
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของวุฒิสภา 

 

 

อ.พ. ๑๙/๒๕๖๕ 



คํานํา 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

และนําเสนอข้อมูลสําคัญที่จําเป็นต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ คร้ังที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ เพื่อใช้ในราชการวงงานด้านนิติ บัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ 
ในเชิงอ้างอิงเบ้ืองต้น สําหรับเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา 

 
 

 
สํานักกฎหมาย 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

จัดทําโดย 
 นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา 
 นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ ผู้บังคับบัญชากลุม่งานกฎหมาย ๒ 
 นางปัญจพร สุทธิยงค์ นิติกรชํานาญการพิเศษ 
 นางสาวพันธ์ุทิพา หอมทิพย์ วิทยากรชํานาญการ 
 นางสิริกันย์ ส่องแสง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นายพัลลภ วงค์พานิช เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางรัตติกาญต์ นวลสุข เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 นางกาญจนา ผลาชีวะ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  

          กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สํานักกฎหมาย  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๖ 
ผลิตโดย 

กลุ่มงานการพิมพ์  สํานักการพิมพ์  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๒๔๒๑ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 

          ท่านสมาชิกวุฒิสภา และผู้สนใจท่ีมีความประสงค์หรือต้องการท่ีจะศึกษา 
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมวุฒิสภา  
สามารถสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติ 
ได้จากเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th 

 

 



สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ ๑ สาระสําคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  
 ๑. สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ................................................................... ๑ 
 ๒. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) .................................................................... ๕ 
 ๓. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  (เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับที่มีการแก้ไข) 
  กับร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) .................................................................... ๒๒ 
 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 ๑. การดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ................. - ๑ - 
 ๒. บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติ 
  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ........................................ - ๓ - 
 ๓. ประวัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ............................................................. - ๔ - 
 ๔. การลงทนุของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ................................…… - ๙ - 
 ๕. ทางเลือกในการบริหารเงินออม ............................................................................ - ๑๒ - 
 ๖. ระบบบํานาญของประเทศญ่ีปุ่น ............................................................................ - ๑๖ - 
 
ภาคผนวก 
 : สําเนาหนังสือสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ ๐๐๑๔/๘๘๒๐ 
  ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติ 
  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... ....................................... (๑) 
 : ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) .................................................................. (๓) 
 : บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
  ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย พร้อมรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... .......... (๑๑) 
 



สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
 : บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ............................................................ (๔๙) 
 : แผนการจัดทํากฎหมายลําดับรอง 
  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ........... (๕๑) 
  
 
   
 





๑ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

สาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

  ร่างพระราชบัญญัติ กองทุนบ า เหน็จบ านาญข้าราชการ  (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งนายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ 
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณา 
และลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณาโดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา  
เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว จึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติ 
ในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 
  หลักการ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจของกองทุนในการรับโอนเงินของสมาชิกจากกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักประกัน ในกรณ ี
การออกจากงานหรือชราภาพได้ (เพ่ิมมาตรา ๓๘/๒) 
  (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราการส่งเงินสะสมของสมาชิก โดยให้ส่งได้ไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของเงินเดือน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๙ วรรคสอง) 
  (๓) เพิ่มหลักเกณฑ์การบริหารเงินของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตายในกรณีที่ผู้มีสิทธิรบัมรดก
ยังไม่ยื่นค าขอรับเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ (เพ่ิมมาตรา ๕๙ วรรคสอง) 
  (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารเงินของสมาชิกซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๗/๑) 
  (๕) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนของเงินของกองทุนในบัญชีเงินส ารอง
และในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกแต่ละคน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๐) 
 
 
 



๒ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  เหตุผล 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น โดยกําหนดให้กองทุนสามารถรับโอนเงิน 
ของสมาชิกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพได้ กําหนดให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสม
เพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินเดือน และเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุน 
ได้หลากหลายข้ึน และสามารถลงทุนได้ทั้งเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์
ตอบแทนของเงินดังกล่าว และในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุนให้ถือว่าสมาชิกยินยอม
ให้กองทุนนําเงินดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก นอกจากนี้ 
ในกรณีที่ สมาชิ กสิ้ นสุ ดสมาชิ กภาพและ ยั ง ไ ม่ รับ เ งินที่ ตน มีสิทธิ ได้ รั บ คืน  ห รือขอทยอย 
รับเงินคืน สมาชิกมีสิทธิเลือกแผนการลงทุนที่กองทุนจัดให้เพื่อให้กองทุนบริหารเงินนั้นต่อไปได้  
สําหรับกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตายและผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิกยังไม่ย่ืนคําขอรับเงิน ให้กองทุน
บริหารเงินนั้นต่อไปได้ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกผู้นั้นได้เลือกไว้ก่อนวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีเนื้อหารวมจํานวน ๑๑ มาตรา สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  (๑) กําหนดให้บุคคลซึ่งเข้ารับราชการและมีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพ สามารถแสดงความประสงค์ให้โอนเงิน
ดังกล่าวทั้งจํานวนมายังกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อเป็นเงินสะสมและดอกผล 
ของเงินสะสมในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกผู้นั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการกําหนด (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๓๘/๒) 
  (๒) กําหนดให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมเข้า กบข. ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่กําหนดไว้ 
ไม่เกินอัตราร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือน เป็นไม่เกินอัตราร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน (ร่างมาตรา ๔  
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙ วรรคสอง) 
  (๓) กําหนดให้สมาชิกตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไปมีสิทธิขอรับเงินจาก กบข. ไม่เกินอัตราร้อยละ 
๓๐ ของจํานวนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวที่บันทึกไว้ในบัญชีรายบุคคล 
เพื่อใช้จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ในการจัดหาที่อยู่อาศัยของตนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการกําหนด (ร่างมาตรา ๕ เพิ่มมาตรา ๔๓/๑) 
  (๔) กําหนดให้ กบข. บริหารเงินต่อไปได้ตามแผนการลงทุนที่สมาชกิผู้นั้นได้เลือกไว้ก่อน
วันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย หากผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิกยังไม่ย่ืนคําขอรับเงินดังกล่าว (ร่างมาตรา ๖ 
เพิ่มมาตรา ๕๙ วรรคสอง) 



๓ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  (๕) กําหนดให้ในกรณีที่สมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลง กบข. สามารถบริหารเงิน 
ของผู้นั้นต่อไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๗/๑) 
 (๕.๑) กรณีสมาชิกซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพและยังไม่ขอรับเงินตามมาตรา ๔๕  
อันได้แก่ เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวคืน 
หรือขอทยอยรับเงินคืน ให้ กบข. บริหารเงินที่ยังไม่รับคืนตามแผนการลงทุนเดิมต่อไปได้ โดยในระหว่างนี้ 
ให้ผู้นั้นมีสิทธิเลือกแผนการลงทุนใหม่ได้ตามแผนการลงทุนที่ กบข. จัดไว้ให้ 
 แต่ถ้าผู้นั้นขอโอนเงินไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพ ให้ กบข.  
โอนเงินไปยังกองทุนดังกล่าวภายใน ๗ วันทําการนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความประสงค์และได้ปรากฏ 
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
 (๕.๒) กรณีที่ กบข. บริหารเงินของสมาชิกต่อไปดังกล่าวในข้อ (๕.๑) วรรคหน่ึง 
และต่อมาผู้นั้นถึงแก่ความตาย ถ้าผู้มีสิทธิรับมรดกเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย  
และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว ยังไม่ย่ืนคําขอรับเงิน ให้ กบข. บริหารเงินนั้นต่อไปได ้
ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกผู้นั้นได้เลือกไว้แล้วจนกว่าผู้มีสิทธิรับมรดกจะย่ืนคําขอรับเงินนั้น 
  (๖) กําหนดให้เงินของ กบข. ที่จะนําไปลงทุนตามแผนการลงทุนหรือในหลักทรัพย์นั้น 
ได้แก่ เงินของ กบข. ที่อยู่ในบัญชีเงินสํารองตามมาตรา ๗๑ (๑) เงินของ กบข. ที่อยู่ในบัญชีเงินกองกลาง
ตามมาตรา ๗๑ (๒) และเงินของ กบข. ที่อยู่ในบัญชีเงินรายบุคคลตามมาตรา ๗๑ (๓) โดย กบข. 
สามารถนําเงินดังกล่าวไปลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง) 
 (๖.๑) เงินของ กบข. ที่อยู่ในบัญชีเงินสํารองตามมาตรา ๗๑ (๑) ให้ลงทุน 
ในหลักทรัพย์ ๔ ประเภท ได้แก่ 
  (๖.๑.๑) เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
  (๖.๑.๒) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
  (๖.๑.๓) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินต้น 
และดอกเบี้ย 
  (๖.๑.๔) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเป็นผู้ออก 
 ซึ่งหลักทรัพย์ทั้ง ๔ ประเภทดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูง ทั้งนี้  
โดยพิจารณาจากการกําหนดหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูงตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗๐ เดิม  
 
 
 
 



๔ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

อย่างไรก็ตาม สําหรับเงินฝากธนาคาร และบัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออกนั้น ธนาคารที่รับฝากเงิน 
หรือออกบัตรเงินฝาก ควรเป็นธนาคารของรัฐ เพื่อให้การลงทุนมีความม่ันคงมากย่ิงขึ้น (มาตรา ๗๐ 
วรรคหน่ึง)๑ 
 (๖.๒) เงินของ กบข. ที่อยู่ในบัญชีเงินกองกลางตามมาตรา ๗๑ (๒) ให้ลงทุนได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูง 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งยังคงเป็นไปตามหลักการของมาตรา ๗๐ เดิม (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๗๐ วรรคสอง) 
 (๖.๓) เงินของ กบข. ที่อยู่ในบัญชีเงินรายบุคคลตามมาตรา ๗๑ (๓) ให้ กบข.  
จัดให้มีแผนการลงทุนเพื่อให้สมาชิกเลือก โดยอาจกําหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูง
แตกต่างกันได้ แต่อย่างน้อยต้องมีแผนการลงทุนที่กําหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูง 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และแผนการลงทุนที่กําหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสม 
กับช่วงอายุของสมาชิก แต่ถ้าสมาชิกไม่ได้ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุน ให้ถือว่าสมาชิกยินยอมให้ลงทุน 
ในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐ 
วรรคสาม) 
 (๖.๔) การกําหนดให้หลักทรัพย์ใดตามข้อ (๖.๒) และข้อ (๖.๓) เป็นหลักทรัพย์ 
ที่มีความม่ันคงสูง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (๗) กําหนดให้สมาชิกตามมาตรา ๗๐/๖ คือสมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ในกํากับของรัฐ ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนโดยคํานวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนและตามอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง แต่ทั้งนี้ การส่งเงินสะสมดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน (ร่างมาตรา ๙ 
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐/๘ วรรคหนึ่ง) 
  (๘) กําหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับยังคงอยู่ในแผนการลงทุนเดิมต่อไป จนกว่าจะแสดงความประสงค์เลือกแผนการลงทุน 
ตามมาตรา ๗๐ วรรคสาม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้ 
 
 

___________________________ 
 

                                         
 ๑  บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี  
เป็นผู้เสนอ) ข้อ ๒.๕ (๑) วรรคสอง หน้า ๓ 
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ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
๑. เหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น โดยกําหนดให้กองทุนสามารถรับโอนเงิน 
ของสมาชิกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพได้ กําหนดให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสม
เพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินเดือน และเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุน 
ได้หลากหลายข้ึน และสามารถลงทุนได้ทั้งเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์
ตอบแทนของเงินดังกล่าว และในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุนให้ถือว่า สมาชิกยินยอม
ให้กองทุนนําเงินดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก นอกจากนี้ 
ในกรณีที่ สมาชิ กสิ้ นสุ ดสมาชิ กภาพและ ยั ง ไ ม่ รับ เ งินที่ ตน มีสิทธิ ได้ รั บ คืน  ห รือขอทยอย 
รับเงินคืน สมาชิกมีสิทธิเลือกแผนการลงทุนที่กองทุนจัดให้เพื่อให้กองทุนบริหารเงินนั้นต่อไปได้ สําหรับ
กรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตายและผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิกยังไม่ย่ืนคําขอรับเงินให้กองทุนบริหารเงิน
นั้นต่อไปได้ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกผู้นั้นได้เลือกไว้ก่อนวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. ประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระท่ีหนึ่งและวาระท่ีสอง 
 ๒.๑ วาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ๒ 
 ๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่ 
การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง)  
วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ 
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
(นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

                                         
  ๒ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระท่ีหนึ่ง  
และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้ันรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/th/house-
representatives-documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๖ ในหน้าท่ี ๑๒ ถึงหน้า ๑๓ 



๖ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๒.๑.๒ สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งกล่าวถึงสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอทั้ง ๒ ฉบับ 
สรุปได้ ดังนี้ 
  ๒.๑.๒.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งกล่าวถึงสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... สรุปได้ ดังนี้ 
   หลักการ คือ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เพิ่มบทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจของกองทุนในการรับโอนเงิน 
ของสมาชิกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพได้ (เพิ่มมาตรา ๓๘/๒) 
   (๒) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราการส่งเงินสะสมของสมาชิก โดยให้ส่งได้ไม่เกิน 
ร้อยละสามสิบของเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙ วรรคสอง) 
   (๓) เพิ่มหลักเกณฑ์การบริหารเงินของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย 
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับมรดกยังไม่ย่ืนคําขอรับเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ (เพิ่มมาตรา ๕๙ วรรคสอง) 
   (๔) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารเงินของสมาชิก 
ซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๗/๑) 
   (๕) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลงทุนของเงินของกองทุน 
ในบัญชีเงินสํารองและในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกแต่ละคน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐) 
   สําหรับเหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่เป็น 
การสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยกําหนดให้กองทุนสามารถรับโอนเงินของสมาชิกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
หรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงาน
หรือชราภาพได้ กําหนดให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินเดือน  
และเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้หลากหลายขึ้น และสามารถลงทุนได้ทั้ง 
เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว และในกรณีที่
สมาชิกไม่ได้ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุนให้ถือว่า สมาชิกยินยอมให้กองทุนนําเงินดังกล่าวไปลงทุน 
ในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก นอกจากนี้ ในกรณีที่สมาชิกสิ้นสุด 
สมาชิกภาพและยังไม่รับเงินที่ตนมีสิทธิได้รับคืน หรือขอทยอยรับเงินคืน สมาชิกมีสิทธิเลือกแผน 
การลงทุนที่กองทุนจัดให้เพื่อให้กองทุนบริหารเงินนั้นต่อไปได้ สําหรับกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย 
และผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิกยังไม่ย่ืนคําขอรับเงินให้กองทุนบริหารเงินนั้นต่อไปได้ตามแผนการลงทุน
ที่สมาชิกผู้นั้นได้เลือกไว้ก่อนวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



๗ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ .ศ . ….  
ที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  (๑) กําหนดให้บุคคลซึ่งเข้ารับราชการและมีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพ สามารถแสดงความประสงค์ให้โอนเงิน
ดังกล่าวทั้งจํานวนมายังกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อเป็นเงินสะสมและดอกผล 
ของเงินสะสมในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกผู้นั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการกําหนด (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๓๘/๒) 
  (๒) กําหนดให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 
ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่กําหนดไว้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือน เป็นไม่เกินอัตราร้อยละ ๓๐  
ของเงินเดือน (ร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙ วรรคสอง) 
  (๓) กําหนดให้ กบข. สามารถบริหารเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทน
เงินของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามแผนการลงทุนเดิมของสมาชิกต่อไปได้ ถึงผู้มีสิทธิรับมรดกของ
สมาชิกยังไม่ย่ืนคําขอรับเงินดังกล่าว (ร่างมาตรา ๕ เพิ่มมาตรา ๕๙ วรรคสอง) 
  (๔) กําหนดให้ในกรณีที่สมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลง กบข. สามารถบริหารเงิน 
ของผู้นั้นต่อไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๗/๑) 
 (๔.๑) กรณีสมาชิกซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพและยังไม่ขอรับเงินตามมาตรา ๔๕  
อันได้แก่ เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวคืน 
หรือขอทยอยรับเงินคืน ให้ กบข. บริหารเงินที่ยังไม่รับคืนตามแผนการลงทุนเดิมต่อไปได้ โดยในระหว่างนี้ 
ให้ผู้นั้นมีสิทธิเลือกแผนการลงทุนใหม่ได้ตามแผนการลงทุนที่ กบข. จัดไว้ให้ 
 แต่ถ้าผู้นั้นขอโอนเงินไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพ ให้ กบข.  
โอนเงินไปยังกองทุนดังกล่าวภายใน ๗ วันทําการนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความประสงค์และได้ปรากฏ 
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
 (๔.๒) กรณีที่ กบข. บริหารเงินของสมาชิกต่อไปดังกล่าวในข้อ (๔.๑) วรรคหน่ึง 
และต่อมาผู้นั้นถึงแก่ความตาย ถ้าผู้มีสิทธิรับมรดกเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย  
และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว ยังไม่ย่ืนคําขอรับเงิน ให้ กบข. บริหารเงินนั้นต่อไปได ้
ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกผู้นั้นได้เลือกไว้แล้วจนกว่าผู้มีสิทธิรับมรดกนั้นจะยื่นคําขอรับเงิน โดยผู้มีสิทธิ
รับมรดกไม่มีสิทธิเลือกแผนการลงทุน๓ 
                                         
 ๓ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี  
เป็นผู้เสนอ) ข้อ ๒.๔ (๒) หน้า ๒ 
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ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  (๕) กําหนดให้เงินของ กบข. ที่จะนําไปลงทุนตามแผนการลงทุนหรือในหลักทรัพย์นั้น 
ได้แก่ เงินของ กบข. ที่อยู่ในบัญชีเงินสํารองตามมาตรา ๗๑ (๑) เงินของ กบข. ที่อยู่ในบัญชีเงินกองกลาง
ตามมาตรา ๗๑ (๒) และเงินของ กบข. ที่อยู่ในบัญชีเงินรายบุคคลตามมาตรา ๗๑ (๓) โดย กบข. 
สามารถนําเงินดังกล่าวไปลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง) 
 (๕.๑) เงินของ กบข. ที่อยู่ในบัญชีเงินสํารองตามมาตรา ๗๑ (๑) ให้ลงทุน 
ในหลักทรัพย์ ๔ ประเภท ได้แก่ 
  (๕.๑.๑) เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
  (๕.๑.๒) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
  (๕.๑.๓) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินต้น 
และดอกเบี้ย 
  (๕.๑.๔) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเป็นผู้ออก 
 ซึ่งหลักทรัพย์ทั้ง ๔ ประเภทดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูง ทั้งนี้  
โดยพิจารณาจากการกําหนดหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูงตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗๐ เดิม  
อย่างไรก็ตาม สําหรับเงินฝากธนาคาร และบัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออกนั้น ธนาคารที่รับฝากเงิน 
หรือออกบัตรเงินฝาก ควรเป็นธนาคารของรัฐ เพื่อให้การลงทุนมีความม่ันคงมากย่ิงขึ้น (มาตรา ๗๐ 
วรรคหน่ึง)๔ 
 (๕.๒) เงินของ กบข. ที่อยู่ในบัญชีเงินกองกลางตามมาตรา ๗๑ (๒) ให้ลงทุนได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูง 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งยังคงเป็นไปตามหลักการของมาตรา ๗๐ เดิม (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๗๐ วรรคสอง) 
 (๕.๓) เงินของ กบข. ที่อยู่ในบัญชีเงินรายบุคคลตามมาตรา ๗๑ (๓) ให้ กบข.  
จัดให้มีแผนการลงทุนเพื่อให้สมาชิกเลือก โดยอาจกําหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูง
แตกต่างกันได้ แต่อย่างน้อยต้องมีแผนการลงทุนที่กําหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูง 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และแผนการลงทุนที่กําหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสม 
กับช่วงอายุของสมาชิก แต่ถ้าสมาชิกไม่ได้ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุน ให้ถือว่าสมาชิกยินยอมให้ลงทุน 
ในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐ 
วรรคสาม) 
 (๕.๔) การกําหนดให้หลักทรัพย์ใดตามข้อ (๕.๒) และข้อ (๕.๓) เป็นหลักทรัพย์ 
ที่มีความม่ันคงสูง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                         
 ๔ เพ่ิงอ้าง ข้อ ๒.๕ (๑) วรรคสอง หน้า ๓ 
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  ๒.๑.๒.๒ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์  
ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..)  
พ.ศ. .... (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  
ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
   หลักการ คือ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เพิ่มบทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจของกองทุนในการรับโอนเงิน 
ของสมาชิกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
หลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพได้ (เพิ่มเติมมาตรา ๓๘/๒) 
   (๒) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราการส่งเงินสะสมของสมาชิก โดยให้ส่งได้ไม่เกิน
ร้อยละสามสิบของเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙ วรรคสอง) 
   (๓) เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอนุญาตให้สมาชิกสามารถขอรับเงิน 
จากกองทุนไม่เกินอัตราร้อยละสามสิบของจํานวนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทน
ดังกล่าวที่บันทึกไว้ในบัญชีรายบุคคลเพื่อใช้จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ในการจัดหาที่อยู่อาศัย 
ของตนได้ (เพิ่มเติมมาตรา ๔๓/๑) 
   (๔) เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบริหารเงินของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย 
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับมรดกยังไม่ย่ืนคําขอรับเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ (เพิ่มมาตรา ๕๙ วรรคสอง) 
   (๕) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารเงินของสมาชิก 
ซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๗/๑) 
   (๖) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลงทุนของเงินของกองทุน 
ในบัญชีเงินสํารองและในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกแต่ละคน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐) 
   (๗) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราการส่งเงินสะสมของสมาชิกตามมาตรา ๗๐/๖ 
โดยให้ส่งได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐/๘) 
   สําหรับเหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่เป็น 
การสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยกําหนดให้กองทุนสามารถรับโอนเงินของสมาชิกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
หรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงาน
หรือชราภาพได้ กําหนดให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินเดือน  
เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ที่ให้สิทธิแก่สมาชิกในการเบิกเงินจากกองทุนเพื่อใช้ในการจัดหาที่อยู่อาศัยได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ
สามสิบของจํานวนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวที่บันทึกไว้ในบัญชีรายบุคคล 
และในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุน ให้ถือว่าสมาชิกยินยอมให้กองทุนนําเงินดังกล่าว 
ไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่เหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก นอกจากนี้ ในกรณีที่สมาชิกภาพ
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สิ้นสุดลงและยังไม่ได้รับเงินที่ตนมีสิทธิได้รับคืนหรือขอทยอยรับเงินคืน สมาชิกมีสิทธิเลือกแผนการลงทุน
ที่กองทุนจัดให้เพื่อให้กองทุนบริหารเงินนั้นต่อไปได้ สําหรับกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตายและผู้มีสิทธิ 
รับมรดกของสมาชิกยังไม่ย่ืนคําขอรับเงินให้กองทุนมีสิทธิบริหารเงินนั้นต่อไปได้ตามแผนการลงทุน 
ที่สมาชิกผู้นั้นได้เลือกไว้ก่อนวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
   จากนั้น นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ 
ได้กล่าวถึงความจําเป็นและความสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ สรุปสาระสําคัญได้ว่า กองทุน กบข. 
ควรอนุญาตให้สมาชิกขอรับเงินจากกองทุนไม่เกินอัตราร้อยละ ๓๐ ของจํานวนเงินสะสม เงินสมทบ  
และผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ในการจัดหาที่อยู่อาศัยของตนได้  
(ร่างมาตรา ๕ เพิ่มมาตรา ๔๓/๑) 
   นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
ยังกําหนดให้สมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐสามารถส่งเงินสะสมเข้า กบข. ได้เพิ่มขึ้น
จากเดิมที่ กําหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือน เป็นไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือนด้วย  
(ร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐/๘) 
 ๒.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)  
และนายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปสาระสําคัญได้ 
ดังนี้ 
  (๑) เห็นด้วยกับการเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(กบข.) เข้าถึงกองทุนอื่น ๆ มากข้ึน รวมถึงการรักษาสิทธิของผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิก การเพิ่ม
สัดส่วนเงินสะสม จากร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือน เป็นร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน แต่ กบข. ควรระมัดระวัง
เร่ืองการลงทุน โดยควรลงทุนในความเสี่ยงที่ต่ําที่สุด และ กบข. ควรแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับมรดกรับทราบถึง
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น เงินปันผล หรือสูตรการคํานวณเงินจาก กบข. 
  (๒) สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพราะการออมมีความสําคัญเพื่อนําเงิน 
ที่ได้ รับจากการทํางานเก็บไว้ใช้ภายหลังเกษียณอายุ และขอสนับสนุนหลักการที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เพื่อให้สมาชิกขอรับเงินจาก กบข . ไม่เกินอัตราร้อยละ ๓๐ ของจํานวนเงินสะสม เงินสมทบ  
และผลประโยชน์ตอบแทน  โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ ในการจัดหาที่อ ยู่อาศัยของตนได้ 
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับที่นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 
เป็นผู้เสนอ ในร่างมาตรา ๕ เพิ่มมาตรา ๔๓/๑ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีที่อยู่อาศัย 
รวมทั้งเป็นการลงทุนทางหน่ึงด้วย 
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  (๓) เห็นด้วยกับการเปิดโอกาสให้สมาชิก กบข. มีโอกาสเข้าถึงการใช้เ งิน 
จากกองทุนมากข้ึน และควรกําหนดให้การส่งเงินเข้า กบข. ของสมาชิกเป็นไปตามความประสงค์ 
และความสามารถของสมาชิกโดยไม่ควรจํากัดที่อัตราไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน นอกจากนี้ 
สมาชิกที่มีอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ไม่ควรต้องส่งเงินเข้า กบข. ส่วนการขอรับเงินจากกองทุนเพื่อสมาชิก
นําไปใช้ในการจัดหาที่อยู่อาศัยควรกําหนดให้กระทําได้ในอัตรามากกว่าร้อยละ ๓๐ 
  (๔ )  เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับที่นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ในร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐/๘ 
ที่เปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐสามารถส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเพิ่มจากเดิมที่
กําหนดไว้ในอัตราร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือน เป็นร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน ส่วนประเด็นเร่ืองการลงทุน
ของ กบข. ในหลักทรัพย์นั้น กบข. ควรจัดให้สมาชิกเลือกแผนการลงทุนโดยมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 
ให้สมาชิกได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย 
  (๕) กบข. ควรมีการติดตามผู้มีสิทธิรับมรดกในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย 
และยังไม่มีผู้มีสิทธิรับมรดกมายื่นคําขอรับเงิน รวมทั้งทาง กบข. จะต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับมรดกทราบว่า
จะแจ้งการย่ืนคําขอรับเงินได้อย่างไรด้วย 
  (๖) ขอทราบข้อมูลว่า กบข. มีแผนการในการพัฒนากองทุนให้ก้าวหน้าอย่างไร 
  (๗) เห็นด้วยกับการกําหนดให้สมาชิก กบข. เลือกแผนการลงทุนได้ด้วยตนเอง 
  (๘) มีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนากองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน เพื่อให้ มี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกันกับ กบข. 
  (๙) ควรกําหนดให้เอกชนมีโอกาสเข้ามาแข่งขันกันในการบริหาร กบข .  
ซึ่งจะทําให้การบริการดีขึ้น 
  (๑๐) กบข . ควรให้ความเชื่อม่ันแก่สมาชิกในการบริหารกองทุน โดยควร 
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้สมาชิกและผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิกทราบว่าหลังจากที่สมาชิกเสียชีวิต
ไปแล้ว จะได้รับผลประโยชน์อย่างไร 
 ๒.๑.๔ การตอบช้ีแจง 
  เม่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้ตอบชี้แจง สรุปสาระสําคัญได้ว่า ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทุกท่านที่ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในขั้นรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ซึ่งเชื่อว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความเห็นตรงกันในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เก่ียวกับ 
หลักการของการออมเพื่อความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณอายุ ส่วนประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ นั้น จะขอนําไปพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการต่อไป 
อย่างไรก็ตาม ขอชี้แจงข้อมูลว่า ปัจจุบันสมาชิก กบข. จะได้รับแบบสอบถามเกี่ยวกับเงินออมของตน  
โดยขอให้ระบุว่าในแต่ละช่วงของอายุจะมีแนวทางในการลงทุนอย่างไร เพื่อนํามาประกอบ 
 



๑๒ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

การดําเนินการของกองทุนต่อไป ส่วนประเด็นที่สมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้าราชการ 
ที่เกษียณอายุไปแล้วจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างไร และจะได้หลักประกันอะไร โดยขอให้ 
มีการกําหนดให้มีความชัดเจนมากขึ้นนั้น ทางคณะรัฐมนตรีจะนําไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ
ต่อไป 
  จากนั้น นายสุจินดา สุขุม ผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
ได้ชี้แจงประเด็นเร่ืองผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิก กบข. สรุปว่า ปัจจุบัน มีจํานวน ๑๕,๐๐๐ ราย  
คิดเป็นเงิน ๕๗๐ ล้านบาท ที่ยังไม่มาขอย่ืนรับเงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ กบข. มีมาตรการ 
และขั้นตอนในการติดตามผู้มีสิทธิรับมรดกดังกล่าว โดยติดตามทุก ๓ หรือ ๖ เดือนจนครบ ๑๐ ปี  
และนําเงินมาเก็บรอไว้ หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิรับมรดกมายื่นขอรับเงินในภายหลัง ทาง กบข. ก็จะมี 
การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับมรดกต่อไป 
 ๒.๑.๕ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ 
  มติ : ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง  
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ทั้ง ๒ ฉบับ 
ดังกล่าวพร้อมกันไป ด้วยคะแนนเสียง ๓๓๒ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี และงดออกเสียง ๒ เสียง  
และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติ 
ของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน 
 
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ 
ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=794 
 
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
(นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
http://vcloud.senate.go.th/index.php/s/XtxGxwRfdV9UV0A 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) 
วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ (อ.พ. ๒๙/๒๕๖๔) 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/589996 
 
 
๔ . บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/
main_warehouse_dll_x.php?aid=10155&mid=4369 
 
 
๕ .  บันทึกการออกเสี ย งลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ คร้ังที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/
main_warehouse_dll_x.php?aid=10168&mid=4369 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
๖. พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๒.๒ วาระที่สอง ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา๕ 
 ก่อนที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ ในวาระที่สอง  
ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้นางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง 
ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นางสาววลัยรัตน์ 
ศรีเชียงพิมพ์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ กองค่าตอบแทนและประโยชน์
เก้ือกูล กรมบัญชีกลาง นายวิริยะ ธรรมจักร นิติกรชํานาญการ กลุ่มงานเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ 
กองค่าตอบแทนและประโยชน์เก้ือกูล กรมบัญชีกลาง และนายสุจินดา สุขุม ผู้ช่วยเลขาธิการ 
กลุ่มงานบริหาร กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง๖ 
 ต่อมา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่สอง  
ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร (นายวีระกร คําประกอบ) ได้เสนอ
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยสรุปสาระสําคัญได้ว่า  
ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง)  
เ ม่ือวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่ง ร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)  
และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..)   พ .ศ .  . . . .  (นายพิสิฐ  
ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้ เสนอ) และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหน่ึงเพื่อพิจารณา  
โดยให้ถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา กําหนดการแปรญัตต ิ
ภายใน ๑๕ วัน ต่อมาในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ คร้ังที่ ๗ (สมัยสามัญประจําปี
คร้ังที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ขอถอนร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงใหม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
ให้ถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ตามที่ร้องขอ 

                                         
๕ สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/th/house-representatives-documents หรือสแกน
ข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๗ ถึง ๙ ในหน้าท่ี ๑๙ ของเอกสารฉบับนี้ 
 ๖ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๔ กําหนดไว้ ดังนี้ 
 “ข้อ ๑๐๔  เม่ือคณะกรรมาธิการได้กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ ตามหน้าท่ี 
และอํานาจหรือตามท่ีสภามอบหมายเสร็จแล้วให้รายงานต่อสภาตามระยะเวลาท่ีสภากําหนด 
 ในท่ีประชุมสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ชี้แจง หรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทําดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  
ในการนี้ คณะกรรมาธิการอาจมอบหมายให้บุคคลใดแถลงหรือชี้แจงแทนก็ได้ เม่ือได้รับอนุญาตจากประธาน” 



๑๕ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ดําเนินการเสร็จแล้ว โดยในการพิจารณาคณะกรรมาธิการ
วิสามัญได้นําผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้ง
การรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีการอื่น ๆ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และได้นํามาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญครบถ้วนตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว สําหรับร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม และคณะ เป็นผู้เสนอ)  
เป็นร่างพระราชบัญญัติ เ ก่ียวด้วยการเงิน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ คํารับรอง ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๔ แล้ว และเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการ 
ทํานองเดียวกับร่างพระราชบัญญัติที่ เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร  
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก 
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒  
วรรคสอง๗ กําหนดไว้ว่าสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอาจไม่ดําเนินการจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ได้ ดังนั้น การรับฟังความคิดเห็นของร่างพระราชบัญญัต ิ
ฉบับนี้ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติ ให้ ใช้ผลการรับฟังความคิดเห็นของคณะรัฐมนตรี 
มาใช้ประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ 

                                         
๗ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ท่ีอาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒  
กําหนดไว้ ดังนี้ 

  “ข้อ ๒ เม่ือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุม ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัตินั้น โดยดําเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทํา 
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายและจะใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี ดังต่อไปน้ี ด้วยก็ได้  

   (๑) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
   (๒) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  
   (๓) การสัมภาษณ์ หรือการเชิญให้เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น  
   (๔) การสํารวจความคิดเห็น  
   (๕) วิธีการอ่ืนใดท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเหมาะสม โดยความเห็นชอบของประธาน 

สภาผู้แทนราษฎร  
   ในกรณี ท่ีคณะรั ฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร  หรือผู้ มีสิท ธิ เลือก ต้ัง เสนอ ร่างพระราชบัญญั ติ   

ต่อสภาผู้แทนราษฎรและได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้ว หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือผู้มีสิทธิเลือกต้ังเสนอร่างพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการทํานองเดียวกันข้ึนอีก สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
อาจไม่ดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งก็ได้  

   ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้มีสิทธิเลือกต้ังเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  
โดยได้จัดทําสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นในสาระสําคัญแล้ว สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอาจไม่จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งก็ได้” 



๑๖ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีมาตราที่คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอคําแปรญัตติ และมีข้อสังเกต รายละเอียดปรากฏตามรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เรียงตามลําดับ
มาตรา เร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง โดยมีการพิจารณา
และอภิปรายสรุปสาระสําคัญได้ตามลําดับ ดังนี้ 
 ร่างมาตรา ๔/๑ เพิ่มมาตรา ๔๓/๑   คณะกรรมาธิการเพ่ิมข้ึนใหม่ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ ดังนี้ 
 “มาตรา ๔/๑  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 “มาตรา ๔๓/๑  สมาชิกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปมีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนไม่เกินอัตราร้อยละ
สามสิบของจํานวนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวที่บันทึกไว้ในบัญชีรายบุคคล
เพื่อใช้จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ในการจัดหาที่อยู่อาศัยของตนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด”” 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
 นายวิรัช พันธุมะผล นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ และนางศรีกัญญา ยาทิพย์  
ขอสงวนความเห็น โดยขอให้ตัดมาตรา ๔๓/๑ ออกทั้งมาตรา 
 กรรมาธิการผู้สงวนความเห็นช้ีแจงต่อที่ประชุม สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
 ๑. ปัจจุบัน พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให้
สมาชิกต้องส่งเงินสะสมเข้า กบข. ในอัตราร้อยละ ๓ ของเงินเดือน โดยมุ่งหมายให้เป็นเงินออม 
สําหรับสมาชิกเ ม่ือเกษียณอายุราชการ ซึ่ งอัตราการออมดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะใช้สําหรับ 
วัตถุประสงค์อื่นด้วย หากกําหนดให้สามารถนําเงินออมดังกล่าวไปใช้ได้ อาจส่งผลต่อเงินออมสําหรับ
สมาชิกเม่ือเกษียณอายุราชการได้ 
 ๒. กบข. ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อหาสินเชื่อสําหรับที่อยู่อาศัยของสมาชิก
และไม่ควรนําเร่ืองดังกล่าวมากําหนดไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะปัจจุบันมีหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดหาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นการเฉพาะแล้ว 
 ๓. การเพิ่มความดังกล่าวทําให้ขัดต่อพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕๘ ที่บัญญัติให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเม่ือผู้นั้น 
ออกจากราชการ และมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย  
 

                                         
 ๘ พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 



๑๗ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวเม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง การเพิ่มบทบัญญัติให้สมาชิก
สามารถนําเงินสะสมออกไปจัดหาที่อยู่อาศัยได้ในระหว่างที่สมาชิกภาพยังไม่สิ้นสุดลง จึงอาจทําให ้
การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นขัดต่อหลักการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 ๔. เม่ือพิจารณาประเด็นเร่ืองการนําเงินที่ได้สะสมไว้กับ กบข. ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๓๐ 
ของเงินเดือนไปใช้จัดหาที่อยู่อาศัยได้ เห็นว่าไม่น่าจะเพียงพอ เพราะจํานวนเงินสะสมข้ึนอยู่กับ
ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก และอัตราการส่งเงินสะสม รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ 
 ๕. การเพิ่มบทบัญญัติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรคสอง (๑) และ (๒) ที่ กําหนดให้ กบข. มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบําเหน็จบํานาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการ 
เม่ือออกจากราชการ และเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก ซึ่งจะเห็นได้ว่า การจัดหาที่อยู่อาศัย
ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ กบข. ดังกล่าว 
 ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กล่าวชี้แจงสรุปว่า การนําเงินจาก กบข.  
ออกมาใช้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยดังกล่าว อาจขัดต่อพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรคสอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ  
เม่ือสมาชิกออกจากราชการ และยังอาจจะไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม ที่กําหนดให้ส่งเสริมการออมและสร้างแรงจูงใจในการลงทุนระยะยาว  
เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง นอกจากนี้ การนําเงินออกมาใช้ก่อนออกจากราชการ  
อาจทําลายความเข้มแข็งของ กบข. เพราะอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้เสีย และมีผลต่อสถานะ
ของ กบข. ในอนาคต 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระสําคัญได้ว่า สนับสนุนประเด็นที่กรรมาธิการ
เพิ่มขึ้นใหม่ ที่กําหนดให้สมาชิกตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไปมีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนไม่เกินอัตราร้อยละ ๓๐  
ของจํานวนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวที่บันทึกไว้ในบัญชีรายบุคคล 
เพื่อใช้จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ในการจัดหาที่อยู่อาศัยของตนได้ เนื่องจากเห็นว่าเงินออม
ดังกล่าวเป็นเงินของสมาชิกที่สามารถนําไปดําเนินการจัดหาที่อยู่อาศัย และยังมีจํานวนเงินสะสมอีก 
ร้อยละ ๗๐ ที่ กบข. จะนําไปลงทุนได้ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบช้ีแจง สรุปสาระสําคัญได้ว่า การเปิดทางให้นําเงินในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของสมาชิกไปจัดหาที่อยู่อาศัย ถือเป็นการลงทุนอย่างหน่ึง และบ้านเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่ทุกคนพึงมี อีกทั้งไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจาก
มาตรา ๕ วรรคสอง (๓) บัญญัติให้ กบข. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่
สมาชิกด้วย นอกจากนี้ การนําเงินของสมาชิกไปจัดหาที่อยู่อาศัย ยังจะช่วยลดภาระในการจ่ายเงินต้น 
และดอกเบี้ยสําหรับการจัดหาที่อยู่อาศัยของสมาชิก 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 



๑๘ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ร่างมาตรา ๗/๑ แก้ไขมาตรา ๗๐/๘ วรรคหน่ึง คณะกรรมาธิการเพ่ิมข้ึนใหม่ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมข้ึนใหม่ ดังนี้ 
 “มาตรา ๗/๑  ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๗๐/๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๗๐/๘  ให้สมาชิกตามมาตรา ๗๐/๖ ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนโดยคํานวณ 
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ทั้งนี้ การส่งเงินสะสมดังกล่าว 
จะต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินเดือน”” 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระสําคัญได้ว่า การกําหนดให้สมาชิก กบข.  
ซึ่งเปลี่ยนสภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและประสงค์จะเป็นสมาชิกโดยส่งเงินสะสมเข้า กบข.  
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่การส่งเงินสะสมดังกล่าวจะต้อง 
ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือนนั้น หมายความรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษที่ได้รับด้วยหรือไม่ และมีข้อสงสัย
เก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูง ตามร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐ ว่า กบข. 
มีการดําเนินการลงทุนอย่างไร 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบช้ีแจง ดังนี้ 
 ๑. การคิดอัตราเงินสะสมในแต่ละเดือนจะคํานวณตามอัตราเงินเดือนที่ได้รับในเดือนนั้น ๆ  
ไม่รวมเงินเพิ่มพิเศษอย่างอื่น ตามหลักการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๙ วรรคหก ส่วนสมาชิก กบข. ที่เปลี่ยนสภาพไปเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้องใช้อัตราเงินเดือนอ้างอิงตามกฎกระทรวง เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีเงินเดือนที่สูงกว่า
ข้าราชการทั่วไป และเพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่นกัน 
 ๒. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูง ของ กบข. ตามร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๗๐ มีการกําหนดรายละเอียดไว้ในกฎกระทรวง เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล 
ตั๋วแลกเงินซึ่งธนาคารเป็นผู้รับรอง 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 เม่ือที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาในวาระท่ีสอง ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา  
จนจบร่างแล้ว ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกคร้ังหนึ่ง ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓๒๙ จึงเป็นอันจบการพิจารณาในวาระที่สอง จากนั้น 
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม 
 

 ๗. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร  
ซึ่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ คร้ังที่ ๑๕  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
https://pis.parliament.go.th/PARFileDownloadProxy/download?s= 
XU0yuWa8hshF4JJCeEp3cL1ltxitNSwuCcnSBityZjWl8qlSDahHMnM0 
xr6yEezaYhEcrVDhcrD1jqZj7lBotJOxK-Db4YRFoT5X-fVdFGiNJ3_4BIm 
q4a3sV3dYUQXcAfJUSWe211PMyZR1U-tyym0UHD0iil55K6k=&ref= 
1641620&n=1 

 

 ๘. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ คร้ังที่ ๑๕  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/ 
main_warehouse_dll_x.php?aid=10386&mid=4412 
 
 

 

    ๙. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ คร้ังที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจําปี 
คร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพฤหัสบดทีี่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/ 
main_warehouse_dll_x.php?aid=10388&mid=4412 
 

 

 
 
 
                                         

๙ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓๒ กําหนดไว้ ดังนี้ 
    “ข้อ ๑๓๒  เม่ือได้พิจารณาตามข้อ ๑๓๑ จนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาท้ังร่างเป็นการสรุปอีกคร้ังหนึ่ง  

และในการพิจารณาคร้ังนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคําได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดไม่ได้ นอกจากเนื้อความ 
ท่ีเห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่” 



๒๐ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม 
  มติ  ที่ ป ร ะชุ ม สภาผู้ แ ทนร าษฎร ได้ ล งมติ ใ น ว า ระที่ ส าม เห็ นชอบด้ ว ย กับ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๓๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 
๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๓ เสียง 
 
๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ  
ข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตั้งแต่ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 
คําปรารภ และพิจารณาตามลําดับมาตราจนจบร่างแล้วเห็นว่า ควรมีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี และหน่วยงาน
ของรัฐที่เก่ียวข้อง ควรทราบและปฏิบัติไว้ท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎร
ได้พิจารณา ดังนี้ 
  ๔ .๑ กระทรวงการคลังควรมีแผนการระยะยาวในการบูรณาการกองทุนต่าง ๆ  
เข้าด้วยกันเป็นกองทุนระดับชาติ โดยมีลักษณะเป็นกองทุนบํานาญประชาชน เนื่องจากประเทศไทย 
มีกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สําหรับสํารองเลี้ยงชีพ และเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกในวัยเกษียณ 
จํานวนมาก เพื่อเป็นการวางมาตรฐานการจัดสวัสดิการของประเทศในภาพรวม และเป็นหลักประกัน 
การดํารงชีวิตของประชาชนทุกคน โดยคํานึงถึงผู้สูงอายุที่จะต้องได้รับบํานาญพื้นฐาน ซึ่งในระยะเร่ิมต้น
อาจเร่ิมจาก ๑ ,๐๐๐ บาทต่อเดือน และทยอยเพิ่มขึ้นไปจนถึงเส้นแบ่งความยากจนที่ กําหนด 
โดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ ๒,๗๖๓ บาทต่อเดือน)  
หรืออาจจะพิจารณาดัชนีชี้วัดตัวอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามรายงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษาการบูรณาการระบบบํานาญแห่งชาติที่แนบมาพร้อมนี้ 
  ๔ .๒ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการควรมีการพิจารณาให้ข้าราชการท่ีเป็น 
อดีตสมาชิกของกองทุนกลับเข้าเป็นสมาชิกอีกคร้ังเพื่อเปิดโอกาสในการออมเงินหลังวัยเกษียณ 
โดยให้กองทุนเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคร้ังถัดไป 
  ๔.๓ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลตอบแทน 
โดยต้องชี้ให้เห็นถึงความม่ันคงในการลงทุนอย่างเหมาะสมและโปร่งใสเพื่อให้สมาชิกสามารถเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการดําเนินการและสามารถตรวจสอบการดําเนินการ โดยต้องชี้แจงให้เห็นถึงผลตอบแทน
และความเสี่ยงที่อาจต้องสูญเสียไปในแต่ละแผนการลงทุนว่ามีรายละเอียดเป็นเช่นไร และกองทุน 
ควรมีการกําหนดเกณฑ์ผลตอบแทนขั้นต่ําที่สมาชิกจะได้รับว่าเป็นเท่าไรเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่
สมาชิกด้วยโดยให้กองทุนเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ในคร้ังถัดไป 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๔๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง 
 
 
 



๒๑ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๕. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 
  โดยที่ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓/๑ กําหนดให้สมาชิกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปมีสิทธิขอรับเงินจากกองทุน 
ไม่เกินอัตราร้อยละสามสิบของจํานวนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวที่บันทึก
ไว้ในบัญชีรายบุคคลเพื่อใช้จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ในการจัดหาที่อยู่อาศัยของตนได้ ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการกําหนด  
มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่า กรณีดังกล่าวจะเป็นการดําเนินการที่ขัดหรือแย้งกับมาตรา ๔๔  
และมาตรา ๔๕๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กําหนดให้ 
สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุน กบข. สิ้นสุดลงเม่ือออกจากราชการ และ “สมาชิกมีสิทธิได้รับ 
บําเหน็จบํานาญ เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง” หรือไม่ อีกทั้ง 
หากกําหนดให้สามารถนําเงินบางส่วนออกจากกองทุนเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยได้จะเป็นปัญหาหรืออุปสรรค
ในการดําเนินงานของกองทุนในแง่ของเสถียรภาพ ตลอดจนสภาพคล่องของกองทุนในการดําเนินงาน
ต่อไปหรือไม่ 
 
 

___________________________ 
  

                                         
 ๑๐ พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 



 
 

๒๒ 

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 
กับ 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
พระราชบัญญัติกองทุนบาํเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙   

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 
ร่าง 

พระราชบัญญัติ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
                   

 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………

………………....................................... 



 
 

๒๓ 

พระราชบัญญัติกองทุนบาํเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙   
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้

โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 

……………………………………………………………………………………
………………....................................... 
 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๒ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

“มาตรา ๓๘/๒  บุคคลใดซึ่งเข้ารับราชการและมีสิทธิได้รับ
เงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
หรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
หลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพ ได้แสดงความประสงค์ 
ให้โอนเงินดังกล่าวทั้งจํานวนมายังกองทุน ให้กองทุนรับโอนเงินดังกล่าว



 
 

๒๔ 

พระราชบัญญัติกองทุนบาํเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙   
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
 
 
 

 
 
 
 
มาตรา ๓๙ ให้สมาชิกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่

กําหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่สมาชิกซึ่งรับราชการอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติ
แห่งหมวดนี้ใช้บังคับ จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุนหรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดประสงค์ที่จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุน 
เกินกว่าอัตราตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด แต่ทั้งนี้ การส่งเงินสะสมตามมาตรานี้รวมกันแล้ว
จะต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินเดือน 

ฯลฯ    ฯลฯ 
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ เงินเดือนไม่รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษ

รายเดือนสําหรับค่าวิชา สําหรับประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ 
สําหรับการสู้รบ สําหรับการปราบปรามผู้กระทําความผิด หรือเงินเพิ่ม 
อย่างอื่น 

เข้าเป็นเงินสะสมและดอกผลของเงินสะสมในบัญชีเงินรายบุคคล 
ของสมาชิกผู้นั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด” 
 

มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๙  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 
 
 
“ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดประสงค์ที่จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุน

เกินกว่าอัตราตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด แต่ทั้งนี้ การส่งเงินสะสมตามมาตรานี้รวมกันแล้ว
จะต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินเดือน” 

 
 
 
 
 



 
 

๒๕ 

พระราชบัญญัติกองทุนบาํเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙   
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
 
 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๕๙  ในกรณีที่สมาชิกผู้ถึงแก่ความตายได้ส่งเงินสะสม
เข้ากองทุน ให้จ่ายเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนเงิน
ดังกล่าวแก่ผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
 

 
 
 
 
 

มาตรา ๕  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๓/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

“มาตรา ๔๓/๑  สมาชิกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปมีสิทธิขอรับเงิน 
จากกองทุนไม่เกินอัตราร้อยละสามสิบของจํานวนเงินสะสม เงินสมทบ  
และผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวที่บันทึกไว้ในบัญชีรายบุคคลเพื่อใช้จ่าย
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ในการจัดหาที่อยู่อาศัยของตนได้ ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด” 

 
มาตรา ๖  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๕๙ 

แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
 
 
“ถ้าผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งยังไม่ยื่นคําขอรับเงิน ให้กองทุน

บริหารเงินนั้นต่อไปได้ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกผู้นั้นได้เลือกไว้ก่อนวันที่ 
ผู้นั้นถึงแก่ความตาย” 

 
 
 



 
 

๒๖ 

พระราชบัญญัติกองทุนบาํเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙   
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
 
 
 
 
มาตรา ๖๗/๑  ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสะสม เงินสมทบ  

เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวตามมาตรา 
๔๕ ผู้ใดที่ยังไม่ขอรับเงินคืน หรือขอทยอยรับเงินคืน ให้กองทุนบริหารเงิน 
ที่ยังไม่รับคืนต่อไปได้ แต่ถ้าผู้นั้นขอโอนเงินไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงาน
หรือการชราภาพ ให้กองทุนโอนเงินไปยังกองทุนดังกล่าวภายในเจ็ดวันทําการ
นับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความประสงค์ และได้ปรากฏหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

  
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๗/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๗/๑  ในกรณีที่สมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
และมีสิทธิได้รับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย  
และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวตามมาตรา ๔๕ ยังไม่ขอรับเงินคืน 
หรือขอทยอยรับเงินคืน ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนตามแผน 
การลงทุนเดิมต่อไปได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้นั้นมีสิทธิเลือกแผนการลงทุน 
ตามมาตรา ๗๐ วรรคสามได้ แต่ถ้าผู้นั้นขอโอนเงินไปยังกองทุนสํารอง 
เลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพ ให้กองทุนโอนเงิน
ไปยังกองทุนดังกล่าวภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความประสงค์
และได้ปรากฏหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่กองทุนบริหารเงินของสมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุด
ลงต่อไปตามวรรคหนึ่ง และต่อมาผู้นั้นถึงแก่ความตาย ถ้าผู้มีสิทธิรับมรดก
ตามมาตรา ๕๙ ยังไม่ยื่นคําขอรับเงินดังกล่าว ให้กองทุนบริหารเงินนั้นต่อไป
ได้ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกผู้นั้นได้เลือกไว้แล้วจนกว่าผู้มีสิทธิรับมรดกนั้น
จะยื่นคําขอรับเงินดังกล่าว”



 
 

๒๗ 

พระราชบัญญัติกองทุนบาํเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙   
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
 
 
 
 
มาตรา ๗๐ เงินของกองทุนนอกจากส่วนที่นําไปลงทุน 

ตามแผนการลงทุนในวรรคสอง ให้ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคง
สูงไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ ยกเว้นเงินสํารองตามมาตรา ๗๒ ต้องนําไปลงทุน
ในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจก่อน 

กองทุนอาจจัดให้มีแผนการลงทุนสําหรับเงินที่อยู่ในบัญชี 
เงินรายบุคคลเฉพาะในส่วนของเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของ 
เงินดังกล่าว ตามมาตรา ๗๑ (๓) เพื่อให้สมาชิกเลือก โดยในแต่ละแผน 
อาจกําหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงแตกต่างจากอัตรา 
ที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ 

การจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน  
การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุนแก่สมาชิก  
และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๐  เงินของกองทุนที่อยู่ในบัญชีเงินสํารอง 
ตามมาตรา ๗๑ (๑) ให้ลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 

(๒) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

(๓) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน
เงินต้นและดอกเบี้ย 

(๔) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นผู้ออก 

เงินของกองทุนที่อยู่ในบัญชีเงินกองกลางตามมาตรา ๗๑ (๒) 
ให้ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้อง
กําหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ  

เงินของกองทุนที่อยู่ในบัญชีเงินรายบุคคลตามมาตรา ๗๑ (๓) 
ให้กองทุนจัดให้มีแผนการลงทุนเพื่อให้สมาชิกเลือก โดยอาจกําหนดให้ลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงแตกต่างกันได้ แต่อย่างน้อยต้องมีแผน



 
 

๒๘ 

พระราชบัญญัติกองทุนบาํเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙   
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๗๐/๘  ให้สมาชิกตามมาตรา ๗๐/๖ ส่งเงินสะสม 

เข้ากองทุนโดยคํานวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนและตามอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง แต่ทั้งนี้ การส่งเงินสะสมดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของเงินเดือน 

การลงทุนที่กําหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ํากว่าร้อยละ
หกสิบ และแผนการลงทุนที่กําหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
เหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก แต่ถ้าสมาชิกไม่ได้ใช้สิทธิเลือกแผน 
การลงทุน ให้ถือว่าสมาชิกยินยอมให้กองทุนนําเงินดังกล่าวไปลงทุน 
ในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก 

การกําหนดให้หลักทรัพย์ใดเป็นหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง
ตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน  
การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุนแก่สมาชิก  
และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด” 

 
มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗๐/๘ 

แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๐/๘  ให้สมาชิกตามมาตรา ๗๐/๖ ส่งเงินสะสม
เข้ากองทุนโดยคํานวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนและตามอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง แต่ทั้งนี้ การส่งเงินสะสมดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของเงินเดือน” 



 
 

๒๙ 

พระราชบัญญัติกองทุนบาํเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙   
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
      บรรหาร ศิลปอาชา 
       นายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๐  ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงอยู่ในแผน 
การลงทุนเดิมก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะแสดง 
ความประสงค์เลือกแผนการลงทุนตามมาตรา ๗๐ วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

................................................ 
         ..................................................... 

 

 






























































































































































