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นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๘ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้บัญญัติให้ผู้รับบำนาญมีสิทธินำบำเหน็จดำรงชีพมาใช้ได้
ก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อให้ผู้รับบำนาญสามารถดำรงชีพ
อยูไ่ ด้ โดยเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ แต่การดำเนินการดังกล่าวสามารถ
ช่วยเหลือผู้รับบำนาญได้เพียงบางส่วน และปรากฏว่ายังมีผู้รับบำนาญอีก
จำนวนมากทีไ่ ด้รบั บำนาญรายเดือนในอัตราต่ำทำให้ได้รบั บำเหน็จดำรงชีพ
ในอัตราที่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ รั บ บำนาญและจะเป็ น การส่ ง เสริ ม การลงทุ น อั น เป็ น การกระตุ้ น
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกทางหนึง่ สมควรกำหนดให้ผรู้ บั บำนาญ
สามารถนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกูเ้ งิน
กับสถาบันการเงิน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
๑) ได้เพิม่ ความเป็นลักษณะ ๒/๒ การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอด
ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน มาตรา ๔๗/๒ มาตรา ๔๗/๓
มาตรา ๔๗/๔ และมาตรา ๔๗/๕ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔  ดังนี้
๑.๑) ผู้ รั บ บำนาญปกติ ห รื อ ผู้ รั บ บำนาญพิ เ ศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพที่ได้รับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้ว หากประสงค์จะนำสิทธิใน
บำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกูเ้ งินกับสถาบันการเงิน
ให้หักบำเหน็จดำรงชีพออกจากสิทธิในบำเหน็จตกทอดเสียก่อน
๑.๒) ให้ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพอาจนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน
การกู้เงินกับสถาบันการเงิน แต่เมื่อได้นำสิทธิดังกล่าวไปเป็นหลักทรัพย์
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ในการประกันการกูเ้ งินแล้วผูร้ บั บำนาญปกติหรือผูร้ บั บำนาญพิเศษเพราะ
เหตุทพุ พลภาพได้ถงึ แก่ความตายหรือผิดสัญญากูเ้ งินจนต้องบังคับเอากับ
สิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน
ให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินจากงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับการเบิกจ่าย
บำเหน็จตกทอดให้แก่สถาบันการเงินทีผ่ นู้ นั้ ได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอด
ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินเท่ากับจำนวนที่ถูกบังคับแต่
ไม่เกินจำนวนที่นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการ
ประกันการกู้เงิน
ในการหักเงินของกระทรวงการคลังนัน้ เมือ่ กระทรวงการคลัง
ได้จา่ ยเงินแก่สถาบันการเงินไปแล้วให้กระทรวงการคลังหักจำนวนเงินนัน้
ออกจากสิทธิในบำเหน็จตกทอดเท่ากับจำนวนทีจ่ า่ ยให้แก่สถาบันการเงิน
แต่หากกระทรวงการคลังไม่อาจหักจำนวนเงินทีจ่ า่ ยให้แก่สถาบันการเงิน
จากสิทธิในบำเหน็จตกทอดนัน้ ได้ ก็ให้กระทรวงการคลังเรียกเงินคืนจาก
ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพหรือจาก
กองมรดกของผู้นั้น แล้วแต่กรณี เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนที่กระทรวง
การคลังได้จ่ายให้แก่สถาบันการเงิน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษ
เพราะเหตุ ทุ พ พลภาพผู้ ใ ดได้ น ำสิ ท ธิ ใ นบำเหน็ จ ตกทอดไปเป็ น
หลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินแล้ว หากภายหลังผู้นั้นกลับเข้า
รับราชการใหม่โดยใช้สทิ ธินบั เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ
ตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตาม
มาตรา ๓๐ และเมือ่ ออกจากราชการในครัง้ หลังได้เลือกรับบำเหน็จ ให้จา่ ย
บำเหน็จแก่ผนู้ นั้ ตามสิทธิทจี่ ะได้รบั แต่ตอ้ งไม่เกินจำนวนทีเ่ หลือจากสิทธิ
ในบำเหน็จตกทอดทีน่ ำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกูเ้ งิน โดยให้
กระทรวงการคลังกันเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนดังกล่าวไว้และเมือ่ สัญญา
กู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไป
เป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกูเ้ งินให้กระทรวงการคลังคืนเงินบำเหน็จ
ทีก่ นั ไว้ แต่ในกรณีของผูร้ บั บำเหน็จทีถ่ งึ แก่ความตายหรือสัญญากูเ้ งิน
สิ้นสุดลง ถ้ามีการบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็น
หลักทรัพย์ในการประกันการกูเ้ งิน ให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้แก่สถาบัน
การเงิน โดยกระทรวงการคลังมีสิทธิหักจากเงินบำเหน็จที่กันไว้ก่อน
และถ้ามีเงินเหลือให้จ่ายคืนแก่ผู้รับบำเหน็จหรือทายาท แล้วแต่กรณี
๒) ได้เพิม่ ความเป็นมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัตบิ ำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ในเรื่องสิทธิของทายาทในการรับ
บำเหน็จตกทอด กล่าวคือ ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๙ ในกรณีทผ่ี รู้ บั บำนาญปกติ
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หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอด
ไปเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ใ นการประกั น การกู้ เ งิ น หากสั ญ ญากู้ เ งิ น สิ้ น สุ ด ลง
โดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์
ในการประกันการกูเ้ งิน ทายาทมีสทิ ธิได้รบั บำเหน็จตกทอดเต็มตามจำนวน
ที่ มี สิ ท ธิ แต่ ห ากผู้ รั บ บำนาญปกติ ห รื อ ผู้ รั บ บำนาญพิ เ ศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพถึงแก่ความตายหรือสัญญากูเ้ งินสิน้ สุดลงโดยมีการบังคับเอากับ
สิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน
ทายาทมีสทิ ธิได้รบั บำเหน็จตกทอดเท่ากับจำนวนทีเ่ หลือหลังจากทีก่ ระทรวง
การคลังได้หกั จำนวนเงินทีจ่ า่ ยให้แก่สถาบันการเงินออกจากสิทธิในบำเหน็จ
ตกทอดตามมาตรา ๔๗/๔ วรรคหนึ่ง
ทัง้ นี้ ผูร้ บั บำนาญปกติหรือผูร้ บั บำนาญพิเศษเพราะเหตุทพุ พลภาพ
ซึง่ ยังคงมีสทิ ธิได้รบั บำนาญอยูก่ อ่ นวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มสี ทิ ธิ
นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินได้ตาม
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย
หมายเหต:-

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๖ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล
โดยทีพ่ ระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัตบิ างประการ
ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนิน
กิจการของสหกรณ์ สมควรปรับปรุ งบทบัญญั ติเกี่ย วกับองค์ประกอบ
และการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
หรือผูจ้ ดั การ หลักเกณฑ์การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการดำเนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย การแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์ เงินค่าหุ้น
จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓

113

แนะนำกฎหมายใหม่
พระราชบั
ญญัติสหกรณ์
และกฎหมายที
(ฉบับที่ ๒)่นพ.ศ.
่าสนใจ
๒๕๕๓

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกผู้ตาย อำนาจหน้าที่ของสหกรณ์
ในการรับฝากเงิน หลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการเก็บค่าบำรุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย อำนาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญและแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการของสันนิบาตสหกรณ์
แห่ ง ประเทศไทยให้ ค รอบคลุ ม และเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก าร
ดำเนิ น กิ จ การของสหกรณ์ ส ามารถลุ ล่ ว งไปได้ จึ ง จำเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัติน้ี
สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
๑) ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙ แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่ององค์ประกอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ โดยกำหนดให้มคี ณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เ ป็ น ประธานกรรมการ ปลั ด กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ป ลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผูอ้ ำนวยการสำนักงบประมาณ ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประธาน
กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยซึง่ เป็นกรรมการดำเนินการ ประธานกรรมการดำเนินการ
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละ ๑ คน ประธานคณะกรรมการ
กลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ ๑ คน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน ๕คนเป็นกรรมการ
๒) ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการกำหนดให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นนายทะเบียนสหกรณ์มอี ำนาจแต่งตัง้ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
เป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ
หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
๓) ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่ อ งองค์ ป ระกอบ
อำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของ
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาสหกรณ์ โดยการกำหนดให้
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาสหกรณ์ เรี ย กโดยย่ อ ว่ า
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“คณะกรรมการบริหาร กพส.” อันประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมประมง
อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ผูแ้ ทนสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง   กรรมการอืน่ ซึง่ รัฐมนตรี
แต่งตัง้ จากผูแ้ ทนของสหกรณ์ประเภทละ ๑ คน ผูแ้ ทนกลุม่ เกษตรกร ๑ คน
เป็นกรรมการ และให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยกฎหมายได้กำหนดให้
นำเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับแก่
การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร กพส. ซึง่ รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูแ้ ทน
ของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรโดยอนุโลม
โดยให้คณะกรรมการบริหาร กพส. มีอำนาจหน้าที่บริหาร กพส.
ตลอดจนตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของสหกรณ์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบกรมส่งเสริม
สหกรณ์  
๔) ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา ๔๒ แห่ง
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในกรณีทเี่ จ้าหนีข้ องสมาชิกจะใช้สทิ ธิ
เรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
กล่าวคือ ถ้าในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง กฎหมายได้
กำหนดห้ามมิให้เจ้าหนีข้ องสมาชิกใช้สทิ ธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุน้ ของสมาชิก
ผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินำเงินตาม
มูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่
สหกรณ์ ไ ด้ แ ละให้ ส หกรณ์ มี ฐ านะเป็ น เจ้ า หนี้ บุ ริ ม สิ ท ธิ พิ เ ศษเหนื อ เงิ น
ค่าหุ้นนั้น
๕) ให้ เ พิ่ ม ความเป็ น มาตรา ๔๒/๑ และมาตรา ๔๒/๒
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องการชำระหนี้หรือภาระ
ผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
กล่าวคือ ในกรณีทสี่ มาชิกทีไ่ ด้ทำความยินยอมเป็นหนังสือไว้กบั สหกรณ์แล้ว
ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ
หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ ส มาชิ ก ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ หั ก เงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า จ้ า ง
หรือเงินอืน่ ใด ทีถ่ งึ กำหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพือ่ ชำระหนีห้ รือภาระผูกพันอืน่
ที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจำนวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้
หรือภาระผูกพันนัน้ จะระงับสิน้ ไปให้หน่วยงานนัน้ หักเงินดังกล่าวและส่งเงิน
ที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน และเมื่อได้แสดงเจตนายินยอมดังกล่าว
แล้วจะไม่สามารถถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์จะให้ความยินยอม โดยการ
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หั ก เงิ น เพื่ อ ชำระหนี้ ห รื อ ภาระผู ก พั น อื่ น ที่ มี ต่ อ สหกรณ์ ดั ง กล่ า ว
ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลำดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงิน
เข้ากองทุนทีส่ มาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ทั้งนี้ สมาชิกอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตน
ถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐานก็ได้
๖) ได้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ความใน (๕) ของมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องอำนาจกระทำการของ
สหกรณ์ในการรับฝากเงิน โดยกำหนดให้สหกรณ์รับฝากเงินประเภท
ออมทรัพย์หรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน  ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
๗) ได้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ความใน (๑) ของมาตรา ๕๒ แห่ ง
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรือ่ งลักษณะต้องห้ามของบุคคล
ทีจ่ ะเป็นหรือทำหน้าทีก่ รรมการหรือผูจ้ ดั การของคณะกรรมการดำเนิน
การสหกรณ์ โดยการกำหนดห้ามมิให้บุคคลซึ่งเคยได้รับโทษจำคุก
โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ
หรือผู้จัดการของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
๘) ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๐ แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีของสหกรณ์ โดยให้จดั สรรเป็นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
กำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตรา
ที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๕ ของกำไรสุทธิ
๙) ได้แก้ไขเพิม่ เติมความในมาตรา ๑๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรือ่ งองค์ประกอบของคณะกรรมการดำเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยการกำหนดให้คณะกรรมการ
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละ ๑ คน ในกรณี
ที่ ส หกรณ์ ป ระเภทใดไม่ มี ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ร ะดั บ ประเทศให้ มี ผู้ แ ทน
จากสหกรณ์ประเภทนั้นจำนวน ๑ คนเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และ
กรรมการอื่นซึ่งที่ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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เลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์ซึ่งเป็นกรรมการดำเนินการ มีจำนวนเท่ากับ
กรรมการโดยตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการดำเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการเป็นประธานกรรมการ
คนหนึ่ง และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ให้คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
แต่งตั้งผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และให้ผู้อำนวยการ
สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทยเป็ น เลขานุ ก ารของคณะกรรมการ
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และกฎหมายยังได้กำหนดให้
นำบทบัญญัติมาตรา ๕๒ ในเรื่องลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็นหรือ
ทำหน้าทีก่ รรมการหรือผูจ้ ดั การของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มาใช้
บังคับแก่คณะกรรมการดำเนิ น การสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย
และผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม
๑๐) ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการดำเนิน
การสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ นอกจากการพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑๔ กรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่
เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง กรรมการดำเนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
ทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่
า ๒ ใน ๓ ของจำนวนผู้แทนสหกรณ์ซึ่งมาประชุม
					 เมือ่ มีกรณีตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง ให้กรรมการเท่าทีเ่ หลื
ออยูป่ ฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่าคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาต
สหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทยประกอบด้ ว ยกรรมการเท่ า ที่ มี อ ยู่ เว้ น แต่ มี
กรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง ๒ ใน ๓
				 ในกรณีทก่ี รรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ เ ลื อ กตั้ ง พ้ น จากตำแหน่ ง ก่ อ นวาระ ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกผู้แทนสหกรณ์เป็นกรรมการแทน
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พระราชบั
ญญัติสหกรณ์
และกฎหมายที
(ฉบับที่ ๒)่นพ.ศ.
่าสนใจ
๒๕๕๓

เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง ๙๐ วัน
จะไม่ดำเนินการเลือกตัง้ กรรมการแทนตำแหน่งทีว่ า่ งก็ได้ และให้ผไู้ ด้รบั
เลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
๑๑) ให้เพิม่ ความเป็นวรรคสีข่ องมาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗/๑
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่องการเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กล่ า วคื อ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการดำเนิ น การสั น นิ บ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยไม่ได้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญกรณีที่สมาชิกร้องขอให้
เรี ย กแล้ ว กฎหมายจึ ง ได้ ก ำหนดให้ ส มาชิ ก จำนวนไม่ น้ อ ยกว่ า
๑ ใน ๑๐ ของจำนวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดอาจทำหนั ง สื อ ร้ อ งขอภายใน
๖๐ วั น นั บ แต่ วั น พ้ น กำหนด ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ค ณะกรรมการ
ดำเนิ น การสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทยได้ รั บ หนั ง สื อ ร้ อ งขอ
จากสมาชิก เพื่อให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ ในกรณีเช่นนี้
ให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือร้องขอ และหากมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย กฎหมายได้กำหนดให้ประธานกรรมการ
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือกรรมการดำเนิน
การสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของ
กรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือสหกรณ์
ที่เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ สหกรณ์ ร้องขอให้คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติวินิจฉัยได้ โดยให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเป็นที่สุด
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการ
บริ ห าร กพส. และคณะกรรมการดำเนิ น การสั น นิ บ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ซึง่ ดำรงตำแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
คณะกรรมการบริหาร กพส. และคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการจัดให้มี
คณะกรรมการดังกล่าวภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๕๓ และให้ อั ต ราค่ า บำรุ ง สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนดตามมาตรา ๖๐
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวง
ที่ อ อกตามมาตรา ๖๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
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หมายเหต:-

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจำกั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล ซึ่ ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๒ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็น
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น ทำให้เกิดปัญหาการตีความเกี่ยวกับสถานะและการขอตั้ง
งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมควรแก้ไข
เพิม่ เติมบทบัญญัตดิ งั กล่าวเพือ่ กำหนดสถานะของสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ได้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๒๖ แห่ ง
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในเรือ่ งการกำหนดสถานะ
ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยได้กำหนดให้จัดตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขน้ึ เป็นหน่วยงานของรัฐทีไ่ ม่เป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
หมายเหต:-

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ละกฎหมายที
่น่าบสนใจ
พระราชกฤษฎี
กาเงินแสวั
สดิการเกี่ยวกั
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยเงิ น
สวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล เพือ่ ให้สอดคล้องกับการให้บริการ
ทางการแพทย์แ ละระบบประกั น สุ ข ภาพอื่ น และเพื่ อ พั ฒ นาระบบ
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของรัฐ โดยขยายสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของเอกชนให้กว้างขึ้นและกำหนดให้การเสริมสร้าง
สุขภาพและการป้องกันโรคเป็นการรักษาพยาบาลด้วย รวมทั้งกำหนด
ให้มีการนำระบบการเบิกจ่ายตรงมาใช้กับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาล อั น เป็ น การลดขั้ น ตอนการดำเนิ น การ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จา่ ยของรัฐ และอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น  
จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
สาระสำคัญโดยสรุป
๑) ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๒๓
(๒) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๓) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒
(๔) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๓
(๕) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
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(๖) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐
(๗) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๘) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) บทนิยาม
		 “การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุ ข โดยตรงแก่ ผู้ มี สิ ท ธิ แ ละบุ ค คลในครอบครั ว ของ
ผู้มีสิทธิ เพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น
ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข
ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม
		 “ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้
(๑) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือด
และส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือด
ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ทำนองเดียวกันที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค
(๒) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทัง้
ค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ดังกล่าว
(๓) ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ ค่ า บริ ก ารทางการพยาบาล
ค่าตรวจวินจิ ฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พเิ ศษ
ค่าจ้างผูพ้ ยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอืน่ ทำนองเดียวกัน
ที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
(๔) ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร
(๕) ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษา
พยาบาล
(๖) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
(๗) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
(๘) ค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีจ่ ำเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามทีก่ ระทรวง
การคลังกำหนด
		 “สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการ
และสถานพยาบาลของเอกชน
		 “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาล
ซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
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และให้ ห มายความรวมถึ ง สถานพยาบาลของมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ
สำนั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา องค์ ก ารมหาชนตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
โรงพยาบาลประสานมิ ต ร และสถานพยาบาลอื่ น ตามที่ ก ระทรวง
การคลังกำหนด
		 “สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาล
ที่มีลักษณะการให้บริการเป็นโรงพยาบาล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
		 “ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า
(๑) ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างประจำจากเงินงบประมาณรายจ่าย งบบุคลากรของกระทรวง  ทบวง
กรม เว้นแต่ขา้ ราชการตำรวจชัน้ พลตำรวจซึง่ อยูใ่ นระหว่างรับการศึกษา
อบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจำ
(๒) ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับ
ค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายและสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับ
ค่ารักษาพยาบาลไว้
(๓) ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเพราะ
เหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และทหารกองหนุน
มีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
			 “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า
(๑) บุ ต รชอบด้ ว ยกฎหมายของผู้ มี สิ ท ธิ ซึ่ ง ยั ง ไม่ บ รรลุ
นิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน
ไร้ความสามารถซึง่ อยูใ่ นความอุปการะเลีย้ งดูของผูม้ สี ทิ ธิ   แต่ทง้ั นี  ้ ไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
(๒) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
(๓) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
๓) สิทธิของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล
				๓.๑)		บุคคลผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษา
พยาบาลและครอบครัว กฎหมายกำหนดให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงิน
สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลสำหรั บ ตนเองและบุ ค คล
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ในครอบครัวของตนตามที่ไว้ในกฎหมายนี้   โดยให้ผู้มีสิทธิมีหน้าที่รายงาน
ข้อมูลเกีย่ วกับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด
พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลนั้นด้วย
			๓.๒) บุ ต รของผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาล ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลสำหรับบุตรได้เพียงคนที่ ๑ ถึงคนที่ ๓ แต่หากผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุตร
เกิน ๓ คน และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจำนวน ๓ คน ตายลงก่อนที่จะ
บรรลุนติ ภิ าวะ ก็ให้ผนู้ นั้ มีสทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
สำหรับบุตรเพิม่ ขึน้ อีกเท่าจำนวนบุตรทีต่ าย โดยให้นบั บุตรคนทีอ่ ยูใ่ นลำดับ
ถัดไปก่อน โดยการนับลำดับบุตรนั้นให้นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง  
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจปกครอง
ของตนหรือไม่
		 แต่ท้ังนี้ ผู้มีสิทธิผู้ใดที่ยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลยังไม่ถึง ๓ คน ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่ง
ทำให้มจี ำนวนบุตรเกิน ๓ คน ให้ผมู้ สี ทิ ธิผนู้ นั้ มีสทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การรักษาพยาบาลสำหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าว
ต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเป็น
ผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แต่ในกรณีที่บุตร
คนหนึ่งคนใดของผู้มีสิทธิตายลงก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ให้ลดจำนวนบุตร
ทีไ่ ด้รบั เงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลลงจนกว่าจำนวนบุตรทีไ่ ด้รบั
เงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลเหลือไม่เกิน ๓ คน และหลังจากนัน้
ผูม้ สี ทิ ธิจงึ จะมีสทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลเพิม่ ขึน้ ได้
อีกเท่าจำนวนบุตรที่ตาย
๔) การเลือกรับเงินค่ารักษาพยาบาล
			 ๔.๑) กรณีที่ผู้มีสิทธิที่มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจาก
หน่วยงานอื่น กฎหมายได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะใช้สิทธิ
รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายนี้ หรือใช้สิทธิรับ
เงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น เพราะหากเลือกที่จะใช้สิทธิจาก
หน่ ว ยงานอื่ น แล้ ว ผู้ นั้ น ก็ จ ะไม่ มี สิ ท ธิ ต ามกฎหมายนี้ ซึ่ ง การเลื อ กและ
การเปลี่ ย นแปลงการใช้ สิ ท ธิ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงการคลังกำหนด
			๔.๒)		กรณี ที่ บุ ค คลในครอบครั ว มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ค่ า รั ก ษา
พยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวตามกฎหมาย
นี้ เว้ น แต่ ค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ นั้ น ต่ ำ กว่ า เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
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การรักษาพยาบาลทีม่ สี ทิ ธิจะได้รบั ตามกฎหมายนี้ ก็ให้ผมู้ สี ทิ ธิมสี ทิ ธิได้รบั
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัว
เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่
			๔.๓)		กรณีที่บุคคลในครอบครัวเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อื่น
ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเป็น
ผู้อาศัยสิทธิของผู้อื่นซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคล
ในครอบครัวจากหน่วยงานอืน่ ในขณะเดียวกัน ให้ผมู้ สี ทิ ธิมสี ทิ ธิได้รบั เงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวตาม
กฎหมายนี้
			๔.๔) กรณีของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตาม
สัญญาประกันภัย ในกรณีทมี่ กี ารทำสัญญาประกันภัยซึง่ ให้ความคุม้ ครอง
ในการรักษาพยาบาลแก่ผมู้ สี ทิ ธิหรือบุคคลในครอบครัว หากสิทธิทจ่ี ะได้รบั
เงิ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลตามสั ญ ญาประกั น ภั ย นั้ น ต่ ำ กว่ า ค่ า รั ก ษา
พยาบาลในคราวนั้น ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลตามกฎหมายนี้เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ แต่ต้องไม่เกินไปกว่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลัง
กำหนด
			๔.๕) กรณีของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเพราะ
เหตุละเมิด ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับค่าสินไหม
ทดแทนเพราะเหตุละเมิดเป็นค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอืน่ แล้ว ผูม้ สี ทิ ธิ
ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายนี้
เว้นแต่คา่ สินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั นัน้ ต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษา
พยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามกฎหมายนี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายนี้เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่
แต่หากว่า ได้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลไปแล้ว และปรากฏว่าผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับ
ค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิดเป็นค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่น
ในภายหลัง ให้ผู้มีสิทธิส่งคืนเงินเท่ากับจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่
ได้รับดังกล่าวด้วย
๕) สถานพยาบาททีผ่ มู้ สี ทิ ธิมสี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การรักษาพยาบาล ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลสำหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) การเข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ
ทางราชการ ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน
(๒) การเข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ
เอกชนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประเภทผู้ป่วยใน
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(๓) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน
ที่มิใช่สถานพยาบาลตาม (๒) ประเภทผู้ป่วยใน เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือ
บุคคลในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นรีบด่วน
ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
(๔) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน
ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดประเภทผู้ป่วยนอก เป็นครั้งคราว เพราะ
เหตุ ที่ ส ถานพยาบาลของทางราชการมี ค วามจำเป็ น ต้ อ งส่ ง ตั ว ให้ แ ก่
สถานพยาบาลของเอกชนนั้น  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของเอกชน
ตามกฎหมายนี้หรือไม่ก็ตาม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ มู้ สี ทิ ธิหรือบุคคลในครอบครัวได้เข้ารับการรักษา
พยาบาลในสถานพยาบาลและก่ อ นที่ ก ารรั ก ษาพยาบาลจะสิ้ น สุ ด ลง
ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ พ้ น สภาพความเป็ น ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจำ ลู ก จ้ า งชาว
ต่างประเทศ ผูร้ บั เบีย้ หวัดบำนาญ หรือถูกสัง่ พักราชการ หรือถูกสัง่ ให้ออกจาก
ราชการไว้กอ่ นหรือบุคคลในครอบครัวพ้นสภาพความเป็นบุคคลในครอบครัว
ตามกฎหมายนี้ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลสำหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล
ในคราวนั้น
๖) การเบิกค่ารักษาพยาบาล
			 ๖.๑) การเบิกค่ารักษาพยาบาลในประเทศ  ในการเบิกเงิน
ค่ารักษาพยาบาลนัน้ ผูม้ สี ทิ ธิอาจนำหลักฐานการรับเงินทีส่ ถานพยาบาลซึง่
ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลออกให้มายื่นต่อ
ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรืออาจให้สถานพยาบาลนัน้ เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
แทนโดยระบบการเบิกจ่ายตรงก็ได้ แต่ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา
เลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทนน้ำยาหรืออาหารทาง
เส้นเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
จำหน่ายหรือไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรย์
แก่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้ เมื่อแพทย์ผู้ตรวจรักษาหรือหัวหน้า
สถานพยาบาลของสถานพยาบาลแห่งนั้นลงลายมือชื่อรับรองตามแบบที่
กระทรวงการคลังกำหนดแล้ว ให้ผมู้ สี ทิ ธิหรือบุคคลในครอบครัวซือ้ หรืออยู่
รับการตรวจทางห้องทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรย์จากสถานที่อื่นซึ่งอยู่
ในประเทศไทยและนำมาเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้  ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิหรือสถานพยาบาลใดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
โดยไม่ เ ป็ น ไปตามกฎหมายนี้ ห รื อ เกิ น สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ห รื อ
สถานพยาบาลนั้นส่งคืนเงินที่ได้รับไปจากกระทรวงการคลัง และถ้าปรากฏ
จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓
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แนะนำกฎหมายใหม่
ละกฎหมายที
่น่าบสนใจ
พระราชกฤษฎี
กาเงินแสวั
สดิการเกี่ยวกั
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

ว่ า สถานพยาบาลใดมี พ ฤติ ก ารณ์ ใ นทางทุ จ ริ ต เกี่ ย วกั บ การเบิ ก เงิ น
ค่ารักษาพยาบาลให้กระทรวงการคลังเรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาล
และระงับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบการเบิกจ่ายตรงกับ
สถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวง
การคลังกำหนด
		 ๖.๒) การเบิกค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
(๑) ในกรณี ที่ ข้ า ราชการผู้ ใ ดไปมี ต ำแหน่ ง หน้ า ที่
ประจำอยูใ่ นต่างประเทศ หลักเกณฑ์และอัตราของเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การรักษาพยาบาลของข้าราชการดังกล่าว รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรซึง่ ไปอยู่
ในต่างประเทศกับข้าราชการผู้นั้นขณะที่อยู่ในต่างประเทศ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
(๒) ในกรณีที่ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานใน
ต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบตั ริ าชการต่างประเทศชัว่ คราว ให้มสี ทิ ธิ
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขณะที่อยู่ในต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
		 ทัง้ นี  ้ ให้บรรดาระเบียบและประกาศทีอ่ อกตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไข
เพิม่ เติมซึง่ ใช้บงั คับอยูก่ อ่ นวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ยงั คงใช้บงั คับ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้จนกว่าจะมี
ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายนี้ใช้บังคับ
หมายเหต:-
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อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารกำหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การจ่ า ยเงิ น บางประเภทตามงบประมาณรายจ่ า ย
พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป)
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