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พระราชบัญญัติ 
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  

พ.ศ.  ๒๕๕๖” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา”  หมายความว่า  ผู้เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้เคยเป็น

สมาชิกวุฒิสภา 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 
มาตรา ๔ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 

 
 

มาตรา ๕ ให้มีกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  ในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจ่ายเงินทุนเล้ียงชีพ 
(๒) การจ่ายเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล 
(๓) การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีทุพพลภาพ 
(๔) การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีถึงแก่กรรม 
(๕) การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษาบุตร 
(๖) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๖ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๓) เงินที่สมาชิกรัฐสภาส่งเข้ากองทุนในอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 
(๔) เงินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วย

กองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๕) เงินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค 
(๗) ดอกผลของเงินกองทุน 
มาตรา ๗ รายได้ของกองทุนไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภา”  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานรัฐสภา  เป็นประธานกรรมการ  
(๒) รองประธานรัฐสภา  เป็นรองประธานกรรมการ  
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ประธานคณะกรรมาธิการที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับกิจการ

สภาผู้แทนราษฎร  ประธานคณะกรรมาธิการที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับกิจการวุฒิสภา  ปลัดกระทรวงการคลัง  
และผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
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(๔) กรรมการจํานวนสิบสามคนซ่ึงประธานรัฐสภาแต่งตั้ งตามมติของแต่ละสภา  ได้แก่  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนห้าคนตามจํานวนหรือสัดส่วนของแต่ละพรรคการเมือง  สมาชิกวุฒิสภา
จํานวนสามคน  ผู้เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนสามคน  และผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาจํานวนสองคน 

กรณีรองประธานรัฐสภาตาม  (๒)  เป็นประธานคณะกรรมาธิการที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับ 
กิจการวุฒิสภาตาม  (๓)  ด้วยอีกตําแหน่งหนึ่ง  ให้ประธานวุฒิสภามอบหมายให้รองประธานคณะกรรมาธิการ 
ที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับกิจการวุฒิสภาคนใดคนหนึ่ง  เป็นกรรมการโดยตําแหน่งตาม  (๓) 

ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการและเลขานุการ  และเลขาธิการวุฒิสภาเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 

ในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลงหรือเม่ือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรหรือเม่ือวาระ
ของสมาชิกวุฒิสภาส้ินสุดลง  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะมีประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาใหม่  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๙ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา  ๘ (๔)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี  
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา  ๘ (๔)  พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้มีการแต่งตั้ง
กรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลง  เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่  ให้กรรมการ 
ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซ่ึงได้รับแต่งตั้งใหม่ 
เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๐ นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา  ๘ (๔)  
พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
(๔) ส้ินสุดสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ 
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเทา่กันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายเก่ียวกับการดําเนินการของกองทุน 
(๒) กําหนดแนวทางการบริหารและการจ่ายเงินของกองทุน 
(๓) ระดมการจัดหาทุน 
(๔) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน

และการยกเลิกการจ่ายเงิน  การบริหาร  การจัดหาผลประโยชน์  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน 
(๕) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 

อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นํามาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๔ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  กรรมการ  

อนุกรรมการ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  ได้รับเบ้ียประชุมตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ
ซ่ึงออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 

หมวด  ๓ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

 

มาตรา ๑๕ ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุนตามระเบียบและมติของคณะกรรมการ 
(๒) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๓) จัดทํารายงานและการบัญชีของกองทุน 
(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๔ 
การดําเนินการของกองทุน 

 
 

มาตรา ๑๖ สมาชิกรัฐสภาซ่ึงได้ส่งเงินเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับเงินทุนเล้ียงชีพเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพ
แห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และจํานวนอัตราเงินทุนเล้ียงชีพ
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อันจะพึงได้รับจากกองทุนนั้น  ให้นําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งการเป็นสมาชิกรัฐสภาของผู้นั้นมาคิด
คํานวณด้วย 

สมาชิกรัฐสภาที่จะมีสิทธิได้รับเงินทุนเล้ียงชีพตามวรรคหนึ่ง  จะต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ใน 
ระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือเป็นบุคคลที่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่ง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๗ ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภามีสิทธิขอรับเงินเก่ียวกับการรักษาพยาบาลจากกองทุน
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๘ ในกรณีผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม  ให้บุคคลตามลําดับดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิ
ขอรับเงินจากกองทุนก่อนหลัง 

(๑) บุคคลที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือให้เป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินจากกองทุน 
(๒) คู่สมรส 
(๓) บุตร 
(๔) บิดามารดา 
การขอรับเงินตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มีสิทธิขอรับเงินยื่นคําขอต่อสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๑๙ การจ่ายเงินจากกองทุนเพราะเหตุทุพพลภาพให้จ่ายให้แก่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา

เพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพซ่ึงแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถทํางานต่อไปได้  
ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๐ ให้ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภามีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนในกรณีการให้การศึกษาบุตร
สําหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าได้เพียงคนที่หนึ่งและคนที่สอง  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม
ของบุคคลอ่ืน 

ในกรณีที่บิดาและมารดาเป็นผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  ให้บิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินจากกองทุนในกรณีการให้การศึกษาบุตรเพียงฝ่ายเดียว  เว้นแต่เม่ือมีการจดทะเบียนหย่าหรือแยกกันอยู่  
และบุตรอยู่ในความอุปการะของผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาฝ่ายใด  ให้ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาฝ่ายนั้นเป็นผู้มี
สิทธิได้รับ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจ่ายเงินในกรณีการให้การศึกษาบุตร  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๑ การจ่ายเงินจากกองทุนในกรณีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืน  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมวด  ๕ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๒๒ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันส้ินปีงบประมาณทุกปี  ให้สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุนให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรอง 

เม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบบัญชีตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรเสนอรายงานผลการสอบบัญชีดังกล่าวต่อคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
เพื่อทราบต่อไป 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๒๓ ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ  โดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์
ตามมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๒๔ ให้โอนบรรดากิจการ  เงิน  สิทธิ  และหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภาตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ไปเป็น
ของกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๕ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการกองทุนสงเคราะห์ 
ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาซ่ึงดํารงตําแหน่งอยูใ่นวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ  และกรรมการซ่ึงประธานรัฐสภาแต่งตั้งตามมาตรา  ๘ (๔)  ซ่ึงต้องไม่เกินหกสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๖ ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็น 
สมาชิกรัฐสภาตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๗ ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาก่อนวันที่ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ใช้บังคับ  ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา ๒๘ ให้บรรดาระเบียบและประกาศของกองทุนที่ออกตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วย
กองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซ่ึงใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  
คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะได้มีระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย  ทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมภีารกิจในด้านการตรากฎหมาย  การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  และการให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ   ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ   ของประชาชน  
รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสําคัญและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ  
ดังน้ัน  เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความเสียสละแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพ 
ได้สิ้นสุดลงสมควรให้มีกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภาดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


