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พระราชบัญญัติ
ธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัตินี้เ รีย กว่า “พระราชบัญ ญัติธ นาคารออมสิน (ฉบับ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐/๑ ของหมวด ๑ การจัดตั้งและดําเนินงาน
แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙
“มาตรา ๑๐/๑ การเพิ ่ม ทุน ของธนาคารออมสิน ให้ก ระทํ า ได้โ ดยได้ร ับ การจัด สรร
จากเงินกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิ น เฉพาะกิ จ งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ห รื อ จากแหล่ ง อื่ น ของรั ฐ โดยได้ รั บ อนุ มั ติ
จากคณะรัฐมนตรี”
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มาตรา ๔ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (๔/๑) ของมาตรา ๑๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ธนาคารออมสิ น พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารออมสิ น (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๖
“(๔/๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณของธนาคารออมสิน”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน
พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๕) ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานประจําปีตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (ข) ของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน
พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(ข) จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการธนาคารออมสินภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ”
มาตรา ๗ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
ธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีธนาคารออมสิน
ภายในหนึ่ง ร้อ ยแปดสิบ วัน นับ แต่วัน สิ้น ปีบัญ ชีข องแต่ล ะปี ให้ค ณะกรรมการประกาศ
งบแสดงฐานะการเงิน ตามที่ เ ป็ น อยู่ ณ วั น สิ้ น ปี ซึ่ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ รั บ รองแล้ ว รายงานประจํ า ปี
ว่าด้วยธุรกิจซึ่งธนาคารออมสินได้จัดทําในระหว่างปี จํานวนผู้ฝาก จํานวนเงินฝาก จํานวนเงินดอกเบี้ยที่จ่าย
ผลประโยชน์ที่ได้มาจากเงินทุนและอื่น ๆ
มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการประกาศฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจําไตรมาส”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙
มิได้กําหนดให้ธนาคารออมสินมีอํานาจเพิ่มทุนได้ ทําให้การดําเนินกิจการของธนาคารออมสินไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ ทางเศรษฐกิ จในปั จจุ บั นที่ เปลี่ ยนแปลงไป ตลอดจนเพื่ อให้ การดํ าเนิ นงานของธนาคารออมสิ น
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของธนาคารออมสิน
และแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารออมสิน โดยกําหนดให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน
มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณของธนาคารออมสิน และประกาศงบแสดงฐานะการเงิน
และรายงานประจําปี จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

