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นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการและเหตุผล
	โดยที่พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 

ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตับิำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ	(ฉบบัที	่๒๑)	
พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้บัญญัติให้ผู้รับบำนาญมีสิทธินำบำเหน็จดำรงชีพมาใช้ได้ 
ก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อให้ผู้รับบำนาญสามารถดำรงชีพ 
อยูไ่ด	้โดยเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิ	แตก่ารดำเนนิการดงักลา่วสามารถ 
ช่วยเหลือผู้รับบำนาญได้เพียงบางส่วน	และปรากฏว่ายังมีผู้รับบำนาญอีก 
จำนวนมากทีไ่ดร้บับำนาญรายเดอืนในอตัราตำ่ทำใหไ้ดร้บับำเหนจ็ดำรงชพี 
ในอัตราที่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ	ดังนั้น	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ของผู้รับบำนาญและจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนอันเป็นการกระตุ้น 
เศรษฐกจิของประเทศในภาพรวมอกีทางหนึง่	สมควรกำหนดใหผู้ร้บับำนาญ 
สามารถนำสทิธใินบำเหนจ็ตกทอดไปเปน็หลกัทรพัยใ์นการประกนัการกูเ้งนิ 
กับสถาบันการเงิน		จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
 ๑)		ไดเ้พิม่ความเปน็ลกัษณะ ๒/๒ การนำสทิธใินบำเหนจ็ตกทอด 

ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน มาตรา ๔๗/๒ มาตรา ๔๗/๓ 
มาตรา ๔๗/๔ และมาตรา ๔๗/๕ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการ	พ.ศ.	๒๔๙๔		ดังนี้

	 	 ๑.๑) ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุ 
ทุพพลภาพที่ได้รับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้ว	 หากประสงค์จะนำสิทธิใน 
บำเหนจ็ตกทอดไปเปน็หลกัทรพัยใ์นการประกนัการกูเ้งนิกบัสถาบนัการเงนิ	
ให้หักบำเหน็จดำรงชีพออกจากสิทธิในบำเหน็จตกทอดเสียก่อน

	 	 	๑.๒) 	ให้ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุ 
ทพุพลภาพอาจนำสทิธใินบำเหนจ็ตกทอดไปเปน็หลกัทรพัยใ์นการประกนั 
การกู้เงินกับสถาบันการเงิน	 แต่เมื่อได้นำสิทธิดังกล่าวไปเป็นหลักทรัพย์ 

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
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ในการประกันการกู้เงินแล้วผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะ 
เหตทุพุพลภาพไดถ้งึแกค่วามตายหรอืผดิสญัญากูเ้งนิจนตอ้งบงัคบัเอากบั 
สิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน 
ให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินจากงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับการเบิกจ่าย
บำเหนจ็ตกทอดใหแ้กส่ถาบนัการเงนิทีผู่น้ัน้ไดน้ำสทิธใินบำเหนจ็ตกทอด 
ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินเท่ากับจำนวนที่ถูกบังคับแต่ 
ไม่เกินจำนวนที่นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการ 
ประกันการกู้เงิน	

	 	 ในการหกัเงนิของกระทรวงการคลงันัน้	เมือ่กระทรวงการคลงั 
ไดจ้า่ยเงนิแกส่ถาบนัการเงนิไปแลว้ใหก้ระทรวงการคลงัหกัจำนวนเงนินัน้ 
ออกจากสทิธใินบำเหนจ็ตกทอดเทา่กบัจำนวนทีจ่า่ยใหแ้กส่ถาบนัการเงนิ	 
แตห่ากกระทรวงการคลงัไมอ่าจหกัจำนวนเงนิทีจ่า่ยใหแ้กส่ถาบนัการเงนิ 
จากสทิธใินบำเหนจ็ตกทอดนัน้ได้	กใ็หก้ระทรวงการคลงัเรยีกเงนิคนืจาก 
ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพหรือจาก 
กองมรดกของผู้นั้น	แล้วแต่กรณี	 เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนที่กระทรวง 
การคลังได้จ่ายให้แก่สถาบันการเงิน	

	 	 	ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษ 
เพราะเหตุทุพพลภาพผู้ใดได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็น 
หลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินแล้ว หากภายหลังผู้นั้นกลับเข้า 
รับราชการใหม่โดยใช้สิทธินับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ 
ตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตาม 
มาตรา	๓๐	และเมือ่ออกจากราชการในครัง้หลงัไดเ้ลอืกรบับำเหนจ็	ใหจ้า่ย 
บำเหนจ็แกผู่น้ัน้ตามสทิธทิีจ่ะไดร้บั	แตต่อ้งไมเ่กนิจำนวนทีเ่หลอืจากสทิธิ
ในบำเหนจ็ตกทอดทีน่ำไปเปน็หลกัทรพัยใ์นการประกนัการกูเ้งนิ	โดยให้
กระทรวงการคลงักนัเงนิบำเหนจ็เทา่กบัจำนวนดงักลา่วไวแ้ละเมือ่สญัญา 
กู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไป 
เป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินให้กระทรวงการคลังคืนเงินบำเหน็จ 
ทีก่นัไว้	แตใ่นกรณขีองผูร้บับำเหนจ็ทีถ่งึแกค่วามตายหรอืสญัญากูเ้งนิ 
สิ้นสุดลง	 ถ้ามีการบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็น 
หลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน	ให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้แก่สถาบัน 
การเงิน	 โดยกระทรวงการคลังมีสิทธิหักจากเงินบำเหน็จที่กันไว้ก่อน	 
และถ้ามีเงินเหลือให้จ่ายคืนแก่ผู้รับบำเหน็จหรือทายาท	แล้วแต่กรณี

	๒)		ไดเ้พิม่ความเปน็มาตรา ๔๙/๑ แหง่พระราชบญัญตับิำเหนจ็ 
บำนาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 ในเรื่องสิทธิของทายาทในการรับ 
บำเหน็จตกทอด	กล่าวคือ	ภายใต้บังคับมาตรา	๔๙	ในกรณีท่ีผู้รับบำนาญปกติ 

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
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หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอด 
ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน	หากสัญญากู้เงินสิ้นสุดลง 
โดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ 
ในการประกนัการกูเ้งนิ	ทายาทมสีทิธไิดร้บับำเหนจ็ตกทอดเตม็ตามจำนวน 
ที่มีสิทธิ	แต่หากผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุ 
ทพุพลภาพถงึแกค่วามตายหรอืสญัญากูเ้งนิสิน้สดุลงโดยมกีารบงัคบัเอากบั 
สิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน	 
ทายาทมสีทิธไิดร้บับำเหนจ็ตกทอดเทา่กบัจำนวนทีเ่หลอืหลงัจากทีก่ระทรวง 
การคลงัไดห้กัจำนวนเงนิทีจ่า่ยใหแ้กส่ถาบนัการเงนิออกจากสทิธใินบำเหนจ็ 
ตกทอดตามมาตรา	๔๗/๔	วรรคหนึ่ง

	ทัง้นี	้ผูร้บับำนาญปกตหิรอืผูร้บับำนาญพเิศษเพราะเหตทุพุพลภาพ 
ซึง่ยงัคงมสีทิธไิดร้บับำนาญอยูก่อ่นวนัที	่๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ใหม้สีทิธ ิ
นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินได้ตาม 
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย

 
 
 

หลักการและเหตุผล
	โดยทีพ่ระราชบญัญตัสิหกรณ	์พ.ศ.	๒๕๔๒	มบีทบญัญตับิางประการ 

ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน	และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนิน 
กิจการของสหกรณ์	 สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ 
และการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ	ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 
หรือผู้จัดการ	หลักเกณฑ์การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการดำเนินการสันนิบาต 
สหกรณ์แห่งประเทศไทย	การแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์	 เงินค่าหุ้น 

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
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การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกผู้ตาย	อำนาจหน้าที่ของสหกรณ์ 
ในการรับฝากเงิน	หลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการเก็บค่าบำรุงสันนิบาต 
สหกรณ์แห่งประเทศไทย	อำนาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญ่ 
วิสามัญและแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการของสันนิบาตสหกรณ ์
แห่งประเทศไทยให้ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น	เพื่อให้การ 
ดำเนินกิจการของสหกรณ์สามารถลุล่วงไปได้	จึงจำเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	๑)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙ แห่ง 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่ององค์ประกอบของ 
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	 ประกอบด้วย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ	 ปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ	ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ	 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 เลขาธิการคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	
ผูอ้ำนวยการสำนกังบประมาณ	ผูอ้ำนวยการสำนกังานเศรษฐกจิการคลงั	 
ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประธาน 
กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	 ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์ 
แหง่ประเทศไทยซึง่เปน็กรรมการดำเนนิการ	ประธานกรรมการดำเนนิการ 
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละ	๑	คน	ประธานคณะกรรมการ 
กลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ	๑	คน	 เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง	 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน	๕คนเป็นกรรมการ

	๒)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
สหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒ โดยการกำหนดให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เป็นนายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจแต่งต้ังข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 
เป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์	 มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

	๓)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ในเรื่ององค์ประกอบ 
อำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์	 โดยการกำหนดให้ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 	เรียกโดยย่อว่ า	
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“คณะกรรมการบรหิาร	กพส.”	อนัประกอบดว้ย	อธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ	์
เป็นประธานกรรมการ	 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 อธิบดีกรมประมง	
อธิบดีกรมปศุสัตว์	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง	
ผูแ้ทนสำนกังบประมาณ	เปน็กรรมการโดยตำแหนง่			กรรมการอืน่ซึง่รฐัมนตร ี
แตง่ตัง้จากผูแ้ทนของสหกรณป์ระเภทละ	๑	คน	ผูแ้ทนกลุม่เกษตรกร	๑	คน	
เป็นกรรมการ	และให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริม 
สหกรณม์อบหมายเปน็กรรมการและเลขานกุาร		โดยกฎหมายไดก้ำหนดให ้
นำเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง	 การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติตามมาตรา	๑๑	และมาตรา	๑๒	มาใช้บังคับแก่
การดำรงตำแหน่งของกรรมการบรหิาร	กพส.	ซึง่รฐัมนตรีแต่งตั้งจากผูแ้ทน
ของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรโดยอนุโลม

		 โดยให้คณะกรรมการบริหาร	กพส.	มีอำนาจหน้าที่บริหาร	กพส.	
ตลอดจนตรวจสอบ	 ติดตามและประเมินผลงานของสหกรณ์ที่ได้รับการ 
ส่งเสริมกิจการจาก	กพส.	ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบกรมส่งเสริม
สหกรณ์		

	๔)	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา ๔๒ แห่ง 
พระราชบญัญตัสิหกรณ	์พ.ศ.	๒๕๔๒	ในกรณทีีเ่จา้หนีข้องสมาชกิจะใชส้ทิธ ิ
เรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  
กล่าวคือ	ถ้าในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง	กฎหมายได้ 
กำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้ีของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิก 
ผู้นั้น	และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง	สหกรณ์มีสิทธินำเงินตาม 
มูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่ 
สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงิน 
ค่าหุ้นนั้น

	๕)		ให้ เพิ่ มความเป็นมาตรา ๔๒/๑ และมาตรา ๔๒/๒ 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	ในเรื่องการชำระหนี้หรือภาระ 
ผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
กลา่วคอื	ในกรณทีีส่มาชกิทีไ่ดท้ำความยนิยอมเปน็หนงัสอืไวก้บัสหกรณแ์ลว้	 
ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ	 หรือนายจ้างในสถานประกอบการ	
หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง	
หรอืเงนิอืน่ใด	ทีถ่งึกำหนดจา่ยแกส่มาชกินัน้	เพือ่ชำระหนีห้รอืภาระผกูพนัอืน่ 
ที่มีต่อสหกรณ์	 ให้แก่สหกรณ์ตามจำนวนที่สหกรณ์แจ้งไป	 จนกว่าหนี้ 
หรอืภาระผกูพนันัน้จะระงบัสิน้ไปใหห้นว่ยงานนัน้หกัเงนิดงักลา่วและสง่เงนิ 
ที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน	และเมื่อได้แสดงเจตนายินยอมดังกล่าว 
แล้วจะไม่สามารถถอนคืนได้	 เว้นแต่สหกรณ์จะให้ความยินยอม	 โดยการ 
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หักเงินเพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ดังกล่าว 
ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลำดับแรก	ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงิน 
เข้ากองทุนท่ีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการ	กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

	ทั้งนี้	สมาชิกอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น	 เงินฝาก	หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตน 
ถึงแก่ความตาย	โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐานก็ได้

	๖)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความใน (๕) ของมาตรา ๔๖ แห่ง 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒	 ในเรื่องอำนาจกระทำการของ 
สหกรณ์ในการรับฝากเงิน	 โดยกำหนดให้สหกรณ์รับฝากเงินประเภท 
ออมทรัพย์หรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน		ทั้งนี้	ตามระเบียบของสหกรณ์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

	๗)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความใน (๑) ของมาตรา ๕๒ แห่ง 
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. ๒๕๔๒	ในเรือ่งลกัษณะตอ้งหา้มของบคุคล 
ทีจ่ะเปน็หรอืทำหนา้ทีก่รรมการหรอืผูจ้ดัการของคณะกรรมการดำเนนิ 
การสหกรณ์	 โดยการกำหนดห้ามมิให้บุคคลซึ่งเคยได้รับโทษจำคุก 
โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก	 เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ 
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ	 เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ 
หรือผู้จัดการของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

	๘)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๐ แห่ง 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิ 
ประจำปีของสหกรณ์	โดยให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ	๑๐	ของ 
กำไรสุทธิ	และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตรา
ที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละ	๕	ของกำไรสุทธิ

	๙)		ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิความในมาตรา ๑๑๒ แหง่พระราชบญัญตั ิ
สหกรณ ์พ.ศ. ๒๕๔๒	ในเรือ่งองคป์ระกอบของคณะกรรมการดำเนนิการ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 โดยการกำหนดให้คณะกรรมการ 
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการ 
ดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละ	๑	คน	 ในกรณี 
ที่สหกรณ์ประเภทใดไม่มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศให้มีผู้แทน 
จากสหกรณ์ประเภทนั้นจำนวน	๑	คนเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง	และ 
กรรมการอื่นซึ่งที่ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓ 117

  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

เลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์ซึ่งเป็นกรรมการดำเนินการ	 มีจำนวนเท่ากับ 
กรรมการโดยตำแหน่งเป็นกรรมการ	 โดยให้คณะกรรมการดำเนินการ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการเป็นประธานกรรมการ
คนหนึ่ง	และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน

ให้คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
แต่งตั้งผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	และให้ผู้อำนวยการ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
ดำเนนิการสนันบิาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย	และกฎหมายยงัไดก้ำหนดให ้
นำบทบัญญัติมาตรา	๕๒	ในเรื่องลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็นหรือ 
ทำหน้าท่ีกรรมการหรือผู้จัดการของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มาใช้ 
บังคับแก่คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
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 
ทีป่ระชมุใหญม่มีตใิหถ้อดถอนออกจากตำแหนง่ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่
า	๒	ใน	๓	ของจำนวนผู้แทนสหกรณ์ซึ่งมาประชุม

     เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง	 ให้กรรมการเท่าท่ีเหลื
ออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่าคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาต 
สหกรณ์แห่งประเทศไทยประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 	 เว้นแต่มี 
กรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง	๒	ใน	๓

      ในกรณีท่ีกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ	 ให้ที่ประชุมใหญ่ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกผู้แทนสหกรณ์เป็นกรรมการแทน	 
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เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง	 ๙๐	 วัน	 
จะไมด่ำเนนิการเลอืกตัง้กรรมการแทนตำแหนง่ทีว่า่งกไ็ด้	และใหผู้ไ้ดร้บั 
เลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

 ๑๑)		ให้เพ่ิมความเป็นวรรคส่ีของมาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗/๑  
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	 เรื่องการเรียกประชุมใหญ่ 
วิสามัญของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
กล่าวคือ	ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์  
แห่งประเทศไทยไม่ได้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญกรณีที่สมาชิกร้องขอให้ 
เรียกแล้ว	กฎหมายจึงได้กำหนดให้สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า	 
๑	ใน	๑๐	ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดอาจทำหนังสือร้องขอภายใน	 
๖๐	วันนับแต่วันพ้นกำหนด	๓๐	วันนับแต่วันที่คณะกรรมการ 
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้รับหนังสือร้องขอ 
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

	ทัง้นี	้ใหค้ณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์หง่ชาต	ิคณะกรรมการ 
บริหาร	กพส.	และคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์  
แหง่ประเทศไทย	ซึง่ดำรงตำแหนง่อยูใ่นวนักอ่นวนัที	่๒๒	เมษายน	๒๕๕๓	 
ปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ไปจนกวา่จะมคีณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์หง่ชาต	ิ 
คณะกรรมการบริหาร	กพส.	 และคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาต 
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้	 ทั้งนี้	 ต้องดำเนินการจัดให้มี 
คณะกรรมการดังกล่าวภายใน	 ๑๘๐	 วันนับแต่วันที่	 ๒๒	 เมษายน	
๒๕๕๓	และให้อัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนดตามมาตรา	 ๖๐	
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่	 
๒๒	 เมษายน	 ๒๕๕๓	 คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวง 
ที่ออกตามมาตรา	๖๐	แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
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หลักการและเหตุผล
	เนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	บัญญัติให้ 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็น 
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ 
กฎหมายอื่น	 ทำให้เกิดปัญหาการตีความเกี่ยวกับสถานะและการขอตั้ง 
งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 สมควรแก้ไข 
เพิม่เตมิบทบญัญตัดิงักลา่วเพือ่กำหนดสถานะของสำนกังานคณะกรรมการ 
สุขภาพแห่งชาติให้มีความชัดเจนย่ิงข้ึน	จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๖ แห่ง 

พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐	ในเรือ่งการกำหนดสถานะ 
ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยได้กำหนดให้จัดตั้ง 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติข้ึนเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ	และไมเ่ปน็
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น

หมายเหต:-
 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 หมายเหต:-
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ซึ่ง 
	 	 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
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หลักการและเหตุผล
	โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงิน 

สวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการใหบ้รกิาร 
ทางการแพทย์และระบบประกันสุขภาพอื่น	 และเพื่อพัฒนาระบบ 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของรัฐ	 โดยขยายสิทธิได้รับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการเข้ารับการรักษาพยาบาล 
ในสถานพยาบาลของเอกชนให้กว้างขึ้นและกำหนดให้การเสริมสร้าง 
สุขภาพและการป้องกันโรคเป็นการรักษาพยาบาลด้วย	รวมทั้งกำหนด 
ให้มีการนำระบบการเบิกจ่ายตรงมาใช้กับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	 อันเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินการ	 
เพิม่ประสทิธภิาพในการควบคมุคา่ใชจ้า่ยของรฐั	และอำนวยความสะดวก 
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น		 
จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สาระสำคัญโดยสรุป
 ๑) ให้ยกเลิก
	 	 	(๑)		 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษพยาบาล	 

พ.ศ.	๒๕๒๓
	 	 	(๒)		 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล	 

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๒๘
	 	 (๓)			 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล	 

(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๓๒
	 	 (๔)			 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล	 

(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๓
	 	 (๕)			 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  

(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๔
  ๑บัตรออกเสียงประชามติดังต่อไปนี้	ให้ถือเป็นบัตรเสีย
	 (๑)	บัตรปลอม
	 (๒)	บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
	 (๓)	บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนในทางใด
	 (๔)	บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องทำเครื่องหมาย
	 (๕)	บัตรที่มิใช่บัตรที่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบให้
	 (๖)	บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยคำอื่นใดลงไป
	 (๗)	บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย.

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 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
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	 	 (๖)			 พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล	 
(ฉบับที่	๖)	พ.ศ.	๒๕๔๐

	 	 (๗)		พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล	 
(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๔๑

	 	 (๘)		พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล	 
(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.	๒๕๔๕

 ๒) บทนิยาม
  “การรักษาพยาบาล”	หมายความว่า	การให้บริการด้านการแพทย์ 

และสาธารณสุขโดยตรงแก่ผู้ มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของ 
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)		 คา่อวยัวะเทยีมและอปุกรณใ์นการบำบดัรกัษาโรค	รวมทัง้ 
ค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ดังกล่าว

	 	 (๓)		 ค่าบริการทางการแพทย์	 ค่าบริการทางการพยาบาล	
คา่ตรวจวนิจิฉยัโรค	คา่วเิคราะหโ์รค	แตไ่มร่วมถงึคา่ธรรมเนยีมแพทยพ์เิศษ	 
คา่จา้งผูพ้ยาบาลพเิศษ	คา่ธรรมเนยีมพเิศษ	และคา่บรกิารอืน่ทำนองเดยีวกนั 
ที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ

	 	 (๔)		 ค่าตรวจครรภ์	ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร
	 	 (๕)		 ค่าห้องและค่าอาหาร	ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษา

พยาบาล
	 	 (๖)		 ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
	 	 (๗)		 ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
	 	 (๘)		 คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ำเปน็แกก่ารรกัษาพยาบาลตามทีก่ระทรวง 

การคลังกำหนด
  “สถานพยาบาล”	หมายความวา่	สถานพยาบาลของทางราชการ 

และสถานพยาบาลของเอกชน
  “สถานพยาบาลของทางราชการ”	หมายความว่า	สถานพยาบาล 

ซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 
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และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ	 
สำนักงานคณะกรรมการส่ง เสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  
และบุคลากรทางการศึกษา	องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วย 
องค์การมหาชน	 รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	
กรุงเทพมหานคร	สภากาชาดไทย	และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	 
โรงพยาบาลประสานมิตร	และสถานพยาบาลอื่นตามที่กระทรวง 
การคลังกำหนด

  “สถานพยาบาลของเอกชน”	หมายความวา่	สถานพยาบาล 
ที่มีลักษณะการให้บริการเป็นโรงพยาบาล	ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

  “ผู้มีสิทธิ”	หมายความว่า
		 	 (๑)	 ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือ 

คา่จา้งประจำจากเงนิงบประมาณรายจา่ย	งบบคุลากรของกระทรวง		ทบวง	
กรม	เวน้แตข่า้ราชการตำรวจชัน้พลตำรวจซึง่อยูใ่นระหวา่งรบัการศกึษา 
อบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจำ

		 	 (๒)	 ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับ 
ค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายและสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับ 
ค่ารักษาพยาบาลไว้

		 	 (๓)	 ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเพราะ 
เหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือ 
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	และทหารกองหนุน 
มีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด

   “บุคคลในครอบครัว”	หมายความว่า
		 	 (๑)	 บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุ 

นิติภาวะ	หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถซ่ึงอยู่ในความอุปการะเล้ียงดูของผู้มีสิทธิ			แต่ท้ังน้ี		ไม่รวมถึง 
บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

		 	 (๒)	 คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
		 	 (๓)	 บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
 ๓) สิทธิของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 

รักษาพยาบาล
    ๓.๑)  บคุคลผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษา 

พยาบาลและครอบครัว 	 กฎหมายกำหนดให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคล 
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ในครอบครัวของตนตามที่ไว้ในกฎหมายนี	้ 	 โดยให้ผู้มีสิทธิมีหน้าที่รายงาน 
ขอ้มลูเกีย่วกบัตนเองและบคุคลในครอบครวัของตนตอ่สว่นราชการเจา้สงักดั 
พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลนั้นด้วย

   ๓.๒) บุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาล	 ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลสำหรับบุตรได้เพียงคนที	่๑	ถึงคนที	่๓	แต่หากผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุตร 
เกิน	๓	คน	และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจำนวน	๓	คน	ตายลงก่อนที่จะ 
บรรลนุติภิาวะ	กใ็หผู้น้ัน้มสีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล 
สำหรบับตุรเพิม่ขึน้อกีเทา่จำนวนบตุรทีต่าย	โดยใหน้บับตุรคนทีอ่ยูใ่นลำดบั 
ถัดไปก่อน	โดยการนับลำดับบุตรนั้นให้นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง		 
ทั้งนี้	ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด	หรืออยู่ในอำนาจปกครอง 
ของตนหรือไม่

  แต่ท้ังน้ี	 ผู้มีสิทธิผู้ใดท่ียังไม่มีบุตรหรือมีบุตรท่ีมีสิทธิได้รับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลยังไม่ถึง	๓	คน	ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่ง 
ทำใหม้จีำนวนบตุรเกนิ	๓	คน	ใหผู้ม้สีทิธผิูน้ัน้มสีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั 
การรักษาพยาบาลสำหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย	แต่บุตรแฝดดังกล่าว 
ต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรส	หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเป็น 
ผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	แต่ในกรณีที่บุตร 
คนหนึ่งคนใดของผู้มีสิทธิตายลงก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ	ให้ลดจำนวนบุตร 
ทีไ่ดร้บัเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลลงจนกวา่จำนวนบตุรทีไ่ดร้บั 
เงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลเหลอืไมเ่กนิ	๓	คน	และหลงัจากนัน้ 
ผูม้สีทิธจิงึจะมสีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลเพิม่ขึน้ได ้
อีกเท่าจำนวนบุตรที่ตาย

 ๔) การเลือกรับเงินค่ารักษาพยาบาล
   ๔.๑) กรณีที่ผู้มีสิทธิที่มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจาก 

หน่วยงานอื่น	กฎหมายได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะใช้สิทธิ 
รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายนี้	หรือใช้สิทธิรับ 
เงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น	 เพราะหากเลือกที่จะใช้สิทธิจาก 
หน่วยงานอื่นแล้วผู้นั้นก็จะไม่มีสิทธิตามกฎหมายนี้	 ซึ่งการเลือกและ 
การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
กระทรวงการคลังกำหนด

   ๔.๒)  กรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษา 
พยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงิน 
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวตามกฎหมาย 
นี้ 	เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลท่ีได้รับน้ันต่ำกว่าเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 
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การรกัษาพยาบาลทีม่สีทิธจิะไดร้บัตามกฎหมายนี	้กใ็หผู้ม้สีทิธมิสีทิธไิดร้บั 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัว 
เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่

   ๔.๓)  กรณีที่บุคคลในครอบครัวเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อื่น
ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเป็น 
ผู้อาศัยสิทธิของผู้อื่นซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคล 
ในครอบครวัจากหนว่ยงานอืน่ในขณะเดยีวกนั	ใหผู้ม้สีทิธมิสีทิธไิดร้บัเงนิ 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวตาม 
กฎหมายนี้

   ๔.๔) กรณีของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตาม 
สญัญาประกนัภยั	ในกรณทีีม่กีารทำสญัญาประกนัภยัซึง่ใหค้วามคุม้ครอง 
ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว	หากสิทธิท่ีจะได้รับ 
เงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยนั้นต่ำกว่าค่ารักษา 
พยาบาลในคราวนั้น	 ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาลตามกฎหมายนี้เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่	แต่ต้องไม่เกินไปกว่า 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง	 ท้ังน้ี	 ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลัง 
กำหนด

   ๔.๕) กรณีของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเพราะ 
เหตุละเมิด	 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับค่าสินไหม 
ทดแทนเพราะเหตลุะเมดิเปน็คา่รกัษาพยาบาลจากบคุคลอืน่แลว้	ผูม้สีทิธ ิ
ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายนี้	 
เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับน้ันต่ำกว่าเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษา 
พยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามกฎหมายนี้	 ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายนี้เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่

	 	 	แต่หากว่า	 ได้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลไปแล้ว	 และปรากฏว่าผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับ 
ค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิดเป็นค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่น 
ในภายหลัง	 ให้ผู้มีสิทธิส่งคืนเงินเท่ากับจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ 
ได้รับดังกล่าวด้วย

 ๕) สถานพยาบาททีผู่ม้สีทิธมิสีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั 
การรักษาพยาบาล	ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลสำหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตน	ในกรณีดังต่อไปน้ี

		 	 (๑)	การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ 
ทางราชการ	ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน

		 	 (๒)	การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ 
เอกชนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด	ประเภทผู้ป่วยใน
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		 	 (๓)	การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน 
ที่มิใช่สถานพยาบาลตาม	 (๒)	ประเภทผู้ป่วยใน	 เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือ 
บุคคลในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ	 อุบัติภัย	 หรือมีความจำเป็นรีบด่วน	 
ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

		 	 (๔)	การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน 
ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดประเภทผู้ป่วยนอก	 เป็นครั้งคราว	 เพราะ 
เหตุที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจำเป็นต้องส่งตัวให้แก่ 
สถานพยาบาลของเอกชนนั้น		ทั้งนี้	ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของเอกชน 
ตามกฎหมายนี้หรือไม่ก็ตาม

		 	 	ทัง้นี	้ในกรณทีีผู่ม้สีทิธหิรอืบคุคลในครอบครวัไดเ้ขา้รบัการรกัษา 
พยาบาลในสถานพยาบาลและก่อนที่การรักษาพยาบาลจะสิ้นสุดลง 
ผู้มีสิทธิได้พ้นสภาพความเป็นข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	ลูกจ้างชาว 
ตา่งประเทศ	ผูร้บัเบีย้หวดับำนาญ	หรอืถกูสัง่พกัราชการ	หรอืถกูสัง่ใหอ้อกจาก 
ราชการไว้ก่อนหรือบุคคลในครอบครัวพ้นสภาพความเป็นบุคคลในครอบครัว 
ตามกฎหมายนี้	 ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลสำหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล
ในคราวนั้น

 ๖) การเบิกค่ารักษาพยาบาล
   ๖.๑) การเบิกค่ารักษาพยาบาลในประเทศ	 	 ในการเบิกเงิน 

คา่รกัษาพยาบาลนัน้	ผูม้สีทิธอิาจนำหลกัฐานการรบัเงนิทีส่ถานพยาบาลซึง่ 
ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลออกให้มายื่นต่อ 
สว่นราชการเจา้สงักดั	หรอือาจใหส้ถานพยาบาลนัน้เบกิเงนิคา่รกัษาพยาบาล 
แทนโดยระบบการเบิกจ่ายตรงก็ได้	 แต่ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา	 
เลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทนน้ำยาหรืออาหารทาง 
เส้นเลือด	 ออกซิเจน	 อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 
จำหน่ายหรือไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรย์ 
แก่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้	 เมื่อแพทย์ผู้ตรวจรักษาหรือหัวหน้า 
สถานพยาบาลของสถานพยาบาลแห่งนั้นลงลายมือชื่อรับรองตามแบบที่ 
กระทรวงการคลงักำหนดแลว้	ใหผู้ม้สีทิธหิรอืบคุคลในครอบครวัซือ้	หรอือยู ่
รับการตรวจทางห้องทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรย์จากสถานที่อื่นซึ่งอยู่ 
ในประเทศไทยและนำมาเบกิเงนิคา่รกัษาพยาบาลได้		ทัง้นี้	ตามหลกัเกณฑ์	
วิธีการ	และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

	 	 ทั้งนี้	ผู้มีสิทธิหรือสถานพยาบาลใดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
โดยไม่เป็นไปตามกฎหมายนี้หรือเกินสิทธิที่จะได้รับ	ให้ผู้มีสิทธิหรือ 
สถานพยาบาลน้ันส่งคืนเงินท่ีได้รับไปจากกระทรวงการคลัง	และถ้าปรากฏ 

  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ



 

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓126

แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

ว่าสถานพยาบาลใดมีพฤติการณ์ในทางทุจริตเกี่ยวกับการเบิกเงิน 
ค่ารักษาพยาบาลให้กระทรวงการคลังเรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาล 
และระงับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบการเบิกจ่ายตรงกับ 
สถานพยาบาลนั้น	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวง 
การคลังกำหนด

  ๖.๒) การเบิกค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
	 	 				 	 (๑)	 ในกรณีที่ข้าราชการผู้ใดไปมีตำแหน่งหน้าที่ 

ประจำอยูใ่นตา่งประเทศ	หลกัเกณฑแ์ละอตัราของเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั 
การรักษาพยาบาลของข้าราชการดังกล่าว	รวมท้ังคู่สมรสและบุตรซ่ึงไปอยู่ 
ในต่างประเทศกับข้าราชการผู้นั้นขณะที่อยู่ในต่างประเทศ	 ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

	 	 		 	 	 (๒)	 ในกรณีที่ข้าราชการไปศึกษา	ฝึกอบรม	ดูงานใน 
ตา่งประเทศ	หรอืเดนิทางไปปฏบิตัริาชการตา่งประเทศชัว่คราว	ใหม้สีทิธ ิ
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขณะที่อยู่ในต่างประเทศ	
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

  ท้ังน้ี		ให้บรรดาระเบียบและประกาศท่ีออกตามพระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 และที่แก้ไข 
เพิม่เตมิซึง่ใชบ้งัคบัอยูก่อ่นวนัที	่๒๙	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ใหย้งัคงใชบ้งัคบั 
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้จนกว่าจะมี 
ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายนี้ใช้บังคับ

หมายเหต:-
 	 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา	 ๑๘๗	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และมาตรา	 ๓	 แห่ง 
	 	 พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย	 
	 	 พ.ศ.	๒๕๑๘	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
	 	 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด	๑๘๐	 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป		
	 	 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๒๙	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	เป็นต้นไป)

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓




