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   ๑ผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา หมายความวา ผูเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา

บทนํา
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหรัฐสภาประกอบดวย

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเปน
ผูแทนปวงชนชาวไทย ทําหนาทีฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีภารกิจสําคัญในดานการตรา
กฎหมาย การควบคมุการบรหิารราชการแผนดนิ การใหความเหน็ชอบในเรื่องตาง ๆ  ตามที่
รัฐธรรมนูญและกฎหมายไดบัญญัติใหอํานาจไว ตลอดจนการใหความชวยเหลือและ
แกไขปญหาตาง ๆ ของประชาชน รวมทั้งการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ประเทศซึ่งเปนภารกิจทีม่ีความสําคัญและเปนประโยชนกับประเทศชาติ ดังนั้น เพื่อ
เปนการตอบแทนคุณงามความดีและความเสียสละแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งสมาชิกภาพไดสิ ้นสุดลงดังกลาว รัฐสภาจึงไดมีการตรา 
“พระราชบญัญัตกิองทนุเพื่อผูเคยเปนสมาชกิรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๖” ขึน้ โดยมหีลกัการ
สาํคัญคือการกําหนดใหมี “กองทุนเพือ่ผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา” ทั้งนี้ เพือ่เปนทนุ
หมุนเวียนและใชจายเพื่อชวยเหลือผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา๑ ในระหวางที่สมาชิกภาพ
ไดสิ้นสุดลงแลว

 ดังนั้น คอลมัน “สารพนัปญหากฎหมาย” ฉบบันี้จงึใครขอนาํเสนอเรื่อง “หลกัเกณฑ
ในการไดรบัสิทธจิากกองทนุเพื่อผูเคยเปนสมาชกิรฐัสภา” ทัง้นี ้เพื่อใหผูอานไดมโีอกาส
รบัทราบถงึความเปนมาของกองทนุเพื่อผูเคยเปนสมาชกิรฐัสภา และหลกัเกณฑตาง ๆ  
ในการที่สมาชิกรัฐสภาจะไดรับจากกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา ดังนี้ 

หลักเกณฑในการไดรับสิทธิจากกองทุน
เพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา
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หลักเกณฑในการไดรับสิทธิจากกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา

จุลนิติ

   ๒ระเบียบรัฐสภาวาดวยกองทุนสงเคราะหผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๕.

      ๓ระเบียบรัฐสภาวาดวยกองทุนสงเคราะหผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๖. 
     ๔พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕.

๑. ความเปนมาของกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา
   ในอดีตทีผ่านมาน้ัน ทางรัฐสภาไดมกีารจัดตัง้กองทุนสงเคราะหผูเคยเปน

สมาชิกรฐัสภา ขึน้โดยอาศัยระเบียบรัฐสภาวาดวยกองทุนสงเคราะหผูเคยเปนสมาชิก
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๓ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการชวยเหลือผูเคยเปน
สมาชิกรฐัสภา ในดานการรกัษาพยาบาล การศึกษาของบตุร การสงเคราะหครอบครวั
กรณีผูเคยเปนสมาชิกรฐัสภาถึงแกกรรม และดานอืน่ ๆ๒ แตกองทุนดังกลาวมีปญหา
ในดานงบประมาณสาํหรบัการบรหิารจดัการในการใหการสงเคราะหผูเคยเปนสมาชกิ
รฐัสภาใหเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพเทาทีค่วร ทัง้นี ้เนือ่งจากตามระเบยีบดงักลาวนัน้
กองทุนจะมีรายไดจากเงินงบประมาณรายจายประจําป เงินหรือ
ทรัพยสินที่ไดรับบริจาค และเงินที่ไดรับจากการหักเงินประจํา
ตําแหนงของสมาชิกรัฐสภารายละ ๕๐๐ บาทตอเดือน รวมทั้ง
เงินที่เปนดอกผลของกองทุน และรายรับอื่น ๆ๓ ในการบริหาร
จัดการกองทุนดังกลาว 

   ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ทางรัฐสภาจึงไดมีการตรา
พระราชบัญญตักิองทุนเพือ่ผูเคยเปนสมาชิกรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพือ่จดัตัง้ “กองทุนเพ่ือผูเคยเปนสมาชิกรฐัสภา” ขึน้ในสํานกังาน
เลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมุนเวียนและใชจาย
เพื่อชวยเหลือผูที่เคยเปนสมาชิกรัฐสภาในเรื่องดังตอไปนี้ 

   (๑)  การจายเงินทุนเลี้ยงชีพ 
   (๒)  การจายเงินชวยเหลือในการรักษาพยาบาล
   (๓)  การจายเงินชวยเหลือในกรณีทุพพลภาพ
   (๔)  การจายเงินชวยเหลือในกรณีถึงแกกรรม
   (๕)  การจายเงินชวยเหลือในกรณีใหการศึกษาบุตร
  (๖)   สวสัดกิารและสทิธปิระโยชนอืน่ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด๔

  กองทนุประกอบดวยเงนิและทรพัยสนิ ดังตอไปนี้
  (๑)  เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
   (๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณรายจายประจําป
   (๓)  เงินที่สมาชิกรัฐสภาสงเขากองทุนในอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
   (๔) เงินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะหผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาตาม

ระเบียบรัฐสภาวาดวยกองทุนสงเคราะหผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๓
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   (๕)  เงินและทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุน
   (๖)  เงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการบริจาค
   (๗)  ดอกผลของเงินกองทุน๕

  ทั้งนี้ รายไดของกองทุนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน    

๒. หลักเกณฑในการจายเงนิจากกองทนุเพ่ือผูเคยเปนสมาชกิ
รัฐสภา    

  ๒.๑ การจายเงินทุนเลี้ยงชีพ๖ มีหลักเกณฑดังนี้
    (๑) สมาชิกรัฐสภาผูมีสิทธิจะไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพจากกองทุนฯ 

เมือ่สมาชกิภาพสิน้สดุลงนัน้ จะตองเปนผูทีส่งเงนิเขากองทนุเปนประจาํทกุเดอืน โดย
การหักจากเงินประจําตําแหนงในอัตราตามที่คณะกรรมการกําหนดแตไมเกินอัตรา
รอยละ ๕ ของเงินประจําตําแหนง

     (๒) เมือ่สมาชิกรัฐสภาผูใดทีส่มาชิกภาพสิ้นสุดลงแลว สมาชิก
รัฐสภาผูนัน้มีสทิธิไดรับเงินทุนเลีย้งชีพเปนรายเดือน แตสมาชิกรัฐสภาผูมีสิทธิจะได
รับเงินทุนเลี้ยงชีพนั้น จะตองไมเปนบุคคลที่อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนง
ทางการเมือง หรือเปนบุคคลทีเ่คยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงตาม
บทบญัญัตขิองรฐัธรรมนูญ และสทิธท่ีิจะไดรบัเงนิทนุเลี้ยงชพีน้ีเปนสทิธเิฉพาะตวัของ
สมาชิกรัฐสภาเทานั้น

    (๓) ในกรณท่ีีสมาชกิรฐัสภาผูใดที่มสีมาชกิภาพเปนสมาชกิรฐัสภา
หลายวาระ ไมวาจะตดิตอกนัหรอืไมกต็าม ใหนําเวลาการมสีมาชกิภาพในทกุชวงเวลา
รวมกันเปนเวลาสําหรับการคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ถาสมาชิกรัฐสภาผูใดไดรับเงินทุน
เล้ียงชพีตามระเบยีบน้ีและกลบัเขามามสีมาชกิภาพเปนสมาชกิรฐัสภาอีก ใหสทิธไิดรบั
เงนิทุนเล้ียงชีพระงบัไปในระหวางที่เปนสมาชกิรฐัสภา และเมื่อสิ้นสมาชกิภาพแลวจงึ
ใหมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพโดยใหนําเวลาการมีสมาชิกภาพในครั้งหลังมารวมเปน
เวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพดวย

    ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาซึ่งสมาชิกภาพไดสิ้นสุดลงแลวมีสิทธิไดรับเงิน
ทุนเลี้ยงชีพเปนรายเดือนตามเกณฑดังตอไปนี้

      (๑) ในกรณีทีส่มาชิกรัฐสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพมีเวลาสําหรับ
การคาํนวณเงนิทุนเลี้ยงชพี๗ ตั้งแต ๑ เดอืน แตไมถงึ ๔๘ เดอืน ใหไดรบัเงนิทุนเลี้ยงชีพ
รอยละ ๓๐ ของเงินประจําตําแหนงเดือนสุดทาย

   ๕เรื่องเดียวกัน มาตรา ๖.

   ๖ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาวาดวยการบริหาร คาใชจายในการดําเนินงาน การรับเงิน 
การเกบ็รกัษาเงนิ การอนมัุตกิารเบกิจายเงนิ การจายเงนิ การจดัหาผลประโยชนและการจายเงนิชวยเหลอืกองทนุเพื่อผูเคยเปนสมาชกิ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๕ การใชจายเงินทุนเลี้ยงชีพ ขอ ๒๖ – ๓๐.

      ๗เวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ หมายความวา เวลาตั้งแตวันเริ่มตนสมาชิกภาพจนถึงวันสิ้นสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกรัฐสภา.

149-159-MAC6.indd  151 11/6/57  13:44

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๕๒

หลักเกณฑในการไดรับสิทธิจากกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา

จุลนิติ

      (๒) ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาซ่ึงสิ้นสุดสมาชิกภาพมีเวลาสําหรับ
การคาํนวณเงนิทนุเลีย้งชพี ตัง้แต ๔๘ เดอืน แตไมถงึ ๙๖ เดอืน ใหไดรบัเงนิทนุเลีย้งชพี
รอยละ ๓๕ ของเงินประจําตําแหนงเดือนสุดทาย

      (๓) ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาซ่ึงสิ้นสุดสมาชิกภาพมีเวลาสําหรับ
การคาํนวณเงนิทนุเลีย้งชพี ตัง้แต ๙๖ เดอืน แตไมถงึ ๑๔๔ เดือน ใหไดรบัเงนิทนุเลีย้งชพี
รอยละ ๔๐ ของเงินประจําตําแหนงเดือนสุดทาย

      (๔) ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาซ่ึงสิ้นสุดสมาชิกภาพมีเวลาสําหรับ
การคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต ๑๔๔ เดือน แตไมถึง ๑๙๒ เดือน ใหไดรับเงินทุน
เลี้ยงชีพรอยละ ๔๕ ของเงินประจําตําแหนงเดือนสุดทาย

     (๕) ในกรณทีีส่มาชกิรฐัสภาซึง่สิน้สดุสมาชกิภาพ
มีเวลาสําหรับการคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต ๑๙๒ เดือน แต
ไมถึง ๒๔๐ เดือน ใหไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพรอยละ ๕๐ ของเงิน
ประจําตําแหนงเดือนสุดทาย

     (๖) ในกรณทีีส่มาชกิรฐัสภาซึง่สิน้สดุสมาชกิภาพ
มีเวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเล้ียงชีพ ตั้งแต ๒๔๐ เดือน แต
ไมถึง ๒๘๘ เดือน ใหไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพรอยละ ๕๕ ของเงิน
ประจําตําแหนงเดือนสุดทาย

     (๗) ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาซ่ึงสิ้นสุดสมาชิกภาพมีเวลาสําหรับ
การคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต ๒๘๘ เดือนขึ้นไป ใหไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพรอยละ 
๖๐ ของเงินประจําตําแหนงเดือนสุดทาย

      การนับเวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพใหนับแตจํานวนเดือน 
โดยใหนบั ๓๐ วนั เปนหนึ่งเดือน เศษของเดือนถาถึง ๑๕ วันใหนับเปนหนึ่งเดือน

    สําหรับผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภากอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหมี
สทิธไิดรบัเงนิทนุเลีย้งชพีรายละไมนอยกวา ๑๕,๐๐๐ บาทตอเดอืน และในกรณผีูเคยเปน
สมาชิกรัฐสภาซึ่งไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพตามระเบียบน้ีกลับเขามามีสมาชิกภาพเปน
สมาชิกรัฐสภาอีก ใหสิทธิไดรับเงินทุนเล้ียงชีพของผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาระงับไป
ในระหวางที่มีสมาชิกภาพเปนสมาชิกรัฐสภา

  ๒.๒ การจายเงินชวยเหลือในการรักษาพยาบาล๘ มีหลักเกณฑดังนี้  
      (๑) กาํหนดใหผูเคยเปนสมาชกิรฐัสภาภายหลงัวนัทีร่ะเบยีบนีใ้ช

   ๘ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาวาดวยการบริหาร คาใชจายในการดําเนินงาน การรับเงิน 

การเก็บรกัษาเงิน การอนุมตักิารเบิกจายเงิน การจายเงนิ การจัดหาผลประโยชนและการจายเงนิชวยเหลือกองทุนเพือ่ผูเคยเปนสมาชิก
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๖ การจายเงินชวยเหลือในการรักษาพยาบาล ขอ ๓๑ – ๓๓.
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บังคับ๙ มีสิทธิขอรับเงินชวยเหลือในการรักษาพยาบาลจากกองทุนฯ โดยยื่นคําขอตอ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรตามแบบที่เลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรกาํหนด
ภายใน ๑ ปนับแตวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล พรอมกับแสดงใบเสร็จ
รับเงินคารักษาพยาบาล 

     สําหรับผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภากอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับและ
เปนผูที่ไมมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย หรือเปนผูทีไ่มมี
สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือเปนผูทีไ่มมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ มีสิทธิขอรับเงินชวยเหลือ
ในการรักษาพยาบาลไดเชนเดียวกับผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาภายหลังวันทีร่ะเบียบนี้
ใชบังคับ 

    (๒) การจายเงินชวยเหลือในการรักษาพยาบาลใหแกผู มีสิทธิ
ในกรณเีปนผูปวยในใหจายรายละไมเกนิ ๕๐,๐๐๐ บาทตอป สวนกรณท่ีีเปนผูปวยนอก
ใหจายรายละไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาทตอป 

    (๓) ในกรณท่ีีสถานพยาบาลไมมยีา หรอืสิ่งอ่ืนท่ีจําเปนในการรกัษา
พยาบาลใหผูมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลนั้นสามารถซื้อยาหรือสิ่งอื่นทีจํ่าเปนตาม
ใบสัง่ยาซึง่ออกโดยแพทยผูตรวจรกัษาจากสถานทีอ่ืน่ได โดยคาใชจายนัน้ผูมสีทิธอิาจ
ขอเบกิไดโดยยื่นคาํขอตอสาํนักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรตามแบบที่เลขาธกิาร
สภาผูแทนราษฎรกาํหนดพรอมกบัแสดงใบเสรจ็รบัเงนิคารกัษาพยาบาล สาํเนาใบสั่งยา 
และใบรับรองของแพทยผูออกใบสั่งยา

  ๒.๓ การจายเงินชวยเหลือในกรณีทุพพลภาพ๑๐ มีหลักเกณฑดังนี้ 
    (๑) ในกรณีที่ผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาที่ปวยเจ็บทุพพลภาพ๑๑ ซึ่ง

แพทยทีท่างราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาทุพพลภาพจนไมสามารถ
ทํางานตอไปได มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือในกรณีทุพพลภาพ ถาผูนั้นมีความประสงค

   ๙ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาวาดวยการบริหาร คาใชจายในการดําเนินงาน การรับเงิน 
การเกบ็รกัษาเงนิ การอนุมัตกิารเบิกจายเงนิ การจายเงนิ การจดัหาผลประโยชนและการจายเงนิชวยเหลอืกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชกิ
รฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม ๑๓๐ ตอนพเิศษ ๑๒๐ ง หนา ๖ ๑๗ กนัยายน ๒๕๕๖ และมีผลใชบงัคบัตั้งแต
วนัที ่๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป.
   ๑๐เรื่องเดยีวกนั หมวด ๗ การจายเงนิชวยเหลอืในกรณีทุพพลภาพ ขอ ๓๔ – ๔๐. 
   ๑๑ทพุพลภาพ หมายความวา การสญูเสยีสภาวะปกตขิองจติใจ หรอืการสญูเสยีอวยัวะหรอืสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะ
หรอืของรางกาย ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัตอไปนี้
    (๑) มือท้ังสองขางขาด
    (๒) แขนท้ังสองขางขาด
    (๓) มือขางหน่ึงกบัแขนขางหน่ึงขาด
    (๔) มือขางหน่ึงกบัขาขางหน่ึงขาด
    (๕) แขนขางหน่ึงกบัเทาขางหน่ึงขาด
    (๖) แขนขางหน่ึงกบัขาขางหน่ึงขาด
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จุลนิติ

       (๗) สญูเสียลกูตาทัง้สองขาง หรอืสญูเสยีตาขางหนึง่กบัสญูเสยีสมรรถภาพในการมองเหน็รอยละ ๙๐ ขึน้ไป หรอืเสยี
ความสามารถในการมองเหน็ตัง้แต ๓/๖๐ หรือมากกวาของตาอกีขางหนึง่ หรอืสญูเสยีสมรรถภาพในการมองเหน็รอยละ ๙๐ ขึน้ไป หรอื
สญูเสยีความสามารถในการมองเหน็ตัง้แต ๓/๖๐ หรอืมากกวาของตาทัง้สองขาง
         (๘) โรคหรือการบาดเจ็บของไขสนัหลงั เปนเหตใุหมอืหรอืแขนทัง้สองขาง มอืขางหนึง่กบัแขนขางหนึง่ มอืขางหน่ึงกบั
ขาอีกขางหน่ึง หรือแขนขางหน่ึงกับขาหรือเทาอีกขางหน่ึง หรือขาท้ังสองขาง กับการขับถายปสสาวะ อุจจาระ สูญเสียสมรรถภาพ
โดยสิน้เชงิ
        (๙) โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เปนเหตุใหสูญเสียความสามารถของอวัยวะของรางกาย.

จะขอรับการชวยเหลือกรณีทพุพลภาพ ใหยืน่คาํขอตอสาํนักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎรตามแบบที่เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรกําหนด

     (๒) ในกรณีที่ผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาที่ทุพพลภาพไมสามารถ
มายืน่คาํขอตอสาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรไดใหบคุคลทีผู่เคยเปนสมาชกิรฐัสภา
ไดมอบอํานาจเปนหนังสือใหเปนผูมีสิทธิยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือ คูสมรส บุตร หรือ
บิดามารดา ตามลําดับเปนผูมีสิทธิยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือตอสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรตามแบบทีเ่ลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรกาํหนด โดยการยืน่คาํขอนัน้
ตองแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี้

         ๑) สําเนาทะเบียนบาน
    ๒) ทะเบียนสมรส (กรณีเปนคูสมรส)

        ๓) บตัรประจาํตวัประชาชนของผูยืน่คาํขอ
รับเงินชวยเหลือ

        ๔) บตัรประจําตวัประชาชนของผูมสีทิธิ
ไดรับเงินชวยเหลือ 

        ๕) ใบรับรองของแพทยที่ระบุเหตุ
ทุพพลภาพ

    (๓) การจายเงินชวยเหลือกรณีทุพพลภาพใหแกผู มีสิทธิไดรับ
เงินชวยเหลือนั้นใหจายรายละ ๕,๐๐๐ บาทตอเดือน แตในกรณีที่แพทยวินิจฉัย
วาการทุพพลภาพของผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาไดรับการฟนฟูจนมีสภาพดีขึ้นแลว 
คณะกรรมการอาจพิจารณาส่ังลดจํานวนเงินชวยเหลือลงได ตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร

   (๔) สทิธิไดรบัเงินชวยเหลือกรณีทพุพลภาพน้ีเปนอนัระงับในงวดถัด
ไปเพราะเหตุที่ผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภานั้นถึงแกกรรม

   (๕) กําหนดใหผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือกรณีทุพพลภาพตองแสดง
รายงานผลการตรวจสุขภาพประจําปตอคณะกรรมการปละครั้ง
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 ๒.๔ การจายเงินชวยเหลือในกรณีถึงแกกรรม๑๒ มีหลักเกณฑดังนี้ 
   (๑)  ในกรณท่ีีผูเคยเปนสมาชกิรฐัสภาถงึแกกรรม ใหบคุคลตามลาํดบั

ดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนกอนหลัง คือบุคคลที่ผูเคยเปนสมาชิก
รัฐสภาไดแสดงเจตนาเปนหนังสือใหเปนผูมสีิทธิขอรับเงินจากกองทุน คูสมรส บุตร 
หรือบิดามารดา ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิรับเงินยืน่คําขอตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎรตามแบบที่เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรกําหนดภายใน ๑ ปนับแตวันทีผู่เคย
เปนสมาชิกรัฐสภาถึงแกกรรม พรอมทั้งแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี้

       (๑) สําเนาทะเบียนบาน
       (๒) ทะเบียนสมรส (กรณีเปนคูสมรส)
       (๓) บัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือ
       (๔) ใบมรณบัตร
      กรณีผูมีสทิธขิอรบัเงนิในลาํดบัเดยีวกันมากกวาหน่ึงราย ใหผูมี

สิทธิขอรบัเงนิซึ่งเปนรายทีไ่ดย่ืนคาํขอนาํหนังสอืท่ีแสดงถงึการไดรบัมอบหมายหรอืได
รับความยินยอมจากผูมีสิทธิขอรบัเงนิในลาํดบัเดยีวกบัตนรายอืน่ ๆ ย่ืนตอสาํนกังาน
เลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย

   (๒) เมื่อไดรับคําขอและหลักฐานดังกลาวแลว ใหพิจารณาอนุมัติ
จายเงินชวยเหลือใหแกบุคคลผูมีสิทธิไดรับภายใน ๗ วัน เปนจํานวนเงินไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท แตในกรณีที่สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดเขาจัดการศพ
ผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาที่ถึงแกกรรม เนื่องจากไมมีผูใดเขาจัดการใหหักคาใชจายจาก
เงินชวยเหลือไดเทาที่จายจริงแลวมอบเงินสวนที่เหลือถามี ใหแกผูมีสิทธิตอไป

 
 ๒.๕ การจายเงนิชวยเหลอืในกรณกีารใหการศึกษาบตุร๑๓  มีหลกัเกณฑดงันี้
   (๑) กําหนดใหผู เคยเปนสมาชิกรัฐสภาภายหลังวันทีร่ะเบียบนี ้

ใชบังคบั มีสิทธิไดรบัเงนิจากกองทนุในกรณกีารใหการศกึษาบตุรสาํหรบับตุรที่ชอบดวย
กฎหมายซึ่งเขารับการศึกษาตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ จนถึงระดับปริญญาตรีหรือ
เทยีบเทา ไดเพยีง ๒ คน คอืบตุรคนแรกและคนที ่๒ เทาน้ัน ทัง้นี ้ไมรวมบตุรบญุธรรม
หรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

    และกําหนดใหผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภากอนวันทีร่ะเบียบนี้ใชบังคับ
และเปนผูท่ีไมมีสิทธิเบกิเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับการศกึษาของบตุร หรอืเปนผูท่ีไมมสีทิธิ

   ๑๒ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาวาดวยการบริหาร คาใชจายในการดําเนินงาน การรับเงิน การเก็บ

รักษาเงิน การอนุมัติการเบิกจายเงิน การจายเงิน การจัดหาผลประโยชนและการจายเงินชวยเหลือกองทุนเพือ่ผูเคยเปนสมาชิก
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖  หมวด ๘ การจายเงินชวยเหลือในกรณีถึงแกกรรม ขอ ๔๑ – ๔๔.   
   ๑๓ เรื่องเดียวกัน หมวด ๙ การจายเงินชวยเหลือในกรณีการใหการศึกษาบุตร ขอ ๔๕ – ๔๘.

149-159-MAC6.indd  155 11/6/57  13:44

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๕๖

หลักเกณฑในการไดรับสิทธิจากกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา

จุลนิติ

ไดรบับาํเหนจ็บาํนาญตามกฎหมายวาดวยบําเหนจ็บาํนาญขาราชการ มสีทิธขิอรบัเงนิ
ชวยเหลือในการใหการศึกษาบุตรดวย      

(๒) ในกรณีทีบ่ดิาและมารดาเปนผูเคยเปนสมาชิกรฐัสภาและท้ังสอง
ฝายตางเปนผูมีสิทธิขอรับเงินชวยเหลือ ใหเฉพาะบิดาหรือมารดาฝายใดฝายหนึ่งเปน
ผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนในกรณีการใหการศึกษาบุตรเพียงฝายเดียว เวนแตเมื่อมี
การจดทะเบยีนหยาหรอืแยกกนัอยู และบตุรอยูในความอปุการะของผูเคยเปนสมาชกิ
รฐัสภาฝายใด ใหผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาฝายน้ันเปนผูมสีทิธิไดรบัเงินชวยเหลือในกรณี
การใหการศึกษาบุตร

   (๓) การจายเงินชวยเหลือในกรณีการใหการ
ศึกษาของบุตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

       (๓.๑) บตุรท่ีศกึษาในสถานศึกษาของทาง
ราชการในหลกัสตูรระดบัไมสงูกวาอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา และ
หลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับ
เงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง 

       (๓.๒) บตุรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของทาง
ราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหไดรับเงิน
บํารุงการศึกษาเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง 

      (๓.๓) บตุรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของเอกชนในหลกัสตูรระดบั
ไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ใหไดรบัเงินคาเลาเรียนเต็มจาํนวนท่ีได
จายไปจริง  

       (๓.๔) บตุรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของเอกชนในหลกัสตูรระดบั
สงูกวามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาแตไมสงูกวาอนุปรญิญาหรือเทียบเทา และ
หลกัสตูรนัน้แยกตางหากจากหลักสตูรระดับปรญิญาตรี ใหไดรบัเงนิคาเลาเรยีนครึง่หนึง่
ของจํานวนที่ไดจายไปจริง 

      (๓.๕) บตุรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของเอกชนในหลกัสตูรระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหไดรับเงินคาเลาเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง 

     โดยเงินชวยเหลอืในกรณกีารใหการศกึษาของบตุรน้ัน ตองเปน
ไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดตามกฎหมายวาดวยเงิน
สวสัดิการเกีย่วกบัการศกึษาของบตุร

      ทั้งนี้ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชน
ในหลักสตูรระดับปรญิญาตรีหรอืเทยีบเทาตาม (๓.๒) หรอื (๓.๕) จะตองเปนการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีเปนหลักสูตรแรกเทานั้น
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สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

   (๔)  ใหผูมีสทิธขิอรบัเงนิชวยเหลอืในกรณกีารใหการศกึษาของบตุร 

ยืน่คําขอตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรตามแบบที่เลขาธิการสภาผูแทน

ราษฎรกําหนด พรอมดวยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา ดังตอไปนี้

      (๔.๑) ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของสถานศึกษาผูรับเงิน

      (๔.๒) วัน เดือน ปที่รับเงิน

      (๔.๓) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร

      (๔.๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร

      (๔.๕) ลายมือชื่อของผูรับเงิน

     ในกรณีทีส่ถานศึกษามีขอตกลงกับธนาคารในการรับชําระเงิน

บํารงุการศกึษาหรือเงนิคาเลาเรยีนของสถานศกึษา ใหใชใบแจงการชาํระเงนิและหรอื

ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาซึ่งมีรายการในสาระสําคัญทีส่ํานักงานสามารถควบคุม

และตรวจสอบการใชสทิธเิบกิเงนิสวสัดกิารไดเปนหลกัฐานการรบัเงนิของสถานศึกษา

   (๕) การยืน่ขอรับเงินชวยเหลือในกรณีการใหการศึกษาบุตร ให

กระทําภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 

      (๕.๑) ภายใน ๑ ปนับแตวันเปดภาคเรียนแตละภาค ในกรณีที่

สถานศึกษาเรียกเก็บเงนิคาการศึกษาเปนรายภาคเรียน

      (๕.๒) ภายใน ๑ ปนับแตวันเปดเรียนภาคตนของปการศึกษา 

ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินคาการศึกษาครั้งเดียวตลอดป

  หากพนกําหนดเวลาดงักลาว ใหถอืวาหมดสทิธใินการยื่นขอรบั

เงินชวยเหลือ กรณีการใหการศกึษาของบตุรสาํหรบัภาคการศกึษาหรอืปการศึกษาน้ัน 

แลวแตกรณ ีเวนแตผูมีสทิธิมีความจําเปนตองขอผอนผนัตอสถานศกึษาในการชําระเงนิ

ลาชา ใหผูมีสิทธิย่ืนขอรบัเงนิชวยเหลอืภายใน ๓๐ วนันับแตวนัท่ีออกหลกัฐานการรบั

เงินของสถานศึกษา

๒.๖ สวัสดิการและสทิธิประโยชนอื่น๑๔  
     ผูเคยเปนสมาชกิรฐัสภามสีทิธไิดรบัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชนอื่น 

นอกเหนอืจากที่ไดระบไุวในระเบยีบนี้ ทัง้นี ้การจะใหไดรบัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน
ใดใหเปนไปตามมตขิองคณะกรรมการ โดยใหผูมีสทิธย่ืินคาํขอตอสาํนักงานเลขาธกิาร
สภาผูแทนราษฎรตามแบบที่เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรกําหนด

   ๑๔เรื่องเดียวกัน หมวด ๑๐ สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น  
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บทสรุป  
จากท่ีไดกลาวมาท้ังหมด จะพิจารณาเห็นไดวาพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือ

ผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับนี้ มีเหตุผลสําคัญในการประกาศใชก็คือ
เพื่อเปนการตอบแทนคุณงามความดีและความเสียสละของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวฒุสิภาทีไ่ดเคยทาํหนาทีเ่ปนฝายนิตบิญัญตั ิในดานการตรากฎหมาย การ
ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน และการใหความเห็นชอบในเร่ืองที่สําคัญตาง ๆ 
ตลอดจนใหความชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ  ของประเทศชาติและประชาชน รวมถึง
การเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศซ่ึงเปนภารกิจที่มีความสําคัญและ
กอใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติ ทั้งน้ี เพื่อเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติหนาที่ฝายนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา และเปนผูที่ทําคุณงามความดีและ
เสียสละในการทํางานใหแกประเทศชาติและประชาชน 

  แตอยางไรกต็าม ในการบรหิารจดัการกองทนุเพือ่ผูเคยเปนสมาชกิรฐัสภานัน้
จะตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ ก็โดยเหตุผลท่ีเงินกองทุนเพื่อผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภาสวนหน่ึงนั้นไดรับการ
จดัสรรจากรฐับาลซึง่เปนเงินอดุหนุนหรอืเงนิทีไ่ดรบัจากงบประมาณรายจายประจาํป 
อนัจะเปนภาระดานงบประมาณของแผนดนิ ดงันัน้ ในการบริหารจัดการกองทุนจงึตอง
บริหารจัดการใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดวย.
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