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เจตนารมณ์พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐๑ 
   

 
๑. ความท่ัวไป 
 
  จุดประสงค์การจัดท าเจตนารมณ์กฎหมาย เจตนารมณ์กฎหมายฉบับนี้ 
มีจุดประสงค์เพ่ือช่วยผู้อ่านในการท าความเข้าใจกฎหมายและเป็นข้อมูลประกอบในการบังคับใช้  
กฎหมาย แต่ไม่มีจุดประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงในการบังคับใช้กฎหมายหรือในการพิจารณาตัดสินคดี 
ของศาล 

กระบวนการจัดท าร่างกฎหมายของรัฐบาลจะเริ่มต้นจากหน่วยงานของรัฐได้เสนอ 
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือเพ่ือให้ภารกิจ  
ของตนลุล่วง โดยหลักการของร่างกฎหมายนั้นอาจจะมีที่มาจากนโยบายของรัฐบาลโดยตรง  
จากการประชุมของคณะกรรมการยกร่างกฎหมายที่หน่วยงานแต่งตั้ง จากงานวิจัยของนักวิชาการ  
ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดจ้าง จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศจากแนวคิด 
หลัก หรือทฤษฎีกฎหมาย หรือจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อคณะรัฐมนตรี 
ได้เห็นชอบกับหลักการของร่างกฎหมายแล้ว จะส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
จะศึกษาค้นคว้าสรุปเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งให้ความเห็น 
ในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายและประเด็นเรื่องถ้อยค าและรูปแบบของร่างกฎหมาย เพ่ือจัดท าบันทึก
เจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในชั้นพิจารณา  
ของคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จะมีการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและมีมติในประเด็นต่างๆ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะได้จัดท าบันทึกประจ าวัน
สรุปประเด็นที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และจัดท า
รายงานการประชุมโดยละเอียด  

เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณาเสร็จ ฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดท าเรื่อง
พิจารณาเสร็จประกอบด้วย บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น โดยสรุป
ความเป็นมาของเรื่องตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรี ความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิด หลัก หรือทฤษฎีกฎหมาย ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และข้อสังเกตของฝ่าย
เลขานุการฯ ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบ 
ร่างกฎหมาย (ซึ่งมีเนื้อหาท านองเดียวกับบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ  ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรีเมื่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา 
ต่อคณะรัฐมนตรี) วิเคราะห์สรุปร่างกฎหมาย (เพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐสภาเมื่อร่างกฎหมาย  
ได้เสนอต่อรัฐสภา) ในชั้นตรวจพิจารณาเรื่องเสร็จของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการ  

                                                 
๑ผู้จัดท า นางสาวลักขณา  จักราภิรักษ์ นายสุรีเยนทร์  ศรีสังข์ และนางสาวอรพิม  ประสงค์  

และฝ่ายกฎหมายสวัสดิการสังคม กองกฎหมายสวัสดิการสังคม 



 ๒ 
 
กองกฎหมาย กรรมการร่างกฎหมายประจ า รองเลขาธิการฯ และเลขาธิ การฯ ก็อาจมีการแก้ไข 
หรือมีข้อสังเกตต่าง ๆ เมื่อเลขาธิการฯ สั่งให้ด าเนินการได้ก็จะมีการเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี  

จากนั้นเมื่อร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาและมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างกฎหมาย ในการประชุมจะมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและมติให้แก้ไข 
ร่างกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ  
  อย่างไรก็ตาม หลังจากที่กฎหมายได้ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน ทนายความ  
เจ้าพนักงานต ารวจ พนักงานอัยการ ตลอดจนผู้พิพากษา มักจะประสบปัญหาในการท าความเข้าใจ
หลักการและรายละเอียดของบทบัญญัติต่าง ๆ ว่ามีเจตนารมณ์ที่แท้จริงอย่างไร ส่วนเหตุผล  
ของกฎหมายในหมายเหตุท้ายกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็อธิบายเพียงภาพรวมกว้าง ๆ 
เท่านั้น จึงเกิดมีความคิดเห็นและความเข้าใจกฎหมายแตกต่างกันออกไป และความเห็นซึ่งเป็นที่ยุติ
จะอยู่ที่ศาล แต่ผู้พิพากษาที่พิจารณาส่วนใหญ่จะอาศัยการตีความกฎหมายจากการอ่านบทบัญญัติ
กฎหมายประกอบกับเอกสารวิชาการต่าง ๆ ที่อาจมีผู้เขียนอธิบายเอาไว้ หรือจากการสัมมนาทางวิชาการ 
หรือจากการที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้จัดสัมมนาหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย
ดังกล่าว ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีอยู่ เป็นจ านวนน้อยมากและมีไม่ครบทุกกฎหมาย ส่วนเอกสารต่าง  ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในชั้นการยกร่างกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในชั้นหน่วยงานของรัฐ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และรัฐสภา ไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่และไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย หรือหากสามารถเข้าถึงได้  
ก็จะไม่สามารถค้นหาเหตุผลหรือท าความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นที่มาของการบัญญัติกฎหมาย  
ได้โดยง่ายนัก สภาพปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียอย่างใหญ่หลวงจากการที่มีการบังคับใช้กฎหมาย
ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 
๒. แนวความคิด หลัก และทฤษฎีกฎหมายและหลักกฎหมายต่างประเทศซึ่งเป็นที่มาของหลักการ 
    ในกฎหมายหรือซึ่งน ามาประกอบการพิจารณา 
 
  ๒.๑ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ก าหนดให้จัดเก็บ
รายได้เป็นเงินบ ารุงกองทุนผู้สูงอายุจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในลักษณะของการเก็บเงินเพิ่ม 
(surchage) ในอัตราร้อยละสองของภาษีท่ีจัดเก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
โดยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนพร้อมกับช าระภาษีสรรพสามิต  
ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้พิจารณาศึกษารูปแบบการเขียนกฎหมายที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกัน 
ที่ก าหนดให้จัดเก็บรายได้เป็นเงินบ ารุงกองทุนหรือองค์กรจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วย 
สุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ๒ คือ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(มาตรา ๑๑ - มาตรา ๑๕) พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๗ - มาตรา ๔๑) 
 
 

                                                 

  ๒มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วย
สุราและกฎหมายว่าด้วยาสูบ โดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๓๑ ก/หน้า ๓๖/ 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) 



 ๓ 
 
และพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
(มาตรา ๑๒ - มาตรา ๑๖)  นอกจากนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ยังได้พิจารณาเกี่ยวกับหลักการรักษาวินัย
การเงินการคลังของรัฐตามมาตรา ๖๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือใช้ประกอบ 
การพิจารณาด้วย 
  ๒.๒ โดยที่ กองทุนผู้สู งอายุ เป็นทุนหมุนเวียนประเภทหนึ่ งตามนิยามค าว่ า  
“ทุนหมุนเวียน” ในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งต้อง
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดส าหรับทุนหมุนเวียนต่าง ๆ และการน า 
ทุนหมุนเวียนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๑ (๔)๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนฯ   
ด้วยเหตุนี้ ในเบื้องต้นกระทรวงการคลังจึงได้วางแนวทางการร่างกฎหมายเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือให้สามารถน าเงินบ ารุงส่วนเกินจากการก าหนดเพดาน 
เงินบ ารุงเข้ากองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) มาส่งเป็นรายได้ให้แก่กองทุนผู้สูงอายุ  
แต่ก็มีประเด็นว่าการจ ากัดวงเงินส่วนที่เกินไว้แล้วส่งรายได้เข้ากองทุนผู้สูงอายุอาจขัดหลักเกณฑ์ 
การบริหารกองทุนหมุนเวียนที่ต้องน าส่งเข้าคลังก่อน๖ ต่อมาได้มีการพิจารณาว่า การแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ จะมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ซึ่งเป็นการก าหนดให้
กองทุนผู้สูงอายุมีอ านาจจัดเก็บเงินบ ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับ
สินค้าสุราและยาสูบได้โดยตรง และก าหนดให้เงินบ ารุงดังกล่าวรวมทั้งเงินที่บริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
จากผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องน ามาใช้ส าหรับจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดเท่านั้น๗ และถือเป็นการน ารายได้จากภาษีไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmarked Tax) 
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดการวินัยการเงินการคลังของรัฐด้วย 
 
 

                                                 
๓มาตรา ๖๒  รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลัง

ของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบภาษีให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่สังคม 

 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบ 
การด าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การก าหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ 

๔มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน  

หรือทุนหมุนเวียน ท่ีตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้น ารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
  ๕มาตรา ๑๑  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
    ฯลฯ    ฯลฯ 
   (๔) เสนอให้มีหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดส าหรับทุนหมุนเวียนต่าง ๆ  
ตามความเหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรี โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
  

๖บันทึกช่วยจ า เรื่อง การพิจารณาด าเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลผู้สูงอายุและการจัดหา 
แหล่งทุน เมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, น. ๔. 
  ๗สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง, น. ๔. 



 ๔ 
 
  ๒.๓ ปัจจุบันผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยมีสิทธิได้รับ 
เบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งระเบียบ 
กรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๓  
ซึ่งในระเบียบต่าง ๆ ดังกล่าว เช่น ข้อ ๖๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์  
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดว่าผู้มีสิทธิได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงิ นบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ  
หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันฯ กรณีการก าหนดให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้รับเงินสงเคราะห์ 
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ จึงท าให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพและเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ  
ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มตามร่างพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
      ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ตั้งข้อสังเกตประกอบการพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัตินี้ว่าการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามมาตรา ๑๑ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฯ  
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่า 
ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น ผู้สูงอายุที่จะได้รับจัดสรรเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ 
ที่มีรายได้น้อยตามร่างพระราชบัญญัตินี้อาจถือเป็นผู้ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาจถือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม
ไม่ให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้น และอาจจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ระเบียบดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัตินี้ต่อไปด้วย 

 
๓. ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอร่างกฎหมาย 
 

๓.๑ ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็น 
 ๓.๑.๑ เดิมกระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๗/ล๑๑๒๔ 

ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เสนอมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ มาเพ่ือ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้ 

                                                 
๘ข้อ ๖  ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
   ฯลฯ    ฯลฯ 
 (๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 



 ๕ 
 

  ๓.๑.๑.๑ มาตรการให้เงินช่วยเหลือเพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
และการจัดหาแหล่งเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เสนอให้กองทุนผู้สูงอายุซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยในเบื้องต้นจะให้แก่ผู้สูงอายุ 
ที่อยู่ในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ในจ านวนเงินที่จะก าหนดต่อไป โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับเงินที่จะจัดหาเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพ่ือใช้
ส าหรับมาตรการนี้ และเสนอแนวทางการจัดหาแหล่งเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

   (๑) โครงการสละสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยสมัครใจ  
โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ในการด ารงชีพอย่างเพียงพอและได้ใช้สิทธิลงทะเบียน  
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในปัจจุบันสละสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุโดยสมัครใจ และน าเงิน 
ที่ได้มาบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุที่ เข้าร่วมโครงการจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ  
จากกรมธนารักษ์  ทั้งนี้  หากมีผู้สูงอายุสละสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประมาณร้อยละ ๑๐  
ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคิดเป็นจ านวน
ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน จะท าให้มีเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุส าหรับน าไปจัดสรรให้แก่ผู้สูงอายุ 
ที่มีรายได้น้อย เป็นจ านวนประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี (เฉลี่ย ๘,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี) 

   (๒) ให้กองทุนผู้สูงอายุมีอ านาจจัดเก็บเงินบ ารุงกองทุน 
จากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจาก  
สุราและยาสูบตามกฎหมายดังกล่าวสูงสุดปีงบประมาณละไม่เกิน ๔,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือจ่ายเป็น 
เงินช่วยเหลือเพ่ือการยังชีพรายเดือนให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย  (ประมาณการปีแรกที่ได้รับ 
การจัดสรรจากภาษีที่ เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ประมาณ 
๒๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ค านวณอัตราร้อยละสองของภาษีดังกล่าวจะเท่ากับประมาณ ๔,๖๐๐ ล้านบาท) 
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงได้มีการ 
ยกร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  ๓.๑.๑.๒ มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการมีบุตร ประกอบด้วย การเพ่ิม
ค่าลดหย่อนการเลี้ยงดูบุตร โดยก าหนดค่าลดหย่อนส าหรับบุตรคนที่ ๑ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
และบุตรตั้งแต่คนที่ ๒ เป็นต้นไป ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี  
และการหักค่าลดหย่อนส าหรับการฝากครรภ์และคลอดบุตร โดยให้หักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้  
บุคคลธรรมดาส าหรับการฝากครรภ์และคลอดบุตรตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี  
ทั้งนี้ สิทธิในการหักค่าลดหย่อนส าหรับการฝากครรภ์และคลอดบุตรข้างต้น ให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้มีการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์และคลอดบุตรจากแหล่งอ่ืน ๆ (เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิของข้าราชการ
และสิทธิที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้าง เป็นต้น) 

 ๓.๑.๒ ต่อมากระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๗/ล๑๑๔๕ 
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอถอนร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกจากการน าเสนอมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดยยังคง
ข้อเสนอในส่วนอ่ืนไว้ตามเดิม เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวยังไม่ได้มีการรับฟั ง 
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 



 ๖ 
 

 ๓.๑.๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ 
ในหลักการให้กระทรวงการคลังด าเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
และมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการมีบุตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรองรับโครงสร้างประชากร
ของประเทศที่ปรับเปลี่ยนเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ และมีสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานลดลง 
โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อกฎหมาย ระ เบียบ  
และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้รับความเห็นของส านักงบประมาณ  
ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมาตรการที่เสนอไปพิจารณา ซึ่งมีความเห็นให้กระทรวงการคลัง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั้งกรณีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  นอกจากนี้ ในส่วนของมาตรการให้เงินช่วยเหลือเ พ่ือการยังชีพ 
แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ให้กระทรวงการคลังจัดท าเหตุผล ความจ าเป็น และรายละเอียดของมาตรการฯ 
ในภาพรวม เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ต่อไป โดยให้ความส าคัญกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพ่ิมเติ มให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นล าดับแรก 

 ๓.๑.๔ กระทรวงการคลังโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังได้เชิญชวนหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านทางเว็บไซต์ www.fpo.go.th และ www.lawamendment.go.th 
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  อย่างไรก็ตาม ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว 
ไม่ปรากฏว่ามีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นว่า 
หากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีความจ าเป็น อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นโดยตรงจากผู้ประกอบธุรกิจ
และผู้บริโภคสินค้าดังกล่าว เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตินี้อย่างรอบด้าน   ทั้งนี้ 
กระทรวงการคลังได้สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสนอร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ดังนี้ 

   ๓.๑.๔.๑ ผลกระทบต่อกองทุนผู้สูงอายุ การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการเปิดโอกาสให้กองทุนผู้สูงอายุได้รับจัดสรรแหล่งเงินเข้ากองทุน
เพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากงบประมาณ โดยพิจารณาจัดหาแหล่งเงินอ่ืนเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เช่น ภาษีที่เก็บ
จากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต เป็นต้น ซึ่งจะท าให้กองทุนผู้สูงอายุมีความ
ยั่งยืนและเพียงพอต่อการด าเนินการตามมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
และช่วยบรรเทาภาระงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุด้วย 

   ๓.๑.๔.๒ ผลกระทบด้านสังคม เป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
ที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างความมั่นคงทางรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยมากข้ึน ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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 ๗ 
 

   ๓.๑.๔.๓ ผลกระทบด้านการคลัง กองทุนผู ้สูงอายุมีอ านาจจัดเก็บ 
เงินบ ารุงกองทุนจากผู ้มีหน้าที ่ เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ซึ ่งในภาวการณ์ 
ที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการดูแลผู้สูงอายุจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว การพิจารณาแหล่งเงินอ่ืน เช่น ภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมาย 
ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต จะช่วยให้รัฐบาลสามารถบรรเทาภาระงบประมาณแผ่นดินได้ในระยะยาว  
นอกจากนี้ การจัดเก็บภาษีตามมาตรการดังกล่าว เป็นการจัดเก็บภาษีเพ่ิมเติมขึ้นจากที่ก าหนดไว้  
ในกฎหมาย จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้รัฐบาลโดยตรง แต่อาจจะส่งผลให้ราคาขายปลีกสินค้า  
สุราและยาสูบเพิ่มขึ ้นหากผู้ผลิตผลักภาระภาษีที่เก็บเพ่ิมไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งจะกระทบต่อปริมาณ 
การบริโภคสินค้าดังกล่าว  นอกจากนี้ ในอนาคตหากรัฐบาลจะพิจารณาปรับเพ่ิมอัตราภาษี
สรรพสามิตสินค้าเหล่านี้ จะกระท าได้ยากเนื่องจากภาระภาษีโดยรวมจะเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

 ๓.๑.๕ ในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติหลักการของร่างฯ นั้น  
ได้มกีารพิจารณาความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑.๕.๑ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าวเพ่ือให้กองทุนผู้สูงอายุ 
สามารถรับเงินจากภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
สรรพสามิต รวมถึงเงินเบี้ยยังชีพที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดยจะท าให้กองทุนผู้สูงอายุมีแหล่ง
รายไดท้ี่ยั่งยืน และเพียงพอส าหรับสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุ 
ที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐมีความมั่นคงทางรายได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการ 
บรรเทาภาระงบประมาณโดยรวมของภาครัฐในการดูแลผู้สู งอายุ จึงให้ความเห็นชอบในการเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

   ๓.๑.๕.๒ ส านักงบประมาณ พิจารณาแล้วขอเรียนว่า เมื่อกระทรวงการคลัง
พิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สามารถด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพ่ือให้ผู้สูงอายุ 
ที่มีรายได้น้อยซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐได้รับสวัสดิการที่จ าเป็นภายใต้การบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและการคลัง ลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม และบรรเทาภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาว รวมทั้งกระทรวงการคลังได้รับฟัง 
ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ก็เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเห็นชอบ 
ในหลักการร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และยกเว้นการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นกรณีเฉพาะราย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  
อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรค านึงถึงเสถียรภาพของเงินบ ารุงกองทุน 
และความยั่งยืนของการบริหารกองทุนโดยการหาแนวทางบริหารจัดการ เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่เป็นภาระภาครัฐในอนาคต 

   ๓.๑.๕.๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพ่ือให้การจัดสรรเงินสงเคราะห์เพ่ิมเติมแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้ อย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้ 

 



 ๘ 
 

    (๑) เร่งพัฒนาศักยภาพควบคู่กับส่งเสริมการมีงานท าและจูงใจ
ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง ๖๐ - ๖๙ ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุวัยต้นที่ยังมีศักยภาพในการท างานมีอยู่
ประมาณร้อยละ ๒๐.๒๙ ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 
ปี ๒๕๖๐ เห็นความส าคัญของการท างานแทนการรับสวัสดิการจากรัฐ 

    (๒) การใช้ระดับรายได้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรเงินสงเคราะห์
เพ่ิมเติมแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเพียงอย่างเดียว อาจท าให้การระบุกลุ่มเป้าหมายมีความ
คลาดเคลื่อน และผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางจริงไม่ได้รับความช่วยเหลือ น าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ า
มากยิ่งขึ้น  ดังนั้น จึงควรพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ิมเติม ควบคู่กับการใช้เกณฑ์ทางรายได้  เช่น 
รูปแบบครอบครัว ซึ่งพบว่าครอบครัวที่ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว หรือมีเฉพาะผู้สูงอายุอยู่ด้วยกัน  
และครอบครัวข้ามรุ่นที่มีผู้สูงอายุอาศัยกับหลานมีความเสี่ยงในการหารายได้ มีความเปราะบาง 
สูงกว่าครอบครัวประเภทอ่ืน เป็นต้น 

    (๓) ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ 
ในปี ๒๕๖๔ และระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔  ดังนั้น การจัดสรรเงินสงเคราะห์เพ่ิมเติมแก่ผู้สูงอายุ 
ที่มีรายได้น้อย โดยไม่ได้เป็นภาระทางการคลังในอนาคต จึงควรพิจารณาแนวทางความร่วมมือ
รูปแบบใหม่ ๆ เช่น ความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพ่ือสังคม (Social Impact Partnership) ซึ่งเป็น
รูปแบบการลงทุนเพ่ือสังคมที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเอกชนและภาคสังคมเข้ามาร่วมด าเนินการ 
กับภาครัฐในการยกระดับสวัสดิการและบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

    (๔) กระทรวงการคลังพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
ส าหรับการขอรับการจัดสรรรายได้จากภาษีหรือค่าธรรมเนียมไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmarked 
Tax) จากภาษีในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับสุราและยาสูบ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อความยั่งยืนทางการคลัง 
ในอนาคตได้ต่อไป เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมายังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ประสงค์จะขอรับการจัดสรร  
ในลักษณะดังกล่าว 

 ๓.๑.๖ หลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะที่  ๑๒) ได้ พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๒๘๐๐๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  
ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ได้เสนอความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพ่ือด าเนินการภายหลัง
จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องนี้แล้ว จึงได้ส่งความเห็นเพ่ิมเติมดังกล่าวมายังส านักงานฯ เพ่ือประกอบ 
การพิจารณา โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เห็นด้วยในหลักการ  
ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเห็นว่าควรน าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเป็นแนวทางเพ่ิมเติมในการปรับแก้ไข 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยเฉพาะในประเด็นการตรวจสอบการรับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามที่
กฎหมายก าหนด การมีบทบังคับใช้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับผู้สูงอายุเข้าท างาน 
และประเด็นการให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดตั้งกองทุนส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในส่วนท้องถิ่นได้ เพ่ือส่งผลให้ด าเนินการรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
 
 



 ๙ 
 
เป็นไปอย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่ความเห็นของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีสาระส าคัญแตกต่างไปจากหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงการคลังเสนอ และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว  ดังนั้น  
หากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องดังกล่าว  
จึงสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เป็นเรื่องเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการคลังด าเนินมาตรการ 
ให้เงินช่วยเหลือเพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และกระทรวงการคลังขอให้เร่งรัด  
ร่างกฎหมายดังกล่าวเพ่ือมิให้ขัดหรือแย้งกับร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... 
(เรื่องเสร็จที่ ๘๐๖/๒๕๖๐) ที่ก าหนดห้ามมิให้มีการเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษี 
อากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นจากที่ก าหนดในกฎหมาย เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้จ่าย  
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพ่ือการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะ เว้นแต่กรณี  
การจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย  

๓.๒ มติคณะรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ลงมติ ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่

กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

 ๓.๒.๒ มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดเพดานรายได้สูงสุดของกองทุนที่มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีสุรา
และยาสูบ และการศึกษาระดับความเหมาะสมของเงินอุดหนุนที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับจาก 
Earmarked Tax รวมทั้งความเห็นของส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ๓.๒.๓ รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา  
และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ 

 ๓.๒.๔ ให้กระทรวงการคลังยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย) ซึ่งอนุมัติเป็นหลักการว่า
การเสนอร่างกฎหมายในเรื่องใดไม่ให้มีบทบัญญัติก าหนดให้จัดเก็บรายได้จากผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับสุราและยาสูบ 

๓.๓ ข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  - ไม่มีข้อมูลเพ่ิมเติม - 
 

๔. สาระส าคัญของกฎหมาย 
 
  ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยสรุปได ้ดังต่อไปนี้   



 ๑๐ 
 
  ๔.๑ เพ่ิมบทบัญญัติเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
(ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๑ (๑๑/๑)) 
  ๔.๒ เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับที่มาของเงินกองทุนเพ่ือให้รวมถึงเงินบ ารุงกองทุน 
ที่ได้รับจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีสรรพสามิต (ร่างมาตรา ๔ เพ่ิมมาตรา ๑๔ (๒/๑))  

๔.๓ ก าหนดให้เรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วน 
ที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่ เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมาย 
ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุน (ร่างมาตรา ๕ 
เพ่ิมมาตรา ๑๕/๑) 

๔.๔ ก าหนดให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ด าเนินการเรียกเก็บเงินบ ารุง
กองทุนเพ่ือน าส่งเข้ากองทุน และในปีงบประมาณท่ีมีเงินบ ารุงกองทุนเกินสี่พันล้านบาท ให้กรมกิจการ
ผู้สูงอายุน าเงินบ ารุงกองทุนส่วนที่เกินนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ร่างมาตรา ๕ เพ่ิมมาตรา ๑๕/๒) 

๔.๕ ก าหนดให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจัดสรรเงินบ ารุงกองทุน และเงินที่มี 
ผู้บริจาคเข้ากองทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
ส าหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ดังกล่าว (ร่างมาตรา ๕ เพ่ิมมาตรา ๑๕/๓) 

๔.๖ ก าหนดกรณีการได้รับการยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนเงินบ ารุงกองทุน (ร่างมาตรา ๕ 
เพ่ิมมาตรา ๑๕/๔) 

๔.๗ ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนที่ไม่ได้ส่งเงินบ ารุงกองทุนหรือส่งภายหลัง
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ครบตามจ านวนที่ต้องส่งต้องเสียเงินเพิ่ม (ร่างมาตรา ๕  
เพ่ิมมาตรา ๑๕/๕) 

๔.๘ เพ่ิมบทก าหนดโทษ และการเปรียบเทียบคดีเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติที่เก่ียวข้อง (ร่างมาตรา ๕ เพ่ิมมาตรา ๑๕/๖ มาตรา ๑๕/๗ และมาตรา ๑๕/๘) 

๔.๙ แก้ไขเพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายด้วย
(ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๔) 

 
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส านักงานฯ ได้เสนอให้

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) พิจารณา โดยมีผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงบประมาณ 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และส านักงานเศรษฐกิจการคลั ง) ผู้แทนกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ส านักงานปลัดกระทรวง และกรมกิจการผู้สูงอายุ)  
และกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง 

 
๕. ค าอิิบายรายมาตรา 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ชื่อร่าง
พระราชบัญญัติ 

 
 



 ๑๑ 
 
   ๑. หลักการและวัตถุประสงค์   
      ก าหนดชื่อร่างพระราชบัญญัติเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการและสาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
  ๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา  
      - ไม่มีประเด็นอภิปราย - 
 

๓. การพิจารณาในชั้นรัฐสภา 
      - ไม่มีประเด็นอภิปราย - 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

วันใช้บังคับ 

 
  ๑. หลักการและวัตถุประสงค์  
      ก าหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพ่ือให้กระทรวงการคลังมีระยะเวลาเตรียมการในการ 
วางระบบการจัดเก็บเงินบ ารุงกองทุน และออกระเบียบกระทรวงการคลังในการเรียกเก็บและน าส่ง
เงินบ ารุงกองทุนเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ตลอดจนให้เวลาผู้ประกอบอุตสาหกรรมส าหรับเตรียมการ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ถูกต้อง 
 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
      ร่างฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ ก าหนดวันใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพ่ือให้การด าเนินการตามมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุสามารถ
ด าเนินการภายใต้ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ โดยไม่ต้องสร้างระบบใหม่ เตรียมความพร้อม หรือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน ท าให้สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้ทันที๙ 
อย่างไรก็ดี ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
(ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมสรรพสามิต) ขอขยายระยะเวลาวันใช้บังคับกฎหมายออกไป
สามสิบวัน เพ่ือให้กระทรวงการคลังมีระยะเวลาเตรียมการในการวางระบบในการจัดเก็บเงินบ ารุง
กองทุนเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ตลอดจนให้เวลาผู้ประกอบอุตสาหกรรมส าหรับการเตรียมการ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ถูกต้อง๑๐ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) 
จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๒ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

                                                 

  ๙หลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)  
  ๑๐บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ครั้งที่ ๓ วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  



 ๑๒ 
 
  “มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่ตั้งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป” 

 
๓. การพิจารณาในชั้นรัฐสภา 

      คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
พิจารณาวันใช้บังคับแล้วมีประเด็นว่า การตราอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลาสามสิบวันหรือไม่ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีความเห็นว่า การด าเนินการตรา
อนุบัญญัติดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องไปด าเนินการภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้
มีผลใช้บังคับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดท าร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องเตรียมไว้ก่อนได้  
จึงมีมติให้คงร่างมาตรา ๒ ไว้ตามร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๑   
ทั้งนี้ ร่างอนุบัญญัติซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๑๒ มีดังนี้  
      ๓.๑ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้แก่ ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดเก็บ การน าส่งเงิน การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืนเงินบ ารุงกองทุนผู้สูงอายุส าหรับ
สินค้าสุราและยาสูบ พ.ศ. ....  
      ๓.๒ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้แก่ ร่างระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
พ.ศ. .... และ 
      ๓.๓ ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 
มาตรา ๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๑๑/๑) ของมาตรา ๑๑ แห่ง

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
“(๑๑/๑) การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

ตามมาตรา ๑๕/๓” 

สิทิิของผู้สูงอายุ
ที่ มีรายได้น้อย
ในการได้รับเงิน
สงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพ 

 
  ๑. หลักการและวัตถุประสงค์   
      เพ่ิมบทบัญญัติ เกี่ ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพ่ือการยั งชีพแก่ ผู้ สู งอายุ 
ที่มีรายได้น้อยเพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนดให้จัดสรรเงินบ ารุงกองทุนและเงินที่มีผู้บริจาค 
เข้ากองทุนตามร่างมาตรา ๑๕/๓ 
 
 
 
                                                 

  ๑๑บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐, น. ๕-๘. 
  ๑๒บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐, น. ๔-๑๐. 



 ๑๓ 
 

๒. ข้อมูลกฎหมายท่ีใช้ในการพิจารณา 
      - ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม - 
 

๓. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
      ร่างมาตรา ๓ เดิม ที่กระทรวงการคลังเสนอ ไม่ได้ก าหนดเพ่ิมมาตรา ๑๑  
(๑๑/๑) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือเพ่ิมเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ต่อมาในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) มีประเด็น
พิจารณาถึงหลักเกณฑ์การเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ  
ซึ่งเป็นสิทธิคนละประเภทกับสิทธิการได้รับเบี้ยยังชีพตามมาตรา ๑๑ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอความเห็นว่า อาจก าหนดเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 
แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยไว้เป็นมาตรา ๑๑ (๑๑/๑) หรืออาจออกระเบียบการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ 
โดยก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ และแก้ไข
เพ่ิมเติมระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒  
หรือระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้สอดรับกัน รวมทั้งอาจแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฯ ด้วยหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นสมควร
ก าหนดเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยไว้เป็นมาตรา ๑๑ (๑๑/๑) 
เพ่ือก าหนดให้เป็นสิทธิของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ตามนโยบายของรัฐบาล
นอกเหนือจากการได้รับเงินเบี้ยยังชีพตามมาตรา ๑๑ (๑๑)๑๓ และสอดคล้องกับการก าหนดให้ 
จัดสรรเงินบ ารุงกองทุนและเงินที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุนตามร่างมาตรา ๑๕/๓ และไม่จ าเป็นต้อง 
แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามมาตรา ๙ เนื่องจากคณะกรรมการ
สามารถใช้อ านาจตามมาตรา ๙ (๕) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่าย 
เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้ 
 

๔. การพิจารณาในชั้นรัฐสภา 
      คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ . .)  
พ.ศ. .... พิจารณาร่างมาตรา ๓ (เพ่ิมมาตรา ๑๑ (๑๑/๑)) ที่ก าหนดให้เพ่ิมบทบัญญัติเรื่องการจ่าย 
เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยแล้วเห็นว่า เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ก าหนดกรอบของค าว่า “ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย” และสอดคล้องกับการแก้ไขร่างมาตรา ๕  

                                                 

  ๑๓บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๒) ครั้งที่  ๒ ในวันพฤหัสบดี ที่  
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



 ๑๔ 
 
(เพ่ิมมาตรา ๑๕/๓) ที่จะก าหนดให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติผู้สูงอายุ 
ที่มีรายได้น้อย๑๔ สมควรแก้ไขถ้อยค าในร่างมาตรา ๓ เป็น  
 
  มาตรา ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๑๑/๑) ของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  “(๑๑/๑) การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
ตามมาตรา ๑๕/๓” 

 
 

มาตรา ๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) ของมาตรา ๑๔ แห่ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

“(๒/๑) เงินบ ารุงกองทุนที่ได้รับตามมาตรา ๑๕/๑” 

เ พิ่ ม ที่ ม า ข อ ง
เงินกองทุน 

 
  ๑. หลักการและวัตถุประสงค์   
      เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับที่มาของเงินกองทุนเพ่ือให้รวมถึงเงินบ ารุงกองทุนที่ได้รับ
จากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้ วย 
ภาษีสรรพสามิต  
 

๒. ข้อมูลกฎหมายท่ีใช้ในการพิจารณา 
 ๒.๑ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๒.๒ พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๒.๓ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๓. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

      ร่างฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ ก าหนดที่มาของเงินกองทุนกรณีเงินบ ารุงกองทุน
ที่ได้รับจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมาย 
ว่าด้วยภาษีสรรพสามิตไว้เป็นร่างมาตรา ๓ (เพ่ิมมาตรา ๑๔ (๒/๑)) ดังต่อไปนี้  
 
  มาตรา ๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) ของมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  “(๒/๑) เงินที่ได้รับจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุรา 
และยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต” 

  

                                                 

  
๑๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐, น. ๑๐-๑๓.  



 ๑๕ 
 
      ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) พิจารณาแล้ว เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม
ร่างมาตรา ๓ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและมีรูปแบบการเขียนในลักษณะเดียวกันกับมาตรา ๖ (๑)๑๕  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ (๑)๑๖  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
และมาตรา ๓๖ (๑)๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘๑๘ ซึ่งเป็นกฎหมาย 
ที่ก าหนดให้จัดเก็บรายได้เป็นเงินบ ารุงกองทุนหรือองค์กรจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย  
ว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบในลักษณะเดียวกัน จึงแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าและก าหนดไว้ 
เป็นร่างมาตรา ๔ ดังต่อไปนี้ 
 
      มาตรา ๔  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) ของมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  “(๒/๑) เงินบ ารุงกองทุนที่ได้รับตามมาตรา ๑๕/๑”  

 
๔. การพิจารณาในชั้นรัฐสภา 
    ใช้ตามร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๕  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕/๑ มาตรา ๑๕/๒ 

มาตรา ๑๕/๓ มาตรา ๑๕/๔ มาตรา ๑๕/๕ มาตรา ๑๕/๖ มาตรา ๑๕/๗ และมาตรา ๑๕/๘ 
แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

“มาตรา ๑๕/๑  ให้เรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษี
สรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจาก
สุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าว
เป็นผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนพร้อมกับช าระภาษีสรรพสามิต  ทั้งนี้ ตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด 

 ในการค านวณเงินบ ารุงกองทุนตามวรรคหนึ่ง หากมีเศษของหนึ่งสตางค์
ให้ปัดทิ้ง 

มาตรา ๑๕/๒  ให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ด าเนินการ

การจัดเก็บเงิน
บ ารุงกองทุน 
 
ก าหนดให้เรียก
เ ก็ บ เ งิ นบ า รุ ง
กองทุนจากผู้ มี
หน้าที่ เสียภาษี
สรรพสามิตในส่วน
ที่เกี่ยวกับสินค้า
สุราและยาสูบ 
กรมสรรพสามิต

                                                 

  ๑๕มาตรา ๖  กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เงินบ ารุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา ๑๑ 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
  ๑๖มาตรา ๑๑  ทุน ทรัพย์สิน และรายได้ขององค์การ ประกอบด้วย 
   (๑) เงินบ ารุงองค์การที่จัดเก็บตามมาตรา ๑๒ 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
  ๑๗มาตรา ๓๖  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ”  
ใน กกท. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเพื่อการสง่เสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ช่วยเหลือและจัดสวัสดกิาร
ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา โดยประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เงินบ ารุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา ๓๗ 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
  ๑๘บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ครั้งที่ ๓ ในวันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



 ๑๖ 
 
เรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุนตามมาตรา ๑๕/๑ เพ่ือน าส่งเข้ากองทุนตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

เพ่ือประโยชน์ในการเรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุนตามวรรคหนึ่ง เงินบ ารุง
กองทุนให้ถือเป็นภาษีแต่ไม่ให้น าไปรวมค านวณเป็นมูลค่าของภาษี 

ในกรณีที่ปีงบประมาณใดมีเงินบ ารุงกองทุนส่งเข้ากองทุนเกิน 
สี่พันล้านบาท ให้กรมกิจการผู้สูงอายุน าเงินบ ารุงกองทุนส่วนที่เกินนั้นส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินภายในสามสิบวันนับจากวันที่กองทุนได้รับ 

มาตรา ๑๕/๓  ให้คณะกรรมการจัดสรรเงินบ ารุงกองทุนตามมาตรา ๑๔ 
(๒/๑) และเงินที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุนตามมาตรา ๑๔ (๓) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเป็น
เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ส าหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ 
เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 

คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและการจัดสรรเงินตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๕/๔  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่
เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตได้รับการยกเว้น 
ลดหย่อน หรือคืนภาษี ให้ได้รับการยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนเงินบ ารุงกองทุนด้วย  
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา ๑๕/๕  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ส่งเงินบ ารุง
กองทุนหรือส่งภายหลังระยะเวลาที่ก าหนด หรือส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ครบตามจ านวน  
ที่ต้องส่ง ให้เสียเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินที่ไม่ส่งหรือส่ง
ภายหลังระยะเวลาที่ก าหนดหรือจ านวนเงินที่ส่งขาดไป แล้วแต่กรณี นับแต่วันครบก าหนด
สง่จนถึงวันที่ส่งเงินบ ารุงกองทุน แต่เงินเพ่ิมที่ค านวณได้มิให้เกินจ านวนเงินบ ารุงกองทุน
และให้ถือว่าเงินเพ่ิมนี้เป็นเงินบ ารุงกองทุนด้วย 

ในการค านวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
มาตรา ๑๕/๖  ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนผู้ใดโดยเจตนาหลีกเลี่ยง

หรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่ส่งเงินบ ารุงกองทุน หรือส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ครบตามจ านวน 
ที่ต้องส่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่าของเงินบ ารุง
กองทุนที่จะต้องน าส่ง หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕/๗  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท า
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคล
ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการ 
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย 

มาตรา ๑๕/๘  ความผิดตามมาตรา ๑๕/๖ และมาตรา ๑๕/๗  
ถ้าอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตเห็นว่า
ผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุก ให้มีอ านาจเปรียบเทียบได”้ 

และกรมศุลกากร
ด าเนินการเรียก
เ ก็ บ เ งิ นบ า รุ ง
กองทุ นไ ม่ เ กิ น 
ปีละสี่พันล้านบาท 
 
 
คณะกรรมการ 
ผู้สูงอายุแห่งชาติ
จัดสรรเงินบ ารุง
กองทุนและเงินบริจาค 
 
 
สิทิิ ได้ รับการ
ยกเว้น ลดหย่อน 
หรือคืนเงินบ ารุง
กองทุน 
ก าหนดกรณีที่ต้อง
เสียเงินเพิ่ม 
 
 
 
 
 
บทก าหนดโทษ 
 
 
 
บทก าหนดโทษ
ส าหรั บผู้ แทน
นิติบุคคล 
 
 
 
การเปรียบเทียบคดี 

 



 ๑๗ 
 
  ๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ ก าหนดให้เรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต 
ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมาย 
ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุน (มาตรา ๕  
(เพ่ิมมาตรา ๑๕/๑)) 
 ๑.๒ ก าหนดให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ด าเนินการเรียกเก็บ 
เงินบ ารุงกองทุนเพ่ือน าส่งเข้ากองทุน และในปีงบประมาณที่มีเงินบ ารุงกองทุนเกินสี่พันล้านบาท  
ให้กรมกิจการผู้สูงอายุน าเงินบ ารุงกองทุนส่วนที่เกินนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (มาตรา ๕  
(เพ่ิมมาตรา ๑๕/๒)) 
 ๑.๓ ก าหนดให้คณะกรรมการผู้สู งอายุแห่งชาติจัดสรรเงินบ ารุงกองทุน  
และเงินที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  
ที่มีรายได้น้อย ส าหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ดังกล่าว (มาตรา ๕ (เพ่ิมมาตรา ๑๕/๓)) 
 ๑.๔ ก าหนดกรณีการได้รับการยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนเงินบ ารุงกองทุน (มาตรา ๕ 
(เพ่ิมมาตรา ๑๕/๔)) 
 ๑.๕ ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนที่ไม่ได้ส่งเงินบ ารุงกองทุนหรือส่ง
ภายหลังระยะเวลาที่ก าหนด หรือส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ครบตามจ านวนที่ต้องส่งต้องเสียเงินเพ่ิม  
(มาตรา ๕ (เพ่ิมมาตรา ๑๕/๕)) 
 ๑.๖ เพ่ิมบทก าหนดโทษ และการเปรียบเทียบคดีเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติที่เก่ียวข้อง (มาตรา ๕ (เพ่ิมมาตรา ๑๕/๖ มาตรา ๑๕/๗ และมาตรา ๑๕/๘) 
 

๒. ข้อมูลกฎหมายท่ีใช้ในการพิจารณา 
 ๒.๑ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๒.๒ พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๒.๓ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒.๔ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.๕ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 ๒.๖ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 ๒.๗ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
 ๒.๘ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น  

และการขอคืนเงินบ ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒.๙ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น  
และการขอคืนเงินบ ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ๒.๑๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น  
และการขอคืนเงินบ ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๔ 



 ๑๘ 
 

 ๒.๑๑ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น  
และการขอคืนเงินบ ารุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ส าหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๒.๑๒ ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.๑๓ ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายในหน้าที่

กรมสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ๒.๑๔ ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน และการจัดเก็บเงินบ ารุง

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส าหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒.๑๕ ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒.๑๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒.๑๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒.๑๘ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....  (เรื่องเสร็จที่ 

๘๐๖/๒๕๖๐)  
 ๒.๑๙ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (แนวทางปฏิบัติในการ 

เสนอร่างกฎหมายที่มีบทบัญญัติก าหนดให้จัดเก็บรายได้จากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย 
เกี่ยวกับสุราและยาสูบ) 

 ๒.๒๐ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (มาตรการรองรับสังคม
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ) 
 

๓. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ร่างฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ ก าหนดการจัดเก็บเงินบ ารุงกองทุนเป็น 

ร่างมาตรา ๔ (เพ่ิมมาตรา ๑๕/๑ มาตรา ๑๕/๒ มาตรา ๑๕/๓ มาตรา ๑๕/๔ และมาตรา ๑๕/๕) 
ดังต่อไปนี้ 

 
  มาตรา ๔  ให้เพ่ิมเติมมาตรา ๑๕/๑ มาตรา ๑๕/๒ มาตรา ๑๕/๓ มาตรา ๑๕/๔  
และมาตรา ๑๕/๕ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้ 
  “มาตรา ๑๕/๑ ให้กองทุนมีอ านาจจัดเก็บเงินบ ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษี
สรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ในอัตราร้อยละ
สองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และจัดสรรให้เป็นรายได้  
ของกองทุนปีงบประมาณละไม่เกินสี่พันล้านบาท เพ่ือให้กองทุนมีรายได้เพียงพอต่อการด าเนินการ  
ตามวัตถุประสงค์   

 ในการค านวณเงินบ ารุงกองทุนตามอัตราที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง หากมีเศษของหนึ่ง
สตางคใ์ห้ปัดทิ้ง 

 เงินบ ารุงกองทุนตามวรรคหนึ่ง และเงินเบี้ยยังชีพตามมาตรา ๑๑ (๑๑) ที่มีผู้บริจาค
เข้ากองทุนผู้สูงอายุ ให้จัดสรรเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย  
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 



 ๑๙ 
 

 มาตรา ๑๕/๒ เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บและส่งเงินบ ารุงกองทุน 
 (๑) ให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ด าเนินการเรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุน 

เพ่ือน าส่งเป็นรายได้ของกองทุน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด 
 (๒) เงินบ ารุงกองทุนให้ถือเป็นภาษี แต่ไม่ให้น าไปรวมค านวณเป็นมูลค่าของภาษี 
 มาตรา ๑๕/๓  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุรา 

และยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนตามอัตราที่ก าหนด  
ตามมาตรา ๑๕/๑ พร้อมกับการช าระภาษีตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด 

 มาตรา ๑๕/๔  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุรา 
และยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตได้รับการยกเว้นหรือคืนภาษี ให้ได้รับการยกเว้น  
หรือคืนเงินบ ารุงกองทุนด้วย ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด 

 มาตรา ๑๕/๕  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ส่งเงินบ ารุงกองทุนหรือ 
ส่งภายหลังระยะเวลาที่ก าหนด หรือส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ครบตามจ านวนที่ต้องส่ง นอกจาก 
จะมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้เสียเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงิน 
ที่ไม่ส่งหรือส่งภายหลังระยะเวลาที่ก าหนดหรือจ านวนเงินที่ส่งขาดไป แล้วแต่กรณี นับแต่วัน  
ครบก าหนดส่งจนถึงวันที่ส่งเงินบ ารุงกองทุน แต่เงินเพ่ิมที่ค านวณได้มิให้เกินจ านวนเงินบ ารุงกองทุน 
และให้ถือว่าเงินเพ่ิมนี้เป็นเงินบ ารุงกองทุนด้วย 

 ในการค านวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน” 
 
      ต่อมาในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ที่ประชุม 
ไดป้รับปรุงร่างมาตรา ๔ และก าหนดเป็นร่างมาตรา ๕ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

    ๓.๑ ร่างมาตรา ๕ (มาตราคลุม) (ปรับจากร่างมาตรา ๔ เดิม ที่กระทรวงการคลังเสนอ) 
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) เห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๕ (มาตราคลุม)  
ให้เป็นไปตามรูปแบบการร่างกฎหมายของส านักงานฯ โดยเพ่ิมมาตรา ๑๕/๖ มาตรา ๑๕/๗  
และมาตรา ๑๕/๘๑๙ ให้สอดรับกับการเพ่ิมบทก าหนดโทษ และการเพ่ิมบทบัญญัติการเปรียบเทียบคดี  

    ๓.๒ มาตรา ๑๕/๑ (ปรับจากร่างมาตรา ๑๕/๓ เดิม ที่กระทรวงการคลังเสนอ) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) มีประเด็นพิจารณาว่าร่างมาตรา ๑๕/๑ เดิม ที่กระทรวง 
การคลังเสนอนั้น กองทุนผู้สูงอายุไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่เป็นกองทุนในกรมกิจการผู้สูงอายุ  
(เดิม คือ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) การก าหนดให้กองทุนจัดเก็บเงินบ ารุงกองทุน
จากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตอาจไม่สามารถก าหนดได้๒๐ ที่ประชุม 
จึงเห็นสมควรปรับปรุงร่างมาตรา ๑๕/๑ เดิม ที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้น าความใน 
ร่างมาตรา ๑๕/๓ เดิม มาก าหนดเป็นร่างมาตรา ๑๕/๑ วรรคหนึ่ง และแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค า  
เป็น “ให้เรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุรา 
และยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนพร้อมกับช าระภาษีสรรพสามิต   

                                                 

  ๑๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ครั้งที่ ๓ ในวันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
  ๒๐บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ครั้งที่ ๑ ในวันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



 ๒๐ 
 
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด”๒๑ เพ่ือก าหนดเงินขาเข้ามาในกองทุน 
ให้ชัดเจน และให้เป็นอ านาจของรัฐในการเรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุน โดยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
สรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตเป็นผู้มีหน้าที่  
ส่งเงินบ ารุงกองทุนพร้อมกับช าระภาษีสรรพสามิตตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด 

    ๓.๓ มาตรา ๑๕/๒ (ปรับจากร่างมาตรา ๑๕/๒ เดิม ที่กระทรวงการคลังเสนอ) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) มีประเด็นพิจารณาว่าร่างมาตรา ๑๕/๒ สมควรก าหนดเพดาน
จ านวนเงินสูงสุดที่ส่งเข้ากองทุนในลักษณะเดียวกับมาตรา ๑๒๒๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่๒๓ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว 
เห็นควรให้เพ่ิมวรรคสาม เพ่ือก าหนดให้ปีงบประมาณใดที่มีเงินบ ารุงกองทุนส่งเข้ากองทุนเกิน 
สี่พันล้านบาท ให้กรมกิจการผู้สูงอายุน าเงินบ ารุงกองทุนส่วนที่เกินนั้นส่งคลังเป็นรายได้ แผ่นดิน 
ภายในสามสิบวันนับจากวันที่กองทุนได้รับ๒๔ เพ่ือก าหนดเพดานเงินบ ารุงกองทุนไม่ให้ได้รับเกินปีละ 
สี่พันล้านบาท และให้กรมกิจการผู้สูงอายุในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่น าเงินส่วนที่เกินส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดินภายในกรอบระยะเวลาสามสิบวันนับจากวันที่กองทุนได้รับ  นอกจากนี้ ที่ประชุม
เห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมโดยน าความในร่างมาตรา ๑๕/๒ (๑) และ (๒) เดิม มาก าหนดแยกเป็นวรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง ตามล าดับ เพ่ือก าหนดให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ด าเนินการเรียกเก็บ 
เงินบ ารุงกองทุนตามมาตรา ๑๕/๑ เพ่ือน าส่งเข้ากองทุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนด และให้เพ่ิมเติมถ้อยค าว่า “โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน” ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกับมาตรา ๑๒๒๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน 
 

                                                 

  ๒๑บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ครั้งที่ ๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ครั้งท่ี ๓ ในวันอังคาร ท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒๒มาตรา ๑๒  ให้องค์การมีอ านาจจัดเก็บเงินบ ารุงองค์การจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย
ว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ และจัดสรรให้เป็นรายได้ขององค์การ โดยให้มีรายได้สูงสุดปีงบประมาณละ  
ไม่เกินสองพันล้านบาท และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ านาจในการปรับเพิ่มรายได้สูงสุดตามมาตรานี้  
ทุกสามปี เพื่อให้องค์การมีรายได้เพียงพอต่อการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยให้พิจารณาถึงอัตราเงินเฟ้อ 
ของปีที่ผ่านมาประกอบกับขอบเขตการด าเนินงานขององค์การที่เปลี่ยนแปลงไปและผลการประเมินการด าเนินงาน 
ขององค์การตามมาตรา ๕๐ 

   รายได้ขององค์การตามวรรคหนึ่งส่วนที่เกินจากรายได้สูงสุดที่ก าหนดไว้ ให้องค์การน าส่ ง 
เป็นรายได้แผ่นดิน 

   การค านวณเงินบ ารุงองค์การตามอัตราที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง หากมีเศษของสตางค์ ให้ปัดท้ิง 
  ๒๓บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ครั้งที่ ๑ ในวันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
  ๒๔บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๒) ครั้งที่  ๒ ในวันพฤหัสบดี ที่  
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
  ๒๕มาตรา ๑๒  เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและส่งเงินบ ารุงกองทุน 
     (๑) ให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ด าเนินการเรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุน เพื่อน าส่ง
เป็นรายได้ของกองทุน โดยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด  
     (๒) เงินบ ารุงกองทุนให้ถือเป็นภาษีแต่ไม่ให้น าไปรวมค านวณเป็นมูลค่าของภาษี 



 ๒๑ 
 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๘๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๑๓๒๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑   
      ๓.๔ มาตรา ๑๕/๓ (ปรับจากร่างมาตรา ๑๕/๑ วรรคสาม เดิม ที่กระทรวงการคลังเสนอ) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) มีประเด็นพิจารณาว่าเงินบ ารุงกองทุนและเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุที่ได้รับตามมาตรา ๑๑ (๑๑)๒๘ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งต่อมาได้มีผู้บริจาคเงินดังกล่าวให้แก่กองทุน  
และก าหนดให้จ่ายจากกองทุนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ สมควรแยกบัญชีกองทุนผู้สูงอายุเป็นสองบัญชี
หรือไม่ และก าหนดการจัดสรรเงินกองทุนอย่างไร๒๙ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอความเห็นว่า  
อาจปรับรูปแบบร่างมาตรา ๑๕/๓ ในลักษณะของการจัดท าบัญชีหรือแยกบัญชี เช่น ก าหนดจัดระบบ
ควบคุมเงินของกองทุน ให้กองทุนจัดให้มีบัญชีสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย  
เพ่ือใช้จ่ายในการให้เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะ ดังเช่น  
มาตรา ๑๐/๑๓๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ หรืออาจก าหนดให้
มีการแยกบัญชีอย่างชัดเจน เช่น มาตรา ๔๔๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๐  อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่จ าเป็นต้อง
จัดท าบัญชีหรือแยกบัญชีกองทุนเป็นสองบัญชี และปรับปรุงร่างมาตรา ๑๕/๓ โดยตัดร่างมาตรา ๑๕/๓ เดิม 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ออก และน าความในตอนท้ายของร่างมาตรา ๑๕/๑ วรรคสาม เดิม  
มาก าหนด เป็น “ให้คณะกรรมการจัดสรรเงินบ ารุงกองทุนตามมาตรา ๑๔ (๒/๑) และเงินที่มีผู้บริจาค 

                                                 

  ๒๖มาตรา ๓๘  เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและส่งเงินบ ารุงกองทุน 
     (๑) ให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ด าเนินการเรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุน เพื่อน าส่ง
เป็นรายได้ของกองทุน โดยไมต่้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด  

    (๒) เงินบ ารุงกองทุนให้ถือเป็นภาษีแต่ไม่ให้น าไปรวมค านวณเป็นมูลค่าของภาษี 
  ๒๗มาตรา ๑๓  เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและส่งเงินบ ารุงองค์การ 
     (๑) ให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้เรียกเก็บเงินบ ารุงองค์การเพื่อน าส่งเป็นรายได้
ขององค์การ โดยส่วนที่ไม่เกินจากรายได้สูงสุดที่ก าหนดในมาตรา ๑๒ ไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้  
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด  

   (๒) เงินบ ารุงกองทุนให้ถือเป็นภาษีแต่ไม่ให้น าไปรวมค านวณเป็นมูลค่าของภาษี 
  

๒๘มาตรา ๑๑  ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
    (๑๑) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
  ๒๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ครั้งที่ ๑ ในวันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
  ๓๐มาตรา ๑๐/๑  เพื่อจัดระบบควบคุมเงินของกองทุน ให้กองทุนจัดให้มีบัญชีจัดการหนี้ 
ของเกษตรกร เพื่อใช้จ่ายในการจัดการหนี้ของเกษตรกรโดยเฉพาะ 

๓๑มาตรา ๔๔  การบัญชีของส านักงานและกองทุนให้จัดท าตามหลักสากล ตามแบบหลักเกณฑ์
วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการก าหนด และให้มีการแยกบัญชีอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของส านักงานและของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ  
ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

  ให้มีผู้ปฏิบัติงานของส านักงานท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะและให้รับผิดชอบ  
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  



 ๒๒ 
 
เข้ากองทุนตามมาตรา ๑๔ (๓) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
ที่มีรายได้น้อย ส าหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด” เพ่ือให้มีความหมายกว้างกว่าการใช้ค าว่า “เงินเบี้ยยังชีพ” 
ตามมาตรา ๑๑ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฯ โดยประสงค์ให้ครอบคลุมไปถึง “เงินบริจาค”  
ตามมาตรา ๑๔ (๓)๓๒ ซึ่งผู้บริจาคมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการบริจาคเพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการ 
ยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยด้วย  นอกจากนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตด้วยว่า กรณีการเรียกเก็บเงินจาก 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่เพียงพอต่อการจัดสรรเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
ในแต่ละเดือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรค านึงถึงการน าแหล่งเงินอื่นมาจัดสรรให้เพียงพอด้วย๓๓ 

    ๓.๕ มาตรา ๑๕/๔ (ปรับจากร่างมาตรา ๑๕/๔ เดิม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) มีประเด็นพิจารณาว่าจ าเป็นต้องก าหนดกรณี “งดเว้น”  
ด้วยหรือไม่ โดยเทียบเคียงจากมาตรา ๑๕๓๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเมื่อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ส่วนที่ ๙ การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา 
และการคืนภาษี ไม่ได้ก าหนดกรณีงดเว้นไว้ จึงไม่จ าต้องก าหนดกรณี “งดเว้น” ในมาตรา ๑๕/๔  
และเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าในร่างมาตรา ๑๕/๔ เดิม โดยเพ่ิมกรณีการลดหย่อน โดยก าหนดให้ 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
ได้รับการยกเว้น ลดหย่อน คืนเงินบ ารุงกองทุนด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับการยกเว้น การลดหย่อน  
การลดอัตรา และการคืนภาษี แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เป็นกฎหมายใหม่
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและได้ก าหนดให้มีการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมาย 
ว่าด้วยยาสูบแล้ว 

    ๓.๖ มาตรา ๑๕/๕ (ปรับจากร่างมาตรา ๑๕/๕ เดิม ที่กระทรวงการคลังเสนอ) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) เห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าในร่างมาตรา ๑๕/๕ วรรคหนึ่ง 
เล็กน้อย เป็น “ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ส่งเงินบ ารุงกองทุนหรือส่งภายหลังระยะเวลา
ที่ก าหนด หรือส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ครบตามจ านวนที่ต้องส่ง ให้เสียเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสอง  
ต่อเดือนของจ านวนเงินที่ไม่ส่ง หรือส่งภายหลังระยะเวลาที่ก าหนดหรือจ านวนเงินที่ส่ งขาดไป  
แล้วแต่กรณี นับแต่วันครบก าหนดส่งจนถึงวันที่ส่งเงินบ ารุงกองทุน แต่เงินเพ่ิมที่ค านวณได้มิให้เกิน
จ านวนเงินบ ารุงกองทุนและให้ถือว่าเงินเพ่ิมนี้เป็นเงินบ ารุงกองทุนด้วย”๓๕ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
                                                 

  
๓๒มาตรา ๑๔  กองทุน ประกอบด้วย 

    ฯลฯ    ฯลฯ 
     (๓) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
  ๓๓บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๒) ครั้งที่  ๒ ในวันพฤหัสบดี ที่  
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
  ๓๔มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ
ได้รับการงดเว้น ยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนภาษี ให้ได้รับการงดเว้น ยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนเงินบ ารุงองค์การด้วย 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด 
  ๓๕บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๒) ครั้งที่  ๒ ในวันพฤหัสบดี ที่  
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



 ๒๓ 
 

   ๓.๗ มาตรา ๑๕/๖ (เพ่ิมใหม่) คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) เห็นสมควรเพ่ิม
บทก าหนดโทษฐานไม่ส่งเงินบ ารุงกองทุน หรือส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ครบตามจ านวนที่ต้องส่ง และมีประเด็น
พิจารณาถึงเจตนาการกระท าความผิดส าหรับความผิดฐานไม่ส่งเงินบ ารุงกองทุน หรือส่งเงินบ ารุงกองทุน
ไม่ครบตามจ านวนที่ต้องส่ง โดยเห็นสมควรเพ่ิมความว่า “...โดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายาม
หลีกเลี่ยง...” เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ซึ่งเทียบเคียงจากมาตรา ๒๐๐๓๖ และมาตรา ๒๐๒๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีประเด็นพิจารณาว่าการก าหนดโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่
ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่ามีที่มาอย่างไร ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่า เป็นการก าหนดอัตราโทษในลักษณะเดียวกับ
มาตรา ๔๐๓๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๓๓๙ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๑๐ 
วรรคหนึ่ง๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสอดคล้องกับอัตราโทษในกรณี
ท านองเดียวกันตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ปัจจุบันเทียบได้ตามมาตรา ๑๘๖๔๑ 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐) ที่ประชุมจึงเห็นสมควรเพ่ิมบทก าหนดโทษเป็นร่าง
มาตรา ๑๕/๖ ดังนี้“ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนผู้ใดโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง 
ไม่ส่งเงินบ ารุงกองทุน หรือส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ครบตามจ านวนที่ต้องส่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่าของเงินบ ารุงกองทุนที่จะต้องน าส่ง หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 

    ๓.๘ มาตรา ๑๕/๗ (เพ่ิมใหม่) คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) เห็นสมควร
เพ่ิมบทก าหนดโทษกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ดังนี้ “ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล 
ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้อง 
สั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  
                                                 

  ๓๖มาตรา ๒๐๐  ผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นแบบรายการภาษีที่ต้องยื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพือ่หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
  ๓๗มาตรา ๒๐๒  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ น าพยาน 
หลักฐานเท็จมาแสดงหรือยื่นบัญชีหรือเอกสารอันเป็นเท็จ เพื่ อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิดเจ็ดปี และปรับไม่เกินหน่ึงล้านสองแสนบาท 
  ๓๘มาตรา ๔๐  ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนผู้ใดไม่ส่งเงินบ ารุงกองทุน หรือส่งเงินบ ารุงกองทุน 
ไม่ครบตามจ านวนที่ต้องส่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่าของเงินบ ารุงกองทุน
ที่จะต้องน าส่ง หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
  ๓๙มาตรา ๕๓  ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงองค์การผู้ใดไม่ส่งเงินบ ารุงองค์การ หรือส่งเงินบ ารุงองค์การ
ไม่ครบถ้วนตามจ านวนที่ต้องส่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับตั้งแต่ห้าถึงยี่สิบเท่าของเงินบ ารุงองค์การ
ที่จะต้องน าส่ง หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
  ๔๐มาตรา ๑๑๐  ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนตามมาตรา ๓๗ ผู้ใดไม่ส่งเงินบ ารุงกองทุน  
หรือส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ครบตามจ านวนที่ต้องส่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าเท่า  
ถึงยี่สิบเท่าของเงินบ ารุงกองทุนที่จะต้องน าส่ง หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
  ๔๑มาตรา ๑๘๖  ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่ 
ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่าของค่าภาษีที่จะต้องเสีย หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
     (๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ 
     (๒) น าเข้าซึ่งสินค้าท่ีมิได้เสียภาษี 



 ๒๔ 
 
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”๔๒  ทัง้นี้ ตามรูปแบบบทบัญญัติความรับผิด
ทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    ๓.๙ มาตรา ๑๕/๘ (เพ่ิมใหม่) คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) เห็นสมควรเพ่ิม
มาตราเปรียบเทยีบความผิด โดยมีประเด็นพิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรา ๔๒๔๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และมาตรา ๑๑๐๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งก าหนดให้ 
น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และกฎหมายว่าด้วยยาสูบมาใช้บังคับ
กับการเปรียบเทียบคดีในพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม นั้น จะสามารถน าบทบัญญัติการเปรียบเทียบ
ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตมาใช้กับการเปรียบเทียบตามร่างมาตรา ๑๕/๘ ได้หรือไม่ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ  
ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสุรา และกฎหมายว่าด้วย
ยาสูบแล้ว ซึ่งมาตรา ๔๔ ทวิ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสุราฯ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๕๔๔๖ แห่งพระราชบัญญัติยาสูบฯ ก าหนดให้เปรียบเทียบได้
เฉพาะความผิดซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว ประกอบกับมาตรา ๑๓๗๔๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ 
                                                 

  ๔๒บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ครั้งที่ ๓ ในวันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
  ๔๓มาตรา ๔๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอ านาจเปรียบเทียบได้  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี 
ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และกฎหมายว่าด้วยยาสูบ มาใช้บังคับการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

๔๔มาตรา ๑๑๐  ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนตามมาตรา ๓๗ ผู้ใดไม่ส่งเงินบ ารุงกองทุน  
หรือส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ครบตามจ านวนที่ต้องส่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึง  
ยี่สิบเท่าของเงินบ ารุงกองทุนที่จะต้องน าส่ง หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  ความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากอธิบดี 
กรมสรรพสามิตมีอ านาจเปรียบเทียบได้  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
และกฎหมายว่าด้วยยาสูบ มาใช้บังคับกับการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

 
๔๕มาตรา ๔๔ ทวิ  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดี 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี มีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
  

๔๖มาตรา ๕๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดี 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

๔๗มาตรา ๑๓๗  ถ้าอธิบดีหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษ 
ถึงจ าคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอ านาจเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ส าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจ าคุกไม่เกิน  
หนึ่งเดือน ให้เป็นอ านาจของอธิบดี 

  (๒) ส าหรับความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
 (ก) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี  

ซึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
 (ข) ในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ซึ่งประกอบด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัด สรรพสามิตพื้นท่ีแห่งท้องที่ท่ีรับผิดชอบ และผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด 
   เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ให้ถือว่าคดี  

เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน

ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ด าเนินคดีต่อไป 



 ๒๕ 
 
ก าหนดให้อธิบดีมีอ านาจเปรียบเทียบส าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือก าหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเปรียบเทียบได้เฉพาะความผิด
ที่มีโทษปรับหรือโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน กรณีดังกล่าวจึงไม่อาจน าการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๓๗  
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ มาปรับใช้กับร่างมาตรา ๑๕/๖ ซึ่งก าหนดระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่าของเงินบ ารุงกองทุนที่จะต้องน าส่งได้  ด้วยเหตุนี้  
ที่ประชุมจึงเห็นสมควรเพ่ิมบทบัญญัติการเปรียบเทียบความผิดไว้เป็นการเฉพาะในกฎหมายนี้ โดยไม่ได้น า
บทบัญญัติการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตมาใช้โดยอนุโลม และเห็นควร
ก าหนดให้เปรียบเทียบได้หากเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุกท านองเดียวกับมาตรา ๓๘๔๘  
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ประชุมจึงเแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๑๕/๘ ดังนี้ 
“ความผิดตามมาตรา ๑๕/๗ และมาตรา ๑๕/๘ ให้อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จากอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอ านาจเปรียบเทียบได”้๔๙ 

ทั้งนี้ การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๕ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๑๒) ดังนี้ 

 
  มาตรา ๔๕  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นเติมมาตรา ๑๕/๑ มาตรา ๑๕/๒ มาตรา ๑๕/๓ 
มาตรา ๑๕/๔ และมาตรา ๑๕/๕ มาตรา ๑๕/๖ มาตรา ๑๕/๗ และมาตรา ๑๕/๘  
แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้ 
  “มาตรา ๑๕/๑  ให้กองทุนมีอ านาจจัดเก็บเงินบ ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษี
สรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ในอัตรา  
ร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และจัดสรรให้เป็น
รายได้ของกองทุนปีงบประมาณละไม่เกินสี่พันล้านบาท เพ่ือให้กองทุนมีรายได้เพียงพอต่อการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์   
  มาตรา ๑๕/๑  ให้เรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต 
ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบ 
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุง
กองทุนพร้อมกับช าระภาษีสรรพสามิต  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด 

ในการค านวณเงินบ ารุ งกองทุนตามอัตราที่ก าหนดในวรรคหนึ่ ง หากมี เศษ 
ของหนึ่งสตางคใ์ห้ปัดทิ้ง 

เงินบ ารุงกองทุนตามวรรคหนึ่ ง และเงินเบี้ยยังชีพตามมาตรา ๑๑ (๑๑)  
                                                 

๔๘มาตรา ๓๘  ความผิดตามอนุมาตรา (๒) (๓) และ (๔) แห่งมาตราก่อน ถ้าเจ้าพนักงาน
ดังกล่าวในมาตรานั้นเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุก ให้มีอ านาจเปรียบเทียบดังนี้ 

   (๑) ให้ก าหนดค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงช าระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหายยินยอมตามนั ้น  
เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ภายในเวลาอันสมควรแต่ไม่เกิน สิบห้าวันแล้ว 
คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด 
     ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในเวลา
ก าหนดในวรรคก่อน ให้ด าเนินคดีต่อไป 

   (๒) ในคดีมีค่าทดแทน ถ้าผู้เสียหายและผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ให้เจ้าหน้าที่ 
กะจ านวนตามที่เห็นควรหรือตามที่คู่ความตกลงกัน 
  ๔๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ครั้งที่ ๓ ในวันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



 ๒๖ 
 
ที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ให้จัดสรรเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๕/๒  ให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ด าเนินการเรียกเก็บ 
เงินบ ารุงกองทุนตามมาตรา ๑๕/๑ เพื่อน าส่งเข้ากองทุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุนตามวรรคหนึ่ง เงินบ ารุงกองทุน 
ให้ถือเป็นภาษี แต่ไม่ให้น าไปรวมค านวณเป็นมูลค่าของภาษี 

ในกรณีที่ปีงบประมาณใดมีเงินบ ารุงกองทุนส่งเข้ากองทุนเกินสี่พันล้านบาท  
ให้กรมกิจการผู้สูงอายุน าเงินบ ารุงกองทุนส่วนที่เกินนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินภายในสามสิบวัน
นับจากวันที่กองทุนได้รับ 

มาตรา ๑๕/๒  เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บและส่งเงินบ ารุงกองทุน 
(๑) ให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ด าเนินการเรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุน 

เพ่ือน าส่งเป็นรายได้ของกองทุน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด 
(๒) เงินบ ารุงกองทุนให้ถือเป็นภาษี แต่ไม่ให้น าไปรวมค านวณเป็นมูลค่าของภาษี 
มาตรา ๑๕/๓  ให้คณะกรรมการจัดสรรเงินบ ารุงกองทุนตามมาตรา ๑๔ (๒/๑) 

และเงินที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุนตามมาตรา ๑๔ (๓) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ส าหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
ที่มีรายได้น้อย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิิีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๕/๓  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุรา 
และยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนตามอัตราที่ก าหนด 
ตามมาตรา ๑๕/๑ พร้อมกับการช าระภาษีตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา ๑๕/๔  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุรา 
และยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตได้รับการยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนภาษี ให้ได้รับ 
การยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนเงินบ ารุงกองทุนด้วย ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา ๑๕/๕  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ส่งเงินบ ารุงกองทุน 
หรือส่งภายหลังระยะเวลาที่ก าหนด หรือส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ครบตามจ านวนที่ต้องส่ง นอกจาก 
จะมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้เสียเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงิน 
ที่ไม่ส่งหรือส่งภายหลังระยะเวลาที่ก าหนดหรือจ านวนเงินที่ส่งขาดไป แล้วแต่กรณี นับแต่วันครบก าหนด
ส่งจนถึงวันที่ส่งเงินบ ารุงกองทุน แต่เงินเพ่ิมที่ค านวณได้มิให้เกินจ านวนเงินบ ารุงกองทุนและให้ถือว่า 
เงินเพ่ิมนี้เป็นเงินบ ารุงกองทุนด้วย 

ในการค านวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
มาตรา ๑๕/๖  ผู้ มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุนผู้ ใดโดยเจตนาหลีกเลี่ยง 

หรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่ส่งเงินบ ารุงกองทุน หรือส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ครบตามจ านวนที่ต้องส่ง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่าของเงินบ ารุงกองทุนที่จะต้อง
น าส่ง หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕/๗  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิด 
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด 
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ 



 ๒๗ 
 
หรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 
  มาตรา ๑๕/๘  ความผิดตามมาตรา ๑๕/๖ และมาตรา ๑๕/๗ ถ้าอิิบดี 
กรมสรรพสามิตหรือผู้ได้รับมอบหมายจากอิิบดีกรมสรรพสามิตเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษ
ถึงจ าคุก ให้มีอ านาจเปรียบเทียบได้” 

 
๔. การพิจารณาในชั้นรัฐสภา 

      ๔.๑ มาตรา ๑๕/๑ ใช้ตามร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
      ๔.๒ มาตรา ๑๕/๒ ใช้ตามร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
 อนึ่ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ได้พิจารณาเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินกองทุนประกอบด้วยสองแหล่งที่มา คือ ๑) เงินจาก
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุ๕๐ ซ่ึงเงินบริจาคดังกล่าวจะถูกส่งเข้าบัญชีกองทุน
ผู้สูงอายุที่เปิดไว้กับกรมบัญชีกลางเป็นบัญชีเงินฝากคลัง และ ๒) เงินบ ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษี
สรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสินค้าสุรา 
และยาสูบ แต่ไม่เกินสี่พันล้านบาทต่อปี โดยกระบวนการในทางปฏิบัติเริ่มจากสรรพสามิตพ้ืนที่ 
หรือศุลกากรพ้ืนที่ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากคลังของกรมสรรพสามิตหรือบัญชีเงินฝากคลังของกรมศุลกากร 
แล้วแต่กรณี หลังจากนั้นเงินดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากคลังของกรมกิจการผู้สูงอายุที่เปิดไว้
กับกรมบัญชีกลาง โดยบัญชีเงินฝากคลังของกรมกิจการผู้สูงอายุจะท าหน้าที่เป็นตัวกรองเงิน  
กรณีได้รับเงินจากภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบเป็นจ านวนไม่เกินสี่พันล้านบาทต่อปี 
กรมกิจการผู้สูงอายุจะส่งเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากคลังของกองทุนผู้สูงอายุ แต่หากในปีใดบัญชี  
เงินฝากคลังของกรมกิจการผู้สูงอายุมีจ านวนเกินกว่าสี่พันล้านบาท กรมกิจการผู้สูงอายุจะต้องน าเงิน
ส่วนที่เกินนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามที่บัญญัติไว้ในร่างมาตรา ๑๕/๒ 
วรรคสาม 
      นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่าการก าหนดให้กรมกิจการผู้สูงอายุน าส่งเงิน  
บ ารุงกองทุนส่วนที่เกินเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินภายในระยะเวลาสามสิบวันนับจากวันที่กองทุน 
ได้รับเงินครบสี่พันล้านบาท นั้น เป็นระยะเวลาที่กรมกิจการผู้สูงอายุได้พิจารณาและเห็นว่าเหมาะสม
สามารถปฏิบัติได้๕๑ 
 
 

                                                 

  
๕๐โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อยในการ 

ด ารงชีพอย่างเพียงพอและได้ใช้สิทธิลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในปัจจุบัน สละสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุโดยสมัครใจ และน าเงินที่ได้มาบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเหรียญ 
เชิดชูเกียรติจากกรมธนารักษ์ 
  

๕๑บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, น. ๕-๙. 



 ๒๘ 
 
      ๔.๓ มาตรา ๑๕/๓ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการจ ากัดความหมายของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
ว่าอย่างไรจึงจะถือเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จึงเห็นควรก าหนดให้ชัดเจนว่าคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติจะเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยแก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๑๕/๓ 
ดังต่อไปนี้ 
 
  มาตรา ๑๕/๓  ให้คณะกรรมการจัดสรรเงินบ ารุงกองทุนตามมาตรา ๑๔ (๒/๑)  
และเงินที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุนตามมาตรา ๑๔ (๓) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ 
เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ส าหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  
ที่มีรายได้น้อย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
  คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่ มีรายได้น้อยและการจัดสรรเงินตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิิีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 
      อนึ่ง คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด 
ความเหมาะสมของการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ มีรายได้น้อย โดยเบื้องต้น
กระทรวงการคลังจะน าหลักการค านวณรายได้ของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ  
มาเป็นแนวทางในการก าหนดอัตราเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สู งอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 
สามหมื่นบาทต่อปี และผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินสามหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปี  ทั้งนี้  
หากมีผู้บริจาคเงินเข้าสู่กองทุนผู้สูงอายุเป็นจ านวนมาก คณะกรรมการอาจพิจารณาก าหนดให้น า 
เงินดังกล่าวมาเฉลี่ยให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้รับมากข้ึนต่อไปด้วย๕๒ 
      ๔.๔ มาตรา ๑๕/๔ ใช้ตามร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
      ๔.๕ มาตรา ๑๕/๕ ใช้ตามร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

๔.๖ มาตรา ๑๕/๖ ใช้ตามร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

 อนึ่ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับความจ าเป็นในการก าหนดโทษอาญาและความเหมาะสมในการ
ก าหนดระวางโทษปรับไว้ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่าของเงินบ ารุงกองทุนที่จะต้องน าส่ง โดยที่ประชุมได้พิจารณา
เหตุผลในการก าหนดโทษจ าคุกและโทษปรับตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนี้ 

 (๑) เงินบ ารุงกองทุนให้ถือเป็นภาษี  ดังนั้น เมื่อมีการกระท าความผิด 
ไม่ส่งเงินบ ารุงกองทุนหรือส่งเงินบ ารุงกองทุนไม่ครบตามจ านวนที่ต้องส่ง จึงควรมีการก าหนดโทษ
จ าคุกไว้เช่นเดียวกับการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 

 
 

                                                 

  
๕๒บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐, น. ๑๕-๑๖. 



 ๒๙ 
 

 (๒) การก าหนดโทษทางอาญาเป็นการก าหนดเพ่ือให้บุคคลเกิดความเกรงกลัว
และไม่กระท าผิดหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย และป้องกันการกระท าผิดซ้ า 

 (๓) แม้มีการก าหนดโทษทางอาญา แต่กฎหมายยังเปิดช่องให้เปรียบเทียบคดีได้ 
โดยผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดีสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงและเจตนาของผู้กระท าผิดได้ 
นอกจากนี้ เมื่อมีการน าคดีไปสู่ศาล ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการก าหนดโทษได้ตามความเหมาะสม 
จึงท าให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นและไม่ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ และ  

 (๔) เป็นการยึดถือตามแนวทางและเพ่ือไม่ให้เกิดการลักลั่นกันระหว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้มีการก าหนดโทษโดยเทียบเคียงจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗๕๓ 

    ๔.๗ มาตรา ๑๕/๗ ใช้ตามร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

    ๔.๘ มาตรา ๑๕/๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ในกรณีที่  
เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุก เนื่องจากโดยหลักการแล้วการด าเนินการเปรียบเทียบปรับ
อาจกระท าได้สองรูปแบบ คือ ๑) การด าเนินการเปรียบเทียบปรับโดยคณะบุคคลในรูปแบบ 
ของคณะกรรมการ และ ๒) การด าเนินการเปรียบเทียบปรับโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังเช่น 
ในกรณีร่างมาตรา ๕ (เพ่ิมมาตรา ๑๕/๘) ที่ก าหนดให้อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ในกรณีที่เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษ
ถึงจ าคุก โดยที่ประชุมเห็นว่า การด าเนินการโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะท าให้การเปรียบเทียบปรับ
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตได้มีการก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบคดีไว้แล้ว อันจะท าให้การใช้ดุลพินิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเที่ยงธรรม  
อีกทั้งความผิดตามร่างกฎหมายนี้เป็นกรณีที่ไม่มีความซับซ้อน จึงไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนด 
ให้การด าเนินการเปรียบเทียบปรับอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการแต่อย่างใด  ดังนั้น ที่ประชุม 
จึงเห็นสมควรคงการก าหนดให้อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
เป็นผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ตามร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๕๔  

 
มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๔  ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติตาม

มาตรารักษาการ 

                                                 

  
๕๓บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, น. ๖-๙. 
  

๕๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐, น. ๒๐-๒๑ และบันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่  
๕/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, น. ๙. 



 ๓๐ 
 
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

 ประกาศหรือระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ให้ใช้บังคับได”้ 

  
  ๑. หลักการและวัตถุประสงค์   
      แก้ไขเพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายด้วย 
 

๒. ข้อมูลกฎหมายท่ีใช้ในการพิจารณา 
      - ไม่มีข้อมูลเพิม่เติม - 
 

๓. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    ร่างฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ ก าหนดรัฐมนตรีรักษาการเป็นร่างมาตรา ๕ 

ดังต่อไปนี้  
 
“มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจ 
ออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการ  
ของกระทรวงนั้น 

 ประกาศหรือระเบียบเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้” 
 

      ต่อมาในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๒) ที่ประชุม 
ได้น าร่างมาตรา ๕ เดิมที่กระทรวงการคลังเสนอ มาปรับปรุงเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๔  
แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฯ โดยก าหนดเป็นร่างมาตรา ๖๕๕ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๔) เพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนี้ด้วย  ทั้งนี้ ตามรูปแบบการ
ร่างกฎหมายของส านักงานฯ ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๔  ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกประกาศหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการ 
ของกระทรวงนั้น 

 ประกาศหรือระเบียบนั้น เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”  
 
 
 
                                                 

  ๕๕บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๑๒) ครั้งที่  ๒ ในวันพฤหัสบดี ที่  
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



 ๓๑ 
 

๔. การพิจารณาในชั้นรัฐสภา 
    - ไม่มีประเด็นอภิปราย – 
 

เหตุผล 
 

  โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลจึงมีนโยบาย
และมาตรการในการดูแลผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยโดยการให้เงินช่วยเหลือเพ่ือการยังชีพ
แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเพ่ือให้ได้รับสวัสดิการที่จ าเป็น แต่เนื่องจากกองทุนผู้สูงอายุ 
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้สูงอายุมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว จึงสมควรเพ่ิมบทบัญญัติ
เรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และบทบัญญัติ
เกี่ยวกับที่มาของเงินกองทุนเพ่ือให้รวมถึงเงินบ ารุงกองทุนที่ได้รับจากผู้มีหน้าที่เสียภาษี
สรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
โดยให้เรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้า
สุราและยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วย 
ภาษีสรรพสามิต และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่ส่งเงินบ ารุงกองทุน  
และให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ด าเนินการเรียกเก็บเงินบ ารุงกองทุน 
เพ่ือน าส่งเข้ากองทุน และในปีงบประมาณที่มีเงินบ ารุงกองทุนส่งเข้ากองทุนเกินสี่พันล้านบาท
ให้กรมกิจการผู้สูงอายุน าเงินบ ารุงกองทุนส่วนที่เกินนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ก าหนดให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจัดสรรเงินบ ารุงกองทุน และเงินที่มีผู้บริจาค
เข้ากองทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
ที่มีรายได้น้อย ส าหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ก าหนดกรณีการได้รับการยกเว้น 
ลดหย่อน หรือคืนเงินบ ารุงกองทุน และกรณีที่ต้องเสียเงินเพ่ิม รวมทั้งเพ่ิมบทก าหนดโทษ 
และการเปรียบเทียบคดี และแก้ไขเพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็น 
ผู้รักษาการตามกฎหมายด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  
จงึจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
เหตุผลประกอบ
ร่างฯ 

 
  ๑. หลักการและวัตถุประสงค์   
      ก าหนดเหตุผลประกอบร่างฯ เพ่ือแสดงเหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

๒. ข้อมูลกฎหมายท่ีใช้ในการพิจารณา 
    - ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม - 

 
๓. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    เหตุผลประกอบร่างฯ เดิม ที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังต่อไปนี้ 
 
 



 ๓๒ 
 
  เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลจึงมีนโยบายและมาตรการ 
ที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนในการดูแลผู้สู งอายุที่มีรายได้น้อยให้ได้รับสวัสดิการที่จ าเป็น  
ซึ่งการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนมากในระยะเวลา  
ที่ก าหนดมิเช่นนั้นจะไม่สามารถด าเนินนโยบายรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
อย่างไรก็ดี รายได้ของกองทุนผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุซึ่งมีอ านาจหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในเรื่องดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ จึงสมควรก าหนดให้กองทุนผู้สูงอายุ
มีอ านาจจัดเก็บเงินบ ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุรา 
และยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต รวมถึงเงินเบี้ยยังชีพที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 
เ พ่ือให้กองทุนมีรายได้ เ พียงพอต่อการด าเนินการตามวัตถุประสงค์   จึ งจ า เป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
      คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ได้พิจารณาแล้วมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมการเขียนเหตุผลประกอบร่างฯ ให้มีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับร่างฯ  
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๔. การพิจารณาในชั้นรัฐสภา 
    ใช้เหตุผลประกอบร่างฯ  ที่ผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
 
    อนึ่ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... เห็นควรตั้งข้อสังเกตเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา๕๖ ดังนี้ 
      ๔.๑ กระทรวงการคลังและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ควรด าเนินการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชนทราบว่ า 
การจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีนี้ เป็นการมุ่งจ่ายเพิ่มเติมเฉพาะแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยซึ่งได้ลงทะเบียน 
เพ่ือรับสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเท่านั้น 
      ๔.๒ นโยบายที่ส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาลคือ นโยบายลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคม โดยสะท้อนผ่านการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย  ดังนั้น  
การที่จะสามารถดูแลผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้อย่างครอบคลุมและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
รัฐบาลพึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ และการประกันชีวิต
ให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ ความจ าเป็น และฐานะการเงินการคลัง 
ของประเทศด้วย และรัฐอาจกระท าเม่ือมีความพร้อมด้านการเงินการคลัง 
 
      จากข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังกล่าว ต่อมากระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งว่า กระทรวงการคลังร่วมกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้ด าเนินการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ  
                                                 

  
๕๖รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๓๓ 
 
ซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดหาแหล่งเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพ่ือน ามาจ่ายเงินช่วยเหลือ
เพ่ิมเติมให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ   นอกจากนั้น  
กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดให้มีการประกัน
สุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ และการประกันชีวิตให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ซึ่งรวมถึงการส่งเสริม
ให้มีผลิตภัณฑ์การออมที่มีประกันสุขภาพ และการประกันชีวิตให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยด้วย๕๗   
 
 ในปัจจุบันนี้ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ประกาศใช้ 
เป็นกฎหมายแล้ว คือ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๓๑ ก หน้า ๓๖ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไข 
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งจะท าให้กองทุนผู้สูงอายุมีรายได้ที่ยั่งยืนและเพียงพอ
ในการน ามาใช้สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
ของรัฐ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การน าเงินบ ารุ งกองทุนที่เรียกเก็บจาก 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบ และเงินที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุน
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย  
ส าหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาล  
จะช่วยให้รัฐบาลสามารถบรรเทาภาระงบประมาณแผ่นดินได้ในระยะยาว และท าให้ผู้สูงอายุ  
ที่มีรายได้น้อยได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ และส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือจากรัฐมีรายได้ในการด ารงชีพเพ่ิมขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดียิ่งข้ึน 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  
๕๗ส าเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ที่ กค ๑๐๐๗/๑๗๐๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 



 ๓๔ 
 

ภาคผนวก 
 

  ๑. ร่างฯ ที่ส านักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ 
  ๒. ร่างฯ ที่ส านักงานฯ ตรวจพิจารณา (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๐๖/๒๕๖๐) 
  ๓. บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  ๔. บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
  ๕. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ กับร่างพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ๖. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๗. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมือ่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 ๘. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมือ่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 ๙. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 ๑๐. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมือ่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 ๑๑. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมือ่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 
บรรณานุกรม 

 
  (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

(๒) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  (๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๔) พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๕) พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๖) พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  (๗) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  (๘) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  (๙) พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  (๑๐) พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 ๓๕ 
 

(๑๑) พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๑๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๑๓) พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(๑๔) พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
(๑๕) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น  

และการขอคืนเงินบ ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๑๖) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น  
และการขอคืนเงินบ ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๑๗) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น  
และการขอคืนเงินบ ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๑๘) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น  
และการขอคืนเงินบ ารุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ส าหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๑๙) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๒๐) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายในหน้าที่ 

กรมสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๕๑  
(๒๑) ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน และการจัดเก็บเงินบ ารุงองค์การ

กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส าหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(๒๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๒๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๒๔) ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๒๕) ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๐๖/๒๕๖๐) 
(๒๖) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (แนวทางปฏิบัติในการเสนอ 

ร่างกฎหมายที่มีบทบัญญัติก าหนดให้จัดเก็บรายได้จากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายเกี่ยวกับสุรา
และยาสูบ) 

(๒๗) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (มาตรการรองรับสังคม
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ) 

(๒๘) มติที่ประชุมฝ่ายร่างกฎหมาย 
(๒๙) คู่มือแบบการร่างกฎหมายของส านักงานฯ  
 
 


