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พระราชบัญญัติ 
บําเหน็จบํานาญข�าราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
   

 
ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ธานีนิวัต กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร 

ผู�สําเร็จราชการแทนพระองค5 
ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

เป8นป9ท่ี ๖ ในรัชกาลป;จจุบัน 
 

โดยท่ีเป8นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว=าด�วยบําเหน็จบํานาญทหารและกฎหมายว=า
ด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการฝ?ายพลเรือน 

 
พระมหากษัตริย5 โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให�

ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว� ดังต=อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว=า “พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต=วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป8นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ยกเลิกบรรดากฎหมายว=าด�วยบําเหน็จบํานาญทหาร กฎหมายว=าด�วย

บําเหน็จบํานาญข�าราชการฝ?ายพลเรือน และบรรดากฎหมาย กฎ และข�อบังคับอ่ืน ๆ ในส=วนท่ีมี
บัญญัติไว�แล�วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงแย�งกับบทแห=งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข�าราชการ” หมายความว=า ทหารและข�าราชการพลเรือน 
“ทหาร” หมายความว=า นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ตลอดจนว=าท่ียศ

นั้น ๆ และพลทหารประจําการ 
“ข�าราชการพลเรือน”๒ หมายความว=า ข�าราชการพลเรือนตามกฎหมายว=าด�วย

ระเบียบข�าราชการพลเรือน ข�าราชการฝ?ายตุลาการตามกฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการฝ?ายตุลา
การ ข�าราชการฝ?ายอัยการตามกฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการฝ?ายอัยการ ข�าราชการพลเรือนใน
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๖๘/ตอนท่ี ๒๔/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๑๑ เมษายน ๒๔๙๔ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว=า “ข�าราชการพลเรือน” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข�าราชการ
การเมืองตามกฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการการเมือง ข�าราชการฝ?ายรัฐสภาตามกฎหมายว=าด�วย
ระเบียบข�าราชการฝ?ายรัฐสภา ข�าราชการตํารวจ ตามกฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการตํารวจ 
ข�าราชการครูตามกฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการครู และข�าราชการกลาโหมพลเรือนตาม
กฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการทหาร 

“เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ” หมายความว=า เวลาราชการท่ี
ข�าราชการรับราชการมาต้ังแต=ต�นจนถึงวันสุดท�ายท่ีได�รับเงินเดือนตามเกณฑ5และวิธีการท่ีบัญญัติไว�ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

“เงินเดือนเดือนสุดท�าย”๓ หมายความว=า เงินเดือนท่ีได�รับจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือนเดือนสุดท�ายท่ีออกจากราชการ รวมท้ังเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับค=าวิชาและ
หรือเงินเพ่ิมการเลื่อนฐานะและหรือสําหรับประจําตําแหน=งท่ีต�องฝ?าอันตรายเป8นปกติ และหรือ
สําหรับการสู�รบ และหรือสําหรับการปราบปรามผู�กระทําความผิด แต=ไม=รวมถึงเงินเพ่ิมอย=างอ่ืน ๆ 
ส=วนข�าราชการตํารวจซ่ึงกรมตํารวจสั่งแต=งต้ังให�ไปปฏิบัติหน�าท่ีราชการตํารวจโดยได�รับเงินเดือนจาก
ผู�ว=าจ�าง เงินเดือนเดือนสุดท�าย หมายความว=า เงินเดือนท่ีผู�ว=าจ�างจ=ายตามคําสั่งของผู�บังคับบัญชาตาม
อัตราเงินเดือนในบัญชีต=อท�ายกฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการตํารวจเดือนสุดท�ายท่ีออกจาก
ราชการ รวมท้ังเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับค=าวิชา และหรือเงินเพ่ิมการเลื่อนฐานะ และหรือ
สําหรับประจําตําแหน=งท่ีต�องฝ?าอันตรายเป8นปกติ และหรือสําหรับการสู�รบ และหรือสําหรับการ
ปราบปรามผู�กระทําความผิด แต=ไม=รวมเงินเพ่ิมอย=างอ่ืน ๆ 

“เงินเดือนเดิม”๔ หมายความว=า เงินเดือนเดือนสุดท�ายท่ีเคยได�รับสูงสุดในครั้งใด
ก=อนออกจากราชการ แต=ในกรณีท่ีมีการปรับอัตราเงินเดือนข�าราชการ เงินเดือนเดิมให�หมายความถึง
เงินเดือนเดือนสุดท�ายท่ีเคยได�รับสูงสุดในครั้งใดก=อนออกจากราชการและได�ปรับตามกฎหมายหรือ
ข�อบังคับท่ีใช�บังคับแก=ข�าราชการนั้นแล�ว 

“บําเหน็จ” หมายความว=า เงินตอบแทนความชอบท่ีได�รับราชการมาซ่ึงจ=ายครั้ง
เดียว 

“บํานาญ” หมายความว=า เงินตอบแทนความชอบท่ีได�รับราชการมาซ่ึงจ=ายเป8นราย
เดือน 

“แพทย5ท่ีทางราชการรับรอง” หมายความว=า ผู�ท่ีได�ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป8นผู�ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว=าด�วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือแพทย5ท่ีมีสิทธิ
ประกอบโรคศิลปะในต=างประเทศซ่ึงประกอบโรคศิลปะอยู=ในต=างประเทศนั้น และกระทรวงการคลัง
ได�รับรองให�ทําการตรวจและแสดงความเห็นตามความในพระราชบัญญัตินี้ได� 

“ทายาทผู�มีสิทธิ”๕ หมายความว=า 

                                                 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําว=า “เงินเดือนเดือนสุดท�าย” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําว=า “เงินเดือนเดิม” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําว=า “ทายาทผู�มีสิทธิ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 

(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) บุตร และให�หมายความรวมถึงบุตรซ่ึงได�มีคําพิพากษาของศาลว=าเป8นบุตรชอบ
ด�วยกฎหมายของผู�ตายซ่ึงได�มีการฟTองคดีขอให�รับเด็กเป8นบุตรก=อนหรือภายในหนึ่งป9นับแต=วันท่ีบิดา
ตายหรือนับแต=วันท่ีได�รู�หรือควรได�รู�ถึงความตายของบิดา 

(๒) สามีหรือภริยา 
(๓) บิดาและมารดา” 
“ผู�อุปการะ”๖ หมายความว=า 
(๑) ผู�ท่ีได�อุปการะเลี้ยงดูให�การศึกษาผู�ตายมาแต=เยาว5ฉันท5บิดามารดากับบุตร หรือ 
(๒) ผู�ท่ีได�อุปการะข�าราชการประจํา หรือข�าราชการบํานาญ ผู�มีรายได�ไม=เพียงพอ

แก=อัตภาพ หรือได�อุปการะข�าราชการบํานาญผู�ซ่ึงป?วยเจ็บทุพพลภาพ หรือวิกลจริตไม=สามารถท่ีจะ
ช=วยตัวเองได� ผู�อุปการะตามข�อนี้ต�องเป8นผู�ให�อุปการะประจําเป8นส=วนใหญ= 

“ผู�อยู=ในอุปการะ”๗ หมายความว=า ผู�ท่ีได�อยู=ในความอุปการะของผู�ตายตลอดมา 
โดยจําเป8นต�องมีผู�อุปการะและความตายของผู�นั้นทําให�ได�รับความเดือนร�อนเพราะขาดความอุปการะ 

 
มาตรา ๕  ให�รัฐมนตรีว=าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ให�มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให�เป8นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว ให�ใช�บังคับได� 

 
ลักษณะ ๑ 

บําเหน็จบํานาญปกติ 
   

 
หมวด ๑ 

สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ 
   

 
มาตรา ๖  เม่ือข�าราชการผู�ใดออกจากราชการ ให�จ=ายบําเหน็จหรือบํานาญให�ตาม

เกณฑ5ซ่ึงกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้ 
สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญเป8นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม=ได� 
 
มาตรา ๗  ภายใต�บังคับมาตรา ๘ ข�าราชการซ่ึงจะได�รับบําเหน็จบํานาญตาม

พระราชบัญญัตินี้ เม่ือก=อนออกจากราชการหรือก=อนได�รับคําสั่งให�ไปทําการใด ๆ ตามความในมาตรา 
๒๘ ต�องได�รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน 

 

                                                 
๖ มาตรา ๔ นิยามคําว=า “ผู�อุปการะ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับ

ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๗ มาตรา ๔ นิยามคําว=า “ผู�อยู=ในอุปการะ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘๘  บุคคลท่ีระบุไว�ต=อไปนี้ ไม= มีสิทธิได�รับบําเหน็จบํานาญปกติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑) ข�าราชการซ่ึงมิใช=ข�าราชการตุลาการตามกฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการฝ?าย
ตุลาการ และข�าราชการอัยการตามกฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการฝ?ายอัยการซ่ึงถูกไล=ออกจาก
ราชการเพราะมีความผิด 

(๒) ข�าราชการตุลาการตามกฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการฝ?ายตุลาการและ
ข�าราชการอัยการตามกฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการฝ?ายอัยการ ซ่ึงถูกไล=ออกหรือปลดออกจาก
ราชการเพราะมีความผิด 

(๓) ข�าราชการวิสามัญหรือลูกจ�าง เว�นแต=ในกรณีท่ีมีข�อกําหนดให�บําเหน็จหรือ
บํานาญไว�ในหนังสือสัญญาจ�างตามความต�องการของรัฐบาล 

(๔) ผู�ซ่ึงรัฐบาลกําหนดเงินอย=างอ่ืนไว�ให�แทนบําเหน็จหรือบํานาญแล�ว 
(๕) ผู�ซ่ึงมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไม=ครบหนึ่งป9บริบูรณ5 
(๖) ผู� ซ่ึงไม=เคยรับราชการมาก=อน แต=ได�เป8นทหารตามกฎหมายว=าด�วยการรับ

ราชการทหาร เม่ือปลดเป8นกองหนุนแล�วและได�เข�ารับราชการอีก โดยเวลารับราชการจะติดต=อกับ
เวลาราชการกองประจําการหรือไม=ก็ตาม ยังไม=ครบหนึ่งป9บริบูรณ5 

 
มาตรา ๙  ข�าราชการมีสิทธิได�รับบําเหน็จบํานาญปกติด�วยเหตุอย=างใดอย=างหนึ่ง 

ดังต=อไปนี้ 
(๑) เหตุทดแทน 
(๒) เหตุทุพพลภาพ 
(๓) เหตุสูงอายุ 
(๔) เหตุรับราชการนาน 
 
มาตรา ๑๐  สิทธิในการขอบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้ให�มีอายุความ

สามป9 
 
มาตรา ๑๑๙  บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนั้น ให�แก=ข�าราชการซ่ึงออกจาก

ประจําการเพราะเลิก หรือยุบตําแหน=ง หรือซ่ึงมีคําสั่งให�ออกโดยไม=มีความผิด หรือซ่ึงออกตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย หรือทหารซ่ึงออกจากกองหนุนเบ้ียหวัด 

 
มาตรา ๑๒  บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพนั้น ให�แก=ข�าราชการผู�ป?วยเจ็บทุพพล

ภาพ ซ่ึงแพทย5ท่ีทางราชการรับรองได�ตรวจและแสดงความเห็นว=าไม=สามารถท่ีจะรับราชการใน
ตําแหน=งหน�าท่ีซ่ึงปฏิบัติอยู=นั้นต=อไป 

 
                                                 

๘ มาตรา ๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

๙ มาตรา ๑๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๔๙๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๓๑๐  บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุนั้น ให�แก=ข�าราชการผู�มีอายุครบหกสิบป9
บริบูรณ5แล�ว 

ถ�าข�าราชการผู�ใดมีอายุครบห�าสิบป9บริบูรณ5แล�ว ประสงค5จะลาออกจากราชการ ก็
ให�ผู�มีอํานาจสั่งอนุญาตให�ลาออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุได� 

 
มาตรา ๑๔๑๑  บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานนั้น ให�แก=ข�าราชการซ่ึงมีเวลา

ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสามสิบป9บริบูรณ5แล�ว 
ถ�าข�าราชการผู�ใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบยี่สิบห�าป9

บริบูรณ5แล�ว ประสงค5จะลาออกจากราชการ ก็ให�ผู�มีอํานาจสั่งอนุญาตให�ลาออกจากราชการเพ่ือรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานได� 

 
มาตรา ๑๕  ข�าราชการผู�ซ่ึงมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไม=ถึงสิบป9

บริบูรณ5 มีสิทธิได�บําเหน็จ 
ข�าราชการผู�ซ่ึงมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญต้ังแต=สิบป9บริบูรณ5ข้ึน

ไป มีสิทธิได�บํานาญ 
 
มาตรา ๑๖  ข�าราชการผู�มีสิทธิได�บํานาญจะยื่นคําขอรับบําเหน็จตามเกณฑ5ใน

มาตรา ๓๒ แทนบํานาญก็ได� 
 
มาตรา ๑๗๑๒  ข�าราชการผู�ใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสิบ

ป9บริบูรณ5แล�ว ออกจากราชการเพราะลาออกและไม=มีสิทธิท่ีจะได�รับบําเหน็จบํานาญปกติตามความ
ในมาตรา ๙ ก็ให�ได�รับบําเหน็จตามเกณฑ5ในมาตรา ๓๒ 

 
มาตรา ๑๘๑๓  ข�าราชการการเมืองตําแหน=งรัฐมนตรีซ่ึงได�รับราชการในตําแหน=ง

ข�าราชการการเมืองมาแล�วและมีเวลาราชการในตําแหน=งข�าราชการการเมืองรวมกันไม=น�อยกว=าสี่ป9
บริบูรณ5  เม่ือออกจากตําแหน=งและไม=ประสงค5จะรับบําเหน็จบํานาญตามความในบทแห= ง
พระราชบัญญัตินี้โดยประการอ่ืน ก็ให�มีสิทธิรับบํานาญเดือนละสองพันบาท 

แต=ถ�าข�าราชการผู�นั้นมีสิทธิได�รับหรือเคยได�รับบํานาญปกติอยู=ก=อนแล�ว เม่ือ
ข�าราชการผู�นั้นได�ใช�สิทธิตามความในวรรคก=อน สิทธิรับบํานาญท่ีมีอยู=แล�วนั้นเป8นอันสิ้นไป 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
๑๑ มาตรา ๑๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
๑๒ มาตรา ๑๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
๑๓ มาตรา ๑๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การคํานวณเวลาราชการตามความในมาตรานี้ ไม=ให�รวมเวลาราชการท่ีผู�นั้นได�รับ
บําเหน็จบํานาญไปแล�ว ถ�ามีเข�าด�วย 

 
หมวด ๒ 

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับ 
คํานวณบําเหน็จบํานาญ 

   
 

มาตรา ๑๙๑๔  ข�าราชการซ่ึงมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5แล�วเป8นอันพ�นจากราชการ
เม่ือสิ้นป9งบประมาณท่ีผู�นั้นมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5 

ความในวรรคหนึ่งมิให�ใช�บังคับแก=ข�าราชการพลเรือนในพระองค5 สมุหราชองครักษ5 
รองสมุหราชองครักษ5 ข�าราชการการเมือง และข�าราชการซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติเรื่องการพ�นจาก
ราชการไว�เป8นอย=างอ่ืน 

การพ�นจากราชการของข�าราชการพลเรือนในพระองค5 สมุหราชองครักษ5 และรอง 
สมุหราชองครักษ5ให�เป8นไปตามพระราชอัธยาศัย 

ให�นําความในวรรคสองและวรรคสามมาใช�บังคับกับทหารผู� ดํารงตําแหน=งผู�
บัญชาการหน=วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค5ด�วยโดยอนุโลม๑๕ 

 
มาตรา ๑๙ ทวิ๑๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙ ตรี๑๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙ จัตวา๑๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙ สัตต๑๙  ข�าราชการพลเรือนสามัญ หรือข�าราชการรัฐสภาสามัญ 

ตําแหน=งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน=งประเภทท่ัวไประดับ
อาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ และจะต�องพ�นจากราชการตามมาตรา ๑๙ อาจรับราชการต=อไปได� 
                                                 

๑๔ มาตรา ๑๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๑๕ มาตรา ๑๙ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๑๖ มาตรา ๑๙ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๑๗ มาตรา ๑๙ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๑๘ มาตรา ๑๙ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๑๙ มาตรา ๑๙ สัตต แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตามท่ีกําหนดในกฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนหรือกฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการ
รัฐสภา แล�วแต=กรณี 

 
มาตรา ๒๐๒๐  ให�คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว=าด�วยการ

บริหารงานบุคคลของข�าราชการแต=ละประเภท เป8นเจ�าหน�าท่ีควบคุมเกษียณอายุของข�าราชการ
ประเภทนั้น เว�นแต=ข�าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ให�กระทรวงกลาโหมเป8นเจ�าหน�าท่ี 

 
มาตรา ๒๑๒๑  ก=อนสิ้นป9งบประมาณทุกป9ไม=น�อยกว=าหกสิบวัน ให�เจ�าหน�าท่ีควบคุม

เกษียณอายุของข�าราชการตามมาตรา ๒๐ ยื่นบัญชีรายชื่อข�าราชการผู�มีสิทธิจะได�รับบําเหน็จบํานาญ 
เนื่องจากการเกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ ในป9งบประมาณถัดไปต=อประธานศาล เจ�ากระทรวง หรือ
หัวหน�าหน=วยงานของรัฐของผู�นั้น แล�วแต=กรณี และต=อกระทรวงการคลัง๒๒ 

ในกรณีท่ีมีการต=อเวลาราชการให�แก=ข�าราชการผู�ใด ให�เจ�ากระทรวงแจ�งไปให�
เจ� าหน� า ท่ี ควบ คุมเกษียณ อายุทราบ  และให� เจ� าหน� า ท่ี ควบ คุมเกษียณ อายุแจ� งต= อ ไปยั ง
กระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๒๒๒๓  การต=อเวลาราชการในคราวแรกและในคราวถัดไป ให�เป8นไปตาม

กฎหมายว=าด�วยการบริหารงานบุคคลของข�าราชการประเภทนั้น 
การต=อเวลาราชการในคราวแรก ให�นับต้ังแต=วันครบเกษียณอายุของข�าราชการ

ประเภทนั้น ส=วนการต=อเวลาราชการให�ในคราวถัดไป หากไม=มีกฎหมายบัญญัติไว�เป8นอย=างอ่ืนให�สั่ง
ต=อเวลาราชการล=วงหน�าไม=น�อยกว=าหนึ่งเดือนก=อนสิ้นวันครบการต=อเวลาราชการครั้งสุดท�ายถ�ามิได�มี
การสั่งต=อเวลาราชการคราวถัดไป ให�ถือว=าข�าราชการผู�นั้นพ�นจากราชการถัดจากวันครบการต=อเวลา
ราชการครั้งสุดท�าย 

 
มาตรา ๒๓  การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ให�นับแต=วันรับ

ราชการรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนซ่ึงมิใช=อัตราข�าราชการวิสามัญหรือลูกจ�าง 
ครูประชาบาล สารวัตรศึกษา หรือข�าราชการวิสามัญท่ีได�มีบทบัญญัติของกฎหมาย

ให�ยกฐานะหรือให�เปลี่ยนฐานะเป8นข�าราชการท่ีมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญตามมาตรา ๗ ได� และเม่ือได�
มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะเป8นข�าราชการท่ีมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญดังกล=าวแล�ว ก็ให�นับเวลา
ระหว=างท่ีเป8นครูประชาบาล สารวัตรศึกษา หรือข�าราชการวิสามัญท่ีติดต=อกับวันท่ีได�มีการยกฐานะ
หรือการเปลี่ยนฐานะนั้นเป8นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญได�ด�วย 

                                                 
๒๐ มาตรา ๒๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๑ มาตรา ๒๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๒ มาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี 

๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓ มาตรา ๒๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�าราชการซ่ึงทํางานหรือรับราชการก=อนอายุครบสิบแปดป9บริบูรณ5 ให�เริ่มนับเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญต้ังแต=วันท่ีมีอายุครบสิบแปดป9บริบูรณ5เป8นต�นไป 

ผู�ซ่ึงได�ข้ึนทะเบียนทหารกองประจําการ ให�มีสิทธินับเวลาราชการได�ต้ังแต=วันข้ึน
ทะเบียนกองประจําการตามกฎหมายว=าด�วยการรับราชการทหาร 

 
มาตรา ๒๓ ทวิ๒๔  การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของ

ข�าราชการท่ีโอนมาจากข�าราชการส=วนจังหวัด หรือข�าราชการท่ีโอนมาจากพนักงานเทศบาล ให�นับ
เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว=าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส=วน
ท�องถ่ินท่ีใช�อยู=ในวันโอน เป8นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญด�วย 

 
มาตรา ๒๔  ผู�ซ่ึงกระทําหน�าท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหว=างเวลาท่ีมี

การรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว=างเวลาท่ีมีพระบรมราช
โองการประกาศสถานการณ5ฉุกเฉิน หรือในระหว=างเวลาท่ีสั่งให�เป8นนักดําเรือดําน้ํา ให�นับเวลา
ราชการท่ีปฏิบัติการตามสั่งเป8นทวีคูณ แม�ว=าในระยะเวลาดังกล=าวนั้นจะไม=ได�รับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณประเภทเงินเดือนก็ตาม 

ในกรณีท่ีมีการประกาศใช�กฎอัยการศึกในเขตพ้ืนท่ีใด ให�คณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
พิจารณาให�ข�าราชการซ่ึงประจําปฏิบัติหน�าท่ีอยู=ในเขตท่ีได�มีประกาศใช�กฎอัยการศึกนั้นได�รับการนับ
เวลาราชการท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในระหว=างนั้นเป8นทวีคูณได�ตามหลักเกณฑ5ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
หลักเกณฑ5ดังกล=าวให�พิจารณาความจําเป8นของสถานการณ5โดยคํานึงถึงความยากลําบากและการ
เสี่ยงอันตรายอย=างแท�จริงของข�าราชการนั้น๒๕ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาให�นับเวลาราชการเป8น
ทวีคูณตามวรรคสอง ถ�าผู�ใดมีเวลาราชการซ่ึงอาจนับเป8นทวีคูณในเวลาเดียวกันได�หลายประการ ก็ให�
นับเวลาระหว=างนั้นเป8นทวีคูณแต=ประการเดียว๒๖ 

 
มาตรา ๒๕  เวลาป?วยหรือลา หรือต�องพักราชการ ซ่ึงได�รับอนุญาตให�รับเงินเดือน

เต็มนั้น สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญให�นับเหมือนเต็มเวลาราชการ 
เวลาป?วยหรือลา หรือต�องพักราชการ ซ่ึงได�รับอนุญาตให�รับเงินเดือนไม=เต็มนั้น 

สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญให�นับเวลาตามส=วนแห=งเงินเดือนท่ีได�รับ 
เวลาป?วยหรือลา หรือต�องพักราชการ หรือมิได�อยู=รับราชการ ซ่ึงมิได�รับอนุญาตให�

รับเงินเดือน ไม=นับเป8นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ แต=ท้ังนี้มิได�หมายความถึงผู�ท่ีมิได�
อยู=รับราชการด�วยเหตุท่ีถูกลงทัณฑ5ทางวินัยตามกฎหมายว=าด�วยวินัยทหารหรือตํารวจ 

 

                                                 
๒๔ มาตรา ๒๓ ทวิ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตบํิาเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. 

๒๕๑๒ 
๒๕ มาตรา ๒๔ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี 

๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๖ มาตรา ๒๔ วรรคสาม แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี 

๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๖  ในระหว=างท่ีทหารกองหนุนได�รับเบ้ียหวัด ให�นับเวลาสําหรับการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญเสมอหนึ่งในสี่ของเวลาอยู=รับราชการ 

 
มาตรา ๒๗  ข�าราชการซ่ึงทางราชการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกให�ไปดูการหรือ

ศึกษาวิชาในต=างประเทศ ให�นับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหว=างนั้นเหมือนเต็ม
เวลาราชการ 

 
มาตรา ๒๘  ข�าราชการท่ีได�รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซ่ึง

ทางราชการสั่งให�ไปทําการใด ๆ ตามหลักเกณฑ5ท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ผู�นั้นยังไม=มีสิทธิรับ
บําเหน็จบํานาญ และให�นับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหว=างนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ 

 
มาตรา ๒๙  เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญให�นับแต=จํานวนป9 เศษ

ของป9ถ�าถึงครึ่งป9ให�นับเป8นหนึ่งป9 
การนับระยะเวลาตามความในวรรคก=อน สําหรับเดือนหรือวัน ให�คํานวณตามวิธีการ

จ=ายเงินเดือน และให�นับสิบสองเดือนเป8นหนึ่งป9 สําหรับจํานวนวัน ถ�ามีรวมกันหลายระยะ ให�นับ
สามสิบวันเป8นหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๓๐๒๗  ข�าราชการซ่ึงมิใช=ข�าราชการการเมืองผู�ใดออกจากราชการไปแล�ว ถ�า

ภายหลังกลับเข�ารับราชการใหม= ให�นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามบทบัญญัติ
แห=งกฎหมายว=าด�วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 

ข�าราชการการเมืองผู�ใดซ่ึงต�องออกหรือพ�นจากตําแหน=งโดยผลของรัฐธรรมนูญแห=ง
ราชอาณาจักรไทย และยังมิได�รับบําเหน็จบํานาญสําหรับการรับราชการในตอนท่ีต�องออกหรือพ�นจาก
ตําแหน=ง ถ�าภายหลังกลับเข�ารับราชการใหม=เป8นข�าราชการการเมือง ให�นับเวลาราชการสําหรับ
คํานวณบําเหน็จบํานาญก=อนออกหรือพ�นจากตําแหน=งต=อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง 

ข�าราชการการเมืองผู�ซ่ึงออกหรือพ�นจากตําแหน=งโดยได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญ
ปกติจากการได�นับเวลาราชการท่ีเป8นข�าราชการการเมืองสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือได�รับ
หรือมีสิทธิได�รับบํานาญตามมาตรา ๑๘ ถ�าภายหลังกลับเข�ารับราชการใหม=เป8นข�าราชการการเมือง 
และเลิกรับบํานาญในขณะท่ีกลับเข�ารับราชการใหม= ให�นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญก=อนออกหรือพ�นจากตําแหน=งต=อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง หากผู�นั้นประสงค5จะรับ
บํานาญต=อไปจะต�องแจ�งความประสงค5ภายในสามสิบวันนับแต=วันกลับเข�ารับราชการใหม= โดยทําเป8น
หนังสือลงลายมือชื่อไว�เป8นหลักฐานยื่นต=อส=วนราชการท่ีผู�นั้นกลับเข�ารับราชการใหม= เม่ือแจ�งความ
ประสงค5ดังกล=าวแล�ว ให�ผู�นั้นมีสิทธิรับบํานาญต=อไปและจะนับเวลาราชการต=อเนื่องมิได� ถ�าพ�น
กําหนดเวลาดังกล=าวไม=แจ�งความประสงค5ให�ถือว=าข�าราชการผู�นั้นเลิกรับบํานาญเพ่ือขอนับเวลา

                                                 
๒๗ มาตรา ๓๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ราชการต=อเนื่องโดยให�ส=วนราชการท่ีผู�นั้นกลับเข�ารับราชการใหม=แจ�งไปยังส=วนราชการท่ีผู�นั้นรับ
บํานาญอยู=เพ่ืองดจ=ายบํานาญ๒๘ 

ข�าราชการซ่ึงมิใช=ข�าราชการการเมืองผู�ใดออกจากราชการโดยได�รับหรือมีสิทธิได�รับ
บํานาญปกติหรือข�าราชการส=วนท�องถ่ินผู�ใดออกจากราชการโดยได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญปกติ
ตามกฎหมายว=าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส=วนท�องถ่ิน ถ�าภายหลังผู�นั้นกลับเข�ารับราชการใหม=
เป8นข�าราชการการเมือง มิให�นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญก=อนออกจากราชการ
ต=อเนื่องกับเวลารับราชการเป8นข�าราชการการเมืองในตอนหลัง แต=ให�นับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเฉพาะเวลารับราชการเป8นข�าราชการการเมืองในตอนหลังเท=านั้น๒๙ 

ข�าราชการซ่ึงมิใช=ข�าราชการการเมืองผู�ใดหรือข�าราชการส=วนท�องถ่ินผู�ใดออกจาก
ราชการไปแล�วกลับเข�ารับราชการเป8นข�าราชการการเมือง และได�นับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญก=อนออกจากราชการต=อเนื่องกับเวลารับราชการเป8นข�าราชการการเมืองในตอนหลัง
มาก=อนแล�ว ถ�าภายหลังผู�นั้นกลับเข�ารับราชการเป8นข�าราชการการเมืองอีกมิให�นับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญในครั้งก=อนต=อเนื่องกับเวลารับราชการเป8นข�าราชการการเมืองในครั้ง
หลัง แต=ให�นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญเฉพาะเวลารับราชการเป8นข�าราชการ
การเมืองในครั้งหลัง๓๐ 

 
มาตรา ๓๐ ทวิ๓๑  (ยกเลิก) 

 
หมวด ๓ 

วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
   

 
มาตรา ๓๑๓๒  ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ให�ต้ังเงินเดือนเดือนสุดท�ายเป8น

เกณฑ5คํานวณ แต=ถ�าเป8นการคํานวณบําเหน็จบํานาญของข�าราชการ ซ่ึงพ�นจากราชการเพราะ
เกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ เงินเดือนเดือนสุดท�ายให�หมายความรวมถึงเงินเดือนท่ีได�เลื่อนในวัน
สุดท�ายของป9งบประมาณนั้นด�วย 

การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดท�ายของป9งบประมาณนั้นไม=ก=อให�เกิดสิทธิรับเงินเดือนท่ี
ได�เลื่อน แต=เงินเดือนท่ีได�เลื่อนนั้นให�ถือเสมือนว=าเป8นเงินเดือนเดิม 

                                                 
๒๘ มาตรา ๓๐ วรรคสาม แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี 

๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๓๐ มาตรา ๓๐ วรรคห�า เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๓๑ มาตรา ๓๐ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๓๒ มาตรา ๓๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. 

๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�าราชการผู�ใดเคยดํารงตําแหน=งในขณะเดียวกันหลายตําแหน=ง แล�วพ�นจาก
ตําแหน=งท่ีมีเงินเดือนสูงก=อนพ�นจากราชการ ให�ถือเงินเดือนเดือนสุดท�ายของตําแหน=งท่ีมีเงินเดือนสูง
จากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนท่ีเคยได�รับอยู=นั้นเป8นเงินเดือนเดือนสุดท�ายสําหรับต้ังเป8นเกณฑ5
คํานวณ ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือข�อบังคับปรับอัตราเงินเดือนของตําแหน=งท่ีมีเงินเดือนสูงก=อน
ข�าราชการผู�นั้นพ�นจากราชการ ให�ถือเงินเดือนของตําแหน=งท่ีมีเงินเดือนสูงท่ีปรับตามกฎหมายหรือ
ข�อบังคับนั้นแล�ว เป8นเงินเดือนเดือนสุดท�ายสําหรับต้ังเป8นเกณฑ5คํานวณ๓๓ 

 
มาตรา ๓๒๓๔  วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ ให�กระทํา ดังนี้  
(๑) สําหรับบําเหน็จ ให�ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท�ายคูณด�วยจํานวนป9เวลาราชการ 
(๒) สําหรับบํานาญ ให�ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท�ายหารด�วยห�าสิบคูณด�วยจํานวนป9เวลา

ราชการ 
 
มาตรา ๓๓  ภายใต�บังคับมาตรา ๓๘ เม่ือได�แจ�งการคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติให�

ผู�มีสิทธิรับทราบล=วงพ�นสองป9แล�ว ให�ถือว=าการคํานวณนั้นเป8นอันเด็ดขาด 
 
มาตรา ๓๔๓๕  (ยกเลิก) 

 
หมวด ๔ 

ผู�รับบํานาญกลับเข�ารับราชการใหม=๓๖ 
   

 
มาตรา ๓๕๓๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๕ ทวิ๓๘  (ยกเลิก) 

 
ลักษณะ ๒ 

บําเหน็จบํานาญพิเศษ 
   

 
                                                 

๓๓ มาตรา ๓๑ วรรคสาม แก�ไขเพ่ิมเติมโดยโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 
(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓๔ มาตรา ๓๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 
๒๕๓๙ 

๓๕ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๖ หมวด ๔ ผู�รับบํานาญกลับเข�ารับราชการใหม= มาตรา ๓๕ ถึง มาตรา ๓๕ ทวิ ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓๗ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓๘ มาตรา ๓๕ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๖  เม่ือข�าราชการผู�ใดประสบเหตุดังท่ีบัญญัติไว�ในลักษณะนี้ ให�จ=าย
บําเหน็จหรือบํานาญพิเศษให� 

สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญพิเศษเป8นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม=ได� 
 
มาตรา ๓๗  ข�าราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลท่ีทําหน�าท่ีทหารตามท่ี

กระทรวงกลาโหมกําหนด ผู�ใดได�รับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขาหูหนวกท้ังสองข�าง ตาบอด 
หรือได�รับการป?วยเจ็บ ซ่ึงแพทย5ท่ีทางราชการรับรองได�ตรวจแล�วและแสดงว=าถึงทุพพลภาพไม=
สามารถจะรับราชการต=อไปได�อีกเลย  ท้ังนี้ เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน�าท่ีหรือถูกประทุษร�าย
เพราะเหตุกระทําการตามหน�าท่ี ให�ผู�นั้นได�รับบํานาญปกติกับท้ังได�รับบํานาญพิเศษด�วย เว�นแต=การ
ได�รับอันตราย ได�รับการป?วยเจ็บ หรือการถูกประทุษร�ายนั้นเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเล=ออย=าง
ร�ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง 

 
มาตรา ๓๘  ข�าราชการผู�ใดได�รับบําเหน็จหรือบํานาญไปแล�วตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือพลทหารกองประจําการหรือบุคคลท่ีทําหน�าท่ีทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ผู�ใดซ่ึงได�
ออกจากราชการหรือพ�นจากหน�าท่ีทหารไปแล�ว ถ�าภายในกําหนดเวลาสามป9 นับแต=วันออกจาก
ราชการหรือพ�นจากหน�าท่ีทหาร ปรากฏหลักฐานชัดแจ�งว=า ผู�นั้นเกิดป?วยเจ็บถึงทุพพลภาพอันเป8นผล
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน�าท่ีราชการระหว=างท่ีผู�นั้นรับราชการหรือทําหน�าท่ีทหารอยู=ก็ให�จ=ายบํานาญ
ตามมาตรา ๓๗ และถ�าถึงตายก็ให�จ=ายบํานาญตามมาตรา ๔๑  ท้ังนี้ ให�จ=ายให�นับแต=วันขอ และใน
กรณีท่ีได�รับบําเหน็จไปแล�ว ก็ให�จ=ายเฉพาะบํานาญพิเศษแต=อย=างเดียว 

 
มาตรา ๓๙  การคํานวณบํานาญพิเศษ ให�เจ�ากระทรวงเป8นผู�กําหนดตามสมควรแก=

เหตุการณ5ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของผู�นั้น ตามอัตราดังต=อไปนี้ 
(๑) ในยามปกติ มีอัตราต้ังแต=ห�าในห�าสิบส=วนจนถึงยี่สิบในห�าสิบส=วนแห=งเงินเดือน

เดือนสุดท�าย 
(๒) ผู�มีหน�าท่ีต�องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือต�อง

ไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหน�าท่ีต�องทําการดําน้ํา หรือมีหน�าท่ีทําการกวาดทุ=น
ระเบิด หรือมีหน�าท่ีขุด ทําลาย ทํา หรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหน�าท่ีเก่ียวกับไอพิษ ถ�าได�รับ
อันตรายด�วยหน�าท่ีท่ีกระทํานั้น ให�มีอัตราเป8นจํานวนก่ึงเงินเดือนเดือนสุดท�าย 

(๓) เวลาทําหน�าท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดในระหว=างเวลาท่ีมีการรบหรือการ
สงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว=างเวลาท่ีมีพระบรมราชโองการประกาศ
สถานการณ5ฉุกเฉิน ถ�าได�รับอันตรายด�วยหน�าท่ีท่ีกระทํานั้น ให�มีอัตราต้ังแต=สามสิบในห�าสิบส=วน
จนถึงสามสิบห�าในห�าสิบส=วนของเงินเดือนเดือนสุดท�าย ในกรณีท่ีไม=มีเงินเดือน ให�ถืออัตราเงินเดือน
ทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดเป8นเงินเดือนเดือนสุดท�าย 

 
มาตรา ๔๐  ผู�ได�รับอันตรายถึงทุพพลภาพดังกล=าวในมาตรา ๓๗ แม�จะยังไม=มีสิทธิ

รับบํานาญปกติ ก็ให�ได�รับบํานาญปกติได� คิดตามอัตราท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๓๒ บวกกับบํานาญ
พิเศษด�วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๑๓๙  ผู�ได�รับอันตรายดังกล=าวในมาตรา ๓๗ ถ�าถึงแก=ความตายเพราะเหตุ
นั้นก=อนได�รับบํานาญพิเศษไป นอกจากบําเหน็จตกทอดซ่ึงจะได�รับตามท่ีบัญญัติไว�ในลักษณะ ๓ ก็ให�
จ=ายบํานาญพิเศษให�แก=ทายาทผู�มีสิทธิตามเกณฑ5ดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ อีกด�วย 
ดังนี้ 

(๑) ในยามปกติเป8นจํานวนก่ึงเงินเดือนเดือนสุดท�ายของผู�ตาย 
(๒) ผู�มีหน�าท่ีต�องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศหรือมี

หน�าท่ีต�องทําการโดดร=ม หรือต�องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหน�าท่ีต�องทําการ
ดําน้ํา หรือมีหน�าท่ีทําการกวาดทุ=นระเบิด หรือมีหน�าท่ีขุด ทําลาย ทําหรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมี
หน�าท่ีเก่ียวกับไอพิษ หรือเวลาทําหน�าท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหว=างท่ีมีการรบหรือการ
สงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว=างเวลาท่ีมีการประกาศใช�กฎอัยการศึกหรือ
ประกาศสถานการณ5ฉุกเฉิน ถ�าได�รับอันตรายด�วยหน�าท่ีท่ีกระทํานั้น ให�มีอัตราเป8นจํานวนสี่สิบในห�า
สิบส=วนแห=งเงินเดือนเดือนสุดท�ายของผู�ตาย 

 
มาตรา ๔๒  ข�าราชการผู�ใดได�รับการป?วยเจ็บจนทุพพลภาพดังกล=าวในมาตรา ๓๗ 

เพราะเหตุ 
(๑) ต�องไปปฏิบัติราชการเป8นครั้งคราวนอกตําบลท่ีตั้งสํานักงานประจํา หรือ 
(๒) ต�องประจําปฏิบัติราชการในท�องท่ีกันดารท่ีจะต�องเสี่ยงต=อโรคภัยไข�เจ็บซ่ึง

ท�องท่ีนั้นได�กําหนดไว�โดยพระราชกฤษฎีกา 
ถ�าปรากฏว=า ความป?วยเจ็บทุพพลภาพนั้นได�เกิดเนื่องจากการต�องไปปฏิบัติราชการ

หรือต�องประจําปฏิบัติราชการนั้น ก็ให�จ=ายบํานาญตามมาตรา ๓๗ และถ�าถึงตายก็ให�จ=ายบํานาญ
พิเศษตามมาตรา ๔๑ (๑) 

 
มาตรา ๔๓  ข�าราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลท่ีทําหน�าท่ีทหารตามท่ี

กระทรวงกลาโหมกําหนด ผู�ใดสูญหายไปและมีเหตุอันควรเชื่อได�ว=าผู�นั้นได�รับอันตรายดังกล=าวใน
มาตรา ๓๗ ถึงตาย เม่ือพ�นกําหนดสองเดือนนับแต=วันสูญหาย ให�สันนิษฐานไว�ก=อนเพ่ือประโยชน5แห=ง
พระราชบัญญัตินี้ว=า ผู�นั้นถึงแก=ความตายในวันท่ีสูญหายและให�จ=ายบํานาญพิเศษตามบทบัญญัติใน
มาตรา ๔๑ 

ถ�าปรากฏในภายหลังว=า ผู�ท่ีต�องสันนิษฐานว=าตายตามความในวรรคก=อนมิได�ตาย ก็
ให�งดจ=ายบํานาญพิเศษนั้น  และถ�าเจ�ากระทรวงจะต�องจ=ายเงินให�ในระหว=างเวลาท่ีต�องสันนิษฐานว=า
ถึงแก=ความตาย ก็ให�หักจํานวนเงินท้ังหมดท่ีจ=ายไปแล�วออกจากจํานวนเงินท่ีต�องจ=ายนั้น 

 
มาตรา ๔๔๔๐  บํานาญพิเศษท่ีบัญญัติในลักษณะนี้ ให�จ=ายแก=ทายาทผู�มีสิทธิตาม

เกณฑ5 ดังนี้ 
(๑) บุตร ให�ได�รับสองส=วน ถ�าผู�ตายมีบุตรต้ังแต=สามคนข้ึนไป ให�ได�รับสามส=วน 

                                                 
๓๙ มาตรา ๔๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
๔๐ มาตรา ๔๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) สามีหรือภรรยา ให�ได�รับหนึ่งส=วน 
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ท่ีมีชีวิตอยู= ให�ได�รับหนึ่งส=วน 
ถ�าผู�ตายไม=มีทายาทผู�มีสิทธิได�รับบํานาญพิเศษในอนุมาตราใดดังกล=าวหรือทายาท

นั้นได�ตายไปก=อน ให�แบ=งบํานาญพิเศษนั้นระหว=างทายาทผู�มีสิทธิตามส=วนในอนุมาตราท่ีมีทายาทผู�มี
สิทธิได�บํานาญพิเศษ 

ถ�าได�มีการจ=ายบํานาญพิเศษไปแล�ว หากปรากฏว=ามีบุตรซ่ึงได�มีคําพิพากษาของศาล
ว=าเป8นบุตรชอบด�วยกฎหมายของผู�ตายซ่ึงได�มีการฟTองคดีขอให�รับเด็กเป8นบุตรก=อนหรือภายในหนึ่งป9
นับแต=วันท่ีบิดาตายหรือนับแต=วันท่ีได�รู�หรือควรได�รู�ถึงความตายของบิดาเพ่ิมข้ึน ให�แบ=งบํานาญพิเศษ
นั้นใหม=ระหว=างทายาทผู�มีสิทธิโดยถือว=าบุตรชอบด�วยกฎหมายตามคําพิพากษานั้นเป8นทายาทผู�มีสิทธิ
ต้ังแต=วันตายของเจ�าบํานาญ กรณีเช=นนี้ ให�กระทรวงการคลังหักเอาจากทายาทซ่ึงรับบํานาญพิเศษไป
ก=อนแล�วคืนตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

กรณีท่ีไม=สามารถหักเงินบํานาญพิเศษท่ีจ=ายให�ทายาทซ่ึงรับเกินไปในส=วนของตน
ตามวรรคสามคืนได� กระทรวงการคลังไม=ต�องรับผิดชอบจ=ายเงินบํานาญพิเศษให�แก=บุตรซ่ึงได�มีคํา
พิพากษาของศาลว=าเป8นบุตรชอบด�วยกฎหมายย�อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบํานาญพิเศษแต=อย=างใด 

ถ�าไม=มีทายาทผู�มีสิทธิได�รับบํานาญพิเศษดังกล=าวท้ัง ๓ อนุมาตรา ให�บุคคลซ่ึงเจ�า
กระทรวงพิจารณาเห็นว=ามีหลักฐานแสดงได�ว=าเป8นผู�อุปการะผู�ตายอยู=หรือเป8นผู�อยู=ในความอุปการะ
ของผู�ตาย เป8นผู�รับบํานาญพิเศษตามส=วนท่ีเจ�ากระทรวงจะได�กําหนดให� และเม่ือได�จ=ายบํานาญพิเศษ
ให�แก=ผู�อุปการะหรือผู�อยู=ในความอุปการะของผู�ตายแล�ว หากปรากฏภายหลังว=ามีบุตรซ่ึงได�มีคํา
พิพากษาของศาลว=าเป8นบุตรชอบด�วยกฎหมายของผู�ตายซ่ึงได�มีการฟTองคดีขอให�รับเด็กเป8นบุตรก=อน
หรือภายในหนึ่งป9นับแต=วันท่ีบิดาตายหรือนับแต=วันท่ีได�รู�หรือควรได�รู�ถึงความตายของบิดา ให�สั่งจ=าย
บํานาญพิเศษให�แก=บุตรซ่ึงศาลพิพากษาว=าเป8นบุตรชอบด�วยกฎหมายดังกล=าว กรณีเช=นนี้ถ�าไม=
สามารถเรียกเงินบํานาญพิเศษท่ีจ=ายให�ผู�อุปการะหรือผู�อยู=ในความอุปการะของผู�ตายรับไปแล�วคืนได�
ให�นําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

เม่ือบุคคลซ่ึงได�รับบํานาญพิเศษอยู=ตามท่ีกล=าวข�างต�นตายหรือหมดสิทธิไป ให�ส=วนท่ี
ผู�นั้นได�รับอยู=เป8นอันยุติลงเพียงนั้น 

 
มาตรา ๔๕  บํานาญพิเศษท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๔๔ ให�จ=ายโดยกําหนดเวลาและ

เง่ือนไข ดังนี้ 
(๑) บุตร ให�มีสิทธิได�รับจนอายุครบยี่สิบป9บริบูรณ5 เว�นแต=เม่ืออายุครบยี่สิบป9

บริบูรณ5นั้นกําลังศึกษาอยู=ในชั้นเตรียมอุดมศึกษา หรือในชั้นอุดมศึกษา หรือชั้นการศึกษาท่ีทาง
ราชการรับรองให�เทียบเท=า ก็ให�ได�รับต=อไปตลอดเวลาท่ียังทําการศึกษาอยู=ในสถานศึกษา แต=ไม=เกิน
อายุยี่สิบห�าป9บริบูรณ5 

(๒) สามีหรือภริยาให�ได�รับตลอดชีวิต เว�นแต=ทําการสมรสใหม= 
(๓) บิดามารดา ให�ได�รับตลอดชีวิต 
(๔) บุคคลอ่ืนนอกจากท่ีได�กล=าวใน (๑) (๒) และ (๓) ถ�าอายุยังไม=ถึงยี่สิบป9บริบูรณ5 

ให�อนุโลมรับอย=างบุตร แล�วแต=กรณี ถ�าไม=เข�าลักษณะดังกล=าวแล�ว ให�รับอยู=เพียงสิบป9 
ถ�าผู�มีสิทธิได�รับบํานาญพิเศษเป8นผู�พิการถึงทุพพลภาพอยู=ก=อนแล�วหรือในระหว=างท่ี

มีสิทธิได�รับบํานาญพิเศษ ก็ให�ผู�นั้นได�รับบํานาญพิเศษตลอดเวลาท่ีทุพพลภาพอยู= 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๖๔๑  บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพท่ีได�รับรวมกับบํานาญปกติถ�ามีจํานวน
เงินรวมกันไม=ถึงเดือนละหนึ่งหม่ืนห�าพันบาท ให�ได�รับบํานาญพิเศษเพ่ิมข้ึนอีกจนครบหนึ่งหม่ืนห�าพัน
บาท และบรรดาผู�มีสิทธิจะได�รับจะยื่นขอเปลี่ยนเป8นการรับบําเหน็จพิเศษแทนได� เป8นจํานวนเงิน
เท=ากับบํานาญพิเศษหกสิบเดือน 

 
มาตรา ๔๗  การขอบํานาญพิเศษต�องแสดงรายงานแพทย5ท่ีทางราชการรับรองกับ

รายงานแสดงเหตุท่ีต�องรับอันตราย ได�รับการป?วยเจ็บ หรือถูกประทุษร�ายนั้นด�วย 
ในกรณีดังบัญญัติไว�ในมาตรา ๔๓ ให�แสดงถึงเหตุการณ5อันทําให�ควรเชื่อได�ว=าผู�นั้น

ได�รับอันตรายถึงตาย 
 

ลักษณะ ๒/๑ 
บําเหน็จดํารงชีพ๔๒ 
   

 
มาตรา ๔๗/๑๔๓  บําเหน็จดํารงชีพ ได�แก= เงินท่ีจ=ายให�แก=ผู�รับบํานาญเพ่ือช=วยเหลือ

การดํารงชีพโดยจ=ายให�ครั้งเดียว 
ผู�รับบํานาญปกติหรือผู�รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพมีสิทธิขอรับบําเหน็จ

ดํารงชีพตามอัตราและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต=ต�องไม=เกินสิบห�าเท=าของบํานาญรายเดือนท่ี
ผู�นั้นได�รับ 

ผู�รับบํานาญผู�ใดได�รับท้ังบํานาญปกติและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ให�นํา
บํานาญปกติและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมเป8นบํานาญรายเดือนเพ่ือคํานวณจ=ายเป8น
บําเหน็จดํารงชีพแก=ผู�นั้น 

เม่ือได�รับบําเหน็จดํารงชีพแล�ว ผู�รับบํานาญปกติหรือผู�รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพไม=มีสิทธิได�รับบําเหน็จดํารงชีพอีก ถ�าภายหลังผู�นั้นกลับเข�ารับราชการใหม=และได�ออกจาก
ราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบํานาญ 

ผู�รับบํานาญปกติหรือผู�รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผู�ใดได�รับบําเหน็จ
ดํารงชีพไปแล�ว ถ�าภายหลังผู�นั้นกลับเข�ารับราชการใหม=โดยมีสิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตอนก=อนออกจากราชการต=อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ และ
เม่ือออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบําเหน็จ การจ=ายบําเหน็จในกรณีเช=นว=านี้ ให�หักเงินออก
จากบําเหน็จท่ีจะได�รับเท=ากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียก=อน 

ในกรณีท่ีผู�รับบํานาญปกติหรือผู�รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได�แสดง
เจตนาขอรับบําเหน็จดํารงชีพไว�แล�ว แต=ได�ตายก=อนได�รับเงินบําเหน็จดํารงชีพ ให�การจ=ายเงินดังกล=าว
เป8นอันระงับไป 

                                                 
๔๑ มาตรา ๔๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๔๒ ลักษณะ ๒/๑ บําเหน็จดํารงชีพ มาตรา ๔๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๓ มาตรา ๔๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ลักษณะ ๒/๒ 
การนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป8นหลักทรัพย5ในการประกันการกู�เงิน๔๔ 

   
 

มาตรา ๔๗/๒๔๕  ผู�รับบํานาญปกติหรือผู�รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอาจ
นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป8นหลักทรัพย5ในการประกันการกู�เงินกับสถาบันการเงิน  ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ5 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีผู�รับบํานาญปกติหรือผู�รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได�รับ
บําเหน็จดํารงชีพไปแล�ว หากประสงค5จะนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป8นหลักทรัพย5ในการประกัน
การกู�เงินกับสถาบันการเงิน ให�หักบําเหน็จดํารงชีพออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดเสียก=อน 

 
มาตรา ๔๗/๓๔๖  ในกรณีท่ีผู�รับบํานาญปกติหรือผู�รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล

ภาพ ซ่ึงได�นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป8นหลักทรัพย5ในการประกันการกู�เงินถึงแก=ความตายหรือผิด
สัญญากู�เงินจนต�องบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดท่ีนําไปเป8นหลักทรัพย5ในการประกันการกู�เงิน
ให�กระทรวงการคลังจ=ายเงินให�แก=สถาบันการเงินท่ีผู�นั้นได�นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป8นหลักทรัพย5
ในการประกันการกู�เงินเท=ากับจํานวนท่ีถูกบังคับแต=ไม=เกินจํานวนท่ีนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป8น
หลักทรัพย5ในการประกันการกู�เงิน 

การจ=ายเงินให�แก=สถาบันการเงินตามวรรคหนึ่ง ให�กระทรวงการคลังจ=ายจาก
งบประมาณท่ีตั้งไว�สําหรับการเบิกจ=ายบําเหน็จตกทอด 

 
มาตรา ๔๗/๔๔๗  ในกรณีท่ีกระทรวงการคลังได�จ=ายเงินแก=สถาบันการเงินไปแล�ว

ตามมาตรา ๔๗/๓ ให�กระทรวงการคลังหักจํานวนเงินนั้นออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดเท=ากับ
จํานวนท่ีจ=ายให�แก=สถาบันการเงิน 

ในกรณีท่ีกระทรวงการคลังไม=อาจหักจํานวนเงินท่ีจ=ายให�แก=สถาบันการเงินจากสิทธิ
ในบําเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่งได� ให�กระทรวงการคลังเรียกเงินคืนจากผู�รับบํานาญปกติหรือผู�รับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพหรือจากกองมรดกของผู�นั้น แล�วแต=กรณี เป8นจํานวนเท=ากับ
จํานวนท่ีกระทรวงการคลังได�จ=ายให�แก=สถาบันการเงิน  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ5และวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๔๗/๕๔๘  ผู�รับบํานาญปกติหรือผู�รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผู�ใด

ได�นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป8นหลักทรัพย5ในการประกันการกู�เงินแล�ว หากภายหลังผู�นั้นกลับเข�า
รับราชการใหม=โดยใช�สิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนก=อนออกจากราชการ

                                                 
๔๔ ลักษณะ ๒/๒ การนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป8นหลักทรัพย5ในการประกันการกู�เงิน 

มาตรา ๔๗/๒ ถึง มาตรา ๔๗/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๕ มาตรา ๔๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๖ มาตรา ๔๗/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๗ มาตรา ๔๗/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๘ มาตรา ๔๗/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ต=อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ และเม่ือออกจากราชการในครั้งหลังได�เลือกรับ
บําเหน็จ ให�จ=ายบําเหน็จแก=ผู�นั้นตามสิทธิท่ีจะได�รับ แต=ต�องไม=เกินจํานวนท่ีเหลือจากสิทธิในบําเหน็จ
ตกทอดท่ีนําไปเป8นหลักทรัพย5ในการประกันการกู�เงิน โดยให�กระทรวงการคลังกันเงินบําเหน็จเท=ากับ
จํานวนดังกล=าวไว�และเม่ือสัญญากู�เงินสิ้นสุดลงโดยไม=มีการบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดท่ี
นําไปเป8นหลักทรัพย5ในการประกันการกู�เงินให�กระทรวงการคลังคืนเงินบําเหน็จท่ีกันไว� 

ในกรณีท่ีผู�รับบําเหน็จถึงแก=ความตายหรือสัญญากู�เงินสิ้นสุดลง ถ�ามีการบังคับเอา
กับสิทธิในบําเหน็จตกทอดท่ีนําไปเป8นหลักทรัพย5ในการประกันการกู�เงิน ให�กระทรวงการคลังจ=ายเงิน
ให�แก=สถาบันการเงิน โดยกระทรวงการคลังมีสิทธิหักจากเงินบําเหน็จท่ีกันไว�ตามวรรคหนึ่งก=อน ถ�ามี
เงินเหลือให�จ=ายคืนแก=ผู�รับบําเหน็จหรือทายาท แล�วแต=กรณี 

 
ลักษณะ ๓ 

บําเหน็จตกทอด๔๙ 
   

 
มาตรา ๔๘๕๐  ข�าราชการผู�ใดตายในระหว=างรับราชการอยู= หรือทหารกองหนุนมี

เบ้ียหวัดตาย ถ�าความตายนั้นมิได�เกิดข้ึนเนื่องจากการประพฤติชั่วอย=างร�ายแรงของตนเอง ให�จ=ายเงิน
เป8นบําเหน็จตกทอดเป8นจํานวนตามเกณฑ5คํานวณในมาตรา ๓๒ (๑) ให�แก=ทายาทผู�มีสิทธิตามเกณฑ5 
ดังนี้ 

(๑) บุตรให�ได�รับสองส=วน ถ�าผู�ตายมีบุตรต้ังแต=สามคนข้ึนไปให�ได�รับสามส=วน 
(๒) สามีหรือภริยาให�ได�รับหนึ่งส=วน 
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ท่ีมีชีวิตอยู=ให�ได�รับหนึ่งส=วน 
ในกรณีท่ีไม=มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นได�ตายไปเสียก=อนให�แบ=งเงิน

ดังกล=าวระหว=างทายาทผู�มีสิทธิในอนุมาตราท่ีมีทายาทผู�มีสิทธิได�รับ 
ในกรณีท่ีไม=มีทายาทท้ังสามอนุมาตราดังกล=าว ให�จ=ายแก=บุคคลซ่ึงผู�ตายได�แสดง

เจตนาไว�ต=อส=วนราชการเจ�าสังกัดตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
ในกรณีท่ีไม=มีทายาทและบุคคลซ่ึงผู�ตายได�แสดงเจตนาไว�ตามวรรคสาม หรือบุคคล

นั้นได�ตายไปก=อน ให�สิทธิในบําเหน็จตกทอดนั้นเป8นอันยุติลง 
ในกรณีท่ีได�มีการจ=ายบําเหน็จตกทอดไปแล�วหากปรากฏว=ามีบุตรซ่ึงได�มีคําพิพากษา

ของศาลว=าเป8นบุตรชอบด�วยกฎหมายของผู�ตาย ซ่ึงได�มีการฟTองคดีขอให�รับเด็กเป8นบุตรก=อนหรือ
ภายในหนึ่งป9นับแต=วันท่ีบิดาตายหรือนับแต=วันท่ีได�รู� หรือควรได�รู�ถึงความตายของบิดาเพ่ิมข้ึน ให�แบ=ง
บําเหน็จตกทอดนั้นใหม=ระหว=างทายาทผู�มีสิทธิโดยถือว=าบุตรชอบด�วยกฎหมายตามคําพิพากษานั้น
เป8นทายาทผู�มีสิทธิตั้งแต=วันตายของเจ�าบํานาญ ในกรณีเช=นนี้ให�กระทรวงการคลังเรียกคืนบําเหน็จตก
ทอดจากทายาทซ่ึงรับบําเหน็จตกทอดไปก=อนแล�วตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

                                                 
๔๙ ลักษณะ ๓ บําเหน็จตกทอด มาตรา ๔๘ ถึง มาตรา ๕๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

บําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๕๐ มาตรา ๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีไม=สามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดท่ีจ=ายให�ทายาทซ่ึงรับเกินไปในส=วนของ
ตนตามวรรคห�าได� กระทรวงการคลังไม=ต�องรับผิดชอบจ=ายเงินบําเหน็จตกทอดให�แก=บุตรซ่ึงได�มีคํา
พิพากษาของศาลว=าเป8นบุตรชอบด�วยกฎหมายย�อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแต=อย=าง
ใด 

 
มาตรา ๔๙๕๑  ภายใต�บังคับมาตรา ๓๘ ผู�ได�รับบํานาญปกติหรือผู�มีสิทธิจะได�รับ

บํานาญปกติหรือผู�รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย ให�จ=ายเงินเป8นบําเหน็จตกทอดให�แก=
บุคคลตามมาตรา ๔๘ เป8นจํานวนสามสิบเท=าของบํานาญรายเดือนรวมกับเงินช=วยค=าครองชีพผู�รับ
เบ้ียหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ท่ีได�รับหรือมีสิทธิได�รับและให�จ=ายตามส=วนและหลักเกณฑ5ท่ีกําหนดใน
มาตรานั้น๕๒ 

ในกรณีท่ีได�มีการรับบําเหน็จดํารงชีพไปแล�ว เม่ือผู�รับบํานาญปกติหรือผู�รับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย การจ=ายเงินบําเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่ง ให�หักเงินออกจาก
บําเหน็จตกทอดท่ีจะได�รับเท=ากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียก=อน๕๓ 

 
มาตรา ๔๙/๑๕๔  ภายใต�บังคับมาตรา ๔๙ ในกรณีท่ีผู�รับบํานาญปกติหรือผู�รับ

บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได�นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป8นหลักทรัพย5ในการประกันการกู�
เงินหากสัญญากู�เงินสิ้นสุดลงโดยไม=มีการบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดท่ีนําไปเป8นหลักทรัพย5ใน
การประกันการกู�เงิน ทายาทมีสิทธิได�รับบําเหน็จตกทอดเต็มตามจํานวนท่ีมีสิทธิ หากผู�รับบํานาญ
ปกติหรือผู�รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก=ความตายหรือสัญญากู�เงินสิ้นสุดลงโดยมีการ
บังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดท่ีนําไปเป8นหลักทรัพย5ในการประกันการกู�เงิน ทายาทมีสิทธิได�รับ
บําเหน็จตกทอดเท=ากับจํานวนท่ีเหลือหลังจากท่ีกระทรวงการคลังได�หักจํานวนเงินท่ีจ=ายให�แก=สถาบัน
การเงินออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๗/๔ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๕๐๕๕  การคํานวณเงินบําเหน็จตกทอดตามความในลักษณะนี้ รายใดได�ผล

เป8นยอดเงินบําเหน็จตกทอดไม=ถึงสามพันบาท ก็ให�จ=ายเป8นเงินบําเหน็จตกทอดสามพันบาท 
 

ลักษณะ ๔ 
การพิจารณาสั่งจ=ายบําเหน็จบํานาญ 

   

                                                 
๕๑ มาตรา ๔๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
๕๒ มาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี 

๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๓ มาตรา ๔๙ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๕๔ มาตรา ๔๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๕๕ มาตรา ๕๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๑๕๖  เม่ือกระทรวง ทบวง กรม หรือส=วนราชการเจ�าสังกัดซ่ึงมีฐานะไม=ตํ่า
กว=ากรม หรือจังหวัด แล�วแต=กรณี ได�รับเรื่องราวขอรับบําเหน็จหรือบํานาญแล�วให�รีบตรวจสอบ และ
นําส=งให�ถึงกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต=วันรับ และให�กระทรวงการคลังรีบพิจารณาสั่ง
ภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต=วันรับ  ท้ังนี้ เว�นแต=ความล=าช�าเป8นเพราะความผิดของผู�ขอหรือส=วนราชการ
เจ�าสังกัด แล�วแต=กรณี 

การขอให�สั่งจ=ายและการสั่งจ=ายบําเหน็จหรือบํานาญ ให�เป8นไปตามระเบียบท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

 
ลักษณะ ๕ 

การเสียสิทธิรับบํานาญ 
   

 
มาตรา ๕๒๕๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๓๕๘  ข�าราชการซ่ึงมิใช=ข�าราชการตุลาการตามกฎหมายว=าด�วยระเบียบ

ข�าราชการฝ?ายตุลาการหรือข�าราชการอัยการตามกฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการฝ?ายอัยการผู�ใดมี
กรณีหรือต�องหาว=ากระทําผิดวินัยอย=างร�ายแรงถึงแก=ความตายก=อนได�รับการวินิจฉัยในเรื่องท่ีกระทํา
ผิดวินัยนั้น ให�กระทรวงเจ�าสังกัดพิจารณาวินิจฉัยว=า ถ�าผู�นั้นไม=ถึงแก=ความตายเสียก=อนจะต�องได�รับ
โทษถึงไล=ออกหรือไม= ถ�าเห็นว=าผู�นั้นจะต�องถูกลงโทษถึงไล=ออก ทายาทไม=มีสิทธิได�รับบําเหน็จตกทอด
ตามมาตรา ๔๘ 

ในกรณีท่ีข�าราชการตุลาการตามกฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการฝ?ายตุลาการ
หรือข�าราชการอัยการตามกฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการฝ?ายอัยการผู�ใดมีกรณีหรือต�องหาว=า
กระทําผิดวินัยอย=างร�ายแรงถึงแก=ความตายก=อนได�รับการวินิจฉัยในเรื่องท่ีกระทําผิดวินัยนั้น ให�
กระทรวงเจ�าสังกัดพิจารณาวินิจฉัยว=า ถ�าผู�นั้นไม=ถึงแก=ความตายเสียก=อนจะต�องได�รับโทษถึงไล=ออก
หรือปลดออกหรือไม= ถ�ากระทรวงเจ�าสังกัดเห็นว=าผู�นั้นจะต�องถูกลงโทษถึงไล=ออกหรือปลดออก 
ทายาทไม=มีสิทธิได�รับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๘ 

 
มาตรา ๕๔  ผู�ซ่ึงได�รับบํานาญปกติหรือมีสิทธิได�รับบํานาญปกติ หรือได�รับบํานาญ

พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ หรือทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัด ผู�ใดกระทําความผิดอาญาซ่ึงไม=ใช=ความผิด
ในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได�กระทําโดยประมาท หรือถูกฟTองว=าเป8นบุคคลล�มละลาย
ทุจริต ถ�าถึงแก=ความตายก=อนมีคดีหรือก=อนคดีถึงท่ีสุด ให�กระทรวงเจ�าสังกัดท่ีผู�นั้นเคยสังกัดอยู=
พิจารณาวินิจฉัยว=า ผู�นั้นได�กระทําความผิดจริงหรือไม= ถ�าเห็นว=าผู�นั้นได�กระทําความผิดซ่ึงกฎหมาย
กําหนดโทษจําคุกอย=างสูงไว�เกินกว=าหนึ่งป9แล�ว ทายาทไม=มีสิทธิได�รับบํานาญตามมาตรา ๔๙ 

                                                 
๕๖ มาตรา ๕๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๒๖ 
๕๗ มาตรา ๕๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๘ มาตรา ๕๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๕  ทายาทดังต=อไปนี้ ไม=มีสิทธิท่ีจะได�รับบํานาญตามมาตรา ๔๑ มาตรา 
๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 

(๑) ผู�ต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว=า ได�เจตนากระทํา หรือพยายามกระทําให�เจ�าบํานาญ
หรือผู�ท่ีจะก=อให�เกิดสิทธิรับบํานาญแก=ตนถึงตายโดยมิชอบด�วยกฎหมาย 

(๒) ทายาทตามมาตรา ๔๔ ต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว=า ได�เจตนากระทําหรือ
พยายามกระทําให�ทายาทด�วยกันถึงตายโดยมิชอบด�วยกฎหมาย 

(๓) ผู�ท่ีได�ฟTองเจ�าบํานาญหรือผู�ท่ีจะก=อให�เกิดสิทธิรับบํานาญแก=ตนหาว=าทําความผิด
โทษประหารชีวิต และตนเองกลับต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว=ามีความผิดฐานฟTองเท็จหรือทําพยานเท็จ 

 
ลักษณะ ๖ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๕๖  ข�าราชการผู�ใดลาออกไปดํารงตําแหน=งสมาชิกสภาผู�แทนหรือสภา

ผู�แทนราษฎร แล�วแต=กรณี ก=อนวันใช�พระราชบัญญัตินี้ ถ�าภายหลังกลับเข�ารับราชการใหม= ก็ให�นับ
เวลาระหว=างท่ีดํารงตําแหน=งสมาชิกสภาผู�แทนหรือสภาผู�แทนราษฎร ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ตามกฎหมายท่ีใช�อยู=ก=อนวันใช�พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๗  ผู�ซ่ึงไปหรือผู�ซ่ึงทางราชการสั่งอนุญาตให�ไปศึกษาวิชาในต=างประเทศ

ก=อนวันใช�พระราชบัญญัตินี้ เม่ือเข�ารับราชการให�มีสิทธินับเวลาระหว=างไปศึกษาวิชาในต=างประเทศ
เป8นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามเกณฑ5ในกฎหมายว=าด�วยบําเหน็จบํานาญท่ีใช�อยู=
ก=อนวันใช�พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๘  ข�าราชการผู�ใดกลับเข�ารับราชการก=อนวันใช�พระราชบัญญัตินี้ และตาม

กฎหมายว=าด�วยบําเหน็จบํานาญท่ีใช�อยู=ในขณะท่ีกลับเข�ารับราชการนั้น อาจให�นับเวลาราชการหลาย
ตอนต=อกันได� ก็ให�ผู�นั้นมีสิทธิได�นับเวลาราชการตอนก=อนกับตอนหลังต=อกันได� 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
       



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔๕๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต=วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔ 
เป8นต�นไป 

 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖๖๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต=วันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เป8น
ต�นไป 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙๖๑ 
 

มาตรา ๑๑  การบอกเลิกรับบํานาญตามมาตรา ๓๐ (จ) แห=งพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ตามท่ีได�แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ สําหรับผู�ท่ี
ได�กลับเข�ารับราชการใหม= ก=อนวันท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช�บังคับ ให�บอกเลิกได�ภายในระยะเวลา
หนึ่งร�อยยี่สิบวัน นับต้ังแต=วันท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช�บังคับ แต=ท้ังนี้ต�องกระทําในขณะท่ียังรับ
ราชการอยู= และในกรณีท่ีได�รับบํานาญรวมกับเงินเดือนมาแล�ว ให�คืนบํานาญและเงินท่ีจ=ายควบกับ
บํานาญท่ีรับไปแล�วต้ังแต=วันท่ีกลับเข�ารับราชการใหม=ให�หมดเสียก=อนวันออกจากราชการ 
 

มาตรา ๑๒  ให�รัฐมนตรีว=าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

๑. เนื่องจากได�มีการแก�ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๔๙๗ ให�ข�าราชการตํารวจซ่ึงกรมตํารวจสั่งแต=งต้ังให�ไปปฏิบัติหน�าท่ีราชการตํารวจ โดยได�รับ
เงินเดือนจากผู�ว=าจ�าง คงมีฐานะเป8นข�าราชการตํารวจ จึงจําต�องแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให�สอดคล�องกันด�วย 

๒. ข�าราชการซ่ึงออกจากราชการ โดยได�รับบํานาญไปแล�วเป8นผู�ออกจากราชการไป
โดยไม=มีความผิด เม่ือกลับเข�ารับราชการใหม=ก็สมควรให�ประโยชน5ในการนับเวลาราชการตอนก=อนกับ
ตอนหลังติดต=อกันได� 

๓. เพ่ือเหมาะสมแก=ความเป8นอยู=และความเป8นธรรมแก=ข�าราชการซ่ึงได�รับราชการ
มานาน จึงสมควรให�สิทธิในการคํานวนบํานาญตามกฎหมายโดยไม=มีข�อจํากัดข้ันสูงไว�สําหรับบํานาญ
ท่ีจะพึงได�รับ 

๔. เนื่องจากข�าราชการประจําตลอดจนข�าราชการบํานาญบางคน บิดา มารดา ได�
ตายเสียต้ังแต=เล็ก ต�องอาศัยญาติพ่ีน�อง เช=น ปู? ย=า ตายาย หรือผู�มีใจบุญอ่ืน ๆ ช=วยเหลืออุปการะ
เลี้ยงดูและให�การศึกษามาต้ังแต=เยาว5วัย เช=นเดียวกับบิดามารดา จนกระท่ังเข�ารับราชการ เม่ือ
                                                 

๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๖๘/ตอนท่ี ๘๐/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ 
๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๗๐/ตอนท่ี ๑๐/หน�า ๑๙๖/๓ กุมภาพันธ5 ๒๔๙๖ 
๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๗๓/ตอนท่ี ๗๗/ฉบับพิเศษ หน�า ๕/๒๗ กันยายน ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�าราชการผู�นั้นถึงแก=กรรมลง โดยท่ีมิได�มีบุตรภริยาโดยชอบด�วยกฎหมาย ผู�ท่ีได�อุปการะเลี้ยงดูมาก็
ควรได�รับบํานาญตกทอดเช=นเดียวกับท่ีบัญญัติไว�สําหรับผู�รับบํานาญพิเศษ และในทํานองเดียวกัน
ข�าราชการท่ีไม=มีบิดามารดาและบุตรภริยา แต=ได�อุปการะเลี้ยงดูผู�หนึ่งผู�ใดไว� เม่ือข�าราชการผู�นั้นถึงแก=
กรรม ย=อมเป8นเหตุให�ผู�ท่ีอยู=ในความอุปการะเลี้ยงดูได�รับความเดือดร�อน จึงเป8นการสมควรท่ีจะให�ผู�
อยู=ในความอุปการะเลี้ยงดูได�รับบํานาญตกทอดด�วย และเนื่องจากเดิมไม=มีบทนิยามคําว=า ผู�อุปการะ 
และผู�อยู=ในอุปการะ  ฉะนั้น จึงควรมีบทนิยามไว�เพ่ือให�ชัดแจ�งข้ึน 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒๖๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต=วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๒ เป8น
ต�นไป 
 

มาตรา ๓  ข�าราชการซ่ึงออกจากราชการโดยมีสิทธิได�รับบํานาญก=อนวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ถ�ากลับเข�ารับราชการใหม= คําว=า “เงินเดือนเดิม” ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให�หมายถึงเงินเดือนเดือนสุดท�ายท่ีเคยได�รับอันดับสูงสุดใน
ครั้งใดก=อนออกจากราชการรวมกับเงินเพ่ิมพิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) ตามเกณฑ5ครั้งสุดท�ายก=อน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 

 
มาตรา ๔  เพ่ือประโยชน5แห=งมาตรา ๓๑ วรรคท�าย ของพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให�รวมเงินเพ่ิมพิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) ตามเกณฑ5ครั้งสุดท�าย
ก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับเข�ากับเงินเดือนเดือนสุดท�ายท่ีได�รับอยู=ก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใช�บังคับซ่ึงให�ตั้งเป8นเกณฑ5คํานวณบําเหน็จบํานาญตามความในวรรคท�ายแห=งมาตรานั้นด�วย 
 

มาตรา ๙  ภายใต�บังคับมาตรา ๑๔ บํานาญปกติให�จํากัดจํานวนอย=างสูงไม=เกิน
เงินเดือนเดือนสุดท�าย 
 

มาตรา ๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไม=กระทบกระท่ังสิทธิของผู�ได�รับหรือมีสิทธิ
ได�รับบํานาญตกทอดอยู=แล�วก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 
 

มาตรา ๑๔  ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับเบ้ียหวัดบํานาญโดยคํานวณจากอัตรา
เงินเดือนท่ีได�รับอยู=ก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับและได�รับเงินเพ่ิมอยู=ตามระเบียบการเบิก
จ=ายเงินเพ่ิมพิเศษประจําเดือนชั่วคราวสําหรับผู�ท่ีได�รับเงินในงบประมาณเบ้ียหวัดบํานาญ พ.ศ. 
๒๕๐๐ ให�ได�รับเบ้ียหวัดบํานาญตามอัตราในบัญชีท�ายพระราชบัญญัตินี้ 

ผู�ได�รับบํานาญโดยคํานวณจากอัตราเงินเดือนท่ีได�รับอยู=ก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใช�บังคับ ซ่ึงกลับเข�ารับราชการใหม=โดยมิได�นับเวลาราชการติดต=อกัน เม่ือออกจากราชการในตอน
หลัง สําหรับบํานาญเดิมท่ีจะได�รับให�ได�รับตามอัตราในบัญชีดังกล=าวในวรรคแรก 

                                                 
๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๗๖/ตอนท่ี ๑๐๑/ฉบับพิเศษ หน�า ๒๔/๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บทบัญญัติในวรรคแรกให�ใช�บังคับเฉพาะผู� ท่ีได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับเบ้ียหวัด
บํานาญเพราะเหตุท่ีได�รับราชการ 

 
มาตรา ๑๕  ให�รัฐมนตรีว=าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

บัญชีอัตราเบ้ียหวัดบํานาญ 
ท�ายพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 

เบ้ียหวัด 
บํานาญเดิม 

บาท 

ให�ได�รับ 
เบ้ียหวัดบํานาญ 

บาท 

เบ้ียหวัด 
บํานาญเดิม 

บาท 

ให�ได�รับ 
เบ้ียหวัดบํานาญ 

บาท 
ไม=เกิน ๑ ๒๕ ๔๒ ๔๐๔ 

 ๒ ๔๐ ๔๔ ๔๑๘ 
 ๓ ๕๕ ๔๖ ๔๓๒ 
 ๔ ๗๐ ๔๘ ๔๔๖ 
 ๕ ๘๕ ๕๐ ๔๖๐ 
 ๖ ๙๗ ๕๕ ๔๙๒.๕๐ 
 ๗ ๑๐๙ ๖๐ ๕๒๕ 
 ๘ ๑๒๑ ๖๕ ๕๕๗.๕๐ 
 ๙ ๑๓๓ ๗๐ ๕๙๐ 
 ๑๐ ๑๔๕ ๗๕ ๖๒๒.๕๐ 
 ๑๑ ๑๕๔ ๘๐ ๖๕๕ 
 ๑๒ ๑๖๓ ๘๕ ๖๘๗.๕๐ 
 ๑๓ ๑๗๒ ๙๐ ๗๒๐ 
 ๑๔ ๑๘๑ ๙๕ ๗๕๒.๕๐ 
 ๑๕ ๑๙๐ ๑๐๐ ๗๘๕ 
 ๑๖ ๑๙๙ ๑๑๐ ๘๕๐ 
 ๑๗ ๒๐๘ ๑๒๐ ๙๑๕ 
 ๑๘ ๒๑๗ ๑๓๐ ๙๘๐ 
 ๑๙ ๒๒๖ ๑๔๐ ๑,๐๔๕ 
 ๒๐ ๒๓๕ ๑๕๐ ๑,๑๑๐ 
 ๒๒ ๒๕๑ ๑๖๐ ๑,๑๗๕ 
 ๒๔ ๒๖๗ ๑๗๐ ๑,๒๔๐ 
 ๒๖ ๒๘๓ ๑๘๐ ๑,๓๐๕ 
 ๒๘ ๒๙๙ ๑๙๐ ๑,๓๗๐ 
 ๓๐ ๓๑๕ ๒๐๐ ๑,๔๓๕ 
 ๓๒ ๓๓๐ ๒๒๐ ๑,๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เบ้ียหวัด 
บํานาญเดิม 

บาท 

ให�ได�รับ 
เบ้ียหวัดบํานาญ 

บาท 

เบ้ียหวัด 
บํานาญเดิม 

บาท 

ให�ได�รับ 
เบ้ียหวัดบํานาญ 

บาท 
 ๓๔ ๓๔๕ ๒๔๐ ๑,๖๗๕ 
 ๓๖ ๓๖๐ ๒๖๐ ๑,๗๙๕ 
 ๓๘ ๓๗๕ ๒๘๐ ๑,๙๑๕ 
 ๔๐ ๓๙๐ ๓๐๐ ๒,๐๓๕ 
 ๓๕๐ ๒,๓๑๐ ๘๐๐ ๔,๕๓๕ 
 ๔๐๐ ๒,๕๘๕ ๙๐๐ ๔,๘๘๕ 
 ๔๕๐ ๒,๘๖๐ ๑,๐๐๐ ๕,๒๓๕ 
 ๕๐๐ ๓,๑๓๕ ๑,๒๐๐ ๕,๘๓๕ 
 ๕๕๐ ๓,๓๘๕ ๑,๔๐๐ ๖,๔๓๕ 
 ๖๐๐ ๓,๖๓๕ ๑,๖๐๐ ๗,๐๓๕ 
 ๖๕๐ ๓,๘๘๕ ๑,๘๐๐ ๗,๖๓๕ 
 ๗๐๐ ๔,๑๓๕ ๒,๐๐๐ ๘,๒๓๕ 
 ๗๕๐ ๔,๓๓๕   

 
ผู�ใดได�รับเบ้ียหวัดบํานาญเดิมอยู=ไม=ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต=ได�รับอยู=ระหว=างสองอัตราใดก็ให�ได�รับ
เบ้ียหวัดบํานาญโดยคํานวณเพ่ิมให�ตามส=วนในระหว=างสองอัตรานั้น 
ตัวอย=าง บํานาญเดิมอัตรา ๕๒ บาท เป8นอัตราท่ีไม=ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต=เป8นอัตราท่ีอยู=ใน
ระหว=างอัตรา ๕๐ บาท กับ ๕๕ บาท 

บํานาญเดิม ๕๐ บาท ได�บํานาญใหม= ๔๖๐ บาท 
บํานาญเดิม ๕๕ บาท ได�บํานาญใหม= ๔๙๒.๕๐ บาท 
ฉะนั้น บํานาญเดิม ๕๒ บาท จะได�บํานาญตามส=วนโดยคํานวณ ดังต=อไปนี้ 
บํานาญเดิมต=างกัน ๕ บาท บํานาญใหม=ต=างกัน ๓๒.๕๐ บาท 
ฉะนั้น บํานาญเดิมต=างกัน ๑ บาท บํานาญใหม=จึงต=างกัน ๖.๕๐ บาท 
บํานาญเดิมต=างกัน ๒ บาท บํานาญใหม=จึงต=างกัน ๑๓.๐๐บาท 
ดังนี้ บํานาญเดิม ๕๐ + ๒ บาท (คือ ๕๒ บาท) บํานาญท่ีจะได�รับจึงเท=ากับ ๔๖๐ + ๑๓ 
บาท เป8น ๔๗๓ บาท 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐบาลได�เสนอร=างกฎหมายว=า
ด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนและกฎหมายว=าด�วยระเบียบข�าราชการฝ?ายตุลาการ ยกเลิกเงินเพ่ิม
พิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) โดยรวมเงินเพ่ิมพิเศษเข�าเป8นเงินเดือนจึงต�องแก�กฎหมายว=าด�วย
บําเหน็จบํานาญข�าราชการให�สอดคล�องกันและในโอกาสเดียวกันนี้สมควรท่ีจะแก�หลักการบาง
ประการในกฎหมายว=าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการเสียในคราวเดียวกันด�วย เช=น เปXดโอกาสให�
ข�าราชการผู�มีอายุครบห�าสิบป9บริบูรณ5 หรือมีเวลาราชการครบยี่สิบห�าป9บริบูรณ5ลาออกจากราชการ
ขอรับบําเหน็จบํานาญได� และยกเลิกบํานาญตกทอดซ่ึงปรากฏว=าได�มีความยุ=งยากในทางปฏิบัติเป8น
อันมาก และเปลี่ยนเป8นบําเหน็จตกทอด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อนึ่ง เนื่องจากการท่ีเอาเงินเพ่ิมพิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) มารวมกับเงินเดือน
และถือเป8นเงินเดือนนั้น เป8นผลให�ข�าราชการซ่ึงออกจากราชการ ภายหลังวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�
บังคับ ได�รับบํานาญมีจํานวนสูงข้ึนท้ัง ๆ ท่ีการคํานวณเป8นไปตามวิธีเดิม จึงสมควรปรับปรุงอัตราเบ้ีย
หวัดบํานาญของข�าราชการท่ีได�รับอยู=ในขณะนี้เพ่ิมข้ึนให�สมส=วนกัน เพ่ือความเป8นธรรมแก=ข�าราชการ
ซ่ึงได�ปฏิบัติงานให�แก=บ�านเมืองมาแล�วนั้นด�วย 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔๖๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต=วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป8นต�น
ไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีป9งบประมาณได�เปลี่ยนจากป9
ปฏิทินเป8นระยะเวลาต้ังแต=เดือนตุลาคมของป9หนึ่งถึงเดือนกันยายนของป9ถัดไป และเป8นการสมควรท่ี
จะเปลี่ยนหลักเกณฑ5เกษียณอายุของข�าราชการให�สอดคล�องกับป9งบประมาณใหม= โดยให�ผู�ท่ีมีอายุ
ครบ ๖๐ ป9บริบูรณ5แล�ว พ�นจากราชการเม่ือสิ้นป9งบประมาณท่ีมีอายุครบ ๖๐ ป9บริบูรณ5นั้น  จึง
จําเป8นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙๖๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต=วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป8นต�น
ไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในกรณีท่ีมีการโอนข�าราชการส=วน
จังหวัดมาเป8นข�าราชการ ให�ผู�ท่ีโอนมามีสิทธิได�นับเวลาราชการระหว=างท่ีเป8นข�าราชการส=วนจังหวัด
เป8นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว=าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการได�
ด�วย  จึงต�องแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว=าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๒๖๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให�ข�าราชการท่ีโอนมาจาก
พนักงานเทศบาลมีสิทธิได�นับเวลาระหว=างท่ีเป8นพนักงานเทศบาลเป8นเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว=าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการได�ด�วย 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๙ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ5 พุทธศักราช ๒๕๑๕๖๖ 
                                                 

๖๓ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๗๘/ตอนท่ี ๙๖/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ 
๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๘๓/ตอนท่ี ๗๙/ฉบับพิเศษ หน�า ๓๗/๑๖ กันยายน ๒๕๐๙ 
๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๘๖/ตอนท่ี ๑๙/ฉบับพิเศษ หน�า ๑๒/๖ มีนาคม ๒๕๑๒ 
๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๘๙/ตอนท่ี ๒๐/ฉบับพิเศษ หน�า ๗/๔ กุมภาพันธ5 ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๑  ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ คําว=า “ข�าราชการ” ให�หมายความถึง
ข�าราชการตามกฎหมายว=าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการ และข�าราชการส=วนท�องถ่ินตามกฎหมาย
ว=าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส=วนท�องถ่ิน 

 
ข�อ ๒  การนับเวลาราชการท่ีข�าราชการปฏิบัติหน�าท่ีในระหว=างประกาศใช�กฎ

อัยการศึกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี ๒ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ มิให�นับเป8น
ทวีคูณตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห=งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และ
มาตรา ๒๖ วรรคสอง แห=งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการส=วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐  ท้ังนี้
ต้ังแต=วันประกาศใช�กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักรตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล=าว 

 
ข�อ ๓  ความในข�อ ๒ มิให�ใช�บังคับแก=การนับเวลาปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการซ่ึงได�

ออกจากราชการ และทางราชการได�สั่งจ=ายบําเหน็จหรือบํานาญให�โดยนับเวลาราชการเป8นทวีคูณไป
แล�วก=อนวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช�บังคับ 

 
ข�อ ๔  ให�รัฐมนตรีว=าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว=าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๒๕ ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๖๗ 
 

ข�อ ๒ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต=วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
เป8นต�นไป 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๑๖๖๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให�ข�าราชการซ่ึงจะต�องออกจาก
ราชการเพราะเกษียณอายุ ได�รับการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป9ของป9ท่ีออกจากราชการ 
และนําเงินบําเหน็จความชอบท่ีได�รับนั้นมาคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗๖๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต=วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป8นต�น
ไป 
 

มาตรา ๕  ให�ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับเบ้ียหวัดตามข�อบังคับกระทรวงกลาโหมว=า
ด�วยเงินเบ้ียหวัด หรือบํานาญปกติตามกฎหมายว=าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการ อยู=ในวันท่ี
                                                 

๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๘๙/ตอนท่ี ๖๔/ฉบับพิเศษ หน�า ๑๓/๒๔ เมษายน ๒๕๑๕ 
๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๙๐/ตอนท่ี ๑๒๐/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๒๕ กันยายน ๒๕๑๖ 
๖๙ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๙๑/ตอนท่ี ๑๑๒/ฉบับพิเศษ หน�า ๓๘/๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญั ตินี้ ใช� บังคับ ได�รับ เบ้ียหวัดหรือบํานาญตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ท�าย
พระราชบัญญัตินี้ 

ผู�ซ่ึงกลับเข�ารับราชการใหม=ก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับโดยมิได�นับเวลา
ราชการติดต=อกันและถูกงดบํานาญตามมาตรา ๓๕ แห=งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
เม่ือออกจากราชการในหรือหลังวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ สําหรับบํานาญเดิมท่ีจะได�รับ ให�ได�รับ
ตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ท�ายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖  ให�ผู�ได�รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญตามกฎหมายว=าด�วยนิรโทษกรรมในโอกาส

ครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ หรือกฎหมายว=าด�วยล�างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ อยู=ในวันท่ี
พระราชบัญญั ตินี้ ใช� บังคับ ได�รับ เบ้ียหวัดหรือบํานาญตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๒ ท�าย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗  ความในมาตรา ๙ แห=งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ มิให�ใช�บังคับแก=ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญปกติตามมาตรา ๕ 
หรือมาตรา ๖ แห=งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘  ให�ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอยู=ใน

วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ได�รับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๓ ท�ายพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
มาตรา ๙  ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผู�อุปการะ หรือผู�

อยู=ในอุปการะ อยู=ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ให�รวมบํานาญพิเศษและเงินเพ่ิมท่ีได�รับอยู=
ตามระเบียบการเบิกจ=ายเงินเพ่ิมพิเศษประจําเดือนชั่วคราวสําหรับผู�ท่ีได�รับเงินในงบประมาณเบ้ียหวัด
บํานาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ เข�าด�วยกันแล�วปรับให�ได�รับเป8นบํานาญพิเศษอย=างเดียวตามอัตราในบัญชี
หมายเลข ๔ ท�ายพระราชบัญญัตินี้ 

ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผู�อุปการะ หรือผู�อยู=ใน
อุปการะเริ่มต้ังแต=วันท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ เป8นต�นมา และได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับอยู=จนถึง
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใช� บังคับ ให� ได�รับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๕ ท�าย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐  ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญตกทอดอยู=ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้

ใช�บังคับ ให�รวมบํานาญตกทอดและเงินเพ่ิมท่ีได�รับอยู=ตามระเบียบการเบิกจ=ายเงินเพ่ิมพิเศษ
ประจําเดือนชั่วคราวสําหรับผู�ท่ีได�รับเงินในงบประมาณเบ้ียหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ เข�าด�วยกันแล�ว
ปรับให�ได�รับเป8นบํานาญตกทอดอย=างเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๖ ท�ายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๑  ให�รัฐมนตรีว=าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บัญชีอัตราเบ้ียหวัดบํานาญ 
ท�ายพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๗ 
   

 
บัญชีหมายเลข ๑ 

บัญชีปรับอัตราเบ้ียหวัด หรือบํานาญปกติ 
 

เบ้ียหวัด 
บํานาญเดมิ 

บาท 

ให�ได�รับ 
เบ้ียหวัด 
บํานาญ 
บาท 

เบ้ียหวัด 
บํานาญเดมิ 

บาท 

ให�ได�รับ 
เบ้ียหวัด 
บํานาญ 
บาท 

เบ้ียหวัด 
บํานาญเดมิ 

บาท 

ให�ได�รับ 
เบ้ียหวัด 
บํานาญ 
บาท 

เบ้ียหวัด 
บํานาญเดมิ 

บาท 

ให�ได�รับ 
เบ้ียหวัด 
บํานาญ 
บาท 

 
 
 

๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๙๐ 

๑๐๐ 
๑๒๐ 
๑๔๐ 
๑๖๐ 
๑๘๐ 
๒๐๐ 
๒๒๐ 
๒๔๐ 
๒๖๐ 
๒๘๐ 
๓๐๐ 

๗,๒๕๐ 
๗,๕๐๐ 
๗,๗๕๐ 
๘,๐๐๐ 
๘,๒๕๐ 
๘,๕๐๐ 

 
 
 

๗๐ 
๘๐ 
๙๐ 

๑๐๐ 
๑๑๐ 
๑๒๐ 
๑๓๐ 
๑๔๐ 
๑๕๐ 
๑๘๐ 
๒๑๐ 
๒๔๐ 
๒๗๐ 
๓๐๐ 
๓๓๐ 
๓๖๐ 
๓๙๐ 
๔๒๐ 
๔๕๐ 

๘,๒๓๒ 
๘,๕๒๐ 
๘,๘๑๗ 
๙,๑๑๕ 
๙,๔๑๒ 
๙,๗๑๐ 

๓๒๕ 
๓๕๐ 
๓๗๕ 
๔๐๐ 
๔๒๕ 
๔๕๐ 
๔๗๕ 
๕๐๐ 
๕๕๐ 
๖๐๐ 
๖๕๐ 
๗๐๐ 
๗๕๐ 
๘๐๐ 
๘๕๐ 
๙๐๐ 
๙๕๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๑๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๓๐๐ 
๑,๔๐๐ 
๘,๗๔๓ 
๘,๗๕๐ 
๙,๐๐๐ 
๙,๒๕๐ 
๙,๕๐๐ 
๙,๗๕๐ 

๔๗๕ 
๕๐๐ 
๕๒๕ 
๕๕๐ 
๕๗๖ 
๖๐๓ 
๖๓๑ 
๖๕๘ 
๗๑๒ 
๗๖๖ 
๘๒๑ 
๘๗๕ 
๙๒๙ 
๙๘๔ 

๑,๐๓๘ 
๑,๐๙๓ 
๑,๑๔๗ 
๑,๒๐๑ 
๑,๓๑๐ 
๑,๔๑๙ 
๑,๕๒๗ 
๑,๖๓๗ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๑๕๕ 
๑๐,๔๕๙ 
๑๐,๗๗๑ 
๑๑,๐๘๔ 

๑,๕๐๐ 
๑,๖๐๐ 
๑,๗๐๐ 
๑,๘๐๐ 
๑,๙๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๑๐๐ 
๒,๒๐๐ 
๒,๓๐๐ 
๒,๔๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๒,๖๐๐ 
๒,๗๐๐ 
๒,๘๐๐ 
๒,๙๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๑๐๐ 
๓,๒๐๐ 
๓,๓๐๐ 
๓,๔๐๐ 
๓,๕๐๐ 
๓,๖๐๐ 

๑๐,๕๐๐ 
๑๑,๐๐๐ 
๑๑,๕๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๑๒,๕๐๐ 
๑๓,๐๐๐ 

๑,๗๔๘ 
๑,๘๖๐ 
๑,๙๗๒ 
๒,๐๘๓ 
๒,๑๙๕ 
๒,๓๐๖ 
๒,๔๑๘ 
๒,๕๓๐ 
๒,๖๔๑ 
๒,๗๕๓ 
๒,๘๖๔ 
๒,๙๗๖ 
๓,๐๘๘ 
๓,๑๙๙ 
๓,๓๑๑ 
๓,๔๒๒ 
๓,๕๓๔ 
๓,๖๔๖ 
๓,๗๖๕ 
๓,๘๖๙ 
๓,๙๘๐ 
๔,๐๙๒ 

๑๒,๐๒๑ 
๑๒,๖๔๖ 
๑๓,๒๗๑ 
๑๓,๘๙๖ 
๑๔,๕๒๑ 
๑๕,๑๘๙ 

๓,๗๐๐ 
๓,๘๐๐ 
๓,๙๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๑๐๐ 
๔,๒๐๐ 
๔,๓๐๐ 
๔,๔๐๐ 
๔,๕๐๐ 
๔,๖๐๐ 
๔,๗๐๐ 
๔,๘๐๐ 
๔,๙๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๒๕๐ 
๕,๕๐๐ 
๕,๗๕๐ 
๖,๐๐๐ 
๖,๒๕๐ 
๖,๕๐๐ 
๖,๗๕๐ 
๗,๐๐๐ 

๑๔,๐๐๐ 
๑๔,๕๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๕๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 

๔,๒๐๔ 
๔,๓๑๕ 
๔,๔๒๗ 
๔,๕๓๙ 
๔,๖๕๐ 
๔,๗๖๒ 
๔,๘๗๓ 
๔,๙๘๕ 
๕,๐๙๗ 
๕,๒๐๘ 
๕,๓๒๐ 
๕,๔๓๑ 
๕,๕๔๓ 
๕,๖๕๕ 
๕,๙๓๘ 
๖,๒๒๕ 
๖,๕๑๑ 
๖,๗๙๘ 
๗,๐๘๕ 
๗,๓๗๑ 
๗,๖๕๘ 
๗,๙๔๕ 

๑๖,๕๒๓ 
๑๗,๑๘๙ 
๑๗,๘๕๖ 
๑๘,๕๒๓ 
๑๙,๒๒๗ 

 
๘,๗๒๕ ๙,๙๖๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๑,๓๙๖ ๑๓,๕๐๐ ๑๕,๘๕๖   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ ผู�ใดได�รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญเดิมอยู=ไม=ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต=ได�รับอยู=ระหว=างสอง
อัตราใด ก็ให�ได�รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญโดยคํานวณเพ่ิมให�ตามส=วนในระหว=างสองอัตรานั้น 
เศษของบาทให�ป;ดเป8นหนึ่งบาท 

ตัวอย=าง บํานาญเดิมอัตรา ๗๒๒ บาท เป8นอัตราท่ีไม=ตรงกับอัตราบัญชี แต=เป8นอัตราท่ีอยู=ในระหว=าง
อัตรา ๗๐๐ บาท กับ ๗๕๐ บาท 

บํานาญเดิม ๗๐๐ บาท ได�บํานาญใหม= ๘๗๕ บาท 
บํานาญเดิม ๗๕๐ บาท ได�บํานาญใหม= ๙๒๙ บาท 

ฉะนั้น บํานาญเดิม ๗๒๒ บาท จะได�บํานาญตามส=วนโดยคํานวณ ดังต=อไปนี้ 
บํานาญเดิมต=างกัน ๕๐ บาท บํานาญใหม=ต=างกัน ๕๔ บาท 

ฉะนั้น บํานาญเดิมต=างกัน ๑ บาท บํานาญใหม=จึงต=างกัน ๑ บาท ๐๘ สตางค5 
บํานาญต=างกัน ๒๒ บาท บํานาญใหม=จึงต=างกัน ๒๓ บาท ๗๖ สตางค5 

ดังนี้ บํานาญเดิม ๗๐๐ + ๒๒ บาท (คือ ๗๒๒ บาท) บํานาญท่ีจะได�รับจึงเท=ากับ ๘๗๕ + 
๒๒ บาท ๗๖ สตางค5 เป8น ๘๙๘ บาท ๗๖ สตางค5 ป;ดข้ึนเป8น ๘๙๙ บาท 

 
บัญชีหมายเลข ๒ 

บัญชีปรับอัตราเบ้ียหวัดหรือบํานาญตามกฎหมายว=าด�วยนิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ 
หรือกฎหมายว=าด�วยล�างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ 

 
เบ้ียหวัด 

บํานาญเดมิ 
บาท 

ให�ได�รับ 
เบ้ียหวัด 
บํานาญ 
บาท 

เบ้ียหวัด 
บํานาญเดมิ 

บาท 

ให�ได�รับ 
เบ้ียหวัด 
บํานาญ 
บาท 

เบ้ียหวัด 
บํานาญเดมิ 

บาท 

ให�ได�รับ 
เบ้ียหวัด 
บํานาญ 
บาท 

เบ้ียหวัด 
บํานาญเดมิ 

บาท 

ให�ได�รับ 
เบ้ียหวัด 
บํานาญ 
บาท 

๑ 
๕ 

๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 

๗๕ 
๑๓๕ 
๒๑๘ 
๓๕๓ 
๔๖๕ 
๕๔๐ 
๖๑๔ 
๖๘๕ 
๗๕๖ 

๘๐ 
๙๐ 

๑๐๐ 
๑๒๐ 
๑๔๐ 
๑๖๐ 
๑๘๐ 
๒๐๐ 
๒๒๐ 

๘๒๖ 
๘๙๗ 
๙๖๘ 

๑,๑๐๙ 
๑,๒๕๐ 
๑,๓๙๑ 
๑,๕๓๓ 
๑,๖๗๖ 
๑,๘๑๐ 

๒๔๐ 
๒๖๐ 
๒๘๐ 
๓๐๐ 
๓๒๕ 
๓๕๐ 
๓๗๕ 
๔๐๐ 
๔๒๕ 

๑,๙๔๔ 
๒,๐๗๘ 
๒,๒๑๒ 
๒,๓๔๕ 
๒,๔๙๙ 
๒,๖๕๒ 
๒,๘๐๖ 
๒,๙๕๙ 
๓,๑๑๓ 

๔๕๐ 
๔๗๕ 
๕๐๐ 
๕๕๐ 
๖๐๐ 
๖๕๐ 
๗๐๐ 
๗๕๐ 
๘๐๐ 

๓,๒๖๖ 
๓,๔๒๐ 
๓,๕๗๓ 
๓,๘๕๓ 
๔,๑๓๒ 
๔,๔๑๐ 
๔,๖๙๐ 
๔,๙๑๓ 
๕,๑๓๖ 

 
หมายเหตุ ผู�ใดได�รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญเดิมอยู=ไม=ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต=ได�รับอยู=ระหว=างสอง

อัตราใดก็ให�ได�รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญโดยคํานวณเพ่ิมให�ตามส=วนในระหว=างสองอัตรานั้น 
เศษของบาท ให�ป;ดเป8นหนึ่งบาท 

ตัวอย=าง  บํานาญเดิมอัตรา ๓๔ บาท ๓๐ สตางค5 เป8นอัตราท่ีไม=ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต=เป8นอัตราท่ี
อยู=ระหว=างในอัตรา ๓๐ บาท กับ ๔๐ บาท 

บํานาญเดิม ๓๐ บาท ได�บํานาญใหม= ๔๖๕ บาท 
บํานาญเดิม ๔๐ บาท ได�บํานาญใหม= ๕๔๐ บาท 

ฉะนั้น บํานาญเดิม ๓๔ บาท ๓๐ สตางค5  จะได�บํานาญตามส=วนโดยคํานวณ ดังต=อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บํานาญเดิมต=างกัน ๑๐ บาท บํานาญใหม=ต=างกัน ๗๕ บาท 
ฉะนั้น บํานาญเดิมต=างกัน ๑ บาท บํานาญใหม=ต=างกัน ๗ บาท ๕๐ สตางค5 

บํานาญเดิมต=างกัน ๔ บาท ๓๐ สตางค5 บํานาญใหม=ต=างกัน ๓๒ บาท ๒๕ สตางค5 
ดังนี้ บํานาญเดิม ๓๐ + ๔.๓๐ บาท (คือ ๓๔ บาท ๓๐ สตางค5) 

บํานาญท่ีจะได�รับจึงเท=ากับ ๔๖๕ + ๓๒.๒๕ บาท เป8น ๔๙๗ บาท ๒๕ สตางค5 ป;ด
ข้ึนเป8น ๔๙๘ บาท 

 
บัญชีหมายเลข ๓ 

บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
   

 
๑. ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญพิเศษไม=เกิน ๑๐๐ บาท ให�ได�รับเพ่ิมข้ึนอีก 

๕๐ บาท 
๒. ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญพิเศษเกิน ๑๐๐ บาท แต=ไม=เกิน ๓๐๐ บาท ให�

ได�รับเพ่ิมข้ึนอีกก่ึงหนึ่งของบํานาญพิเศษเดิม 
๓. ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญพิเศษเกิน ๓๐๐ บาท แต=ไม=ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท 

ให�ได�รับเพ่ิมข้ึนอีก ๑๕๐ บาท แต=เม่ือเพ่ิมตามนี้แล�วถ�ามีจํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให�ได�รับเพียง 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญพิเศษต้ังแต= ๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปให�คงได�รับ
เท=าเดิม 

๕.บํานาญพิเศษท่ีปรับแล�วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ�ามีเศษของบาทให�ป;ดเป8นหนึ่งบาท 
 

บัญชีหมายเลข ๔ 
บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษสําหรับทายาท ผู�อุปการะ หรือผู�อยู=ในอุปการะ 

ซ่ึงมีสิทธิได�รับอยู=ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

   
 

๑. ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญพิเศษและเงินเพ่ิมรวมกันไม=เกิน ๕๐ บาท ให�
ได�รับเพ่ิมข้ึนอีก ๒๕ บาท 

๒. ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญพิเศษและเงินเพ่ิมรวมกันเกิน ๕๐ บาท แต=ไม=
เกิน ๑๐๐ บาท ให�ได�รับเพ่ิมข้ึนอีกก่ึงหนึ่งของบํานาญพิเศษและเงินเพ่ิมรวมกัน 

๓. ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญพิเศษและเงินเพ่ิมรวมกันเกิน ๑๐๐ บาท แต=ไม=
ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ให�ได�รับเพ่ิมข้ึนอีก ๕๐ บาท แต=เม่ือเพ่ิมตามนี้ แล�วถ�ามีจํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ให�ได�รับเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญพิเศษและเงินเพ่ิมรวมกันต้ังแต= ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้ึนไปให�คงได�รับเท=าเดิม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

๕. บํานาญพิเศษและเงินเพ่ิมท่ีปรับแล�วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ�ามีเศษของบาทให�ป;ด
เป8นหนึ่งบาท 

 
บัญชีหมายเลข ๕ 

บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษสําหรับทายาท ผู�อุปการะ หรือผู�อยู=ในอุปการะ 
ซ่ึงมีสิทธิได�รับต้ังแต=วันท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

จนถึงวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 
   

 
๑. ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญพิเศษไม=เกิน ๕๐ บาท ให�ได�รับเพ่ิมข้ึนอีก ๒๕ 

บาท 
๒. ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญพิเศษเกิน ๕๐ บาท แต=ไม=เกิน ๑๐๐ บาท ให�

ได�รับเพ่ิมข้ึนอีกก่ึงหนึ่งของบํานาญพิเศษเดิม 
๓. ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญพิเศษเกิน ๑๐๐ บาท แต=ไม=ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท 

ให�ได�รับเพ่ิมข้ึนอีก ๕๐ บาท แต=เม่ือเพ่ิมตามนี้แล�วถ�ามีจํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให�ได�รับเพียง 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญพิเศษต้ังแต= ๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปให�คงได�รับ
เท=าเดิม 

๕. บํานาญพิเศษท่ีปรับแล�วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ�ามีเศษของบาท ให�ป;ดเป8นหนึ่ง
บาท 

 
บัญชีหมายเลข ๖ 

บัญชีปรับอัตราบํานาญตกทอด 
   

 
๑. ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญตกทอดและเงินเพ่ิมรวมกันไม=เกิน ๒๐ บาท ให�

ได�รับเพ่ิมข้ึนอีก ๑๐ บาท 
๒. ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญตกทอดและเงินเพ่ิมรวมกันเกิน ๒๐ บาท แต=ไม=

เกิน ๑๐๐ บาท ให�ได�รับเพ่ิมข้ึนอีกก่ึงหนึ่งของบํานาญตกทอดและเงินเพ่ิมรวมกัน 
๓. ผู�ได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับบํานาญตกทอดและเงินเพ่ิมรวมกันเกิน ๑๐๐ บาทข้ึน

ไป ให�ได�รับเพ่ิมข้ึนอีก ๕๐ บาท 
๔. บํานาญตกทอดท่ีปรับแล�วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ�ามีเศษของบาท ให�ป;ดเป8นหนึ่ง

บาท 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป8นการสมควรปรับปรุงอัตรา
เบ้ียหวัดและบํานาญ เพ่ือให�เหมาะสมแก=ค=าครองชีพในป;จจุบัน และเพ่ือให�ผู�รับเบ้ียหวัด บํานาญ เสีย
ภาษีเงินได�เอง  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘๗๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยท่ีกฎหมายว=าด�วยบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการซ่ึงบัญญัติให�ข�าราชการซ่ึงมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5แล�ว อาจได�รับการต=อเวลาราชการให�
รับราชการต=อไปอีกได�ในกรณีพิเศษ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเห็นความจําเป8นเพ่ือประโยชน5แก=ราชการอย=าง
ยิ่งนั้น ไม=เหมาะสมกับสภาวการณ5ของประเทศในป;จจุบัน สมควรท่ีจะได�ยกเลิกการต=อเวลาราชการ
ให�แก=ข�าราชการ ซ่ึงมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5แล�ว ไม=ว=าในกรณีใด  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติ
นี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๐๗๑ 
 

มาตรา ๕  การบอกเลิกรับบํานาญตามมาตรา ๓๐ ทวิ แห=งพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ สําหรับผู�ท่ีเข�ารับราชการเป8น
ข�าราชการก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�บอกเลิกได�ภายในระยะเวลาหนึ่งร�อยยี่สิบวันนับแต=
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ แต=ท้ังนี้ ต�องกระทําในขณะท่ียังรับราชการอยู= และในกรณีท่ีได�รับ
บํานาญรวมกับเงินเดือนมาแล�ว ให�คืนบํานาญและเงินท่ีจ=ายควบกับบํานาญท่ีรับไปแล�วต้ังแต=วันท่ีเข�า
รับราชการเป8นข�าราชการให�หมดเสียก=อนวันออกจากราชการ 

 
มาตรา ๖  บทบัญญัติมาตรา ๓๕ ทวิ ไม=กระทบกระเทือนสิทธิของข�าราชการส=วน

ท�องถ่ินซ่ึงได�รับหรือมีสิทธิในบํานาญปกติตามกฎหมายว=าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส=วนท�องถ่ิน
ซ่ึงภายหลังได�เข�ารับราชการเป8นข�าราชการก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ และข�าราชการผู�นั้น
ไม=ได�ใช�สิทธิบอกเลิกรับบํานาญเพ่ือต=อเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามมาตรา ๕ 

 
มาตรา ๗  ให�รัฐมนตรีว=าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีได�มีการแก�ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการส=วนท�องถ่ินพ.ศ. ๒๕๐๐ เก่ียวกับการให�ข�าราชการตาม
กฎหมายว=าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการซ่ึงออกจากราชการแล�ว ภายหลังเข�ารับราชการเป8น
ข�าราชการส=วนท�องถ่ิน มีสิทธิขอต=อเวลาราชการระหว=างท่ีเป8นข�าราชการตามกฎหมายว=าด�วย
บําเหน็จบํานาญข�าราชการกับเวลาราชการระหว=างท่ีเป8นข�าราชการส=วนท�องถ่ินสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเช=นเดียวกับกรณีการกลับเข�ารับราชการใหม= ได�  จึงสมควรแก� ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให�ข�าราชการส=วนท�องถ่ินตามกฎหมายว=า
ด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส=วนท�องถ่ินซ่ึงออกจากราชการแล�ว ภายหลังเข�ารับราชการเป8น
ข�าราชการ มีสิทธิขอต=อเวลาราชการระหว=างท่ีเป8นข�าราชการส=วนท�องถ่ินตามกฎหมายว=าด�วย
บําเหน็จบํานาญข�าราชการส=วนท�องถ่ินกับเวลาราชการระหว=างท่ีเป8นข�าราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเช=นเดียวกัน  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
                                                 

๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๙๒/ตอนท่ี ๓๕/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๑๔ กุมภาพันธ5 ๒๕๑๘ 
๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๙๔/ตอนท่ี ๑๗/ฉบับพิเศษ หน�า ๓๑/๙ มีนาคม ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๓๗๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีสถานการณ5ของประเทศอยู=ใน
ภาวะท่ีมีภัยรอบด�าน และภาวะทางเศรษฐกิจของโลกท่ีกําลังเป8นอยู=ในขณะนี้ก็กระทบกระเทือนต=อ
การพัฒนาประเทศชาติ สมควรท่ีจะเปXดโอกาสให�สามารถใช�ทรัพยากรทางด�านบุคคลมาร=วมกันทํา
ประโยชน5แก=ประเทศชาติในด�านการรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักร หรือเพ่ือประโยชน5ในด�าน
การศึกษาและการพัฒนาประเทศให�มากท่ีสุด แต=เนื่องจากตามกฎหมายป;จจุบัน นอกจากข�าราชการ
พลเรือนในพระองค5แล�ว เม่ือข�าราชการมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5ต�องพ�นจากราชการ แม�ว=าทาง
ราชการจะยังเล็งเห็นประโยชน5ของข�าราชการผู�นั้นอยู=ก็ไม=สามารถจะเรียกกลับมาทําประโยชน5ให�แก=
ประเทศชาติได�  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖๗๓ 
 

มาตรา ๙  ในกรณีท่ีมีผู�ได�รับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับการปราบปรามผู�กระทํา
ความผิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว=าด�วยการให�บําเหน็จความชอบเป8นกรณีพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๒๑ อยู=ก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�เงินเพ่ิมพิเศษดังกล=าวมีผลใช�บังคับในการรวมเป8น
เงินเดือนเดือนสุดท�ายต้ังแต=วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
มาตรา ๑๐  ให�รัฐมนตรีว=าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป8นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให�รวมเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับการ
ปราบปรามผู�กระทําความผิด (พ.ป.ผ.) เข�ากับเงินเดือนเดือนสุดท�าย เพ่ือการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
โดยให�มีผลใช�บังคับย�อนหลังต้ังแต=วันประกาศใช�ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว=าด�วยการให�บําเหน็จ
ความชอบเป8นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และสมควรให�บุตรท่ีได�มีคําพิพากษาของศาลว=าเป8นบุตรท่ีชอบ
ด�วยกฎหมายของผู�ตาย มีสิทธิได�รับบํานาญพิเศษและบําเหน็จตกทอดได� เพ่ือให�สอดคล�องกับ
ประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชย5 บรรพ ๕ ฉบับป;จจุบัน และสมควรให�ทบวง กรม หรือส=วนราชการ
เจ�าสังกัด ซ่ึงมีฐานะไม= ตํ่ากว=ากรม หรือจังหวัด มีอํานาจส=งเรื่องราวขอรับบําเหน็จบํานาญได�
เช=นเดียวกับกระทรวงเจ�าสังกัด และให�การสั่งจ=ายบําเหน็จบํานาญเป8นไปตามระเบียบของ
กระทรวงการคลังโดยให�รีบตรวจสอบ และนําส=งให�ถึงกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต=วันรับ 
และให�กระทรวงการคลังรีบพิจารณาสั่งภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต=วันรับ  จึงจําเป8นต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๗๔ 
 
                                                 

๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๙๗/ตอนท่ี ๑๔๖/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๒๑ กันยายน ๒๕๒๓ 
๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๐๐/ตอนท่ี ๑๗๐/ฉบับพิเศษ หน�า ๑๓/๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๖ 
๗๔ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๐๔/ตอนท่ี ๑๑๙/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎหมายว=าด�วยบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการซ่ึงบัญญัติให�ข�าราชการซ่ึงมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5แล�วอาจได�รับการต=อเวลา
ราชการให�รับราชการต=อไปอีกได�ในกรณีพิเศษ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเห็นความจําเป8นเพ่ือประโยชน5แก=
ราชการอย=างยิ่งนั้นไม=เหมาะสมกับสภาวการณ5ของประเทศในป;จจุบัน สมควรท่ีจะได�ยกเลิกการต=อ
เวลาราชการให�แก=ข�าราชการซ่ึงมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5แล�ว ไม=ว=าในกรณีใด  จึงจําเป8นต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙๗๕ 
 

มาตรา ๙  การนับเวลาราชการของผู�กลับเข�ารับราชการใหม=ภายในหนึ่งร�อยแปดสิบ
วันนับแต=วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับให�เป8นไปตามบทบัญญัติแห=งกฎหมายว=าด�วยบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการท่ีใช�อยู=ก=อนท่ีจะมีการแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐  ให�รัฐมนตรีว=าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได�ใช�บังคับมานานแล�ว และมีบทบัญญัติบางประการท่ีไม=เหมาะสม
และสอดคล�องกับหลักการในการจัดต้ังกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการในส=วนท่ีเก่ียวกับการคิด
เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของข�าราชการท่ีกลับเข�ารับราชการใหม= สิทธิรับบําเหน็จ
ตกทอดและการแบ=งจ=ายเงินบําเหน็จตกทอด สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห=งพระราชบัญญัติ
ดังกล=าวให�เหมาะสมและสอดคล�องกัน  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒๗๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๓๓๔ (๒) ของ
รัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�ตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑ5ให�ผู�พิพากษาศาล
ยุติธรรมซ่ึงจะมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5ในป9งบประมาณใด ไปดํารงตําแหน=งผู�พิพากษาอาวุโสเพ่ือนั่ง
พิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต�น ต้ังแต=วันถัดจากวันสิ้นป9งบประมาณท่ีมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5 
จนถึงวันสิ้นป9งบประมาณท่ีผู�พิพากษาผู�นั้นมีอายุครบหกสิบห�าป9บริบูรณ5 และหากผู�พิพากษาอาวุโส
ผู�ใดผ=านการประเมินตามท่ีกฎหมายบัญญัติว=ายังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติหน�าท่ี ก็ให�ดํารงตําแหน=ง
ต=อไปได�จนถึงวันสิ้นป9งบประมาณท่ีผู�พิพากษาผู�นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบป9บริบูรณ5 สมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เก่ียวกับหลักเกณฑ5การพ�นจากราชการของ
ข�าราชการตุลาการและข�าราชการตุลาการซ่ึงดํารงตําแหน=งผู�พิพากษาอาวุโสให�เป8นไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทยดังกล=าว  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓๗๗ 
                                                 

๗๕ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๔๒ ก/หน�า ๒๒/๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ 
๗๖ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๗๕ ก/หน�า ๖/๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีได�มีการตรากฎหมายกําหนด
หลักเกณฑ5ให�ข�าราชการอัยการซ่ึงจะมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5ในป9งบประมาณใดไปดํารงตําแหน=ง
อัยการอาวุโส เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีพนักงานอัยการในสํานักงานอัยการสูงสุดต้ังแต=วันถัดจากวันสิ้น
ป9งบประมาณท่ีมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5 จนถึงวันสิ้นป9งบประมาณท่ีข�าราชการอัยการผู�นั้นมีอายุ
ครบหกสิบห�าป9บริบูรณ5 และหากอัยการอาวุโสผู�ใดผ=านการประเมินตามท่ีกฎหมายบัญญัติว=ายังมี
สมรรถภาพในการปฏิบัติหน�าท่ีก็ให�ดํารงตําแหน=งต=อไปได�จนถึงสิ้นป9งบประมาณท่ีอัยการอาวุโสผู�นั้นมี
อายุครบเจ็ดสิบป9บริบูรณ5 สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. 
๒๔๙๔ เก่ียวกับหลักเกณฑ5การพ�นจากราชการของข�าราชการอัยการซ่ึงดํารงตําแหน=งอัยการอาวุโสให�
สอดคล�องกับกฎหมายดังกล=าว  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓๗๘ 
 

มาตรา ๖  ข�าราชการผู�ใดมีกรณีถูกกล=าวหาว=ากระทําผิดวินัยอย=างร�ายแรงอยู=ก=อน
วันท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช�บังคับ ถ�าผู�บังคับบัญชาสั่งลงโทษ
ปลดออกจากราชการภายหลังวันท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช�บังคับ
แล�ว และเป8นการลงโทษตามกฎหมายท่ีใช�บังคับอยู=ก=อนวันท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช�บังคับ ข�าราชการผู�นั้นหรือทายาท แล�วแต=กรณี ไม=มีสิทธิได�รับบําเหน็จบํานาญ
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗  สิทธิท่ีจะนับเวลาราชการเป8นทวีคูณของข�าราชการซ่ึงประจําปฏิบัติ

หน�าท่ีอยู=ในเขตท่ีมีประกาศใช�กฎอัยการศึกให�เป8นอันยุติลงนับแต=วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ เว�น
แต=คณะรัฐมนตรีจะได� พิจารณาให� มีสิทธินับ เวลาราชการเป8นทวี คูณตามมาตรา ๒๔ แห= ง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘  ให�รัฐมนตรีว=าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให�โทษทางวินัยของข�าราชการพลเรือนสามัญมี ๕ สถาน คือ 
ภาคฑัณฑ5  ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือน ปลดออก และไล=ออก โทษให�ออกซ่ึงมีบัญญัติไว�ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงไม=มีอยู=อีกต=อไป และได�บัญญัติถึงสิทธิใน
การรับบําเหน็จบํานาญของข�าราชการในกรณีปลดออกว=า ผู�ถูกลงโทษปลดออกจากราชการให�มีสิทธิ
ได�รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว=าผู�นั้นลาออกจากราชการ สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติว=าด�วยสิทธิใน
การได�รับบําเหน็จบํานาญของข�าราชการตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ให�สอดคล�องกับท่ีได�บัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๓๕ โดยมิให�มีผลกระทบต=อบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝ?ายตุลาการ พ.ศ. 
๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝ?ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ท่ียังคงบัญญัติให�ข�าราชการ
                                                                                                                                            

๗๗ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๑ ก/หน�า ๕/๒๕ กุมภาพันธ5 ๒๕๔๓ 
๗๘ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน�า ๗/๑ เมษายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตุลาการและข�าราชการอัยการซ่ึงถูกปลดออกจากราชการไม=มีสิทธิได�รับบําเหน็จบํานาญ ประกอบกับ
หลักเกณฑ5การนับเวลาราชการเป8นทวีคูณของข�าราชการในป;จจุบันถูกกําหนดให�เป8นไปโดยอัตโนมัติ
เม่ือได�มีประกาศใช�กฎอัยการศึก ซ่ึงไม=เหมาะสมกับสภาวการณ5ทางเศรษฐกิจท่ีรัฐต�องการจะประหยัด
งบประมาณรายจ=าย สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมให�การนับเวลาราชการเป8นทวีคูณของข�าราชการเป8นอํานาจ
ของคณะรัฐมนตรีท่ีจะพิจารณาให�ตามหลักเกณฑ5ท่ีกําหนด  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓๗๙ 
 

มาตรา ๖  ข�าราชการซ่ึงมิใช=ข�าราชการการเมืองผู�ใดหรือข�าราชการส=วนท�องถ่ินผู�ใด
ซ่ึงได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญปกติ ถ�าผู�นั้นเป8นข�าราชการการเมืองอยู=ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�
บังคับ และอยู=ในระหว=างเลิกรับบํานาญเพ่ือนับเวลาราชการต=อเนื่อง ให�ผู�นั้นได�รับการนับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญต=อเนื่อง 

 
มาตรา ๗  ให�รัฐมนตรีว=าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ บัญญัติให�ข�าราชการซ่ึงมิใช=ข�าราชการการเมือง หรือข�าราชการส=วน
ท�องถ่ิน ซ่ึงได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญปกติแล�วภายหลังกลับเข�ารับราชการใหม=เป8นข�าราชการ
การเมือง นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญก=อนออกจากราชการต=อเนื่องกับการรับ
ราชการในตอนหลัง และให�นําอัตราเงินเดือนของข�าราชการการเมืองมาเป8นฐานเงินเดือนในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญ ทําให�ได�รับบําเหน็จบํานาญในตอนหลังสูงเกินควร เกิดความแตกต=างในการ
ได�รับบําเหน็จบํานาญของข�าราชการท่ีมิใช=ข�าราชการการเมืองซ่ึงได�รับหรือมีสิทธิได�รับบํานาญปกติท่ี
ออกหรือพ�นจากราชการไปแล�ว แต=ไม=ได�กลับเข�ามาเป8นข�าราชการการเมืองอีก และเกิดความแตกต=าง
กับข�าราชการการเมืองซ่ึงไม=เคยเป8นข�าราชการมาก=อนในการรับบําเหน็จบํานาญ ประกอบกับเพ่ือให�
สอดคล�องกับสภาวการณ5ของประเทศในป;จจุบัน สมควรแก�ไขการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญของข�าราชการการเมืองเสียใหม= โดยให�นับเฉพาะเวลาราชการท่ีดํารงตําแหน=งเป8น
ข�าราชการการเมืองเท=านั้น  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖๘๐ 
 

มาตรา ๕  ผู�รับบํานาญปกติหรือผู�รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพซ่ึงได�รับ
บํานาญอยู=ก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�มีสิทธิได�รับบําเหน็จดํารงชีพตามท่ีบัญญัติไว�ใน
พระราชบัญญัตินี้ด�วย 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีสภาวการณ5ทางเศรษฐกิจได�
เปลี่ยนแปลงเป8นอันมาก อันมีผลกระทบต=อการดํารงชีพของข�าราชการบํานาญซ่ึงได�รับบํานาญเป8น
                                                 

๗๙ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๙๒ ก/หน�า ๑/๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ 
๘๐ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๑๓ ก/หน�า ๑/๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

รายเดือนในจํานวนคงท่ี  ดังนั้น เพ่ือเป8นการช=วยเหลือผู�รับบํานาญให�สามารถดํารงชีพอย=างเหมาะสม
และพอเพียงกับเศรษฐกิจในป;จจุบัน สมควรกําหนดให�ผู�รับบํานาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
จํานวนหนึ่งในระหว=างท่ียังมีชีวิตอยู= โดยเงินจํานวนท่ีได�รับดังกล=าวจะนําไปหักออกจากบําเหน็จตก
ทอดซ่ึงจะจ=ายให�แก=ทายาทหรือบุคคลท่ีผู�รับบํานาญได�แสดงเจตนาให�เป8นผู�มีสิทธิท่ีจะได�รับตาม
กฎหมายเม่ือผู�รับบํานาญจึงแก=ความตาย ซ่ึงการดําเนินการเช=นนี้เป8นการนําเงินท่ีรัฐจะต�องจัดสรร
เป8นงบประมาณอยู=แล�วในอนาคตมาจ=ายให�แก=ผู�รับบํานาญส=วนหนึ่งก=อน โดยมิได�เป8นการเพ่ิมภาระ
งบประมาณรายจ=ายของรัฐแต=อย=างใด  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๘๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีได�มีการตรากฎหมายกําหนด
หลักเกณฑ5ให�ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงดํารงตําแหน=งวิชาการซ่ึงจะมีอายุครบหกสิบ
ป9บริบูรณ5ในป9งบประมาณใดไปดํารงตําแหน=งข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงดํารงตําแหน=ง
วิชาการต้ังแต=วันถัดจากวันสิ้นป9งบประมาณท่ีมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5จนถึงวันสิ้นป9งบประมาณท่ี
ข�าราชการผู�นั้นมีอายุครบหกสิบห�าป9บริบูรณ5 สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เก่ียวกับหลักเกณฑ5การพ�นจากราชการของข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซ่ึงดํารงตําแหน=งทางวิชาการให�สอดคล�องกับกฎหมายดังกล=าว  จึงจําเป8นต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได�กําหนดให�ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดเม่ืออายุครบหกสิบป9
บริบูรณ5ในสิ้นป9งบประมาณและทางราชการมีความจําเป8นท่ีจะให�รับราชการต=อไปเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ี
ในทางวิชาการหรือหน�าท่ีท่ีต�องใช�ความสามารถเฉพาะตัวในตําแหน=งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน=งประเภทท่ัวไประดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ จะให�รับราชการ
ต=อไปอีกไม=เกินห�าป9ก็ได�ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เก่ียวกับหลักเกณฑ5การพ�นจากราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญ
ซ่ึงดํารงตําแหน=งดังกล=าวให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติดังกล=าว  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป8นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมให�
ข�าราชการผู�มีสิทธิได�รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ได�รับบํานาญพิเศษเพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือให�เหมาะสม
และสอดคล�องกับภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป และแก�ไขหลักเกณฑ5การจ=ายบําเหน็จตกทอด
                                                 

๘๑ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๗ ก/หน�า ๒๙/๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
๘๒ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๒ ก/หน�า ๕๒/๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ 
๘๓ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๕ ก/หน�า ๑๐/๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให�แก=ทายาทผู�มีสิทธิได�รับเพ่ือให�สามารถนําเงินช=วยค=าครองชีพผู�รับเบ้ียหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) มารวม
คํานวณได�  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๔ 
 

มาตรา ๙  ในระหว=างท่ียังมิได�มีการตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑ5ให�ข�าราชการ
ตุลาการดํารงตําแหน=งได�จนถึงอายุครบเจ็ดสิบป9 ให�ข�าราชการตุลาการพ�นจากราชการตามหลักเกณฑ5 
ดังต=อไปนี้ 

(๑) ข�าราชการตุลาการซ่ึงจะมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5ในป9งบประมาณ ๒๕๕๑ให�
พ�นจากราชการเม่ือสิ้นป9งบประมาณท่ีข�าราชการตุลาการผู�นั้นมีอายุครบหกสิบเอ็ดป9บริบูรณ5 เว�นแต=
ข�าราชการตุลาการผู�นั้นจะไปดํารงตําแหน=งผู�พิพากษาอาวุโส 

(๒) ข�าราชการตุลาการซ่ึงจะมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5ในป9งบประมาณ ๒๕๕๒ ให�
พ�นจากราชการเม่ือสิ้นป9งบประมาณท่ีข�าราชการตุลาการผู�นั้นมีอายุครบหกสิบสองป9บริบูรณ5 เว�นแต=
ข�าราชการตุลาการผู�นั้นจะไปดํารงตําแหน=งผู�พิพากษาอาวุโส 

(๓) ข�าราชการตุลาการซ่ึงจะมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5ในป9งบประมาณ ๒๕๕๓ ให�
พ�นจากราชการเม่ือสิ้นป9งบประมาณท่ีข�าราชการตุลาการผู�นั้นมีอายุครบหกสิบสามป9บริบูรณ5 เว�นแต=
ข�าราชการตุลาการผู�นั้นจะไปดํารงตําแหน=งผู�พิพากษาอาวุโส 

(๔) ข�าราชการตุลาการซ่ึงจะมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5ในป9งบประมาณ ๒๕๕๔ ให�
พ�นจากราชการเม่ือสิ้นป9งบประมาณท่ีข�าราชการตุลาการผู�นั้นมีอายุครบหกสิบสี่ป9บริบูรณ5 เว�นแต=
ข�าราชการตุลาการผู�นั้นจะไปดํารงตําแหน=งผู�พิพากษาอาวุโส 

(๕) ข�าราชการตุลาการซ่ึงจะมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5ในป9งบประมาณ ๒๕๕๕ ให�
พ�นจากราชการเม่ือสิ้นป9งบประมาณท่ีข�าราชการตุลาการผู�นั้นมีอายุครบหกสิบห�าป9บริบูรณ5 เว�นแต=
ข�าราชการตุลาการผู�นั้นจะไปดํารงตําแหน=งผู�พิพากษาอาวุโส 

(๖) ข�าราชการตุลาการซ่ึงจะมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5ในป9งบประมาณ ๒๕๕๖ ให�
พ�นจากราชการเม่ือสิ้นป9งบประมาณท่ีข�าราชการตุลาการผู�นั้นมีอายุครบหกสิบหกป9บริบูรณ5 เว�นแต=
ข�าราชการตุลาการผู�นั้นจะไปดํารงตําแหน=งผู�พิพากษาอาวุโส 

(๗) ข�าราชการตุลาการซ่ึงจะมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5ในป9งบประมาณ ๒๕๕๗ ให�
พ�นจากราชการเม่ือสิ้นป9งบประมาณท่ีข�าราชการตุลาการผู�นั้นมีอายุครบหกสิบเจ็ดป9บริบูรณ5 เว�นแต=
ข�าราชการตุลาการผู�นั้นจะไปดํารงตําแหน=งผู�พิพากษาอาวุโส 

(๘) ข�าราชการตุลาการซ่ึงจะมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5ในป9งบประมาณ ๒๕๕๘ ให�
พ�นจากราชการเม่ือสิ้นป9งบประมาณท่ีข�าราชการตุลาการผู�นั้นมีอายุครบหกสิบแปดป9บริบูรณ5 เว�นแต=
ข�าราชการตุลาการผู�นั้นจะไปดํารงตําแหน=งผู�พิพากษาอาวุโส 

(๙) ข�าราชการตุลาการซ่ึงจะมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5ในป9งบประมาณ ๒๕๕๙ ให�
พ�นจากราชการเม่ือสิ้นป9งบประมาณท่ีข�าราชการตุลาการผู�นั้นมีอายุครบหกสิบเก�าป9บริบูรณ5 เว�นแต=
ข�าราชการตุลาการผู�นั้นจะไปดํารงตําแหน=งผู�พิพากษาอาวุโส 

                                                 
๘๔ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน�า ๑/๑๓ กุมภาพันธ5 ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑๐) ข�าราชการตุลาการซ่ึงจะมีอายุครบหกสิบป9บริบูรณ5ในป9งบประมาณ ๒๕๖๐ 
ให�พ�นจากราชการเม่ือสิ้นป9งบประมาณท่ีข�าราชการตุลาการผู�นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบป9บริบูรณ5 

ข�าราชการตุลาการซ่ึงดํารงตําแหน=งผู�พิพากษาอาวุโสท่ีมีอายุครบเจ็ดสิบป9บริบูรณ5
แล�ว เป8นอันพ�นจากราชการเม่ือสิ้นป9งบประมาณท่ีข�าราชการตุลาการผู�นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบป9บริบูรณ5  
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ5และวิธีการท่ีบัญญัติในกฎหมายว=าด�วยหลักเกณฑ5การแต=งต้ังและการดํารง
ตําแหน=งผู�พิพากษาอาวุโส 

ให�นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช�บังคับกับการพ�นจากราชการของ
ข�าราชการอัยการและข�าราชการอัยการซ่ึงดํารงตําแหน=งอัยการอาวุโส ในระหว=างท่ียังมิได�มีการตรา
กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ5ให�ข�าราชการอัยการดํารงตําแหน=งได�จนถึงอายุครบเจ็ดสิบป9บริบูรณ5ด�วย
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐  ให�รัฐมนตรีว=าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีป;จจุบันกฎหมายว=าด�วยการ
บริหารงานบุคคลของข�าราชการประเภทต=าง ๆ ได�บัญญัติเรื่องการพ�นจากราชการกรณีเกษียณอายุไว�
เป8นอย=างอ่ืนนอกเหนือจากกรณีเกษียณอายุเม่ืออายุครบหกสิบป9บริบูรณ5 สมควรกําหนดให�การพ�น
จากราชการของข�าราชการประเภทต=าง ๆ การต=ออายุราชการ รวมท้ังเจ�าหน�าท่ีควบคุมเกษียณอายุ 
เป8นไปตามกฎหมายว=าด�วยการบริหารงานบุคคลของข�าราชการประเภทนั้น เพ่ือความคล=องตัวและ
สอดคล�องกันในการบังคับใช�กฎหมาย นอกจากนี้สมควรยกเลิกบทบัญญัติท่ีให�ผู�รับบํานาญปกติหรือ
บํานาญตกทอดท่ีกระทําความผิดถึงต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุกหรือตกเป8นบุคคล
ล�มละลายทุจริตตามกฎหมายว=าด�วยล�มละลายหมดสิทธิรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดนับแต=วัน
มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดเพ่ือให�เกิดความเป8นธรรมแก=ผู�รับบําเหน็จหรือรับบํานาญโดยเสมอกัน รวมท้ังไม=
กระทบสิทธิของบุคคลท่ีสามในเรื่องการรับบําเหน็จตกทอด  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓๘๕ 
 

มาตรา ๕  ผู�รับบํานาญปกติหรือผู�รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพซ่ึงยังคงมี
สิทธิได�รับบํานาญอยู=ก=อนวันท่ีพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ่ึงแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�มีสิทธินําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป8นหลักทรัพย5ในการ
ประกันการกู�เงินได�ตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ่ึง
แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด�วย 

 
มาตรา ๖  ให�รัฐมนตรีว=าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 
(ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ ได�บัญญัติให�ผู�รับบํานาญมีสิทธินําบําเหน็จดํารงชีพมาใช�ได�ก=อนเพ่ือบรรเทา

                                                 
๘๕ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๒๘ ก/หน�า ๑/๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ความเดือดร�อนและเพ่ือให�ผู�รับบํานาญสามารถดํารงชีพอยู=ได� โดยเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ แต=
การดําเนินการดังกล=าวสามารถช=วยเหลือผู�รับบํานาญได�เพียงบางส=วน และปรากฏว=ายังมีผู�รับบํานาญ
อีกจํานวนมากท่ีได�รับบํานาญรายเดือนในอัตราตํ่าทําให�ได�รับบําเหน็จดํารงชีพในอัตราท่ีไม=เพียงพอต=อ
การครองชีพ  ดังนั้น เพ่ือบรรเทาความเดือดร�อนของผู�รับบํานาญและจะเป8นการส=งเสริมการลงทุนอัน
เป8นการกระตุ�นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกทางหนึ่งสมควรกําหนดให�ผู�รับบํานาญสามารถนํา
สิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป8นหลักทรัพย5ในการประกันการกู�เงินกับสถาบันการเงิน  จึงจําเป8นต�อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔๘๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ได�ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพระตําแหน=งองค5ผู�บัญชาการหน=วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค5 ซ่ึงส=งผลให�หน=วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค5
เจริญก�าวหน�ามาโดยลําดับ มีระบบและระเบียบแบบแผนเป8นมาตรฐานมาด�วยความเรียบร�อยและสม
พระเกียรติ ก=อให�เกิดประโยชน5ต=อกองทัพไทยและประเทศชาติ สมควรสนองพระมหากรุณาธิคุณท่ีได�
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และเนื่องจากตําแหน=งผู�บัญชาการหน=วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค5เป8นตําแหน=งท่ีมีความสําคัญอย=างยิ่งท่ีจะต�องปฏิบัติงานใกล�ชิดเบ้ืองพระยุคลบาท และ
ได�รับความไว�วางพระราชหฤทัย สมควรกําหนดให�การพ�นจากราชการของทหารผู�ดํารงตําแหน=งผู�
บัญชาการหน=วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค5เป8นไปตามพระราชอัธยาศัย
เช=นเดียวกับข�าราชการพลเรือนในพระองค5 สมุหราชองครักษ5 และรองสมุหราชองครักษ5  จึง
จําเป8นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๔๘๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให�ข�าราชการรัฐสภาสามัญผู�ใดเม่ืออายุครบหกสิบป9บริบูรณ5ใน
สิ้นป9งบประมาณและทางราชการมีความจําเป8นท่ีจะให�รับราชการต=อไปเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีในทาง
วิชาการหรือหน�าท่ีท่ีต�องใช�ความสามารถเฉพาะตัวในตําแหน=งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือ
ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน=งประเภทท่ัวไประดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ จะให�รับราชการ
ต=อไปอีกไม=เกินสิบป9ก็ได�ตามท่ีกําหนดไว�ในกฎ ก.ร. สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เก่ียวกับหลักเกณฑ5การพ�นจากราชการของข�าราชการรัฐสภาสามัญ
ซ่ึงดํารงตําแหน=งดังกล=าวให�สอดคล�องกัน  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

                                                 
๘๖ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๒๐ ก/หน�า ๑/๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๘๗ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๓๔ ก/หน�า ๔๔/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผู�จัดทํา 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 
หยก/ปรับปรุง 

ชาญ/ตรวจ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 


