
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(คณะรฐัมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 
 
 
 
 

อ.พ.(ร) ๑/๒๕๖๕
 
 
 



คํานํา 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาเบ้ืองต้นของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ .ศ. …. เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่  
๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๔  และเสนอโดยนายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์  
กับคณะ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ 
ทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่าว ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจําปีที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  

เอกสารประกอบการพิจารณาเบ้ืองต้นของร่างพระราชบัญญั ติฉบับนี้  จัดทํ าขึ้น 
เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบ้ืองต้น ทั้งนี้ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎร 
จะลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

 
 

 
 
 
 
 

สํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

มกราคม ๒๕๖๕ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
จัดทําโดย 

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

กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สํานักกฎหมาย  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๖ 

 
 



๑ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ….  

 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
 

ประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ๑ 
๑. เหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
 ๑.๑  การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณา 
ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง ) 
วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ 
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
(นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๑.๒  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งกล่าวถึงสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอทั้ง ๒ ฉบับ 
สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้แถลง
หลักการและเหตุผล พร้อมทั้งกล่าวถึงสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... สรุปได้ ดังนี้ 
  หลักการ คือ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เพิ่มบทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจของกองทุนในการรับโอนเงินของสมาชิก
จากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกัน 
ในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพได้ (เพิ่มมาตรา ๓๘/๒) 
 (๒) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราการส่งเงินสะสมของสมาชิก โดยให้ส่งได้ไม่เกิน 
ร้อยละสามสิบของเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙ วรรคสอง) 
 (๓) เพิ่มหลักเกณฑ์การบริหารเงินของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตายในกรณีที ่
ผู้มีสิทธิรับมรดกยังไม่ย่ืนคําขอรับเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ (เพิ่มมาตรา ๕๙ วรรคสอง) 
                                         
 ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ 
ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/ 
th/house-representatives-documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๓ ในหน้าที่ ๘ 



๒ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 (๔) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารเงินของสมาชิกซึ่งสิ้นสุด
สมาชิกภาพ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๗/๑) 
 (๕) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลงทุนของเงินของกองทุนในบัญชี
เงินสํารองและในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกแต่ละคน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐) 
  สําหรับเหตุผลที่ จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่ เป็นการสมควร 
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้มี 
ความเหมาะสมย่ิงขึ้น โดยกําหนดให้กองทุนสามารถรับโอนเงินของสมาชิกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
หรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงาน
หรือชราภาพได้ กําหนดให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินเดือน  
และเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้หลากหลายข้ึน และสามารถลงทุนได้ทั้ง 
เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว และในกรณีที่
สมาชิกไม่ได้ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุนให้ถือว่า สมาชิกยินยอมให้กองทุนนําเงินดังกล่าวไปลงทุน 
ในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก นอกจากนี้ ในกรณีที่สมาชิกสิ้นสุด 
สมาชิกภาพและยังไม่รับเงินที่ตนมีสิทธิได้รับคืน หรือขอทยอยรับเงินคืน สมาชิกมีสิทธิเลือกแผน 
การลงทุนที่กองทุนจัดให้เพื่อให้กองทุนบริหารเงินนั้นต่อไปได้ สําหรับกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย 
และผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิกยังไม่ย่ืนคําขอรับเงินให้กองทุนบริหารเงินนั้นต่อไปได้ตามแผนการลงทุน
ที่สมาชิกผู้นั้นได้เลือกไว้ก่อนวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  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) 



๓ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 (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
รับมรดกไม่มีสิทธิเลือกแผนการลงทุน๒ 
  (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 วรรคหนึ่ง) 
 (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) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินต้น 
และดอกเบี้ย 
  (๕.๑.๔) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเป็นผู้ออก 
 ซึ่งหลักทรัพย์ทั้ง ๔ ประเภทดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูง ทั้งนี้  
โดยพิจารณาจากการกําหนดหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูงตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗๐ เดิม  
                                         
 ๒ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี  
เป็นผู้เสนอ) ข้อ ๒.๔ (๒) หน้า ๒ 
 
 
 
 



๔ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

อย่างไรก็ตาม สําหรับเงินฝากธนาคาร และบัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออกนั้น ธนาคารที่รับฝากเงิน 
หรือออกบัตรเงินฝาก ควรเป็นธนาคารของรัฐ เพื่อให้การลงทุนมีความม่ันคงมากย่ิงขึ้น (มาตรา ๗๐ 
วรรคหน่ึง)๓ 
 (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 
  ๑.๒.๒ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ชี้แจง
หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
(นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ต่อที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
  หลักการ คือ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เพิ่มบทบัญญัติ เ ก่ียวกับอํานาจของกองทุนในการรับโอนเงินของสมาชิก 
จากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
หลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพได้ (เพิ่มเติมมาตรา ๓๘/๒) 
  (๒) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราการส่งเงินสะสมของสมาชิก โดยให้ส่งได้ไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙ วรรคสอง) 
  (๓) เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอนุญาตให้สมาชิกสามารถขอรับเงินจากกองทุนไม่เกิน
อัตราร้อยละสามสิบของจํานวนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวที่บันทึกไว ้
ในบัญชีรายบุคคลเพื่อใช้จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ในการจัดหาที่อ ยู่อาศัยของตนได้  
(เพิ่มเติมมาตรา ๔๓/๑) 

                                         
 ๓ เพ่ิงอ้าง ข้อ ๒.๕ (๑) วรรคสอง หน้า ๓ 



๕ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

  (๔) เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบริหารเงินของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตายในกรณีที่ผู้มีสิทธิ
รับมรดกยังไม่ย่ืนคําขอรับเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ (เพิ่มมาตรา ๕๙ วรรคสอง) 
  (๕) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารเงินของสมาชิกซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๗/๑) 
  (๖) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลงทุนของเงินของกองทุนในบัญชีเงินสํารอง
และในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกแต่ละคน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐) 
  (๗) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราการส่งเงินสะสมของสมาชิกตามมาตรา ๗๐/๖ โดยให้ส่งได้ 
ไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐/๘) 
  สําหรับเหตุผลท่ีจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไข
เพิ่ ม เติมบทบัญญัติ ของพระราชบัญญัติ กองทุน บํา เหน็จ บํานาญข้ าราชการ  พ .ศ .  ๒๕๓๙  
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยกําหนดให้กองทุนสามารถรับโอนเงินของสมาชิกจากกองทุนสํารอง 
เลี้ยงชีพ หรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณี 
การออกจากงานหรือชราภาพได้ กําหนดให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของเงินเดือน เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว รวมทั้ง
เพิ่มเติมบทบัญญัติที่ให้สิทธิแก่สมาชิกในการเบิกเงินจากกองทุนเพื่อใช้ในการจัดหาที่อยู่อาศัยได้ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละสามสิบของจํานวนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวที่บันทึกไว ้
ในบัญชีรายบุคคล และในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุน ให้ถือว่าสมาชิกยินยอมให้
กองทุนนําเงินดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่เหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก นอกจากนี้ 
ในกรณีที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงและยังไม่ได้ รับเงินที่ตนมีสิทธิได้ รับคืนหรือขอทยอยรับเงินคืน  
สมาชิกมีสิทธิเลือกแผนการลงทุนที่กองทุนจัดให้เพื่อให้กองทุนบริหารเงินนั้นต่อไปได้ สําหรับกรณีที่
สมาชิกถึงแก่ความตายและผู้ มีสิทธิ รับมรดกของสมาชิกยังไม่ย่ืนคําขอรับเงินให้กองทุนมีสิทธ ิ
บริหารเงินนั้นต่อไปได้ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกผู้นั้นได้เลือกไว้ก่อนวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  จากนั้น นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึง
ความจําเป็นและความสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ สรุปสาระสําคัญได้ว่า กองทุน กบข.  
ควรอนุญาตให้สมาชิกขอรับเงินจากกองทุนไม่เกินอัตราร้อยละ ๓๐ ของจํานวนเงินสะสม เงินสมทบ  
และผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ในการจัดหาที่อยู่อาศัยของตนได้  
(ร่างมาตรา ๕ เพิ่มมาตรา ๔๓/๑) 
 นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ยังกําหนดให้
สมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐสามารถส่งเงินสะสมเข้า กบข. ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 
ที่กําหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือน เป็นไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือนด้วย (ร่างมาตรา ๙ 
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐/๘) 
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ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 ๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) และนายพิสิฐ  
ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
 ๒.๑ เห็นด้วยกับการเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) เข้าถึง
กองทุนอื่น ๆ มากขึ้น รวมถึงการรักษาสิทธิของผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิก การเพิ่มสัดส่วนเงินสะสม 
จากร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือน เป็นร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน แต่ กบข. ควรระมัดระวังเร่ืองการลงทุน 
โดยควรลงทุนในความเสี่ยงที่ต่ําที่สุด และ กบข. ควรแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับมรดกรับทราบถึงผลประโยชน์
ต่างๆ ที่ได้รับ เช่น เงินปันผล หรือสูตรการคํานวณเงินจาก กบข. 
 ๒.๒ สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพราะการออมมีความสําคัญเพื่อนําเงินที่ได้รับจาก
การทํางานเก็บไว้ใช้ภายหลังเกษียณอายุ และขอสนับสนุนหลักการที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สมาชิกขอรับ
เงินจาก กบข. ไม่เกินอัตราร้อยละ ๓๐ ของจํานวนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทน  
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ในการจัดหาที่อ ยู่อาศัยของตนได้ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับที ่
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ในร่างมาตรา ๕ 
เพิ่มมาตรา ๔๓/๑ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีที่อยู่อาศัย รวมทั้งเป็นการลงทุนทางหนึ่งด้วย 
 ๒.๓ เห็นด้วยกับการเปิดโอกาสให้สมาชิก กบข. มีโอกาสเข้าถึงการใช้เงินจากกองทุนมากขึ้น 
และควรกําหนดให้การส่งเงินเข้า กบข. ของสมาชิกเป็นไปตามความประสงค์และความสามารถ 
ของสมาชิกโดยไม่ควรจํากัดที่อัตราไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน นอกจากนี้ สมาชิกที่มีอายุ ๗๐ ปี 
ขึ้นไป ไม่ควรต้องส่งเงินเข้า กบข. ส่วนการขอรับเงินจากกองทุนเพื่อสมาชิกนําไปใช้ในการจัดหา 
ที่อยู่อาศัยควรกําหนดให้กระทําได้ในอัตรามากกว่าร้อยละ ๓๐ 
 ๒.๔ เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับที่นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ในร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐/๘ ที่เปิดโอกาสให้ 
พนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐสามารถส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเพิ่มจากเดิมที่กําหนดไว้ในอัตรา
ร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือน เป็นร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน ส่วนประเด็นเร่ืองการลงทุนของ กบข.  
ในหลักทรัพย์นั้น กบข. ควรจัดให้สมาชิกเลือกแผนการลงทุนโดยมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สมาชิก
ได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย 
 ๒.๕ กบข. ควรมีการติดตามผู้มีสิทธิรับมรดกในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตายและยังไม่มี 
ผู้มีสิทธิรับมรดกมายื่นคําขอรับเงิน รวมทั้งทาง กบข. จะต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับมรดกทราบว่าจะแจ้ง 
การย่ืนคําขอรับเงินได้อย่างไรด้วย 
 ๒.๖ ขอทราบข้อมูลว่า กบข. มีแผนการในการพัฒนากองทุนให้ก้าวหน้าอย่างไร 
 ๒.๗ เห็นด้วยกับการกําหนดให้สมาชิก กบข. เลือกแผนการลงทุนได้ด้วยตนเอง 
 ๒.๘ มีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนากองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมกันกับ กบข. 



๗ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
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 ๒.๙ ควรกําหนดให้เอกชนมีโอกาสเข้ามาแข่งขันกันในการบริหาร กบข. ซึ่งจะทําให้ 
การบริการดีขึ้น  
 ๒.๑๐ กบข. ควรให้ความเชื่อม่ันแก่สมาชิกในการบริหารกองทุน โดยควรมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลให้สมาชิกและผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิกทราบว่าหลังจากที่สมาชิกเสียชีวิตไปแล้ว จะได้รับ
ผลประโยชน์อย่างไร 
 
 ๓. การตอบช้ีแจง 
 เม่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้ตอบชี้แจง สรุปสาระสําคัญได้ว่า ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทุกท่านที่ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในขั้นรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ซึ่งเชื่อว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความเห็นตรงกันในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เก่ียวกับ 
หลักการของการออมเพื่อความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณอายุ ส่วนประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ นั้น จะขอนําไปพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการต่อไป 
อย่างไรก็ตาม ขอชี้แจงข้อมูลว่า ปัจจุบันสมาชิก กบข. จะได้รับแบบสอบถามเก่ียวกับเงินออมของตน  
โดยขอให้ระบุว่าในแต่ละช่วงของอายุจะมีแนวทางในการลงทุนอย่างไร เพื่อนํามาประกอบ 
การดําเนินการของกองทุนต่อไป ส่วนประเด็นที่สมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้าราชการ 
ที่เกษียณอายุไปแล้วจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างไร และจะได้หลักประกันอะไร โดยขอให้ 
มีการกําหนดให้มีความชัดเจนมากข้ึนนั้น ทางคณะรัฐมนตรีจะนําไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ
ต่อไป 
 จากนั้น นายสุจินดา สุขุม ผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ได้ชี้แจง
ประเด็นเร่ืองผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิก กบข. สรุปว่า ปัจจุบัน มีจํานวน ๑๕,๐๐๐ ราย คิดเป็นเงิน 
๕๗๐ ล้านบาท ที่ยังไม่มาขอย่ืนรับเงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ กบข. มีมาตรการและขั้นตอน 
ในการติดตามผู้มีสิทธิรับมรดกดังกล่าว โดยติดตามทุก ๓ หรือ ๖ เดือนจนครบ ๑๐ ปี และนําเงินมาเก็บ
รอไว้ หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิรับมรดกมายื่นขอรับเงินในภายหลัง ทาง กบข. ก็จะมีการจ่ายเงินให้แก่ 
ผู้มีสิทธิรับมรดกต่อไป 
 
 ๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ 
  มติ : ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปี
คร้ังที่สอง) 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  
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๑. 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 
 

 

 
๒ . 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 
 

 

๓ . บันทึ กการออก เสี ย งลงคะแนนของสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/
main_warehouse_dll_x.php?aid=10154&mid=4369 
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