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พระราชบัญญัต ิ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
-------- 

 
            ในพระปรมาภิไธย 
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
        ธานีนิวัต กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร 
                    ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
               ใหไว ณ วันที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ 
                     เปนปที่ ๖ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญทหารและ
กฎหมาย 
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการฝายพลเรือน 
  พระมหากษัตริย โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการ 
ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔" 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๔๙๔/๒๔/๑พ/๑๑ เมษายน ๒๔๙๔] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกบรรดากฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญทหาร กฎหมายวา
ดวย 
บําเหน็จบํานาญขาราชการฝายพลเรือน และบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ ในสวนท่ีมี 
บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
  "ขาราชการ" หมายความวา ทหารและขาราชการพลเรือน 
  "ทหาร" หมายความวา นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ตลอดจนวาที่ 
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ยศนั้น ๆ และพลทหารประจําการ 
          *"ขาราชการพลเรือน" หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวย 
ระเบียบขาราชการพลเรือน ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย 
ตุลาการ ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพล
เรือน 
ในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการการ
เมือง 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบ 
ขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการ
คร ู
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการคร ูและขาราชการกลาโหมพลเรือนตามกฎหมายวาดวย 
ระเบียบขาราชการทหาร 
  "เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ" หมายความวา เวลาราชการที ่
ขาราชการรับราชการมาตั้งแตตนจนถึงวันสุดทายที่ไดรับเงินเดือนตามเกณฑและวิธีการที่บัญญัต ิ
ไวในพระราชบัญญัตินี้ 
         *"เงินเดือนเดือนสุดทาย" หมายความวา เงินเดือนที่ไดรับจากเงินงบประมาณ 
ประเภทเงินเดือนเดือนสุดทายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา
และ 
หรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะและหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกต ิและหรือ 
สําหรับการสูรบ และหรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด แตไมรวมถึงเงินเพ่ิมอยางอ่ืน 
ๆ 
สวนขาราชการตํารวจซึ่งกรมตํารวจสั่งแตงตั้งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการตํารวจโดยไดรับเงินเดือน 
จากผูวาจาง เงินเดือนเดือนสุดทาย หมายความวา เงินเดือนท่ีผูวาจางจายตามคําส่ังของผูบังคับ 
บัญชาตามอัตราเงินเดือนในบัญชีตอทายกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจเดือนสุดทาย 
ที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา และหรือเงินเพิ่มการเล่ือนฐานะ 
และหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกต ิและหรือสําหรับการสูรบ และหรือ 
สําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด แตไมรวมเงินเพ่ิมอยางอ่ืน ๆ 
          *"เงินเดือนเดิม" หมายความวา เงินเดือนเดือนสุดทายท่ีเคยไดรับสูงสุดในคร้ังใด 
กอนออกจากราชการ แตในกรณีท่ีมีการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ เงินเดือนเดิมใหหมาย
ความ 
ถึงเงินเดือนเดือนสุดทายที่เคยไดรับสูงสุดในครั้งใดกอนออกจากราชการและไดปรับตามกฎหมาย 
หรือขอบังคับที่ใชบังคับแกขาราชการนั้นแลว 
  "บําเหน็จ" หมายความวา เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมาซึ่งจายครั้ง
เดียว 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  "บํานาญ" หมายความวา เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมาซึ่งจายเปน 
รายเดือน 
  "แพทยที่ทางราชการรับรอง" หมายความวา ผูที่ไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
เปนผูประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือแพทยท่ีมี
สิทธิ 
ประกอบโรคศิลปะในตางประเทศซึ่งประกอบโรคศิลปะอยูในตางประเทศนั้น และกระทรวงการ
คลัง 
ไดรับรองใหทําการตรวจและแสดงความเห็นตามความในพระราชบัญญัตินี้ได 
          *"ทายาทผูมีสิทธิ" หมายความวา 
  (๑) บุตร และใหหมายความรวมถึงบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร 
ชอบดวยกฎหมายของผูตายซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับแต 
 วันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา 
  (๒) สามีหรือภริยา 
  (๓) บิดาและมารดา 
          *"ผูอุปการะ" หมายความวา 
  (๑) ผูที่ไดอุปการะเลี้ยงดูใหการศึกษาผูตายมาแตเยาวฉันทบิดามารดากับบุตร 
หรอื 
  (๒) ผูที่ไดอุปการะขาราชการประจํา หรือขาราชการบํานาญ ผูมีรายไดไมเพียง
พอ 
แกอัตภาพ หรือไดอุปการะขาราชการบํานาญผูซึ่งปวยเจ็บทุพพลภาพ หรือวิกลจริตไมสามารถที่
จะ 
ชวยตัวเองได ผูอุปการะตามขอนี้ตองเปนผูใหอุปการะประจําเปนสวนใหญ 
          *"ผูอยูในอุปการะ" หมายความวา ผูท่ีไดอยูในความอุปการะของผูตายตลอดมา  
โดยจําเปนตองมีผูอุปการะและความตายของผูนั้นทําใหไดรับความเดือนรอนเพราะขาดความ 
อุปการะ 
  *[คํานิยามคําวา "ผูอยูในอุปการะ" และ "ผูอุปการะ" แกไขโดยพระราชบัญญัติ 
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙  นิยามคําวา "เงินเดือนเดือนสุดทาย"  
แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ นิยามคําวา  
"เงินเดือนเดิม" แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
นิยามคําวา "ทายาทผูมีสิทธิ" เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๔)  
พ.ศ. ๒๕๒๖  นิยามคําวา "ทายาทผูมีสิทธิ" แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ และนิยามคําวา "ขาราชการพลเรือน" แกไขโดยพระราชบัญญัติ
บําเหน็จ 
บํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙] 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
     ลักษณะ ๑ 
       บําเหน็จบํานาญปกติ 
          -------------- 
 
             หมวด ๑ 
           สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ 
           --------------- 
 
  มาตรา ๖  เมื่อขาราชการผูใดออกจากราชการ ใหจายบําเหน็จหรือบํานาญให
ตาม 
เกณฑซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
  สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญเปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไมได 
 
  มาตรา ๗  ภายใตบังคับมาตรา ๘ ขาราชการซึ่งจะไดรับบําเหน็จบํานาญตาม 
พระราชบัญญัตินี ้เมื่อกอนออกจากราชการหรือกอนไดรับคําสั่งใหไปทําการใด ๆ ตามความใน 
มาตรา ๒๘ ตองไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน 
 
  มาตรา ๘* บุคคลท่ีระบุไวตอไปนี้ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตาม 
พระราชบัญญัตินี ้
  (๑) ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
ฝายตุลาการ และขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการซึ่งถูกไลออก 
จากราชการเพราะมีความผิด 
  (๒) ขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการและ 
ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ซ่ึงถูกไลออกหรือปลดออก 
จากราชการเพราะมีความผิด 
  (๓) ขาราชการวิสามัญหรือลูกจาง เวนแตในกรณีที่มีขอกําหนดใหบําเหน็จหรือ 
บํานาญไวในหนังสือสัญญาจางตามความตองการของรัฐบาล 
  (๔) ผูซึ่งรัฐบาลกําหนดเงินอยางอื่นไวใหแทนบําเหน็จหรือบํานาญแลว 
  (๕) ผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมครบหนึ่งปบริบูรณ 
  (๖) ผูซึ่งไมเคยรับราชการมากอน แตไดเปนทหารตามกฎหมายวาดวยการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รับราชการทหาร เมื่อปลดเปนกองหนุนแลวและไดเขารับราชการอีก โดยเวลารับราชการจะ 
ติดตอกับเวลาราชการกองประจําการหรือไมก็ตาม ยังไมครบหนึ่งปบริบูรณ 
  *[มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๙)  
พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๙  ขาราชการมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี ้
  (๑) เหตุทดแทน 
  (๒) เหตุทุพพลภาพ 
  (๓) เหตุสูงอายุ 
  (๔) เหตุรับราชการนาน 
 
  มาตรา ๑๐  สิทธิในการขอบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบัญญัตินี ้ใหมีอายุ 
ความสามป 
 
  มาตรา ๑๑* บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนั้น ใหแกขาราชการซึ่งออกจากประจํา 
การเพราะเลิก หรือยุบตําแหนงหรือซ่ึงมีคําส่ังใหออกโดยไมมีความผิด หรือซึ่งออกตามบท
บัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด 
  *[มาตรา ๑๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๔๙๔] 
 
  มาตรา ๑๒  บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพนั้น ใหแกขาราชการผูปวยเจ็บ
ทุพพล 
ภาพ ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาไมสามารถที่จะรับราชการใน 
ตําแหนงหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติอยูน้ันตอไป 
 
  มาตรา ๑๓* บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุนั้น ใหแกขาราชการผูมีอายุครบหกสิบป 
บริบูรณแลว 
  ถาขาราชการผูใดมีอายุครบหาสิบปบริบูรณแลว ประสงคจะลาออกจากราชการ 
ก็ใหผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุได 
  *[มาตรา ๑๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๑๔* บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานนั้น ใหแกขาราชการซึ่งมีเวลา 
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสามสิบปบริบูรณแลว 
  ถาขาราชการผูใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบย่ีสิบหาป 
บริบูรณแลว ประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อ 
รับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานได 
  *[มาตรา ๑๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 
  มาตรา ๑๕  ขาราชการผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมถึง 
สิบปบริบูรณ มีสิทธิไดบําเหนจ็ 
  ขาราชการผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแตสิบป 
 ีบริบูรณขึ้นไป มีสิทธิไดบํานาญ 
 
  มาตรา ๑๖  ขาราชการผูมีสิทธิไดบํานาญจะย่ืนคําขอรับบําเหน็จตามเกณฑใน 
มาตรา ๓๒ แทนบํานาญก็ได 
 
  มาตรา ๑๗* ขาราชการผูใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสิบ
ป 
บริบูรณแลว ออกจากราชการเพราะลาออกและไมมีสิทธิที่จะไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตามความ 
ในมาตรา ๙ กใหไดรับบําเหน็จตามเกณฑในมาตรา ๓๒ 
  *[มาตรา ๑๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 
  มาตรา ๑๘* ขาราชการการเมืองตําแหนงรัฐมนตรีซึ่งไดรับราชการในตําแหนง 
ขาราชการการเมืองมาแลวและมีเวลาราชการในตําแหนงขาราชการการเมืองรวมกันไมนอยกวาส่ีป 
บริบูรณ เมื่อออกจากตําแหนงและไมประสงคจะรับบําเหน็จบํานาญตามความในบทแหง 
พระราชบัญญัตินี้โดยประการอื่น ก็ใหมีสิทธิรับบํานาญเดือนละสองพันบาท 
  แตถาขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับหรือเคยไดรับบํานาญปกติอยูกอนแลว เม่ือ 
ขาราชการผูนั้นไดใชสิทธิตามความในวรรคกอน สิทธิรับบํานาญท่ีมีอยูแลวนั้นเปนอันส้ินไป 
  การคํานวณเวลาราชการตามความในมาตรานี ้ไมใหรวมเวลาราชการที่ผูนั้นไดรับ 
บําเหน็จบํานาญไปแลวถามีเขาดวย 
  *[มาตรา ๑๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     หมวด ๒ 
             เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับ 
              คํานวณบําเหน็จบํานาญ 
                   --------------- 
 
  มาตรา ๑๙* ขาราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว เปนอันพนจาก 
ราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกขาราชการพลเรือนในพระองค สมุห 
ราชองครักษ รองสมุหราชองครักษ ขาราชการการเมือง ขาราชการตุลาการ ซึ่งดํารงตําแหนง 
ผูพิพากษาอาวุโส และขาราชการอัยการซึ่งดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส 
  การพนจากราชการของขาราชการพลเรือนในพระองค สมุหราชองครักษ 
และรองสมุหราชองครักษ ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
  การพนจากราชการของขาราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 
ใหเปนไปตามมาตรา ๑๙ ทวิ 
  การพนจากราชการของขาราชการอัยการซึ่งดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสใหเปนไป 
ตามมาตรา ๑๙ ตร ี
  *[มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๘)  
พ.ศ. ๒๕๔๓]  
 
  มาตรา ๑๙ ทวิ* ขาราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส ท่ีมีอายุ 
ครบหกสิบหาปบริบูรณแลว เปนอันพนจากราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการ 
ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ เวนแตขาราชการตุลาการที่ไดผานการประเมินแลววายังมี 
สมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ก็ใหรับราชการตอไปไดจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการ 
ผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
  หลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถภาพของขาราชการตุลาการตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการกําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการแตงตั้ง 
และการดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 
  *[มาตรา ๑๙ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒] 
 
  มาตรา ๑๙ ตร*ี ขาราชการอัยการซึ่งดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสที่มีอาย ุ
ครบหกสิบหาปบริบูรณแลว เปนอันพนจากราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการอัยการ 
ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ เวนแตขาราชการอัยการที่ไดผานการประเมินแลววายังมี 
สมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ก็ใหรับราชการตอไปไดจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการ 
อัยการผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  หลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถภาพของขาราชการอัยการตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอัยการกําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการแตงตั้ง 
และการดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส 
  *[มาตรา ๑๙ ตร ีเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน เปนเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการ เวนแต 
  (๑) ขาราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ใหกระทรวงกลาโหมเปนเจาหนาที่ 
  (๒) ขาราชการฝายตุลาการ ใหกระทรวงยุติธรรมเปนเจาหนาที ่
  (๓) ขาราชการคร ูใหกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาหนาที ่
 
  มาตรา ๒๑* กอนสิ้นเดือนสุดทายของปงบประมาณทุกป ใหเจาหนาที่ควบคุม 
เกษียณอายุของขาราชการตามมาตรา ๒๐ ยื่นบัญชีรายชื่อขาราชการผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จ 
บํานาญเนื่องจากการเกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙ ทวิ และมาตรา ๑๙ ตร ีในป 
งบประมาณถัดไปตอเจากระทรวงของผูนั้นและกระทรวงการคลัง เวนแตในกรณีของขาราชการ 
ตุลาการและขาราชการอัยการซึ่งจะพนจากราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการหรือ 
ขาราชการอัยการผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณ แลวแตกรณี ใหยื่นบัญช ี
รายชื่อกอนสิ้นปงบประมาณดังกลาวไมนอยกวาหกสิบวัน 
  ในกรณีที่มีการตอเวลาราชการใหแกขาราชการผูใด ใหเจากระทรวงแจงไปให 
เจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุทราบ และใหเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุแจงตอไปยังกระทรวง 
การคลัง 
  *[มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๘)  
พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๒๒  การตอเวลาราชการหนึ่งปคราวแรกนั้น ใหนับตั้งแตวันอายุครบหก
สิบ 
ปบริบูรณ และถาจะตอเวลาราชการใหในปถัดไปอีก ใหส่ังตอเวลาราชการลวงหนาไมนอยกวา 
หน่ึงเดือน กอนสิ้นวันครบการตอเวลาราชการครั้งสุดทาย ถามิไดมีการสั่งตอเวลาราชการภายใน 
กําหนดดังกลาว ใหถือวาขาราชการผูนั้นพนจากราชการถัดจากวันครบการตอเวลาราชการครั้งสุด 
ทายนั้น 
 
  มาตรา ๒๓  การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ใหนับแตวัน 
รับราชการรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งมิใชอัตราขาราชการวิสามัญหรือ 
ลูกจาง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ครูประชาบาล สารวัตรศึกษา หรือขาราชการวิสามัญที่ไดมีบทบัญญัติของ
กฎหมาย 
ใหยกฐานะหรือใหเปล่ียนฐานะเปนขาราชการท่ีมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญตามมาตรา ๗ ไดและ 
เม่ือไดมีการยกฐานะหรือเปล่ียนฐานะเปนขาราชการท่ีมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญดังกลาวแลว ก็ให 
นับเวลาระหวางที่เปนครูประชาบาล สารวัตรศึกษา หรือขาราชการวิสามัญที่ติดตอกับวันที่ไดมี 
การยกฐานะหรือการเปล่ียนฐานะนั้นเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไดดวย 
  ขาราชการซึ่งทํางานหรือรับราชการกอนอายุครบสิบแปดปบริบูรณ ใหเร่ิมนับ
เวลา 
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแตวันท่ีมีอายุครบสิบแปดปบริบูรณเปนตนไป 
  ผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ ใหมีสิทธินับเวลาราชการได ต้ังแต 
วันขึ้นทะเบียนกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
 
  มาตรา ๒๓ ทวิ* การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราช
การ 
ที่โอนมาจากขาราชการสวนจังหวัด หรือขาราชการท่ีโอนมาจากพนักงานเทศบาล ใหนับเวลา 
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
ท่ีใชอยูในวันโอน เปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญดวย 
  *[มาตรา ๒๓ ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 
๘)  
พ.ศ. ๒๕๑๒] 
 
  มาตรา ๒๔ ผูซ่ึงกระทําหนาท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหวางเวลา 
ท่ีมีการรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีพระบรม 
ราชโองการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่สั่งใหเปนนักดําเรือดําน้ํา ใหนับเวลา 
ราชการที่ปฏิบัติการตามสั่งเปนทวีคูณ แมวาในระยะเวลาดังกลาวนั้นจะไมไดรับเงินเดือนจากเงิน 
งบประมาณประเภทเงินเดือนก็ตาม 
                   *ในกรณีที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ใด ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ 
พิจารณาใหขาราชการซึ่งประจําปฏิบัติหนาที่อยูในเขตที่ไดมีประกาศใชกฎอัยการศึกนั้นไดรับ 
การนับเวลาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นเปนทวีคูณไดตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตร ี
กําหนด หลักเกณฑดังกลาวใหพิจารณาความจําเปนของสถานการณโดยคํานึงถึงความยากลําบาก 
และการเสี่ยงอันตรายอยางแทจริงของขาราชการนั้น 
                   *ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหนับเวลาราชการเปน 
ทวีคูณตามวรรคสอง ถาผูใดมีเวลาราชการซึ่งอาจนับเปนทวีคูณในเวลาเดียวกันไดหลายประการ 
ก็ใหนับเวลาระหวางนั้นเปนทวีคูณแตประการเดียว 
  *[มาตรา ๒๔ วรรคสองและวรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขาราชการ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๒๕  เวลาปวยหรือลา หรือตองพักราชการ ซึ่งไดรับอนุญาตใหรับเงิน
เดือน 
เต็มน้ัน สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับเหมือนเต็มเวลาราชการ 
  เวลาปวยหรือลา หรือตองพักราชการ ซึ่งไดรับอนุญาตใหรับเงินเดือนไมเต็มนั้น 
สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับเวลาตามสวนแหงเงินเดือนท่ีไดรับ 
  เวลาปวยหรือลา หรือตองพักราชการ หรือมิไดอยูรับราชการ ซึ่งมิไดรับอนุญาต 
ใหรับเงินเดือน ไมนับเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ  แตท้ังน้ีมิไดหมายความ 
ถึงผูท่ีมิไดอยูรับราชการดวยเหตุท่ีถูกลงทัณฑทางวินัยตามกฎหมายวาดวยวินัยทหารหรือตํารวจ 
 
  มาตรา ๒๖  ในระหวางที่ทหารกองหนุนไดรับเบี้ยหวัด ใหนับเวลาสําหรับการ 
คํานวณบําเหน็จบํานาญเสมอหนึ่งในส่ีของเวลาอยูรับราชการ 
 
  มาตรา ๒๗  ขาราชการซึ่งทางราชการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกใหไปดูงานหรือ 
ศึกษาวิชาในตางประเทศ ใหนับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหวางนั้นเหมือน 
เต็มเวลาราชการ 
 
  มาตรา ๒๘  ขาราชการท่ีไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน  
ซ่ึง 
ทางราชการสั่งใหไปทําการใด ๆ ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ผูน้ันยังไมมีสิทธิ 
รับบําเหน็จบํานาญ และใหนับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหวางนั้นเหมือนเต็ม 
เวลาราชการ 
 
  มาตรา ๒๙  เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับแตจํานวนป  
เศษของปถาถึงครึ่งปใหนับเปนหนึ่งป 
  การนับระยะเวลาตามความในวรรคกอน สําหรับเดือนหรือวัน  ใหคํานวณตาม 
วิธีการจายเงินเดือน และใหนับสิบสองเดือนเปนหนึ่งป สําหรับจํานวนวัน ถามีรวมกันหลายระยะ 
ใหนับสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน 
 
  มาตรา ๓๐* ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการการเมืองผูใดออกจากราชการไปแลว 
ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหม ใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตาม 
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
  ขาราชการการเมืองผูใดซึ่งตองออกหรือพนจากตําแหนงโดยผลของรัฐธรรมนูญ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แหงราชอาณาจักรไทย และยังมิไดรับบําเหน็จบํานาญสําหรับการรับราชการในตอนท่ีตองออก 
หรือพนจากตําแหนง ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหมเปนขาราชการการเมือง ใหนับเวลาราช
การ 
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญกอนออกหรือพนจากตําแหนงตอเนื่องกับการรับราชการในตอน
หลัง 
  ผูซึ่งไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติหรือผูซึ่งไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญ 
ตามมาตรา ๑๘ ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหมเปนขาราชการการเมือง และเลิกรับบํานาญ 
ในขณะที่กลับเขารับราชการใหม ใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญกอนออกจาก 
ราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง หากผูนั้นประสงคจะรับบํานาญตอไป จะตองแจง 
ความประสงคภายในสามสิบวันนับแตวันกลับเขารับราชการใหม โดยทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือ 
ไวเปนหลักฐานยื่นตอเจาสังกัดที่ผูนั้นกลับเขารับราชการใหม ในกรณีหลังน้ีใหผูน้ันมีสิทธิรับ 
บํานาญตอไป และจะนับเวลาราชการตอเนื่องมิไดเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวไมแจงความ
ประสงค 
ใหถือวาขาราชการผูนั้นเลิกรับบํานาญเพื่อขอนับเวลาราชการตอเนื่องโดยใหสวนราชการท่ีผูนั้น 
กลับเขารับราชการใหมแจงไปยังเจาสังกัดที่ผูนั้นรับบํานาญอยูเพื่องดจายบํานาญ 
  *[มาตรา ๓๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖)  
พ.ศ. ๒๕๓๙] 
 
  มาตรา ๓๐ ทวิ* ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติตาม 
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหมเปน 
ขาราชการการเมืองและเลิกรับบํานาญในขณะท่ีกลับเขารับราชการใหม ใหนับเวลาราชการสําหรับ 
คํานวณบําเหน็จบํานาญกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง  หากผูนั้น 
ประสงคจะรับบํานาญตอไปจะตองแจงความประสงคภายในสามสิบวันนับแตวันกลับเขารับ 
ราชการใหม โดยทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานย่ืนตอเจาสังกัดท่ีผูน้ันกลับเขารับ 
ราชการใหม ในกรณีหลังนี้ใหผูนั้นมีสิทธิรับบํานาญตอไป และจะนับเวลาราชการตอเนื่องมิได 
เม่ือ 
พนกําหนดเวลาดังกลาวไมแจงความประสงคใหถือวาขาราชการผูนั้นเลิกรับบํานาญเพื่อขอนับ
เวลา 
ราชการตอเนื่อง โดยใหสวนราชการที่ผูนั้นกลับเขารับราชการใหมแจงไปยังเจาสังกัดที่ผูนั้นรับ 
บํานาญอยูเพื่องดจายบํานาญ 
  *[มาตรา ๓๐ ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ   
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙] 
 
     หมวด ๓ 
            วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

          -------------- 
 
  มาตรา ๓๑* ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ใหต้ังเงินเดือนเดือนสุดทายเปน 
เกณฑคํานวณ แตถาเปนการคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการ ซึ่งพนจากราชการเพราะ
เกษียณ 
อายุตามมาตรา ๑๙ เงินเดือนเดือนสุดทายใหหมายความรวมถึงเงินเดือนท่ีไดเล่ือนในวันสุดทาย 
ของปงบประมาณนั้นดวย 
  การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดทายของปงบประมาณนั้นไมกอใหเกิดสิทธิรับเงิน 
เดือนท่ีไดเล่ือน แตเงินเดือนที่ไดเลื่อนนั้นใหถือเสมือนวาเปนเงินเดือนเดิม 
                    *ขาราชการผูใดเคยดํารงตําแหนงในขณะเดียวกันหลายตําแหนง แลวพนจาก 
ตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงกอนพนจากราชการ ใหถือเงินเดือนเดือนสุดทายของตําแหนงท่ีมีเงิน
เดือน 
สูงจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนที่เคยไดรับอยูนั้นเปนเงินเดือนเดือนสุดทายสําหรับตั้ง
เปน 
เกณฑคํานวณ ในกรณีที่มีกฎหมายหรือขอบังคับปรับอัตราเงินเดือนของตําแหนงที่มีเงินเดือนสูง 
กอนขาราชการผูนั้นพนจากราชการ ใหถือเงินเดือนของตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงที่ปรับตาม
กฎหมาย 
หรือขอบังคับนั้นแลว เปนเงินเดือนเดือนสุดทายสําหรับตั้งเปนเกณฑคํานวณ 
  *[มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่ ๙)  
พ.ศ. ๒๕๑๖ และวรรคสามแกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๐)  
พ.ศ. ๒๕๑๗] 
 
  มาตรา ๓๒* วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ ใหกระทําดังนี้ 
  (๑) สําหรับบําเหน็จ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปเวลาราชการ 
  (๒) สําหรับบํานาญ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายหารดวยหาสิบคูณดวยจํานวนป 
เวลาราชการ 
  *[มาตรา ๓๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖)  
พ.ศ. ๒๕๓๙] 
 
  มาตรา ๓๓  ภายใตบังคับมาตรา ๓๘ เม่ือไดแจงการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ปกติ 
ใหผูมีสิทธิรับทราบลวงพนสองปแลว ใหถือวาการคํานวณนั้นเปนอันเด็ดขาด 
 
  มาตรา ๓๔*  
  *[มาตรา ๓๔  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๔)  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พ.ศ. ๒๔๙๙] 
 
           หมวด ๔* 
     ผูรับบํานาญกลับเขารับราชการใหม 
                     --------------- 
 
  มาตรา ๓๕*  
  
  มาตรา ๓๕ ทวิ*  
  *[หมวด ๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๕ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญ 
ขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙] 
 
          ลักษณะ ๒ 
             บําเหน็จบํานาญพิเศษ 
        --------------- 
 
  มาตรา ๓๖  เมื่อขาราชการผูใดประสบเหตุดังที่บัญญัติไวในลักษณะนี ้ ใหจาย 
บําเหน็จหรือบํานาญพิเศษให 
  สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญพิเศษเปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไมได 
 
  มาตรา ๓๗  ขาราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตาม
ท่ี 
กระทรวงกลาโหมกําหนด ผูใดไดรับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวกท้ังสองขาง ตาบอด 
หรือไดรับการปวยเจ็บ ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจแลว และแสดงวาถึงทุพพลภาพไม 
สามารถจะรับราชการตอไปไดอีกเลย  ทั้งนี้เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่หรือถูกประทุษราย 
เพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี ใหผูนั้นไดรับบํานาญปกติกับท้ังไดรับบํานาญพิเศษดวย เวนแต 
การไดรับอันตราย ไดรับการปวยเจ็บ หรือการถูกประทุษรายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง 
 
  มาตรา ๓๘  ขาราชการผูใดไดรับบําเหน็จหรือบํานาญไปแลวตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
หรือพลทหารกองประจําการ หรือบุคคลท่ีทําหนาท่ีทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ผูใดซ่ึง
ได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ออกจากราชการหรือพนจากหนาที่ทหารไปแลว ถาภายในกําหนดเวลาสามป นับแตวันออกจาก 
ราชการหรือพนจากหนาที่ทหาร ปรากฏหลักฐานชัดแจงวา ผูนั้นเกิดปวยเจ็บถึงทุพพลภาพอันเปน 
ผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการระหวางที่ผูนั้นรับราชการหรือทําหนาที่ทหารอยูก็ใหจาย 
บํานาญตามมาตรา ๓๗ และถาถึงตายก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๔๑  ท้ังน้ีใหจายให นับแตวัน
ขอ  
และในกรณีที่ไดรับบําเหน็จไปแลว ก็ใหจายเฉพาะบํานาญพิเศษแตอยางเดียว 
 
  มาตรา ๓๙  การคํานวณบํานาญพิเศษ ใหเจากระทรวงเปนผูกําหนดตามสมควร
แก 
เหตุการณประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของผูนั้น ตามอัตราดังตอไปนี ้
  (๑) ในยามปกต ิมีอัตราตั้งแตหาในหาสิบสวนจนถึงยี่สิบในหาสิบสวนแหง 
เงินเดือนเดือนสุดทาย 
  (๒) ผูมีหนาท่ีตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรอื
ตอง 
ไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหนาที่ตองทําการดําน้ํา หรือมีหนาที่ทําการกวาด 
ทุนระเบิด หรือมีหนาท่ีขุด ทําลาย ทํา หรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหนาที่เกี่ยวกับไอพิษ ถาได
รับ 
อันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้น ใหมีอัตราเปนจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทาย 
  (๓) เวลาทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาที่มีการรบหรือ 
การสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการ
ประกาศ 
สถานการณฉุกเฉิน ถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้น ใหมีอัตราต้ังแตสามสิบในหาสิบสวน 
จนถึงสามสิบหาในหาสิบสวนของเงินเดือนเดือนสุดทาย ในกรณีท่ีไมมีเงินเดือน ใหถืออัตรา 
เงินเดือนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย 
 
  มาตรา ๔๐  ผูไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพดังกลาวในมาตรา ๓๗ แมจะยังไมมี 
สิทธิรับบํานาญปกติ ก็ใหไดรับบํานาญปกติได คิดตามอัตราที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๒ บวกกับ 
บํานาญพิเศษดวย 
 
  มาตรา ๔๑* ผูไดรับอันตรายดังกลาวในมาตรา ๓๗ ถาถึงแกความตาย เพราะ 
เหตุนั้นกอนไดรับบํานาญพิเศษไป นอกจากบําเหน็จตกทอดซึ่งจะไดรับตามที่บัญญัติไวใน 
ลักษณะ ๓ ก็ใหจายบํานาญพิเศษใหแกทายาทผูมีสิทธิตามเกณฑดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๔๔  
และมาตรา ๔๕ อีกดวย ดังน้ี 
  (๑) ในยามปกติเปนจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย 
  (๒) ผูมีหนาท่ีตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศหรือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มีหนาที่ตองทําการโดดรม หรือตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหนาท่ีตอง 
ทําการดําน้ํา หรือมีหนาที่ทําการกวาดทุนระเบิด หรือมีหนาท่ีขุด ทําลาย ทําหรือประกอบวัตถุ
ระเบิด  
หรือมีหนาที่เกี่ยวกับไอพิษ หรือเวลาทําหนาท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหวางเวลาท่ีมี 
การรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีการประกาศใช 
กฎอัยการศึกหรือประกาศสถานการณฉุกเฉิน ถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้น ใหมีอัตรา 
เปนจํานวนสี่สิบในหาสิบสวนแหงเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย 
  *[มาตรา ๔๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 
  มาตรา ๔๒  ขาราชการผูใดไดรับการปวยเจ็บจนทุพพลภาพดังกลาวในมาตรา 
๓๗ 
เพราะเหตุ 
  (๑) ตองไปปฏิบัติราชการเปนครั้งคราวนอกตําบลที่ตั้งสํานักงานประจํา หรอื 
  (๒) ตองประจําปฏิบัติราชการในทองที่กันดารที่จะตองเสี่ยงตอโรคภัยไขเจ็บซึ่ง 
ทองที่นั้นไดกําหนดไวโดยพระราชกฤษฎีกา 
  ถาปรากฏวา ความปวยเจ็บทุพพลภาพนั้นไดเกิดเนื่องจากการตองไปปฏิบัติราช
การ 
หรือตองประจําปฏิบัติราชการนั้น ก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๓๗ และถาถึงตายก็ใหจายบํานาญ
พิเศษ 
ตามมาตรา ๔๑(๑) 
 
  มาตรา ๔๓  ขาราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตาม
ท่ี 
กระทรวงกลาโหมกําหนด ผูใดสูญหายไปและมีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูนั้นไดรับอันตรายดังกลาวใน 
มาตรา ๓๗ ถึงตาย เมื่อพนกําหนดสองเดือนนับแตวันสูญหาย ใหสันนิษฐานไวกอนเพื่อประโยชน 
แหงพระราชบัญญัตินี้วา ผูนั้นถึงแกความตายในวันท่ีสูญหายและใหจายบํานาญพิเศษตามบท 
บัญญัติในมาตรา ๔๑ 
  ถาปรากฏในภายหลังวา ผูที่ตองสันนิษฐานวาตายตามความในวรรคกอนมิไดตาย 
ก็ใหงดจายบํานาญพิเศษนั้น  และถาเจากระทรวงจะตองจายเงินใหในระหวางเวลาที่ตอง
สันนิษฐาน 
วาถึงแกความตาย ก็ใหหักจํานวนเงินทั้งหมดที่จายไปแลวออกจากจํานวนเงินที่ตองจายนั้น 
 
  มาตรา ๔๔* บํานาญพิเศษท่ีบัญญัติในลักษณะนี้ ใหจายแกทายาทผูมีสิทธิตาม 
เกณฑดังนี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๑) บุตร ใหไดรับสองสวน ถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไป ใหไดรับสามสวน 
  (๒) สามีหรือภรรยา ใหไดรับหน่ึงสวน 
  (๓) บิดามารดา หรอืบิดา หรือมารดา ท่ีมีชีวิตอยู ใหไดรับหน่ึงสวน 
  ถาผูตายไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษในอนุมาตราใดดังกลาว หรอื 
ทายาทนั้นไดตายไปกอน ใหแบงบํานาญพิเศษนั้นระหวางทายาทผูมีสิทธิตามสวนในอนุมาตรา 
ท่ีมีทายาทผูมีสิทธิไดบํานาญพิเศษ 
  ถาไดมีการจายบํานาญพิเศษไปแลว หากปรากฏวามีบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของ 
ศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตายซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือ 
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น  
ใหแบงบํานาญพิเศษนั้นใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิโดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมายตาม 
คําพิพากษานั้นเปนทายาทผูมีสิทธิตั้งแตวันตายของเจาบํานาญ กรณีเชนนี ้ใหกระทรวง 
การคลังหักเอาจากทายาทซ่ึงรับบํานาญพิเศษไปกอนแลวคืนตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลัง 
กําหนด 
  กรณีท่ีไมสามารถหักเงินบํานาญพิเศษท่ีจายใหทายาทซ่ึงรับเกินไปในสวนของตน 
ตามวรรคสามคืนได กระทรวงการคลังไมตองรับผิดชอบจายเงินบํานาญพิเศษใหแกบุตรซึ่ง 
ไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบํานาญ 
พิเศษแตอยางใด 
  ถาไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษดังกลาวท้ัง ๓ อนุมาตรา ใหบุคคลซ่ึง 
เจากระทรวงพิจารณาเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตายอยูหรือเปนผูอยูในความ 
อุปการะของผูตาย เปนผูรับบํานาญพิเศษตามสวนที่เจากระทรวงจะไดกําหนดให และเมื่อไดจาย 
บํานาญพิเศษใหแกผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะของผูตายแลว หากปรากฏภายหลังวามีบุตร 
ซ่ึงไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตายซ่ึงไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็ก 
เปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตาย 
ของบิดาใหส่ังจายบํานาญพิเศษใหแกบุตรซึ่งศาลพิพากษาวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายดังกลาว 
กรณีเชนนี้ถาไมสามารถเรียกเงินบํานาญพิเศษที่จายใหผูอุปการะหรือผูอยูในความอุปการะของ 
ผูตายรับไปแลวคืนไดใหนําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  เม่ือบุคคลซึ่งไดรับบํานาญพิเศษอยูตามท่ีกลาวขางตนตายหรือหมดสิทธิไป ให 
สวนที่ผูนั้นไดรับอยูเปนอันยุติลงเพียงนั้น 
  *[มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๔)  
พ.ศ. ๒๕๒๖] 
 
  มาตรา ๔๕  บํานาญพิเศษท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๔๔ ใหจายโดยกําหนดเวลาและ 
เง่ือนไข ดังน้ี 
  (๑) บุตร ใหมีสิทธิไดรับจนอายุครบยี่สิบปบริบูรณ เวนแตเมื่ออายุครบยี่สิบป 
บริบูรณนั้นกําลังศึกษาอยูในชั้นเตรียมอุดมศึกษาหรือในชั้นอุดมศึกษา หรือชั้นการศึกษาที ่



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ทางราชการรับรองใหเทียบเทา ก็ใหไดรับตอไปตลอดเวลาที่ยังทําการศึกษาอยูในสถานศึกษา  
แตไมเกินอายุยี่สิบหาปบริบูรณ 
  (๒) สามีหรือภริยาใหไดรับตลอดชีวิต เวนแตทําการสมรสใหม 
  (๓) บิดามารดา ใหไดรับตลอดชีวิต 
  (๔) บุคคลอื่นนอกจากที่ไดกลาวใน (๑) (๒) และ (๓) ถาอายุยังไมถึงย่ีสิบป 
บริบูรณใหอนุโลมรับอยางบุตรแลวแตกรณ ีถาไมเขาลักษณะดังกลาวแลว ใหรับอยูเพียงสิบป 
  ถาผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษเปนผูพิการถึงทุพพลภาพอยูกอนแลว หรอืใน 
ระหวางท่ีมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษ ก็ใหผูนั้นไดรับบํานาญพิเศษตลอดเวลาท่ีทุพพลภาพอยู 
 
  มาตรา ๔๖* บํานาญพิเศษรายใด มีจํานวนยอดรวมไมถึงเดือนละสามรอยบาท 
บรรดาผูมีสิทธิจะไดรับ จะยื่นคําขอเปลี่ยนเปนรับบําเหน็จพิเศษแทนได เปนจํานวนเทากับ
บํานาญ 
พิเศษหกสิบเดือนแตตองไมนอยกวาสามพันบาท 
  *[มาตรา ๔๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 
  มาตรา ๔๗  การขอบํานาญพิเศษตองแสดงรายงานแพทยท่ีทางราชการรับรอง
กับ 
รายงานแสดงเหตุที่ตองรับอันตราย ไดรับการปวยเจ็บ หรือถูกประทุษรายนั้นดวย 
  ในกรณีดังบัญญัติไวในมาตรา ๔๓ ใหแสดงถึงเหตุการณอันทําใหควรเช่ือไดวา 
ผูนั้นไดรับอันตรายถึงตาย 
 
     ลักษณะ ๓* 
          บําเหน็จตกทอด 
                    ------------ 
 
  มาตรา ๔๘* ขาราชการผูใดตายในระหวางรับราชการอยู หรอืทหารกองหนนุมี 
เบ้ียหวัดตาย ถาความตายนั้นมิไดเกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง ใหจาย 
เงินเปนบําเหน็จตกทอดเปนจํานวนตามเกณฑคํานวณในมาตรา ๓๒ (๑) ใหแกทายาทผูมีสิทธิ 
ตามเกณฑดังนี ้
  (๑) บุตรใหไดรับสองสวน ถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน 
  (๒) สามีหรือภริยาใหไดรับหน่ึงสวน 
  (๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน 
  ในกรณีท่ีไมมีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทน้ันไดตายไปเสียกอนใหแบงเงิน 
ดังกลาวระหวางทายาทผูมีสิทธิในอนุมาตราท่ีมีทายาทผูมีสิทธิไดรับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ในกรณีท่ีไมมีทายาทท้ังสามอนุมาตราดังกลาว ใหจายแกบุคคลซ่ึงผูตายไดแสดง 
เจตนาไวตอสวนราชการเจาสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  ในกรณีท่ีไมมีทายาทและบุคคลซ่ึงผูตายไดแสดงเจตนาไวตามวรรคสาม หรอื 
บุคคลนั้นไดตายไปกอน ใหสิทธิในบําเหน็จตกทอดนั้นเปนอันยุติลง 
  ในกรณีที่ไดมีการจายบําเหน็จตกทอดไปแลวหากปรากฏวามีบุตรซึ่งไดม ี
คําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปน 
บุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของ 
บิดาเพิ่มขึ้น ใหแบงบําเหน็จตกทอดนั้นใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิโดยถือวาบุตรชอบดวย
กฎหมาย 
ตามคําพิพากษานั้นเปนทายาทผูมีสิทธิตั้งแตวันตายของเจาบํานาญ ในกรณีเชนนี้ใหกระทรวง 
การคลังเรียกคืนบําเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งรับบําเหน็จตกทอดไปกอนแลวตามระเบียบที่ 
กระทรวงการคลังกําหนด 
  ในกรณีที่ไมสามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดที่จายใหทายาทซึ่งรับเกินไปในสวน 
ของตนตามวรรคหาได กระทรวงการคลังไมตองรับผิดชอบจายเงินบําเหน็จตกทอดใหแกบุตรซึ่ง
ได 
มีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอด 
แตอยางใด 
  *[มาตรา ๔๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖)  
พ.ศ. ๒๕๓๙] 
 
  มาตรา ๔๙* ภายใตบังคับมาตรา ๓๘ ผูไดรับบํานาญปกติอยู หรือผูมีสิทธิจะได
รับ 
บํานาญปกติ หรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ตาย ใหจายเงินเปนบําเหน็จตกทอดให 
แกบุคคลดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๘ เปนจํานวนสามสิบเทาของบํานาญรายเดือนท่ีไดรับหรือมี
สิทธิ 
ไดรับนั้นและใหจายตามสวนและหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรานั้น 
  *[มาตรา ๔๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖)  
พ.ศ. ๒๕๓๙] 
 
  มาตรา ๕๐* การคํานวณเงินบําเหน็จตกทอดตามความในลักษณะนี้ รายใดไดผล 
เปนยอดเงินบําเหน็จตกทอดไมถึงสามพันบาท ก็ใหจายเปนเงินบําเหน็จตกทอดสามพันบาท 
  *[ลักษณะ ๓ บําเหน็จตกทอดมาตรา ๕๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญ 
ขาราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒] 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

            ลักษณะ ๔ 
    การพิจารณาส่ังจายบําเหน็จบํานาญ 
                    --------------- 
 
  มาตรา ๕๑* เมื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการเจาสังกัดซึ่งมีฐานะ 
ไมต่ํากวากรม หรือจังหวัด แลวแตกรณี ไดรับเรื่องราวขอรับบําเหน็จหรือบํานาญแลวใหรีบ 
ตรวจสอบ และนําสงใหถึงกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแตวันรับ และใหกระทรวง 
การคลังรีบพิจารณาสั่งภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแตวันรับ  ท้ังน้ี เวนแตความลาชาเปนเพราะความผิด 
ของผูขอหรือสวนราชการเจาสังกัด แลวแตกรณี 
  การขอใหส่ังจายและการส่ังจายบําเหน็จหรือบํานาญ ใหเปนไปตามระเบียบที่ 
กระทรวงการคลังกําหนด 
  *[มาตรา ๕๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๔)  
พ.ศ. ๒๕๒๖] 
 
     ลักษณะ ๕ 
               การเสียสิทธิรับบํานาญ 
                   --------------- 
 
  มาตรา ๕๒  ผูใดไดรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดอยู ถา 
  (๑) กระทําความผิดถึงตองโทษจําคุก โดยคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตความ
ผิด 
ในลักษณะฐานลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรอื 
  (๒) เปนบุคคลลมละลายทุจริต ตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
  ผูนั้นหมดสิทธิรับบํานาญปกติ หรือบํานาญตกทอดตั้งแตวันมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
 
  มาตรา ๕๓* ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการฝายตุลาการหรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ 
ผูใดมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยในเรื่อง 
ที่กระทําผิดวินัยนั้น ใหกระทรวงเจาสังกัดพิจารณาวินิจฉัยวา ถาผูน้ันไมถึงแกความตายเสียกอน 
จะตองไดรับโทษถึงไลออกหรือไม ถาเห็นวาผูน้ันจะตองถูกลงโทษถึงไลออก ทายาทไมมีสิทธิ 
ไดรับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๘ 
  ในกรณีท่ีขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 
หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการผูใดมีกรณีหรือตองหาวา 
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยในเรื่องที่กระทําผิดวินัยนั้น  
ใหกระทรวงเจาสังกัดพิจารณาวินิจฉัยวา ถาผูนั้นไมถึงแกความตายเสียกอนจะตองไดรับโทษถึง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ไลออกหรือปลดออกหรือไม ถากระทรวงเจาสังกัดเห็นวาผูนั้นจะตองถูกลงโทษถึงไลออกหรือ 
ปลดออก ทายาทไมมีสิทธิไดรับบําเหนจ็ตกทอดตามมาตรา ๔๘ 
  *[มาตรา ๕๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๙)  
พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๕๔  ผูซึ่งไดรับบํานาญปกติ หรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ หรือไดรับ 
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ หรือทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัด ผูใดกระทําความผิดอาญาซึ่ง 
ไมใชความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือถูกฟองวาเปน 
บุคคลลมละลายทุจรติ ถาถึงแกความตายกอนมีคดีหรือกอนคดีถึงท่ีสุด ใหกระทรวงเจาสังกัดท่ีผู
นั้น 
เคยสังกัดอยูพิจารณาวินิจฉัยวา ผูนั้นไดกระทําความผิดจริงหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นไดกระทําความ
ผิด 
ซ่ึงกฎหมายกําหนดโทษจําคุกอยางสูงไวเกินกวาหน่ึงปแลว ทายาทไมมีสิทธิไดรับบํานาญตาม 
มาตรา ๔๙ 
 
  มาตรา ๕๕  ทายาทดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิท่ีจะไดรับบํานาญตามมาตรา ๔๑  
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 
  (๑) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา ไดเจตนากระทําหรือพยายามกระทําใหเจา
บํานาญ 
หรือผูท่ีจะกอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตนถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
  (๒) ทายาทตามมาตรา ๔๔ ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา ไดเจตนากระทําหรือ 
พยายามกระทําใหทายาทดวยกันถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
  (๓) ผูท่ีไดฟองเจาบํานาญหรือผูท่ีจะกอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตน หาวาทํา 
ความผิดโทษประหารชีวิต และตนเองกลับตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา มีความผิดฐานฟองเท็จ 
หรือทําพยานเท็จ 
 
     ลักษณะ ๖ 
           บทเฉพาะกาล 
                    --------------- 
 
  มาตรา ๕๖  ขาราชการผูใดลาออกไปดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน หรือสภา 
ผูแทนราษฎร แลวแตกรณีกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหม ก็ให 
นับเวลาระหวางที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน หรือสภาผูแทนราษฎร ในการคํานวณบําเหน็จ 
บํานาญตามกฎหมายท่ีใชอยูกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๕๗  ผูซึ่งไปหรือผูซึ่งทางราชการสั่งอนุญาตใหไปศึกษาวิชาในตาง
ประเทศ 
กอนวันใชพระราชบัญญัตินี ้เมื่อเขารับราชการใหมีสิทธินับเวลาระหวางไปศึกษาวิชาในตาง 
ประเทศเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามเกณฑในกฎหมายวาดวยบําเหน็จ 
บํานาญท่ีใชอยูกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๕๘  ขาราชการผูใดกลับเขารับราชการกอนวันใชพระราชบัญญัตินี ้และ
ตาม 
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญท่ีใชอยูในขณะท่ีกลับเขารับราชการนั้น อาจใหนับเวลาราชการ 
หลายตอนตอกันได ก็ใหผูนั้นมีสิทธิไดนับเวลาราชการตอนกอนกับตอนหลังตอกันได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
    จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
        นายกรัฐมนตร ี
 
--------------------------------------------- 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
  [รก.๒๔๙๔/๘๐/๑พ/๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔] 
 
--------------------------------------------- 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
  [รก.๒๔๙๖/๑๐/๑๙๖/๓ กุมภาพันธ ๒๔๙๖] 
 
--------------------------------------------- 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
  มาตรา ๑๑  การบอกเลิกรับบํานาญตามมาตรา ๓๐ (จ) แหงพระราชบัญญัติ 
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ตามที่ไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ สําหรับ 
ผูที่ไดกลับเขารับราชการใหม กอนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ ใหบอกเลิกไดภายในระยะ 
เวลาหน่ึงรอยย่ีสิบวัน นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ แตทั้งนี้ตองกระทําในขณะที ่
ยังรับราชการอยู และในกรณีท่ีไดรับบํานาญรวมกับเงินเดือนมาแลว ใหคืนบํานาญและเงินท่ีจาย 
ควบกับบํานาญที่รับไปแลวตั้งแตวันที่กลับเขารับราชการใหมใหหมดเสียกอนวันออกจากราชการ 
 
  มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
  ๑. เนื่องจากไดมีการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหขาราชการตํารวจซึ่งกรมตํารวจสั่งแตงตั้งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการตํารวจ โดย 
ไดรับเงินเดือนจากผูวาจาง คงมีฐานะเปนขาราชการตํารวจ จึงจําตองแกไขเพิ่มเติมพระราช
บัญญัติ 
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหสอดคลองกันดวย 
  ๒. ขาราชการซึ่งออกจากราชการ โดยไดรับบํานาญไปแลวเปนผูออกจากราชการ 
ไปโดยไมมีความผิด เมื่อกลับเขารับราชการใหมก็สมควรใหประโยชนในการนับเวลาราชการ 
ตอนกอนกับตอนหลังติดตอกันได 
  ๓. เพื่อเหมาะสมแกความเปนอยูและความเปนธรรมแกขาราชการซึ่งไดรับราช
การ 
มานาน จึงสมควรใหสิทธิในการคํานวณบํานาญตามกฎหมายโดยไมมีขอจํากัดขั้นสูงไวสําหรับ 
บํานาญท่ีจะพึงไดรับ 
  ๔. เนื่องจากขาราชการประจําตลอดจนขาราชการบํานาญบางคน บิดา มารดา 
ไดตายเสียต้ังแตเล็ก ตองอาศัยญาติพี่นอง เชน ปู ยา ตา ยาย หรือผูมีใจบุญอื่น ๆ ชวยเหลือ 
อุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษามาตั้งแตเยาววัย เชนเดียวกับบิดามารดา จนกระทั่งเขารับราชการ  
เมื่อขาราชการผูนั้นถึงแกกรรมลง โดยท่ีมิไดมีบุตรภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย ผูที่ไดอุปการะ
เล้ียงดู 
มาก็ควรไดรับบํานาญตกทอดเชนเดียวกับที่บัญญัติไวสําหรับผูรับบํานาญพิเศษ และในทํานอง 
เดียวกันขาราชการที่ไมมีบิดามารดาและบุตรภริยา แตไดอุปการะเล้ียงดูผูหน่ึงผูใด เมื่อขาราชการ 
ผูนั้นถึงแกกรรม ยอมเปนเหตุใหผูท่ีอยูในความอุปการะเล้ียงดูไดรับความเดือดรอน จึงเปนการ 
สมควรท่ีจะใหผูอยูในความอุปการะเล้ียงดูไดรับบํานาญตกทอดดวย และเน่ืองจากเดิมไมมี 
บทนิยามคําวา ผูอุปการะ และผูอยูในอุปการะ  ฉะนั้น จึงควรมีบทนิยามไวเพ่ือใหชัดแจงข้ึน 
  [รก.๒๔๙๙/๗๗/๕พ/๒๗ กันยายน ๒๔๙๙] 
 
---------------------------- 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
  มาตรา ๓  ขาราชการซึ่งออกจากราชการโดยมีสิทธิไดรับบํานาญกอนวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถากลับเขารับราชการใหม คําวา "เงินเดือนเดิม" ตามพระราชบัญญัติ 
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหหมายถึงเงินเดือนเดือนสุดทายท่ีเคยไดรับอันดับสูง
สุด 
ในครั้งใดกอนออกจากราชการรวมกับเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) ตามเกณฑคร้ังสุด
ทาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
  มาตรา ๔  เพื่อประโยชนแหงมาตรา ๓๑ วรรคทาย ของพระราชบัญญัติบําเหน็จ 
บํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหรวมเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) ตามเกณฑครั้ง 
สุดทายกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเขากับเงินเดือนเดือนสุดทายที่ไดรับอยูกอนวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับซึ่งใหตั้งเปนเกณฑคํานวณบําเหน็จบํานาญตามความในวรรคทาย 
แหงมาตรานั้นดวย 
 
  มาตรา ๙  ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ บํานาญปกติใหจํากัดจํานวนอยางสูงไมเกิน 
เงินเดือนเดือนสุดทาย 
 
  มาตรา ๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไมกระทบกระท่ังสิทธิของผูไดรับหรือมีสิทธิ 
ไดรับบํานาญตกทอดอยูแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
  มาตรา ๑๔  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับเบี้ยหวัดบํานาญโดยคํานวณจากอัตรา 
เงินเดือนที่ไดรับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและไดรับเงินเพิ่มอยูตามระเบียบการ 
เบิกจายเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราวสําหรับผูที่ไดรับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบํานาญ 
พ.ศ. ๒๕๐๐ ใหไดรับเบี้ยหวัดบํานาญตามอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ 
  ผูไดรับบํานาญโดยคํานวณจากอัตราเงินเดือนท่ีไดรับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติ 
น้ีใชบังคับ ซึ่งกลับเขารับราชการใหมโดยมิไดนับเวลาราชการติดตอกัน เมื่อออกจากราชการใน 
ตอนหลัง สําหรับบํานาญเดิมท่ีจะไดรับ ใหไดรับตามอัตราในบัญชีดังกลาวในวรรคแรก 
  บทบัญญัติในวรรคแรกใหใชบังคับเฉพาะผูที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับเบี้ยหวัด 
บํานาญเพราะเหตุท่ีไดรับราชการ 
 
  มาตรา ๑๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
  
    บัญชีอัตราเบี้ยหวัดบํานาญขาราชการ 
        ทายพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
     (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
  [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลไดเสนอราง
กฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ยกเลิก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) โดยรวมเงินเพิ่มพิเศษเขาเปนเงินเดือนจึงตองแก
กฎหมาย 
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการใหสอดคลองกัน และในโอกาสเดียวกันนี้สมควรที่จะแกหลักการ 
บางประการในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการเสียในคราวเดียวกันดวย เชน เปดโอกาส 
ใหขาราชการผูมีอายุครบหาสิบปบริบูรณ หรือมีเวลาราชการครบยี่สิบหาปบริบูรณลาออกจาก 
ราชการขอรับบําเหน็จบํานาญได และยกเลิกบํานาญตกทอดซึ่งปรากฏวาไดมีความยุงยากในทาง 
ปฏิบัติเปนอันมาก และเปลี่ยนเปนบําเหน็จตกทอด 
  อนึ่ง เนื่องจากการที่เอาเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) มารวมกับ 
เงินเดือนและถือเปนเงินเดือนนั้น เปนผลใหขาราชการซึ่งออกจากราชการ ภายหลังวันที่พระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับ ไดรับบํานาญมีจํานวนสูงขึ้น ท้ัง ๆ ท่ีการคํานวณเปนไปตามวิธีเดิม จึงสมควร 
ปรับปรุงอัตราเบี้ยหวัดบํานาญของขาราชการที่ไดรับอยูในขณะนี้เพิ่มขึ้นใหสมสวนกัน เพื่อความ 
เปนธรรมแกขาราชการซึ่งไดปฏิบัติงานใหแกบานเมืองมาแลวนั้นดวย 
  [รก.๒๕๐๒/๑๐๑/๒๔พ/๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๒] 
 
--------------------------- 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
   
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีปงบประมาณไดเปล่ียน 
จากปปฏิทินเปนระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมของปหนึ่ง ถึงเดือนกันยายนของปถัดไป และเปน 
การสมควรที่จะเปลี่ยนหลักเกณฑเกษียณอายุของขาราชการใหสอดคลองกับปงบประมาณใหม  
โดยใหผูท่ีมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณแลว  พนจากราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบ ๖๐ ป 
บริบูรณนั้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
  [รก.๒๕๐๔/๙๖/๑พ/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔] 
 
---------------------------- 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในกรณ ีมีการโอนขาราชการ 
สวนจังหวัดมาเปนขาราชการ ใหผูที่โอนมามีสิทธิไดนับเวลาราชการระหวางที่เปนขาราชการ 
สวนจังหวัดเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการไดดวย จึงตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
  [รก.๒๕๐๙/๗๙/๓๗พ/๑๖ กันยายน ๒๕๐๙] 
 
---------------------------- 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๒ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อใหขาราชการที่โอนมาจาก 
พนักงานเทศบาลมีสิทธิไดนับเวลาระหวางที่เปนพนักงานเทศบาลเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณ 
บําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการไดดวย 
  [รก.๒๕๑๒/๑๙/๑๒พ/๖ มีนาคม ๒๕๑๒] 
 
------------------------- 
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๑๒๕ 
  โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา กระทรวงกลาโหมไดประกาศใชขอบังคับวาดวย 
การเบิกจายเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะของผูที่ไดเลื่อนฐานะเปนขาราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตร 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และโดยที่สภาพเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะนี้เปน 
เงินเดือนจึงสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เพ่ือให 
นําเงินเพิ่มการเล่ือนฐานะมารวมเปนเงินเดือนเดือนสุดทายสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ   
  [รก.๒๕๑๕/๖๔/๑๓พ/๒๔ เมษายน ๒๕๑๕] 
 
---------------------------- 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อใหขาราชการซึ่งจะตอง 
ออกจากราชการเพราะเกษียณอายุ ไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปของปที่ออก 
จากราชการ และนําเงินบําเหน็จความชอบท่ีไดรับนั้นมาคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
  [รก.๒๕๑๖/๑๒๐/๑พ/๒๕ กันยายน ๒๕๑๖] 
 
--------------------------- 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 
  มาตรา ๕  ใหผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับเบ้ียหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
วาดวยเงินเบ้ียหวัด หรือบํานาญปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ อยูในวันท่ี 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ทาย 
พระราชบัญญัตินี ้
  ผูซึ่งกลับเขารับราชการใหมกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับโดยมิไดนับเวลา 
ราชการติดตอกันและถูกงดบํานาญตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๔๙๙ เมื่อออกจากราชการในหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ สําหรับบํานาญเดิม 
ที่จะไดรับใหไดรับตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ทายพระราชบัญญัตินี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๖  ใหผูไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญตามกฎหมายวาดวยนิรโทษกรรมใน 
โอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ หรือกฎหมายวาดวยลางมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ 
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๒  
ทายพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๗  ความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ มิใหใชบังคับแกผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญปกติ
ตาม 
มาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๘  ใหผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอยู
ใน 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไดรับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๓ ทาย 
พระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๙  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอุปการะ 
หรอื 
ผูอยูในอุปการะ อยูในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ใหรวมบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มท่ีไดรับ
อยู 
ตามระเบียบการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราวสําหรับผูที่ไดรับเงินในงบประมาณ 
เบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ เขาดวยกัน แลวปรับใหไดรับเปนบํานาญพิเศษอยางเดียวตาม 
อัตราในบัญชีหมายเลข ๔ ทายพระราชบัญญัตินี ้
  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอุปการะ หรือผูอยูใน 
อุปการะเริ่มตั้งแตวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ เปนตนมา และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยู 
จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหไดรับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๕ ทาย 
พระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๑๐  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญตกทอดอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติ
นี ้
ใชบังคับ ใหรวมบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มท่ีไดรับอยูตามระเบียบการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษ
ประจํา 
เดือนชั่วคราวสําหรับผูที่ไดรับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ เขาดวยกันแลว
ปรับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใหไดรับเปนบํานาญตกทอดอยางเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๖ ทายพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม 
พระราชบัญญัตินี ้
 
    บัญชีอัตราเบี้ยหวัดบํานาญขาราชการ 
        ทายพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
     (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
  [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง 
อัตราเบี้ยหวัดและบํานาญ เพื่อใหเหมาะสมแกคาครองชีพในปจจุบัน และเพื่อใหผูรับเบี้ยหวัด 
บํานาญเสียภาษีเงินไดเอง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
  [รก.๒๕๑๗/๑๑๒/๓๘พ/๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗] 
 
----------------------------- 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี ้คือ โดยท่ีกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการซึ่งบัญญัติใหขาราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว อาจไดรับการตอเวลาราชการ 
ใหรับราชการตอไปอีกไดในกรณีพิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ 
อยางย่ิง นั้น ไมเหมาะสมกับสภาวการณของประเทศในปจจุบัน สมควรท่ีจะไดยกเลิกการตอเวลา 
ราชการใหแกขาราชการ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว ไมวาในกรณีใด จึงจําเปนตองตรา 
พระราชบัญญัตินี ้
  [รก.๒๕๑๘/๓๕/๑พ/๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๑๘] 
 
---------------------------- 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
  มาตรา ๕  การบอกเลิกรับบํานาญตามมาตรา ๓๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
บําเหน็จ 
บํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้สําหรับผูที่เขารับราชการ
เปน 
ขาราชการกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบอกเลิกไดภายในระยะเวลาหน่ึงรอยย่ีสิบวัน 
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  แตท้ังน้ี ตองกระทําในขณะที่ยังรับราชการอยู และในกรณ ี
ท่ีไดรับบํานาญรวมกับเงินเดือนมาแลว ใหคืนบํานาญและเงินท่ีจายควบกับบํานาญท่ีรับไปแลว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตั้งแตวันที่เขารับราชการเปนขาราชการใหหมดเสียกอนวันออกจากราชการ 
 
  มาตรา ๖  บทบัญญัติมาตรา ๓๕ ทวิ ไมกระทบกระเทือนสิทธิของขาราชการสวน 
ทองถิ่นซึ่งไดรับหรือมีสิทธิในบํานาญปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน 
ทองถ่ิน ซึ่งภายหลังไดเขารับราชการเปนขาราชการกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ 
ขาราชการผูนั้นไมไดใชสิทธิบอกเลิกรับบํานาญเพื่อตอเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
ตามมาตรา ๕ 
 
  มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม 
พระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ เกี่ยวกับการใหขาราชการตาม 
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการซึ่งออกจากราชการแลว ภายหลังเขารับราชการเปน 
ขาราชการสวนทองถิ่น มีสิทธิขอตอเวลาราชการระหวางที่เปนขาราชการตามกฎหมายวาดวย 
บําเหน็จบํานาญขาราชการกับเวลาราชการระหวางท่ีเปนขาราชการสวนทองถิ่นสําหรับคํานวณ 
บําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับกรณีการกลับเขารับราชการใหมได  จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราช 
บัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหขาราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย 
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งออกจากราชการแลว ภายหลังเขารับราชการเปนขาราช
การ 
มีสิทธิขอตอเวลาราชการระหวางท่ีเปนขาราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการสวนทองถิ่นกับเวลาราชการระหวางท่ีเปนขาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
เชนเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
  [รก.๒๕๒๐/๑๗/๓๑พ/๙ มีนาคม ๒๕๒๐] 
 
---------------------------- 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สถานการณของประเทศ 
อยูในภาวะที่มีภัยรอบดาน และภาวะทางเศรษฐกิจของโลกที่กําลังเปนอยูในขณะนี้ก็กระทบ 
กระเทือนตอการพัฒนาประเทศชาติ สมควรท่ีจะเปดโอกาสใหสามารถใชทรัพยากรทางดานบุคคล 
มารวมกันทําประโยชนแกประเทศชาติในดานการรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักร หรือเพื่อ 
ประโยชนในดานการศึกษาและการพัฒนาประเทศใหมากท่ีสุด แตเนื่องจากตามกฎหมายปจจุบัน 
นอกจากขาราชการพลเรือนในพระองคแลว เมื่อขาราชการมีอายุครบหกสิบปบริบูรณตองพนจาก 
ราชการ แมวาทางราชการจะยังเล็งเห็นประโยชนของขาราชการผูนั้นอยูก็ไมสามารถจะเรียกกลับ
มา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ทําประโยชนใหแกประเทศชาติได  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
  [รก.๒๕๒๓/๑๔๖/๑พ/๒๑ กันยายน ๒๕๒๓] 
 
---------------------------- 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
  มาตรา ๙  ในกรณีที่มีผูไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับการปราบปราม 
ผูกระทําความผิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเงินเพ่ิมพิเศษดังกลาวมีผลใชบังคับในการ 
รวมเปนเงินเดือนเดือนสุดทายตั้งแตวันที ่๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
  มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม 
พระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ี เปนการสมควรแกไข 
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ   พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหรวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน 
สําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) เขากับเงินเดือนเดือนสุดทาย เพื่อการคํานวณ 
บําเหน็จบํานาญ โดยใหมีผลใชบังคับยอนหลังตั้งแตวันประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และสมควรใหบุตรท่ีไดมีคํา
พิพากษา 
ของศาลวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของผูตาย มีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษและบําเหน็จตกทอด
ได 
เพ่ือใหสอดคลองกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ ฉบับปจจุบัน และสมควรให
ทบวง 
กรม หรือสวนราชการเจาสังกัดซึ่งมีฐานะไมต่ํากวากรม หรือจังหวัด มีอํานาจสงเรื่องราวขอรับ 
บําเหน็จบํานาญไดเชนเดียวกับกระทรวงเจาสังกัด และใหการส่ังจายบําเหน็จบํานาญเปนไปตาม 
ระเบียบของกระทรวงการคลังโดยใหรีบตรวจสอบ และนาํสงใหถึงกระทรวงการคลังภายใน 
สามสิบวันนับแตวันรับ และใหกระทรวงการคลังรีบพิจารณาสั่งภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแตวันรับ 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
  [รก.๒๕๒๖/๑๗๐/๑๓พ/๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๖] 
 
---------------------------- 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎหมายวาดวยบําเหน็จ 
บํานาญขาราชการซึ่งบัญญัติใหขาราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลวอาจไดรับการตอ 
เวลาราชการใหรับราชการตอไปอีกไดในกรณีพิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นความจําเปนเพื่อ
ประโยชน 
แกราชการอยางยิ่งนั้นไมเหมาะสมกับสภาวการณของประเทศในปจจุบัน สมควรท่ีจะไดยกเลิก 
การตอเวลาราชการใหแกขาราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว ไมวาในกรณีใด จึงจําเปน 
ตองตราพระราชบัญญัตินี ้
                        [รก.๒๕๓๐/๑๑๙/๑พ/๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๐] 
 
---------------------------- 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  มาตรา ๙  การนับเวลาราชการของผูกลับเขารับราชการใหมภายในหนึ่งรอยแปด 
สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบําเหน็จ 
บํานาญขาราชการท่ีใชอยูกอนท่ีจะมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
บําเหน็จ 
บํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ไดใชบังคับมานานแลว และมีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะ
สม 
และสอดคลองกับหลักการในการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการในสวนที่เกี่ยวกับการคิด 
เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการท่ีกลับเขารับราชการใหม สิทธิรับ 
บําเหน็จตกทอดและการแบงจายเงินบําเหน็จตกทอด สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงพระ
ราช 
บัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมและสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
  [รก.๒๕๓๙/๔๒ก/๒๒/๒๗ กันยายน ๒๕๓๙] 
 
---------------------------- 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ  โดยท่ีมาตรา ๓๓๔ (๒) ของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑใหผูพิพากษาศาล 
ยุติธรรมซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณใด ไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 
เพื่อนั่งพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นตน ตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบ
ป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บริบูรณ จนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูพิพากษาผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณและหาก 
ผูพิพากษาอาวุโสผูใดผานการประเมินตามที่กฎหมายบัญญัติวายังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติหนา
ท่ี 
ก็ใหดํารงตําแหนงตอไปไดจนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูพิพากษาผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ 
การพนจากราชการของขาราชการตุลาการและขาราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหนงผูพิพากษา
อาวุโส 
ใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระ
ราช 
บัญญัตินี ้
  [รก.๒๕๔๒/๗๕ก/๖/๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒] 
 
------------------------- 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีไดมีการตรากฎหมาย 
กําหนดหลักเกณฑใหขาราชการอัยการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณใด 
ไปดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส เพื่อปฏิบัติหนาที่พนักงานอัยการในสํานักงานอัยการสูงสุดตั้งแต 
วันถัดจากวันสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ จนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการ 
อัยการผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ และหากอัยการอาวุโสผูใดผานการประเมินตามท่ี 
กฎหมายบัญญัติวายังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ก็ใหดํารงตําแหนงตอไปไดจนถึงวันสิ้นป 
งบประมาณที่อัยการอาวุโสผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพนจากราชการของขาราชการ 
อัยการซ่ึงดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสใหสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา 
พระราชบัญญัตินี ้
  [รก.๒๕๔๓/๑๑ก/๕/๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๓] 
 
---------------------------- 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  มาตรา ๖  ขาราชการผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงอยูกอน 
วันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ ถาผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษ 
ปลดออกจากราชการภายหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช 
บังคับแลว และเปนการลงโทษตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ ขาราชการผูนั้นหรือทายาท แลวแตกรณี ไมมีสิทธิได
รับ 
บําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

โดยพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๗  สิทธิที่จะนับเวลาราชการเปนทวีคูณของขาราชการซึ่งประจําปฏิบัต ิ
หนาที่อยูในเขตที่มีประกาศใชกฎอัยการศึกใหเปนอันยุติลงนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
เวนแตคณะรัฐมนตรีจะไดพิจารณาใหมีสิทธินับเวลาราชการเปนทวีคูณตามมาตรา ๒๔ แหง 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหโทษทางวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญมี ๕ สถาน  
คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือน ปลดออก และไลออก โทษใหออกซ่ึงมีบัญญัติไวใน 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงไมมีอยูอีกตอไป และไดบัญญัติถึง 
สิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการในกรณีปลดออกวา ผูถูกลงโทษปลดออกจากราชการ 
ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัต ิ
วาดวยสิทธิในการไดรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติบําเหน็จ 
บํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหสอดคลองกับที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราช
การ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมิใหมีผลกระทบตอบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
ฝายตุลาการ พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ท่ียังคง 
บัญญัติใหขาราชการตุลาการและขาราชการอัยการซึ่งถูกปลดออกจากราชการไมมีสิทธิไดรับ 
บําเหน็จบํานาญ ประกอบกับหลักเกณฑการนับเวลาราชการเปนทวีคูณของขาราชการในปจจุบัน 
ถูกกําหนดใหเปนไปโดยอัตโนมัติเมื่อไดมีประกาศใชกฎอัยการศึก ซ่ึงไมเหมาะสมกับสภาวการณ 
ทางเศรษฐกิจที่รัฐตองการจะประหยัดงบประมาณรายจาย สมควรแกไขเพิ่มเติมใหการนับเวลา 
ราชการเปนทวีคูณของขาราชการเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีท่ีจะพิจารณาใหตามหลักเกณฑท่ี 
กําหนด  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
  [รก.๒๕๔๓/๒๙ก/๗/๑ เมษายน ๒๕๔๓] 
 
 
          ลัดดาพร / 
แกไข 
          ๑๒/๐๒/๔๕ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
 


