
   

 
 
 
 
 
 

กองทนุ 
เพื่อผู้เคยเปน็สมาชิกรัฐสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๒๓ 

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีเจตนารมณ์
เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความเสียสละแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพได้สิ้นสุดลงสมควรให้มีกองทุนเพื่อผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภา เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภา 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 

 

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 
ดังนี้ 

๑. การจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพ  

๒. การจ่ายเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล  

๓. การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีทุพพลภาพ  

๔. การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีถึงแก่กรรม  

๕. การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษาบุตร  

๖. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๒๔ 

กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วย 

 

๑. เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
๒. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
๓. เงินที่สมาชิกรัฐสภาส่งเข้ากองทุนในอัตราตามที่คณะกรรมการ

กําหนด  
๔. เงินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 

ตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๓  
๕. เงินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน 
๖. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค 
๗. ดอกผลของเงินกองทุน 

 

การดําเนินการของกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 

 

๑.  สมาชิกรัฐสภาซึ่งได้ส่งเงินเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพ
เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และจํานวนอัตราเงินทุนเลี้ยงชีพอันจะพึงได้รับ
จากกองทุนนั้น ให้นําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งการเป็นสมาชิกรัฐสภา
ของผู้นั้นมาคิดคํานวณด้วย 

สมาชิกรัฐสภาที่จะมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพ จะต้องไม่เป็นบุคคล
ที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเป็นบุคคลที่เคยถูก
วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

 
 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๒๕ 

๒. ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภามีสิทธิขอรับเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
จากกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

๓. ในกรณีผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม ให้บุคคลตามลําดับ
ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนก่อนหลัง 

(๑) บุคคลที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือ 
ให้เป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินจากกองทุน 

(๒) คู่สมรส 
(๓) บุตร 
(๔) บิดามารดา 
การขอรับเงินทุนให้ผู้มีสิทธิขอรับเงินยื่นคําขอต่อสํานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม 
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด (ปรากฏอยู่หน้า ๑๔๒) 

๔. การจ่ายเงินจากกองทุนเพราะเหตุทุพพลภาพให้จ่ายให้แก่ผู้เคย
เป็นสมาชิกรัฐสภาเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรอง
ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถทํางานต่อไปได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด (ปรากฏอยู่
หน้า ๑๓๘) 

๕. ให้ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภามีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนในกรณี 
การให้การศึกษาบุตรสําหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งเข้ารับการศึกษา
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้เพียง
คนที่หนึ่งและคนที่สอง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้
เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น 

 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๒๖ 

ในกรณีที่บิดาและมารดาเป็นผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ให้บิดาหรือมารดา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนในกรณีการให้การศึกษาบุตร
เพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่เมื่อมีการจดทะเบียนหย่าหรือแยกกันอยู่และบุตร 
อยู่ในความอุปการะของผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาฝ่ายใด ให้ผู้เคยเป็นสมาชิก
รฐัสภาฝ่ายนั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินในกรณีการให้การศึกษาบุตร 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด (ปรากฏอยู่หน้า ๑๔๖) 

๖. การจ่ายเงินจากกองทุนในกรณีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

๗. ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ โดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น
ได้รับประโยชน์จากเงินทุนเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ
ในกรณีถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือในกรณีทุพพลภาพ เงินช่วยเหลือในกรณี
การให้การศึกษาบุตร และกรณีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

๘. ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาก่อนวันที่ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกองทุน
สงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้บังคับ ให้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือจากกองทุนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๒๗ 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 

ว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน การรับเงิน  
การเก็บรักษาเงิน การอนมุัติการเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน  

การจัดหาผลประโยชน์และการจ่ายเงินช่วยเหลือ 

กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖∗
 

 

 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่าด้วย
การบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติ
การเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจ่ายเงินช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๒ (๔) มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 
จึงวางระเบียบไว้ สรุปได้ดังนี้ 

“ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา” หมายความว่า ผู้เคยเป็นสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร หรือผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา  

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

“ทุนเลี้ยงชีพ” หมายความว่า เงินที่สมาชิกรัฐสภามีสิทธิได้รับ 
จากกองทุนเป็นรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลง  

                                                 
∗

 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๒๘ 

“เวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ” หมายความว่า เวลาตั้งแต่
วันเริ่มต้นสมาชิกภาพจนถึงวันสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภา 
ซึ่งใช้คํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพตามระเบียบนี้  

“เงินประจําตําแหน่งเดือนสุดท้าย” หมายความว่า เงินประจําตําแหน่ง
หรือเงินที่เรียกชื่ออย่างอื่นอันมีลักษณะเดียวกันกับเงินประจําตําแหน่ง 
ที่สมาชิกรัฐสภาได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นในเดือนสุดท้ายที่สิ้นสุด
สมาชิกภาพ แต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มหรือเงินที่เรียกชื่ออย่างอื่นอันมีลักษณะ
เดียวกันกับเงินเพิ่มและเงินอื่น  ในกรณีที่มีการนับเวลาสําหรับคํานวณ
เงินทุนเลี้ยงชีพหลายช่วงเวลาต่อเนื่องกัน เงินประจําตําแหน่งเดือนสุดท้าย
ให้หมายความถึงเงินประจําตําแหน่งเดือนสุดท้ายที่ได้รับ  

“การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จําเป็น
ต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ 
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข 
ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม”  

“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ
ในการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตรวจสุขภาพประจําปี  

“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการ
และสถานพยาบาลของเอกชน  

“ทุพพลภาพ” หมายความว่า การสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ 
หรือการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย 
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๒๙ 

(๑)  มือทั้งสองข้างขาด  
(๒)  แขนทั้งสองข้างขาด  
(๓)  มือข้างหนึ่งกับแขนข้างหนึ่งขาด  
(๔)  มือข้างหนึ่งกับขาข้างหนึ่งขาด  
(๕)  แขนข้างหนึ่งกับเท้าข้างหนึ่งขาด  
(๖)  แขนข้างหนึ่งกับขาข้างหนึ่งขาด  
(๗)  สูญเสียลูกตาทั้งสองข้างหรือสูญเสียตาข้างหนึ่งกับสูญเสีย

สมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป หรือเสียความสามารถ 
ในการมองเห็นตั้งแต่ ๓/๖๐ หรือมากกว่าของตาอีกข้างหนึ่ง หรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป หรือสูญเสียความสามารถ
ในการมองเห็นตั้งแต่ ๓/๖๐ หรือมากกว่าของตาทั้งสองข้าง  

(๘)  โรคหรือการบาดเจ็บของไขสันหลัง เป็นเหตุให้มือหรือแขนทั้งสองข้าง 
มือข้างหนึ่งกับแขนข้างหนึ่ง มือข้างหนึ่งกับขาอีกข้างหนึ่ง หรือแขนข้างหนึ่ง
กับขาหรือเท้าอีกข้างหนึ่ง หรือขาทั้งสองข้างกับการขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ 
สูญเสียสมรรถภาพโดยสิ้นเชิง  

(๙)  โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เป็นเหตุให้สูญเสียความสามารถ 
ของอวัยวะของร่างกาย  

“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความว่า  
(๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการอื่น หรือที่อยู่ในกํากับของรัฐ  
(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่า

วิทยาลัยในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่น 
ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ  
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(๓)  โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย  

(๔)  โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การ
ของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ  

(๕)  โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด  
(๖)  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัด 

ส่วนราชการ 

“สถานศึกษาของเอกชน” หมายความว่า  
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน  
(๒)  โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา 

ในระบบโรงเรียน และให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ  
 “เงินค่าเล่าเรียน” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  

 
 
 
 
 
 
 




