พระราชบัญญัติ บาเหน็จบานาญข้ าราชการ พ.ศ. 2494

ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ธานีนิวตั กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2494
เป็ นปี ที่ 6 ในรัชกาลปั จจุบนั
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญทหาร
และกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการฝ่ ายพลเรื อน
พระมหากษัตริ ย ์ โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติข้ นึ ไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า พระราชบัญญัติ บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกบรรดากฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญทหารกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการฝ่ ายพล
เรื อน และบรรดากฎหมายกฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบญั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อซึ่งแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ ี
ข้าราชการ หมายความว่า ทหารและข้าราชการพลเรื อน ทหาร หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตร นายทหาร
ประทวนตลอดจนว่าที่ยศนั้น ๆ และพลทหารประจาการ
ข้าราชการพลเรื อน(2) หมายความว่า ข้าราชการพลเรื อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
ข้าราชการฝ่ ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
ข้าราชการฝ่ ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายอัยการ
ข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย
ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
ข้าราชการฝ่ ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา
ข้าราชการตารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตารวจ ข้าราชการครู
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ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และข้าราชการกลาโหมพลเรื อน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
เวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญ หมายความว่าเวลาราชการที่ขา้ ราชการรับราชการมาตั้งแต่ตน้ จนถึง
วันสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์และวิธีการที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
เงินเดือนเดือนสุดท้าย(1) หมายความว่า เงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ออก
จากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสาหรับค่าวิชาและหรื อเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะและหรื อสาหรับประจาตาแหน่ง
ที่ตอ้ งฝ่ าอันตรายเป็ นปกติ และหรื อสาหรับการสูร้ บ และหรื อสาหรับการปราบปรามผูก้ ระทาความผิด แต่ไม่รวมถึงเงิน
เพิ่มอย่างอื่น ๆ ส่วนข้าราชการตารวจซึ่งกรมตารวจสัง่ แต่งตั้งให้ไปปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตารวจโดยได้รับเงินเดือนจากผู ้
ว่าจ้าง เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายความว่า เงินเดือนที่ผวู ้ า่ จ้างจ่ายตามคาสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาตามอัตราเงินเดือนในบัญชี
ต่อท้ายกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตารวจเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สาหรับค่า
วิชา และหรื อเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรื อสาหรับประจาตาแหน่งที่ตอ้ งฝ่ าอันตรายเป็ นปกติ และหรื อสาหรับการสูร้ บ
และหรื อสาหรับ การปราบปรามผูก้ ระทาความผิด แต่ไม่รวมเงินเพิ่มอย่างอื่น ๆ
เงินเดือนเดิม(2) หมายความว่า เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับสูงสุดในครั้งใดก่อนออกจากราชการ แต่ในกรณี ที่
มีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ เงินเดือนเดิมให้หมายความถึงเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับสูงสุดในครั้งใดก่อน
ออกจากราชการและได้ปรับตามกฎหมายหรื อข้อบังคับที่ใช้บงั คับแก่ขา้ ราชการนั้นแล้ว
บาเหน็จ หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายครั้งเดียว
บานาญ หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็ นรายเดือน
แพทย์ที่ทางราชการรับรอง หมายความว่า ผูท้ ี่ได้ข้ ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบโรคศิลปะตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรื อแพทย์ที่มีสิทธิประกอบโรคศิลปะในต่างประเทศซึ่งประกอบโรค
ศิลปะอยูใ่ นต่างประเทศนั้น
และกระทรวงการคลังได้รับรองให้ทาการตรวจและแสดงความเห็นตามความใน
พระราชบัญญัติน้ ีได้
ทายาทผูม้ ีสิทธิ(3) หมายความว่า
(1) บุตร และให้หมายความรวมถึงบุตรซึ่งได้มีคาพิพากษาของศาลว่าเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผูต้ ายซึ่งได้มี
การฟ้ องคดีขอให้รับเด็กเป็ นบุตรก่อนหรื อภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่บิดาตายหรื อนับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรได้รู้ถึงความตาย
ของบิดา
(2) สามีหรื อภริ ยา
(3) บิดาและมารดา
ผูอ้ ุปการะ(4) หมายความว่า
(1) ผูท้ ี่ได้อปุ การะเลี้ยงดูให้การศึกษาผูต้ ายมาแต่เยาว์ฉนั ท์บิดา มารดากับบุตร หรื อ
(2) ผูท้ ี่ได้อุปการะข้าราชการประจาหรื อข้าราชการบานาญ ผูม้ ีรายได้ไม่เพียงพอแก่อตั ภาพ หรื อได้อุปการะ
ข้าราชการบานาญผูซ้ ่ ึงป่ วยเจ็บทุพพลภาพ หรื อวิกลจริ ตไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ ผูอ้ ุปการะตามข้อนี้ตอ้ งเป็ นผูใ้ ห้
อุปการะประจาเป็ นส่วนใหญ่
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ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ(5) หมายความว่า ผูท้ ี่ได้อยูใ่ นความอุปการะของผูต้ ายตลอดมา โดยจาเป็ นต้องมีผอู ้ ุปการะและ
ความตายของผูน้ ้ นั ทาให้ได้รับความเดือนร้อนเพราะขาดความอุปการะ
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
ลักษณะ 1
บาเหน็จบานาญปกติ

หมวด 1
สิทธิในบาเหน็จบานาญปกติ

มาตรา 6
เมื่อข้าราชการผูใ้ ดออกจากราชการ ให้จ่ายบาเหน็จหรื อบานาญให้ตามเกณฑ์ซ่ ึงกาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ ี
สิ ทธิในบาเหน็จหรื อบานาญเป็ นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้
มาตรา 7 ภายใต้บงั คับมาตรา 8 ข้าราชการซึ่งจะได้รับบาเหน็จบานาญตามพระราชบัญญัติน้ ี เมื่อก่อนออกจาก
ราชการหรื อก่อนได้รับคาสัง่ ให้ไปทาการใด ๆ ตามความในมาตรา 28 ต้องได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภท
เงินเดือน
มาตรา 8 บุคคลที่ระบุไว้ต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญปกติตามพระราชบัญญัติน้ ี
(1) ผูถ้ ูกไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการเพราะมีความผิด
(2) ข้าราชการวิสามัญหรื อลูกจ้าง เว้นแต่ในกรณี ที่มีขอ้ กาหนดให้บาเหน็จหรื อบานาญไว้ในหนังสื อสัญญาจ้างตาม
ความต้องการของรัฐบาล
(3) ผูซ้ ่ ึงรัฐบาลกาหนดเงินอย่างอื่นไว้ให้แทนบาเหน็จหรื อบานาญแล้ว
(4) ผูซ้ ่ ึงมีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญไม่ครบหนึ่งปี บริ บูรณ์
(5) ผูซ้ ่ ึงไม่เคยรับราชการมาก่อน แต่ได้เป็ นทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อปลดเป็ นกองหนุน
แล้วและได้เข้ารับราชการอีกโดยเวลารับราชการจะติดต่อกับเวลารับราชการกองประจาการหรื อไม่ก็ตามยังไม่ครบหนึ่งปี
บริ บูรณ์
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มาตรา 9 ข้าราชการมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญปกติดว้ ยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เหตุทดแทน
(2) เหตุทุพพลภาพ
(3) เหตุสูงอายุ
(4) เหตุรับราชการนาน
มาตรา 10 สิ ทธิในการขอบาเหน็จบานาญปกติตามพระราชบัญญัติน้ ีให้มีอายุความสามปี
มาตรา 11(1) บาเหน็จบานาญเหตุทดแทนนั้น ให้แก่ขา้ ราชการซึ่งออกจากประจาการเพราะเลิก หรื อยุบตาแหน่ง
หรื อซึ่งมีคาสัง่ ให้ออกโดยไม่มีความผิด หรื อซึ่งออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรื อทหารซึ่ง
ออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด
มาตรา 12 บาเหน็จบานาญเหตุทุพพลภาพนั้น ให้แก่ขา้ ราชการผูป้ ่ วยเจ็บทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรอง
ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการในตาแหน่งหน้าที่ซ่ ึงปฏิบตั ิอยูน่ ้ นั ต่อไป
มาตรา 13(2) บาเหน็จบานาญเหตุสูงอายุน้ นั ให้แก่ขา้ ราชการผูม้ ีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์แล้ว
ถ้าข้าราชการผูใ้ ดมีอายุครบห้าสิ บปี บริ บูรณ์แล้ว ประสงค์จะลาออกจากราชการก็ให้ผมู ้ ีอานาจสัง่ อนุญาตให้ลาออก
จากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุสูงอายุได้
มาตรา 14(3) บาเหน็จบานาญเหตุรับราชการนานนั้น ให้แก่ขา้ ราชการ ซึ่งมีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จ
บานาญครบสามสิ บปี บริ บูรณ์แล้ว
ถ้าข้าราชการผูใ้ ดมีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญครบยีส่ ิบห้าปี บริ บูรณ์แล้ว ประสงค์จะลาออกจาก
ราชการ ก็ให้ผมู ้ ีอานาจสัง่ อนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุรับราชการนานได้
มาตรา 15 ข้าราชการผูซ้ ่ ึงมีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จ บานาญไม่ถึงสิ บปี บริ บูรณ์ มีสิทธิได้บาเหน็จ
ข้าราชการผูซ้ ่ ึงมีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญตั้งแต่สิบปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป มีสิทธิได้บานาญ
มาตรา 16 ข้าราชการผูม้ ีสิทธิได้บานาญจะยืน่ คาขอรับบาเหน็จตามเกณฑ์ในมาตรา 32 แทนบานาญก็ได้
มาตรา 17(4) ข้าราชการผูใ้ ดมีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญครบสิ บปี บริ บูรณ์แล้ว ออกจากราชการ
เพราะลาออกและไม่มีสิทธิที่จะได้รับบาเหน็จบานาญปกติตามความในมาตรา 9 ก็ให้ได้รับบาเหน็จตามเกณฑ์ในมาตรา
32
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มาตรา 18(5) ข้าราชการการเมืองตาแหน่งรัฐมนตรี ซ่ ึงได้รับราชการในตาแหน่งข้าราชการการเมืองมาแล้วและมี
เวลาราชการในตาแหน่งข้าราชการการเมืองรวมกันไม่นอ้ ยกว่าสี่ ปีบริ บูรณ์ เมื่อออกจากตาแหน่งและไม่ประสงค์จะรับ
บาเหน็จบานาญตามความในบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ีโดยประการอื่น ก็ให้มีสิทธิรับบานาญเดือนละสองพันบาท
แต่ถา้ ข้าราชการผูน้ ้ นั มีสิทธิได้รับหรื อเคยได้รับบานาญปกติอยูก่ ่อนแล้ว เมื่อข้าราชการผูน้ ้ นั ได้ใช้สิทธิตามความ
ในวรรคก่อน สิ ทธิรับบานาญที่มีอยูแ่ ล้วนั้นเป็ นอันสิ้นไป
การคานวณเวลาราชการตามความในมาตรานี้ ไม่ให้รวมเวลาราชการที่ผนู ้ ้ นั ได้รับบาเหน็จบานาญไปแล้วถ้ามีเข้า
ด้วย
หมวด 2
เวลาราชการและการนับเวลาราชการสาหรับ
คานวณบาเหน็จบานาญ

มาตรา 19(1) ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์แล้ว เป็ นอันพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปี งบประมาณที่
ข้าราชการนั้นมีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่ขา้ ราชการพลเรื อนในพระองค์สมุหราชองครักษ์ รองสมุหราชองครักษ์ และ
ข้าราชการการเมือง
การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรื อนในพระองค์สมุหราชองครักษ์ และรองสมุหราชองครักษ์ ให้เป็ นไปตาม
พระราชอัธยาศัย
มาตรา 20 ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน เป็ นเจ้าหน้าที่
ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ เว้นแต่
(1) ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้กระทรวงกลาโหมเป็ นเจ้าหน้าที่
(2) ข้าราชการฝ่ ายตุลาการ ให้กระทรวงยุติธรรมเป็ นเจ้าหน้าที่
(3) ข้าราชการครู ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็ นเจ้าหน้าที่
มาตรา 21(2) ก่อนสิ้นเดือนสุดท้ายของปี งบประมาณทุกปี ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุขา้ ราชการดังบัญญัติไว้
ในมาตรา 20 ยืน่ บัญชีรายชื่อข้าราชการผูม้ ีสิทธิจะได้รับบาเหน็จบานาญซึ่งมีอายุจะครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ในปี งบประมาณ
ถัดไปต่อเจ้ากระทรวงของผูน้ ้ นั และกระทรวงการคลัง
เมื่อเจ้ากระทรวงได้รับบัญชีรายชื่อนั้นแล้วให้พิจารณา
ถ้าเห็นว่าข้าราชการผูใ้ ดสมควรได้รับการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ตามความใน มาตรา 19 ก็ให้ดาเนินการต่อไป
เมื่อได้มีการสัง่ ต่อเวลาราชการให้แก่ขา้ ราชการผูใ้ ดแล้ว ให้เจ้ากระทรวงแจ้งไปให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุ
ทราบ และให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุแจ้งต่อไปยังกระทรวงการคลัง
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วรรคสาม* [ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2523 รก.2523/146/พ.2/21 กันยายน 2523]
มาตรา 22 การต่อเวลาราชการหนึ่งปี คราวแรกนั้น ให้นบั ตั้งแต่วนั อายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ และถ้าจะต่อเวลา
ราชการให้ในปี ถัดไปอีก ให้สงั่ ต่อเวลาราชการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งเดือนก่อนสิ้นวันครบการต่อเวลาราชการครั้ง
สุดท้าย ถ้ามิได้มีการสัง่ ต่อเวลาราชการภายในกาหนดดังกล่าว ให้ถือว่าข้าราชการผูน้ ้ นั พ้นจากราชการถัดจากวันครบการ
ต่อเวลาราชการครั้งสุดท้ายนั้น
มาตรา 23 การนับเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญนั้นให้นบั แต่วนั รับราชการรับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณประเภทเงินเดือนซึ่งมิใช่อตั ราข้าราชการวิสามัญหรื อลูกจ้าง
ครู ประชาบาล สารวัตรศึกษา หรื อข้าราชการวิสามัญที่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายให้ยกฐานะหรื อให้เปลี่ยนฐานะ
เป็ นข้าราชการที่มีสิทธิรับบาเหน็จบานาญตามมาตรา 7 ได้ และเมื่อได้มีการยกฐานะหรื อเปลี่ยนฐานะเป็ นข้าราชการที่มี
สิ ทธิรับบาเหน็จบานาญดังกล่าวแล้ว ก็ให้นบั เวลาระหว่างที่เป็ น
ครู ประชาบาล สารวัตรศึกษา หรื อข้าราชการวิสามัญที่ติดต่อกับวันที่ได้มีการยกฐานะหรื อการเปลี่ยนฐานะนั้น
เป็ นเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญได้ดว้ ย
ข้าราชการซึ่งทางานหรื อรับราชการก่อนอายุครบสิ บแปดปี บริ บูรณ์ ให้เริ่ มนับเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จ
บานาญตั้งแต่วนั ที่มีอายุครบสิ บแปดปี บริ บูรณ์เป็ นต้นไป
ผูซ้ ่ ึงได้ข้ ึนทะเบียนทหารกองประจาการ
ให้มีสิทธินบั เวลาราชการได้ต้ งั แต่วนั ขึ้นทะเบียนกองประจาการตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
มาตรา 23 ทวิ(1) การนับเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญของข้าราชการที่โอนมาจากข้าราชการส่วน
จังหวัด หรื อข้าราชการที่โอนมาจากพนักงานเทศบาล ให้นบั เวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญตามกฎหมายว่า
ด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้อยูใ่ นวันโอน เป็ นเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญด้วย
มาตรา 24 ผูซ้ ่ ึงกระทาหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ในระหว่างเวลาที่มีการรบหรื อการสงคราม หรื อมี
การปราบปรามการจลาจลหรื อในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ น หรื อในระหว่างเวลา
ที่สงั่ ให้เป็ นนักดาเรื อดาน้ า ให้นบั เวลาราชการที่ปฏิบตั ิการตามสัง่ เป็ นทวีคูณ แม้วา่ ในระยะเวลาดังกล่าวนั้นจะไม่ได้รับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนก็ตาม
นับแต่วนั ใช้พระราชบัญญัติน้ ีเป็ นต้นไป
ข้าราชการผูใ้ ดประจาปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นเขตใดที่ได้มีประกาศใช้กฎ
อัยการศึก ให้นบั เวลาราชการที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในระหว่างนั้นเป็ นทวีคูณ
ในกรณี ดงั กล่าวในสองวรรคก่อน ถ้าผูใ้ ดมีเวลาราชการซึ่งอาจนับเป็ นทวีคูณในเวลาเดียวกันได้หลายประการ ก็ให้
นับเวลาระหว่างนั้นเป็ นทวีคูณแต่ประการเดียว
มาตรา 25 เวลาป่ วยหรื อลา หรื อต้องพักราชการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนเต็มนั้น สาหรับการคานวณ
บาเหน็จบานาญให้นบั เหมือนเต็มเวลาราชการ
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เวลาป่ วยหรื อลา หรื อต้องพักราชการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนไม่เต็มนั้น สาหรับการคานวณบาเหน็จ
บานาญให้นบั เวลาตามส่วนแห่งเงินเดือนที่ได้รับ
เวลาป่ วยหรื อลา หรื อต้องพักราชการ หรื อมิได้อยูร่ ับราชการ ซึ่งมิได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือน ไม่นบั เป็ นเวลา
ราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญ แต่ท้ งั นี้มิได้หมายความถึงผูท้ ี่มิได้อยูร่ ับราชการด้วยเหตุที่ถูกลงทัณฑ์ทางวินยั
ตามกฎหมายว่าด้วยวินยั ทหารหรื อตารวจ
มาตรา 26 ในระหว่างที่ทหารกองหนุนได้รับเบี้ยหวัด ให้นบั เวลาสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเสมอหนึ่งใน
สี่ ของเวลาอยูร่ ับราชการ
มาตรา 27 ข้าราชการซึ่งทางราชการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกให้ไปดูการหรื อศึกษาวิชาในต่างประเทศ ให้นบั
เวลาสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญในระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
มาตรา 28 ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งทางราชการสัง่ ให้ไปทาการใด ๆ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ผูน้ ้ นั ยังไม่มีสิทธิรับบาเหน็จบานาญ และให้นบั เวลาสาหรับ การคานวณ
บาเหน็จบานาญในระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
มาตรา 29 เวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญให้นบั แต่ จานวนปี เศษของปี ถ้าถึงครึ่ งปี ให้นบั เป็ นหนึ่งปี
การนับระยะเวลาตามความในวรรคก่อน สาหรับเดือนหรื อวันให้คานวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือน และให้นบั สิ บ
สองเดือนเป็ นหนึ่งปี สาหรับจานวนวัน ถ้ามีรวมกันหลายระยะ ให้นบั สามสิ บวันเป็ นหนึ่งเดือน
มาตรา 30(1) ข้าราชการซึ่ งมิใช่ขา้ ราชการการเมืองผูใ้ ดออกจากราชการไปแล้ว ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่
ให้นบั เวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ข้าราชการการเมืองผูใ้ ดซึ่งต้องออกหรื อพ้นจากตาแหน่งโดยผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยังมิได้
รับบาเหน็จบานาญสาหรับการรับราชการในตอนที่ตอ้ งออกหรื อพ้นจากตาแหน่ง ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่เป็ น
ข้าราชการการเมือง ให้นบั เวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญก่อนออกหรื อพ้นจากตาแหน่งต่อเนื่องกับการรับ
ราชการในตอนหลัง
ผูซ้ ่ ึงได้รับหรื อมีสิทธิได้รับบานาญปกติหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับหรื อมีสิทธิได้รับบานาญตามมาตรา 18 ถ้าภายหลังกลับเข้า
รับราชการใหม่เป็ นข้าราชการการเมือง และเลิกรับบานาญในขณะที่กลับเข้ารับราชการใหม่ให้นบั เวลาราชการสาหรับ
คานวณบาเหน็จบานาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง หากผูน้ ้ นั ประสงค์จะรับบานาญ
ต่อไปจะต้องแจ้งความประสงค์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั กลับเข้ารับราชการใหม่ โดยทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อไว้
เป็ นหลักฐานยืน่ ต่อเจ้าสังกัดที่ผนู ้ ้ นั กลับเข้ารับราชการใหม่ ในกรณี หลังนี้ให้ผนู ้ ้ นั มีสิทธิรับบานาญต่อไป และจะนับเวลา
ราชการต่อเนื่องมิได้ เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวไม่แจ้งความประสงค์ ให้ถือว่าข้าราชการผูน้ ้ นั เลิกรับบานาญเพื่อขอนับ
เวลาราชการต่อเนื่องโดยให้ส่วนราชการที่ผนู ้ ้ นั กลับเข้ารับราชการใหม่แจ้งไปยังเจ้าสังกัดที่ผนู ้ ้ นั รับบานาญอยูเ่ พื่องดจ่าย
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บานาญ
มาตรา 30 ทวิ(2) ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นซึ่งได้รับหรื อมีสิทธิได้รับบานาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่เป็ นข้าราชการการเมืองและเลิกรับบานาญในขณะที่
กลับเข้ารับราชการใหม่
ให้นบั เวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับ
ราชการในตอนหลัง หากผูน้ ้ นั ประสงค์จะรับบานาญต่อไปจะต้องแจ้งความประสงค์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั กลับเข้า
รับราชการใหม่ โดยทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานยืน่ ต่อเจ้าสังกัดที่ผนู ้ ้ นั กลับเข้ารับราชการใหม่ ในกรณี
หลังนี้ให้ผนู ้ ้ นั มีสิทธิรับบานาญต่อไป และจะนับเวลาราชการต่อเนื่องมิได้ เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวไม่แจ้งความ
ประสงค์ให้ถือว่าข้าราชการผูน้ ้ นั เลิกรับบานาญเพื่อขอนับเวลาราชการต่อเนื่อง โดยให้ส่วนราชการที่ผนู ้ ้ นั กลับเข้ารับ
ราชการใหม่แจ้งไปยังเจ้าสังกัดที่ผนู ้ ้ นั รับบานาญอยูเ่ พื่องดจ่ายบานาญ
หมวด 3
วิธีคานวณบาเหน็จบานาญ

มาตรา 31* ในการคานวณบาเหน็จบานาญนั้น ให้ต้งั เงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็ นเกณฑ์คานวณ แต่ถา้ เป็ นการคานวณ
บาเหน็จบานาญของข้าราชการซึ่งพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุตามมาตรา 19 เงินเดือนเดื อนสุดท้ายให้หมายความ
รวมถึงเงินเดือนที่ได้เลื่อนในวันสุดท้ายของปี งบประมาณนั้นด้วย
การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดท้ายของปี งบประมาณนั้นไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับเงินเดือนที่ได้เลื่อน แต่เงินเดือนที่ได้
เลื่อนนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็ นเงินเดือนเดิม
(1)ข้าราชการผูใ้ ดเคยดารงตาแหน่งในขณะเดียวกันหลายตาแหน่ง แล้วพ้นจากตาแหน่งที่มีเงินเดือนสูงก่อนพ้นจาก
ราชการ ให้ถือเงินเดือนเดือนสุดท้ายของตาแหน่งที่มีเงินเดือนสูงจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนที่เคยได้รับอยูน่ ้ นั
เป็ นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสาหรับตั้งเป็ นเกณฑ์คานวณ
ในกรณี ที่มีกฎหมายหรื อข้อบังคับปรับอัตราเงินเดือนของ
ตาแหน่งที่มีเงินเดือนสูงก่อนข้าราชการผูน้ ้ นั พ้นจากราชการ
ให้ถือเงินเดือนของตาแหน่งที่มีเงินเดือนสูงที่ปรับตาม
กฎหมายหรื อข้อบังคับนั้นแล้ว เป็ นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสาหรับตั้งเป็ นเกณฑ์คานวณ
มาตรา 32(2) วิธีคานวณบาเหน็จบานาญ ให้กระทาดังนี้
(1) สาหรับบาเหน็จ ให้ต้ งั เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจานวนปี เวลาราชการ
(2) สาหรับบานาญ ให้ต้ งั เงินเดือนเดือนสุดท้ายหารด้วยห้าสิ บคูณด้วยจานวนปี เวลาราชการ
มาตรา 33 ภายใต้บงั คับมาตรา 38 เมื่อได้แจ้งการคานวณบาเหน็จบานาญปกติให้ผมู ้ ีสิทธิรับทราบล่วงพ้นสองปี
แล้ว ให้ถือว่าการคานวณนั้นเป็ นอันเด็ดขาด
มาตรา 34* [ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2499 รก.2499/77/พ.10/27 กันยายน 2499]
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หมวด 4(3)
ผู้รับบานาญกลับเข้ ารับราชการใหม่

มาตรา 35*
มาตรา 35 ทวิ*
ลักษณะ 2
บาเหน็จบานาญพิเศษ

มาตรา 36 เมื่อข้าราชการผูใ้ ดประสพเหตุดงั ที่บญั ญัติไว้ในลักษณะนี้ให้จ่ายบาเหน็จหรื อบานาญพิเศษให้
สิ ทธิในบาเหน็จหรื อบานาญพิเศษเป็ นสิ ทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้
มาตรา 37 ข้าราชการ พลทหารกองประจาการ หรื อบุคคลที่ทาหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ผูใ้ ด
ได้รับอันตรายจนพิการ เสี ยแขนหรื อขาหูหนวกทั้งสองข้าง ตาบอด หรื อได้รับการป่ วยเจ็บ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรอง
ได้ตรวจแล้ว และแสดงว่าถึงทุพพลภาพไม่สามารถจะรับราชการต่อไปได้อีกเลย ทั้งนี้เพราะเหตุปฏิบตั ิราชการในหน้าที่
หรื อถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ ให้ผนู ้ ้ นั ได้รับบานาญปกติกบั ทั้งได้รับบานาญพิเศษด้วย เว้นแต่การ
ได้รับอันตราย ได้รับการป่ วยเจ็บ หรื อการถูกประทุษร้ายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรื อจาก
ความผิดของตนเอง
มาตรา 38 ข้าราชการผูใ้ ดได้รับบาเหน็จหรื อบานาญไปแล้วตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อพลทหารกองประจาการ
หรื อบุคคลที่ทาหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ผูใ้ ดซึ่งได้ออกจากราชการหรื อพ้นจากหน้าที่ทหารไปแล้ว
ถ้าภายในกาหนดเวลาสามปี นับแต่วนั ออกจากราชการหรื อพ้นจากหน้าที่ทหาร ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่า ผูน้ ้ นั เกิดป่ วย
เจ็บถึงทุพพลภาพอันเป็ นผลเนื่องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการระหว่างที่ผนู ้ ้ นั รับราชการ หรื อทาหน้าที่ทหารอยูก่ ็ให้
จ่ายบานาญตามมาตรา 37 และถ้าถึงตายก็ให้จ่ายบานาญตามมาตรา 41 ทั้งนี้ให้จ่ายให้นบั แต่วนั ขอ และในกรณี ที่ได้รับ
บาเหน็จไปแล้วก็ให้จ่ายเฉพาะบานาญพิเศษแต่อย่างเดียว
มาตรา 39 การคานวณบานาญพิเศษ ให้เจ้ากระทรวงเป็ นผูก้ าหนดตามสมควรแก่เหตุการณ์ประกอบกับความพิการ
และทุพพลภาพของผูน้ ้ นั ตามอัตราดังต่อไปนี้
(1) ในยามปกติ มีอตั ราตั้งแต่หา้ ในห้าสิ บส่วนจนถึงยีส่ ิ บในห้าสิ บส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย
(2) ผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งไปราชการหรื อปฏิบตั ิราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรื อต้องไปราชการหรื อปฏิบตั ิราชการ
โดยเรื อดาน้ า หรื อมีหน้าที่ตอ้ งทาการดาน้ า หรื อมีหน้าที่ทาการกวาดทุ่นระเบิด หรื อมีหน้าที่ขดุ ทาลายทา หรื อประกอบ
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วัตถุระเบิด หรื อมีหน้าที่เกี่ยวกับไอพิษ ถ้าได้รับอันตรายด้วย หน้าที่ที่กระทานั้น ให้มีอตั ราเป็ นจานวนกึ่งเงินเดือนเดือน
สุดท้าย
(3)
เวลาทาหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดในระหว่างเวลาที่มีการรบหรื อการสงคราม
หรื อมีการ
ปราบปรามการจลาจล หรื อในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ น ถ้าได้รับอันตรายด้วย
หน้าที่ที่กระทานั้น ให้มีอตั ราตั้งแต่สามสิ บในห้าสิ บส่วนจนถึงสามสิ บห้าในห้าสิ บส่วนของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ใน
กรณี ที่ไม่มีเงินเดือน ให้ถืออัตราเงินเดือนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดเป็ นเงินเดือนเดือนสุดท้าย
มาตรา 40 ผูไ้ ด้รับอันตรายถึงทุพพลภาพดังกล่าวในมาตรา 37 แม้จะยังไม่มีสิทธิรับบานาญปกติ ก็ให้ได้รับบานาญ
ปกติได้ คิดตามอัตราที่ บัญญัติไว้ในมาตรา 32 บวกกับบานาญพิเศษด้วย
มาตรา 41(1) ผูไ้ ด้รับอันตรายดังกล่าวในมาตรา 37 ถ้าถึงแก่ความตาย เพราะเหตุน้ นั ก่อนได้รับบานาญพิเศษไป
นอกจากบาเหน็จตกทอดซึ่งจะได้รับตามที่บญั ญัติไว้ในลักษณะ 3 ก็ให้จ่ายบานาญพิเศษให้แก่ทายาทผูม้ ีสิทธิตามเกณฑ์
ดังที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 44 และมาตรา 45 อีกด้วย ดังนี้
(1) ในยามปกติเป็ นจานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผูต้ าย
(2) ผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งไปราชการหรื อปฏิบตั ิราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรื อมีหน้าที่ตอ้ งทาการโดดร่ ม หรื อต้อง
ไปราชการหรื อปฏิบตั ิราชการโดยเรื อดาน้ า หรื อมีหน้าที่ตอ้ งทาการดาน้ า หรื อมีหน้าที่ทาการกวาดทุ่นระเบิดหรื อมีหน้าที่
ขุด ทาลาย ทาหรื อประกอบวัตถุระเบิด หรื อมีหน้าที่เกี่ยวกับไอพิษ หรื อเวลาทาหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรื อการสงคราม หรื อมีการปราบปรามการจลาจล หรื อในระหว่างเวลาที่มีการ ประกาศใช้กฎ
อัยการศึก หรื อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ น ถ้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ที่กระทานั้น ให้มีอตั ราเป็ นจานวนสี่ สิบในห้าสิ บ
ส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผูต้ าย
มาตรา 42 ข้าราชการผูใ้ ดได้รับการป่ วยเจ็บจนทุพพลภาพดังกล่าว ในมาตรา 37 เพราะเหตุ
(1) ต้องไปปฏิบตั ิราชการเป็ นครั้งคราวนอกตาบลที่ต้ งั สานักงานประจา หรื อ
(2) ต้องประจาปฏิบตั ิราชการในท้องที่กนั ดารที่จะต้องเสี่ ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บซึ่งท้องที่น้ นั ได้กาหนดไว้โดยพระราช
กฤษฎีกา
ถ้าปรากฏว่า ความป่ วยเจ็บทุพพลภาพนั้นได้เกิดเนื่องจากการต้องไปปฏิบตั ิราชการหรื อต้องประจาปฏิบตั ิราชการ
นั้น ก็ให้จ่ายบานาญตามมาตรา 37 และถ้าถึงตายก็ให้จ่ายบานาญพิเศษตามมาตรา 41(1)
มาตรา 43 ข้าราชการ พลทหารกองประจาการ หรื อบุคคลที่ทาหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ผูใ้ ด
สูญหายไปและมีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ ผูน้ ้ นั ได้รับอันตรายดังกล่าวในมาตรา 37 ถึงตาย เมื่อพ้นกาหนดสองเดือนนับแต่
วันสูญหาย ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัติน้ ีวา่ ผูน้ ้ นั ถึงแก่ความตายในวันที่สูญหายและให้จ่าย
บานาญพิเศษตามบทบัญญัติในมาตรา 41
ถ้าปรากฏในภายหลังว่า ผูท้ ี่ตอ้ งสันนิษฐานว่าตายตามความในวรรคก่อนมิได้ตาย ก็ให้งดจ่ายบานาญพิเศษนั้น
และถ้าเจ้ากระทรวงจะต้องจ่ายเงินให้ในระหว่างเวลาที่ตอ้ งสันนิษฐานว่าถึงแก่ความตาย ก็ให้หกั จานวนเงินทั้งหมดที่จ่าย
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ไปแล้วออกจากจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายนั้น
มาตรา 44(1) บานาญพิเศษที่บญั ญัติในลักษณะนี้ ให้จ่ายแก่ทายาทผูม้ ีสิทธิตามเกณฑ์ดงั นี้
(1) บุตร ให้ได้รับสองส่วน ถ้าผูต้ ายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
(2) สามีหรื อภรรยา ให้ได้รับหนึ่งส่วน
(3) บิดามารดา หรื อบิดา หรื อมารดา ที่มีชีวติ อยู่ ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ถ้าผูต้ ายไม่มีทายาทผูม้ ีสิทธิได้รับบานาญพิเศษในอนุมาตราใดดังกล่าว หรื อทายาทนั้นได้ตายไปก่อน ให้แบ่ง
บานาญพิเศษนั้นระหว่างทายาทผูม้ ีสิทธิตามส่วนในอนุมาตราที่มีทายาทผูม้ ีสิทธิได้บานาญพิเศษ
ถ้าได้มีการจ่ายบานาญพิเศษไปแล้ว หากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มี คาพิพากษาของศาลว่าเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ของผูต้ ายซึ่งได้มีการฟ้ องคดีขอให้รับเด็กเป็ นบุตรก่อนหรื อภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่บิดาตาย หรื อนับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อ
ควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ให้แบ่งบานาญพิเศษนั้นใหม่ระหว่างทายาทผูม้ ีสิทธิ โดยถือว่าบุตรชอบด้วย
กฎหมายตามคาพิพากษานั้นเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิต้ งั แต่วนั ตายของเจ้าบานาญ กรณี เช่นนี้ ให้กระทรวงการคลังหักเอาจาก
ทายาทซึ่งรับบานาญพิเศษไปก่อนแล้วคืนตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด
กรณี ที่ไม่สามารถหักเงินบานาญพิเศษที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปในส่วนของตนตามวรรคสามคืนได้
กระทรวงการคลังไม่ตอ้ งรับผิดชอบจ่ายเงินบานาญพิเศษให้แก่บุตร
ซึ่งได้มีคาพิพากษาของศาลว่าเป็ นบุตรชอบด้วย
กฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบานาญพิเศษแต่อย่างใด
ถ้าไม่มีทายาทผูม้ ีสิทธิได้รับบานาญพิเศษดังกล่าวทั้ง 3 อนุมาตรา
ให้บุคคลซึ่งเจ้ากระทรวงพิจารณาเห็นว่ามี
หลักฐานแสดงได้วา่ เป็ นผูอ้ ุปการะผูต้ ายอยูห่ รื อเป็ นผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะของผูต้ าย เป็ นผูร้ ับบานาญพิเศษ ตามส่วนที่เจ้า
กระทรวงจะได้กาหนดให้ และเมื่อได้จ่ายบานาญพิเศษให้แก่ผอู ้ ปุ การะหรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะของผูต้ ายแล้ว หากปรากฏ
ภายหลังว่ามีบุตร ซึ่งได้มีคาพิพากษาของศาลว่าเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผูต้ ายซึ่งได้มีการฟ้ องคดีขอให้รับเด็กเป็ น
บุตรก่อน หรื อภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่บิดาตายหรื อนับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรได้รู้ถึงความตายของบิดาให้สงั่ จ่ายบานาญ
พิเศษให้แก่บุตรซึ่งศาลพิพากษาว่าเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว กรณี เช่นนี้ถา้ ไม่สามารถเรี ยกเงินบานาญพิเศษที่
จ่ายให้ผอู ้ ุปการะหรื อผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะของผูต้ ายรับไปแล้วคืนได้ให้นาความในวรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
เมื่อบุคคลซึ่งได้รับบานาญพิเศษอยูต่ ามที่กล่าวข้างต้นตายหรื อหมดสิ ทธิไป ให้ส่วนที่ผนู ้ ้ นั ได้รับอยูเ่ ป็ นอันยุติลง
เพียงนั้น
มาตรา 45(2) บานาญพิเศษที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 44 ให้จ่ายโดยกาหนดเวลาและเงื่อนไข ดังนี้
(1) บุตร ให้มีสิทธิได้รับจนอายุครบยีส่ ิ บปี บริ บูรณ์ เว้นแต่เมื่ออายุครบยีส่ ิ บปี บริ บูรณ์น้ นั กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้น
เตรี ยมอุดมศึกษาหรื อในชั้นอุดมศึกษาหรื อชั้นการศึกษาที่ทางราชการรับรองให้เทียบเท่า ก็ให้ได้รับต่อไปตลอดเวลาที่ยงั
ทาการศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษา แต่ไม่เกินอายุยสี่ ิ บห้าปี บริ บูรณ์
(2) สามีหรื อภริ ยาให้ได้รับตลอดชีวติ เว้นแต่ทาการสมรสใหม่
(3) บิดามารดา ให้ได้รับตลอดชีวติ
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(4) บุคคลอื่นนอกจากที่ได้กล่าวใน (1) (2) และ (3) ถ้าอายุยงั ไม่ถึงยีส่ ิ บปี บริ บูรณ์ ให้อนุโลมรับอย่างบุตร แล้วแต่
กรณี ถ้าไม่เข้าลักษณะดังกล่าวแล้ว ให้รับอยูเ่ พียงสิ บปี
ถ้าผูม้ ีสิทธิได้รับบานาญพิเศษเป็ นผูพ้ ิการถึงทุพพลภาพอยูก่ ่อนแล้ว หรื อในระหว่างที่มีสิทธิได้รับบานาญพิเศษ ก็
ให้ผนู ้ ้ นั ได้รับบานาญพิเศษตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู่
มาตรา 46(1) บานาญพิเศษรายใด มีจานวนยอดรวมไม่ถึงเดือนละสามร้อยบาท บรรดาผูม้ ีสิทธิจะได้รับ จะยืน่ คาขอ
เปลี่ยนเป็ นรับบาเหน็จพิเศษ แทนได้ เป็ นจานวนเท่ากับบานาญพิเศษหกสิ บเดือนแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสามพันบาท
มาตรา 47
การขอบานาญพิเศษต้องแสดงรายงานแพทย์ที่ทางราชการรับรองกับรายงานแสดงเหตุที่ตอ้ งรับ
อันตราย ได้รับการป่ วยเจ็บ หรื อถูกประทุษร้ายนั้นด้วย
ในกรณี ดงั บัญญัติไว้ในมาตรา 43 ให้แสดงถึงเหตุการณ์อนั ทาให้ควรเชื่อได้วา่ ผูน้ ้ นั ได้รับอันตรายถึงตาย
ลักษณะ 3
บาเหน็จตกทอด

มาตรา 48(2) ข้าราชการผูใ้ ดตายในระหว่างรับราชการอยู่ หรื อทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาย ถ้าความตายนั้นมิได้
เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินเป็ นบาเหน็จตกทอดเป็ นจานวนตามเกณฑ์คานวณใน
มาตรา 32(1) ให้แก่ทายาทผูม้ ีสิทธิตามเกณฑ์ดงั นี้
(1) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผูต้ ายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
(2) สามีหรื อภริ ยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
(3) บิดามารดา หรื อบิดาหรื อมารดาที่มีชีวติ อยูใ่ ห้ได้รับหนึ่งส่วน
ในกรณี ที่ไม่มีทายาทในอนุมาตราใด หรื อทายาทนั้นได้ตายไปเสี ยก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาทผูม้ ีสิทธิ
ในอนุมาตราที่มีทายาทผูม้ ีสิทธิได้รับ
ในกรณี ที่ไม่มีทายาททั้งสามอนุมาตราดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผูต้ ายได้แสดงเจตนาไว้ตอ่ ส่วนราชการเจ้าสังกัด
ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณี ที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผูต้ ายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสามหรื อบุคคลนั้นได้ตายไปก่อน ให้สิทธิใน
บาเหน็จตกทอดนั้นเป็ นอันยุติลง
ในกรณี ที่ได้มีการจ่ายบาเหน็จตกทอดไปแล้วหากปรากฎว่ามีบุตรซึ่งได้มีคาพิพากษาของศาลว่าเป็ นบุตรชอบด้วย
กฎหมายของผูต้ าย ซึ่งได้มีการฟ้ องคดีขอให้รับเด็กเป็ นบุตรก่อนหรื อภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่บิดาตายหรื อนับแต่วนั ที่ได้
รู ้ หรื อควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ให้แบ่งบาเหน็จตกทอดนั้นใหม่ระหว่างทายาทผูม้ ีสิทธิโดยถือว่าบุตรชอบ
ด้วยกฎหมายตามคาพิพากษานั้นเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิต้ งั แต่วนั ตายของเจ้าบานาญ ในกรณี เช่นนี้ให้กระทรวงการคลังเรี ยก
คืนบาเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งรับบาเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด
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ในกรณี ที่ไม่สามารถเรี ยกคืนบาเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไป ในส่วนของตนตามวรรคห้าได้
กระทรวงการคลังไม่ตอ้ งรับผิดชอบจ่ายเงินบาเหน็จตกทอดให้แก่บุตรซึ่งได้มีคาพิพากษาของศาลว่าเป็ นบุตรชอบด้วย
กฎหมาย ย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิ ทธิรับบาเหน็จตกทอดแต่อย่างใด
มาตรา 49(1) ภายใต้บงั คับมาตรา 38 ผูไ้ ด้รับบานาญปกติอยู่ หรื อผูม้ ีสิทธิจะได้รับบานาญปกติ หรื อผูร้ ับบานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ตาย ให้จ่ายเงินเป็ นบาเหน็จตกทอดให้แก่บุคคลดังที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 48 เป็ นจานวน
สามสิ บเท่าของบานาญรายเดือนที่ได้รับหรื อมีสิทธิได้รับนั้น และให้จ่ายตามส่วนและหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรานั้น
มาตรา 50(2) การคานวณเงินบาเหน็จตกทอดตามความในลักษณะนี้รายใดได้ผลเป็ นยอดเงินบาเหน็จตกทอดไม่ถึง
สามพันบาท ก็ให้จ่ายเป็ นเงินบาเหน็จตกทอดสามพันบาท
ลักษณะ 4
การพิจารณาสั่งจ่ ายบาเหน็จบานาญ

มาตรา 51(3) เมื่อกระทรวง ทบวง กรม หรื อส่วนราชการเจ้าสังกัดซึ่งมีฐานะไม่ต่ากว่ากรม หรื อจังหวัด แล้วแต่
กรณี ได้รับเรื่ องราวขอรับบาเหน็จหรื อบานาญแล้วให้รีบตรวจสอบ และนาส่งให้ถึงกระทรวงการคลังภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั รับ และให้กระทรวงการคลังรี บพิจารณาสัง่ ภายในยีส่ ิ บเอ็ดวันนับแต่วนั รับ ทั้งนี้ เว้นแต่ความล่าช้าเป็ นเพราะ
ความผิดของผูข้ อหรื อส่วนราชการเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี
การขอให้สงั่ จ่ายและการสัง่ จ่ายบาเหน็จหรื อบานาญ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด
ลักษณะ 5
การเสียสิทธิรับบานาญ

มาตรา 52 ผูใ้ ดได้รับบานาญปกติหรื อบานาญตกทอดอยู่ ถ้า
(1) กระทาความผิดถึงต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรื อ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรื อ
(2) เป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ผูน้ ้ นั หมดสิ ทธิรับบานาญปกติ หรื อบานาญตกทอดตั้งแต่วนั มีคาพิพากษาถึงที่สุด
มาตรา 53 ข้าราชการผูใ้ ดมีกรณี หรื อต้องหาว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงถึงแก่ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัย
เรื่ องที่กระทาผิดวินยั นั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาวินิจฉัยว่า ถ้าผูน้ ้ นั ไม่ถึงแก่ความตายเสี ยก่อนจะต้องได้รับโทษถึง
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ไล่ออกหรื อปลดออกหรื อไม่ ถ้าเห็นว่าผูน้ ้ นั จะต้องถูกลงโทษ ถึงไล่ออกหรื อปลดออก ทายาทไม่มีสิทธิได้รับบานาญตาม
มาตรา 48
มาตรา 54 ผูซ้ ่ ึงได้รับบานาญปกติ หรื อมีสิทธิได้รับบานาญปกติ หรื อได้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
หรื อทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ผูใ้ ดกระทาความผิดอาญาซึ่งไม่ใช่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรื อความผิดอันได้
กระทา โดยประมาท หรื อถูกฟ้ องว่าเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต ถ้าถึงแก่ความตายก่อนมีคดีหรื อก่อนคดีถึงที่สุด ให้
กระทรวงเจ้าสังกัดที่ผนู ้ ้ นั เคยสังกัดอยูพ่ ิจารณาวินิจฉัยว่าผูน้ ้ นั ได้กระทาความผิดจริ งหรื อไม่ ถ้าเห็นว่าผูน้ ้ นั ได้กระทา
ความผิดซึ่งกฎหมายกาหนดโทษจาคุกอย่างสูงไว้เกินกว่าหนึ่งปี แล้ว ทายาทไม่มีสิทธิได้รับบานาญตามมาตรา 49
มาตรา 55 ทายาทดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิที่จะได้รับบานาญตามมาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 48 และมาตรา
49
(1) ผูต้ อ้ งคาพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้เจตนากระทาหรื อพยายามกระทาให้เจ้าบานาญหรื อผูท้ ี่จะก่อให้เกิดสิ ทธิรับ
บานาญแก่ตนถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(2) ทายาทตามมาตรา 44 ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้เจตนากระทาหรื อพยายามกระทาให้ทายาทด้วยกันถึงตาย
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(3) ผูท้ ี่ได้ฟ้องเจ้าบานาญหรื อผูท้ ี่จะก่อให้เกิดสิทธิรับบานาญแก่ตนหาว่าทาความผิดโทษประหารชีวติ และตนเอง
กลับต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดฐานฟ้ องเท็จหรื อทาพยานเท็จ
ลักษณะ 6
บทเฉพาะกาล

มาตรา 56 ข้าราชการผูใ้ ดลาออกไปดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนหรื อสภาผูแ้ ทนราษฎร แล้วแต่กรณี ก่อนวันใช้
พระราชบัญญัติน้ ี ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่ ก็ให้นบั เวลาระหว่างที่ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทน หรื อสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ในการคานวณบาเหน็จบานาญตามกฎหมายที่ใช้อยูก่ ่อนวันใช้พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 57 ผูซ้ ่ ึงไปหรื อผูซ้ ่ ึงทางราชการสัง่ อนุญาตให้ไปศึกษาวิชาในต่างประเทศก่อนวันใช้พระราชบัญญัติน้ ี เมื่อ
เข้ารับราชการให้มีสิทธินบั เวลาระหว่างไปศึกษาวิชาในต่างประเทศเป็ นเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญตาม
เกณฑ์ในกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญที่ใช้อยูก่ ่อนวันใช้พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 58 ข้าราชการผูใ้ ดกลับเข้ารับราชการก่อนวันใช้พระราชบัญญัติน้ ี และตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ที่ใช้อยูใ่ นขณะที่กลับเข้ารับราชการนั้น อาจให้นบั เวลาราชการหลายตอนต่อกันได้ก็ให้ผนู ้ ้ นั มีสิทธิได้นบั เวลาราชการ
ตอนก่อนกับตอนหลังต่อกันได้
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ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

บัญชีอตั ราเบีย้ หวัดบานาญ*
ท้ ายพระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้ าราชการ (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2517

บัญชีหมายเลข 1
บัญชีปรับอัตราเบี้ยหวัด หรื อบานาญปกติ
บัญชีหมายเลข 2
บัญชีปรับอัตราเบี้ยหวัดหรื อบานาญตามกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมในโอกาสครบ 25 พุทธศตวรรษ หรื อกฎหมายว่า
ด้วยล้างมลทินในโอกาสครบ 25 พุทธศตวรรษ
บัญชีหมายเลข 3
บัญชีปรับอัตราบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
1. ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษไม่เกิน 100 บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีก 50 บาท
2. ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาท ให้ได้รับเพิม่ ขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบานาญ
พิเศษเดิม
3. ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษเกิน 300 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีก 150 บาท แต่เมื่อ
เพิ่มตามนี้แล้ว ถ้ามีจานวนเกิน 10,000 บาท ให้ได้รับเพียง 10,000 บาท
4. ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปให้คงได้รับเท่าเดิม
5. บานาญพิเศษที่ปรับแล้วตาม 1.2. และ 3. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดเป็ นหนึ่งบาท
บัญชีหมายเลข 4
บัญชีปรับอัตราบานาญพิเศษสาหรับทายาท ผูอ้ ปุ การะ หรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะซึ่งมีสิทธิได้รับอยูใ่ นวันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2502
1. ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันไม่เกิน 50 บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีก 25 บาท
2. ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษและเงินเพิม่ รวมกันเกิน 50 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาท ให้ได้รับเพิม่ ขึ้นอีก
กึ่งหนึ่งของบานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน
3. ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันเกิน 100 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้น
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อีก 50 บาท แต่เมื่อเพิ่มตามนี้ แล้วถ้ามีจานวนเกิน 10,000 บาท ให้ได้รับเพียง 10,000 บาท
4. ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปให้คงได้รับเท่าเดิม
5. บานาญพิเศษและเงินเพิ่มที่ปรับแล้วตาม 1.2.และ 3. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดเป็ นหนึ่งบาท
บัญชีหมายเลข 5
บัญชีปรับอัตราบานาญพิเศษสาหรับทายาท ผูอ้ ุปการะ หรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะซึ่งมีสิทธิได้รับตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.
2502 จนถึงวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
1. ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษไม่เกิน 50 บาท ให้ได้รับเพิม่ ขึ้นอีก 25 บาท
2. ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษเกิน 50 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบานาญ
พิเศษเดิม
3. ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษเกิน 100 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีก 50 บาท แต่เมื่อ
เพิ่มตามนี้แล้ว ถ้ามีจานวนเกิน 10,000 บาท ให้ได้รับเพียง 10,000 บาท
4. ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ให้คงได้รับเท่าเดิม
5. บานาญพิเศษที่ปรับแล้วตาม 1. 2. และ 3. ถ้ามีเศษของบาท ให้ปัดเป็ นหนึ่งบาท
บัญชีหมายเลข 6
บัญชีปรับอัตราบานาญตกทอด
1. ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกันไม่เกิน 20 บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีก 10 บาท
2. ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญตกทอดและเงินเพิม่ รวมกันเกิน 20 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาท ให้ได้รับเพิม่ ขึ้นอีก
กึ่งหนึ่งของบานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกัน
3. ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกันเกิน 100 บาท ขึ้นไป ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีก 50 บาท
4. บานาญตกทอดที่ปรับแล้วตาม 1. 2. และ 3. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดเป็ นหนึ่งบาท

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งอัตราเบี้ยหวัดและบานาญ
เพื่อให้เหมาะสมแก่ค่าครองชีพในปั จจุบนั และเพื่อให้ผรู ้ ับเบี้ยหวัด บานาญ เสี ยภาษีเงินได้เอง จึงจาเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ ีข้ ึน
พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้ าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2499
มาตรา 11 การบอกเลิกรับบานาญตามมาตรา 30 (จ) แห่งพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ สาหรับผูท้ ี่ได้กลับเข้ารับราชการใหม่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้
ใช้บงั คับ ให้บอกเลิกได้ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับตั้งแต่วนั ที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บงั คับ แต่ท้ งั นี้ตอ้ ง
กระทาในขณะที่ยงั รับราชการอยู่ และในกรณี ที่ได้รับบานาญรวมกับเงินเดือนมาแล้ว ให้คืนบานาญและเงินที่จ่ายควบกับ
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บานาญที่รับไปแล้วตั้งแต่วนั ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ให้หมดเสี ยก่อนวันออกจากราชการ
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
1. เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2497 ให้ขา้ ราชการตารวจซึ่ง
กรมตารวจสัง่ แต่งตั้งให้ไปปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตารวจ โดยได้รับเงินเดือนจากผูว้ า่ จ้างคงมีฐานะเป็ นข้าราชการตารวจ จึง
จาต้องแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ให้สอดคล้องกันด้วย
2. ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ โดยได้รับบานาญไปแล้วเป็ นผูอ้ อกจากราชการไปโดยไม่มีความผิด เมื่อกลับเข้า
รับราชการใหม่ก็สมควรให้ประโยชน์ในการนับเวลาราชการตอนก่อนกับตอนหลังติดต่อกันได้
3. เพื่อเหมาะสมแก่ความเป็ นอยูแ่ ละความเป็ นธรรมแก่ขา้ ราชการซึ่งได้รับราชการมานาน จึงสมควรให้สิทธิในการ
คานวณบานาญตามกฎหมายโดยไม่มีขอ้ จากัดขั้นสูงไว้สาหรับบานาญที่จะพึงได้รับ
4. เนื่องจากข้าราชการประจาตลอดจนข้าราชการบานาญบางคนบิดา มารดา ได้ตายเสี ยตั้งแต่เล็ก ต้องอาศัยญาติพี่
น้อง เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย หรื อผูม้ ีใจบุญอื่น ๆ ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษามาตั้งแต่เยาว์วยั เช่นเดียวกับบิดา
มารดา จนกระทัง่ เข้ารับราชการ เมื่อข้าราชการผูน้ ้ นั ถึงแก่กรรมลง โดยที่มิได้มีบุตรภริ ยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ผูท้ ี่ได้
อุปการะเลี้ยงดูมาก็ควรได้รับบานาญตกทอดเช่นเดียวกับที่บญั ญัติไว้สาหรับผูร้ ับบานาญพิเศษ และในทานองเดียวกัน
ข้าราชการที่ไม่มีบิดามารดาและบุตรภริ ยา แต่ได้อุปการะเลี้ยงดูผหู ้ นึ่งผูใ้ ด เมื่อข้าราชการผูน้ ้ นั ถึงแก่กรรม ย่อมเป็ นเหตุ
ให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นความอุปการะเลี้ยงดูได้รับความเดือดร้อน
จึงเป็ นการสมควรที่จะให้ผอู ้ ยูใ่ นความอุปการะเลี้ยงดูได้รับ
บานาญตกทอดด้วย และเนื่องจากเดิมไม่มีบทนิยามคาว่า ผูอ้ ุปการะ และผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ ฉะนั้น จึงควรมีบทนิยามไว้
เพื่อให้
ชัดแจ้งขึ้น
พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้ าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502
มาตรา 3 ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยมีสิทธิได้รับบานาญก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ถ้ากลับเข้ารับ
ราชการใหม่ คาว่าเงินเดือนเดิม ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ให้หมายถึงเงินเดือนเดือน
สุดท้ายที่เคยได้รับอันดับสูงสุดในครั้งใดก่อนออกจากราชการรวมกับเงินเพิ่มพิเศษประจาเดือนชัว่ คราว(พ.) ตามเกณฑ์
ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา 4 เพื่อประโยชน์แห่งมาตรา 31 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ให้รวม
เงินเพิม่ พิเศษประจาเดือนชัว่ คราว(พ.) ตามเกณฑ์ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับเข้ากับเงินเดือนเดือน
สุดท้ายที่ได้รับอยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ซึ่งให้ต้งั เป็ นเกณฑ์คานวณบาเหน็จบานาญตามความในวรรคท้าย
แห่งมาตรานั้นด้วย
มาตรา 9 ภายใต้บงั คับมาตรา 14 บานาญปกติให้จากัดจานวนอย่างสูงไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย
มาตรา 13 บทบัญญัติมาตรา 12 ไม่กระทบกระทัง่ สิ ทธิของผูไ้ ด้รับ หรื อมีสิทธิได้รับบานาญตกทอดอยูแ่ ล้วก่อน
วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา 14
ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับเบี้ยหวัดบานาญโดยคานวณจากอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยูก่ ่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับและได้รับเงินเพิ่มอยูต่ ามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจาเดือนชัว่ คราวสาหรับผูท้ ี่
ได้รับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบานาญ พ.ศ. 2500 ให้ได้รับเบี้ยหวัดบานาญตามอัตราในบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติน้ ี
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ผูไ้ ด้รับบานาญโดยคานวณจากอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ซึ่งกลับเข้ารับราชการ
ใหม่โดยมิได้นบั เวลาราชการติดต่อกัน เมื่อออกจากราชการในตอนหลัง สาหรับบานาญเดิมที่จะได้รับ ให้ได้รับตามอัตรา
ในบัญชีดงั กล่าวในวรรคแรก
บทบัญญัติในวรรคแรกให้ใช้บงั คับเฉพาะผูท้ ี่ได้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับเบี้ยหวัดบานาญเพราะเหตุที่ได้รับราชการ
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลได้เสนอร่ างกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อนและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
ยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษประจาเดือนชัว่ คราว(พ.)
โดยรวมเงินเพิ่มพิเศษเข้าเป็ นเงินเดือน จึงต้องแก้กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการให้สอดคล้องกัน และใน
โอกาสเดียวกันนี้สมควรที่จะแก้หลักการบางประการในกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการเสี ยในคราวเดียวกัน
ด้วย เช่น เปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการผูม้ ีอายุครบห้าสิ บปี บริ บูรณ์ หรื อมีเวลาราชการครบยีส่ ิ บห้าปี บริ บูรณ์ลาออกจาก
ราชการขอรับบาเหน็จบานาญได้ และยกเลิกบานาญตกทอดซึ่งปรากฏว่าได้มีความยุง่ ยากใน ทางปฏิบตั ิเป็ นอันมาก และ
เปลี่ยนเป็ นบาเหน็จตกทอด
อนึ่ง เนื่องจากการที่เอาเงินเพิม่ พิเศษประจาเดือนชัว่ คราว(พ.) มารวมกับเงินเดือนและถือเป็ นเงินเดือนนั้น เป็ นผล
ให้ขา้ ราชการซึ่งออกจากราชการ ภายหลังวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ได้รับบานาญมีจานวนสูงขึ้น ทั้ง ๆ ที่การ
คานวณเป็ นไปตามวิธีเดิม จึงสมควรปรับปรุ งอัตราเบี้ยหวัด บานาญของข้าราชการที่ได้รับอยูใ่ นขณะนี้เพิ่มขึ้นให้สมส่วน
กัน เพื่อความเป็ นธรรมแก่ขา้ ราชการซึ่งได้ปฏิบตั ิงานให้แก่บา้ นเมืองมาแล้วนั้นด้วย
พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้ าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2504
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปีงบประมาณได้เปลี่ยนจากปี ปฏิทินเป็ นระยะเวลา
ตั้งแต่เดือนตุลาคมของปี หนึ่งถึงเดือนกันยายนของปี ถัดไป และเป็ นการสมควรที่จะเปลี่ยนหลักเกณฑ์เกษียณอายุของ
ข้าราชการให้สอดคล้องกับปี งบประมาณใหม่ โดยให้ผทู ้ ี่มีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์แล้ว พ้นจากราชการเมื่อสิ้น
ปี งบประมาณที่มีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์น้ นั จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ีข้ นึ
พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้ าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2509
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในกรณี ที่มีการโอนข้าราชการส่วนจังหวัดมาเป็ นข้า
ราช-การ ให้ผทู ้ ี่โอนมามีสิทธิได้นบั เวลาราชการระหว่างที่เป็ นข้าราชการส่วนจังหวัดเป็ นเวลาราชการสาหรับคานวณ
บาเหน็จบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการได้ดว้ ย
จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ
พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้ าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2512
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้ขา้ ราชการที่โอนมาจากพนักงานเทศบาลมีสิทธิ
ได้นบั เวลาระหว่างที่เป็ นพนักงานเทศบาลเป็ นเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการได้ดว้ ย
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 125
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โดยที่คณะปฏิวตั ิพิจารณาเห็นว่า กระทรวงกลาโหมได้ประกาศใช้ ข้อบังคับว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการเลื่อน
ฐานะของผูท้ ี่ได้เลื่อนฐานะเป็ นข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2515 ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 และโดย
ที่สภาพเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะนี้เป็ นเงินเดือน จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พ.ศ. 2494 เพื่อให้นาเงินเพิม่ การเลื่อนฐานะมารวมเป็ นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญ หัวหน้า
คณะปฏิวตั ิจึงมีคาสัง่ ดังต่อไปนี้
พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้ าราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2516
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้ ข้าราชการซึ่งจะต้องออกจากราชการเพราะ
เกษียณอายุ ได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบประจาปี ของปี ที่ออกจากราชการ และนาเงินบาเหน็จความชอบที่ได้รับ
นั้นมาคานวณบาเหน็จบานาญ
พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้ าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2517
มาตรา 5 ให้ผไู ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด หรื อบานาญ
ปกติตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ อยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ได้รับเบี้ยหวัด หรื อบานาญตาม
อัตราในบัญชีหมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัติน้ ี
ผูซ้ ่ ึงกลับเข้ารับราชการใหม่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับโดยมิได้นบั เวลาราชการติดต่อกันและถูกงด
บานาญตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
บาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2499 เมื่อออกจากราชการในหรื อหลังวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ สาหรับ
บานาญเดิมที่จะได้รับ ให้ได้รับตามอัตราในบัญชีหมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 6 ให้ผไู ้ ด้รับเบี้ยหวัดหรื อบานาญตามกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมในโอกาสครบ 25 พุทธศตวรรษ หรื อ
กฎหมายว่าด้วยล้างมลทินในโอกาสครบ 25 พุทธศตวรรษ อยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ได้รับเบี้ยหวัดหรื อ
บานาญตามอัตราในบัญชีหมายเลข 2 ท้ายพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 7 ความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502 มิให้ใช้บงั คับแก่ผู ้
ได้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับเบี้ยหวัดหรื อบานาญปกติตามมาตรา 5 หรื อมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 8 ให้ผไู ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ได้รับบานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข 3 ท้ายพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 9 ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษในฐานะทายาทผูอ้ ปุ การะ หรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ อยูใ่ นวันที่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 ให้รวมบานาญพิเศษและเงินเพิ่มที่ได้รับอยูต่ ามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจาเดือน
ชัว่ คราวสาหรับผูท้ ี่ได้รับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบานาญ พ.ศ. 2500 เข้าด้วยกันแล้วปรับให้ได้รับเป็ นบานาญพิเศษ
อย่างเดียวตาม อัตราในบัญชีหมายเลข 4 ท้ายพระราชบัญญัติน้ ี
ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอ้ ุปการะ หรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 2
พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 เป็ นต้นมา และได้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับอยูจ่ นถึงวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้ได้รับ
บานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข 5 ท้ายพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 10 ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับบานาญตกทอดอยูใ่ นวันที่ พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้รวมบานาญตกทอด
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และเงินเพิ่มที่ได้รับอยูต่ ามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจาเดือนชัว่ คราวสาหรับผูท้ ี่ได้รับเงินในงบประมาณเบี้ย
หวัดบานาญ พ.ศ. 2500 เข้าด้วยกันแล้วปรับให้ได้รับเป็ นบานาญตกทอดอย่างเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข 6 ท้าย
พระราชบัญญัติน้ ี
พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้ าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2517
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ น การสมควรปรับปรุ งอัตราเบี้ยหวัดและ
บานาญ เพื่อให้เหมาะสมแก่ค่าครองชีพในปัจจุบนั และเพื่อให้ผรู ้ ับเบี้ยหวัดบานาญเสี ยภาษีเงินได้เอง จึงจาเป็ น ต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ ีข้ ึน
พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้ าราชการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2518
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติน้ ี คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการซึ่งบัญญัติให้
ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์แล้ว อาจได้รับการต่อเวลาราชการให้รับราชการต่อไปอีกได้ในกรณี พิเศษ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เห็นความจาเป็ นเพือ่ ประโยชน์แก่ราชการอย่างยิง่ นั้น ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศในปั จจุบนั
สมควรที่จะได้ยกเลิกการ ต่อเวลาราชการให้แก่ขา้ ราชการ ซึ่งมีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์แล้ว ไม่วา่ ในกรณี ใด จึง
จาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้ าราชการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2520
มาตรา 5 การบอกเลิกรับบานาญตามมาตรา 30 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี สาหรับผูท้ ี่เข้ารับราชการเป็ นข้าราชการก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้บอก
เลิกได้ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
แต่ท้ งั นี้ ต้องกระทาในขณะที่ยงั รับ
ราชการอยู่ และในกรณี ที่ได้รับบานาญรวมกับเงินเดือนมาแล้ว ให้คืนบานาญและเงิน ที่จ่ายควบกับบานาญที่รับไปแล้ว
ตั้งแต่วนั ที่เข้ารับราชการเป็ นข้าราชการให้หมดเสี ยก่อนวันออกจากราชการ
มาตรา 6 บทบัญญัติมาตรา 35 ทวิ ไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับหรื อมีสิทธิใน
บานาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งภายหลังได้เข้ารับราชการเป็ น ข้าราชการก่อน
วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ และข้าราชการผูน้ ้ นั ไม่ได้ ใช้สิทธิบอกเลิกรับบานาญเพื่อต่อเวลาราชการสาหรับคานวณ
บาเหน็จบานาญ ตามมาตรา 5
พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้ าราชการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2520
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มี การแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 เกี่ยวกับการให้ขา้ ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ ข้าราชการซึ่ง
ออกจากราชการแล้ว ภายหลังเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการส่ วนท้องถิ่น มีสิทธิขอต่อเวลาราชการระหว่างที่เป็ น
ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการกับเวลาราชการระหว่างที่เป็ นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสาหรับ
คานวณบาเหน็จบานาญเช่นเดียวกับกรณี การกลับเข้ารับราชการใหม่ได้ จึงสมควรแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติบาเหน็จ
บานาญ ข้าราชการ พ.ศ. 2494 ให้ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่ง
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ออกจากราชการแล้ว
ภายหลังเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการมีสิทธิขอต่อเวลาราชการระหว่างที่เป็ นข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับเวลาราชการระหว่างที่เป็ นข้าราชการสาหรับ
คานวณบาเหน็จบานาญเช่นเดียวกัน จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ีข้ นึ
พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้ าราชการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2523
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สถานการณ์ของประเทศอยูใ่ นภาวะที่มีภยั รอบ
ด้าน และภาวะทางเศรษฐกิจของโลกที่กาลังเป็ นอยูใ่ นขณะนี้ก็กระทบกระเทือนต่อการพัฒนาประเทศชาติ สมควรที่จะ
เปิ ดโอกาสให้สามารถใช้ทรัพยากรทางด้านบุคคลมาร่ วมกันทาประโยชน์แก่ประเทศชาติในด้านการรักษาความมัน่ คง
ของราชอาณาจักร หรื อเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาและการพัฒนาประเทศให้มากที่สุด แต่เนื่องจากตามกฎหมาย
ปั จจุบนั นอกจากข้าราชการพลเรื อนในพระองค์แล้วเมื่อข้าราชการมีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ตอ้ งพ้นจากราชการ แม้วา่
ทางราชการ จะยังเล็งเห็นประโยชน์ของข้าราชการผูน้ ้ นั อยูก่ ็ไม่สามารถจะเรี ยกกลับมาทาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
ได้ จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ีข้ นึ
พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้ าราชการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2526
มาตรา 9 ในกรณี ที่มีผไู ้ ด้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสาหรับการปราบปรามผูก้ ระทาความผิดตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บาเหน็จความชอบเป็ นกรณี พิเศษ พ.ศ. 2521 อยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ให้เงิน
เพิ่มพิเศษดังกล่าวมีผลใช้บงั คับในการรวมเป็ นเงินเดือนเดือนสุดท้ายตั้งแต่วนั ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ให้รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสาหรับการปราบปรามผูก้ ระทาความผิด (พ.ป.ผ.)
เข้ากับเงินเดือนเดือนสุดท้าย เพื่อการคานวณบาเหน็จบานาญ โดยให้มีผลใช้บงั คับย้อนหลังตั้งแต่วนั ประกาศใช้ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บาเหน็จความชอบเป็ นกรณี พิเศษ พ.ศ. 2521 และสมควรให้บุตรที่ได้มีคาพิพากษา
ของศาลว่าเป็ นบุตรที่ชอบด้วย กฎหมายของผูต้ าย มีสิทธิได้รับบานาญพิเศษและบาเหน็จตกทอดได้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บรรพ 5 ฉบับปัจจุบนั และสมควรให้ทบวง กรม หรื อส่วนราชการเจ้าสังกัดซึ่งมีฐานะ
ไม่ต่ากว่ากรม หรื อจังหวัด มีอานาจส่งเรื่ องราวขอรับบาเหน็จบานาญได้เช่นเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัด และให้การสัง่
จ่ายบาเหน็จบานาญเป็ นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังโดยให้รีบตรวจสอบ และนาส่งให้ถึงกระทรวงการคลัง
ภายในสามสิ บวันนับแต่ วันรับ และให้กระทรวงการคลังรี บพิจารณาสัง่ ภายในยีส่ ิ บเอ็ดวันนับแต่วนั รับ จึงจาเป็ นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ ี
พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้ าราชการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2530
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการซึ่ง
บัญญัติให้ขา้ ราชการซึ่งมีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์แล้วอาจได้รับการต่อเวลาราชการให้รับราชการต่อไปอีกได้ในกรณี
พิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรี เห็นความจาเป็ นเพื่อประโยชน์แก่ราชการอย่างยิง่ นั้น ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศใน
ปั จจุบนั สมควรที่จะได้ยกเลิกการ ต่อเวลาราชการให้แก่ขา้ ราชการซึ่งมีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์แล้ว ไม่วา่ ในกรณี ใด จึง
จาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
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พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้ าราชการ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2539
มาตรา9 การนับเวลาราชการของผูก้ ลับเข้ารับราชการใหม่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการที่ใช้อยูก่ ่อนที่จะมีการแก้ไข เพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.
2494 ได้ใช้บงั คับมานานแล้วและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการในการจัดตั้งกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการคิดเวลาราชการสาหรับ คานวณบาเหน็จบานาญของข้าราชการที่กลับเข้า
รับราชการใหม่ สิ ทธิรับบาเหน็จ ตกทอดและการแบ่งจ่ายเงินบาเหน็จตกทอด สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติดงั กล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
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