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กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ   
 
 

ค ำน ำ 
 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e – pension ฉบับนี้จัดท าขึ้น        
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านบ าเหน็จบ านาญ และผู้ที่ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจขั้นตอน            
การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบ แนวปฏิบัติและเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง     
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ในการจัดท าคู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e – pension ผู้จัดท าได้เรียบเรียง      
และรวบรวมขั้นตอน กระบวนการด าเนินงาน การใช้งานระบบ e – pension แบบฟอร์ม และเอกสาร          
ที่ เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอน                  
ที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องพยายามศึกษาและท าความเข้าใจ          
ด้วยความละเอียดรอบคอบ จึงจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและ
หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ สุดท้ายนี้ ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของ 
กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ หากมีความผิดพลาดประการใด 
ผู้จัดท าขอน้อมรับ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 

 
 

กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ 
กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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ความหมายของบ าเหนจ็บ านาญ 
 บ าเหน็จบ านาญ คือเงินที่ภาครัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการที่ออกจากราชการ เพ่ือตอบแทนความชอบ
ที่ได้ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการโดยจ่ายเป็นเงินก้อนเดียว หรือจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งการจ่ายเงินก้อนเดียวนั้น
จ่ายให้กับผู้รับบ าเหน็จ จ่ายเป็นรายเดือนให้ผู้รับบ านาญ และหากข้าราชการหรือผู้รับบ านาญถึงแก่กรรมก็จะ
จ่ายบ าเหน็จตกทอดหรือบ านาญพิเศษตามหลักเกณฑ์แล้วแต่กรณีให้แก่ทายาท  เพ่ือเป็นการบรรเทา        
ความเดือดร้อนต่อไป โดยมีกรมบัญชีกลางท าหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของ
หน่วยงานภาครัฐ และมีหน้าที่พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  
ในการพิจารณาสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เหตุแห่งบ าเหน็จบ านาญ 
 บ าเหน็จบ านาญ คือ เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการด้วยเหตุใด     
เหตุหนึ่ง ดังนี้ 
  1. บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน ได้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากประจ าการ เพราะเลิก     
หรือยุบต าแหน่ง  หรือมีค าสั่ ง ให้ออกโดยไม่มีความผิ ด หรือซึ่ งออกตามบทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญ               
แห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด 
  2. บ าเหน็จบ านาญเหตุทุพพลภาพ ได้แก่ข้าราชการผู้เจ็บป่วยทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์     
ของทางราชการรับรองได้ตรวจแสดงและลงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ
อยู่นั้นต่อไป 
  3. บ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุ ได้แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว                  
หรือข้าราชการผู้ใดมีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้ว ประสงค์ที่จะลาออกจากราชการก็ให้ผู้มีอ านาจสั่งอนุญาต   
ให้ลาออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุได้ 
  4. บ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนาน ได้แก่ข้าราชการผู้มีเวลาราชการส าหรับค านวณ
บ าเหน็จบ านาญครบ 25 ปีบริบูรณ์แล้ว ประสงค์จะลาออกจากราชการให้ผู้มีอ านาจสั่งอนุญาตให้ลาออก     
จากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนานได้ 
 

เวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
 เวลาราชการ  
  เวลาราชการ หมายถึง เวลาตั้งแต่วันที่ข้าราชการเริ่มรับราชการ จนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับ
เงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ และให้หมายความรวมถึงการนับเวลาราชการ
เป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการด้วย 
 เวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญมีดังนี้ 
  1. ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ถึง  10 ปี ไม่มีสิทธิ
ได้รับบ าเหน็จบ านาญ 
  2. ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 25 ป ี 
มีสิทธิได้บ าเหน็จเท่านั้น 
  3. ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 25 ปี ขึ้นไปมีสิทธิเลือก
รับบ าเหน็จหรือบ านาญ 
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 การนับเวลาราชการส าหรับข้าราชการเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ  เหตุสูงอายุ เหตุรับราชการนาน 
ให้นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้ารับราชการ จนถึงวันสุดท้ายก่อนวันที่ค าสั่งให้ออกมีผล หรือ 30 กันยายน        
ของปีงบประมาณ นั้น 
 การนับเวลาราชการส าหรับกรณีข้าราชการเสียชีวิตขณะยังรับราชการอยู่ ให้นับตั้งแต่วันแรก     
ที่เริ่มเข้ารับราชการ และนับรวมถึงวันที่เสียชีวิตด้วยอีก 1 วัน เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จตกทอด  
 

วิธีค านวณบ าเหน็จบ านาญ  
 บ าเหน็จ 

 บ าเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X อายุราชการ 
 

 บ านาญ กรณีไม่ใช่สมาชิก กบข.  
 บ านาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X อายุราชการ 
    50 
 
 บ านาญ กรณีเป็นสมาชิก กบข. 
 บ านาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X อายุราชการ 

50 
         แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
 

 การคิดเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดอืนสุดท้าย 
  การคิดเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คือการนับระยะเวลาย้อนหลังนับแต่ข้าราชการ
พ้นจากราชการไป 6 รอบการประเมินเลื่อนเงินเดือน หรือในกรณีลาออกหรือกรณีอ่ืนๆ ซึ่งท าให้              
การพ้นราชการไม่ได้เป็นไปตามปีงบประมาณ ให้นับระยะเวลาย้อนหลังไป 60 เดือน 
 ตามตัวอย่าง ข้าราชการรายดังกล่าวบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อ 2 กันยายน 2523 ได้พ้นจาก
ราชการเนื่องจากลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2559 

ระยะเวลาย้อนหลัง จ านวนเดือน X เงินเดือน จ านวนบาท 

1 ต.ค. 59  
1 เม.ย. 59 - 30 ก.ย. 59  
1 ต.ค.58  - 31 มี.ค. 59  
1 เม.ย. 58 - 30 ก.ย. 58 
1 ต.ค. 57 - 31 มี.ค. 58  
1 เม.ย. 57 - 30 ก.ย. 57  
1 ต.ค. 56 - 31 มี.ค. 57  
1 เม.ย. 56 - 30 ก.ย. 56  
1 ต.ค. 55 - 31 มี.ค. 56  
1 เม.ย. 55 - 30 ก.ย. 55  
1 พ.ย. 54 - 31 มี.ค. 55 

1 X 24,440 
6 X 23,660 
6 X 23,270 
6 X 22,880 
6 X 22,100 
6 X 21,710 
6 X 20,930 
6 X 20,540 
6 X 19,770 
6 X 19,930 
5 X 18,650 

24,440 
141,960 
139,620 
137,280 
132,600 
130,620 
125,580 
123,240 
118,620 
116,340 
93,250 

 รวม 60 เดือน 1,283,250 
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เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย =     (จ านวนเงิน รวม 60 เดือนสุดท้าย) 
      60 
 
เงินเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย =  1,283,190  =      21,387 

  60 
 

1. ร้อยละ 70 ของเงินเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย =       เงินเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x 70 
           100 
 
ร้อยละ 70 ของเงินเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย =            21,387 x 70            =    14,970 
                 100  
 
2. เมื่อค านวณเงินเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายได้แล้ว ให้น าไปค านวณเงินบ านาญ กบข. จะได้บ านาญกบข. ดังนี้ 
 
เงินบ านาญสมาชิก กบข. =  21,387 X 36.08 ปี (36 ปี 1 เดือน) 

                 50 
=  15,433 บาท 

 
ในกรณเีป็นสมาชิก กบข. จะสั่งจ่ายเงินบ านาญสมาชิก กบข. จ านวนเงินที่ต่ าที่สุด ระหว่าง 1 หรือ 2  
ในกรณีสมาชิกรายนี้จะสั่งจ่ายบ านาญสมาชิก กบข. ที่ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
หรือ 14,970 
การขอรับบ าเหน็จบ านาญปกติและพิเศษ 
 ให้ผู้มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จบ านาญปกติของข้าราชการซึ่งเกษียณอายุราชการ  ขอลาออก         
จากราชการ ทางราชการสั่งให้ออกจากราชการ หรือปลดออกจากราชการ หรือทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดก    
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของข้าราชการดังกล่าว ซึ่งถึงแก่ความตายก่อนได้รับเงินกรณีบ าเหน็จ
ตกทอดให้ยื่นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการขอรับบ าเหน็จบ านาญปกติ  
  ส าหรับข้าราชการที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ให้ยื่นค าขอรับเงิน
ล่วงหน้าได้เป็นเวลา 6 เดือนก่อนวันครบเกษียณอายุ พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 
  1. แบบขอรับบ าเหน็จบ านาญ (แบบ 5300) 
  2. สมุดประวัติ หรือ ก.พ. 7 (ก.ม.1) 
  3. ส าเนาค าสั่งเกษียณอายุราชการ หรือส าเนาค าสั่งลาออกจากราชการ 
  4. ส าเนาค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
  5. ส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อและเลขประจ าตัวประชาชน 
  6. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินประเภทออมทรัพย์ หรือเผื่อเรียกหน้าที่มีชื่อและ
เลขที่บัญชีเงินฝาก (ยกเว้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ และยกเว้นบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทประจ า) 
  7. หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณที่ก าหนดโดยกระทรวงกลาโหม (ถ้ามี) (ยกเว้น       
กฎอัยการศึก) 
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  8. แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ส าหรับผู้รับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญปกติ        
(แบบ สรจ. 1) 
  9. หนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหน็จด ารงชีพ (แบบ สรจ. 3) (กรณีเลือกรับบ านาญ) 
  10. จัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้ รับ เงินช่วยพิเศษผู้ รับบ าเหน็จบ านาญ            
(เงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีถึงแก่กรรม 3 เดือนของเงินบ านาญเดือนสุดท้าย) 
  11. จัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่กรรมท าเฉพาะกรณี        
รับบ านาญ 
  12. ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประจ าปฏิบัติ หน้าที่ในเขตที่ได้
ประกาศใช้กฏอัยการศึก 
 

บ าเหน็จด ารงชีพ 
 บ าเหน็จด ารงชีพ หมายถึง การน าเงินบ าเหน็จตกทอดซึ่งจะจ่ายให้กับทายาทของผู้รับบ านาญ  

มาให้ผู้ รับบ านาญใช้ เ พ่ือการด ารงชีพขณะมีชีวิตอยู่  โดยจ่ายพร้อมกับเงินบ านาญ  ครั้ งแรกจะจ่าย          
จ านวน 15 เท่าของอัตราบ านาญ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และหากค านวณแล้วยังมีเงินเหลือก็สามารถ     
มาขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพเพ่ิมได้ เมื่ออายุครบ  65 ปีบริบูรณ์  ได้ในส่วนที่ เหลือรวมแล้วไม่ เกิน       
400,000 บาท 
 การขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพเพิ่ม 
  กรณีที่ข้าราชการซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงค าสั่งการเลื่อน
เงินเดือน หรือเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และยังมีเงินบ าเหน็จด ารงชีพเหลืออยู่ สามารถยื่นความประสงค์
ขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพเพ่ิมได้ต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารดังนี้ 
 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงค าสั่งการเลื่อนเงินเดือน 
  1. แบบขอรับเงินเพ่ิมเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพิเศษ บ าเหน็จตกทอดของ
ข้าราชการหรือลูกจ้าง (แบบ 5316)  
  2. ส าเนาค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
  3. ส าเนาหนังสือการสั่งจ่ายบ านาญจากกรมบัญชีกลาง 
 กรณีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 
  1. แบบขอรับเงินเพ่ิมเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพิเศษ บ าเหน็จตกทอดของ
ข้าราชการหรือลูกจ้าง (แบบ 5316)  
  2. หนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหน็จด ารงชีพ (แบบ สรจ. 3) 
  3. ส าเนาหนังสือการสั่งจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ (รอบแรก) จากกรมบัญชีกลาง 
  4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  6. ส าเนาสมุดธนาคาร 
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การขอรับเงินคืนจาก กบข.  
 กรณีเกษียณอายุราชการ โอนย้ายไปหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการตาม พ.ร.บ.  กบข. 
หรือลาออก 
  กรณีการเกษียณอายุราชการ และลาออก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถส่งข้อมูลของ
สมาชิกให้กับ กบข. ได้ทางระบบ e – pension พร้อมกับการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ ยกเว้นกรณีการ
โอนย้ายไปหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการตาม พ.ร.บ. กบข. ต้องส่งข้อมูลเป็นเอกสารไปยัง กบข. เท่านั้น 
  ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถด าเนินการพร้อมแนบเอกสารดังนี้ 
  1. แบบขอรั บเงิ นจากกองทุน  กบข . (กรณี สมาชิ กเป็ นผู้ ขอรั บเงิ น ) แบบ กบข
(รง.008/1/2555) 

  2. ส าเนาค าสั่งเกษียณอายุราชการ หรือส าเนาค าสั่งลาออกจากราชการ 
  3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  5. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (เฉพาะหน้าที่แสดงเลขที่บัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงินเข้า
บัญชี 
 การขอรับเงินคืนจาก กบข. (กรณีข้าราชการเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ) 
  กรณีข้าราชการเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องส่งข้อมูลเป็น
เอกสารไปยัง กบข. เท่านั้น 
   ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถด าเนินการพร้อมแนบเอกสารดังนี้ 
  1. แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน ) แบบ กบข
(รง.008/2/2551) 

  2. ส าเนาค าสั่งเกษียณอายุราชการ หรือส าเนาค าสั่งลาออกจากราชการ 
  3. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (เฉพาะหน้าที่แสดงเลขที่บัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงินเข้า
บัญชี 
  4. เอกสารเกี่ยวกับผู้ตาย 
   4.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ตาย 
  4.2 ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ตาย หากผู้ตายตายด้วยเหตุผิดปกติต้องมีหลักฐานสรุป
สาเหตุการตายของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และรายงานการสอบสวนสาเหตุการตายของต ารวจประกอบเพ่ิมเติม     
เช่น รถยนต์ชนตาย ตกน้ าตาย ฆ่าตัวตาย เป็นต้น 
  4.3 ส าเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตราว่าเสียชีวิตแล้ว 

  5. เอกสารเกี่ยวกับบิดา มารดา ของผู้ตาย 
  5.1 ถ้าบิดา และหรือมารดา ตาย ให้ใช้หลักฐานส าเนาใบมรณบัตร 
  5.2 ถ้าบิดา และหรือมารดา ยังมีชีวิตอยู่ ให้ใช้หลักฐาน 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ส าเนาใบทะเบียนสมรส 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  - ส าเนาสมุดธนาคาร 
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  6. เอกสารเกี่ยวกับสามีหรือภรรยาของผู้ตาย  
  6.1 มีชีวิตอยู่ ให้ใช้หลักฐาน ดังนี้ 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ส าเนาใบทะเบียนสมรส 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  - ส าเนาสมุดธนาคาร 
  6.2 ถ้าหย่าขาดจากกันแล้ว ให้ใช้หลักฐานส าเนาใบหย่า 
  6.3 ถ้าตายให้ใช้หลักฐานส าเนาใบมรณบัตร 
  7. เอกสารเกี่ยวกับบุตรของผู้ตาย (มีก่ีคนระบุให้ครบทุกคน) 
  7.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนทุกคน 
  7.2 ส าเนาสูติบัตร หรือหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร/บุตรบุญธรรม ถ้าส าเนา        
สูติบัตรไม่มีให้ใช้ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาประกาศนียบัตร 
  7.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  7.4 ส าเนาสมุดธนาคาร 
  8. แบบสอบสวนการเป็นทายาท ซึ่งออกโดยกรมการปกครอง ( ปค.14 ) 
 ในกรณีผู้ตายหรือทายาทตามกฎหมายเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องมีหนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล 
ซึ่งออกโดยอ าเภอหรือเขตแนบมาประกอบด้วย เมื่อส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วน การด าเนินในเรื่องการขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วแน่นอน 
 ในกรณีไม่มีทายาทตามล าดับที่ระบุไว้ ให้ถือทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพานิชย์ เป็นผู้มี
สิทธิรับเงินคืนจาก กบข.  
 

บ าเหน็จตกทอด 
 เงินที่รัฐจ่าย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ทายาทของข้าราชการผู้รับบ านาญ ผู้รับบ าเหน็จ

พิเศษรายเดือน ที่ถึงแก่ความตาย โดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว 
 ประเภทของบ าเหน็จตกทอด 
  1. บ าเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการประจ าตาย หมายถึง ข้าราชการที่รับราชการมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตายในระหว่างรับราชการ ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรงของตนเอง 
  2. บ าเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบ านาญตาย หมายถึง ผู้รับบ านาญปกติ หรือผู้มีสิทธิจะได้รับ
บ านาญปกต ิหรือผู้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย 
 การค านวณบ าเหน็จตกทอด 
  1. กรณีข้าราชการเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ 
  วิธีค านวณเงิน = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ 
 
  2. กรณีผู้รับบ านาญปกติหรือผู้มีสิทธิที่จะได้รับบ านาญปกติหรือผู้รับบ านาญพิเศษเพราะ
เหตุทุพพลภาพ 
  วิธีค านวณเงิน = บ านาญรายเดือน X 30 – บ าเหน็จด ารงชีพที่เคยได้รับ (หากมี) 
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 ผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด  
  ได้แก่ทายาทตามเกณฑ์ดังนี้ 
  1. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ได้รับ 3 ส่วน 
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้แก่ 
   1.1 บุตรที่บิดา มารดาได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย 
   1.2 บุตรที่เกิดจากหญิงที่มิได้สมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย      
ของหญิง 
   1.3 บุตรที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตร 
   1.4 บุตรบุญธรรมที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

  1.5 บุตรที่ได้มีค าพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มี
การฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตาย 
  2. สามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายให้ได้รับ 1 ส่วน 
  3. บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีชีวิตอยู่ได้รับ 1 ส่วน 
  4. บุคคลที่ผู้ตายแสดงเจตนาให้เป็นผู้รับบ าเหน็จตกทอดตามแบบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด (กรณีท่ีไม่มีทายาท) 
  การยุติสิทธิการได้รับบ าเหน็จตกทอดกรณีไม่มีทายาทตามข้อ 1 – 4 ให้สิทธิบ าเหน็จตกทอด      
เป็นอันยุติลง 
 การขอรับเงินบ าเหน็จตกทอด 
  เมื่อข้าราชการ หรือข้าราชการบ านาญถึงแก่กรรม และทายาทจะประสงค์ขอรับบ าเหน็จ
ตกทอด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องจัดท าเอกสารและรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต และทายาท
ทั้งหมดเพ่ือส่งกรมบัญชีกลาง พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 
  1. แบบขอรับบ านาญพิเศษและหรือบ าเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่กรรม (แบบ5309)           
กรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประวัติของผู้ตายและทายาททั้งหมด โดยให้ทายาททุกคนลงชื่อในช่องผู้ขอ 
หากทายาทเป็นผู้เยาว์ (อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) ต้องให้ผู้ปกครองลงชื่อก ากับหลังชื่อทายาทผู้ขอด้วย 
  2. ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประจ าปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศ  
ใช้กฏอัยการศึก (กรณีข้าราชการเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ) 
  3. บันทึกการสอบสวนทายาทของผู้ตายทุกคน และให้ทายาทลงชื่อโดยมีพยานรับรอง  
เพ่ือเป็นหลักฐานว่าหากทายาทรับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ  ท าให้ทางราชการเสียหาย ทายาทยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการทันทีไม่มีเงื่อนไข 
  4. เอกสารเกี่ยวกับผู้ตาย 
   4.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ตาย 
  4.2 ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ตาย หากผู้ตายตายด้วยเหตุผิดปกติต้องมีหลักฐานสรุป
สาเหตุการตายของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และรายงานการสอบสวนสาเหตุการตายของต ารวจประกอบเพ่ิมเติม     
เช่น รถยนต์ชนตาย ตกน้ าตาย ฆ่าตัวตาย เป็นต้น 
  4.3 ส าเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตราว่าเสียชีวิตแล้ว 

  5. เอกสารเกี่ยวกับบิดา มารดา ของผู้ตาย 
  5.1 ถ้าบิดา และหรือมารดา ตาย ให้ใช้หลักฐานส าเนาใบมรณบัตร 
  5.2 ถ้าบิดา และหรือมารดา ยังมีชีวิตอยู่ ให้ใช้หลักฐาน 
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  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ส าเนาใบทะเบียนสมรส 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  - ส าเนาสมุดธนาคาร 
  6. เอกสารเกี่ยวกับสามีหรือภรรยาของผู้ตาย  
  6.1 มีชีวิตอยู่ ให้ใช้หลักฐาน ดังนี้ 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ส าเนาใบทะเบียนสมรส 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  - ส าเนาสมุดธนาคาร 
  6.2 ถ้าหย่าขาดจากกันแล้ว ให้ใช้หลักฐานส าเนาใบหย่า 
  6.3 ถ้าตายให้ใช้หลักฐานส าเนาใบมรณบัตร 
  7. เอกสารเกี่ยวกับบุตรของผู้ตาย (มีก่ีคนระบุให้ครบทุกคน) 
  7.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนทุกคน 
  7.2 ส าเนาสูติบัตร หรือหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร/บุตรบุญธรรม ถ้าส าเนาสูติบัตร    
ไม่มีให้ใช้ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาประกาศนียบัตร 
  7.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  7.4 ส าเนาสมุดธนาคาร 
 ในกรณีผู้ตายหรือทายาทตามกฎหมายเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องมีหนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล 
ซึ่งออกโดยอ าเภอหรือเขตแนบมาประกอบด้วย เมื่อส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วน การด าเนินในเรื่องการขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วแน่นอน 
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การเข้าระบบงาน e - pension 
 การเข้าระบบงานท าได้โดยการป้อน URL ผ่านโปรแกรม Browser หลังจากนั้นที่หน้าจอ Web 
Browser  ให้ป้อน http://www.cgd.go.th จะปรากฏหน้าจอตามรูป  

 

  คลิ๊กเลือก บ าเหน็จบ านาญ / บ าเหน็จค้ าประกัน จะปรากฏหน้าจอตามรูป  

 

 ผู้มีสิทธิเข้าระบบ คือ เจ้าหน้าที่ ที่มี Username และ Password ระบบบ าเหน็จบ านาญ ในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ผู้ขอ 

คลิ๊กเลือก บ าเหน็จบ านาญ / บ าเหน็จค้ าประกัน 

ใส่ User name  และ Password 

http://www.cgd.go.th/
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 ใส่ User name  และ Password  รหัสของส่วนราชการผู้ขอ 

 คลิ๊กเลือก  Ok  จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 คลิ๊ก ระบบบ าเหน็จบ านาญ  เพ่ือเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 

 

คลิ๊กเพ่ือเข้าสู่ระบบ 
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 คลิ๊ก หมวดการบันทึกข้อมูลจะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊ก หมวดการบันทึกข้อมูล 
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การลงทะเบียนรับ 
 

 

 คลิ๊ก เลือก รหัส PNSI0010 ลงทะเบียนรับ จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้รับเงิน 

 คลิ๊ก  เพิ่มข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

คลิ๊ก เลือก รหัส PNSI0010 ลงทะเบียนรับ 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

คลิ๊ก  เพิ่มข้อมูล 
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 กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิรับเงินอีกครั้ง 

 คลิ๊ก  ค้นหา 

 จะปรากฏข้อมูล ของผู้มีสิทธิรับเงิน 

 

 คลิ๊ก ประเภทเงิน จะปรากฏประเภทของเงินให้เลือกดังรูป 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

คลิ๊ก  ค้นหา 

คลิ๊ก ประเภทเงิน 
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 เลือกประเภทของเงิน ดังนี้ 

- 02 ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. และรับบ าเหน็จ 

- 03 ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. และรับบ านาญ 

- 05 ข้าราชการบ านาญเสียชีวิต 

- 10 เป็นสมาชิก กบข. และรับบ าเหน็จ 

- 11 เป็นสมาชิก กบข. และรับบ านาญ 

- 12 ยังมีสถานะเป็นข้าราชการ เป็นสมาชิก กบข. และเสียชีวิต 

- 14 รับบ าเหน็จด ารงชีพ กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. 

- 15 รับบ าเหน็จด ารงชีพ กรณีเป็นสมาชิก กบข. 
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 เลือกประเภทของเรื่อง ดังนี้ 

- เรื่องปกติ กรณีการขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จตกทอด บ าเหน็จด ารงชีพ ในการขอรับครั้งแรก 

- เรื่องเพ่ิม กรณีการขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ ในกรณีมีเงินเพ่ิมจากการเลื่อนเงินเดือน หรือ
กรณีอ่ืนๆ 

- เรื่องกันส่วน กรณีการท าเรื่องขอรับเงินให้แก่ผู้รับเงินในบางส่วน โดยกรมบัญชีกลางจะไม่สั่งจ่ายเงินให้ผู้รับ
พร้อมกัน เช่น การสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต 

 

 ใส่เลขท่ีหนังสือ / วันที่  

เลขที่หนังสือ / วันที่ 
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 คลิ๊ก เลือกขอบ าเหน็จด ารงชีพ กรณีเลือกรับบ านาญ 

- กรณีรับบ าเหน็จ ไม่ต้องเลือกบ าเหน็จด ารงชีพ 

 

 กรอกรหัสหน่วยงานผู้ขอ ส าหรับส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ใช้รหัสดังนี้ 

- หน่วยงาน ใช้รหัส 1600201 

- จังหวัด ใช้รหัส 1000 

คลิ๊ก เลือกขอบ าเหน็จด ารงชีพ กรณีเลือกรับบ านาญ 

กรอกรหัสหน่วยงาน 

คลิ๊ก เลือกบันทึก 
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- หน่วยเบิก ใช้วิธีคลิ๊กเลือกท่ีสัญลักษณ์    

 คลิ๊ก เลือกบันทึก จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

 คลิ๊ก เลือกตกลง 

จะปรากฏเลขที่รับ ที่มุมซ้าย และประเภทการคีย์รายละเอียดที่ด้านขวา 

 

 คลิ๊ก เลือกบันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

คลิ๊ก เลือกตกลง 

เลขที่รับ 

ประเภทการคีย์รายละเอียด 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 19 
 

การบันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ 

ประวัติ 

 

 จะปรากฏหน้าจอประวัติของผูม้ีสิทธิรับเงิน ให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 

 

 

 

ประวัติของผู้มีสิทธิรับเงิน 

คลิ๊ก หมวดข้อมูล ประวัติ 
/ แสดงข้อมูล 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 20 
 

แบบขอรับ 

 

 คลิ๊ก เลือกหมวดข้อมูล ในส่วนของแบบขอรับ และแถบแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 กรอกรายละเอียดในส่วนของข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ * ให้ครบถ้วน 

 เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว คลิ๊ก บันทึก 

 

 

คลิ๊ก หมวดข้อมูล แบบขอรับ 
/ แสดงข้อมูล 

กรอกรายละเอียด คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 21 
 

บันทึกสัญญาค้ าประกัน 

 

 คลิ๊ก เลือกหมวดข้อมูล ในส่วนของบันทึกสัญญาค้ าประกัน และแถบแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 คลิ๊กเลือกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

 เมื่อครบถ้วนแล้ว คลิ๊ก บันทึก 

 

 

คลิ๊ก หมวดข้อมูล บันทึกสัญญา
ค้ าประกัน / แสดงข้อมูล 

คลิ๊ก 

คลิ๊กเลือกรายละเอียด 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 22 
 

บัญชีธนาคาร 

 

 คลิ๊ก เลือกหมวดข้อมูล บัญชีธนาคาร และแถบแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 คลิ๊ก เลือกธนาคาร สาขา ข้อมูลบัญชี พร้อมทั้งระบุเลขบัญชีที่ผู้มีสิทธิขอรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้ 

 ระบุข้อมูลบัญชี ว่าใช้รับเงิน กบข. หรือไม่ 

 คลิ๊ก บันทึก  

คลิ๊ก หมวดข้อมูล บัญชีธนาคาร/ 
แสดงข้อมูล 

คลิ๊ก / กรอกรายละเอียด 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 23 
 

เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 

 

 คลิ๊ก เลือกหมวดข้อมูล เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และแถบแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 ในกรณีเป็นสมาชิก กบข. ให้กรอกรายละเอียดของเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย โดยใช้เครื่องหมาย + หรือ –  
ในการเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูล  

 กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. หรือกรณีเลือกรับบ าเหน็จ ระบบจะขึ้นประเภทของเงินเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้าย
ให้โดยอัตโนมัติ จากข้ันตอนการลงทะเบียนรับ 

คลิ๊ก หมวดข้อมูล เงินเดือนเฉลี่ย 
60 เดือนสุดท้าย / แสดงข้อมูล 

คลิ๊ก 

กรอกรายละเอียด 

เพ่ิม / แก้ไข 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 24 
 

 คลิ๊ก บันทึก  

 

 ระบบจะปรากฏยอดเงินรวม เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน และยอดเงิน 70 % ของเงินเฉลี่ย 60 เดือน ให้โดย
อัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอดเงินที่ค านวณได้ 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 25 
 

เวลาราชการ 

 

 คลิ๊ก เลือกหมวดข้อมูล เวลาราชการ และแถบแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 

 คลิ๊ก เลือกเครื่องหมาย + เพื่อเลือกประเภทเวลาราชการ จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

คลิ๊ก หมวดข้อมูล เวลาราชการ/ 
แสดงข้อมูล 

คลิ๊ก เลือก + 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 26 
 

 

 

 

 คลิ๊ก เลือกรหัสเวลาราชการ จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 27 
 

 

 คลิ๊ก เลือกเครื่องหมาย  เพ่ือเลือกประเภทของเวลาราชการ  ดังนี้ 

- 01 เวลาราชการปกติ นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่เกษียณอายุราชการ 
หรือวันที่ลาออกจากราชการ 

- 25 เวลาราชการตามกฏอัยการศึก พ.ศ.2519 ( 7 ตุลาคม 2519 – 20 มกราคม 2520) 

- 26 เวลาราชการตามกฏอัยการศึก พ.ศ.2534 ( 23 กุมภาพันธ์ 2534 – 2 พฤษภาคม 2534) 

- 38 เวลาราชการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับการรับรอง เช่น มติคณะรัฐมนตรี    

- 61 ส าหรับการตัดวันลาป่วย ลากิจ ในช่วงเวลาราชการทวีคูณ 

 เวลาราชการทวีคูณส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งใช้รหัสการคีย์ข้อมูลอ่ืนๆ นั้น มีเวลาราชการทวีคูณ
ที่ได้รับการรับรองให้นับรวมในเวลาทวีคูณได้ เพียงรหัส 25, 26 และ 38   

คลิ๊ก เลือกประเภท 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 28 
 

 

 คลิ๊ก บันทึก 

 ระบบจะค านวณเวลาราชการทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊ก 

เวลาราชการทั้งหมด 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 29 
 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 

 คลิ๊ก เลือกหมวดข้อมูล กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และแถบแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 คลิ๊ก เลือกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน 

 ข้อมูลบัญชีธนาคาร จะปรากฏให้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เลือกหมวดบัญชีธนาคารไว้ เป็นบัญชีที่ใช้รับเงิน 
กบข. 

 คลิ๊ก บันทึก 

คลิ๊ก หมวดข้อมูล กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ/ แสดงข้อมูล 

คลิ๊กเลือกรายละเอียด 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 30 
 

ค่าลดหย่อน 

 

 คลิ๊ก เลือกหมวดข้อมูล ค่าลดหย่อน และแถบแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 

 คลิ๊ก เลือกเครื่องหมาย + เพื่อเลือกประเภทค่าลดหย่อน จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

คลิ๊ก หมวดข้อมูล ค่าลดหย่อน/ 
แสดงข้อมูล 

คลิ๊ก เลือก + 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 31 
 

 

 คลิ๊ก เลือกรหัสค่าลดหย่อน จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 

 คลิ๊ก เลือกเครื่องหมาย  เพ่ือเลือกประเภทของค่าลดหย่อน  ดังนี้ 

- 01 ลดหย่อนตนเอง 

- 02 ลดหย่อนคู่สมรส  กรณีคู่สมรสไม่มีรายได้หรือรวมค านวณภาษี 

คลิ๊ก 

คลิ๊ก เลือกประเภท 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 32 
 

- 03 ลดหย่อนบุตรก าลังศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี กรณีคู่สมรสมีเงินได้หรือแยกค านวณภาษี จะสามารถ
ลดหย่อนได้เพียงครึ่งของจ านวนเงินในระบบ 

- 04 ลดหย่อนบุตรที่ไม่ศึกษา อายุไม่เกิน 20 ปี กรณีคู่สมรสมีเงินได้หรือแยกค านวณภาษี จะสามารถ
ลดหย่อนได้เพียงครึ่งของจ านวนเงินในระบบ 

- 05 ดอกเบี้ยเงินกู้ เฉพาะส่วนของผู้มีเงินได้ท่ีมีสิทธิขอหักลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

- 06 เบี้ยประกันชีวิต ให้หักลดหย่อนได้ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

- 08 อื่นๆ  

- 09 เงินบริจาค ที่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ 

 - 13 ลดหย่อนบุตรบุญธรรมก าลังศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี กรณีคู่สมรสมีเงินได้หรือแยกค านวณภาษี         
จะสามารถลดหย่อนได้เพียงครึ่งของจ านวนเงินในระบบ 

- 14 ลดหย่อนบุตรบุญธรรมที่ไม่ศึกษา อายุไม่เกิน 20 ปี กรณีคู่สมรสมีเงินได้หรือแยกค านวณภาษี           
จะสามารถลดหย่อนได้เพียงครึ่งของจ านวนเงินในระบบ 

 คลิ๊ก บันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 33 
 

หมายเหตุใบแนบ 

 

 คลิ๊ก เลือกหมวดข้อมูล หมายเหตุใบแนบ และแถบแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 กรอกรายละเอียดกรณีมีเอกสารแนบ 

 คลิ๊ก บันทึก 

 

 

คลิ๊ก หมวดข้อมูล หมายเหตุ       
ใบแนบ/ แสดงข้อมูล 

คลิ๊ก 

กรอกรายละเอียด 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 34 
 

เอกสารแนบ 

 

 คลิ๊ก เลือกหมวดข้อมูล เอกสารแนบ และแถบแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 คลิ๊ก เลือกเครื่องหมาย + เพื่อเลือกประเภทเอกสารแนบ จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

คลิ๊ก หมวดข้อมูล เอกสารแนบ/ 
แสดงข้อมูล 

คลิ๊ก เลือก + 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 35 
 

 

 คลิ๊ก เลือกประเภทเอกสารแนบ กรณีมีเอกสารแนบ 

 คลิ๊ก บันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊ก 

คลิ๊กเลือกรายละเอียด 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 36 
 

ค านวณเงิน 

 

 คลิ๊ก เลือกหมวดข้อมูล ค านวณเงิน และแถบแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 คลิ๊ก เลือกค านวณเงิน 

คลิ๊ก 
คลิ๊ก หมวดข้อมูล ค านวณเงิน/ 
แสดงข้อมูล 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 37 
 

 

 ระบบจะค านวณจ านวนเงินที่จะได้รับให้อัตโนมัติ 

 คลิ๊ก บันทึก 

 

 คลิ๊ก เลือกหมวดข้อมูล ประวัติ และแถบแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

คลิ๊ก 

เงินที่จะได้รับ 

คลิ๊ก หมวดข้อมูล ประวัติ/ 
แสดงข้อมูล 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 38 
 

 

 คลิ๊ก เลือก เรียบร้อย  

 คลิ๊ก บันทึก  เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลทั้งหมดที่ได้บันทึกลงในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊ก 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 39 
 

การบันทึกการขอบ าเหน็จด ารงชีพ 

 เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินเลือกประเภทการรับเงินเป็นเงินบ านาญ หรือบ านาญสมาชิก กบข. จะมีสิทธิ
ได้รับเงินบ าเหน็จด ารงชีพพร้อมกับเงินบ านาญด้วย  

 

 คลิ๊ก บันทึกข้อมูล 

 คลิ๊ก เลือกรหัส PNSI0020 บันทึกแบบขอรับ จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

คลิ๊ก คลิ๊ก เลือก รหัส PNSI0020 บันทึกแบบขอรับ 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 40 
 

 

 กรอกรหัสเลขท่ีรับ ซึ่งระบบจะออกเลขให้อัตโนมัติพร้อมกับการลงทะเบียนขอรับบ าเหน็จบ านาญในขั้นตอน
แรก เป็นเลขท่ีเรียงล าดับกับบ าเหน็จบ านาญโดยอัตโนมัติ 

 คลิ๊ก ค้นหา  จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 คลิ๊ก เครื่องหมาย  ˇ  จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

กรอกเลขที่รับ 

คลิ๊ก 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 41 
 

 

 คลิ๊ก หมวดข้อมูลประวัติ 

 คลิ๊กแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 คลิ๊ก บันทึก 

คลิ๊ก หมวดข้อมูล ประวัติ/ 
แสดงข้อมูล 

ตรวจสอบข้อมูล 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 42 
 

 

 คลิ๊ก หมวดข้อมูลแบบขอรับ 

 คลิ๊กแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

 คลิ๊ก บันทึก 

คลิ๊ก หมวดข้อมูล แบบขอรับ/ 
แสดงข้อมูล 

คลิ๊ก 

กรอกรายละเอียด 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 43 
 

 

 คลิ๊ก หมวดข้อมูลบัญชีธนาคาร 

 คลิ๊กแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

 คลิ๊ก บันทึก 

คลิ๊ก หมวดข้อมูล บัญชีธนาคาร/ 
แสดงข้อมูล 

กรอกรายละเอียด 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 44 
 

 

 คลิ๊ก หมวดข้อมูลหมายเหตุใบแนบ 

 คลิ๊กแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (กรณีมีข้อมูลหมายเหตุใบแนบ) 

 คลิ๊ก บันทึก 

คลิ๊ก หมวดข้อมูล หมายเหตุใบแนบ/ 
แสดงข้อมูล 

กรอกรายละเอียด 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 45 
 

 

 คลิ๊ก หมวดข้อมูลเอกสารแนบ 

 คลิ๊กแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (กรณีมีเอกสารแนบ) 

 คลิ๊ก บันทึก 

คลิ๊ก หมวดข้อมูล เอกสารแนบ/ 
แสดงข้อมูล 

กรอกรายละเอียด 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 46 
 

 

 คลิ๊ก หมวดข้อมูลค านวณเงินบ าเหน็จด ารงชีพ 

 คลิ๊กแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 คลิ๊ก ค านวณเงิน ระบบจะค านวณเงิน และแสดงยอดเงินที่จะได้รับให้โดยอัตโนมัติ 

 คลิ๊ก บันทึก 

คลิ๊ก หมวดข้อมูล ค านวณเงิน
บ าเหน็จด ารงชีพ/ แสดงข้อมูล 

คลิ๊ก 

คลิ๊ก 

แสดงยอดเงินที่จะได้รับ 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 47 
 

 

 คลิ๊ก เลือก เรียบร้อย  

 คลิ๊ก บันทึก  เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลทั้งหมดที่ได้บันทึกลงในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊ก 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 48 
 

การบันทึกส่งข้อมูล 

 

 คลิ๊ก ออก  

 จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 คลิ๊ก ตกลง 

 ระบบจะกลับไปที่หน้าจอแรก ของระบบบ าเหน็จบ านาญ ดังรูป 

คลิ๊ก 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 49 
 

 

 คลิ๊ก เลือกรหัส PNSI 0030 บันทึกส่งข้อมูล จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

คลิ๊ก เลือก รหัส PNSI0030 บันทึกส่งข้อมูล 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 50 
 

 

 คลิ๊ก เลขที่รับ 

 ระบุเลขที่รับ ซึ่งได้รับมาจากข้ันตอนการลงทะเบียนรับ 

 คลิ๊ก ค้นหา  จะปรากฏข้อมูลจากขั้นตอนการลงทะเบียนรับ ดังรูป 

 

คลิ๊ก คลิ๊ก 

ระบุเลขที่รับ 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 51 
 

 

 คลิ๊ก ที่เครื่องหมาย  ด้านหน้า 

 คลิ๊ก บันทึก  

ระบบจะท าการส่งข้อมูลทั้งหมด ไปท่ีกรมบัญชีกลาง เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติการสั่งจ่ายเงิน
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊ก 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 52 
 

การเรียกรายงาน (บัตรกลาง) 

 

 คลิ๊ก สอบถาม 

 คลิ๊ก เลือกรหัส PNSQ 0020 สอบถามบัตรกลาง จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 คลิ๊ก เลือกเลขประจ าตัวประชาชน หรือ ชื่อ – นามสกุล 

 กรอกรายละเอียดเป็นเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือ ชื่อ – นามสกุล 

คลิ๊ก คลิ๊ก 

คลิ๊ก 

คลิ๊ก 

กรอก เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก
หรือ ชื่อ – นามสกุล 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 53 
 

 คลิ๊ก ค้นหา จะปรากฏข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงิน ดังรูป 

 

 

 

 คลิ๊ก ที่แถบข้อมูล  จะปรากฏข้อมูลการลงทะเบียนรับที่หมวดข้อมูลบัตรกลาง ตามรูป 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 54 
 

 

 

 

 คลิ๊ก เลือกแถบข้อมูลที่ต้องการเรียกดูรายงาน (บัตรกลาง) จะปรากฏรายละเอียดของบัตรกลาง ตามรูป 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 55 
 

 

 คลิ๊ก กรณีต้องการพิมพ์แบบบัตรกลาง หรือบันทึกข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 56 
 

รูปแบบบัตรกลาง 

 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 57 
 

 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 58 
 

 

 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 59 
 

การตรวจสอบการสั่งจ่ายผู้ขอ 

 

 คลิ๊ก สอบถาม 

 คลิ๊ก เลือกรหัส PNSQ 0041 ตรวจสอบการสั่งจ่าย (ผู้ขอ) จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 คลิ๊ก ประเภทการค้นหา เป็นเลขประจ าตัวประชาชน 

 กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

คลิ๊ก คลิ๊ก 

คลิ๊ก 
กรอก เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 60 
 

 คลิ๊ก ค้นหา  จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

 หน้าจอจะปรากฏสถานะ และข้ันตอนการด าเนินการ ของเลขที่รับให้ตรวจสอบ 

 

หากต้องพิมพ์รายละเอียดในรูปแบบของหนังสือสั่งจ่าย 

 คลิ๊ก ที่เครื่องหมาย  ด้านหน้า 

 คลิ๊ก พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

คลิ๊ก 

คลิ๊ก 

สถานะ ขั้นตอนการด าเนินการ 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 61 
 

 

 คลิ๊ก กรณีต้องการพิมพ์หนังสือสั่งจ่าย หรือบันทึกข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊ก 



คู่มือบ าเหน็จบ านาญและการใช้งานระบบ e - Pension 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ หน้า 62 
 

รูปแบบหนังสือสั่งจ่าย 

 



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 63 

ภำคผนวก 



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 64 

แบบ 5300 



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 65 



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 66 



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 67 



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 68 

แบบ 5309 



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 69 



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 70 



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 71 



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 72 

แบบ สรจ.1 



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 73 

แบบ สรจ.3  



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 74 

แบบ 5316 



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 75 

แบบ กบข. รง 008/1/2555 



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 76 



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 77 

แบบ กบข. รง 008/2/2551 



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 78 



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 79 

แบบ ป.ค.14 



คู่มือบ ำเหน็จบ ำนำญและกำรใช้งำนระบบ e - Pension 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนระบบข้อมูลบุคคล ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จควำมชอบ หน้ำ 80 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

พระราชบัญญัต ิ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
-------- 

            ในพระปรมาภิไธย 
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

        ธานีนิวัต กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร 
          ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

               ใหไว ณ วันที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ 
เปนปที่ ๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญทหารและ
กฎหมาย 
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการฝายพลเรือน 

พระมหากษัตริย โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการ 
ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี ้

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔" 

มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเปนตนไป 

*[รก.๒๔๙๔/๒๔/๑พ/๑๑ เมษายน ๒๔๙๔] 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกบรรดากฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญทหาร กฎหมายวา
ดวย 
บําเหน็จบํานาญขาราชการฝายพลเรือน และบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ ในสวนท่ีมี 
บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
  "ขาราชการ" หมายความวา ทหารและขาราชการพลเรือน 

"ทหาร" หมายความวา นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ตลอดจนวาที่ 
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ยศนั้น ๆ และพลทหารประจําการ 
         *"ขาราชการพลเรือน" หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวย 

ระเบียบขาราชการพลเรือน ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย 
ตุลาการ ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพล
เรือน 
ในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการการ
เมือง 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบ 
ขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการ
ครู 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการคร ูและขาราชการกลาโหมพลเรือนตามกฎหมายวาดวย 
ระเบียบขาราชการทหาร 

"เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ" หมายความวา เวลาราชการที ่
ขาราชการรับราชการมาตั้งแตตนจนถึงวันสุดทายที่ไดรับเงินเดือนตามเกณฑและวิธีการที่บัญญัต ิ
ไวในพระราชบัญญัตินี้ 
         *"เงินเดือนเดือนสุดทาย" หมายความวา เงินเดือนที่ไดรับจากเงินงบประมาณ 
ประเภทเงินเดือนเดือนสุดทายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา
และ 
หรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะและหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกต ิและหรือ 
สําหรับการสูรบ และหรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด แตไมรวมถึงเงินเพ่ิมอยางอ่ืน 
ๆ 
สวนขาราชการตํารวจซึ่งกรมตํารวจสั่งแตงตั้งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการตํารวจโดยไดรับเงินเดือน 
จากผูวาจาง เงินเดือนเดือนสุดทาย หมายความวา เงินเดือนท่ีผูวาจางจายตามคําส่ังของผูบังคับ 
บัญชาตามอัตราเงินเดือนในบัญชีตอทายกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจเดือนสุดทาย 
ที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา และหรือเงินเพิ่มการเล่ือนฐานะ 
และหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกต ิและหรือสําหรับการสูรบ และหรือ 
สําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด แตไมรวมเงินเพ่ิมอยางอ่ืน ๆ 

         *"เงินเดือนเดิม" หมายความวา เงินเดือนเดือนสุดทายท่ีเคยไดรับสูงสุดในคร้ังใด 
กอนออกจากราชการ แตในกรณีท่ีมีการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ เงินเดือนเดิมใหหมาย
ความ 
ถึงเงินเดือนเดือนสุดทายที่เคยไดรับสูงสุดในครั้งใดกอนออกจากราชการและไดปรับตามกฎหมาย 
หรือขอบังคับที่ใชบังคับแกขาราชการนั้นแลว 
  "บําเหน็จ" หมายความวา เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมาซึ่งจายครั้ง
เดียว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

  "บํานาญ" หมายความวา เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมาซึ่งจายเปน 
รายเดือน 
  "แพทยที่ทางราชการรับรอง" หมายความวา ผูที่ไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
เปนผูประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือแพทยท่ีมี
สิทธิ 
ประกอบโรคศิลปะในตางประเทศซึ่งประกอบโรคศิลปะอยูในตางประเทศนั้น และกระทรวงการ
คลัง 
ไดรับรองใหทําการตรวจและแสดงความเห็นตามความในพระราชบัญญัตินี้ได 
          *"ทายาทผูมีสิทธิ" หมายความวา 

(๑) บุตร และใหหมายความรวมถึงบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร 
ชอบดวยกฎหมายของผูตายซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับแต 
 วันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา 
  (๒) สามีหรือภริยา 

(๓) บิดาและมารดา 
         *"ผูอุปการะ" หมายความวา 

(๑) ผูที่ไดอุปการะเลี้ยงดูใหการศึกษาผูตายมาแตเยาวฉันทบิดามารดากับบุตร 
หรอื 

(๒) ผูที่ไดอุปการะขาราชการประจํา หรือขาราชการบํานาญ ผูมีรายไดไมเพียง
พอ 
แกอัตภาพ หรือไดอุปการะขาราชการบํานาญผูซึ่งปวยเจ็บทุพพลภาพ หรือวิกลจริตไมสามารถที่
จะ 
ชวยตัวเองได ผูอุปการะตามขอนี้ตองเปนผูใหอุปการะประจําเปนสวนใหญ 

         *"ผูอยูในอุปการะ" หมายความวา ผูท่ีไดอยูในความอุปการะของผูตายตลอดมา 
โดยจําเปนตองมีผูอุปการะและความตายของผูนั้นทําใหไดรับความเดือนรอนเพราะขาดความ 
อุปการะ 
  *[คํานิยามคําวา "ผูอยูในอุปการะ" และ "ผูอุปการะ" แกไขโดยพระราชบัญญัติ 
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙  นิยามคําวา "เงินเดือนเดือนสุดทาย" 
แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ นิยามคําวา  
"เงินเดือนเดิม" แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
นิยามคําวา "ทายาทผูมีสิทธิ" เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๒๖  นิยามคําวา "ทายาทผูมีสิทธิ" แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ และนิยามคําวา "ขาราชการพลเรือน" แกไขโดยพระราชบัญญัติ
บําเหน็จ 
บํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙] 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

  มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

     ลักษณะ ๑ 
   บําเหน็จบํานาญปกติ 

          -------------- 

             หมวด ๑ 
        สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ 

           --------------- 
 

มาตรา ๖  เมื่อขาราชการผูใดออกจากราชการ ใหจายบําเหน็จหรือบํานาญให
ตาม 
เกณฑซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
  สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญเปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไมได 

  มาตรา ๗  ภายใตบังคับมาตรา ๘ ขาราชการซึ่งจะไดรับบําเหน็จบํานาญตาม 
พระราชบัญญัตินี ้เมื่อกอนออกจากราชการหรือกอนไดรับคําสั่งใหไปทําการใด ๆ ตามความใน 
มาตรา ๒๘ ตองไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน 

  มาตรา ๘* บุคคลท่ีระบุไวตอไปนี้ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตาม 
พระราชบัญญัตินี ้
  (๑) ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
ฝายตุลาการ และขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการซึ่งถูกไลออก 
จากราชการเพราะมีความผิด 

(๒) ขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการและ 
ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ซ่ึงถูกไลออกหรือปลดออก 
จากราชการเพราะมีความผิด 
  (๓) ขาราชการวิสามัญหรือลูกจาง เวนแตในกรณีที่มีขอกําหนดใหบําเหน็จหรือ 
บํานาญไวในหนังสือสัญญาจางตามความตองการของรัฐบาล 

(๔) ผูซึ่งรัฐบาลกําหนดเงินอยางอื่นไวใหแทนบําเหน็จหรือบํานาญแลว 
  (๕) ผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมครบหนึ่งปบริบูรณ

(๖) ผูซึ่งไมเคยรับราชการมากอน แตไดเปนทหารตามกฎหมายวาดวยการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

รับราชการทหาร เมื่อปลดเปนกองหนุนแลวและไดเขารับราชการอีก โดยเวลารับราชการจะ 
ติดตอกับเวลาราชการกองประจําการหรือไมก็ตาม ยังไมครบหนึ่งปบริบูรณ 
  *[มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 

มาตรา ๙  ขาราชการมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี ้

(๑) เหตุทดแทน 
  (๒) เหตุทุพพลภาพ 

(๓) เหตุสูงอายุ 
  (๔) เหตุรับราชการนาน 

  มาตรา ๑๐  สิทธิในการขอบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบัญญัตินี ้ใหมีอายุ 
ความสามป 

  มาตรา ๑๑* บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนั้น ใหแกขาราชการซึ่งออกจากประจํา 
การเพราะเลิก หรือยุบตําแหนงหรือซ่ึงมีคําส่ังใหออกโดยไมมีความผิด หรือซึ่งออกตามบท
บัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด 
  *[มาตรา ๑๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๔๙๔] 

มาตรา ๑๒  บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพนั้น ใหแกขาราชการผูปวยเจ็บ
ทุพพล 
ภาพ ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาไมสามารถที่จะรับราชการใน 
ตําแหนงหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติอยูน้ันตอไป 

  มาตรา ๑๓* บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุนั้น ใหแกขาราชการผูมีอายุครบหกสิบป 
บริบูรณแลว 
  ถาขาราชการผูใดมีอายุครบหาสิบปบริบูรณแลว ประสงคจะลาออกจากราชการ 
ก็ใหผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุได 

*[มาตรา ๑๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๐๒] 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
 













































Àπâ“ 5
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òˆ ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ÒÚÚ °

°Æ°√–∑√«ß
°”Àπ¥Õ—µ√“·≈–«‘∏’°“√√—∫∫”‡ÀπÁ®¥”√ß™’æ

æ.». ÚıÙˆ

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√

æ.». ÚÙ˘Ù ·≈–¡“µ√“ Ù˜/Ò «√√§ Õß ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√ æ.». ÚÙ˘Ù

´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√ (©∫—∫∑’Ë ÚÒ) æ.». ÚıÙˆ √—∞¡πµ√’

«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ßÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò ∫”‡ÀπÁ®¥”√ß™’æ„Àâ®à“¬„πÕ—µ√“‰¡à‡°‘π ‘∫Àâ“‡∑à“¢Õß∫”π“≠√“¬‡¥◊Õπ∑’Ë‰¥â√—∫·µà‰¡à‡°‘π

 Õß· π∫“∑

¢âÕ Ú ºŸâ√—∫∫”π“≠´÷Ëßª√– ß§å®–¢Õ√—∫∫”‡ÀπÁ®¥”√ß™’æ „Àâ¢Õ√—∫‰¥âµ—Èß·µà«—π∑’Ë ÒÒ

æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ ∂÷ß«—π∑’Ë ÛÒ ¡’π“§¡ ÚıÙ˜ „π°√≥’∑’ËºŸâ√—∫∫”π“≠§π„¥¡‘‰¥â¢Õ√—∫¿“¬„π°”Àπ¥

√–¬–‡«≈“¥—ß°≈à“« „Àâ¢Õ√—∫∫”‡ÀπÁ®¥”√ß™’æ‰¥âµ—Èß·µà«—π∑’Ë Ò µÿ≈“§¡∂÷ß«—π∑’Ë ÛÒ ∏—π«“§¡ ¢Õß∑ÿ°ªï

¢â“√“™°“√´÷ËßÕÕ°®“°√“™°“√·≈–‡≈◊Õ°√—∫∫”π“≠ ®–¢Õ√—∫∫”‡ÀπÁ®¥”√ß™’ææ√âÕ¡°—∫°“√¢Õ√—∫

∫”π“≠°Á‰¥â „π°√≥’∑’Ë¬—ß‰¡à¢Õ√—∫∫”‡ÀπÁ®¥”√ß™’ææ√âÕ¡°—∫°“√¢Õ√—∫∫”π“≠ À“°¿“¬À≈—ß®–¢Õ√—∫

∫”‡ÀπÁ®¥”√ß™’æ „Àâ¢Õ√—∫‰¥âµ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π«√√§Àπ÷Ëß

¢âÕ Û „π°√≥’∑’ËºŸâ√—∫∫”π“≠À√◊Õ¢â“√“™°“√ ÷́ËßÕÕ°®“°√“™°“√¡’°√≥’À√◊ÕµâÕßÀ“«à“°√–∑”

§«“¡º‘¥«‘π—¬À√◊ÕÕ“≠“°àÕπÕÕ°®“°√“™°“√ ®–¢Õ√—∫∫”‡ÀπÁ®¥”√ß™’æ‰¥â‡¡◊ËÕ°√≥’À√◊Õ§¥’∂÷ß∑’Ë ÿ¥·≈–

¡’ ‘∑∏‘√—∫∫”π“≠ ‚¥¬„Àâ¢Õ√—∫µ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ Ú



Àπâ“ 6
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òˆ ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ÒÚÚ °

¢âÕ Ù °Æ°√–∑√«ßπ’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë ÒÒ æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ ‡ªìπµâπ‰ª

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ˘ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙˆ

√âÕ¬‡Õ°  ÿ™“µ‘ ‡™“«å«‘»‘…∞

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë¡“µ√“ Ù˜/Ò ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫”‡ÀπÁ®

∫”π“≠¢â“√“™°“√ æ.». ÚÙ˘Ù ÷́Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢â“√“™°“√ (©∫—∫∑’Ë ÚÒ)

æ.». ÚıÙˆ °”Àπ¥„ÀâºŸâ√—∫∫”π“≠¡’ ‘∑∏‘¢Õ√—∫∫”‡ÀπÁ®¥”√ß™’æ‰¥âµ“¡Õ—µ√“·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  
และมาตรา  ๔๗/๑  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่  ๒๑)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ใหยกเลิกความในขอ  ๑  แหงกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑  บําเหน็จดํารงชีพใหจายในอัตราสิบหาเทาของบํานาญรายเดือนที่ไดรับแตไมเกิน 
ส่ีแสนบาท  โดยใหมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดตามวิธีการดังนี้ 

(๑) ผูรับบํานาญซึ่งมีอายุตํ่ากวาหกสิบหาปบริบูรณ  ใหมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดไมเกิน
สองแสนบาท 

(๒) ผูรับบํานาญซึ่งมีอายุต้ังแตหกสิบหาปบริบูรณข้ึนไป  ใหมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพได
ไมเกินส่ีแสนบาท  แตถาผูรับบํานาญนั้นไดใชสิทธิตาม  (๑)  ไปแลว  ใหขอรับบําเหน็จดํารงชีพได 
ไมเกินสวนที่ยังไมครบตามสิทธิของผูนั้น  แตรวมกันแลวไมเกินส่ีแสนบาท” 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สุรพงษ  สืบวงศลี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากอัตราบําเหน็จดํารงชีพไมสอดคลอง
กับสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป  สมควรปรับปรุงอัตราบําเหน็จดํารงชีพใหมีความเหมาะสม 
กับสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๓๙  และมาตรา  ๕๗/๑  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ใหยกเลิกความในขอ  ๑  แหงกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑  บําเหน็จดํารงชีพใหจายในอัตราสิบหาเทาของบํานาญรายเดือนที่ไดรับแตไมเกิน 
ส่ีแสนบาท  โดยใหมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดตามวิธีการดังนี้ 

(๑) ผูรับบํานาญซึ่งมีอายุตํ่ากวาหกสิบหาปบริบูรณ  ใหมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดไมเกิน
สองแสนบาท 

(๒) ผูรับบํานาญซึ่งมีอายุต้ังแตหกสิบหาปบริบูรณข้ึนไป  ใหมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพได
ไมเกินส่ีแสนบาท  แตถาผูรับบํานาญนั้นไดใชสิทธิตาม  (๑)  ไปแลว  ใหขอรับบําเหน็จดํารงชีพได 
ไมเกินสวนที่ยังไมครบตามสิทธิของผูนั้น  แตรวมกันแลวไมเกินส่ีแสนบาท” 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สุรพงษ  สืบวงศลี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากอัตราบําเหน็จดํารงชีพไมสอดคลอง
กับสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป  สมควรปรับปรุงอัตราบําเหน็จดํารงชีพใหมีความเหมาะสม 
กับสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 




