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กระทู้ถามที่ ๕๘๑ ร.
สภาผู้แทนราษฎร
๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
เรื่อง สิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลสําหรับลูกจ้างประจําที่ได้รับบําเหน็จบํานาญเมื่อเกษียณอายุ
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
ตามที่ค ณะรัฐมนตรีมี มติเห็น ชอบระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยบํา เหน็จลูกจ้ างประจํ า
ส่วนราชการที่เกษีย ณอายุและมีร ะยะเวลาการทํางานในราชการตั้ง แต่ ๒๕ ปี ขึ้น ไป มีสิท ธิเลือก
ที่จะรับบําเหน็จก้อนเดียวหรือรับบํานาญได้เช่นเดียวกับข้าราชการนั้น ซึ่งลูกจ้างประจําเป็นผู้ปฏิบัติงาน
อยู่ใ นระบบราชการและทํา คุณ ประโยชน์ ให้ ท างราชการคล้ ายคลึง กับ ส่ว นราชการ ทํางานมาเป็ น
เวลานานด้ว ยความตั้งใจ เสีย สละอุทิศ เวลาให้ทางราชการ และเป็นกําลังสําคัญที่ช่วยในการทํางาน
แต่ปัจจุบันพบว่าลูกจ้างประจําที่ได้รับบําเหน็จบํานาญนั้นเมื่อเกษียณอายุแล้วจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยทําให้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหา
เศรษฐกิจ จึงขอเรียนถามว่า
๑. รั ฐ บาลมี น โยบายช่ ว ยเหลื อ ลู ก จ้ า งประจํ า ที่ ไ ด้ รั บ บํ า เหน็ จ บํ า นาญข้ า ราชการเมื่ อ
เกษี ย ณอายุ แ ล้ ว ขอให้ ไ ด้ รั บ การเบิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาลเหมื อ นข้ า ราชการจะได้ ห รื อ ไม่ ถ้ า ไม่ ไ ด้
เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด
๒. ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ขอให้รัฐบาล
พิจารณาเพิ่มสิท ธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลและบําเหน็จตกทอดจะได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด
ขอทราบรายละเอียด
ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
นิยม วรปัญญา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย
จังหวัดลพบุรี
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คําตอบกระทู้ถามที่ ๕๘๑ ร.
ของ นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง สิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลสําหรับลูกจ้างประจําที่ได้รับบําเหน็จบํานาญ
เมื่อเกษียณอายุ
ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ขอตอบกระทู้ถาม เรื่อง สิทธิประโยชน์
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับลูกจ้างประจําที่ได้รับบําเหน็จบํานาญเมื่อเกษียณอายุ ของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ
ดังนี้
คําตอบข้อที่ ๑
ขอเรียนว่า การพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาลให้กับลูกจ้างประจําเป็น
การเฉพาะตัว เมื่อเกษีย ณอายุและรับบําเหน็จรายเดือนให้มีสิท ธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเช่น เดีย วกับ
ข้าราชการหรือผู้ได้รับบํานาญปกติ นั้น จะต้องจัด สรรงบประมาณเพิ่มเติมและผูกพัน ในระยะยาว
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานะการเงิน การคลังของประเทศในขณะนี้ ประกอบกับ
ในปัจจุบันระบบสุขภาพของประเทศไทย รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณให้กับสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ในการทําหน้าที่ดูแ ลประชาชนคนไทยที่ไม่มีสิท ธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากทาง
ราชการให้ ส ามารถได้ รั บ บริ ก ารทางการแพทย์ อ ย่ า งมี ม าตรฐานและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยไม่ ต้ อ ง
เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุดังกล่าวก็เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลจากระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยเช่นเดียวกับข้าราชการเมื่อเกษียณอายุและรับบําเหน็จก็จะเปลี่ยนจาก
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลไปสู่สิทธิหลักประกันสุขภาพ
คําตอบข้อที่ ๒
ขอเรี ย นว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ก ารกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การจ่ า ยเงิ น บางประเภท
ตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ กําหนดให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยกําหนดหลักเกณฑ์การจ่าย อัตราการจ่าย
วิธีการจ่าย และหลักเกณฑ์อื่นตามที่เห็นสมควร ดังนั้น การเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
ให้กับลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุและรับบําเหน็จรายเดือน โดยให้กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างนั้น จึงไม่สามารถกระทําได้ เนื่องจากขัดพระราชบัญญัติดังกล่าว สําหรับกรณี
บําเหน็จตกทอด ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๒ มีวัต ถุประสงค์เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างประจําที่ออกจากงานแล้วไม่มีรายได้ประจําเป็นรายเดือนที่เพียงพอต่อการดํารงชีพ
ดังนั้น ระเบียบกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว จึงได้กําหนดให้ลูกจ้างประจําที่ออกจากงานตั้งแต่วันที่
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ที่มีสิทธิรับบําเหน็จปกติและมีเวลาทํางานตั้งแต่ยี่สิบห้าปี
บริบูร ณ์ขึ้นไป หรือลูกจ้างประจําที่มีสิทธิได้รับบําเหน็จพิเศษสามารถเลือกขอรับเงินจากทางราชการ
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เป็นรายเดือนจึงเป็นสิทธิเฉพาะตัวของลูกจ้างประจํา ส่วนบําเหน็จตกทอดเป็นสิทธิของทายาท ระเบียบ
กระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวมิได้กําหนดให้ท ายาทของลูกจ้างประจําที่ถึงแก่ความตายมีสิท ธิได้รับ
บําเหน็จตกทอดด้วย ซึ่งการกําหนดให้ทายาทของลูกจ้างประจําที่ถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับบําเหน็จ
ตกทอด แม้จะสามารถทําได้ด้ว ยการแก้ไขเพิ่มเติมระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้ว ยบําเหน็จลูกจ้าง
พ.ศ. ๒๕๑๙ แต่การกําหนดเช่นนั้น จะทําให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากและมีผล
ผู ก พั น การใช้ ง บประมาณในอนาคต เนื่ อ งจากการจ่ า ยเป็ น บํ า เหน็ จ ตกทอดให้ แ ก่ ท ายาท
ของลูกจ้างประจําทั้งที่ยังทํางานอยู่ และออกจากงานไปแล้วโดยเลือกรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จ
พิเศษรายเดือน จะมีจํานวนประมาณสองแสนรายเมื่อลูกจ้างประจําดังกล่าวถึงแก่ความตาย ซึ่งเมื่อ
พิจารณาสถานะทางการเงินการคลังของประเทศแล้วเห็นว่ายังไม่สมควรดําเนินการในขณะนี้ สมควร
ที่จะชะลอไว้ก่อนจนกว่าฐานะการเงินการคลังของประเทศจะเอื้ออํานวยจึงจะได้นํามาพิจารณาทบทวน
อีกครั้งหนึ่ง

