
เมื�อวันอังคารที� ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นา�ิกา 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร � เป�นประธานการประชุม

คณะรัฐมนตร � ณ ตึกสันติไมตร � (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล
โดยในการประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาเร ��องที�เกี�ยวข้อง

กับวงงานด้านนิติบัญญัติ จํานวน ๒ เร ��อง คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
    (ฉบับที� ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ�ายอัยการ 
    (ฉบับที� ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ�มเติมการพ้นจากตําแหน่ง
    ของข้าราชการฝ�ายอัยการ)

สํา นั ก ก ฎ ห ม า ย
 สํา นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร วุ ฒิ ส ภ า

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที�เกี�ยวข้อง
กับวงงานด้านนิติบัญญัติ
เมื�อวันอังคารที� ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย
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เอกสำรสรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงำนด้ำนนิตบิัญญัต ิ

ประจ ำสัปดำห์ 
(ร่างพระราชบัญญัติ) 

 
 

มติคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันอังคำรที ่๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับที่ อ.ครม.๓๐/๒๕๖๔  
ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

 



 

เอกสาร “สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงำนด้ำนนิติบัญญัติประจ ำสัปดำห์” 
ฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับสมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ                    
และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ ได้รับทราบถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ                   
“ร่ำงพระรำชบัญญัติ ”  ฉบับต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการและจะได้ เสนอ                  
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมายังสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญ             
แห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติที่ส าคัญที่ เข้าสู่การพิจารณา                   
ของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา 

ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า เอกสารฉบับนี้               
จักเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ                   
และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามสมควร 
 
 
                                                                               ส านักกฎหมาย 
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สรุปมติคณะรัฐมนตรปีระจ ำสปัดำห์ 
 

 

 
       เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล โดยใน
การประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ จ านวน ๒ เรื่อง สรุปได้ดังนี้    

        เรื่อง ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลัง 
เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
ต่อไป โดยให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย   
และรับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมาย
ล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
     ทั้ งนี้  ร่างพระราชบัญญั ติที่ กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการแก้ ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เช่น ก าหนดให้กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการสามารถรับโอนเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย                  
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพได้ ก าหนดให้สมาชิก
สามารถส่งเงินสะสมเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน (จากเดิมร้อยละ ๑๕) ก าหนดให้สมาชิก
สามารถเลือกแผนการลงทุนได้หลากหลายขึ้น และกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย และผู้มีสิทธิรับมรดก
ของสมาชิกยังไม่ยื่นค าขอรับเงิน ให้กองทุนบริหารเงินนั้นต่อไปได้ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกผู้นั้น               
ได้เลือกไว้ก่อนวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของกองทุนมีความคล่องตัว 
สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ งเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ของสมาชิก                    
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อันสามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นให้กับสมาชิก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ
อนุมัติหลักการ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว โดยได้ตัดหลักการ              
ที่ก าหนดให้กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการมีอ านาจจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจ ากัด               
และหลักการที่ก าหนดให้สมาชิกซึ่งเกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์และยังไม่ออกจาก
ราชการ มีสิทธิขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวได้ตั้งแต่                
สิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ออก ซึ่งกระทรวงการคลังและกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
     กระทรวงคลังได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย                
ผ่านทางเว็บไซต์ของ กบข. (www.gpf.or.th) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย 
(www.lawamendment.go.th) และเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

 สรุปมติคณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวข้องกับวงงำนด้ำนนิติบัญญัติ  
เมื่อวันอังคำรที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 

http://www.gpf.or.th/
http://www.lawamendment.go.th/
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สรุปมติคณะรัฐมนตรปีระจ ำสปัดำห์ 
 

 

กฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เรื่อง การด าเนินการเพ่ือรองรับ              
และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว และได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบด้วยแล้ว 
     ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับน้ี มีสำระส ำคัญคือ 
    เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
     ๑. การรับโอนทรัพย์สินจากกองทุนอื่น 
      ให้กองทุนสามารถรับโอนเงินของผู้ที่ เคยเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ               
หรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงาน
หรือชราภาพได้มายังกองทุนได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาเข้ารับราชการสามารถเริ่มสะสมเงินกับ กบข. 
และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
     ๒. การส่งเงินสะสมเข้ากองทุน 
      เพ่ิมเติมให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมเข้ากองทุน จากเดิมไม่เกินร้อยละ ๑๕  
เป็นไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินมากขึ้น 
     ๓. สิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
      ๓.๑ การบริหารเงินของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายก่อนสมาชิกภาพสิ้นสุดลง 
       ให้กองทุนสามารถบริหารเงินของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายและผู้มีสิทธิ              
รับมรดกของสมาชิกยังไม่ยื่นค าขอรับเงิน (เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว) 
ตามแผนการลงทุนเดิมของสมาชิกต่อไปได้ 
      ๓.๒ การบริหารเงินของสมาชิกที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง 
       (๑) ในกรณีที่สมาชิกภาพสิ้นสุดสมาชิกภาพและยังไม่ขอรับเงิน (เงินสะสม 
เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว) ที่ตนมีสิทธิได้รับคืนหรือ              
ขอทยอยรับเงินคืน สมาชิกมีสิทธิเลือกแผนการลงทุนที่กองทุนจัดให้เพ่ือให้กองทุนบริหารเงินนั้นต่อไปได้ 
เพ่ือให้สมาชิกผู้นั้นสามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนส าหรับเงินดังกล่าวได้ ตามความประสงค์                
ของสมาชิก 
       (๒) ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตายและผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิกยังไม่ยื่น
ค าขอรับเงิน ให้กองทุนบริหารเงินนั้นต่อไปได้ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกผู้นั้นได้เลือกไว้ก่อนวันที่ผู้นั้น
ถึงแก่ความตาย จนกว่าทายาทจะยื่นค าขอรับเงิน 
     ๔. แผนการลงทุน 
      เพ่ิมเติมให้กองทุนจัดให้มีแผนการลงทุนส าหรับเงินที่อยู่ในบัญชีเงินรายบุคคล             
ที่หลากหลายให้สมาชิกมีสิทธิเลือก คือ 
      ๔.๑ ก าหนดให้แต่ละแผนอาจก าหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง
แตกต่างกันได้ โดยก าหนดให้ลงทุนใน หลักทรัพย์ ๔ ประเภท ได้แก่ 
       (๑) เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ            
บัตรเงินฝากที่ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก  



 
๓ 

สรุปมติคณะรัฐมนตรปีระจ ำสปัดำห์ 
 

 

       (๒) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
       (๓) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย  
       (๔) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเป็นผู้ออก (ทั้งนี้ อย่างน้อยต้องจัดให้มแีผนการลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
      ๔.๒ หากสมาชิกไม่ได้ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุนใดให้ถือว่าสมาชิกให้กองทุน            
จัดแผนการลงทุนที่ก าหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก 

 

 
 

        เรื่อง ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพ่ิมเติมกำรพ้นจำกต ำแหน่งของข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร) 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ตรวจพิจารณา โดยให้น าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาให้เป็นฉบับเดียวกัน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา                 
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
     ทั้งนี้  ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักงานอัยการสูงสุดเสนอ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม             
ให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์                      
การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในส่วนของมาตรา ๕๕ (๗) การพ้นจาก
ต าแหน่งด้วยเหตกุารถูกสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก จากที่ก าหนดให้น าความกราบบังคมทูล
เพ่ือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง เป็นให้น าความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบเพ่ือให้
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เหมาะสมและมีลักษณะเช่นเดียวกับผู้พิพากษาและตุลาการ และเป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ก าหนดให้หากมีกรณีที่จะต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย              
ในท านองเดียวกันกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เร่งรัดการพิจารณา
เสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวโดยด่วน 
     ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับน้ี มีสำระส ำคัญคือ 
    เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมการพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการฝ่ายอัยการตามมาตรา ๕๕ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนของการพ้นจากต าแหน่ง
ด้วยเหตุการถูกสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกตามมาตรา ๕๕ (๗) จากให้น าความกราบบังคมทูล
เพ่ือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง เป็นให้น าความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบ เพ่ือให้เหมาะสม
และมีลักษณะเช่นเดียวกับผู้พิพากษาและตุลาการ  

  

 
 

ส าหรับข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัตินั้น ผู้สนใจสามารถ
ติดตามได้ที่  www.soc.go.th เพ่ือค้นหามติคณะรัฐมนตรี หรือ www.senate.go.th เพ่ือติดตาม                            
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ นอกจากนี้  ยังมีช่องทางให้ท่านผู้สนใจติดตามรับฟังสรุปมติ
คณะรัฐมนตรีฯ ประจ าสัปดาห์ได้ทางสื่อออนไลน์ของวุฒิสภา Senate Media Society - สื่อดิจิทัล
วุฒิสภาไทย ในรายการ “กฎหมายเที่ยงตรง” ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
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