รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดจากร่างพระราชบัญญัติ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของร่างพระราชบัญญัติ
๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยง พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม่
 แก้ไขเพิ่มเติม

 ยกเลิก

๒. หลักการและเหตุผล
๒.๑ หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังต่อไปนี้
๑. กาหนดให้ลูกจ้างต้องเป็นสมาชิกของกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่นายจ้างจัดตั้งขึ้น (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๕)
๒. การจ่ายเงินสะสมของลูกจ้างและการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างต้องเป็นไปตามอัตราที่
กาหนดในข้อบังคับของกองทุน โดยจะต้องไม่ต่ากว่าอัตราที่คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติ
กาหนด” (แก้ไขเพิ่มเติมวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๑๐)
๓. ในกรณีที่เห็นว่าท้องที่หนึ่งท้องที่ใดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ใดที่
ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติมีอานาจกาหนด
เงื่อนไขใดๆ เพื่อให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนได้คราวละ
ไม่เกินหนึ่งปี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐/๑)
๔. ให้คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติ มีอานาจและหน้าที่กากับและควบคุม
โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒)
๕. คุ้มครองสิทธิในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของลูกจ้างเพิ่มเติมในกรณีลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพ
กรณีที่นายจ้างถอนตัวจากกองทุนหลายนายจ้างและยังมิได้จัดให้มีกองทุนใหม่ หรือกองทุนเลิก (แก้ไขเพิ่มเติม
วรรคหนึ่งของมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๓/๒ และมาตรา ๒๓/๔)
๖. เพิ่มเติมกรณีนายจ้างทุกคนจัดให้ มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่ลูกจ้างภายในระยะเวลา
สามปีและได้กาหนดอัตราเงินสะสมและสมทบสาหรับเก้าปีแรก
๒.๒ เหตุผล
โดยที่จ ะกาหนดให้ มีก ารจัด ตั้ง คณะกรรมการการออมเพื่ อ การเกษีย ณแห่ งชาติ ขึ้น เพื่ อ
กาหนดนโยบายและบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษีย ณแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนส ารองเลี้ ยงชี พ
สอดคล้ องกับ กฎหมายดังกล่ าวและอยู่ ภ ายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการการออมเพื่อการเกษี ย ณ
แห่งชาติ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ในเรื่องเกี่ยวกับการให้
นายจ้างจัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้าง อานาจหน้าที่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการการออม
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จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๓. ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ เป็นผู้เสนอ

ส่วนที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
๑. ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
โดยที่จะกาหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติขึ้น เพื่อกาหนด
นโยบายและบริ ห ารจั ด การกองทุ น ต่ า งๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น เอกภาพ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษีย ณแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนส ารองเลี้ ยงชี พ
สอดคล้ องกับ กฎหมายดังกล่ าวและอยู่ ภ ายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการการออมเพื่อการเกษี ย ณ
แห่งชาติ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ในเรื่องเกี่ยวกับการให้
นายจ้างจัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้าง อานาจหน้าที่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการการออม
เพื่อการเกษียณแห่งชาติ การกาหนดอัตราในการจ่ายเงินสะสมและสมทบ ตลอดจนสิทธิของลูกจ้าง จึงได้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้น
สาระสาคัญ
๑. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕ โดยกาหนดให้นายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลและมีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คน
ขึ้นไป ต้องจัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่ลูกจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีที่ลูกจ้างตาย ออกจากงาน หรือ
ลาออกจากกองทุน โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
กองทุนนั้น ซึ่งจะจัดตั้งเป็น กองทุน นายจ้ างเดียวหรื อกองทุนหลายนายจ้าง และอาจมีนโยบายการลงทุน
นโยบายเดียวหรือหลายนโยบายก็ได้
๒. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยกาหนดให้ลูกจ้างจ่ายเงิน
สะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง การจ่ายเงินสะสมของลูกจ้างและการ
จ่ายเงินสมทบของลูกจ้างต้องไม่ต่ากว่าที่คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติกาหนด
๓. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา มาตรา ๑๐/๑ โดยให้ในกรณีที่เห็นว่าท้องที่หนึ่งท้องที่ใดเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้คณะกรรมการการออม
เพื่อการเกษียณแห่งชาติมีอานาจกาหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา หรือเงื่อนไขใด เพื่อให้ลูกจ้างหรือนายจ้าง
หยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนได้คราวละไม่เกินหนึ่งปี
๔. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒ โดยให้คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติ มีอานาจ
และหน้าที่กากับและควบคุมโดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และคณะกรรมการ
การออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติอาจมอบอานาจให้หน่วยงานใดในสังกัดปฏิบัติหน้าที่แทน และจะมอบหมาย
ให้แต่งตั้งพนักงานของหน่วยงานนั้นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
๕. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๓ กาหนดให้ลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุซึ่งมิใช่ตาย ทุพพล
ภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอื่นตามที่คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติกาหนด ผู้จัดการกองทุน
ต้องคงเงินของลูกจ้างไว้ โดยลูกจ้างและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน และให้จ่ายเงินออกจาก
กองทุนแก่กองทุนใหม่หรือกองทุนอื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เป็นการออมเพื่อการเกษียณของลูกจ้างโดยให้จ่าย
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วิธีการที่นายทะเบียนประกาศกาหนด
๖. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๓/๒ โดยเมื่อลูกจ้างรายใดสิ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับของกองทุน
ด้วยเหตุเกษียณอายุ ให้ผู้จัดการกองทุนจ่ายเงินจากกองทุนแก่ลูกจ้างเป็นงวด และให้ลูกจ้างรายนั้นยังคงเป็น
สมาชิกของกองทุนต่อไปได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของกองทุน โดยลูกจ้างอาจประสงค์นาส่งเงิน
สะสมเข้ากองทุนต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ เงินสะสมคงค้างของลูกจ้างและเงินสะสม ให้กองทุนนาไปลงทุนต่อได้ความ
สมัครใจของลูกจ้าง
๗. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๓/๔ ในกรณีที่นายจ้างถอนตัวจากกองทุนหลายนายจ้างและยังมิได้
จัดให้มีกองทุนใหม่ หรือลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือกองทุนเลิก หากลูกจ้าง
ได้แสดงเจตนา ให้ผู้จัดการกองทุนหรือผู้ชาระบัญชีโอนเงินทั้งหมดที่คงไว้ในกองทุน หรือเงินที่เหลือจากการ
ขอรับเงินเป็นงวด ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นหลักประกันใน
กรณีการชราภาพ ให้ผู้จัดการกองทุนหรือผู้ชาระบัญชีดาเนินการตามที่ลูกจ้างได้แสดงเจตนาไว้ โดยที่นาย
ทะเบียนอาจประกาศกาหนดวิธีการและเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้
๘. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาล โดยกาหนดให้นายจ้างจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่ลูกจ้างให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามปี โดยกาหนดอัตราจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบสาหรับกรณีดังกล่าวไว้ด้วย
๙. กาหนดให้ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการคลั งเป็นผู้ รั กษาการตามพระราชบั ญญั ติ เ พื่ อ
ควบคุมดูแลการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาล
๒. ผู้เกี่ยวข้องทีไ่ ด้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติ
หน่วยงานของรัฐ
๑. กระทรวงการคลัง
๒. กระทรวงแรงงาน
๓. สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ภาคเอกชน
๑. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
๒. สหภาพแรงงาน
๓. ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น
๓.๑ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดให้นายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลและมีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คน
ขึ้นไป ต้องจัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่ลูกจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีที่ลูกจ้างตาย ออกจากงาน หรือ
ลาออกจากกองทุน โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
กองทุนนั้น ซึ่งจะจัดตั้งเป็น กองทุน นายจ้ างเดียวหรือกองทุนหลายนายจ้าง และอาจมีนโยบายการลงทุน
นโยบายเดียวหรือหลายนโยบายก็ได้
๓.๒ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหั ก
จากค่าจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง การจ่ายเงินสะสมของลูกจ้างและการจ่ายเงินสมทบของลูกจ้างต้องไม่ต่า
กว่าที่คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติกาหนด
๓.๓ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดให้ในกรณีที่เห็นว่าท้องที่ห นึ่งท้องที่ใดเกิดวิ ก ฤต
เศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้คณะกรรมการการออม
เพื่อการเกษียณแห่งชาติมีอานาจกาหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา หรือเงื่อนไขใด เพื่อให้ลูกจ้างหรือนายจ้าง
หยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนได้คราวละไม่เกินหนึ่งปี
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มีอานาจและหน้ า ที่ก ากั บ และควบคุมโดยทั่ว ไปเพื่อ ให้ เป็น ไปตามบทบัญ ญัติ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ นี้ และ
คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติอาจมอบอานาจให้หน่วยงานใดในสังกัดปฏิบัติหน้าที่แทน และ
จะมอบหมายให้ แ ต่ ง ตั้ ง พนั ก งานของหน่ ว ยงานนั้ น เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได้
๓.๕ ท่านเห็ น ด้ว ยหรื อไม่กับการกาหนดให้ ลู กจ้างสิ้ นสมาชิกภาพเพราะเหตุ ซึ่งมิ ใ ช่ ต าย
ทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอื่นตามที่คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติกาหนด ผู้จัดการ
กองทุนต้องคงเงินของลูกจ้างไว้ โดยลูกจ้างและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน และให้จ่า ยเงินออก
จากกองทุนแก่กองทุนใหม่หรือกองทุนอื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เป็นการออมเพื่อการเกษียณของลูกจ้างโดยให้
จ่ายรวมทั้งหมดในคราวเดียวภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกของกองทุนใหม่
๓.๖ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดว่าเมื่อลูกจ้างรายใดสิ้นสมาชิกภาพตามข้อบั งคับของ
กองทุนด้วยเหตุเกษียณอายุ ให้ผู้จัดการกองทุนจ่ายเงินจากกองทุนแก่ลูกจ้างเป็นงวด และให้ลูกจ้างรายนั้น
ยังคงเป็นสมาชิกของกองทุนต่อไปได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของกองทุน โดยลูกจ้างอาจประสงค์
นาส่งเงินสะสมเข้ากองทุนต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ เงินสะสมคงค้างของลูกจ้างและเงินสะสม ให้กองทุนนาไปลงทุนต่อ
ได้ความสมัครใจของลูกจ้าง
๓.๗ ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ กั บ การก าหนดให้ ใ นกรณี ที่ น ายจ้า งถอนตั ว จากกองทุ น หลาย
นายจ้างและยังมิได้จัดให้มีกองทุนใหม่ หรือลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือ
กองทุนเลิก หากลูกจ้า งได้แสดงเจตนา ให้ผู้จัดการกองทุนหรือผู้ชาระบัญชีโอนเงินทั้งหมดที่คงไว้ในกองทุน
หรือเงินที่เหลือจากการขอรับเงินเป็นงวด ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นหลักประกันในกรณีการชราภาพ ให้ผู้จัดการกองทุนหรือผู้ชาระบัญชีดาเนินการตามที่ลูกจ้างได้แสดง
เจตนาไว้ โดยที่นายทะเบียนอาจประกาศกาหนดวิธีการและเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้
๓.๘ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดให้นายจ้างจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่ลูกจ้างให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามปี โดยกาหนดอัตราจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบสาหรับกรณีดังกล่าวไว้ด้วย
๓.๙ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
๔. ระยะเวลาและวิธีการการรับฟังความคิดเห็น
๔.๑ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา จานวน ๕๓ วัน
๔.๒ วิธีการรับฟังความคิดเห็น
(๑) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา www.parliament.go.th
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(๒) ส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ประกอบด้วย
๑. กระทรวงการคลัง
๒. กระทรวงแรงงาน
๓. สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
๔. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
๕. สหภาพแรงงาน
๕. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
๕.๑ ข้อมูลทั่วไปผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา www.parliament.go.th จานวน ๑๓ ราย
จากการส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ที่ได้แสดงความคิดเห็นมี จานวน ๓ ราย ประกอบด้วย
(๑) กระทรวงการคลัง
(๒) กระทรวงแรงงาน
(๓) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
๕.๒ ผลการรับฟัง
ผลการรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา www.parliament.go.th และจาก
การส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง สรุปได้เป็นรายประเด็นดังนี้
๑. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดให้นายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลและมีลู กจ้างตั้งแต่ ๑
คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่ลูกจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีที่ลูกจ้างตาย ออกจาก
งาน หรือลาออกจากกองทุน โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของกองทุน นั้น ซึ่งจะจั ด ตั้ งเป็น กองทุน นายจ้า งเดี ย วหรื อกองทุน หลายนายจ้า ง และอาจมี
นโยบายการลงทุนนโยบายเดียวหรือหลายนโยบายก็ได้
เห็นด้วย
(๑) สร้างความมั่นคงแก่ลูกจ้างแต่การนาเงินเข้าควรเพื่อส่วนของรัฐเพื่อไม่ให้เป็นภาระของ
นายจ้างเกินไป (ประชาชน)
(๒) เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่ลูกจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการเกษียณ ลาออก ซึ่งเป็นการ
สะสมเงินออมชนิดหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระขณะที่ลูกจ้างได้ว่างงานลง ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างน้อยก็มีเงินที่สะสม
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เกษียณ หรืออืน่ ๆ (ประชาชน)
(๓) เป็นสวัสดิการ (ประชาชน)
(๔) เพื่อให้ทุกคนที่เป็นลูกจ้างมีโอกาสเข้าถึงกองทุนได้เสมอภาคกันทุกอาชีพ (ประชาชน)
(๕) เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนมีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ประชาชน)
(๖) เพื่อให้ แรงงานได้มีโ อกาสเข้าถึงระบบการออม และลดภาระต่อภาครัฐ ในระยะยาว
(ประชาชน)
(๗) เนื่องจากที่ผ่านมาตลอด 30 ปี ที่มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพการให้นายจ้างสมัคร
ใจจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ มีนายจ้างไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นหากไม่มีการบังคับจะทาให้แรงงานใน
ระบบไม่สามารถเข้าถึงระบบการออมเพื่อการเกษียณได้ทุกคน และส่งผลต่อรัฐและสังคมที่จะเป็นภาระอย่าง
มากในอนาคต (ประชาชน)
(๘) ควรมีสวัสดิการให้กับพนักงาน หรือลูกจ้าง เมื่อเกิดการจ้าง แต่ข้อนี้ก็มีช่องโหว ตรงที่
นายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนว่าเป็นนายจ้าง ลูกจางก็จะไม่มีสวัสดิการ (ประชาชน)
(๙) กองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนภาคสมัครใจหากจะปรับเปลี่ยนเป็นการออมภาคบังคับ
ควรกาหนดระยะเวลาให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้เตรียมความพร้อมในการบริหารการออม เช่น ให้กิจการที่มีลูกจ้าง
ตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป เข้าระบบกองทุนในปีที่ ๑ กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไปเข้าระบบกองทุนในปีที่ ๔
และกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป เข้าระบบกองทุนในปีที่ ๖ เพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายการออมภาคบังคับที่เสนอโดยกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ เมื่อกฎหมายการออมภาคบังคับมีผลบังคับใช้ กระทรวงแรงงานจะได้ปรับปรุง พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการกาหนดให้ลูกจ้างเป็นสมาชิกของกองทุนสงเคราะห์
ลู ก จ้ า งเพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ นและมี ก ฎหมายเพี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ น ตามมาตรา ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (กระทรวงแรงงาน)
(๑๐) การกาหนดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของกองทุน อาจมีผลกระทบต่อนายจ้างสถานประกอบการขนาดเล็กในการจัดตั้ งกองทุนและการ
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพตามอัตราที่กาหนดไว้ เนื่องจากนายจ้างมีหน้าที่นาส่ง เงินสมทบเข้า
กองทุ น ประกั น สั ง คม ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๓ และกองทุ น เงิ น ทดแทนตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ (กระทรวงแรงงาน)
๒. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้าง
หักจากค่าจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง การจ่ายเงินสะสมของลูกจ้างและการจ่ายเงินสมทบของลูกจ้าง
ต้องไม่ต่ากว่าที่คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติกาหนด
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

(๑) การกาหนดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
โดยให้ น ายจ้ า งหั ก จากค่ า จ้ า งทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารจ่ า ย
ค่าจ้าง ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ลูกจ้างสามารถจ่ายได้ หรือ
คณะกรรมการอาจมีการกาหนดเกณฑ์ที่จะจ่ายเพิ่ม
เ ป็ น ก ร ณี พิ เ ศ ษ ต า ม ค ว า ม ส มั ค ร ใ จ ต า ม ที่
คณะกรรมการกาหนด ซึ่งปัจจุบันการหัก 3% ของ

เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ ต่ า ง ๆ
เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพไว้อยู่แล้ว เช่น อัตรา
เงินสะสมของลูกจ้าง, หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบ
ของนายจ้ า ง, อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพในการบริหารเงินของกองทุน,
หน่ว ยงานที่มีอานาจกากับดูแลการบริห ารจัดการ
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ไม่เห็นด้วย

เงินเดือนเป็ นการเหมาะสมแล้ ว สาหรับเศรษฐกิจ
ของประเทศ ณ ปัจจุบัน (ประชาชน)
(๒) หากไม่หักจากค่าจ้างจะไม่มีรายได้ส่วนอื่นมาหัก
(๓) เป็นการออมในอนาคต (ประชาชน)
(๔) เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยื ด หยุ่ น และเหมาะสม และ
ส า ม า ร ถ ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ ก า กั บ ดู แ ล ได้
(ประชาชน)
(๕) ควรหักจากบัญชีเงินเดือนออกไปเลย เพราะหาก
ไม่หักเลยการปล่อยให้นาเงินส่งเอง ลูกจ้างอาจจะไม่
มีวินัยในการส่ง และจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้
(ประชาชน)
(๖) เพื่ อ ให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น และเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ที่ ต้ อ งการให้
ลูกจ้างมีการออมเงินเพื่อการเกษียณ รวมทั้งสอดรั บ
กับ การส่ งเสริ มให้คณะกรรมการการออมเพื่อการ
เกษียณแห่งชาติมีเอกภาพในการกากับดูแล เห็นด้วย
เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์
เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ลูกจ้างมีการออม
เงินเพื่อการเกษียณ รวมทั้งสอดรับกับการส่งเสริมให้
คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษี ยณแห่งชาติ มี
เอกภาพในการดูแลกากับ (ประชาชน)

กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น การออก
กฎหมายว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการการออมเพื่ อ การ
เกษียณแห่งชาติขึ้นมาอีกฉบับ เพื่อให้คณะกรรมการ
การออมเพื่อการเกษี ย ณแห่ งชาติ ทาหน้าที่ ใ นการ
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน
ส ารองเลี้ ย งชีพ รวมถึ ง การก ากั บ ดู แ ลการบริห าร
จัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ อาจมีความซ้าซ้อนกับ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในกฎหมายที่บังคับใช้อยู่แล้วใน
ปัจจุบัน (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.))

๓. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดให้ในกรณีที่เห็นว่าท้องที่หนึ่งท้องที่ใดเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้คณะกรรมการการ
ออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติมีอานาจกาหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา หรือเงื่อนไขใด เพื่อให้ลูกจ้างหรือ
นายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนได้คราวละไม่เกินหนึ่งปี
เห็นด้วย
(๑) จะสามารถบรรเทาความเดือดรอนและภาระนายจ้าง ลูกจ้าง -เป็นการแบ่งเบาภาระของ
ลูกจ้างในระดับหนึ่ง ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัยต่าง ๆ
(๒) เป็นการลดภาระลูกจ้างแต่ขอให้รัฐเพิ่มในส่วนนี้แทน
(๓) เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ ประกอบการในช่วงเวลาวิกฤต รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงการเลิ ก
กองทุน
(๔) เพราะจะได้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น เช่น ปัจจุบันที่เกิดปัญหาของการระบาดเชื้อไวรัส
(๕) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและภาระหนักของนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งนี้ กฎหมายเดิมให้
อานาจรัฐมนตรีกระทรวงการคลังดาเนินการได้อยู่แล้ว
(๖) เพราะจะทาให้คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแหงชาติ มีเอกภาพในการดูแล
กากับ ซึ่งน่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าให้ส่วนราชการที่ไม่ใช่เจ้าของเงินออม
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วิกฤติ รายได้ลดลง ควรให้ลูกจ้างลดหรือหยุดการออมได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
๔. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดให้คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติ
มีอานาจและหน้าที่กากับและควบคุมโดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และ
คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติอาจมอบอานาจให้หน่วยงานใดในสังกัดปฏิบัติหน้าที่แทน
และจะมอบหมายให้แต่งตั้งพนักงานของหน่วยงานนั้นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ การให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได้
เห็นด้วย
(๑) จะไม่เสียโอกาสในการลงทุน -เพื่อความสะดวก
ในการประสานงานในระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด
(ประชาชน)
(๒) เพื่อให้มีหน่วยงานเพื่อตรวจสอบการบริหารและ
การทางาน (ประชาชน)
(๓) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานแทน และไม่หยุดชะงัก
ต่อการบริการ ควรที่จะมี อานาจในการแต่งตั้งผู้มา
รับผิดชอบแทนได้ (ประชาชน)
(๔) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาคในการกากับดูแล จาก
คณะกรรมการผู้ ท าหน้ า ที่ โ ดยตรง และ ไม่ ใ ห้
หน่ ว ยงานที่ไม่ได้ ทาหน้ าที่โ ดยตรงสามารถเข้ า มา
แทรกแซงได้ (ประชาชน)
(๕) เพราะจะทาให้คณะกรรมการการออมเพื่อการ
เกษียณแห่งชาติมีเอกภาพในการดูแลและกากับ ซึ่ง
นาจะมีประสิทธิภ าพสู งกว่ าให้สวนราชการที่ไ ม่ ใช่
เจาของเงินออมและใช้แนวคิดราชการมากากับการ
ออมเพื่ อ การเกษี ย ณดู แ ล ก ากั บ เช่ น ปั จ จุ บั น
(ประชาชน)
(๖) เพราะจะทาให้คณะกรรมการการออมเพื่อการ
เกษี ย ณแห่ ง ชาติ มี เ อกภาพในการดู แ ลก ากั บ ซึ่ ง
น่าจะมีประสิทธิภ าพสู งกว่าให้ส่วนราชการที่ไ ม่ ใช่
เจ้าของเงินออม และใช้แนวคิดราชการมากากับการ
ออมออมเพื่อการเกษียณดูแลกากับเช่นปัจจุบัน แต่
ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเสมอภาค (ประชาชน)

ไม่เห็นด้วย
(๑) ควรจะมีการกากับที่เดียวกับกองทุนรวม เพราะ
การลงทุนหรือนโยบายใกล้เคียงกัน ถ้ามีคนกากับ
แยกกันอาจทาให้เกิดข้อผิดพลาด (ประชาชน)
(๒) เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ ต่ า ง ๆ
เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพไว้อยู่แล้ว เช่น อัตรา
เงินสะสมของลูกจ้าง, หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบ
ของนายจ้ า ง, อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพในการบริหารเงินของกองทุน,
หน่ว ยงานที่มีอานาจกากับดูแลการบริห ารจัดการ
กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น การออก
กฎหมายว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการการออมเพื่ อ การ
เกษียณแห่งชาติขึ้นมาอีกฉบับ เพื่อให้คณะกรรมการ
การออมเพื่อการเกษีย ณแห่ งชาติ ทาหน้าที่ ใ นการ
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน
ส ารองเลี้ ย งชีพ รวมถึ ง การก ากั บ ดู แ ลการบริห าร
จัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ อาจมีความซ้าซ้อนกับ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในกฎหมายที่บังคับใช้อยู่แล้วใน
ปัจจุบัน (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.))

-9๕. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดให้ลูกจ้า งสิ้น สมาชิกภาพเพราะเหตุซึ่งมิใ ช่ต าย
ทุ พ พลภาพ เกษี ย ณอายุ หรื อ เหตุ อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการการออมเพื่ อ การเกษี ย ณแห่ ง ชาติ กาหนด
ผู้จัดการกองทุนต้องคงเงินของลูกจ้า งไว้ โดยลูกจ้างและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน และให้
จ่ายเงินออกจากกองทุนแก่กองทุนใหม่หรือกองทุนอื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เป็นการออมเพื่อการเกษียณของ
ลูกจ้างโดยให้จ่ายรวมทั้งหมดในคราวเดียวภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกของกองทุนใหม่
เห็นด้วย
(๑) เป็นการออมระยะยาวและตรงตามวัตถุประสงค์
อย่างแท้จริงในการออมเพื่อการเกษียณ (ประชาชน)
(๒) เพื่ อ ให้ ลู ก จ้ า งออมต่ อ ไปในแหล่ ง ลงทุ น ที่
ปลอดภั ย และมี ผ ลตอบแทนที่ มั่ น คงตลอด ไป
(ประชาชน)
(๓) เพื่ อ ให้ เ งิ น ออมดั ง กล่ า วจะถู ก ถอนออกไปใช้
ประโยชน์ ห ลั ง จากผู้ อ อมเกษี ย ณอายุ จ ริ ง ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนฯ (ประชาชน)

ไม่เห็นด้วย
(๑) ควรมีช่องให้กับลูกจ้างว่าต้องการจะคงเงินไว้ใน
กองทุนต่อไปหรือไม่ หรือหากลูกจ้างคนนั้นออกจาก
บริษัทเดิม และไม่ได้ทางานต่อ หรือต้องออกไปดูแล
พ่อแม่ที่แก่ชรา ลูกจ้างก็ไม่สามารถทางานกับบริษัท
อื่น ๆ ต่อได้ แต่ถ้าวันเวลาในการจ่ายเงินคราวเดียว
ให้กับลูกจ้าง ไม่ควรเกิน ๓๐ วัน ปัจจุบัน กองทุน
ส ารองเลี้ ยงชีพ ส่ ว นของมหาวิทยาลั ยรามคาแหง
ก าหนดให้ ลู ก จ้ า งที่ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก กองทุ น แล้ ว
หากลาออกจากการเป็นสมาชิก ไม่สามารถกลับเข้า
ไปเป็นสมาชิกอีกได้ ดังนั้น พ.ร.บ. ควรที่จะต้องให้
ลูกจ้าง พนักงาน สามารถกลับเข้าไปเป็นสมาชิกได้
อี ก อาจจะก าหนดห้ ว งเวลาในการกลั บ เข้ า เป็ น
สมาชิกใหม่ หรือกาหนดว่าเข้าได้อีก ๑ ครั้ง ดังนั้น
ข้อนี้ฝากให้ผู้พิจารณาช่วยกาหนดออกมาให้เป็นคุณ
แก่ลูกจ้าง พนักงานด้วย (ประชาชน)
(๒) เพราะกองทุนสารองควรจ่ายเมื่อเกษียณเท่านั้น
ควรย้ายไปบริห ารเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ส มาชิก
หากมีการถอนออกหลักประกันความมั่นคงย่อมหมด
ไป (ประชาชน)

๖. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดว่าเมื่อลูกจ้างรายใดสิ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับ
ของกองทุนด้วยเหตุเกษียณอายุ ให้ผู้จัดการกองทุนจ่ ายเงินจากกองทุนแก่ลูกจ้างเป็นงวด และให้ลูกจ้าง
รายนั้นยังคงเป็นสมาชิกของกองทุนต่อไปได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของกองทุน โดยลูกจ้าง
อาจประสงค์นาส่งเงิน สะสมเข้ากองทุนต่ อไปก็ได้ ทั้งนี้ เงิน สะสมคงค้างของลูกจ้างและเงินสะสม ให้
กองทุนนาไปลงทุนต่อได้ความสมัครใจของลูกจ้าง
เห็นด้วย
(๑) ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนจากเงินฝากต่ามาก ผู้
ออมสิ้นสมาชิกภาพไม่มีแหล่งลงทุนที่ป ลอดภัยและ
ได้ผลตอบแทนที่สูงอย่างสม่าเสมอ (ประชาชน)
(๒) ลูกจ้างยังสามารถจะออมต่อได้หากยังมีศักยภาพ
(ประชาชน)
(๓) เพื่อให้กองทุนมีส่วนช่วยในการบริหารเงินออม
ให้สมาชิกผู้เกษียณมีความประสงค์ รวมทั้งสามารถ

ไม่เห็นด้วย
(๑) ควรจะเปิดทางเลือกให้ลูกจ้างสามารถรับเป็น
เงินก้อนเดียวเมื่อเกษียณได้ด้วย (ประชาชน)
(๒) ควรให้ ถอนหรือแบ่งบางส่ ว นและควรประกัน
ผลตอบแทนแก่สมาชิก (ประชาชน)
(๓) ควรให้เป็นไปตามความต้องการของลูกจ้างว่า
ต้องการจะรับเงินเป็นก้อนหรือเป็นงวด เพราะความ
จาเป็นของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน (ประชาชน)

- 10 เห็นด้วย
สะสมเงินออมเพิ่มเติมได้หากตนเองมีศักยภาพที่จะ
ท าได้ เ พื่ อ ให้ ต นเองมี ค วามมั่ น ใจว่ า จะมี เ งิ น เพี ย ง
พอที่ จ ะใช้ ใ นวั ย เกษี ย ณที่ อ าจยาวนานกว่ า ที่
คาดหมายในอนาคต (ประชาชน)
(๔) เพื่อให้กองทุนมีส่วนช่วยในการบริหารเงินออม
ให้สมาชิกผู้เกษียณมีความประสงค์ รวมทั้งสามารถ
สะสมเงินออมเพิ่มเติมได้หากตนเองมีศักยภาพที่จะ
ทาได้ (ประชาชน)
(๕) เพื่อให้ตนเองมีความมั่นใจว่าจะเงินเพียงพอที่จะ
ใช้ในวัย เกษีย ณที่อาจยาวนานกว่ าที่ คาดหมายใน
อนาคต (ประชาชน)

ไม่เห็นด้วย
(๔) กรณีกาหนดให้ลูกจ้างเกษียณอายุตามข้อบังคับ
ของกองทุน และกาหนดให้ จ่ายเงินจากกองทุ น แก่
ลู ก จ้ า งเป็ น งวด เห็ น ว่ า ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การ
จ่ า ยเงิ น หรื อ รั บ เงิ น กองทุ น ของลู ก จ้ า งในกรณี
ดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยกองทุ นสารองเลี้ยงชีพ
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ลูกจ้างมีสิทธิได้ รับเงินจาก
กองทุ น เป็ น งวดหรื อ ทั้ ง หมดในคราวเดี ย วซึ่ ง เป็ น
ทางเลือกและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกจ้างใน
การบริหารจัดการเงินออม จึงไม่เห็นด้วยที่กาหนด
วิ ธี ก ารจ่ า ยเงิ น เป็ น งวดให้ ลู ก จ้ า งเพี ย งวิ ธี เ ดี ย ว
(กระทรวงแรงงาน)

๗. ท่า นเห็น ด้ วยหรื อไม่กับการกาหนดให้ ใ นกรณี ที่น ายจ้า งถอนตัวจากกองทุน หลาย
นายจ้างและยังมิได้จัดให้มีกองทุนใหม่ หรือลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือ
กองทุน เลิก หากลูกจ้ า งได้ แ สดงเจตนา ให้ผู้จัดการกองทุน หรื อผู้ชาระบัญชีโอนเงินทั้งหมดที่ค งไว้ใน
กองทุน หรือเงินที่เหลือจากการขอรับเงินเป็นงวด ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุน อื่นที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการชราภาพ ให้ผู้จัดการกองทุนหรือผู้ชาระบัญชีดาเนินการตามที่
ลูกจ้างได้แสดงเจตนาไว้ โดยที่นายทะเบียนอาจประกาศกาหนดวิธีการและเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้
เห็นด้วย
(๑) ทาให้เงินออมมีความต่อเนื่อง -สร้างความมั่นคงในเงินออมที่มีผลตอบแทนให้ได้ตลอดไป
(ประชาชน)
(๒) หากลูกจ้างได้แสดงเจตนา ควรเป็นเช่นนั้น (ประชาชน)
(๓) เพื่อสร้างความมั่นคงแก่สมาชิก (ประชาชน)
(๔) เพื่อให้การออมเพื่อการเกษียณมีความต่อเนื่อง (ประชาชน)
๘. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดให้นายจ้างจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่ลูกจ้างให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามปี โดยกาหนดอัตราจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบสาหรับกรณีดังกล่าวไว้ด้วย
เห็นด้วย
(๑) ควรจัดตั้งให้เร็วที่สุด ออมก่อนได้ผลตอบแทนก่อน (ประชาชน)
(๒) เป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง (ประชาชน)
(๓) เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านและการปรับตัวที่เหมาะสม (ประชาชน)
๙. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
(๑) การที่รัฐไม่ช่วยสมทบคือการขึ้นค่าแรงทางอ้อม โดยไม่ผ่านคณะกรรมการค่าจ้างนั่นเอง
เจตนาที่ดีอาจถูกมองเป็นอย่างอื่น (ประชาชน)
(๒) เงินส่วนนี้ เป็นส่วนที่ซ้าซ้อนกับ ประกันสังคม ซึ่งปัจจุบัน ประกันสังคมก็ซ้าซ้ อนกับ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในส่ วนสุขภาพอยู่แล้ว ถ้าเก็บเงินส่วนนี้ประกันสังคมจะยิ่งเป็นส่วนงานที่ซ้าซ้อน
มากขึ้นไปอีก ในระยะเริ่มต้น สาหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม และบริษัทขนาดเล็ก (SME และ Start up) อาจจะมี
การเลื่อนบังคับใช้กฎหมายไปก่อน เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วน (ประชาชน)

- 11 (๓) ควรจะกาหนด ในกรณีจ่ายเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ ควรจะกาหนด สัปดาห์ละครั้ง
หรือ ๒ สัปดาห์ตอ่ ครั้ง หรือเดือนละครั้ง (ประชาชน)
(๔) ถ้าจะจ่าย ระบบการจ่ายไม่ควรเพิ่มภาระของทางจ่าย เช่น จ่ายผ่านประกันสังคมที่เดียว
หรือจ่ายผ่านสรรพากรที่เดียว แล้วหน่วยงานนั้นก็โอนเงินไปให้กันเอง อย่าเพิ่มภาระ หรือต้องมีต้นทุนตั้ง
สานักงาน เพื่อรับเงินก้อนนี้เพิ่มเติม (ประชาชน)
(๕) คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติ ควรจัดตั้งศูนย์กลางกองทุนการเกษียณ
ระดั บ ประเทศ เพื่ อ เป็ น ตั ว กลางในการ โอนเงิ น จากกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชีพ ไประบบอื่ น ๆ เช่ น กองทุ น
ประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ประชาชน)
(๖) การมีเวลาให้แล้วเสร็จ ควรเป็ นไปเนื่องจากให้ผู้ประกอบการเตรียมตัว ทยอยทาเป็น
ขั้นตอน ไม่ใช่เพื่อให้หน่วยงานรัฐเตรียมตัวไปจนถึงเส้นตาย (ประชาชน)
(๗) การเข้ากองทุนฯ ปัจจุบันสามารถเข้าได้เลย หากนายจ้างมีความพร้อม ดังนั้นควรกาหนด
ไว้ไม่เกิน ๑ - ๒ ปี (ประชาชน)
(๘) เป็นการแก้ไขหลักการของพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และ
ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม จากการออมภาคสมั ค รใจเป็ น ภาคบั ง คั บ ซึ่ ง นอกจากจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การของ
พระราชบัญญัติฯ ที่มีวัตถุประสงค์ให้กองทุนสารองชีพเป็นกองทุนภาคสมัครใจแล้ว การกาหนดให้นายจ้าง
ทุกรายต้องจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และลูกจ้างต้องเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่นายจ้างจัดตั้งขึ้น
จะเป็นการเพิ่มภาระและต้นทุนให้กับนายจ้างขนาดเล็กที่มีข้อจากัดด้านค่าใช้จ่ายและบุคลากรที่จะรองรับ
ระบบงานในการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพของตนเอง (กระทรวงการคลัง)
(๙) มีความซ้าซ้อนในเชิงหลักการกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
พ.ศ. .... ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนการออกสาหรับแรงงานในระบบเพื่อการเกษียณอายุสาหรับนายจ้าง
ที่ไม่ประสงค์จะจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นเอง ซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเสนอร่ างเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กระทรวงการคลัง)
(๑๐) การกาหนดให้คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติเป็นผู้มีอานาจและหน้าที่
กากับและควบคุมโดยทั่วไป และเป็นผู้มีอานาจในการกาหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลาหรือเงื่อนไขใด เพื่อให้
ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนในกรณีที่ท้องที่หนึ่งท้องที่ใดเกิด
วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ สาธารณภั ย หรื อ เหตุ ก ารณ์ ใ ดที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ แต่ ใ น
พระราชบัญญัติฯ กาหนดให้เป็นอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเห็นว่าข้อกาหนดเดิมใน
พระราชบัญญัติฯ มีความเหมาะสมอยู่แล้ว เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัติฯ อีกทั้ง เป็นผู้ดูแลภาพรวมเศรษฐกิจการคลังของประเทศ และอยู่ในคณะรัฐมนตรีซึ่งจะ
ได้รับทราบสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจและสาธารณภัยในลาดับแรก ๆ (กระทรวงการคลัง)
(๑๑) สานักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสารอง
เลี้ ย งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ (“พ.ร.บ. PVD”) โดยได้แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาศักยภาพกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(“คณะทางานฯ”) ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากสานักงานเศรษฐกิจการคลัง สมาคมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและระบบบาเหน็จบานาญเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อให้กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (“PVD”) ซึ่งเป็นภาคสมัครใจสามารถช่วยให้ประชาชน
ที่เป็นลูกจ้างมี PVD เพียงพอที่จะรองรับความต้องการใช้เงินในวัยเกษียณได้เพิ่มขึ้น และสอดคล้องรองรับการ
จัดตั้งกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ (“กบช.”) ตามร่างพระราชบัญญัติ กบช. ที่กระทรวงการคลังยกร่างได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการประชุมคณะทางานฯ ดังกล่าว ได้มีการพิจารณาแนวคิดของร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพฯ ที่คณะอนุกรรมาธิการการเงิน การคลัง ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบัน

- 12 การเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร อยู่ระหว่างร่างด้วย (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.))
(๑๒) มีความจาเป็นในการจัดให้มีระบบบาเหน็จบานาญที่ครอบคลุมนายจ้างและลู กจ้าง
ทุกราย ตามหลักการของร่างพระราชบัญญัติ กบช. โดยให้สามารถใช้ PVD เป็นทางเลือกแทนการเข้า กบช. ได้
และมีคณะกรรมการนโยบายบาเหน็จบานาญแห่งชาติ (คนบ.) เป็นผู้กากับดูแล กาหนดนโยบายและแผนงาน
ของกองทุนการออมเพื่อการเกษียณของประชาชน ซึ่งกลไกดังกล่าวจะสามารถช่วยดึงให้นายจ้างและลูกจ้าง
เข้ามาสู่ระบบ สามารถติดตามการจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุน และดูแลการบริหารจัดการการ
ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการบังคับให้นายจ้างและลูกจ้างทุกราย ต้องจัดให้มีหรื อเจ้าเป็นสมาชิก
กองทุนสารองเลี้ยงชีพภาคบังคับตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่เสนอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่เป็น
ลูกจ้างมีเงินเพียงพอที่จะรองรับความต้องการใช้เงินในวัยเกษียณเช่นกัน อาจมีข้อจากัดในทางปฏิบัติเนื่องจาก
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพปัจจุ บัน กาหนดให้มีคณะกรรมการกองทุน ที่มีทั้งตัวแทนนายจ้าง
และตัวแทนลูกจ้าง ทาหน้าที่ตัดสินใจแทนสมาชิกในการเลือกนโยบายการลงทุน คัดเลือกและติดตามการ
ดาเนินงานของผู้จัดการกองทุน ซึ่งนายจ้างขนาดเล็กอาจมีข้อจากัดในการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนที่มี
ความรู้ ความเข้าใจการลงทุนเพียงพอที่จะสามารถเลือกนโยบายการลงทุน หรือติดตามการลงทุนให้สมาชิกได้
อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การที่ร่างพระราชบัญญัติ กบช. มีคณะกรรมการที่ทาหน้าที่นี้ให้แทนคณะกรรมการ
กองทุนของนายจ้างลูกจ้างทุกราย จึงจะช่วยให้มีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญช่วยจัดการคัดเลือกและติดตาม
การลงทุนได้ (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.))
(๑๓) ในระบบ PVD ปัจจุบัน นายจ้างแต่ละรายสามารถเลือกผู้จัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ของตนเองได้ ข้อมูลนายจ้างและลูกจ้างจึงกระจายไปยังผู้จัดการและกองทุนจานวนมาก ดังนั้น จึงไม่สามารถ
ติดตามตรวจสองได้ว่า นายจ้างทุกรายซึ่งเป็นนิติบุคคลและมีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไปและลูกจ้างทุกนาย ได้จัด
ให้มีหรือเป็นสมาชิก PVD รวมทั้งได้จัดส่งเงินสมทบ หรือเงินสะสมครบถ้วนแล้ว หรือไม่ ซึ่งหากไม่มีกลไกที่จะ
ทาให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจทาให้ไม่สามารถดูแลให้นายจ้างและลูกจ้างมี PVD
ได้จริงตามเจตนารมณ์ของร่างกฎหมาย ซึ่งการมี กบช. ที่กาหนดให้นายจ้างและลูกจ้างทุกรายส่งเงินสมทบ
และเงินสะสมเข้ากองทุนกลาง เพื่อรวมข้อมูลไว้ที่เดียว (โดยมีข้อมูลมาจากระบบ PVD ด้วย) จะทาให้ติดตาม
ดูแลได้มีประสิทธิภาพ (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.))
(๑๔) สาหรับประเด็นการโอนการกากับดูแล PVD ไปอยู่ภายใต้คณะกรรมการการออมเพื่อ
การเกษียณแห่ งชาติที่เสนอให้จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อดูแลให้ การกาหนดนโยบายและการกากับดูแล PVD และ
กองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเกษียณมีเอกภาพเป็นไปในทิศทางสอดคล้องกันนั้น สานักงานมี
ข้อสังเกตว่า อาจทาให้เกิดความซ้าซ้อน และเป็นภาระต่อผู้ประกอบธุรกิจ โดยสานักงานเป็นผู้กากับดูแลบริษัท
จัดการซึ่งบริหารกองทุนรวมและ PVD อยู่แล้ว นอกจากนี้ สานักงานมีแนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการ
คุ้มครองสมาชิกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วย โดยการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
พ.ร.บ. PVD ต่อไป (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.))

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบอันเกิดจากร่างพระราชบัญญัติ
๑. ความเป็นมา สภาพปัญหา ความจาเป็นที่จะต้องตราพระราชบัญญัติ
โดยที่จะกาหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติขึ้นเพื่อกาหนด
นโยบายและบริ ห ารจั ด การกองทุ น ต่ า งๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น เอกภาพ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการการออมเพื่อการเกษีย ณแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนส ารองเลี้ ยงชี พ
สอดคล้ องกับ กฎหมายดังกล่ าวและอยู่ ภ ายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการการออมเพื่อการเกษี ย ณ

- 13 แห่งชาติ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ในเรื่องเกี่ยวกับการให้
นายจ้างจัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้าง อานาจหน้าที่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการการออม
เพื่อการเกษียณแห่งชาติ การกาหนดอัตราในการจ่ายเงินสะสมและสมทบ ตลอดจนสิทธิของลูกจ้าง
๒. ความสอดคล้องของร่างพระราชบัญญัติ
ร่ างพระราชบั ญญัติ พระราชบั ญญัติ ก องทุนส ารองเลี้ ยงชี พ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีความ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
๓. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

ไม่มี

๔. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอื่น
ร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีความสัมพันธ์
กับพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ใช้บังคับอยู่
๕. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๕.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไม่มี
๕.๒ ผลกระทบต่อสังคม

ไม่มี

๕.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ

ไม่มี

๕.๔ ผลกระทบอื่นที่สาคัญ
การแก้ไขหลั กการของพระราชบัญญั ติก องทุนส ารองเลี้ ย งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แก้ ไ ข
เพิ่มเติม จากการออมภาคสมัครใจเป็ น ภาคบังคับ จะไม่ส อดคล้ องกับหลั กการของพระราชบัญญัติฯ ที่มี
วัตถุประสงค์ให้กองทุนสารองชีพเป็นกองทุนภาคสมัครใจ และการกาหนดให้นายจ้างทุกรายต้องจัดตั้งกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ และลูกจ้างต้องเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่นายจ้างจัดตั้งขึ้น จะเป็นการเพิ่มภาระและ
ต้นทุนให้กับนายจ้างขนาดเล็กที่มีข้อจากัดด้านค่าใช้จ่ายและบุคลากรที่จะรองรับระบบงานในการจัดตั้งกองทุน
สารองเลี้ยงชีพของตนเอง
๖. การกาหนดให้มีระบบอนุญาต อนุมัติหรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
 มี

 ไม่มี

๗. การกาหนดให้มรี ะบบคณะกรรมการ
 มี
๘. บทกาหนดโทษ
 ไม่มี
 โทษทางอาญา
 โทษทางปกครอง
 โทษปรับทางพินัย
 โทษอุปกรณ์

 ไม่มี

- 14 ส่วนที่ ๔ การเปิดเผยรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบอันเกิดจาก
ร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากร่ า ง
พระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้เปิดเผยรายงานผลการรับฟังความ
คิ ด เห็ น และรายงานผลการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบอั น เกิ ด จากร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ทางเว็ บ ไซต์ รั ฐ สภา
www.parliament.go.th แล้วตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

