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	 ประชาชน	 เพ่ือผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมในการ 

	 เข้าถึงระบบรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน	

สนับสนุนโดย	 สหภาพยุโรป

ร่างพระราชบัญญัติ
บำานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
โดย เครือข่ายประชาชนเพือ่รัฐสวสัดิการ 
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เพื่อรัฐสวัสดิการ	ไม่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป



•	 บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส�าคัญ	 ๔

	 -	 เหตุผลและความจ�าเป็นในการเสนอร่างกฎหมาย	 ๔

	 -	 ความเร่งด่วนของเรื่อง	 ๕

	 -	 สาระส�าคัญของร่างกฎหมาย	 ๗

•	 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง	 ๑๑

	 	พ.ร.บ.บ�านาญแห่งชาติ		

•	 ร่าง	พ.ร.บ.บ�านาญแห่งชาติ	พ.ศ.	....	 ๑๔

สารบัญ



 เหตุผลและความจำาเป็นในการเสนอร่างกฎหมาย

	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	

หมวด	๓	สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย	มาตรา	๔๘	ได้บัญญัติ

รับรองสิทธิให้บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอ 

แก่การยังชีพ	 และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่ 

เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ	 และหมวด	 ๖	 แนวนโยบาย 

แห่งรัฐ	 มาตรา	๗๑	 ได้บัญญัติให้รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก	 เยาวชน	

สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	ผู้ยากไร้	และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถด�ารงชีวิต

ได้อย่างมีคุณภาพ	 รวมถึงตามหมวด	๑	 บททั่วไป	 มาตรา	 ๔	 ศักดิ์ศร ี

ความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภาพ	 และความเสมอภาคของบุคคลย่อม 

ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน	 ทั้งน้ี	 เพื่อให้เกิดสิทธิที่

บันทึกวิเคราะห์
สรุปสาระส�คัญ
ของร่างพระราชบัญญัติ
บ�นาญแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑
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เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ	 ให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีหลักประกันทาง

รายได้	 และได้รับความช่วยเหลือจากรัฐให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมี

คุณภาพ	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 ความเร่งด่วนของเร่ือง

	 สถานการณ์ทีป่ระเทศไทยเข้าสูส่งัคมสงูวัยแล้ว	เพราะมปีระชากร

อายุหกสิบปีขึ้นไปเกินร้อยละสิบ	 จากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ	

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ๑	 แสดงให้เห็นว่า 

ปี	 พ.ศ. ๒๕๖๑	 จากจ�านวนประชากร	 ๖๖.๔	 ล้านคน	 มีผู ้สูงอายุ 

๑๐.๖	ล้านคน	คิดเป็นร้อยละสิบหก	จ�านวนผู้สูงอายุเหล่านี้มีส่วนน้อย

ที่มีหลักประกันรายได้รายเดือน	 หรือมีระบบบ�านาญเพียงพอต่อการ

ด�ารงชีวิตอย่างเหมาะสม	มีคุณภาพ	ปัจจุบันมีเพียงข้าราชการเกษียณ

ที่มีบ�านาญจากงบประมาณของรัฐ	 ส่วนลูกจ้างของสถานประกอบการ

มีบ�านาญที่มาจากการสะสมร่วมกันของลูกจ้างและนายจ้างในระบบ

๒

๑		http://www.dop.go.th/download/knowledge/th1550973505-153_0.pdf	
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ประกันสงัคม	ขณะที	่ส�านกังานสถิตแิห่งชาติ	๒		ส�ารวจผูท้�างานในปี	พ.ศ.	

๒๕๖๑	มีจ�านวน	๓๘.๓	ล้านคน	ในจ�านวนนีเ้ป็นแรงงานนอกระบบ	คอื	

ไม่มีหลกัประกันสังคมใดๆ	ร้อยละห้าสบิห้า	หรอืจ�านวน	๒๑.๒	ล้านคน	

ซึ่งก็คือคนท�างานที่มีการศึกษาไม่สูงมาก	 และเป็นการท�างานในภาค

การเกษตร	 คนเหล่านี้ย่อมไม่มีรายได้เพียงพอสะสมเพื่อบ�านาญเมื่อ 

เข้าสู่วัยสูงอายุ	 จึงท�าให้ประเทศไทยเผชิญปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัย	

โดยที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีบ�านาญเป็นหลักประกันรายได้รายเดือน

เพียงพอ	 การแก้ปัญหาโดยการจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนให้ผู้สูงอายุเป็น

เพียงการประทังปัญหาเมื่อปลายเหตุ	 และเป็นการแก้ปัญหาเชิง

สงเคราะห์	 ในขณะที่	 การมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิทธิของผู้สูงอายุที่รัฐ

ต้องรับรองสิทธิ	 และพึงจัดการให้ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมตาม

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

๒		สรุปผลที่ส�าคัญ	การส�ารวจแรงงานนอกระบบ	พ.ศ.	๒๕๖๑,	กลุ่มสถิติแรงงาน		กอง
สถิติสังคม		ส�านักงานสถิติแห่งชาติ		



 สาระสำาคัญของร่างกฎหมาย

	 ร่างพระราชบัญญัติบ�านาญแห่งชาติ	พ.ศ.	....	มีสาระส�าคัญ	สรุป

ได้ดังนี้	

	 ๑)	 ชือ่กฎหมาย	“บ�านาญแห่งชาต”ิ	สือ่ถงึการทีผู่ส้งูอายทุุกคน

มีบ�านาญเป็นหลักประกันรายได้รายเดือนเพื่อการด�ารงชีวิต	 บ�านาญ	

หมายถงึ	เงนิตอบแทนทีไ่ด้ท�างานมาเป็นเวลานาน	ซึง่จ่ายเป็นรายเดอืน

จนตลอดชีวิตเมื่อออกจากงาน	 บ�านาญแห่งชาติ	 จึงหมายถึง	 เงิน

ตอบแทนที่ได้ท�างานมาตลอดชีวิตจนเข้าสู่วัยสูงอายุ	 โดยที่สังคมไทยมี

แรงงานท่ีอยูน่อกระบบประกนัสงัคมเกนิครึง่ของคนท�างาน	การมรีะบบ

บ�านาญแห่งชาติ	 จึงเป็นหลักประกันครอบคลุมคนท�างานที่อยู่นอก

ระบบประกันสังคมด้วย

  	 ๒)	 ก�าหนดนิยาม	 “บ�านาญแห่งชาติ”	 เพื่อให้ครอบคลุมคน 

ท�างานทุกคน	 ทั้งในและนอกระบบประกันสังคมที่อยู่ในวัยสูงอายุ	 คือ	

มีอายุหกสบิปีขึน้ไป	ให้ได้รบับ�านาญ	โดยให้ถอืเป็นบ�านาญพืน้ฐานทีร่ฐั

จัดหาให้จากงบประมาณ	 เนื่องจากการมีบ�านาญที่เหมาะสมเพียงพอ

ต้องมาจาก	๓	ระบบรองรับคือ	(๑)	บ�านาญพื้นฐานจากรัฐ	(๒)	บ�านาญ

จากการสะสมของคนท�างานเอง	 ทั้งจากการสะสมร่วมกับนายจ้างใน

ระบบประกนัสงัคม	สะสมร่วมกบัรฐัในกองทนุการออมแห่งชาต	ิ(กอช.)	

และ	 (๓)	 คนท�างานที่มีศักยภาพ	 มีรายได้สูงเพียงพอต่อการสะสม 

๓
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หรอืลงทนุ	เพือ่ให้เกดิดอกผลเป็นรายได้รายเดอืนของตนเอง	นอกเหนือ

ไปจากที่ได้รับจาก	(๑)	และ	(๒)

	 ๓)		ก�าหนดอตัราบ�านาญพืน้ฐานส�าหรบัทุกคนเมือ่อายหุกสบิปี	

ให้เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตที่มีคุณภาพ	 โดยให้อ้างอิงจากประกาศ

เส้นความยากจนของส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง

ชาติ	ทัง้นี	้สามารถเร่ิมต้นจากการปรบัเปล่ียนการรบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ	

ที่จ่ายจากงบประมาณให้กับผู้สูงอายุทุกคนมาเป็นบ�านาญพื้นฐานตาม

กฎหมายนี้	 เพื่อให้ประเทศมีการจัดการระบบบ�านาญทั้งระบบ	 มีภาพ

รวมการจัดการงบประมาณที่เกี่ยวกับระบบบ�านาญ	ทั้งการจัดบ�านาญ

พืน้ฐาน	บ�านาญให้ข้าราชการ	การจดัเงินสะสมเพ่ือสมทบกับประชาชน

ที่ออมเพื่อบ�านาญในกองทุนการออมแห่งชาติ	กองทุนประกันสังคม	

	 ๔)		ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบ�านาญแห่งชาต	ิทีม่อีงค์ประกอบ

จากภาครัฐ	 ภาคประชาชน	 และผู้ทรงคุณวุฒิในสัดส่วนที่เหมาะสม	

เพื่อก�าหนดนโยบายบ�านาญแห่งชาติที่เป็นธรรมและยั่งยืน	 สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร	 เศรษฐกิจ	 และสังคมให้

ครอบคลมุประชาชนทกุกลุ่ม	รวมถงึผู้เสียภาษีให้รฐัทัง้ทางตรงและทาง

อ้อม
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	 ๕)	 ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบ�านาญแห่งชาต	ิ

ให้ก�าหนดนโยบายบ�านาญในภาพรวม	 เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นภาพ 

การด�าเนินการให้มีบ�านาญส�าหรับประชาชนทุกคน	 ทั้งคนที่อยู ่ใน 

ระบบจ้างงานทีม่ปีระกนัสงัคม	และคนทีท่�างานนอกระบบประกันสงัคม	

ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่	 และการก�าหนดอัตราบ�านาญพื้นฐานที่เหมาะสม 

ที่อ้างอิงจากข้อมูลเส้นความยากจนของหน่วยงานรัฐ	 คือ	 ส�านักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ โดยมีการทบทวนในทุกๆ	

สามปี	 ซึ่งในระยะยาว	 หากสังคมไทยมีการเตรียมความพร้อมรองรับ

สงัคมสงูวยั	ทีป่ระชากรวัยท�างานทกุคนมศีกัยภาพด้านรายได้ทีส่ามารถ

สะสมร่วมกบัรฐั	หรือนายจ้างเพือ่บ�านาญของตนเองในจ�านวนทีม่ากพอ

ต่อการด�ารงชีวิตเมื่ออายุหกสิบปีขึ้นไป	 ก็อาจมีการปรับอัตราบ�านาญ

พื้นฐานเพิ่มลดได้ตามสถานการณ์ในเวลานั้นๆ

 ๖)		 ก�าหนดให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบจัดตั้งส�านักงาน

บ�านาญแห่งชาติขึ้นในกระทรวง	 มีผู ้อ�านวยการส�านักงานเป็น 

ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการส�านักงาน	 เป็นกรรมการ 

และเลขานุการของคณะกรรมการบ�านาญแห่งชาติ	 โดยส�านักงาน 

ท�าหน้าที่จัดท�าแผนงบประมาณประจ�าปีเป็นค่าใช้จ่ายบ�านาญพื้นฐาน	

การบรหิารจดัการส�านกังาน	และการจ่ายเงนิไปยงัผูร้บับ�านาญพืน้ฐาน
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ทุกคน	 รวมถึงการจัดท�าฐานข้อมูล	 จัดท�าแผนแม่บทบ�านาญแห่งชาติ	

เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบ�านาญแห่งชาติพิจารณา

	 ๗)	 บทเฉพาะกาล	 เพื่อเป็นการยกระดับให้มีระบบบ�านาญของ

ประเทศ	 การจัดให้มีบ�านาญพื้นฐานส�าหรับทุกคนสามารถด�าเนินการ

ได้เลย	 ด้วยการออกประกาศตามอ�านาจของคณะกรรมการบ�านาญ 

แห่งชาติ	 ยกเลิกการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จ่ายให้ทุกคนอยู่แล้ว	

เปลี่ยนเป็นจ่ายบ�านาญพื้นฐานให้ผู ้สูงอายุทุกคนในอัตราที่สูงกว่า 

เบี้ยยังชีพและเป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้	คือ	 ให้ใช้เส้นความยากจนที่

ประกาศโดยส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิป็น

ฐานข้อมูล	
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หลักการ
	 ให้มีกฎหมายบ�านาญแห่งชาติ

เหตุผล
	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๖๐	หมวด	๓	

สทิธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย	มาตรา	๔๘	ได้บัญญตัใิห้บคุคลซึง่

มีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ	 และบุคคลผู้

ยากไร้ย่อมมสีทิธไิด้รบัความช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรฐัตามทีก่ฎหมาย

บัญญัติ	และหมวด	๖	แนวนโยบายแห่งรัฐ	มาตรา	๗๑	ได้บัญญัติให้รัฐ

พงึให้ความช่วยเหลือเด็ก	เยาวชน	สตร	ีผู้สูงอาย	ุคนพกิาร	ผูย้ากไร้	และ

ผู้ด้อยโอกาส	ให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ	

บันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบร่าง
พระราชบัญญัติบ�นาญ
แห่งชาติ พ.ศ. ....
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	 ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบบ�านาญเพื่อเป็นหลักประกันทาง 

รายได้ส�าหรับผู้สูงอายุในหลายระบบ	 ที่รัฐด�าเนินการเพื่อจ่ายเป็น 

รายได้รายเดือนไปตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุ	ทั้งนี้	เป็นการใช้จ่ายเงิน

จากงบประมาณในหลายรปูแบบ	คอื	การจ่ายเป็นเบีย้ยงัชพีให้ผูส้งูอายุ

ทุกคน	 การจ่ายเป็นบ�าเหน็จบ�านาญให้ข้าราชการ	 ข้าราชการส่วน 

ท้องถิ่น	การสมทบเข้ากองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	กองทุนของ

ครูโรงเรียนเอกชน	กองทุนการออมแห่งชาติ	นอกจากนี้	รัฐยังบังคับให้

นายจ้างและลูกจ้างร่วมจ่ายเข้าในกองทุนบ�านาญภายใต้กฎหมาย

ประกนัสงัคม	ส�าหรบัประชาชนทกุคน	การมีหลกัประกันทางรายได้เมือ่

สูงอายุถือว่าเป็นสิทธิที่จ�าเป็น	 และต้องมีจ�านวนท่ีพอเพียง	 เหมาะสม

ต่อการด�ารงชวีติอย่างมคีณุภาพ	โดยรฐัต้องจดัให้มีบ�านาญแห่งชาติแบบ

ถ้วนหน้า	ให้ประชาชนทีอ่ายหุกสบิปีทกุคน	ด้วยสทิธทิีเ่สมอกนั	ภายใต้

หลกัการสวสัดิการเป็นสทิธิอนัพงึมขีองประชาชน	ทีม่ใิช่เป็นหน้าทีข่อง

รฐัในการสงเคราะห์	ไม่มคีวามแตกต่างเหลือ่มล�า้กนัในระหว่างประชากร

อาชีพต่างๆ	 การสร้างหลักประกันทางรายได้เมื่อสูงอายุจ�าเป็นต้องมี

หลายระบบมารองรับ	 ตั้งแต่การรับประกันให้ผู้สูงอายุได้รับบ�านาญ 

พื้นฐานทุกคน	การบังคับการออมเพื่อบ�านาญของประชาชนที่มีรายได้	

การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสะสมเงินเพ่ือบ�านาญที่เพิ่มขึ้นตามความ
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สามารถทางรายได้ของแต่ละคน	 ทั้งนี้	 สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วย

บ�านาญแห่งชาต	ิเพือ่เป็นบ�านาญพืน้ฐาน	เป็นหลกัประกันรายได้ส�าหรบั

ผู้สูงอายุทุกคน	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้	
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	 มาตรา	๑	พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า	 “พระราชบัญญัติบ�านาญ 

แห่งชาติ	พ.ศ.	....”

 มาตรา	๒	พระราชบัญญัตินี้ให ้ใช ้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา	๓	ในพระราชบัญญัตินี้	

	 “บ�านาญแห่งชาติ”	 หมายความว่า	 เงินรายเดือนเป็นบ�านาญ 

พื้นฐาน	 ที่รัฐต้องจัดให้แก่ผู้มีอายุหกสิบปีขึ้นไป	 เพื่อเป็นหลักประกัน 

รายได้โดยมีจ�านวนไม่ต�่ากว่าเส้นความยากจนที่ก�าหนดโดยส�านักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบ�านาญแห่งชาติ

	 “กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการบ�านาญแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติ
บ�นาญแห่งชาติ
พ.ศ. .... 
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	 “รัฐมนตรี”	 หมายความว่า	 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราช

บัญญัตินี้

	 มาตรา	๔	ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบ

หมายรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้มีอ�านาจออกประกาศ 

ค�าสั่ง	 ระเบียบ	 หรือข้อบังคับ	 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี	

ประกาศ	 ค�าสั่ง	 ระเบียบ	 หรือข้อบังคับ	 เม่ือได้ประกาศในราชกิจจา-

นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑ 
บททั่วไป

 

	 มาตรา	๕	บคุคลทกุคนทีมี่อายหุกสิบปีขึน้ไปให้ได้รบับ�านาญแห่ง

ชาติ	

	 การได้รบัสิทธิตามพระราชบญัญติันี	้ไม่ตดัสทิธปิระโยชน์ของผูส้งู

อายุที่ได้รับบ�านาญตามกฎหมายอื่นหรือตามมติคณะรัฐมนตรี

	 มาตรา	๖	รฐัมีหน้าทีจ่ดับ�านาญแห่งชาต	ิและให้พจิารณาก�าหนด

อัตราบ�านาญแห่งชาติทุกสามปี	 ตามก�าหนดเส้นความยากจนของ

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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หมวด ๒
คณะกรรมการบำานาญแห่งชาติ

 มาตรา	๗	ให้มีคณะกรรมการบ�านาญแห่งชาติ	ประกอบด้วย

	 (๑)	 นายกรัฐมนตรี	หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบ

หมายคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

	 (๒)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน	และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์	

	 (๓)	 ปลัดกระทรวงการคลัง	 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 เลขาธิการ 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	

	 (๔)	 ผูแ้ทนองค์กรเอกชน	ซึง่มีวัตถปุระสงค์ทีม่ใิช่แสวงหาผลก�าไร	

และด�าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้	ด้านละหนึ่งคน	

	 	 (ก)	 งานด้านผู้ใช้แรงงาน

	 	 (ข)	 งานด้านผู้สูงอายุ

	 	 (ค)	งานด้านเด็กและเยาวชน

	 	 (ง)	งานด้านสตรี

	 	 (จ)	งานด้านชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อย
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	 	 (ฉ)	งานด้านคนพิการ

	 	 (ช)	งานด้านเกษตรกร

	 	 (ซ)	งานด้านผู้ป่วยเรื้อรัง

	 	 (ฌ)	งานด้านชุมชนแออัด

	 	 (ญ)	งานด้านสิทธิมนุษยชน

	 	 (ฎ)	งานด้านกองทุนการออมของชุมชน	

	 (๕)	 ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนสองคน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี

ความเชีย่วชาญ	ประสบการณ์	และผลงานเป็นทีย่อมรบัด้านเศรษฐศาสตร์	

ด้านรัฐสวัสดิการ	เป็นกรรมการ

	 ให้ผู ้อ�านวยการส�านักงานบ�านาญแห่งชาติเป็นกรรมการและ

เลขานุการ	

	 องค์กรเอกชนตาม	(๔)	ต้องเป็นองค์กรทีด่�าเนินกิจกรรมมาไม่น้อย

กว่าสองปี	มผีลงานเป็นทีป่ระจักษ์	และได้มาข้ึนทะเบยีนไว้กับส�านักงาน

ก่อนครบก�าหนดสิบห้าวัน	 นับแต่วันที่มีเหตุให้มีการคัดเลือกกรรมการ	

ถ้าองค์กรใดด�าเนินกิจกรรมหลายกลุ่ม	 ให้ขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัด

เลือกกรรมการในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

	 หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนตาม	 (๔)	 ให้เป็น

ไปตามที่รัฐมนตรีก�าหนด	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ให้กรรมการตาม	 (๑)	 (๒)	 (๓)	 และ	 (๔)	 ด�าเนินการสรรหาและ

พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น

กรรมการ
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	 หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพจิารณาคดัเลอืกกรรมการผูท้รง

คุณวุฒิตามวรรคห้า	ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

	 มาตรา	๘	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ต้องมีสัญชาติไทย	 และไม่มี

ลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 เป็นคนไร้ความสามารถ	หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

	 (๒)	 เป็นบุคคลล้มละลาย	หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

	 (๓)	 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 

การเมือง	สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	เว้นแต่จะได้พ้นจาก

ต�าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

	 (๔)	 เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ	หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นในพรรค- 

การเมอืง	หรอืเจ้าหน้าทีข่องพรรคการเมอืง	เว้นแต่จะได้พ้นจากต�าแหน่ง

มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

	 (๕)	 เคยถูกไล่ออก	ปลดออก	หรือให้ออกจากราชการ	หน่วยงาน

ของรฐั	หรอืรฐัวสิาหกจิ	หรอืจากหน่วยงานเอกชน	เพราะทจุรติต่อหน้าที่	

หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

	 มาตรา	๙	กรรมการตามมาตรา	 ๗	 (๔)	 และ	 (๕)	 มีวาระอยู่ใน

ต�าแหน่งคราวละส่ีปี	 และอาจได้รับเลือกหรือแต่งต้ังใหม่อีกได้	 แต่จะ

ด�ารงต�าแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้
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	 เม่ือครบวาระตามวรรคหนึ่ง	 หากยังมิได้คัดเลือกกรรมการตาม

มาตรา	๗	วรรคหนึ่ง	(๔)	หรือแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา	๗	วรรคหนึ่ง	

(๕)	ขึน้ใหม่	ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระน้ัน	อยูใ่นต�าแหน่ง

เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่ากรรมการซึง่ได้รับคดัเลอืกหรอืแต่งตัง้ใหม่

เข้ารับหน้าที่	 แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน	 นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจาก

ต�าแหน่งตามวาระนั้น

	 ในกรณกีรรมการตามวรรคหนึง่พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ	ให้

ด�าเนินการคัดเลือกหรือแต่งต้ังกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน

สามสิบวัน	 นับแต่วันที่ต�าแหน่งกรรมการนั้นว่างลง	 และให้ผู้ที่ได้รับ 

คัดเลือกหรือได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งแทน	 อยู่ในต�าแหน่ง

เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

	 	 ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ

เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ด�าเนินการคัดเลือกหรือแต่งต้ังกรรมการ

แทนต�าแหน่งทีว่่างนัน้กไ็ด้	และในการนี	้ให้คณะกรรมการประกอบด้วย

กรรมการเท่าที่เหลืออยู่

	 มาตรา	๑๐	นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	๙	

วรรคหนึง่แล้ว	กรรมการตามมาตรา	๗	(๔)	และ	(๕)	พ้นจากต�าแหน่งเมือ่

	 (๑)	 ตาย

	 (๒)	 ลาออก
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	 (๓)	 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๘

	 (๔)	 คณะรัฐมนตรีให้ออก	 เพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ 

มีความประพฤติเสื่อมเสีย	หรือหย่อนความสามารถ

 มาตรา	๑๑	ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)	 ก�าหนดนโยบายบ�านาญที่เป็นธรรมและยั่งยืนสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร	เศรษฐกิจ	และสังคม	ครอบคลุม

ประชากรทุกกลุ่ม	และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

	 (๒)	 จัดท�าแผนแม่บทบ�านาญแห่งชาติทุกสามปี	 เพื่อเป็นทิศทาง

ด�าเนินการนโยบายบ�านาญแห่งชาติที่เช่ือมโยงบ�านาญในทุกประเภท	

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

	 (๓)	 พจิารณาอนมัุติแผนงบประมาณประจ�าปีตามทีส่�านกังานเสนอ

	 (๔)	 ก�าหนดวธิกีารจ่ายบ�านาญแห่งชาต	ิโดยค�านึงถงึความสะดวก	

ความครอบคลุม	การเข้าถึง

	 (๕)	 ก�ากับติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายบ�านาญแห่งชาติ

	 (๖)	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และประสานการบูรณาการข้อมูลของ

ระบบบ�านาญทกุระบบ	รวมทัง้ข้อมูลประชาชนทีไ่ม่อยูใ่นระบบบ�านาญ

	 (๗)	 สรุปสถานการณ์	 ปัญหาอุปสรรค	 แนวทางแก้ไข	 เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา	 จัดท�ารายงานการติดตามและประเมินผลการ
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ด�าเนินงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิ	

เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่พิจารณาอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้	และรายงาน

ให้สภาผู้แทนราษฎรทราบ	

	 (๘)	 ออกประกาศ	 ค�าส่ัง	 ระเบียบ	 หรือข้อบังคับเพ่ือด�าเนินการ

ตามพระราชบัญญัตินี้

	 (๙)	 แต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ด�าเนนิการตามทีค่ณะกรรมการ

ก�าหนด

	 (๑๐)	 รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับเงินบ�านาญ

แห่งชาติตามก�าหนดเวลา	การได้รับเงินบ�านาญแห่งชาติไม่ครบถ้วน

		 (๑๑)	สรรหาและแต่งตั้งผู้อ�านวยการส�านักงานบ�านาญแห่งชาติ

		 (๑๒)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน

ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ	หรอืตามทีค่ณะรัฐมนตรี

มอบหมาย

	 แผนแม่บท	ประกาศ	ค�าสั่ง	ระเบียบ	หรือข้อบังคับตามมาตรานี้	

เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้	

	 ให้หน่วยงานด้านบ�านาญด�าเนนิการเกีย่วกับบ�านาญและบ�านาญ

พื้นฐานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทตามมาตรานี้

 มาตรา	 ๑๒	 การประชุมของคณะกรรมการ	 ต้องมีกรรมการ 

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	 จึงจะเป็น 

องค์ประชุม
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	 ในการประชมุของคณะกรรมการ	ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชมุ

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ 

คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	 กรรมการคน

หนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา	๑๓	กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา	 ห้าม 

มิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

 มาตรา	๑๔	ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี	 ให้คณะ

กรรมการมอี�านาจออกค�าส่ังเป็นหนงัสือ	เรยีกให้บคุคลผูเ้ก่ียวข้องมาให้

ถ้อยค�า	และให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้

 มาตรา	๑๕	ให้มีคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านเพื่อปฏิบัติหน้าที่	

ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ให้ค�าแนะน�าปรึกษาต่อคณะกรรมการในการออกประกาศ	

ค�าสั่ง	ระเบียบ	หรือข้อบังคับ	

	 (๒)	 ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะทางวชิาการต่อคณะกรรมการ

	 (๓)	 ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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 มาตรา	๑๖	ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน	 ให้คณะ

กรรมการแต่งตัง้กรรมการคนหนึง่เป็นประธานอนกุรรมการ	 และแต่งตัง้

ผูม้คีวามรู	้ความเชีย่วชาญ	และประสบการณ์ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัอ�านาจ

หน้าทีข่องอนกุรรมการเฉพาะด้านแต่ละคณะ	จ�านวนไม่เกนิหกคนเป็น

อนุกรรมการ

	 กรรมการคนหนึง่จะเป็นประธานอนกุรรมการเฉพาะด้านเกินหน่ึง

คณะมิได้	

	 ให้แต่งตั้งข้าราชการของกระทรวงการคลังเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ได้คณะละไม่เกินสองคน

 มาตรา	๑๗	ให้น�ามาตรา	๙	มาตรา	๑๐	มาตรา	๑๑	มาตรา	๑๓	

และมาตรา	๑๔	มาใช้บงัคบักบัการประชมุคณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน	

การด�ารงต�าแหน่ง	 การพ้นจากต�าแหน่ง	 และการประชุมของคณะ

อนุกรรมการเฉพาะด้านโดยอนุโลม

 มาตรา	๑๘	ให้กรรมการและอนุกรรมการเฉพาะด้านได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีก�าหนดตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการ
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หมวด ๓
สำานักงานบำานาญแห่งชาติ 

 มาตรา	๑๙	ให้กระทรวงการคลังจัดให้มีส�านักงานในกระทรวง

การคลังเรียกว่า	ส�านักงานบ�านาญแห่งชาติ	หรือเรียกโดยย่อว่า	สบช.	

และมีช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า	 National	 Pension	Office	 หรือเรียก 

ตัวย่อว่า	NPO	 เป็นหน่วยงานของรัฐ	มีฐานะเป็นนิติบุคคล	อยู่ภายใต้

ก�ากับของกระทรวงการคลัง	ให้มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)	 จัดท�าบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิรับบ�านาญแห่งชาติที่เป็นจริง 

โดยเป็นบัญชีรายชื่อท่ีเป็นปัจจุบัน	 และรายงานการเปล่ียนแปลง	 การ

เคลื่อนย้ายผู้มีสิทธิรับบ�านาญแห่งชาติทุกเดือน

	 (๒)	จัดท�างบประมาณบ�านาญแห่งชาติรายปีตามมาตรา	๑๑	(๓)	

และงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการส�านักงาน	 เพื่อเสนอให้คณะ

กรรมการพิจารณาอนุมัติ	และเสนอต่อรัฐสภาพิจารณา

	 (๓)	 บริหารจัดการระบบการจ่ายบ�านาญแห่งชาติให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

	 (๔)	 จัดท�ารายงานผลการด�าเนนิงาน	ปัญหาอปุสรรค	และข้อเสนอ

แนะต่อการพัฒนาระบบปีละครั้ง	เสนอต่อคณะกรรมการ

	 (๕)	 รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุ- 

กรรมการเฉพาะด้าน
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	 (๖)	 จัดท�าฐานข้อมูลระบบบ�านาญกลาง

	 (๗)	 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

ประชากรทกุช่วงวัย	เพือ่ประโยชน์ในการจดัท�าแผนแม่บทบ�านาญแห่ง

ชาติ	และฐานข้อมูลระบบบ�านาญกลาง	

	 (๘)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 ผูอ้�านวยการส�านกังาน	รบัผดิชอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องส�านักงาน

บ�านาญแห่งชาติ	

	 	 (๑)	 เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	พนักงาน	 และลูกจ้างใน

ส�านกังานบ�านาญแห่งชาติ

	 	 (๒)	 รับผิดชอบบริหารงานของส�านักงานฯ	 ให้เป็นไปตาม 

วตัถปุระสงค์ของส�านกังานบ�านาญแห่งชาต	ิและตามกฎหมาย	ระเบยีบ 

ข้อบังคับ	

	 	 (๓)	 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 โดยให้มีรองผู้อ�านวยการจ�านวนสองคน	 เพื่อปฏิบัติงานตามที ่

ผู้อ�านวยการมอบหมาย	และตามกฎหมาย
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หมวด ๔
บทกำาหนดโทษ

 มาตรา	๒๐	ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของคณะกรรมการตามมาตรา	

๑๔	มาตรา	๑๕	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	ปรับไม่เกินหนึ่ง

หมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 มาตรา	๒๑	ผูใ้ช้สทิธิโดยไม่สจุรติ	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิหก

เดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา	๒๒	กรณีที่รัฐจ่ายเงินบ�านาญพื้นฐานล่าช้า	 ไม่ครบถ้วน	

รัฐต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี	จนกว่าจะจ่ายครบ

ถ้วน

บทเฉพาะกาล
   

 มาตรา	๒๓	ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตามพระราช

บญัญตันิี	้ให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่ประกอบด้วย	ปลดักระทรวงการ

คลงัเป็นประธานกรรมการ	เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการ	 และให้ผู ้อ�านวยการส�านักงาน
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เศรษฐกิจการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ	 โดยให้ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งข้าราชการของส�านักงานเศรษฐกิจ

การคลังจ�านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ	 ท�าหน้าที่สรรหา 

คณะกรรมการตามมาตรา	๗	(๔)	และ	(๕)	ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน	

นับจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา	 ๒๔	 ให้คณะกรรมการใช้อ�านาจตามมาตรา	 ๑๑	 (๘)	

ประกาศปรับเปล่ียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 ให้เป็นบ�านาญแห่งชาติ	 ตาม

มาตรา	๖	ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน	หลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายกรัฐมนตรี






