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พระราชบัญญตัิ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
   

 
ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ธานีนิวตั กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร 

ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2494 

เป็นปีท่ี 6 ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญทหาร และกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน 

พระมหากษตัริย ์ โดยค าแนะน าและยนิยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้
ดงัต่อไปน้ี 
 
          มาตรา 1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ พระราชบญัญติั บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 
 

          มาตรา 2(1) พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 
          มาตรา 3  ใหย้กเลิกบรรดากฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญทหารกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการฝ่ายพล
เรือน และบรรดากฎหมายกฎ และขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี หรือซ่ึงแยง้กบับทแห่ง
พระราชบญัญติัน้ี 
 
          มาตรา 4  ในพระราชบญัญติัน้ี 
          ขา้ราชการ หมายความวา่ ทหารและขา้ราชการพลเรือน  ทหาร หมายความวา่ นายทหารสญัญาบตัร นายทหาร
ประทวนตลอดจนวา่ท่ียศนั้น ๆ และพลทหารประจ าการ  

          ขา้ราชการพลเรือน(2) หมายความวา่ ขา้ราชการพลเรือนตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน  
           ขา้ราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ  

  ขา้ราชการฝ่ายอยัการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ  
  ขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั  
  ขา้ราชการการเมืองตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการการเมือง  
  ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา  
  ขา้ราชการต ารวจตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการต ารวจ ขา้ราชการครู 
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  ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครู และขา้ราชการกลาโหมพลเรือน 
  ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการทหาร 

          เวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ หมายความวา่เวลาราชการท่ีขา้ราชการรับราชการมาตั้งแต่ตน้จนถึง
วนัสุดทา้ยท่ีไดรั้บเงินเดือนตามเกณฑแ์ละวธีิการท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

          เงินเดือนเดือนสุดทา้ย(1) หมายความวา่ เงินเดือนท่ีไดรั้บจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนเดือนสุดทา้ยท่ีออก
จากราชการ รวมทั้งเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนส าหรับค่าวชิาและหรือเงินเพ่ิมการเล่ือนฐานะและหรือส าหรับประจ าต าแหน่ง
ท่ีตอ้งฝ่าอนัตรายเป็นปกติ และหรือส าหรับการสูร้บ และหรือส าหรับการปราบปรามผูก้ระท าความผิด แต่ไม่รวมถึงเงิน
เพ่ิมอยา่งอ่ืน ๆ ส่วนขา้ราชการต ารวจซ่ึงกรมต ารวจสัง่แต่งตั้งใหไ้ปปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต ารวจโดยไดรั้บเงินเดือนจากผู ้
วา่จา้ง เงินเดือนเดือนสุดทา้ย หมายความวา่ เงินเดือนท่ีผูว้า่จา้งจ่ายตามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาตามอตัราเงินเดือนในบญัชี
ต่อทา้ยกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการต ารวจเดือนสุดทา้ยท่ีออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน ส าหรับค่า
วชิา และหรือเงินเพ่ิมการเล่ือนฐานะ และหรือส าหรับประจ าต าแหน่งท่ีตอ้งฝ่าอนัตรายเป็นปกติ และหรือส าหรับการสูร้บ 
และหรือส าหรับ การปราบปรามผูก้ระท าความผิด แต่ไม่รวมเงินเพ่ิมอยา่งอ่ืน ๆ 

          เงินเดือนเดิม(2) หมายความวา่ เงินเดือนเดือนสุดทา้ยท่ีเคยไดรั้บสูงสุดในคร้ังใดก่อนออกจากราชการ แต่ในกรณีท่ี
มีการปรับอตัราเงินเดือนขา้ราชการ เงินเดือนเดิมใหห้มายความถึงเงินเดือนเดือนสุดทา้ยท่ีเคยไดรั้บสูงสุดในคร้ังใดก่อน
ออกจากราชการและไดป้รับตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการนั้นแลว้ 
          บ าเหน็จ หมายความวา่ เงินตอบแทนความชอบท่ีไดรั้บราชการมาซ่ึงจ่ายคร้ังเดียว 
          บ านาญ หมายความวา่ เงินตอบแทนความชอบท่ีไดรั้บราชการมาซ่ึงจ่ายเป็นรายเดือน 
          แพทยท่ี์ทางราชการรับรอง หมายความวา่ ผูท่ี้ไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือแพทยท่ี์มีสิทธิประกอบโรคศิลปะในต่างประเทศซ่ึงประกอบโรค
ศิลปะอยูใ่นต่างประเทศนั้น และกระทรวงการคลงัไดรั้บรองใหท้ าการตรวจและแสดงความเห็นตามความใน
พระราชบญัญติัน้ีได ้

          ทายาทผูมี้สิทธิ(3) หมายความวา่ 
          (1) บุตร และใหห้มายความรวมถึงบุตรซ่ึงไดมี้ค าพิพากษาของศาลวา่เป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายของผูต้ายซ่ึงไดมี้
การฟ้องคดีขอใหรั้บเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีบิดาตายหรือนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้ถึงความตาย
ของบิดา 
          (2) สามีหรือภริยา 
          (3) บิดาและมารดา 

          ผูอุ้ปการะ(4) หมายความวา่ 
          (1) ผูท่ี้ไดอุ้ปการะเล้ียงดูใหก้ารศึกษาผูต้ายมาแตเ่ยาวฉ์นัทบิ์ดา มารดากบับุตร หรือ 
          (2) ผูท่ี้ไดอุ้ปการะขา้ราชการประจ าหรือขา้ราชการบ านาญ ผูมี้รายไดไ้ม่เพียงพอแก่อตัภาพ หรือไดอุ้ปการะ
ขา้ราชการบ านาญผูซ่ึ้งป่วยเจบ็ทุพพลภาพ หรือวกิลจริตไม่สามารถท่ีจะช่วยตวัเองได ้ ผูอุ้ปการะตามขอ้น้ีตอ้งเป็นผูใ้ห้
อุปการะประจ าเป็นส่วนใหญ่ 
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         ผูอ้ยูใ่นอุปการะ(5) หมายความวา่ ผูท่ี้ไดอ้ยูใ่นความอุปการะของผูต้ายตลอดมา โดยจ าเป็นตอ้งมีผูอุ้ปการะและ
ความตายของผูน้ั้นท าใหไ้ดรั้บความเดือนร้อนเพราะขาดความอุปการะ 
 
          มาตรา 5  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อ านาจออกกฎกระทรวง
เพ่ือปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 
          กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

ลกัษณะ 1 
บ าเหน็จบ านาญปกต ิ
   

 
หมวด 1 

สิทธิในบ าเหน็จบ านาญปกต ิ
   

 
          มาตรา 6  เม่ือขา้ราชการผูใ้ดออกจากราชการ ใหจ่้ายบ าเหน็จหรือบ านาญใหต้ามเกณฑซ่ึ์งก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัน้ี 
          สิทธิในบ าเหน็จหรือบ านาญเป็นสิทธิเฉพาะตวั จะโอนไม่ได ้
 
          มาตรา 7  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 8 ขา้ราชการซ่ึงจะไดรั้บบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบญัญติัน้ี เม่ือก่อนออกจาก
ราชการหรือก่อนไดรั้บค าสัง่ใหไ้ปท าการใด ๆ ตามความในมาตรา 28 ตอ้งไดรั้บเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภท
เงินเดือน 
 
          มาตรา 8  บุคคลท่ีระบุไวต้่อไปน้ี ไม่มีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญปกติตามพระราชบญัญติัน้ี 
          (1) ผูถู้กไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะมีความผิด 
          (2) ขา้ราชการวสิามญัหรือลูกจา้ง เวน้แต่ในกรณีท่ีมีขอ้ก าหนดใหบ้ าเหน็จหรือบ านาญไวใ้นหนงัสือสญัญาจา้งตาม
ความตอ้งการของรัฐบาล 
          (3) ผูซ่ึ้งรัฐบาลก าหนดเงินอยา่งอ่ืนไวใ้หแ้ทนบ าเหน็จหรือบ านาญแลว้ 
          (4) ผูซ่ึ้งมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ครบหน่ึงปีบริบูรณ์ 
          (5) ผูซ่ึ้งไม่เคยรับราชการมาก่อน แต่ไดเ้ป็นทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร เม่ือปลดเป็นกองหนุน
แลว้และไดเ้ขา้รับราชการอีกโดยเวลารับราชการจะติดต่อกบัเวลารับราชการกองประจ าการหรือไม่ก็ตามยงัไม่ครบหน่ึงปี
บริบูรณ์ 
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          มาตรา 9  ขา้ราชการมีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญปกติดว้ยเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
          (1) เหตุทดแทน 
          (2) เหตุทุพพลภาพ 
          (3) เหตุสูงอาย ุ
          (4) เหตุรับราชการนาน 
 
          มาตรา 10  สิทธิในการขอบ าเหน็จบ านาญปกติตามพระราชบญัญติัน้ีใหมี้อายคุวามสามปี 
 

         มาตรา 11(1) บ าเหน็จบ านาญเหตทุดแทนนั้น ใหแ้ก่ขา้ราชการซ่ึงออกจากประจ าการเพราะเลิก หรือยบุต าแหน่ง 
หรือซ่ึงมีค าสัง่ใหอ้อกโดยไม่มีความผิด หรือซ่ึงออกตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  หรือทหารซ่ึง
ออกจากกองหนุนเบ้ียหวดั 
 
          มาตรา 12  บ าเหน็จบ านาญเหตทุุพพลภาพนั้น ใหแ้ก่ขา้ราชการผูป่้วยเจ็บทุพพลภาพ ซ่ึงแพทยท่ี์ทางราชการรับรอง
ไดต้รวจและแสดงความเห็นวา่ไม่สามารถท่ีจะรับราชการในต าแหน่งหนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัอยูน่ั้นต่อไป 
 

         มาตรา 13(2) บ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายนุั้น ใหแ้ก่ขา้ราชการผูมี้อายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์แลว้ 
          ถา้ขา้ราชการผูใ้ดมีอายคุรบหา้สิบปีบริบูรณ์แลว้ ประสงคจ์ะลาออกจากราชการก็ใหผู้มี้อ  านาจสัง่อนุญาตใหล้าออก
จากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายไุด ้
 

          มาตรา 14(3) บ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนานนั้น ใหแ้ก่ขา้ราชการ ซ่ึงมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จ
บ านาญครบสามสิบปีบริบูรณ์แลว้ 
          ถา้ขา้ราชการผูใ้ดมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญครบยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์แลว้ ประสงคจ์ะลาออกจาก
ราชการ ก็ใหผู้มี้อ  านาจสัง่อนุญาตใหล้าออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตรัุบราชการนานได ้
 
          มาตรา 15  ขา้ราชการผูซ่ึ้งมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จ บ านาญไม่ถึงสิบปีบริบูรณ์ มีสิทธิไดบ้ าเหน็จ 
          ขา้ราชการผูซ่ึ้งมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป มีสิทธิไดบ้ านาญ 
 
         มาตรา 16  ขา้ราชการผูมี้สิทธิไดบ้ านาญจะยืน่ค  าขอรับบ าเหน็จตามเกณฑใ์นมาตรา 32 แทนบ านาญก็ได ้
 

         มาตรา 17(4) ขา้ราชการผูใ้ดมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญครบสิบปีบริบูรณ์แลว้ ออกจากราชการ
เพราะลาออกและไม่มีสิทธิท่ีจะไดรั้บบ าเหน็จบ านาญปกติตามความในมาตรา 9 ก็ใหไ้ดรั้บบ าเหน็จตามเกณฑใ์นมาตรา 
32 
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          มาตรา 18(5) ขา้ราชการการเมืองต าแหน่งรัฐมนตรีซ่ึงไดรั้บราชการในต าแหน่งขา้ราชการการเมืองมาแลว้และมี
เวลาราชการในต าแหน่งขา้ราชการการเมืองรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ส่ีปีบริบูรณ์ เม่ือออกจากต าแหน่งและไม่ประสงคจ์ะรับ
บ าเหน็จบ านาญตามความในบทแห่งพระราชบญัญติัน้ีโดยประการอ่ืน ก็ใหมี้สิทธิรับบ านาญเดือนละสองพนับาท 
          แต่ถา้ขา้ราชการผูน้ั้นมีสิทธิไดรั้บหรือเคยไดรั้บบ านาญปกติอยูก่่อนแลว้ เม่ือขา้ราชการผูน้ั้นไดใ้ชสิ้ทธิตามความ
ในวรรคก่อน สิทธิรับบ านาญท่ีมีอยูแ่ลว้นั้นเป็นอนัส้ินไป 
          การค านวณเวลาราชการตามความในมาตราน้ี ไม่ใหร้วมเวลาราชการท่ีผูน้ั้นไดรั้บบ าเหน็จบ านาญไปแลว้ถา้มีเขา้
ดว้ย 
 

หมวด 2 
เวลาราชการและการนบัเวลาราชการส าหรับ 

ค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
   

 

          มาตรา 19(1) ขา้ราชการซ่ึงมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์แลว้ เป็นอนัพน้จากราชการ เม่ือส้ินปีงบประมาณท่ี
ขา้ราชการนั้นมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ 
          ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการพลเรือนในพระองคส์มุหราชองครักษ ์ รองสมุหราชองครักษ ์ และ
ขา้ราชการการเมือง 
          การพน้จากราชการของขา้ราชการพลเรือนในพระองคส์มุหราชองครักษ ์และรองสมุหราชองครักษ ์ใหเ้ป็นไปตาม
พระราชอธัยาศยั 
 
          มาตรา 20  ใหค้ณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน เป็นเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมเกษียณอายขุองขา้ราชการ เวน้แต่ 
          (1) ขา้ราชการสงักดักระทรวงกลาโหม ใหก้ระทรวงกลาโหมเป็นเจา้หนา้ท่ี 
          (2) ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ใหก้ระทรวงยติุธรรมเป็นเจา้หนา้ท่ี 
          (3) ขา้ราชการครู ใหก้ระทรวงศึกษาธิการเป็นเจา้หนา้ท่ี 

          มาตรา 21(2) ก่อนส้ินเดือนสุดทา้ยของปีงบประมาณทุกปี ใหเ้จา้หนา้ท่ีควบคุมเกษียณอายขุา้ราชการดงับญัญติัไว้
ในมาตรา 20 ยืน่บญัชีรายช่ือขา้ราชการผูมี้สิทธิจะไดรั้บบ าเหน็จบ านาญซ่ึงมีอายจุะครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ
ถดัไปต่อเจา้กระทรวงของผูน้ั้นและกระทรวงการคลงั 
          เม่ือเจา้กระทรวงไดรั้บบญัชีรายช่ือนั้นแลว้ใหพิ้จารณา ถา้เห็นวา่ขา้ราชการผูใ้ดสมควรไดรั้บการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีตามความใน มาตรา 19 ก็ใหด้ าเนินการต่อไป 
          เม่ือไดมี้การสัง่ต่อเวลาราชการใหแ้ก่ขา้ราชการผูใ้ดแลว้ ใหเ้จา้กระทรวงแจง้ไปใหเ้จา้หนา้ท่ีควบคุมเกษียณอายุ
ทราบ และใหเ้จา้หนา้ท่ีควบคุมเกษียณอายแุจง้ต่อไปยงักระทรวงการคลงั 
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          วรรคสาม* [ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัฯ(ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2523   รก.2523/146/พ.2/21 กนัยายน 2523] 
 
          มาตรา 22  การต่อเวลาราชการหน่ึงปีคราวแรกนั้น ใหน้บัตั้งแต่วนัอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ และถา้จะต่อเวลา
ราชการใหใ้นปีถดัไปอีก ใหส้ัง่ต่อเวลาราชการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเดือนก่อนส้ินวนัครบการต่อเวลาราชการคร้ัง
สุดทา้ย ถา้มิไดมี้การสัง่ต่อเวลาราชการภายในก าหนดดงักล่าว ใหถื้อวา่ขา้ราชการผูน้ั้นพน้จากราชการถดัจากวนัครบการ
ต่อเวลาราชการคร้ังสุดทา้ยนั้น 
 
          มาตรา 23  การนบัเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญนั้นใหน้บัแต่วนัรับราชการรับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณประเภทเงินเดือนซ่ึงมิใช่อตัราขา้ราชการวสิามญัหรือลูกจา้ง 
          ครูประชาบาล สารวตัรศึกษา หรือขา้ราชการวสิามญัท่ีไดมี้บทบญัญติัของกฎหมายใหย้กฐานะหรือใหเ้ปล่ียนฐานะ
เป็นขา้ราชการท่ีมีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญตามมาตรา 7 ได ้ และเม่ือไดมี้การยกฐานะหรือเปล่ียนฐานะเป็นขา้ราชการท่ีมี
สิทธิรับบ าเหน็จบ านาญดงักล่าวแลว้ ก็ใหน้บัเวลาระหวา่งท่ีเป็น 
           ครูประชาบาล สารวตัรศึกษา หรือขา้ราชการวสิามญัท่ีติดต่อกบัวนัท่ีไดมี้การยกฐานะหรือการเปล่ียนฐานะนั้น
เป็นเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญไดด้ว้ย 
          ขา้ราชการซ่ึงท างานหรือรับราชการก่อนอายคุรบสิบแปดปีบริบูรณ์  ใหเ้ร่ิมนบัเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จ
บ านาญตั้งแต่วนัท่ีมีอายคุรบสิบแปดปีบริบูรณ์เป็นตน้ไป 
          ผูซ่ึ้งไดข้ึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการ ใหมี้สิทธินบัเวลาราชการไดต้ั้งแต่วนัข้ึนทะเบียนกองประจ าการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร 

          มาตรา 23 ทว(ิ1) การนบัเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการท่ีโอนมาจากขา้ราชการส่วน
จงัหวดั หรือขา้ราชการท่ีโอนมาจากพนกังานเทศบาล ใหน้บัเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายวา่
ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีใชอ้ยูใ่นวนัโอน เป็นเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญดว้ย 
 
          มาตรา 24  ผูซ่ึ้งกระท าหนา้ท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด ในระหวา่งเวลาท่ีมีการรบหรือการสงคราม หรือมี
การปราบปรามการจลาจลหรือในระหวา่งเวลาท่ีมีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหวา่งเวลา
ท่ีสัง่ใหเ้ป็นนกัด าเรือด าน ้ า ใหน้บัเวลาราชการท่ีปฏิบติัการตามสัง่เป็นทวคูีณ แมว้า่ในระยะเวลาดงักล่าวนั้นจะไม่ไดรั้บ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนก็ตาม 
          นบัแต่วนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ีเป็นตน้ไป ขา้ราชการผูใ้ดประจ าปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นเขตใดท่ีไดมี้ประกาศใชก้ฎ
อยัการศึก ใหน้บัเวลาราชการท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในระหวา่งนั้นเป็นทวคูีณ 
          ในกรณีดงักล่าวในสองวรรคก่อน ถา้ผูใ้ดมีเวลาราชการซ่ึงอาจนบัเป็นทวคูีณในเวลาเดียวกนัไดห้ลายประการ ก็ให้
นบัเวลาระหวา่งนั้นเป็นทวคูีณแตป่ระการเดียว 
 
          มาตรา 25  เวลาป่วยหรือลา หรือตอ้งพกัราชการ ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหรั้บเงินเดือนเตม็นั้น ส าหรับการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญใหน้บัเหมือนเตม็เวลาราชการ 
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          เวลาป่วยหรือลา หรือตอ้งพกัราชการ ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหรั้บเงินเดือนไม่เตม็นั้น ส าหรับการค านวณบ าเหน็จ
บ านาญใหน้บัเวลาตามส่วนแห่งเงินเดือนท่ีไดรั้บ 
          เวลาป่วยหรือลา หรือตอ้งพกัราชการ หรือมิไดอ้ยูรั่บราชการ ซ่ึงมิไดรั้บอนุญาตใหรั้บเงินเดือน ไม่นบัเป็นเวลา
ราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ  แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความถึงผูท่ี้มิไดอ้ยูรั่บราชการดว้ยเหตท่ีุถูกลงทณัฑท์างวนิยั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวนิยัทหารหรือต ารวจ 
 
          มาตรา 26  ในระหวา่งท่ีทหารกองหนุนไดรั้บเบ้ียหวดั ใหน้บัเวลาส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเสมอหน่ึงใน
ส่ีของเวลาอยูรั่บราชการ 
 
          มาตรา 27  ขา้ราชการซ่ึงทางราชการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกใหไ้ปดูการหรือศึกษาวชิาในต่างประเทศ ใหน้บั
เวลาส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญในระหวา่งนั้นเหมือนเตม็เวลาราชการ 
 
          มาตรา 28  ขา้ราชการท่ีไดรั้บเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซ่ึงทางราชการสัง่ใหไ้ปท าการใด ๆ 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ผูน้ั้นยงัไม่มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ และใหน้บัเวลาส าหรับ การค านวณ
บ าเหน็จบ านาญในระหวา่งนั้นเหมือนเตม็เวลาราชการ 
 
          มาตรา 29  เวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญใหน้บัแต่ จ านวนปี เศษของปีถา้ถึงคร่ึงปีใหน้บัเป็นหน่ึงปี 
          การนบัระยะเวลาตามความในวรรคก่อน ส าหรับเดือนหรือวนัใหค้  านวณตามวธีิการจ่ายเงินเดือน และใหน้บัสิบ
สองเดือนเป็นหน่ึงปี ส าหรับจ านวนวนั ถา้มีรวมกนัหลายระยะ ใหน้บัสามสิบวนัเป็นหน่ึงเดือน 
 

          มาตรา 30(1) ขา้ราชการซ่ึงมิใช่ขา้ราชการการเมืองผูใ้ดออกจากราชการไปแลว้ ถา้ภายหลงักลบัเขา้รับราชการใหม่ 
ใหน้บัเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
          ขา้ราชการการเมืองผูใ้ดซ่ึงตอ้งออกหรือพน้จากต าแหน่งโดยผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และยงัมิได้
รับบ าเหน็จบ านาญส าหรับการรับราชการในตอนท่ีตอ้งออกหรือพน้จากต าแหน่ง ถา้ภายหลงักลบัเขา้รับราชการใหม่เป็น
ขา้ราชการการเมือง ใหน้บัเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญก่อนออกหรือพน้จากต าแหน่งต่อเน่ืองกบัการรับ
ราชการในตอนหลงั 
          ผูซ่ึ้งไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บบ านาญปกติหรือผูซ่ึ้งไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บบ านาญตามมาตรา 18 ถา้ภายหลงักลบัเขา้
รับราชการใหม่เป็นขา้ราชการการเมือง และเลิกรับบ านาญในขณะท่ีกลบัเขา้รับราชการใหม่ใหน้บัเวลาราชการส าหรับ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญก่อนออกจากราชการต่อเน่ืองกบัการรับราชการในตอนหลงั หากผูน้ั้นประสงคจ์ะรับบ านาญ
ต่อไปจะตอ้งแจง้ความประสงคภ์ายในสามสิบวนันบัแต่วนักลบัเขา้รับราชการใหม่ โดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือไว้
เป็นหลกัฐานยืน่ต่อเจา้สงักดัท่ีผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการใหม่ ในกรณีหลงัน้ีใหผู้น้ั้นมีสิทธิรับบ านาญต่อไป และจะนบัเวลา
ราชการต่อเน่ืองมิได ้ เม่ือพน้ก าหนดเวลาดงักล่าวไม่แจง้ความประสงค ์ใหถื้อวา่ขา้ราชการผูน้ั้น เลิกรับบ านาญเพื่อขอนบั
เวลาราชการต่อเน่ืองโดยใหส่้วนราชการท่ีผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการใหม่แจง้ไปยงัเจา้สงักดัท่ีผูน้ั้นรับบ านาญอยูเ่พ่ืองดจ่าย



www.ThaiLaws.com 8 

บ านาญ 

          มาตรา 30 ทว(ิ2)  ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บบ านาญปกติตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ถา้ภายหลงักลบัเขา้รับราชการใหม่เป็นขา้ราชการการเมืองและเลิกรับบ านาญในขณะท่ี
กลบัเขา้รับราชการใหม่ ใหน้บัเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญก่อนออกจากราชการต่อเน่ืองกบัการรับ
ราชการในตอนหลงั  หากผูน้ั้นประสงคจ์ะรับบ านาญต่อไปจะตอ้งแจง้ความประสงคภ์ายในสามสิบวนันบัแต่วนักลบัเขา้
รับราชการใหม่ โดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานยืน่ต่อเจา้สงักดัท่ีผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการใหม่ ในกรณี
หลงัน้ีใหผู้น้ั้นมีสิทธิรับบ านาญตอ่ไป และจะนบัเวลาราชการต่อเน่ืองมิได ้ เม่ือพน้ก าหนดเวลาดงักล่าวไม่แจง้ความ
ประสงคใ์หถื้อวา่ขา้ราชการผูน้ั้นเลิกรับบ านาญเพ่ือขอนบัเวลาราชการต่อเน่ือง โดยใหส่้วนราชการท่ีผูน้ั้นกลบัเขา้รับ
ราชการใหม่แจง้ไปยงัเจา้สงักดัท่ีผูน้ั้นรับบ านาญอยูเ่พ่ืองดจ่ายบ านาญ 
 

หมวด 3 
วธีิค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

   
 
          มาตรา 31* ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญนั้น ใหต้ั้งเงินเดือนเดือนสุดทา้ยเป็นเกณฑค์ านวณ แต่ถา้เป็นการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการซ่ึงพน้จากราชการเพราะเกษียณอายตุามมาตรา 19 เงินเดือนเดือนสุดทา้ยใหห้มายความ
รวมถึงเงินเดือนท่ีไดเ้ล่ือนในวนัสุดทา้ยของปีงบประมาณนั้นดว้ย 
          การเล่ือนเงินเดือนในวนัสุดทา้ยของปีงบประมาณนั้นไม่ก่อใหเ้กิดสิทธิรับเงินเดือนท่ีไดเ้ล่ือน แต่เงินเดือนท่ีได้
เล่ือนนั้นใหถื้อเสมือนวา่เป็นเงินเดือนเดิม 

         (1)ขา้ราชการผูใ้ดเคยด ารงต าแหน่งในขณะเดียวกนัหลายต าแหน่ง แลว้พน้จากต าแหน่งท่ีมีเงินเดือนสูงก่อนพน้จาก
ราชการ ใหถื้อเงินเดือนเดือนสุดทา้ยของต าแหน่งท่ีมีเงินเดือนสูงจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนท่ีเคยไดรั้บอยูน่ั้น
เป็นเงินเดือนเดือนสุดทา้ยส าหรับตั้งเป็นเกณฑค์ านวณ ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัปรับอตัราเงินเดือนของ
ต าแหน่งท่ีมีเงินเดือนสูงก่อนขา้ราชการผูน้ั้นพน้จากราชการ ใหถื้อเงินเดือนของต าแหน่งท่ีมีเงินเดือนสูงท่ีปรับตาม
กฎหมายหรือขอ้บงัคบันั้นแลว้ เป็นเงินเดือนเดือนสุดทา้ยส าหรับตั้งเป็นเกณฑค์ านวณ 
 

          มาตรา 32(2)  วธีิค านวณบ าเหน็จบ านาญ ใหก้ระท าดงัน้ี 
          (1) ส าหรับบ าเหน็จ ใหต้ั้งเงินเดือนเดือนสุดทา้ยคูณดว้ยจ านวนปีเวลาราชการ 
          (2) ส าหรับบ านาญ ใหต้ั้งเงินเดือนเดือนสุดทา้ยหารดว้ยหา้สิบคูณดว้ยจ านวนปีเวลาราชการ 
 
          มาตรา 33  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 38 เม่ือไดแ้จง้การค านวณบ าเหน็จบ านาญปกติใหผู้มี้สิทธิรับทราบล่วงพน้สองปี
แลว้ ใหถื้อวา่การค านวณนั้นเป็นอนัเด็ดขาด 
 
          มาตรา 34* [ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2499   รก.2499/77/พ.10/27 กนัยายน 2499] 
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หมวด 4(3) 
ผู้รับบ านาญกลบัเข้ารับราชการใหม่ 

   
 
          มาตรา 35*  
          มาตรา 35 ทว*ิ  
 

ลกัษณะ 2 
บ าเหน็จบ านาญพเิศษ 
   

 
          มาตรา 36  เม่ือขา้ราชการผูใ้ดประสพเหตุดงัท่ีบญัญติัไวใ้นลกัษณะน้ีใหจ่้ายบ าเหน็จหรือบ านาญพิเศษให ้
          สิทธิในบ าเหน็จหรือบ านาญพิเศษเป็นสิทธิเฉพาะตวั จะโอนไม่ได ้
 
          มาตรา 37  ขา้ราชการ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด ผูใ้ด
ไดรั้บอนัตรายจนพิการ เสียแขนหรือขาหูหนวกทั้งสองขา้ง ตาบอด หรือไดรั้บการป่วยเจ็บ ซ่ึงแพทยท่ี์ทางราชการรับรอง
ไดต้รวจแลว้ และแสดงวา่ถึงทุพพลภาพไม่สามารถจะรับราชการต่อไปไดอี้กเลย   ทั้งน้ีเพราะเหตปุฏิบติัราชการในหนา้ท่ี
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหนา้ท่ี ใหผู้น้ั้นไดรั้บบ านาญปกติกบัทั้งไดรั้บบ านาญพิเศษดว้ย เวน้แต่การ
ไดรั้บอนัตราย ไดรั้บการป่วยเจ็บ หรือการถูกประทุษร้ายนั้นเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงหรือจาก
ความผิดของตนเอง 
 
          มาตรา 38  ขา้ราชการผูใ้ดไดรั้บบ าเหน็จหรือบ านาญไปแลว้ตามพระราชบญัญติัน้ี หรือพลทหารกองประจ าการ 
หรือบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด ผูใ้ดซ่ึงไดอ้อกจากราชการหรือพน้จากหนา้ท่ีทหารไปแลว้ 
ถา้ภายในก าหนดเวลาสามปี นบัแต่วนัออกจากราชการหรือพน้จากหนา้ท่ีทหาร ปรากฏหลกัฐานชดัแจง้วา่ ผูน้ั้นเกิดป่วย
เจ็บถึงทุพพลภาพอนัเป็นผลเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการระหวา่งท่ีผูน้ั้นรับราชการ หรือท าหนา้ท่ีทหารอยูก็่ให้
จ่ายบ านาญตามมาตรา 37 และถา้ถึงตายก็ใหจ่้ายบ านาญตามมาตรา 41  ทั้งน้ีใหจ่้ายใหน้บัแต่วนัขอ และในกรณีท่ีไดรั้บ
บ าเหน็จไปแลว้ก็ใหจ่้ายเฉพาะบ านาญพิเศษแต่อยา่งเดียว 
 
          มาตรา 39  การค านวณบ านาญพิเศษ ใหเ้จา้กระทรวงเป็นผูก้  าหนดตามสมควรแก่เหตุการณ์ประกอบกบัความพิการ 
และทุพพลภาพของผูน้ั้น ตามอตัราดงัต่อไปน้ี 
          (1) ในยามปกติ มีอตัราตั้งแต่หา้ในหา้สิบส่วนจนถึงยีสิ่บในหา้สิบส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 
          (2) ผูมี้หนา้ท่ีตอ้งไปราชการหรือปฏิบติัราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือตอ้งไปราชการหรือปฏิบติัราชการ
โดยเรือด าน ้ า หรือมีหนา้ท่ีตอ้งท าการด าน ้ า หรือมีหนา้ท่ีท าการกวาดทุ่นระเบิด หรือมีหนา้ท่ีขดุ ท าลายท า หรือประกอบ
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วตัถุระเบิด หรือมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัไอพิษ ถา้ไดรั้บอนัตรายดว้ย หนา้ท่ีท่ีกระท านั้น ใหมี้อตัราเป็นจ านวนก่ึงเงินเดือนเดือน
สุดทา้ย 
          (3) เวลาท าหนา้ท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดในระหวา่งเวลาท่ีมีการรบหรือการสงคราม หรือมีการ
ปราบปรามการจลาจล หรือในระหวา่งเวลาท่ีมีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ถา้ไดรั้บอนัตรายดว้ย
หนา้ท่ีท่ีกระท านั้น ใหมี้อตัราตั้งแต่สามสิบในหา้สิบส่วนจนถึงสามสิบหา้ในหา้สิบส่วนของเงินเดือนเดือนสุดทา้ย ใน
กรณีท่ีไม่มีเงินเดือน ใหถื้ออตัราเงินเดือนทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดเป็นเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 
 
          มาตรา 40  ผูไ้ดรั้บอนัตรายถึงทุพพลภาพดงักล่าวในมาตรา 37 แมจ้ะยงัไม่มีสิทธิรับบ านาญปกติ ก็ใหไ้ดรั้บบ านาญ
ปกติได ้คิดตามอตัราท่ี บญัญติัไวใ้นมาตรา 32 บวกกบับ านาญพิเศษดว้ย 
 

          มาตรา 41(1) ผูไ้ดรั้บอนัตรายดงักล่าวในมาตรา 37 ถา้ถึงแก่ความตาย เพราะเหตุนั้นก่อนไดรั้บบ านาญพิเศษไป 
นอกจากบ าเหน็จตกทอดซ่ึงจะไดรั้บตามท่ีบญัญติัไวใ้นลกัษณะ 3 ก็ใหจ่้ายบ านาญพิเศษใหแ้ก่ทายาทผูมี้สิทธิตามเกณฑ์
ดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 44 และมาตรา 45 อีกดว้ย ดงัน้ี 
          (1) ในยามปกติเป็นจ านวนก่ึงเงินเดือนเดือนสุดทา้ยของผูต้าย 
          (2) ผูมี้หนา้ท่ีตอ้งไปราชการหรือปฏิบติัราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือมีหนา้ท่ีตอ้งท าการโดดร่ม หรือตอ้ง
ไปราชการหรือปฏิบติัราชการโดยเรือด าน ้ า หรือมีหนา้ท่ีตอ้งท าการด าน ้ า หรือมีหนา้ท่ีท าการกวาดทุ่นระเบิดหรือมีหนา้ท่ี
ขดุ ท าลาย ท าหรือประกอบวตัถุระเบิด หรือมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัไอพิษ หรือเวลาท าหนา้ท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด 
ในระหวา่งเวลาท่ีมีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวา่งเวลาท่ีมีการ ประกาศใชก้ฎ
อยัการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ถา้ไดรั้บอนัตรายดว้ยหนา้ท่ีท่ีกระท านั้น ใหมี้อตัราเป็นจ านวนส่ีสิบในหา้สิบ
ส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดทา้ยของผูต้าย 
 
          มาตรา 42  ขา้ราชการผูใ้ดไดรั้บการป่วยเจ็บจนทุพพลภาพดงักล่าว ในมาตรา 37 เพราะเหต ุ
          (1) ตอ้งไปปฏิบติัราชการเป็นคร้ังคราวนอกต าบลท่ีตั้งส านกังานประจ า หรือ 
          (2) ตอ้งประจ าปฏิบติัราชการในทอ้งท่ีกนัดารท่ีจะตอ้งเส่ียงต่อโรคภยัไขเ้จบ็ซ่ึงทอ้งท่ีนั้นไดก้ าหนดไวโ้ดยพระราช
กฤษฎีกา 
          ถา้ปรากฏวา่ ความป่วยเจบ็ทุพพลภาพนั้นไดเ้กิดเน่ืองจากการตอ้งไปปฏิบติัราชการหรือตอ้งประจ าปฏิบติัราชการ
นั้น ก็ใหจ่้ายบ านาญตามมาตรา 37  และถา้ถึงตายก็ใหจ่้ายบ านาญพิเศษตามมาตรา 41(1) 
 
          มาตรา 43  ขา้ราชการ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด ผูใ้ด
สูญหายไปและมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ ผูน้ั้นไดรั้บอนัตรายดงักล่าวในมาตรา 37 ถึงตาย เม่ือพน้ก าหนดสองเดือนนบัแต ่  
วนัสูญหาย ใหส้นันิษฐานไวก่้อนเพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบญัญติัน้ีวา่ ผูน้ั้นถึงแก่ความตายในวนัท่ีสูญหายและใหจ่้าย
บ านาญพิเศษตามบทบญัญติัในมาตรา 41 
          ถา้ปรากฏในภายหลงัวา่ ผูท่ี้ตอ้งสนันิษฐานวา่ตายตามความในวรรคก่อนมิไดต้าย ก็ใหง้ดจ่ายบ านาญพิเศษนั้น  
และถา้เจา้กระทรวงจะตอ้งจ่ายเงินใหใ้นระหวา่งเวลาท่ีตอ้งสนันิษฐานวา่ถึงแก่ความตาย ก็ใหห้กัจ านวนเงินทั้งหมดท่ีจ่าย   
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ไปแลว้ออกจากจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายนั้น 
 

          มาตรา 44(1) บ านาญพิเศษท่ีบญัญติัในลกัษณะน้ี ใหจ่้ายแก่ทายาทผูมี้สิทธิตามเกณฑด์งัน้ี 
          (1) บุตร ใหไ้ดรั้บสองส่วน ถา้ผูต้ายมีบุตรตั้งแต่สามคนข้ึนไปใหไ้ดรั้บสามส่วน 
          (2) สามีหรือภรรยา ใหไ้ดรั้บหน่ึงส่วน 
          (3) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ท่ีมีชีวติอยู ่ใหไ้ดรั้บหน่ึงส่วน 
          ถา้ผูต้ายไม่มีทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บบ านาญพิเศษในอนุมาตราใดดงักล่าว หรือทายาทนั้นไดต้ายไปก่อน ใหแ้บ่ง
บ านาญพิเศษนั้นระหวา่งทายาทผูมี้สิทธิตามส่วนในอนุมาตราท่ีมีทายาทผูมี้สิทธิไดบ้ านาญพิเศษ 
          ถา้ไดมี้การจ่ายบ านาญพิเศษไปแลว้ หากปรากฏวา่มีบุตรซ่ึงไดมี้ ค  าพิพากษาของศาลวา่เป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมาย
ของผูต้ายซ่ึงไดมี้การฟ้องคดีขอใหรั้บเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีบิดาตาย หรือนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือ
ควรไดรู้้ถึงความตายของบิดาเพ่ิมข้ึน ใหแ้บ่งบ านาญพิเศษนั้นใหม่ระหวา่งทายาทผูมี้สิทธิ โดยถือวา่บุตรชอบดว้ย
กฎหมายตามค าพิพากษานั้นเป็นทายาทผูมี้สิทธิตั้งแต่วนัตายของเจา้บ านาญ กรณีเช่นน้ี ใหก้ระทรวงการคลงัหกัเอาจาก
ทายาทซ่ึงรับบ านาญพิเศษไปก่อนแลว้คืนตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
          กรณีท่ีไม่สามารถหกัเงินบ านาญพิเศษท่ีจ่ายใหท้ายาทซ่ึงรับเกินไปในส่วนของตนตามวรรคสามคืนได ้
กระทรวงการคลงัไม่ตอ้งรับผดิชอบจ่ายเงินบ านาญพิเศษใหแ้ก่บุตร ซ่ึงไดมี้ค าพิพากษาของศาลวา่เป็นบุตรชอบดว้ย
กฎหมายยอ้นหลงัไปถึงวนัเกิดสิทธิรับบ านาญพิเศษแต่อยา่งใด 
          ถา้ไม่มีทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บบ านาญพิเศษดงักล่าวทั้ง 3 อนุมาตรา   ใหบุ้คคลซ่ึงเจา้กระทรวงพิจารณาเห็นวา่มี
หลกัฐานแสดงไดว้า่เป็นผูอุ้ปการะผูต้ายอยูห่รือเป็นผูอ้ยูใ่นความอุปการะของผูต้าย เป็นผูรั้บบ านาญพิเศษ ตามส่วนท่ีเจา้
กระทรวงจะไดก้ าหนดให ้ และเม่ือไดจ่้ายบ านาญพิเศษใหแ้ก่ผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูต้ายแลว้ หากปรากฏ
ภายหลงัวา่มีบุตร ซ่ึงไดมี้ค าพิพากษาของศาลวา่เป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายของผูต้ายซ่ึงไดมี้การฟ้องคดีขอใหรั้บเด็กเป็น
บุตรก่อน หรือภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีบิดาตายหรือนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้ถึงความตายของบิดาใหส้ัง่จ่ายบ านาญ
พิเศษใหแ้ก่บุตรซ่ึงศาลพิพากษาวา่เป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายดงักล่าว กรณีเช่นน้ีถา้ไม่สามารถเรียกเงินบ านาญพิเศษท่ี
จ่ายใหผู้อุ้ปการะหรือผูอ้ยูใ่นความอุปการะของผูต้ายรับไปแลว้คืนไดใ้หน้ าความในวรรคสามและวรรคส่ีมาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 
          เม่ือบุคคลซ่ึงไดรั้บบ านาญพิเศษอยูต่ามท่ีกล่าวขา้งตน้ตายหรือหมดสิทธิไป ใหส่้วนท่ีผูน้ั้นไดรั้บอยูเ่ป็นอนัยติุลง
เพียงนั้น 
 

          มาตรา 45(2)  บ านาญพิเศษท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 44 ใหจ่้ายโดยก าหนดเวลาและเง่ือนไข ดงัน้ี 
           (1) บุตร ใหมี้สิทธิไดรั้บจนอายคุรบยีสิ่บปีบริบูรณ์ เวน้แต่เม่ืออายคุรบยีสิ่บปีบริบูรณ์นั้นก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้น
เตรียมอุดมศึกษาหรือในชั้นอุดมศึกษาหรือชั้นการศึกษาท่ีทางราชการรับรองใหเ้ทียบเท่า ก็ใหไ้ดรั้บต่อไปตลอดเวลาท่ียงั
ท าการศึกษาอยูใ่นสถานศึกษา แต่ไม่เกินอายยุีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์ 
          (2) สามีหรือภริยาใหไ้ดรั้บตลอดชีวติ เวน้แต่ท าการสมรสใหม่ 
          (3) บิดามารดา ใหไ้ดรั้บตลอดชีวติ 
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          (4) บุคคลอ่ืนนอกจากท่ีไดก้ล่าวใน (1) (2) และ (3) ถา้อายยุงัไม่ถึงยีสิ่บปีบริบูรณ์ ใหอ้นุโลมรับอยา่งบุตร แลว้แต่
กรณี ถา้ไม่เขา้ลกัษณะดงักล่าวแลว้ ใหรั้บอยูเ่พียงสิบปี 
          ถา้ผูมี้สิทธิไดรั้บบ านาญพิเศษเป็นผูพิ้การถึงทุพพลภาพอยูก่่อนแลว้ หรือในระหวา่งท่ีมีสิทธิไดรั้บบ านาญพิเศษ ก็
ใหผู้น้ั้นไดรั้บบ านาญพิเศษตลอดเวลาท่ีทุพพลภาพอยู ่
 

         มาตรา 46(1) บ านาญพิเศษรายใด มีจ านวนยอดรวมไม่ถึงเดือนละสามร้อยบาท บรรดาผูมี้สิทธิจะไดรั้บ จะยืน่ค  าขอ
เปล่ียนเป็นรับบ าเหน็จพิเศษ แทนได ้เป็นจ านวนเท่ากบับ านาญพิเศษหกสิบเดือนแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามพนับาท 
 
          มาตรา 47  การขอบ านาญพิเศษตอ้งแสดงรายงานแพทยท่ี์ทางราชการรับรองกบัรายงานแสดงเหตุท่ีตอ้งรับ
อนัตราย ไดรั้บการป่วยเจ็บ หรือถูกประทุษร้ายนั้นดว้ย 
          ในกรณีดงับญัญติัไวใ้นมาตรา 43 ใหแ้สดงถึงเหตุการณ์อนัท าใหค้วรเช่ือไดว้า่ผูน้ั้นไดรั้บอนัตรายถึงตาย 
 

ลกัษณะ 3 
บ าเหน็จตกทอด 

   
 

          มาตรา 48(2) ขา้ราชการผูใ้ดตายในระหวา่งรับราชการอยู ่หรือทหารกองหนุนมีเบ้ียหวดัตาย ถา้ความตายนั้นมิได้
เกิดข้ึนเน่ืองจากการประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรงของตนเอง ใหจ่้ายเงินเป็นบ าเหน็จตกทอดเป็นจ านวนตามเกณฑค์ านวณใน
มาตรา 32(1) ใหแ้ก่ทายาทผูมี้สิทธิตามเกณฑด์งัน้ี 
          (1) บุตรใหไ้ดรั้บสองส่วน ถา้ผูต้ายมีบุตรตั้งแต่สามคนข้ึนไปใหไ้ดรั้บสามส่วน 
          (2) สามีหรือภริยาใหไ้ดรั้บหน่ึงส่วน 
          (3) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาท่ีมีชีวติอยูใ่หไ้ดรั้บหน่ึงส่วน 
          ในกรณีท่ีไม่มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นไดต้ายไปเสียก่อนใหแ้บ่งเงินดงักล่าวระหวา่งทายาทผูมี้สิทธิ
ในอนุมาตราท่ีมีทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บ 
          ในกรณีท่ีไม่มีทายาททั้งสามอนุมาตราดงักล่าว ใหจ่้ายแก่บุคคลซ่ึงผูต้ายไดแ้สดงเจตนาไวต้อ่ส่วนราชการเจา้สงักดั
ตามแบบและวธีิการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
          ในกรณีท่ีไม่มีทายาทและบุคคลซ่ึงผูต้ายไดแ้สดงเจตนาไวต้ามวรรคสามหรือบุคคลนั้นไดต้ายไปก่อน ใหสิ้ทธิใน
บ าเหน็จตกทอดนั้นเป็นอนัยติุลง 
          ในกรณีท่ีไดมี้การจ่ายบ าเหน็จตกทอดไปแลว้หากปรากฎวา่มีบุตรซ่ึงไดมี้ค าพิพากษาของศาลวา่เป็นบุตรชอบดว้ย
กฎหมายของผูต้าย ซ่ึงไดมี้การฟ้องคดีขอใหรั้บเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีบิดาตายหรือนบัแต่วนัท่ีได้
รู้ หรือควรไดรู้้ถึงความตายของบิดาเพ่ิมข้ึน ใหแ้บ่งบ าเหน็จตกทอดนั้นใหม่ระหวา่งทายาทผูมี้สิทธิโดยถือวา่บุตรชอบ
ดว้ยกฎหมายตามค าพิพากษานั้นเป็นทายาทผูมี้สิทธิตั้งแต่วนัตายของเจา้บ านาญ ในกรณีเช่นน้ีใหก้ระทรวงการคลงัเรียก
คืนบ าเหน็จตกทอดจากทายาทซ่ึงรับบ าเหน็จตกทอดไปก่อนแลว้ตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  
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          ในกรณีท่ีไม่สามารถเรียกคืนบ าเหน็จตกทอดท่ีจ่ายใหท้ายาทซ่ึงรับเกินไป ในส่วนของตนตามวรรคหา้ได ้
กระทรวงการคลงัไม่ตอ้งรับผดิชอบจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอดใหแ้ก่บุตรซ่ึงไดมี้ค าพิพากษาของศาลวา่เป็นบุตรชอบดว้ย
กฎหมาย   ยอ้นหลงัไปถึงวนัเกิดสิทธิรับบ าเหน็จตกทอดแต่อยา่งใด 
 

          มาตรา 49(1) ภายใตบ้งัคบัมาตรา 38 ผูไ้ดรั้บบ านาญปกติอยู ่หรือผูมี้สิทธิจะไดรั้บบ านาญปกติ หรือผูรั้บบ านาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ตาย ใหจ่้ายเงินเป็นบ าเหน็จตกทอดใหแ้ก่บุคคลดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 48 เป็นจ านวน
สามสิบเท่าของบ านาญรายเดือนท่ีไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บนั้น และใหจ่้ายตามส่วนและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในมาตรานั้น 
 

          มาตรา 50(2) การค านวณเงินบ าเหน็จตกทอดตามความในลกัษณะน้ีรายใดไดผ้ลเป็นยอดเงินบ าเหน็จตกทอดไม่ถึง
สามพนับาท ก็ใหจ่้ายเป็นเงินบ าเหน็จตกทอดสามพนับาท 
 

ลกัษณะ 4 
การพจิารณาส่ังจ่ายบ าเหน็จบ านาญ 

   
 

          มาตรา 51(3) เม่ือกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการเจา้สงักดัซ่ึงมีฐานะไม่ต ่ากวา่กรม หรือจงัหวดั แลว้แต่
กรณี ไดรั้บเร่ืองราวขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญแลว้ใหรี้บตรวจสอบ และน าส่งใหถึ้งกระทรวงการคลงัภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัรับ และใหก้ระทรวงการคลงัรีบพิจารณาสัง่ภายในยีสิ่บเอด็วนันบัแต่วนัรับ  ทั้งน้ี เวน้แต่ความล่าชา้เป็นเพราะ
ความผิดของผูข้อหรือส่วนราชการเจา้สงักดั แลว้แต่กรณี 
          การขอใหส้ัง่จ่ายและการสัง่จ่ายบ าเหน็จหรือบ านาญ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
 

ลกัษณะ 5 
การเสียสิทธิรับบ านาญ 

   
 
          มาตรา 52  ผูใ้ดไดรั้บบ านาญปกติหรือบ านาญตกทอดอยู ่ถา้ 
          (1) กระท าความผิดถึงตอ้งโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาโทษจ าคุก เวน้แตค่วามผิดในลกัษณะฐานลหุโทษ หรือ
ความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท  หรือ 
          (2) เป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย 
          ผูน้ั้นหมดสิทธิรับบ านาญปกติ หรือบ านาญตกทอดตั้งแต่วนัมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด 
 
          มาตรา 53  ขา้ราชการผูใ้ดมีกรณีหรือตอ้งหาวา่กระท าผิดวนิยั อยา่งร้ายแรงถึงแก่ความตายก่อนไดรั้บการวนิิจฉยั
เร่ืองท่ีกระท าผิดวนิยันั้น ใหก้ระทรวงเจา้สงักดัพิจารณาวนิิจฉยัวา่ ถา้ผูน้ั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อนจะตอ้งไดรั้บโทษถึง
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ไล่ออกหรือปลดออกหรือไม่ ถา้เห็นวา่ผูน้ั้นจะตอ้งถูกลงโทษ ถึงไล่ออกหรือปลดออก ทายาทไม่มีสิทธิไดรั้บบ านาญตาม
มาตรา 48 
 
          มาตรา 54  ผูซ่ึ้งไดรั้บบ านาญปกติ หรือมีสิทธิไดรั้บบ านาญปกติ หรือไดรั้บบ านาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพ 
หรือทหารกองหนุนมีเบ้ียหวดั ผูใ้ดกระท าความผิดอาญาซ่ึงไม่ใช่ความผิดในลกัษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอนัได้
กระท า  โดยประมาท หรือถูกฟ้องวา่เป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต ถา้ถึงแก่ความตายก่อนมีคดีหรือก่อนคดีถึงท่ีสุด ให้
กระทรวงเจา้สงักดัท่ีผูน้ั้นเคยสงักดัอยูพิ่จารณาวนิิจฉยัวา่ผูน้ั้นไดก้ระท าความผิดจริงหรือไม่ ถา้เห็นวา่ผูน้ั้นไดก้ระท า
ความผิดซ่ึงกฎหมายก าหนดโทษจ าคุกอยา่งสูงไวเ้กินกวา่หน่ึงปีแลว้ ทายาทไม่มีสิทธิไดรั้บบ านาญตามมาตรา 49 
 
          มาตรา 55  ทายาทดงัต่อไปน้ี ไม่มีสิทธิท่ีจะไดรั้บบ านาญตามมาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 48 และมาตรา 
49 
          (1) ผูต้อ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ ไดเ้จตนากระท าหรือพยายามกระท าใหเ้จา้บ านาญหรือผูท่ี้จะก่อใหเ้กิดสิทธิรับ
บ านาญแก่ตนถึงตายโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
          (2) ทายาทตามมาตรา 44 ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ ไดเ้จตนากระท าหรือพยายามกระท าใหท้ายาทดว้ยกนัถึงตาย
โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
          (3) ผูท่ี้ไดฟ้้องเจา้บ านาญหรือผูท่ี้จะก่อใหเ้กิดสิทธิรับบ านาญแก่ตนหาวา่ท าความผิดโทษประหารชีวติ และตนเอง
กลบัตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่มีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือท าพยานเทจ็ 
 

ลกัษณะ 6 
บทเฉพาะกาล 

   
 
          มาตรา 56  ขา้ราชการผูใ้ดลาออกไปด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนหรือสภาผูแ้ทนราษฎร แลว้แต่กรณีก่อนวนัใช้
พระราชบญัญติัน้ี ถา้ภายหลงักลบัเขา้รับราชการใหม่ ก็ใหน้บัเวลาระหวา่งท่ีด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทน หรือสภา
ผูแ้ทนราษฎร ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายท่ีใชอ้ยูก่่อนวนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ี 
 
          มาตรา 57  ผูซ่ึ้งไปหรือผูซ่ึ้งทางราชการสัง่อนุญาตใหไ้ปศึกษาวชิาในต่างประเทศก่อนวนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ี เม่ือ
เขา้รับราชการใหมี้สิทธินบัเวลาระหวา่งไปศึกษาวชิาในต่างประเทศเป็นเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญตาม
เกณฑใ์นกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญท่ีใชอ้ยูก่่อนวนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ี 
 
          มาตรา 58  ขา้ราชการผูใ้ดกลบัเขา้รับราชการก่อนวนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ี และตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญ
ท่ีใชอ้ยูใ่นขณะท่ีกลบัเขา้รับราชการนั้น อาจใหน้บัเวลาราชการหลายตอนต่อกนัไดก็้ใหผู้น้ั้นมีสิทธิไดน้บัเวลาราชการ
ตอนก่อนกบัตอนหลงัต่อกนัได ้
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ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี 
 
 

บัญชีอตัราเบีย้หวดับ านาญ* 
ท้ายพระราชบัญญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบบัที ่10) 

พ.ศ. 2517 
   

 
บญัชีหมายเลข 1 
บญัชีปรับอตัราเบ้ียหวดั หรือบ านาญปกติ 
 
บญัชีหมายเลข 2 
บญัชีปรับอตัราเบ้ียหวดัหรือบ านาญตามกฎหมายวา่ดว้ยนิรโทษกรรมในโอกาสครบ 25 พทุธศตวรรษ หรือกฎหมายวา่
ดว้ยลา้งมลทินในโอกาสครบ 25 พทุธศตวรรษ 
 
บญัชีหมายเลข 3 
บญัชีปรับอตัราบ านาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพ 
     1. ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญพิเศษไม่เกิน 100 บาท ใหไ้ดรั้บเพ่ิมข้ึนอีก 50 บาท 
     2. ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญพิเศษเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน  300 บาท ใหไ้ดรั้บเพ่ิมข้ึนอีกก่ึงหน่ึงของบ านาญ
พิเศษเดิม 
     3. ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญพิเศษเกิน 300 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 บาท ใหไ้ดรั้บเพ่ิมข้ึนอีก 150 บาท แต่เม่ือ
เพ่ิมตามน้ีแลว้ ถา้มีจ านวนเกิน 10,000 บาท ใหไ้ดรั้บเพียง 10,000 บาท 
     4. ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญพิเศษตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไปใหค้งไดรั้บเท่าเดิม 
     5. บ านาญพิเศษท่ีปรับแลว้ตาม 1.2. และ 3. ถา้มีเศษของบาทใหปั้ดเป็นหน่ึงบาท 
 
บญัชีหมายเลข 4 
บญัชีปรับอตัราบ านาญพิเศษส าหรับทายาท ผูอุ้ปการะ หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะซ่ึงมีสิทธิไดรั้บอยูใ่นวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2502 
     1. ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญพิเศษและเงินเพ่ิมรวมกนัไม่เกิน  50 บาท ใหไ้ดรั้บเพ่ิมข้ึนอีก 25 บาท 
     2. ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญพิเศษและเงินเพ่ิมรวมกนัเกิน 50 บาท   แต่ไม่เกิน 100 บาท ใหไ้ดรั้บเพ่ิมข้ึนอีก
ก่ึงหน่ึงของบ านาญพิเศษและเงินเพ่ิมรวมกนั 
     3. ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญพิเศษและเงินเพ่ิมรวมกนัเกิน 100 บาท  แต่ไม่ถึง 10,000 บาท ใหไ้ดรั้บเพ่ิมข้ึน
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อีก 50 บาท แต่เม่ือเพ่ิมตามน้ี  แลว้ถา้มีจ านวนเกิน 10,000 บาท ใหไ้ดรั้บเพียง 10,000 บาท 
     4. ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญพิเศษและเงินเพ่ิมรวมกนัตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไปใหค้งไดรั้บเท่าเดิม 
     5. บ านาญพิเศษและเงินเพ่ิมท่ีปรับแลว้ตาม 1.2.และ 3. ถา้มีเศษของบาทใหปั้ดเป็นหน่ึงบาท 
 
บญัชีหมายเลข 5 
บญัชีปรับอตัราบ านาญพิเศษส าหรับทายาท ผูอุ้ปการะ หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะซ่ึงมีสิทธิไดรั้บตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.
2502 จนถึงวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
     1. ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญพิเศษไม่เกิน 50 บาท ใหไ้ดรั้บเพ่ิมข้ึนอีก 25 บาท 
     2. ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญพิเศษเกิน 50 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาท  ใหไ้ดรั้บเพ่ิมข้ึนอีกก่ึงหน่ึงของบ านาญ
พิเศษเดิม 
     3. ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญพิเศษเกิน 100 บาท แต่ไม่ถึง  10,000 บาท ใหไ้ดรั้บเพ่ิมข้ึนอีก 50 บาท แต่เม่ือ
เพ่ิมตามน้ีแลว้   ถา้มีจ านวนเกิน 10,000 บาท ใหไ้ดรั้บเพียง 10,000 บาท 
     4. ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญพิเศษตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป  ใหค้งไดรั้บเท่าเดิม 
     5. บ านาญพิเศษท่ีปรับแลว้ตาม 1. 2. และ 3. ถา้มีเศษของบาท   ใหปั้ดเป็นหน่ึงบาท 
 
บญัชีหมายเลข 6 
บญัชีปรับอตัราบ านาญตกทอด 
     1. ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญตกทอดและเงินเพ่ิมรวมกนัไม่เกิน 20 บาท  ใหไ้ดรั้บเพ่ิมข้ึนอีก 10 บาท 
     2. ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญตกทอดและเงินเพ่ิมรวมกนัเกิน 20 บาท  แต่ไม่เกิน 100 บาท ใหไ้ดรั้บเพ่ิมข้ึนอีก
ก่ึงหน่ึงของบ านาญตกทอดและเงินเพ่ิมรวมกนั 
     3. ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญตกทอดและเงินเพ่ิมรวมกนัเกิน 100 บาท  ข้ึนไป ใหไ้ดรั้บเพ่ิมข้ึนอีก 50 บาท 
     4. บ านาญตกทอดท่ีปรับแลว้ตาม 1. 2. และ 3. ถา้มีเศษของบาทใหปั้ดเป็นหน่ึงบาท 
  
 
    
หมายเหตุ:- เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงอตัราเบ้ียหวดัและบ านาญ 
เพ่ือใหเ้หมาะสมแก่ค่าครองชีพในปัจจุบนั และเพ่ือใหผู้รั้บเบ้ียหวดั บ านาญ เสียภาษีเงินไดเ้อง จึงจ าเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ีข้ึน 
 
พระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่4) พ.ศ.2499 
          มาตรา 11  การบอกเลิกรับบ านาญตามมาตรา 30 (จ) แห่งพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 
ตามท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ส าหรับผูท่ี้ไดก้ลบัเขา้รับราชการใหม่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัฉบบัน้ี
ใชบ้งัคบั ใหบ้อกเลิกไดภ้ายในระยะเวลาหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัตั้งแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัฉบบัน้ีใชบ้งัคบั แตท่ั้งน้ีตอ้ง
กระท าในขณะท่ียงัรับราชการอยู ่และในกรณีท่ีไดรั้บบ านาญรวมกบัเงินเดือนมาแลว้ ใหคื้นบ านาญและเงินท่ีจ่ายควบกบั
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บ านาญท่ีรับไปแลว้ตั้งแต่วนัท่ีกลบัเขา้รับราชการใหม่ใหห้มดเสียก่อนวนัออกจากราชการ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ 
          1. เน่ืองจากไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ใหข้า้ราชการต ารวจซ่ึง
กรมต ารวจสัง่แต่งตั้งใหไ้ปปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต ารวจ โดยไดรั้บเงินเดือนจากผูว้า่จา้งคงมีฐานะเป็นขา้ราชการต ารวจ จึง
จ าตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 ใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย 
          2. ขา้ราชการซ่ึงออกจากราชการ โดยไดรั้บบ านาญไปแลว้เป็นผูอ้อกจากราชการไปโดยไม่มีความผิด เม่ือกลบัเขา้
รับราชการใหม่ก็สมควรใหป้ระโยชน์ในการนบัเวลาราชการตอนก่อนกบัตอนหลงัติดต่อกนัได ้
          3. เพ่ือเหมาะสมแก่ความเป็นอยูแ่ละความเป็นธรรมแก่ขา้ราชการซ่ึงไดรั้บราชการมานาน จึงสมควรใหสิ้ทธิในการ
ค านวณบ านาญตามกฎหมายโดยไม่มีขอ้จ ากดัขั้นสูงไวส้ าหรับบ านาญท่ีจะพึงไดรั้บ 
          4. เน่ืองจากขา้ราชการประจ าตลอดจนขา้ราชการบ านาญบางคนบิดา มารดา ไดต้ายเสียตั้งแต่เลก็ ตอ้งอาศยัญาติพ่ี
นอ้ง เช่น ปู่ ยา่ ตา ยาย  หรือผูมี้ใจบุญอ่ืน ๆ ช่วยเหลืออุปการะเล้ียงดูและใหก้ารศึกษามาตั้งแตเ่ยาวว์ยั เช่นเดียวกบับิดา
มารดา จนกระทัง่เขา้รับราชการ เม่ือขา้ราชการผูน้ั้นถึงแก่กรรมลง โดยท่ีมิไดมี้บุตรภริยาโดยชอบดว้ยกฎหมาย ผูท่ี้ได้
อุปการะเล้ียงดูมาก็ควรไดรั้บบ านาญตกทอดเช่นเดียวกบัท่ีบญัญติัไวส้ าหรับผูรั้บบ านาญพิเศษ และในท านองเดียวกนั
ขา้ราชการท่ีไม่มีบิดามารดาและบุตรภริยา แต่ไดอุ้ปการะเล้ียงดูผูห้น่ึงผูใ้ด เม่ือขา้ราชการผูน้ั้นถึงแก่กรรม ยอ่มเป็นเหตุ
ใหผู้ท่ี้อยูใ่นความอุปการะเล้ียงดูไดรั้บความเดือดร้อน        จึงเป็นการสมควรท่ีจะใหผู้อ้ยูใ่นความอุปการะเล้ียงดูไดรั้บ
บ านาญตกทอดดว้ย และเน่ืองจากเดิมไม่มีบทนิยามค าวา่ ผูอุ้ปการะ และผูอ้ยูใ่นอุปการะ  ฉะนั้น จึงควรมีบทนิยามไว้
เพื่อให ้ 
ชดัแจง้ข้ึน 
 
พระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2502 
          มาตรา 3  ขา้ราชการซ่ึงออกจากราชการโดยมีสิทธิไดรั้บบ านาญก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ถา้กลบัเขา้รับ
ราชการใหม่ ค าวา่เงินเดือนเดิม ตามพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 ใหห้มายถึงเงินเดือนเดือน
สุดทา้ยท่ีเคยไดรั้บอนัดบัสูงสุดในคร้ังใดก่อนออกจากราชการรวมกบัเงินเพ่ิมพิเศษประจ าเดือนชัว่คราว(พ.) ตามเกณฑ์
คร้ังสุดทา้ยก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
          มาตรา 4  เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรา 31 วรรคทา้ย ของพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 ใหร้วม
เงินเพ่ิมพิเศษประจ าเดือนชัว่คราว(พ.) ตามเกณฑค์ร้ังสุดทา้ยก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัเขา้กบัเงินเดือนเดือน
สุดทา้ยท่ีไดรั้บอยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ซ่ึงใหต้ั้งเป็นเกณฑค์ านวณบ าเหน็จบ านาญตามความในวรรคทา้ย
แห่งมาตรานั้นดว้ย 
          มาตรา 9  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 14 บ านาญปกติใหจ้ ากดัจ านวนอยา่งสูงไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 
          มาตรา 13  บทบญัญติัมาตรา 12 ไม่กระทบกระทัง่สิทธิของผูไ้ดรั้บ หรือมีสิทธิไดรั้บบ านาญตกทอดอยูแ่ลว้ก่อน
วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
          มาตรา 14  ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บเบ้ียหวดับ านาญโดยค านวณจากอตัราเงินเดือนท่ีไดรั้บอยูก่่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัและไดรั้บเงินเพ่ิมอยูต่ามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษประจ าเดือนชัว่คราวส าหรับผูท่ี้
ไดรั้บเงินในงบประมาณเบ้ียหวดับ านาญ พ.ศ. 2500 ใหไ้ดรั้บเบ้ียหวดับ านาญตามอตัราในบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
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          ผูไ้ดรั้บบ านาญโดยค านวณจากอตัราเงินเดือนท่ีไดรั้บอยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ซ่ึงกลบัเขา้รับราชการ
ใหม่โดยมิไดน้บัเวลาราชการติดต่อกนั เม่ือออกจากราชการในตอนหลงั ส าหรับบ านาญเดิมท่ีจะไดรั้บ ใหไ้ดรั้บตามอตัรา
ในบญัชีดงักล่าวในวรรคแรก 
         บทบญัญติัในวรรคแรกใหใ้ชบ้งัคบัเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บเบ้ียหวดับ านาญเพราะเหตุท่ีไดรั้บราชการ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีรัฐบาลไดเ้สนอร่างกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือนและกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ยกเลิกเงินเพ่ิมพิเศษประจ าเดือนชัว่คราว(พ.) 
โดยรวมเงินเพ่ิมพิเศษเขา้เป็นเงินเดือน จึงตอ้งแกก้ฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการใหส้อดคลอ้งกนั และใน
โอกาสเดียวกนัน้ีสมควรท่ีจะแกห้ลกัการบางประการในกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการเสียในคราวเดียวกนั
ดว้ย เช่น เปิดโอกาสใหข้า้ราชการผูมี้อายคุรบหา้สิบปีบริบูรณ์ หรือมีเวลาราชการครบยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์ลาออกจาก
ราชการขอรับบ าเหน็จบ านาญได ้ และยกเลิกบ านาญตกทอดซ่ึงปรากฏวา่ไดมี้ความยุง่ยากใน ทางปฏิบติัเป็นอนัมาก และ
เปล่ียนเป็นบ าเหน็จตกทอด 
          อน่ึง เน่ืองจากการท่ีเอาเงินเพ่ิมพิเศษประจ าเดือนชัว่คราว(พ.) มารวมกบัเงินเดือนและถือเป็นเงินเดือนนั้น เป็นผล
ใหข้า้ราชการซ่ึงออกจากราชการ ภายหลงัวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ไดรั้บบ านาญมีจ านวนสูงข้ึน ทั้ง ๆ ท่ีการ
ค านวณเป็นไปตามวธีิเดิม จึงสมควรปรับปรุงอตัราเบ้ียหวดั บ านาญของขา้ราชการท่ีไดรั้บอยูใ่นขณะน้ีเพ่ิมข้ึนใหส้มส่วน
กนั เพ่ือความเป็นธรรมแก่ขา้ราชการซ่ึงไดป้ฏิบติังานใหแ้ก่บา้นเมืองมาแลว้นั้นดว้ย 
 
พระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2504 
หมายเหตุ:- เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีปีงบประมาณไดเ้ปล่ียนจากปีปฏิทินเป็นระยะเวลา
ตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีหน่ึงถึงเดือนกนัยายนของปีถดัไป และเป็นการสมควรท่ีจะเปล่ียนหลกัเกณฑเ์กษียณอายขุอง
ขา้ราชการใหส้อดคลอ้งกบัปีงบประมาณใหม่ โดยใหผู้ท่ี้มีอายคุรบ  60 ปีบริบูรณ์แลว้  พน้จากราชการเม่ือส้ิน
ปีงบประมาณท่ีมีอายคุรบ 60 ปี บริบูรณ์นั้น จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ีข้ึน 
 
พระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2509 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ ในกรณีท่ีมีการโอนขา้ราชการส่วนจงัหวดัมาเป็นขา้
ราช-การ ใหผู้ท่ี้โอนมามีสิทธิไดน้บัเวลาราชการระหวา่งท่ีเป็นขา้ราชการส่วนจงัหวดัเป็นเวลาราชการส าหรับค านวณ
บ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการไดด้ว้ย จึงตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ 
 
พระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2512 
หมายเหตุ:- เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เพ่ือใหข้า้ราชการท่ีโอนมาจากพนกังานเทศบาลมีสิทธิ
ไดน้บัเวลาระหวา่งท่ีเป็นพนกังานเทศบาลเป็นเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการไดด้ว้ย 
 
ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบบัที ่125 
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          โดยท่ีคณะปฏิวติัพิจารณาเห็นวา่ กระทรวงกลาโหมไดป้ระกาศใช ้ ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการเล่ือน
ฐานะของผูท่ี้ไดเ้ล่ือนฐานะเป็นขา้ราชการกลาโหมชั้นสญัญาบตัร พ.ศ. 2515 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 และโดย 
ท่ีสภาพเงินเพ่ิมการเล่ือนฐานะน้ีเป็นเงินเดือน จึงสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
พ.ศ. 2494  เพ่ือใหน้ าเงินเพ่ิมการเล่ือนฐานะมารวมเป็นเงินเดือนเดือนสุดทา้ยส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ  หวัหนา้
คณะปฏิวติัจึงมีค าสัง่ดงัต่อไปน้ี 
 
พระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2516 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เพ่ือให ้ ขา้ราชการซ่ึงจะตอ้งออกจากราชการเพราะ
เกษียณอาย ุ ไดรั้บการพิจารณาบ าเหน็จความชอบประจ าปีของปีท่ีออกจากราชการ และน าเงินบ าเหน็จความชอบท่ีไดรั้บ
นั้นมาค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
 
พระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2517 
          มาตรา 5  ใหผู้ไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บเบ้ียหวดัตามขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมวา่ดว้ยเงินเบ้ียหวดั หรือบ านาญ
ปกติตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ อยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ไดรั้บเบ้ียหวดั หรือบ านาญตาม
อตัราในบญัชีหมายเลข 1 ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
          ผูซ่ึ้งกลบัเขา้รับราชการใหม่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัโดยมิไดน้บัเวลาราชการติดต่อกนัและถูกงด
บ านาญตามมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2499 เม่ือออกจากราชการในหรือหลงัวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ส าหรับ
บ านาญเดิมท่ีจะไดรั้บ ใหไ้ดรั้บตามอตัราในบญัชีหมายเลข 1 ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
          มาตรา 6  ใหผู้ไ้ดรั้บเบ้ียหวดัหรือบ านาญตามกฎหมายวา่ดว้ยนิรโทษกรรมในโอกาสครบ 25 พทุธศตวรรษ หรือ
กฎหมายวา่ดว้ยลา้งมลทินในโอกาสครบ 25 พทุธศตวรรษ อยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ไดรั้บเบ้ียหวดัหรือ
บ านาญตามอตัราในบญัชีหมายเลข 2 ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
          มาตรา 7  ความในมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2502 มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผู ้
ไดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บเบ้ียหวดัหรือบ านาญปกติตามมาตรา 5 หรือมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัน้ี 
          มาตรา 8  ใหผู้ไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
ไดรั้บบ านาญพิเศษตามอตัราในบญัชีหมายเลข 3 ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
          มาตรา 9  ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญพิเศษในฐานะทายาทผูอุ้ปการะ หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะ อยูใ่นวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2502  ใหร้วมบ านาญพิเศษและเงินเพ่ิมท่ีไดรั้บอยูต่ามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษประจ าเดือน
ชัว่คราวส าหรับผูท่ี้ไดรั้บเงินในงบประมาณเบ้ียหวดับ านาญ  พ.ศ. 2500 เขา้ดว้ยกนัแลว้ปรับใหไ้ดรั้บเป็นบ านาญพิเศษ
อยา่งเดียวตาม อตัราในบญัชีหมายเลข 4 ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
          ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอุ้ปการะ หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 เป็นตน้มา  และไดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บอยูจ่นถึงวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหไ้ดรั้บ   
บ านาญพิเศษตามอตัราในบญัชีหมายเลข 5 ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
          มาตรา 10  ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บบ านาญตกทอดอยูใ่นวนัท่ี พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหร้วมบ านาญตกทอด
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และเงินเพ่ิมท่ีไดรั้บอยูต่ามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษประจ าเดือนชัว่คราวส าหรับผูท่ี้ไดรั้บเงินในงบประมาณเบ้ีย
หวดับ านาญ พ.ศ. 2500 เขา้ดว้ยกนัแลว้ปรับใหไ้ดรั้บเป็นบ านาญตกทอดอยา่งเดียวตามอตัราในบญัชีหมายเลข 6 ทา้ย
พระราชบญัญติัน้ี 
 
พระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2517 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็น การสมควรปรับปรุงอตัราเบ้ียหวดัและ
บ านาญ เพ่ือใหเ้หมาะสมแก่ค่าครองชีพในปัจจุบนั และเพ่ือใหผู้รั้บเบ้ียหวดับ านาญเสียภาษีเงินไดเ้อง  จึงจ าเป็น ตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ีข้ึน 
 
พระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่11) พ.ศ. 2518 
หมายเหตุ:- เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัน้ี คือ โดยท่ีกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการซ่ึงบญัญติัให้
ขา้ราชการซ่ึงมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์แลว้ อาจไดรั้บการต่อเวลาราชการใหรั้บราชการต่อไปอีกไดใ้นกรณี พิเศษ ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีเห็นความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการอยา่งยิง่ นั้น  ไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ของประเทศในปัจจุบนั 
สมควรท่ีจะไดย้กเลิกการ ต่อเวลาราชการใหแ้ก่ขา้ราชการ ซ่ึงมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์แลว้ ไม่วา่ในกรณีใด จึง
จ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 
พระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่12) พ.ศ. 2520 
          มาตรา 5  การบอกเลิกรับบ านาญตามมาตรา 30 ทว ิแห่ง พระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 ซ่ึง
แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี ส าหรับผูท่ี้เขา้รับราชการเป็นขา้ราชการก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหบ้อก
เลิกไดภ้ายในระยะเวลาหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  แต่ทั้งน้ี ตอ้งกระท าในขณะท่ียงัรับ
ราชการอยู ่ และในกรณีท่ีไดรั้บบ านาญรวมกบัเงินเดือนมาแลว้ ใหคื้นบ านาญและเงิน ท่ีจ่ายควบกบับ านาญท่ีรับไปแลว้
ตั้งแต่วนัท่ีเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการใหห้มดเสียก่อนวนัออกจากราชการ 
          มาตรา 6  บทบญัญติัมาตรา 35 ทว ิ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงไดรั้บหรือมีสิทธิใน
บ านาญปกติตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงภายหลงัไดเ้ขา้รับราชการเป็น ขา้ราชการก่อน
วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั และขา้ราชการผูน้ั้นไม่ได ้ ใชสิ้ทธิบอกเลิกรับบ านาญเพ่ือต่อเวลาราชการส าหรับค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ ตามมาตรา 5 
 
พระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่12) พ.ศ. 2520 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีไดมี้ การแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติับ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2500 เก่ียวกบัการใหข้า้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญ ขา้ราชการซ่ึง
ออกจากราชการแลว้ ภายหลงัเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน มีสิทธิขอต่อเวลาราชการระหวา่งท่ีเป็น
ขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการกบัเวลาราชการระหวา่งท่ีเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินส าหรับ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญเช่นเดียวกบักรณีการกลบัเขา้รับราชการใหม่ได ้  จึงสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติับ าเหน็จ
บ านาญ   ขา้ราชการ พ.ศ. 2494 ใหข้า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึง
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ออกจากราชการแลว้ ภายหลงัเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการมีสิทธิขอต่อเวลาราชการระหวา่งท่ีเป็นขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน ตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินกบัเวลาราชการระหวา่งท่ีเป็นขา้ราชการส าหรับ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญเช่นเดียวกนั จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ีข้ึน 
 
พระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่13) พ.ศ. 2523 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีสถานการณ์ของประเทศอยูใ่นภาวะท่ีมีภยัรอบ
ดา้น และภาวะทางเศรษฐกิจของโลกท่ีก าลงัเป็นอยูใ่นขณะน้ีก็กระทบกระเทือนต่อการพฒันาประเทศชาติ สมควรท่ีจะ
เปิดโอกาสใหส้ามารถใชท้รัพยากรทางดา้นบุคคลมาร่วมกนัท าประโยชน์แก่ประเทศชาติในดา้นการรักษาความมัน่คง
ของราชอาณาจกัร หรือเพ่ือประโยชน์ในดา้นการศึกษาและการพฒันาประเทศใหม้ากท่ีสุด แตเ่น่ืองจากตามกฎหมาย
ปัจจุบนันอกจากขา้ราชการพลเรือนในพระองคแ์ลว้เม่ือขา้ราชการมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ตอ้งพน้จากราชการ แมว้า่
ทางราชการ   จะยงัเลง็เห็นประโยชน์ของขา้ราชการผูน้ั้นอยูก็่ไม่สามารถจะเรียกกลบัมาท าประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศชาติ
ได ้ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ีข้ึน 
 
พระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2526 
          มาตรา 9  ในกรณีท่ีมีผูไ้ดรั้บเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนส าหรับการปราบปรามผูก้ระท าความผิดตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการใหบ้ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 อยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี ใชบ้งัคบั ใหเ้งิน
เพ่ิมพิเศษดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัในการรวมเป็นเงินเดือนเดือนสุดทา้ยตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติั
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 ใหร้วมเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนส าหรับการปราบปรามผูก้ระท าความผิด (พ.ป.ผ.) 
เขา้กบัเงินเดือนเดือนสุดทา้ย เพ่ือการค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยใหมี้ผลใชบ้งัคบัยอ้นหลงัตั้งแต่วนัประกาศใชร้ะเบียบ 
ส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการใหบ้ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 และสมควรใหบุ้ตรท่ีไดมี้ค าพิพากษา
ของศาลวา่เป็นบุตรท่ีชอบดว้ย กฎหมายของผูต้าย มีสิทธิไดรั้บบ านาญพิเศษและบ าเหน็จตกทอดได ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยบ์รรพ 5 ฉบบัปัจจุบนั และสมควรใหท้บวง กรม หรือส่วนราชการเจา้สงักดัซ่ึงมีฐานะ
ไม่ต ่ากวา่กรม หรือจงัหวดั  มีอ านาจส่งเร่ืองราวขอรับบ าเหน็จบ านาญไดเ้ช่นเดียวกบักระทรวงเจา้สงักดั  และใหก้ารสัง่
จ่ายบ าเหน็จบ านาญเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลงัโดยใหรี้บตรวจสอบ และน าส่งใหถึ้งกระทรวงการคลงั
ภายในสามสิบวนันบัแต่ วนัรับ และใหก้ระทรวงการคลงัรีบพิจารณาสัง่ภายในยีสิ่บเอด็วนันบัแตว่นัรับ   จึงจ าเป็นตอ้ง
ตราพระราชบญัญติัน้ี 
 
พระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่15) พ.ศ. 2530 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการซ่ึง
บญัญติัใหข้า้ราชการซ่ึงมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์แลว้อาจไดรั้บการต่อเวลาราชการใหรั้บราชการต่อไปอีกไดใ้นกรณี
พิเศษ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเห็นความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการอยา่งยิง่นั้น ไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ของประเทศใน
ปัจจุบนั สมควรท่ีจะไดย้กเลิกการ ต่อเวลาราชการใหแ้ก่ขา้ราชการซ่ึงมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์แลว้ ไม่วา่ในกรณีใด จึง
จ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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พระราชบญัญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่16) พ.ศ. 2539 
          มาตรา9  การนบัเวลาราชการของผูก้ลบัเขา้รับราชการใหม่ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี
ใชบ้งัคบัใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการท่ีใชอ้ยูก่่อนท่ีจะมีการแกไ้ข เพ่ิมเติม
โดยพระราชบญัญติัน้ี 
หมายเหตุ:- เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 
2494 ไดใ้ชบ้งัคบัมานานแลว้และมีบทบญัญติับางประการท่ีไม่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัการในการจดัตั้งกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการในส่วนท่ีเก่ียวกบัการคิดเวลาราชการส าหรับ ค านวณบ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการท่ีกลบัเขา้
รับราชการใหม่ สิทธิรับบ าเหน็จ ตกทอดและการแบ่งจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอด สมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัแห่ง
พระราชบญัญติัดงักล่าวใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกนั จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 


