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พระราชบัญญตั ิ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
   

 
ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ธานนีิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

เปนปที่ ๖ ในรัชกาลปจจุบนั 
 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญทหารและ
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการฝายพลเรือน 

 
พระมหากษัตริย โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการ

ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกบรรดากฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญทหาร กฎหมายวา

ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการฝายพลเรือน และบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ ในสวน
ที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการ” หมายความวา ทหารและขาราชการพลเรือน 
“ทหาร” หมายความวา นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ตลอดจนวาที่

ยศนั้น ๆ และพลทหารประจําการ 
“ขาราชการพลเรือน”๒ หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือน ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลา
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๘/ตอนที่ ๒๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๑ เมษายน ๒๔๙๔ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ขาราชการพลเรือน” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ (ฉบับที ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การ ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง ขาราชการฝายรัฐสภาตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการตํารวจ ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและขาราชการกลาโหม
พลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 

“เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ” หมายความวาเวลาราชการที่
ขาราชการรับราชการมาตั้งแตตนจนถึงวันสุดทายที่ไดรับเงินเดือนตามเกณฑและวิธีการที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี้ 

“เงินเดือนเดือนสุดทาย”๓ หมายความวา เงินเดือนที่ไดรับจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือนเดือนสุดทายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา
และหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะและหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ และ
หรือสําหรับการสูรบ และหรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด แตไมรวมถึงเงินเพิ่มอยาง
อ่ืน ๆ สวนขาราชการตํารวจซึ่งกรมตํารวจสั่งแตงตั้งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการตํารวจโดยไดรับ
เงินเดือนจากผูวาจาง เงินเดือนเดือนสุดทาย หมายความวา เงินเดือนที่ผูวาจางจายตามคําส่ังของ
ผูบังคับบัญชาตามอัตราเงินเดือนในบัญชีตอทายกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจเดือน
สุดทายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา และหรือเงินเพิ่มการเลื่อน
ฐานะ และหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ และหรือสําหรับการสูรบ และ
หรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด แตไมรวมเงินเพิ่มอยางอ่ืน ๆ 

“เงินเดือนเดิม”๔ หมายความวา เงินเดือนเดือนสุดทายที่เคยไดรับสูงสุดในครั้ง
ใดกอนออกจากราชการ แตในกรณีที่มีการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ เงินเดือนเดิมให
หมายความถึงเงินเดือนเดือนสุดทายที่เคยไดรับสูงสุดในครั้งใดกอนออกจากราชการและไดปรับ
ตามกฎหมายหรือขอบังคับที่ใชบังคับแกขาราชการนั้นแลว 

“บําเหน็จ” หมายความวา เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมาซึ่งจายคร้ัง
เดียว 

“บํานาญ” หมายความวา เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมาซึ่งจายเปน
รายเดือน 

“แพทยที่ทางราชการรับรอง” หมายความวา ผูที่ไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือแพทยที่มี
สิทธิประกอบโรคศิลปะในตางประเทศซึ่งประกอบโรคศิลปะอยูในตางประเทศนั้น และ
กระทรวงการคลังไดรับรองใหทําการตรวจและแสดงความเห็นตามความในพระราชบัญญัตินี้ได 
                                                 

๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เงินเดือนเดือนสุดทาย” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (ฉบับที ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เงินเดือนเดิม” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ทายาทผูมีสิทธ”ิ๕ หมายความวา 
(๑) บุตร และใหหมายความรวมถึงบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร

ชอบดวยกฎหมายของผูตายซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับแต
วันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา 

(๒) สามีหรือภริยา 
(๓) บิดาและมารดา 
“ผูอุปการะ”๖ หมายความวา 
(๑) ผูที่ไดอุปการะเล้ียงดูใหการศึกษาผูตายมาแตเยาวฉันทบิดามารดากับบุตร 

หรือ 
(๒) ผูที่ไดอุปการะขาราชการประจํา หรือขาราชการบํานาญ ผูมีรายไดไม

เพียงพอแกอัตภาพ หรือไดอุปการะขาราชการบํานาญผูซึ่งปวยเจ็บทุพพลภาพ หรือวิกลจริตไม
สามารถที่จะชวยตัวเองได ผูอุปการะตามขอนี้ตองเปนผูใหอุปการะประจําเปนสวนใหญ 

“ผูอยูในอุปการะ”๗ หมายความวา ผูที่ไดอยูในความอุปการะของผูตายตลอดมา 
โดยจําเปนตองมีผูอุปการะและความตายของผูนั้นทําใหไดรับความเดือนรอนเพราะขาดความ
อุปการะ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
ลักษณะ ๑ 

บําเหน็จบํานาญปกต ิ
   

 
หมวด ๑ 

สิทธิในบําเหนจ็บํานาญปกต ิ
   

 
มาตรา ๖  เมื่อขาราชการผูใดออกจากราชการ ใหจายบําเหน็จหรือบํานาญให

ตามเกณฑซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ทายาทผูมีสิทธิ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ฉบับที ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๖ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูอุปการะ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๗ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูอยูในอุปการะ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ (ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญเปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไมได 
 
มาตรา ๗  ภายใตบังคับมาตรา ๘ ขาราชการซึ่งจะไดรับบําเหน็จบํานาญตาม

พระราชบัญญัตินี้ เมื่อกอนออกจากราชการหรือกอนไดรับคําส่ังใหไปทําการใด ๆ ตามความใน
มาตรา ๒๘ ตองไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน 

 
มาตรา ๘๘  บุคคลที่ระบุไวตอไปนี้ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๑) ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

ฝายตุลาการ และขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการซึ่งถูกไลออก
จากราชการเพราะมีความผิด 

(๒) ขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการและ
ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ซึ่งถูกไลออกหรือปลดออก
จากราชการเพราะมีความผิด 

(๓) ขาราชการวิสามัญหรือลูกจาง เวนแตในกรณีที่มีขอกําหนดใหบําเหน็จหรือ
บํานาญไวในหนังสือสัญญาจางตามความตองการของรัฐบาล 

(๔) ผูซึ่งรัฐบาลกําหนดเงินอยางอ่ืนไวใหแทนบําเหน็จหรือบํานาญแลว 
(๕) ผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมครบหนึ่งปบริบูรณ 
(๖) ผูซึ่งไมเคยรับราชการมากอน แตไดเปนทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ

ราชการทหาร เมื่อปลดเปนกองหนุนแลวและไดเขารับราชการอีก โดยเวลารับราชการจะติดตอกับ
เวลาราชการกองประจําการหรือไมก็ตาม ยังไมครบหนึ่งปบริบูรณ 

 
มาตรา ๙  ขาราชการมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ 
(๑) เหตุทดแทน 
(๒) เหตุทุพพลภาพ 
(๓) เหตุสูงอายุ 
(๔) เหตุรับราชการนาน 
 
มาตรา ๑๐  สิทธิในการขอบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอายุ

ความสามป 
 

                                                 
๘ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๙  บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนั้น ใหแกขาราชการซึ่งออกจาก
ประจําการเพราะเลิก หรือยุบตําแหนง หรือซึ่งมีคําส่ังใหออกโดยไมมีความผิด หรือซึ่งออกตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด 

 
มาตรา ๑๒  บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพนั้น ใหแกขาราชการผูปวยเจ็บ

ทุพพลภาพ ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาไมสามารถที่จะรับ
ราชการในตําแหนงหนาที่ซึ่งปฏิบัติอยูนั้นตอไป 

 
มาตรา ๑๓๑๐  บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุนั้น ใหแกขาราชการผูมีอายุครบหกสิบ

ปบริบูรณแลว 
ถาขาราชการผูใดมีอายุครบหาสิบปบริบูรณแลว ประสงคจะลาออกจากราชการ ก็

ใหผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุได 
 
มาตรา ๑๔๑๑  บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานนั้น ใหแกขาราชการซึ่งมีเวลา

ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสามสิบปบริบูรณแลว 
ถาขาราชการผูใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบยี่สิบหาป

บริบูรณแลว ประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อ
รับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานได 

 
มาตรา ๑๕  ขาราชการผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมถึงสิบ

ปบริบูรณ มีสิทธิไดบําเหน็จ 
ขาราชการผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแตสิบปบริบูรณ

ข้ึนไป มีสิทธิไดบํานาญ 
 
มาตรา ๑๖  ขาราชการผูมีสิทธิไดบํานาญจะยื่นคําขอรับบําเหน็จตามเกณฑใน

มาตรา ๓๒ แทนบํานาญก็ได 
 
มาตรา ๑๗๑๒  ขาราชการผูใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ

สิบปบริบูรณแลว ออกจากราชการเพราะลาออกและไมมีสิทธิที่จะไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตาม
ความในมาตรา ๙ ก็ใหไดรับบําเหน็จตามเกณฑในมาตรา ๓๒ 

                                                 
๙ มาตรา ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๔๙๔ 
๑๐ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๑ มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๘๑๓  ขาราชการการเมืองตําแหนงรัฐมนตรีซึ่งไดรับราชการในตําแหนง

ขาราชการการเมืองมาแลวและมีเวลาราชการในตําแหนงขาราชการการเมืองรวมกันไมนอยกวาส่ีป
บริบูรณ เมื่อออกจากตําแหนงและไมประสงคจะรับบําเหน็จบํานาญตามความในบทแหง
พระราชบัญญัตินี้โดยประการอื่น ก็ใหมีสิทธิรับบํานาญเดือนละสองพันบาท 

แตถาขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับหรือเคยไดรับบํานาญปกติอยูกอนแลวเมื่อ
ขาราชการผูนั้นไดใชสิทธิตามความในวรรคกอน สิทธิรับบํานาญที่มีอยูแลวนั้นเปนอันสิ้นไป 

การคํานวณเวลาราชการตามความในมาตรานี้ ไมใหรวมเวลาราชการที่ผูนั้นไดรับ
บําเหน็จบํานาญไปแลว ถามี เขาดวย 

 
หมวด ๒ 

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับ 
คํานวณบําเหน็จบาํนาญ 

   
 

มาตรา ๑๙๑๔  ขาราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลวเปนอันพนจาก
ราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกขาราชการพลเรือนในพระองค สมุหราชองค
รักษ รองสมุหราชองครักษ ขาราชการการเมือง และขาราชการซึ่งมีกฎหมายบัญญัติเร่ืองการพน
จากราชการไวเปนอยางอ่ืน 

การพนจากราชการของขาราชการพลเรือนในพระองค สมุหราชองครักษและ
รองสมุหราชองครักษใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 

 
มาตรา ๑๙ ทวิ๑๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙ ตรี๑๖  (ยกเลิก) 
 

                                                                                                                                            
๑๒ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๓ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๔ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕ มาตรา ๑๙ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๖ มาตรา ๑๙ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙ จัตวา๑๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙ สัตต๑๘  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการระดับ

เช่ียวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ
และจะตองพนจากราชการตามมาตรา ๑๙ อาจรับราชการตอไปไดตามที่กําหนดในกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

 
มาตรา ๒๐๑๙  ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยการ

บริหารงานบุคคลของขาราชการแตละประเภท เปนเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการ
ประเภทนั้น เวนแตขาราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ใหกระทรวงกลาโหมเปนเจาหนาที ่

 
มาตรา ๒๑๒๐  กอนสิ้นปงบประมาณทุกปไมนอยกวาหกสิบวัน ใหเจาหนาที่

ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการตามมาตรา ๒๐ ย่ืนบัญชีรายชื่อขาราชการผูมีสิทธิจะไดรับ
บําเหน็จบํานาญ เนื่องจากการเกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ ในปงบประมาณถัดไปตอประธานศาล 
เจากระทรวง หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐของผูนั้น แลวแตกรณี และตอกระทรวงการคลัง 

ในกรณีที่มีการตอเวลาราชการใหแกขาราชการผูใด ใหเจากระทรวงแจงไปให
เจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุทราบ  และใหเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุแจงตอไปยัง
กระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๒๒๒๑  การตอเวลาราชการในคราวแรกและในคราวถัดไป ใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทนั้น 
การตอเวลาราชการในคราวแรก ใหนับตั้งแตวันครบเกษียณอายุของขาราชการ

ประเภทนั้น สวนการตอเวลาราชการใหในคราวถัดไป หากไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนให
ส่ังตอเวลาราชการลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งเดือนกอนสิ้นวันครบการตอเวลาราชการครั้งสุดทายถา
มิไดมีการสั่งตอเวลาราชการคราวถัดไป ใหถือวาขาราชการผูนั้นพนจากราชการถัดจากวันครบการ
ตอเวลาราชการครั้งสุดทาย 

                                                 
๑๗ มาตรา ๑๙ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘ มาตรา ๑๙ สัตต เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๙ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 

๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๓  การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้นใหนับแตวัน

รับราชการรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนซึ่งมิใชอัตราขาราชการวิสามัญหรือ
ลูกจาง 

ครูประชาบาล สารวัตรศึกษา หรือขาราชการวิสามัญที่ไดมีบทบัญญัติของ
กฎหมายใหยกฐานะหรือใหเปลี่ยนฐานะเปนขาราชการที่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญตามมาตรา ๗ 
ได และเมื่อไดมีการยกฐานะหรือเปล่ียนฐานะเปนขาราชการที่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญดังกลาว
แลว ก็ใหนับเวลาระหวางที่เปนครูประชาบาล สารวัตรศึกษา หรือขาราชการวิสามัญที่ติดตอกับ
วันที่ไดมีการยกฐานะหรือการเปลี่ยนฐานะนั้นเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญได
ดวย 

ขาราชการซึ่งทํางานหรือรับราชการกอนอายุครบสิบแปดปบริบูรณใหเร่ิมนับเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแตวันที่มีอายุครบสิบแปดปบริบูรณเปนตนไป 

ผูซึ่งไดข้ึนทะเบียนทหารกองประจําการ ใหมีสิทธินับเวลาราชการไดตั้งแตวันขึ้น
ทะเบียนกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

 
มาตรา ๒๓ ทวิ๒๒  การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของ

ขาราชการที่โอนมาจากขาราชการสวนจังหวัด หรือขาราชการที่โอนมาจากพนักงานเทศบาล ใหนับ
เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ินที่ใชอยูในวันโอน เปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญดวย 

 
มาตรา ๒๔  ผูซึ่งกระทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหวางเวลาที่

มีการรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจลหรือในระหวางเวลาท่ีมีพระบรมราช
โองการประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือในระหวางเวลาที่ส่ังใหเปนนักดําเรือดําน้ํา ใหนับเวลา
ราชการที่ปฏิบัติการตามสั่งเปนทวีคูณ แมวาในระยะเวลาดังกลาวนั้นจะไมไดรับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณประเภทเงินเดือนก็ตาม 

ในกรณีที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ใด ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
พิจารณาใหขาราชการซึ่งประจําปฏิบัติหนาที่อยูในเขตที่ไดมีประกาศใชกฎอัยการศึกนั้นไดรับการ
นับเวลาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นเปนทวีคูณไดตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
หลักเกณฑดังกลาวใหพิจารณาความจําเปนของสถานการณโดยคํานึงถึงความยากลําบากและการ
เส่ียงอันตรายอยางแทจริงของขาราชการนั้น๒๓ 

                                                 
๒๒ มาตรา ๒๓ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๘) 

พ.ศ. ๒๕๑๒ 
๒๓ มาตรา ๒๔ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหนับเวลาราชการเปน
ทวีคูณตามวรรคสอง ถาผูใดมีเวลาราชการซึ่งอาจนับเปนทวีคูณในเวลาเดียวกันไดหลายประการ 
ก็ใหนับเวลาระหวางนั้นเปนทวีคูณแตประการเดียว๒๔ 

 
มาตรา ๒๕  เวลาปวยหรือลา หรือตองพักราชการ ซึ่งไดรับอนุญาตใหรับ

เงินเดือนเต็มนั้น สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับเหมือนเต็มเวลาราชการ 
เวลาปวยหรือลา หรือตองพักราชการ ซึ่งไดรับอนุญาตใหรับเงินเดือนไมเต็มนั้น 

สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับเวลาตามสวนแหงเงินเดือนที่ไดรับ 
เวลาปวยหรือลา หรือตองพักราชการ หรือมิไดอยูรับราชการ ซึ่งมิไดรับอนุญาต

ใหรับเงินเดือน ไมนับเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญแตทั้งนี้มิไดหมายความถึงผู
ที่มิไดอยูรับราชการดวยเหตุที่ถูกลงทัณฑทางวินัยตามกฎหมายวาดวยวินัยทหารหรือตํารวจ 

 
มาตรา ๒๖  ในระหวางที่ทหารกองหนุนไดรับเบี้ยหวัด ใหนับเวลาสําหรับการ

คํานวณบําเหน็จบํานาญเสมอหนึ่งในสี่ของเวลาอยูรับราชการ 
 
มาตรา ๒๗  ขาราชการซึ่งทางราชการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกใหไปดูการหรือ

ศึกษาวิชาในตางประเทศ ใหนับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหวางนั้นเหมือนเต็ม
เวลาราชการ 

 
มาตรา ๒๘  ขาราชการที่ไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่ง

ทางราชการสั่งใหไปทําการใด ๆ ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ผูนั้นยังไมมีสิทธิ
รับบําเหน็จบํานาญ และใหนับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหวางนั้นเหมือนเต็ม
เวลาราชการ 

 
มาตรา ๒๙  เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับแตจํานวนป เศษ

ของปถาถึงครึ่งปใหนับเปนหนึ่งป 
การนับระยะเวลาตามความในวรรคกอน สําหรับเดือนหรือวัน ใหคํานวณตาม

วิธีการจายเงินเดือน และใหนับสิบสองเดือนเปนหนึ่งป สําหรับจํานวนวัน ถามีรวมกันหลายระยะ 
ใหนับสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๓๐๒๕  ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการการเมืองผูใดออกจากราชการไปแลว 

ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหม ใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

                                                 
๒๔ มาตรา ๒๔ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการการเมืองผูใดซึ่งตองออกหรือพนจากตําแหนงโดยผลของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และยังมิไดรับบําเหน็จบํานาญสําหรับการรับราชการในตอนที่ตองออก
หรือพนจากตําแหนง ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหมเปนขาราชการการเมือง ใหนับเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญกอนออกหรือพนจากตําแหนงตอเนื่องกับการรับราชการใน
ตอนหลัง 

ขาราชการการเมืองผูซึ่งออกหรือพนจากตําแหนงโดยไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
บํานาญปกติจากการไดนับเวลาราชการที่เปนขาราชการการเมืองสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
หรือไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญตามมาตรา ๑๘ ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหมเปน
ขาราชการการเมือง และเลิกรับบํานาญในขณะที่กลับเขารับราชการใหม ใหนับเวลาราชการสําหรับ
คํานวณบําเหน็จบํานาญกอนออกหรือพนจากตําแหนงตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง หาก
ผูนั้นประสงคจะรับบํานาญตอไปจะตองแจงความประสงคภายในสามสิบวันนับแตวันกลับเขารับ
ราชการใหม โดยทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานยื่นตอสวนราชการที่ผูนั้นกลับเขารับ
ราชการใหม เมื่อแจงความประสงคดังกลาวแลว ใหผูนั้นมีสิทธิรับบํานาญตอไปและจะนับเวลา
ราชการตอเนื่องมิได ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวไมแจงความประสงคใหถือวาขาราชการผูนั้นเลิก
รับบํานาญเพื่อขอนับเวลาราชการตอเนื่องโดยใหสวนราชการที่ผูนั้นกลับเขารับราชการใหมแจงไป
ยังสวนราชการที่ผูนั้นรับบํานาญอยูเพ่ืองดจายบํานาญ๒๖ 

ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการการเมืองผูใดออกจากราชการโดยไดรับหรือมีสิทธิ
ไดรับบํานาญปกติหรือขาราชการสวนทองถ่ินผูใดออกจากราชการโดยไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
บํานาญปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ถาภายหลังผูนั้นกลับเขา
รับราชการใหมเปนขาราชการการเมือง มิใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญกอน
ออกจากราชการตอเนื่องกับเวลารับราชการเปนขาราชการการเมืองในตอนหลัง แตใหนับเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญเฉพาะเวลารับราชการเปนขาราชการการเมืองในตอนหลัง
เทานั้น๒๗ 

ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการการเมืองผูใดหรือขาราชการสวนทองถ่ินผูใดออกจาก
ราชการไปแลวกลับเขารับราชการเปนขาราชการการเมือง และไดนับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญกอนออกจากราชการตอเนื่องกับเวลารับราชการเปนขาราชการการเมืองในตอน
หลังมากอนแลว ถาภายหลังผูนั้นกลับเขารับราชการเปนขาราชการการเมืองอีกมิใหนับเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญในครั้งกอนตอเนื่องกับเวลารับราชการเปนขาราชการ

                                                                                                                                            
๒๕ มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖) 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒๖ มาตรา ๓๐ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๗ มาตรา ๓๐ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๐) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเมืองในครั้งหลัง แตใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญเฉพาะเวลารับราชการ
เปนขาราชการการเมืองในครั้งหลัง๒๘ 

 
มาตรา ๓๐ ทวิ๒๙  (ยกเลิก) 

 
หมวด ๓ 

วิธีคํานวณบาํเหน็จบาํนาญ 
   

 
มาตรา ๓๑๓๐  ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทาย

เปนเกณฑคํานวณ แตถาเปนการคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการ ซึ่งพนจากราชการเพราะ
เกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ เงินเดือนเดือนสุดทายใหหมายความรวมถึงเงินเดือนที่ไดเล่ือนในวัน
สุดทายของปงบประมาณนั้นดวย 

การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดทายของปงบประมาณนั้นไมกอใหเกิดสิทธิรับ
เงินเดือนที่ไดเล่ือน แตเงินเดือนที่ไดเล่ือนนั้นใหถือเสมือนวาเปนเงินเดือนเดิม 

ขาราชการผูใดเคยดํารงตําแหนงในขณะเดียวกันหลายตําแหนงแลวพนจาก
ตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงกอนพนจากราชการ ใหถือเงินเดือนเดือนสุดทายของตําแหนงที่มี
เงินเดือนสูงจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนที่เคยไดรับอยูนั้นเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย
สําหรับตั้งเปนเกณฑคํานวณ ในกรณีที่มีกฎหมายหรือขอบังคับปรับอัตราเงินเดือนของตําแหนงที่
มีเงินเดือนสูงกอนขาราชการผูนั้นพนจากราชการ ใหถือเงินเดือนของตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงที่
ปรับตามกฎหมายหรือขอบังคับนั้นแลว เปนเงินเดือนเดือนสุดทายสําหรับตั้งเปนเกณฑคํานวณ๓๑ 

 
มาตรา ๓๒๓๒  วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ ใหกระทําดังนี้  
(๑) สําหรับบําเหน็จ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปเวลาราชการ 
(๒) สําหรับบํานาญ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายหารดวยหาสิบคูณดวยจํานวนป

เวลาราชการ 

                                                 
๒๘ มาตรา ๓๐ วรรคหา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๐) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๙ มาตรา ๓๐ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๓๐ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๙) 

พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๓๑ มาตรา ๓๑ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๓๒ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖) 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๓  ภายใตบังคับมาตรา ๓๘ เมื่อไดแจงการคํานวณบําเหน็จบํานาญ

ปกติใหผูมีสิทธิรับทราบลวงพนสองปแลว ใหถือวาการคํานวณนั้นเปนอันเด็ดขาด 
 
มาตรา ๓๔๓๓  (ยกเลิก) 

 
หมวด ๔ 

ผูรับบาํนาญกลับเขารับราชการใหม๓๔ 
   

 
มาตรา ๓๕๓๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๕ ทวิ๓๖  (ยกเลิก) 

 
ลักษณะ ๒ 

บําเหน็จบํานาญพิเศษ 
   

 
มาตรา ๓๖  เมื่อขาราชการผูใดประสบเหตุดังที่บัญญัติไวในลักษณะนี้ใหจาย

บําเหน็จหรือบํานาญพิเศษให 
สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญพิเศษเปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไมได 
 
มาตรา ๓๗  ขาราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหาร

ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ผูใดไดรับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขาหูหนวกทั้งสองขาง 
ตาบอด หรือไดรับการปวยเจ็บ ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจแลวและแสดงวาถึงทุพพล
ภาพไมสามารถจะรับราชการตอไปไดอีกเลย ทั้งนี้เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่หรือถูก
ประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ ใหผูนั้นไดรับบํานาญปกติกับทั้งไดรับบํานาญพิเศษ
ดวย เวนแตการไดรับอันตราย ไดรับการปวยเจ็บ หรือการถูกประทุษรายนั้นเกิดขึ้นจากความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง 

 
                                                 

๓๓ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๔๙๙ 

๓๔ หมวด ๔ ผูรับบํานาญกลับเขารับราชการใหม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓๕ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. 
๒๕๓๙ 

๓๖ มาตรา ๓๕ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. 
๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๘  ขาราชการผูใดไดรับบําเหน็จหรือบํานาญไปแลวตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือพลทหารกองประจําการหรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ผูใดซึ่ง
ไดออกจากราชการหรือพนจากหนาที่ทหารไปแลว ถาภายในกําหนดเวลาสามป นับแตวันออกจาก
ราชการหรือพนจากหนาที่ทหาร ปรากฏหลักฐานชัดแจงวา ผูนั้นเกิดปวยเจ็บถึงทุพพลภาพอัน
เปนผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการระหวางที่ผูนั้นรับราชการหรือทําหนาที่ทหารอยูก็ให
จายบํานาญตามมาตรา ๓๗ และถาถึงตายก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๔๑ ทั้งนี้ใหจายให นับแต
วันขอ และในกรณีที่ไดรับบําเหน็จไปแลว ก็ใหจายเฉพาะบํานาญพิเศษแตอยางเดียว 

 
มาตรา ๓๙  การคํานวณบํานาญพิเศษ ใหเจากระทรวงเปนผูกําหนดตามสมควร

แกเหตุการณประกอบกับความพิการ และทุพพลภาพของผูนั้น ตามอัตราดังตอไปนี้ 
(๑) ในยามปกติ มีอัตราตั้งแตหาในหาสิบสวนจนถึงย่ีสิบในหาสิบสวนแหง

เงินเดือนเดือนสุดทาย 
(๒) ผูมีหนาที่ตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือ

ตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหนาที่ตองทําการดําน้ํา หรือมีหนาที่ทําการ
กวาดทุนระเบิด หรือมีหนาที่ขุด ทําลาย ทํา หรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหนาที่เก่ียวกับไอพิษ 
ถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้น ใหมีอัตราเปนจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทาย 

(๓) เวลาทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาที่มีการรบหรือ
การสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้น ใหมีอัตราตั้งแตสามสิบในหา
สิบสวนจนถึงสามสิบหาในหาสิบสวนของเงินเดือนเดือนสุดทาย ในกรณีที่ไมมีเงินเดือน ใหถือ
อัตราเงินเดือนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย 

 
มาตรา ๔๐  ผูไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพดังกลาวในมาตรา ๓๗ แมจะยังไมมี

สิทธิรับบํานาญปกติ ก็ใหไดรับบํานาญปกติได คิดตามอัตราที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๒ บวกกับ
บํานาญพิเศษดวย 

 
มาตรา ๔๑๓๗  ผูไดรับอันตรายดังกลาวในมาตรา ๓๗ ถาถึงแกความตายเพราะ

เหตุนั้นกอนไดรับบํานาญพิเศษไป นอกจากบําเหน็จตกทอดซึ่งจะไดรับตามที่บัญญัติไวในลักษณะ 
๓ ก็ใหจายบํานาญพิเศษใหแกทายาทผูมีสิทธิตามเกณฑดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๔ และมาตรา 
๔๕ อีกดวย ดังนี้ 

(๑) ในยามปกติเปนจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย 
(๒) ผูมีหนาที่ตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศหรือมี

หนาที่ตองทําการโดดรม หรือตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหนาที่ตองทํา

                                                 
๓๗ มาตรา ๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การดําน้ํา หรือมีหนาที่ทําการกวาดทุนระเบิด หรือมีหนาที่ขุด ทําลาย ทําหรือประกอบวัตถุระเบิด
หรือมีหนาที่เก่ียวกับไอพิษ หรือเวลาทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหวางที่มีการ
รบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีการประกาศใชกฎ
อัยการศึกหรือประกาศสถานการณฉุกเฉิน ถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้น ใหมีอัตราเปน
จํานวนสี่สิบในหาสิบสวนแหงเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย 

 
มาตรา ๔๒  ขาราชการผูใดไดรับการปวยเจ็บจนทุพพลภาพดังกลาวในมาตรา 

๓๗ เพราะเหต ุ
(๑) ตองไปปฏิบัติราชการเปนครั้งคราวนอกตําบลที่ตั้งสํานักงานประจํา หรือ 
(๒) ตองประจําปฏิบัติราชการในทองที่กันดารที่จะตองเส่ียงตอโรคภัยไขเจ็บซึ่ง

ทองที่นั้นไดกําหนดไวโดยพระราชกฤษฎีกา 
ถาปรากฏวา ความปวยเจ็บทุพพลภาพนั้นไดเกิดเนื่องจากการตองไปปฏิบัติ

ราชการหรือตองประจําปฏิบัติราชการนั้น ก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๓๗ และถาถึงตายก็ใหจาย
บํานาญพิเศษตามมาตรา ๔๑ (๑) 

 
มาตรา ๔๓  ขาราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหาร

ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ผูใดสูญหายไปและมีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูนั้นไดรับอันตราย
ดังกลาวในมาตรา ๓๗ ถึงตาย เมื่อพนกําหนดสองเดือนนับแตวันสูญหาย ใหสันนิษฐานไวกอน
เพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้วา ผูนั้นถึงแกความตายในวันที่สูญหาย และใหจายบํานาญ
พิเศษตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๑ 

ถาปรากฏในภายหลังวา ผูที่ตองสันนิษฐานวาตายตามความในวรรคกอนมิได
ตาย ก็ใหงดจายบํานาญพิเศษนั้น  และถาเจากระทรวงจะตองจายเงินใหในระหวางเวลาที่ตอง
สันนิษฐานวาถึงแกความตาย ก็ใหหักจํานวนเงินทั้งหมดที่จายไปแลวออกจากจํานวนเงินที่ตองจาย
นั้น 

 
มาตรา ๔๔๓๘  บํานาญพิเศษที่บัญญัติในลักษณะนี้ ใหจายแกทายาทผูมีสิทธิตาม

เกณฑดังนี้ 
(๑) บุตร ใหไดรับสองสวน ถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไป ใหไดรับสามสวน 
(๒) สามีหรือภรรยา ใหไดรับหนึ่งสวน 
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู ใหไดรับหนึ่งสวน 
ถาผูตายไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษในอนุมาตราใดดังกลาวหรือ

ทายาทนั้นไดตายไปกอน ใหแบงบํานาญพิเศษนั้นระหวางทายาทผูมีสิทธิตามสวนในอนุมาตราที่มี
ทายาทผูมีสิทธิไดบํานาญพิเศษ 

                                                 
๓๘ มาตรา ๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาไดมีการจายบํานาญพิเศษไปแลว หากปรากฏวามีบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของ
ศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตายซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือ
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ให
แบงบํานาญพิเศษนั้นใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิโดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมายตามคําพิพากษา
นั้นเปนทายาทผูมีสิทธิตั้งแตวันตายของเจาบํานาญ กรณีเชนนี้ ใหกระทรวงการคลังหักเอาจาก
ทายาทซึ่งรับบํานาญพิเศษไปกอนแลวคืนตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

กรณีที่ไมสามารถหักเงินบํานาญพิเศษที่จายใหทายาทซึ่งรับเกินไปในสวนของตน
ตามวรรคสามคืนได กระทรวงการคลังไมตองรับผิดชอบจายเงินบํานาญพิเศษใหแกบุตรซึ่งไดมคีาํ
พิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบํานาญพิเศษแตอยาง
ใด 

ถาไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษดังกลาวทั้ง ๓ อนุมาตราใหบคุคลซึง่เจา
กระทรวงพิจารณาเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตายอยูหรือเปนผูอยูในความ
อุปการะของผูตาย เปนผูรับบํานาญพิเศษตามสวนที่เจากระทรวงจะไดกําหนดให และเมื่อไดจาย
บํานาญพิเศษใหแกผูอุปการะหรือผูอยูในความอุปการะของผูตายแลว หากปรากฏภายหลังวามี
บุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตายซึ่งไดมีการฟองคดีขอให
รับเด็กเปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึง
ความตายของบิดา ใหส่ังจายบํานาญพิเศษใหแกบุตรซึ่งศาลพิพากษาวาเปนบุตรชอบดวย
กฎหมายดังกลาว กรณีเชนนี้ถาไมสามารถเรียกเงินบํานาญพิเศษที่จายใหผูอุปการะหรือผูอยูใน
ความอุปการะของผูตายรับไปแลวคืนไดใหนําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อบุคคลซึ่งไดรับบํานาญพิเศษอยูตามที่กลาวขางตนตายหรือหมดสิทธิไป ให
สวนที่ผูนั้นไดรับอยูเปนอันยุติลงเพียงนั้น 

 
มาตรา ๔๕  บํานาญพิเศษท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๔๔ ใหจายโดยกําหนดเวลาและ

เง่ือนไข ดังนี้ 
(๑) บุตร ใหมีสิทธิไดรับจนอายุครบยี่สิบปบริบูรณ เวนแตเมื่ออายุครบยี่สิบป

บริบูรณนั้นกําลังศึกษาอยูในชั้นเตรียมอุดมศึกษา หรือในชั้นอุดมศึกษาหรือช้ันการศึกษาที่ทาง
ราชการรับรองใหเทียบเทา ก็ใหไดรับตอไปตลอดเวลาที่ยังทําการศึกษาอยูในสถานศึกษา แตไม
เกินอายุย่ีสิบหาปบริบูรณ 

(๒) สามีหรือภริยาใหไดรับตลอดชีวิต เวนแตทําการสมรสใหม 
(๓) บิดามารดา ใหไดรับตลอดชีวิต 
(๔) บุคคลอื่นนอกจากที่ไดกลาวใน (๑) (๒) และ (๓) ถาอายุยังไมถึงย่ีสิบป

บริบูรณ ใหอนุโลมรับอยางบุตร แลวแตกรณี ถาไมเขาลักษณะดังกลาวแลว ใหรับอยูเพียงสิบป 
ถาผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษเปนผูพิการถึงทุพพลภาพอยูกอนแลวหรือใน

ระหวางที่มีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษ ก็ใหผูนั้นไดรับบํานาญพิเศษตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๖๓๙  บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพที่ไดรับรวมกับบํานาญปกติถามี
จํานวนเงินรวมกันไมถึงเดือนละหนึ่งหมื่นหาพันบาท ใหไดรับบํานาญพิเศษเพิ่มขึ้นอีกจนครบ
หนึ่งหมื่นหาพันบาท และบรรดาผูมีสิทธิจะไดรับจะยื่นขอเปลี่ยนเปนการรับบําเหน็จพิเศษแทนได 
เปนจํานวนเงินเทากับบํานาญพิเศษหกสิบเดือน 

 
มาตรา ๔๗  การขอบํานาญพิเศษตองแสดงรายงานแพทยที่ทางราชการรับรอง

กับรายงานแสดงเหตุที่ตองรับอันตราย ไดรับการปวยเจ็บ หรือถูกประทุษรายนั้นดวย 
ในกรณีดังบัญญัติไวในมาตรา ๔๓ ใหแสดงถึงเหตุการณอันทําใหควรเชื่อไดวาผู

นั้นไดรับอันตรายถึงตาย 
 

ลักษณะ ๒/๑ 
บําเหน็จดาํรงชีพ๔๐ 
   

 
มาตรา ๔๗/๑  บําเหน็จดํารงชีพ ไดแก เงินที่จายใหแกผู รับบํานาญเพื่อ

ชวยเหลือการดํารงชีพโดยจายใหครั้งเดียว 
ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพมีสิทธิขอรับ

บําเหน็จดํารงชีพตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินสิบหาเทาของ
บํานาญรายเดือนที่ผูนั้นไดรับ 

ผูรับบํานาญผูใดไดรับทั้งบํานาญปกติและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
ใหนําบํานาญปกติและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมเปนบํานาญรายเดือนเพื่อคํานวณ
จายเปนบําเหน็จดํารงชีพแกผูนั้น 

เมื่อไดรับบําเหน็จดํารงชีพแลว ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะ
เหตุทุพพลภาพไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จดํารงชีพอีก ถาภายหลังผูนั้นกลับเขารับราชการใหมและได
ออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบํานาญ 

ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผูใดไดรับบําเหน็จ
ดํารงชีพไปแลว ถาภายหลังผูนั้นกลับเขารับราชการใหมโดยมีสิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ 
และเมื่อออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบําเหน็จ การจายบําเหน็จในกรณีเชนวานี้ ใหหัก
เงินออกจากบําเหน็จที่จะไดรับเทากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียกอน 

                                                 
๓๙ มาตรา ๔๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๐ ลักษณะ ๒/๑ บําเหน็จดํารงชีพ มาตรา ๔๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพไดแสดง
เจตนาขอรับบําเหน็จดํารงชีพไวแลว แตไดตายกอนไดรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ ใหการจายเงิน
ดังกลาวเปนอันระงับไป 

 
ลักษณะ ๓ 

บําเหน็จตกทอด๔๑ 
   

 
มาตรา ๔๘๔๒  ขาราชการผูใดตายในระหวางรับราชการอยู หรือทหารกองหนุนมี

เบี้ยหวัดตาย ถาความตายนั้นมิไดเกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติช่ัวอยางรายแรงของตนเอง ให
จายเงินเปนบําเหน็จตกทอดเปนจํานวนตามเกณฑคํานวณในมาตรา ๓๒ (๑) ใหแกทายาทผูมี
สิทธิตามเกณฑดังนี้ 

(๑) บุตรใหไดรับสองสวน ถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน 
(๒) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน 
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน 
ในกรณีที่ไมมีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นไดตายไปเสียกอนใหแบงเงิน

ดังกลาวระหวางทายาทผูมีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผูมีสิทธิไดรับ 
ในกรณีที่ไมมีทายาททั้งสามอนุมาตราดังกลาว ใหจายแกบุคคลซึ่งผูตายไดแสดง

เจตนาไวตอสวนราชการเจาสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ในกรณีที่ไมมีทายาทและบุคคลซึ่งผูตายไดแสดงเจตนาไวตามวรรคสาม หรือ

บุคคลนั้นไดตายไปกอน ใหสิทธิในบําเหน็จตกทอดนั้นเปนอันยุติลง 
ในกรณีที่ไดมีการจายบําเหน็จตกทอดไปแลวหากปรากฏวามีบุตรซึ่งไดมีคํา

พิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตร
กอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของบิดา
เพ่ิมข้ึน ใหแบงบําเหน็จตกทอดนั้นใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิโดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมาย
ตามคําพิพากษานั้นเปนทายาทผูมี สิทธิตั้ งแตวันตายของเจาบํานาญ ในกรณีเชนนี้ ให
กระทรวงการคลังเรียกคืนบําเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งรับบําเหน็จตกทอดไปกอนแลวตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่ไมสามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดที่จายใหทายาทซึ่งรับเกินไปในสวน
ของตนตามวรรคหาได กระทรวงการคลังไมตองรับผิดชอบจายเงินบําเหน็จตกทอดใหแกบุตรซึ่ง

                                                 
๔๑ ลักษณะ ๓ บําเหน็จตกทอด แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๒ มาตรา ๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที ๑๖) 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตก
ทอดแตอยางใด 

 
มาตรา ๔๙๔๓  ภายใตบังคับมาตรา ๓๘ ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูมีสิทธิจะไดรับ

บํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย ใหจายเงินเปนบําเหน็จตกทอด
ใหแกบุคคลตามมาตรา ๔๘ เปนจํานวนสามสิบเทาของบํานาญรายเดือนรวมกับเงินชวยคาครอง
ชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับและใหจายตามสวนและหลักเกณฑที่
กําหนดในมาตรานั้น 

ในกรณีที่ไดมีการรับบําเหน็จดํารงชีพไปแลว เมื่อผูรับบํานาญปกติหรือผูรับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย การจายเงินบําเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่ง ใหหักเงิน
ออกจากบําเหน็จตกทอดที่จะไดรับเทากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียกอน๔๔ 

 
มาตรา ๕๐๔๕  การคํานวณเงินบําเหน็จตกทอดตามความในลักษณะนี้ รายใด

ไดผลเปนยอดเงินบําเหน็จตกทอดไมถึงสามพันบาท ก็ใหจายเปนเงินบําเหน็จตกทอดสามพันบาท 
 

ลักษณะ ๔ 
การพิจารณาสัง่จายบําเหน็จบํานาญ 

   
 

มาตรา ๕๑๔๖  เมื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการเจาสังกัดซึ่งมีฐานะไม
ต่ํากวากรม หรือจังหวัด แลวแตกรณี ไดรับเรื่องราวขอรับบําเหน็จหรือบํานาญแลวใหรีบ
ตรวจสอบ  และนํ าส งให ถึ งกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแตวันรับ  และให
กระทรวงการคลังรีบพิจารณาสั่งภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแตวันรับ ทั้งนี้ เวนแตความลาชาเปนเพราะ
ความผิดของผูขอหรือสวนราชการเจาสังกัด แลวแตกรณี 

การขอใหส่ังจายและการสั่งจายบําเหน็จหรือบํานาญ ใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

 
ลักษณะ ๕ 

                                                 
๔๓ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๔ มาตรา ๔๙ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๑) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๕ มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๖ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเสียสิทธิรับบาํนาญ 
   

 
มาตรา ๕๒๔๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๓๔๘  ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการฝายตุลาการหรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ
ผูใดมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยในเรื่อง
ที่กระทําผิดวินัยนั้น ใหกระทรวงเจาสังกัดพิจารณาวินิจฉัยวา ถาผูนั้นไมถึงแกความตายเสียกอน
จะตองไดรับโทษถึงไลออกหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นจะตองถูกลงโทษถึงไลออก ทายาทไมมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๘ 

ในกรณีที่ขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการผูใดมีกรณีหรือตองหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยในเรื่องที่กระทําผิดวินัยนั้น ให
กระทรวงเจาสังกัดพิจารณาวินิจฉัยวา ถาผูนั้นไมถึงแกความตายเสียกอนจะตองไดรับโทษถึงไล
ออกหรือปลดออกหรือไม ถากระทรวงเจาสังกัดเห็นวาผูนั้นจะตองถูกลงโทษถึงไลออกหรือปลด
ออก ทายาทไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๘ 

 
มาตรา ๕๔  ผูซึ่งไดรับบํานาญปกติหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ หรือไดรับ

บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ผูใดกระทําความผิดอาญาซึ่ง
ไมใชความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือถูกฟองวาเปน
บุคคลลมละลายทุจริต ถาถึงแกความตายกอนมีคดีหรือกอนคดีถึงที่สุด ใหกระทรวงเจาสังกัดที่ผู
นั้นเคยสังกัดอยูพิจารณาวินิจฉัยวา ผูนั้นไดกระทําความผิดจริงหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นไดกระทํา
ความผิดซึ่งกฎหมายกําหนดโทษจําคุกอยางสูงไวเกินกวาหนึ่งปแลว ทายาทไมมีสิทธิไดรับบํานาญ
ตามมาตรา ๔๙ 

 
มาตรา ๕๕  ทายาทดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิที่จะไดรับบํานาญตามมาตรา ๔๑ มาตรา 

๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 
(๑) ผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา ไดเจตนากระทํา หรือพยายามกระทําใหเจา

บํานาญหรือผูที่จะกอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตนถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
(๒) ทายาทตามมาตรา ๔๔ ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา ไดเจตนากระทําหรือ

พยายามกระทําใหทายาทดวยกันถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

                                                 
๔๗ มาตรา ๕๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๔๘ มาตรา ๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ผูที่ไดฟองเจาบํานาญหรือผูที่จะกอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตนหาวาทํา
ความผิดโทษประหารชีวิต และตนเองกลับตองคําพิพากษาถึงที่สุดวามีความผิดฐานฟองเท็จหรือ
ทําพยานเท็จ 

 
ลักษณะ ๖ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๕๖  ขาราชการผูใดลาออกไปดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนหรือสภา

ผูแทนราษฎร แลวแตกรณีกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหม ก็ใหนบั
เวลาระหวางที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนหรือสภาผูแทนราษฎร ในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญตามกฎหมายที่ใชอยูกอนวันใชพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๕๗  ผูซึ่ งไปหรือผูซึ่ งทางราชการสั่ งอนุญาตใหไปศึกษาวิชาใน

ตางประเทศกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ เมื่อเขารับราชการใหมีสิทธินับเวลาระหวางไปศึกษาวิชา
ในตางประเทศเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามเกณฑในกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญที่ใชอยูกอนวันใชพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๕๘  ขาราชการผูใดกลับเขารับราชการกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ และ

ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญที่ใชอยูในขณะท่ีกลับเขารับราชการนั้นอาจใหนับเวลาราชการ
หลายตอนตอกันได ก็ใหผูนั้นมีสิทธิไดนับเวลาราชการตอนกอนกับตอนหลังตอกันได 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.บัญชีอัตราเบี้ยหวัดบํานาญทายพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๒.บัญชีอัตราเบี้ยหวัดบํานาญทายพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ บัญชีหมายเลข ๑ บัญชีปรับอัตราเบี้ยหวัด หรือบํานาญปกต ิ

๓.บัญชีอัตราเบี้ยหวัดบํานาญทายพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ บัญชีหมายเลข ๒ บัญชีปรับอัตราเบี้ยหวัดหรือบํานาญตามกฎหมาย
วาดวยนิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ หรือกฎหมายวาดวยลางมลทินในโอกาส
ครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ 

 
 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีอัตราเบีย้หวัดบํานาญทายพระราชบญัญัตบิาํเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. 
๒๕๑๗ 

 
บัญชีหมายเลข ๓ 

บัญชีปรับอตัราบาํนาญพิเศษเพราะเหตุทพุพลภาพ 
   

 
๑ ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษไมเกิน ๑๐๐ บาท ใหไดรับเพิ่มขึ้นอีก 

๕๐ บาท 
๒ ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษเกิน ๑๐๐ บาท แตไมเกิน ๓๐๐ บาท 

ใหไดรับเพิ่มขึ้นอีกก่ึงหนึ่งของบํานาญพิเศษเดิม 
๓ ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษเกิน ๓๐๐ บาท แตไมถึง ๑๐,๐๐๐ 

บาท ใหไดรับเพิ่มขึ้นอีก ๑๕๐ บาท แตเมื่อเพ่ิมตามนี้แลวถามีจํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ใหไดรับ
เพียง ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔ ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษตั้งแต ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปใหคงไดรับ
เทาเดิม 

๕.บํานาญพิเศษที่ปรับแลวตาม ๑. ๒. และ ๓. ถามีเศษของบาทใหปดเปนหนึ่ง
บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีอัตราเบีย้หวัดบํานาญทายพระราชบญัญัตบิาํเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. 
๒๕๑๗ 

 
บัญชีหมายเลข ๔ 

บัญชีปรับอตัราบาํนาญพิเศษสําหรับทายาท ผูอุปการะ หรือผูอยูในอปุการะ 
ซึ่งมีสิทธิไดรับอยูในวันที่ ๑ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
   

 
๑ ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันไมเกิน ๕๐ บาท 

ใหไดรับเพิ่มขึ้นอีก ๒๕ บาท 
๒ ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๕๐ บาท แต

ไมเกิน ๑๐๐ บาท ใหไดรับเพิ่มขึ้นอีกก่ึงหนึ่งของบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน 
๓ ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๑๐๐ บาทแต

ไมถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ใหไดรับเพิ่มขึ้นอีก ๕๐ บาท แตเมื่อเพ่ิมตามนี ้
แลวถามีจํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ใหไดรับเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔ ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันตั้งแต ๑๐,๐๐๐ 

บาทขึ้นไปใหคงไดรับเทาเดิม 
๕ บํานาญพิเศษและเงินเพิ่มที่ปรับแลวตาม ๑. ๒. และ ๓. ถามีเศษของบาทให

ปดเปนหนึ่งบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีอัตราเบีย้หวัดบํานาญทายพระราชบญัญัตบิาํเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. 
๒๕๑๗ 

 
บัญชีหมายเลข ๕ 

บัญชีปรับอตัราบาํนาญพิเศษสําหรับทายาท ผูอุปการะ หรือผูอยูในอปุการะ 
ซึ่งมีสิทธิไดรับตั้งแตวนัที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

จนถึงวันที่พระราชบัญญัตนิีใ้ชบังคับ 
   

 
๑ ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษไมเกิน ๕๐ บาท ใหไดรับเพิ่มขึ้นอีก 

๒๕ บาท 
๒ ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษเกิน ๕๐ บาท แตไมเกิน ๑๐๐ บาทให

ไดรับเพิ่มขึ้นอีกก่ึงหนึ่งของบํานาญพิเศษเดิม 
๓.ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษเกิน ๑๐๐ บาท แตไมถึง ๑๐,๐๐๐ 

บาท ใหไดรับเพิ่มขึ้นอีก ๕๐ บาท แตเมื่อเพ่ิมตามนี้แลวถามีจํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ใหไดรับ
เพียง ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔ ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษตั้งแต ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปใหคงไดรับ
เทาเดิม 

๕.บํานาญพิเศษที่ปรับแลวตาม ๑. ๒. และ ๓. ถามีเศษของบาทใหปดเปน หนึ่ง
บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีอัตราเบีย้หวัดบํานาญทายพระราชบญัญัตบิาํเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. 
๒๕๑๗ 

 
บัญชีหมายเลข ๖ 

บัญชีปรับอตัราบาํนาญตกทอด 
   

 
๑.ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกันไมเกิน ๒๐ บาท 

ใหไดรับเพิ่มขึ้นอีก ๑๐ บาท 
๒.ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๒๐ บาทแต

ไมเกิน ๑๐๐ บาท ใหไดรับเพิ่มขึ้นอีกก่ึงหนึ่งของบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกัน 
๓ ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๑๐๐ บาท

ข้ึนไป ใหไดรับเพิ่มขึ้นอีก ๕๐ บาท 
๔.บํานาญตกทอดที่ปรับแลวตาม ๑. ๒. และ ๓. ถามีเศษของบาทใหปดเปน

หนึ่งบาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตัิบาํเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔๔๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๔๙๔ เปนตนไป 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖๕๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ 
เปนตนไป 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙๕๑ 
 

มาตรา ๑๑  การบอกเลิกรับบํานาญตามมาตรา ๓๐ (จ) แหงพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ตามที่ไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบบันี ้สําหรับ
ผูที่ไดกลับเขารับราชการใหม กอนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ ใหบอกเลิกไดภายใน
ระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ แตทั้งนี้ตองกระทําใน
ขณะที่ยังรับราชการอยู และในกรณีที่ไดรับบํานาญรวมกับเงินเดือนมาแลว ใหคืนบํานาญและเงิน
ที่จายควบกับบํานาญที่รับไปแลวตั้งแตวันที่กลับเขารับราชการใหมใหหมดเสียกอนวันออกจาก
ราชการ 

 
มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

๑ เนื่องจากไดมีการแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหขาราชการตํารวจซึ่งกรมตํารวจสั่งแตงตั้งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการตํารวจ โดย
ได รับเงินเดือนจากผูว าจาง คงมีฐานะเปนขาราชการตํารวจ  จึงจําตองแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหสอดคลองกันดวย 

๒ ขาราชการซึ่งออกจากราชการ โดยไดรับบํานาญไปแลวเปนผูออกจากราชการ
ไปโดยไมมีความผิด เมื่อกลับเขารับราชการใหมก็สมควรใหประโยชนในการนับเวลาราชการตอน
กอนกับตอนหลังติดตอกันได 

๓.เพ่ือเหมาะสมแกความเปนอยูและความเปนธรรมแกขาราชการซึ่งไดรับ
ราชการมานาน จึงสมควรใหสิทธิในการคํานวนบํานาญตามกฎหมายโดยไมมีขอจํากัดขั้นสูงไว
สําหรับบํานาญที่จะพึงไดรับ 

                                                 
๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๘/ตอนที่ ๘๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ 
๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๐/ตอนที่ ๑๐/หนา ๑๙๖/๓ กุมภาพันธ ๒๔๙๖ 
๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๓/ตอนที่ ๗๗/ฉบับพิเศษ หนา ๕/๒๗ กันยายน ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๔ เนื่องจากขาราชการประจําตลอดจนขาราชการบํานาญบางคนบิดา มารดาได
ตายเสียตั้งแตเล็ก ตองอาศัยญาติพ่ีนอง เชน ปู ยา ตายาย หรือผูมีใจบุญอื่น ๆ ชวยเหลืออุปการะ
เล้ียงดูและใหการศึกษามาตั้งแตเยาววัย เชนเดียวกับบิดามารดา จนกระทั่งเขารับราชการ เมื่อ
ขาราชการผูนั้นถึงแกกรรมลง โดยที่มิไดมีบุตรภริยาโดยชอบดวยกฎหมายผูที่ไดอุปการะเลี้ยงดูมา
ก็ควรไดรับบํานาญตกทอดเชนเดียวกับที่บัญญัติไวสําหรับผูรับบํานาญพิเศษ และในทํานอง
เดียวกันขาราชการที่ไมมีบิดามารดาและบุตรภริยา แตไดอุปการะเลี้ยงดูผูหนึ่งผูใด เมื่อขาราชการ
ผูนั้นถึงแกกรรม ยอมเปนเหตุใหผูที่อยูในความอุปการะเลี้ยงดูไดรับความเดือดรอน จึงเปนการ
สมควรที่จะใหผูอยูในความอุปการะเลี้ยงดูไดรับบํานาญตกทอดดวย และเนื่องจากเดิมไมมีบท
นิยามคําวา ผูอุปการะ และผูอยูในอุปการะ ฉะนั้น จึงควรมีบทนิยามไวเพ่ือใหชัดแจงข้ึน 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒๕๒ 
 

มาตรา ๓  ขาราชการซึ่งออกจากราชการโดยมีสิทธิไดรับบํานาญกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถากลับเขารับราชการใหม คําวา “เงินเดือนเดิม” ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหหมายถึงเงินเดือนเดือนสุดทายที่เคยไดรับอันดับ
สูงสุดในครั้งใดกอนออกจากราชการรวมกับเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) ตามเกณฑ
ครั้งสุดทายกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๔  เพ่ือประโยชนแหงมาตรา ๓๑ วรรคทาย ของพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหรวมเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) ตามเกณฑครั้ง
สุดทายกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเขากับเงินเดือนเดือนสุดทายที่ไดรับอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับซึ่งใหตั้งเปนเกณฑคํานวณบําเหน็จบํานาญตามความในวรรคทายแหง
มาตรานั้นดวย 

 
มาตรา ๙  ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ บํานาญปกติใหจํากัดจํานวนอยางสูงไมเกิน

เงินเดือนเดือนสุดทาย 
 
มาตรา ๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไมกระทบกระทั่งสิทธิของผูไดรับหรือมีสิทธิ

ไดรับบํานาญตกทอดอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๔  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับเบี้ยหวัดบํานาญโดยคํานวณจากอัตรา

เงินเดือนที่ไดรับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและไดรับเงินเพิ่มอยูตามระเบียบการเบิก
จายเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราวสําหรับผูที่ไดรับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. 
๒๕๐๐ ใหไดรับเบี้ยหวัดบํานาญตามอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๖/ตอนที่ ๑๐๑/ฉบับพิเศษ หนา ๒๔/๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูไดรับบํานาญโดยคํานวณจากอัตราเงินเดือนที่ไดรับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ ซึ่งกลับเขารับราชการใหมโดยมิไดนับเวลาราชการติดตอกัน เมื่อออกจากราชการใน
ตอนหลัง สําหรับบํานาญเดิมที่จะไดรับใหไดรับตามอัตราในบัญชีดังกลาวในวรรคแรก 

บทบัญญัติในวรรคแรกใหใชบังคับเฉพาะผูที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับเบี้ยหวัด
บํานาญเพราะเหตุที่ไดรับราชการ 

 
มาตรา ๑๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลไดเสนอราง
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 
ยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) โดยรวมเงินเพิ่มพิเศษเขาเปนเงินเดือนจึงตองแก
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการใหสอดคลองกันและในโอกาสเดียวกันนี้สมควรที่จะแก
หลักการบางประการในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการเสียในคราวเดียวกันดวย เชน 
เปดโอกาสใหขาราชการผูมีอายุครบหาสิบปบริบูรณ หรือมีเวลาราชการครบยี่สิบหาปบริบูรณ
ลาออกจากราชการขอรับบําเหน็จบํานาญได และยกเลิกบํานาญตกทอดซึ่งปรากฏวาไดมีความ
ยุงยากในทางปฏิบัติเปนอันมาก และเปล่ียนเปนบําเหน็จตกทอด 

อนึ่ง เนื่องจากการที่เอาเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) มารวมกับ
เงินเดือนและถือเปนเงินเดือนนั้น เปนผลใหขาราชการซึ่งออกจากราชการ ภายหลังวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไดรับบํานาญมีจํานวนสูงข้ึนทั้ง ๆ ที่การคํานวณเปนไปตามวิธีเดิม จึง
สมควรปรับปรุงอัตราเบี้ยหวัดบํานาญของขาราชการที่ไดรับอยูในขณะนี้เพ่ิมขึ้นใหสมสวนกัน เพ่ือ
ความเปนธรรมแกขาราชการซึ่งไดปฏิบัติงานใหแกบานเมืองมาแลวนั้นดวย 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔๕๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
เปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปงบประมาณไดเปลี่ยน
จากปปฏิทินเปนระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมของปหนึ่งถึงเดือนกันยายนของปถัดไป และเปน
การสมควรที่จะเปลี่ยนหลักเกณฑเกษียณอายุของขาราชการใหสอดคลองกับปงบประมาณใหม 
โดยใหผูที่มีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณแลว พนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่มีอายุครบ ๖๐ ป
บริบูรณนั้นจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙๕๔ 

                                                 
๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๘/ตอนที่ ๙๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ 
๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๓/ตอนที่ ๗๙/ฉบับพิเศษ หนา ๓๗/๑๖ กันยายน ๒๕๐๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เปน

ตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในกรณีที่มีการโอนขาราชการ
สวนจังหวัดมาเปนขาราชการ ใหผูที่โอนมามีสิทธิไดนับเวลาราชการระหวางที่เปนขาราชการสวน
จังหวัดเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการไดดวยจึงตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๒๕๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือใหขาราชการที่โอนมาจาก
พนักงานเทศบาลมีสิทธิไดนับเวลาระหวางที่เปนพนักงานเทศบาลเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการไดดวย 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕๕๖ 
 

ขอ ๒  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๑๔ เปนตนไป 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๖๕๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือใหขาราชการซึ่งจะตองออก
จากราชการเพราะเกษียณอายุ ไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปของปที่ออกจาก
ราชการ และนําเงินบําเหน็จความชอบที่ไดรับนั้นมาคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗๕๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
เปนตนไป 

 
มาตรา ๕  ใหผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม

วาดวยเงินเบี้ยหวัด หรือบํานาญปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ อยูในวันที่

                                                 
๕๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๖/ตอนที่ ๑๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑๒/๖ มีนาคม ๒๕๑๒ 
๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๖๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑๓/๒๔ เมษายน ๒๕๑๕ 
๕๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๐/ตอนที่ ๑๒๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๕ กันยายน ๒๕๑๖ 
๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๑/ตอนที่ ๑๑๒/ฉบับพิเศษ หนา ๓๘/๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ทาย
พระราชบัญญัตินี้ 

ผูซึ่งกลับเขารับราชการใหมกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับโดยมิไดนับเวลา
ราชการติดตอกันและถูกงดบํานาญตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๔๙๙ เมื่อออกจากราชการในหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ สําหรับบํานาญเดิมที่จะ
ไดรับ ใหไดรับตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ทายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖  ใหผูไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญตามกฎหมายวาดวยนิรโทษกรรมใน

โอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ หรือกฎหมายวาดวยลางมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ 
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๒ 
ทายพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๗  ความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ มิใหใชบังคับแกผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญปกติ
ตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘  ใหผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอยู

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไดรับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๓ ทาย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษในฐานะทายาทผูอุปการะ 

หรือผูอยูในอุปการะ อยูในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ใหรวมบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มที่
ไดรับอยูตามระเบียบการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราวสําหรับผูที่ไดรับเงินใน
งบประมาณเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ เขาดวยกันแลวปรับใหไดรับเปนบํานาญพิเศษอยาง
เดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๔ ทายพระราชบัญญัตินี ้

ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอุปการะหรือผูอยูใน
อุปการะเริ่มตั้งแตวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ เปนตนมาและไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยู
จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหไดรับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๕ ทาย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญตกทอดอยูในวันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใชบังคับ ใหรวมบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มที่ไดรับอยูตามระเบียบการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษ
ประจําเดือนชั่วคราวสําหรับผูที่ไดรับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ เขาดวยกัน
แลวปรับให ได รับเปนบํานาญตกทอดอยางเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข  ๖  ทาย
พระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
อัตราเบี้ยหวัดและบํานาญ เพ่ือใหเหมาะสมแกคาครองชีพในปจจุบัน และเพ่ือใหผูรับเบี้ยหวัด 
บํานาญ เสียภาษีเงินไดเอง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘๕๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการซึ่งบัญญัติใหขาราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว อาจไดรับการตอเวลา
ราชการใหรับราชการตอไปอีกไดในกรณีพิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นความจําเปนเพื่อประโยชนแก
ราชการอยางย่ิง นั้น ไมเหมาะสมกับสภาวการณของประเทศในปจจุบัน สมควรที่จะไดยกเลิกการ
ตอเวลาราชการใหแกขาราชการ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลวไมวาในกรณีใด จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๐๖๐ 
 

มาตรา ๕  การบอกเลิกรับบํานาญตามมาตรา ๓๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ สําหรับผูที่เขารับ
ราชการเปนขาราชการกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบอกเลิกไดภายในระยะเวลาหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตทั้งนี้ ตองกระทําในขณะที่ยังรับราชการอยู 
และในกรณีที่ไดรับบํานาญรวมกับเงินเดือนมาแลว ใหคืนบํานาญและเงินที่จายควบกับบํานาญที่
รับไปแลวตั้งแตวันที่เขารับราชการเปนขาราชการใหหมดเสียกอนวันออกจากราชการ 

 
มาตรา ๖  บทบัญญัติมาตรา ๓๕ ทวิ ไมกระทบกระเทือนสิทธิของขาราชการสวน

ทองถ่ินซึ่งไดรับหรือมีสิทธิในบํานาญปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ินซึ่งภายหลังไดเขารับราชการเปนขาราชการกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ
ขาราชการผูนั้นไมไดใชสิทธิบอกเลิกรับบํานาญเพื่อตอเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ตามมาตรา ๕ 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๐๐ เก่ียวกับการใหขาราชการตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการซึ่งออกจากราชการแลว ภายหลังเขารับราชการเปน
                                                 

๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๓๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ 
๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๔/ตอนที่ ๑๗/ฉบับพิเศษ หนา ๓๑/๙ มีนาคม ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการสวนทองถ่ิน มีสิทธิขอตอเวลาราชการระหวางที่เปนขาราชการตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการกับเวลาราชการระหวางที่เปนขาราชการสวนทองถ่ินสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับกรณีการกลับเขารับราชการใหมได จึงสมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหขาราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายวา
ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งออกจากราชการแลว ภายหลังเขารับราชการเปน
ขาราชการ มีสิทธิขอตอเวลาราชการระหวางที่เปนขาราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินกับเวลาราชการระหวางที่เปนขาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเชนเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๓๖๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สถานการณของประเทศ
อยู ในภาวะที่มีภัยรอบดาน และภาวะทางเศรษฐกิจของโลกที่ กํา ลังเปนอยู ในขณะนี้ ก็
กระทบกระเทือนตอการพัฒนาประเทศชาติสมควรที่จะเปดโอกาสใหสามารถใชทรัพยากรทางดาน
บุคคลมารวมกันทําประโยชนแกประเทศชาติในดานการรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร หรือ
เพ่ือประโยชนในดานการศึกษาและการพัฒนาประเทศใหมากท่ีสุด แตเนื่องจากตามกฎหมาย
ปจจุบันนอกจากขาราชการพลเรือนในพระองคแลวเมื่อขาราชการมีอายุครบหกสิบปบริบูรณตอง
พนจากราชการ แมวาทางราชการจะยังเล็งเห็นประโยชนของขาราชการผูนั้นอยูก็ไมสามารถจะ
เรียกกลับมาทําประโยชนใหแกประเทศชาติได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖๖๒ 
 

มาตรา ๙  ในกรณีที่มีผูไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับการปราบปราม
ผูกระทําความผิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเงินเพิ่มพิเศษดังกลาวมีผลใช
บังคับในการรวมเปนเงินเดือนเดือนสุดทายตั้งแตวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหรวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
สําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) เขากับเงินเดือนเดือนสุดทาย เพ่ือการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญ โดยใหมีผลใชบังคับยอนหลังตั้งแตวันประกาศใชระเบียบสํานักนายกรฐัมนตร ีวา
ดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และสมควรใหบุตรที่ไดมีคําพิพากษา

                                                 
๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนที่ ๑๔๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๑ กันยายน ๒๕๒๓ 
๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๗๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑๓/๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ของศาลวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของผูตาย มีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษและบําเหน็จตกทอด
ได เพ่ือใหสอดคลองกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ ฉบับปจจุบัน และสมควรให
ทบวง กรม หรือสวนราชการเจาสังกัด ซึ่งมีฐานะไมต่ํากวากรม หรือจังหวัด มีอํานาจสงเร่ืองราว
ขอรับบําเหน็จบํานาญไดเชนเดียวกับกระทรวงเจาสังกัด และใหการสั่งจายบําเหน็จบํานาญเปนไป
ตามระเบียบของกระทรวงการคลังโดยใหรีบตรวจสอบ และนําสงใหถึงกระทรวงการคลังภายใน
สามสิบวันนับแตวันรับ และใหกระทรวงการคลังรีบพิจารณาสั่งภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแตวันรับ จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๖๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการซึ่งบัญญัติใหขาราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลวอาจไดรับการตอเวลา
ราชการใหรับราชการตอไปอีกไดในกรณีพิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นความจําเปนเพื่อประโยชนแก
ราชการอยางย่ิงนั้นไมเหมาะสมกับสภาวการณของประเทศในปจจุบัน สมควรที่จะไดยกเลิกการ
ตอเวลาราชการใหแกขาราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว ไมวาในกรณีใด จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙๖๔ 
 

มาตรา ๙  การนับเวลาราชการของผูกลับเขารับราชการใหมภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการที่ใชอยูกอนที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ไดใชบังคับมานานแลว และมีบทบัญญัติบางประการที่ไม
เหมาะสมและสอดคลองกับหลักการในการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการในสวนที่
เก่ียวกับการคิดเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการที่กลับเขารับราชการ
ใหม สิทธิรับบําเหน็จตกทอดและการแบงจายเงินบําเหน็จตกทอด สมควรแกไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมและสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒๖๕ 

                                                 
๖๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๑๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๐ 
๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนที่ ๔๒ ก/หนา ๒๒/๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๓๔ (๒) ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑใหผูพิพากษาศาล
ยุติธรรมซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณใด ไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส
เพ่ือนั่งพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นตน ตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบ
ปบริบูรณ จนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูพิพากษาผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ และหากผู
พิพากษาอาวุโสผูใดผานการประเมินตามที่กฎหมายบัญญัติวายังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ 
ก็ใหดํารงตําแหนงตอไปไดจนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูพิพากษาผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เก่ียวกับหลักเกณฑ
การพนจากราชการของขาราชการตุลาการและขาราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหนงผูพิพากษา
อาวุโสใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓๖๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการตรากฎหมาย
กําหนดหลักเกณฑใหขาราชการอัยการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณใดไปดํารง
ตําแหนงอัยการอาวุโส เพ่ือปฏิบัติหนาที่พนักงานอัยการในสํานักงานอัยการสูงสุดตั้งแตวันถัดจาก
วันสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ จนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการอัยการผูนั้น
มีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ และหากอัยการอาวุโสผูใดผานการประเมินตามที่กฎหมายบัญญัติ
วายังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ก็ใหดํารงตําแหนงตอไปไดจนถึงส้ินปงบประมาณที่อัยการ
อาวุโสผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เก่ียวกับหลักเกณฑการพนจากราชการของขาราชการอัยการซึ่งดํารง
ตําแหนงอัยการอาวุโสใหสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓๖๗ 
 

มาตรา ๖  ขาราชการผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงอยูกอน
วันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ ถาผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษ
ปลดออกจากราชการภายหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช
บังคับแลว และเปนการลงโทษตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ ขาราชการผูนั้นหรือทายาท แลวแตกรณี ไมมีสิทธิ

                                                                                                                                            
๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๗๕ ก/หนา ๖/๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ 
๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๑ ก/หนา ๕/๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ 
๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๒๙ ก/หนา ๗/๑ เมษายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดรับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๗  สิทธิที่จะนับเวลาราชการเปนทวีคูณของขาราชการซึ่งประจําปฏิบัติ

หนาที่อยูในเขตที่มีประกาศใชกฎอัยการศึกใหเปนอันยุติลงนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
เวนแตคณะรัฐมนตรีจะไดพิจารณาใหมีสิทธินับเวลาราชการเปนทวีคูณตามมาตรา ๒๔ แหง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหโทษทางวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญมี 
๕ สถาน คือ ภาคฑัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก และไลออก โทษใหออกซึ่งมี
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงไมมีอยูอีกตอไป และได
บัญญัติถึงสิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการในกรณีปลดออกวา ผูถูกลงโทษปลดออก
จากราชการใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ สมควรแกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวยสิทธิในการไดรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหสอดคลองกับที่ไดบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมิใหมีผลกระทบตอบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ยังคงบัญญัติใหขาราชการตุลาการและขาราชการอัยการซึ่ง
ถูกปลดออกจากราชการไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ ประกอบกับหลักเกณฑการนับเวลา
ราชการเปนทวีคูณของขาราชการในปจจุบันถูกกําหนดใหเปนไปโดยอัตโนมัติเมื่อไดมีประกาศใช
กฎอัยการศึก ซึ่งไมเหมาะสมกับสภาวการณทางเศรษฐกิจที่รัฐตองการจะประหยัดงบประมาณ
รายจาย สมควรแกไขเพิ่มเติมใหการนับเวลาราชการเปนทวีคูณของขาราชการเปนอํานาจของ
คณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาใหตามหลักเกณฑที่กําหนด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓๖๘ 
 

มาตรา ๖  ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการการเมืองผูใดหรือขาราชการสวนทองถ่ิน
ผู ใดซึ่ งได รับหรือมี สิทธิได รับบํานาญปกติ ถาผูนั้นเปนขาราชการการเมืองอยู ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และอยูในระหวางเลิกรับบํานาญเพื่อนับเวลาราชการตอเนื่อง ใหผูนั้น
ไดรับการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอเนื่อง 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๙๒ ก/หนา ๑/๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ บัญญัติใหขาราชการซึ่งมิใชขาราชการการเมือง หรือ
ขาราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติแลวภายหลังกลับเขารับราชการใหม
เปนขาราชการการเมือง นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญกอนออกจากราชการ
ตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง และใหนําอัตราเงินเดือนของขาราชการการเมืองมาเปน
ฐานเงินเดือนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ ทําใหไดรับบําเหน็จบํานาญในตอนหลังสูงเกินควร 
เกิดความแตกตางในการไดรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการที่มิใชขาราชการการเมืองซึ่งไดรับ
หรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติที่ออกหรือพนจากราชการไปแลว แตไมไดกลับเขามาเปนขาราชการ
การเมืองอีก และเกิดความแตกตางกับขาราชการการเมืองซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอนในการ
รับบําเหน็จบํานาญ ประกอบกับเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณของประเทศในปจจุบัน สมควร
แกไขการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการการเมืองเสียใหม โดยให
นับเฉพาะเวลาราชการที่ดํารงตําแหนงเปนขาราชการการเมืองเทานั้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖๖๙ 
 

มาตรา ๕  ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพซึ่ง
ไดรับบํานาญอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จดํารงชีพตามที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี้ดวย 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาวการณทางเศรษฐกิจ
ไดเปลี่ยนแปลงเปนอันมาก อันมีผลกระทบตอการดํารงชีพของขาราชการบํานาญซึ่งไดรับบํานาญ
เปนรายเดือนในจํานวนคงที่ ดังนั้น เพ่ือเปนการชวยเหลือผูรับบํานาญใหสามารถดํารงชีพอยาง
เหมาะสมและพอเพียงกับเศรษฐกิจในปจจุบัน สมควรกําหนดใหผูรับบํานาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จ
ดํารงชีพจํานวนหนึ่งในระหวางที่ยังมีชีวิตอยู โดยเงินจํานวนที่ไดรับดังกลาวจะนําไปหักออกจาก
บําเหน็จตกทอดซึ่งจะจายใหแกทายาทหรือบุคคลที่ผูรับบํานาญไดแสดงเจตนาใหเปนผูมีสิทธิที่จะ
ไดรับตามกฎหมายเมื่อผูรับบํานาญจึงแกความตาย ซึ่งการดําเนินการเชนนี้เปนการนําเงินที่รัฐ
จะตองจัดสรรเปนงบประมาณอยูแลวในอนาคตมาจายใหแกผูรับบํานาญสวนหนึ่งกอน โดยมิได
เปนการเพิ่มภาระงบประมาณรายจายของรัฐแตอยางใด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๗๐ 
 

                                                 
๖๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๑๓ ก/หนา ๑/๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๗ ก/หนา ๒๙/๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการตรากฎหมาย
กําหนดหลักเกณฑใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการซึ่งจะมีอายุ
ครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณใดไปดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณจนถึงวัน
ส้ินปงบประมาณที่ขาราชการผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ สมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เก่ียวกับหลักเกณฑการพนจากราชการ
ของขาราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการใหสอดคลองกับ
กฎหมายดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๗๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเมื่ออายุครบหกสิบป
บริบูรณในสิ้นปงบประมาณและทางราชการมีความจําเปนที่จะใหรับราชการตอไปเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ในทางวิชาการหรือหนาที่ที่ตองใชความสามารถเฉพาะตัวในตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
เช่ียวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ จะ
ให รับราชการตอไปอีกไมเกินหาปก็ไดตามที่ กําหนดในกฎ ก.พ. สมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เก่ียวกับหลักเกณฑการพนจากราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงดังกลาวใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติดังกลาว จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๗๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมใหขาราชการผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ไดรับบํานาญพิเศษเพิ่มสูงข้ึน 
เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และแกไขหลักเกณฑการจาย
บําเหน็จตกทอดใหแกทายาทผูมีสิทธิไดรับเพื่อใหสามารถนําเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัด
บํานาญ (ช.ค.บ.) มารวมคํานวณได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๗๓ 
 

                                                 
๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๒ ก/หนา ๕๒/๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ 
๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๕ ก/หนา ๑๐/๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ 
๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๓ ก/หนา ๑/๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙  ในระหวางที่ยังมิไดมีการตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑใหขาราชการ
ตุลาการดํารงตําแหนงไดจนถึงอายุครบเจ็ดสิบป ใหขาราชการตุลาการพนจากราชการตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(๑) ขาราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๑
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบเอ็ดปบริบูรณ 
เวนแตขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๒) ขาราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบสองปบริบูรณ 
เวนแตขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๓) ขาราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบสามปบริบูรณ 
เวนแตขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๔) ขาราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบสี่ปบริบูรณ เวน
แตขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๕) ขาราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๕ 
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ เวน
แตขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๖) ขาราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบหกปบริบูรณ 
เวนแตขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๗) ขาราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบเจ็ดปบริบูรณ 
เวนแตขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๘) ขาราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบแปดปบริบูรณ 
เวนแตขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๙) ขาราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบเกาปบริบูรณ 
เวนแตขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๑๐) ขาราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 

ขาราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสที่มีอายุครบเจ็ดสบิปบรบิรูณ
แลว เปนอันพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบป



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บริบูรณ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติในกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและ
การดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับการพนจากราชการของ
ขาราชการอัยการและขาราชการอัยการซึ่งดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส ในระหวางที่ยังมิไดมีการ
ตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑใหขาราชการอัยการดํารงตําแหนงไดจนถึงอายุครบเจ็ดสิบป
บริบูรณดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันกฎหมายวาดวย
การบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทตางๆ ไดบัญญัติเร่ืองการพนจากราชการกรณี
เกษียณอายุไวเปนอยางอ่ืนนอกเหนือจากกรณีเกษียณอายุเมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณ สมควร
กําหนดใหการพนจากราชการของขาราชการประเภทตางๆ การตออายุราชการ รวมทั้งเจาหนาที่
ควบคุมเกษียณอายุ เปนไปตามกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทนั้น 
เพ่ือความคลองตัวและสอดคลองกันในการบังคับใชกฎหมาย นอกจากนี้สมควรยกเลิกบทบัญญัติ
ที่ใหผูรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดที่กระทําความผิดถึงตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาโทษ
จําคุกหรือตกเปนบุคคลลมละลายทุจริตตามกฎหมายวาดวยลมละลายหมดสิทธิรับบํานาญปกติ
หรือบํานาญตกทอดนับแตวันมีคําพิพากษาถึงที่สุดเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูรับบําเหน็จหรือ
รับบํานาญโดยเสมอกัน รวมทั้งไมกระทบสิทธิของบุคคลที่สามในเรื่องการรับบําเหน็จตกทอด จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


