พระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ
พ.ศ.๒๔๙๔
ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔
เปนปที่ ๖ ในรัชกาลปจจุบัน
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญทหาร และกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการฝายพลเรือน
พระมหากษัตริย โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให
ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กวา “พระราชบั ญ ญั ติ บํ า เหน็ จบํา นาญขา ราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญทหาร กฎหมายวาดวย
บําเหน็จ บํานาญ ขาราชการฝายพลเรือน และบรรดากฎหมายและขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่มีบัญญัติ
ไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้

๑๓๖
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขาราชการ” หมายความวา ทหารและขาราชการพลเรือน
“ทหาร” หมายความวา นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ตลอดจนวาที่ยศ
นั้นๆ และพลทหารประจําการ
“ขาราชการพลเรือน” หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมาย วาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการขาราชการ
ฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการการเมือง ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา
ขาราชการตํารวจ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครู และขาราชการกลาโหมพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร
“เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ” หมายความวา เวลาราชการที่ขาราชการ
รับราชการมาตั้งแตต นจนถึงวันสุ ด ท ายที่ได รั บ เงิ นเดือนตามเกณฑ และวิ ธี ก ารที่ บัญ ญัติไวใ น
พระราชบัญญัตินี้
(๑๐)
“เงินเดือนเดือนสุดทาย” หมายความวา เงินเดือนที่ไดรับจากเงินงบประมาณประเภท
เงินเดือนเดือนสุดทายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สําหรับคาวิชาและหรือเงิน
เพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ และหรือสําหรับการ
สูรบ และหรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด แตไมรวมถึงเงินเพิ่มอยางอื่นๆ สวนขาราชการ
ตํ ารวจ ซึ่ งกรมตํ ารวจสั่ งแต งตั้งใหไปปฏิ บัติหน าที่ ราชการตํารวจโดยไดรั บเงินเดื อนจากผู วาจา ง
เงินเดือนเดือนสุดทาย หมายความวา เงินเดือนที่ผูวาจางจายตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามอัตรา
เงินเดือนในบัญชีตอทายกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจเดือนสุดทายที่ออกจากราชการ
รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา และหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือสําหรับ
ประจํ า ตํ า แหน ง ที่ ต อ งฝ า อั น ตรายเป น ปกติ และหรื อ สํ า หรั บ การสู ร บ และหรื อ สํ า หรั บ การ
ปราบปรามผูกระทําความผิด แตไมรวมเงินเพิ่มอยางอื่นๆ
(๗)
“เงินเดือนเดิม” หมายความวา เงินเดือนเดือนสุดทายที่เคยไดรับสูงสุดในครั้งใดกอน
ออกจากราชการ แตในกรณีที่มีการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ เงินเดือนเดิมใหหมายความถึง

๑๓๗
เงินเดือนเดือนสุดทายที่เคยไดรับสูงสุดในครั้งใดกอนออกจากราชการ และไดปรับตามกฎหมาย
หรือขอบังคับที่ใชบังคับแกขาราชการนั้นแลว
“บําเหน็จ” หมายความวา เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมาซึ่งจายครั้งเดียว
“บํานาญ” หมายความวา เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมา ซึ่งจายเปนรายเดือน
“แพทยที่ทางราชการรับรอง” หมายความวา ผูที่ไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือแพทยที่มีสิทธิ
ประกอบโรคศิลปะในตางประเทศ ซึ่งประกอบโรคศิลปะอยูในตางประเทศนั้นและกระทรวงการคลัง
ไดรับรองใหทําการตรวจและแสดงความเห็น ตามความในพระราชบัญญัตินี้ได
(๑๐)
“ทายาทผูมีสิทธิ” หมายความวา
(๑)บุตร และใหหมายความรวมถึงบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร
ชอบดวยกฎหมายของผูตายซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอน หรือภายในหนึ่งปนับแต
วันที่บิดาตาย หรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา
(๒) สามีหรือภริยา
(๓) บิดาและมารดา
(๒)
“ผูอุปการะ” หมายความวา
(๑) ผูที่ไดอุปการะเลี้ยงดูใหการศึกษาผูตายมาแตเยาวฉันบิดามารดากับบุตร หรือ
(๒) ผูที่ไดอุปการะขาราชการประจํา หรือขาราชการบํานาญ ผูมีรายได ไมเพียงพอ
แกอัตภาพ หรือไดอุปการะขาราชการบํานาญผูซึ่งปวยเจ็บ ทุพพลภาพ หรือวิกลจริตไมสามารถที่จะ
ชวยตัวเองได ผูอุปการะตามขอนี้ตองเปนผูใหอุปการะประจําเปนสวนใหญ
(๒)
“ผูอยูในอุปการะ” หมายความวา ผูที่ไดอยูในความอุปการะของผูตายตลอดมา โดย
จําเปนตองมีผูอุปการะ และความตายของผูนั้นทําใหไดรับความเดือดรอน เพราะขาดความอุปการะ
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และ
ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

๑๓๘
ลักษณะ ๑
บําเหน็จบํานาญปกติ
หมวด ๑
สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ
มาตรา ๖ เมื่อขาราชการผูใดออกจากราชการ ใหจายบําเหน็จหรือบํานาญใหตามเกณฑ
ซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญเปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไมได
มาตรา ๗ ภายใตบังคับมาตรา ๘ ขาราชการซึ่งจะไดรับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ
นี้ เมื่อกอนออกจากราชการ หรือกอนไดรับคําสั่งใหไปทําการใด ๆ ตามความในมาตรา ๒๘ ตองได
ไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน
(๑๕)
มาตรา ๘ บุคคลที่ระบุไวตอไปนี้ ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตุลาการตามกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการและขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ซึ่งถูกไลออก
จากราชการเพราะมีความผิด
(๒) ขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ และขาราชการ
อัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ซึ่งถูกไลออกหรือปลดออกจากราชการเพราะ
มีความผิด
(๓) ขาราชการวิสามัญหรือลูกจาง เวนแตในกรณีที่มีขอกําหนดใหบําเหน็จหรือ
บํานาญ ไวในหนังสือสัญญาจางตามความตองการของรัฐบาล
(๔) ผูซึ่งรัฐบาลกําหนดเงินอยางอื่นไวใหแทนบําเหน็จหรือบํานาญแลว
(๕) ผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมครบหนึ่งปบริบูรณ
(๖) ผูซึ่งไมเคยรับราชการมากอน แตไดเปนทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร เมื่อปลดเปนกองหนุนแลวและไดเขารับราชการอีก โดยเวลารับราชการจะติดตอกับเวลา
ราชการกองประจําการหรือไมก็ตาม ยังไมครบหนึ่งปบริบูรณ

๑๓๙
มาตรา ๙ ขาราชการมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) เหตุทดแทน
(๒) เหตุทุพพลภาพ
(๓) เหตุสูงอายุ
(๔) เหตุรับราชการนาน
มาตรา ๑๐ สิทธิในการขอบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีอายุความ
สามป
มาตรา ๑๑ บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนั้น ใหแกขาราชการซึ่งออกจากประจําการ
เพราะเลิกหรือยุบตําแหนงหรือซึ่งมีคําสั่งใหออกโดยไมมีความผิด หรือซึ่งออกตามบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด
มาตรา ๑๒ บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพนั้น ใหแกขาราชการผูปวยเจ็บ ทุพพลภาพ
ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวา ไมสามารถที่จะรับราชการในตําแหนงหนาที่
ซึ่งปฏิบัติอยูนั้นตอไป
(๓)
มาตรา ๑๓ บําเหน็จบํานาญเหตุสู งอายุนั้ น ใหแก ขาราชการผูมีอายุครบหกสิบป
บริบูรณแลว
ถาขาราชการผูใดมีอายุครบหาสิบปบริบูรณแลว ประสงคจะลาออกจากราชการก็ให
ผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุได
(๓)
มาตรา ๑๔ บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานนั้น ใหแกขาราชการซึ่งมีเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสามสิบปบริบูรณแลว
ถาขาราชการผูใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบยี่สิบหาปบริบูรณ
แลวประสงคจะลาออกจากราชการก็ใหผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุรับราชการนานได
มาตรา ๑๕ ขาราชการผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ไมถึงสิบป
บริบูรณ มีสิทธิไดบําเหน็จ

๑๔๐
ขาราชการผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ตั้งแตสิบปบริบูรณขึ้น
ไปมีสิทธิไดรับบํานาญ
มาตรา ๑๖ ขาราชการผูมีสิทธิไดบํานาญจะยื่นคําขอรับบําเหน็จตามเกณฑ ในมาตรา
๓๒ แทนบํานาญก็ได
(๓)
มาตรา๑๗ ขาราชการผูใดมีเวลาราชการ สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสิบป
บริบูรณแลวออกจากราชการเพราะลาออกและไมมีสิทธิที่จะไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตามความ
ในมาตรา ๙ ก็ใหไดรับบําเหน็จตามเกณฑในมาตรา ๓๒
(๓)
มาตรา๑๘ ขาราชการการเมืองตําแหนงรัฐมนตรีซึ่งไดรับราชการในตําแหนงขาราชการ
การเมืองมาแลวและมีเวลาราชการในตําแหนงขาราชการการเมืองรวมกันไมนอยกวาสี่ปบริบูรณ
เมื่อออกจากตําแหนงและไมประสงคจะรับบําเหน็จบํานาญตามบทความในพระราชบัญญัตินี้โดย
ประการอื่น ก็ใหมีสิทธิรับบํานาญเดือนละสองพันบาท
หมวด ๒
เวลาราชการและการนับเวลาราชการ
(๑๔)
มาตรา ๑๙ ขาราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว เปนอันพนจากเวลาราชการ
เมื่อสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกขาราชการพลเรือนในพระองค สมุหราชองครักษ
รองสมุหราชองครักษ ขาราชการการเมือง ขาราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส
และขาราชการอัยการซึ่งดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส
การพนจากราชการของขาราชการพลเรือนในพระองค สมุหราชองครักษ และ รอง
สมุหราชองครักษ ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
การพนจากราชการของขาราชการตุลาการ ซึ่งดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสให
เปนไปตามมาตรา ๑๙ ทวิ
การพนจากราชการของขาราชการอัยการ ซึ่งดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสใหเปนไป
ตามมาตรา ๑๙ ตรี

๑๔๑
(๑๓)

มาตรา ๑๙ ทวิ ขาราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส ที่มีอายุครบหก
สิบหาปบริบูรณแลวเปนอันพนจากราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบ
หกสิบหาปบริบูรณ เวนแตขาราชการตุลาการที่ไดผานการประเมินแลววายังมีสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ก็ใหรับราชการตอไปไดจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบ
เจ็ดสิบปบริบูรณ
หลักเกณฑและวิธีประเมินสมรรถภาพของขาราชการตุลาการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการกําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและการดํารง
ตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส
(๑๔)
มาตรา ๑๙ ตรี ขาราชการอัยการซึ่งดํารงตําแหนงอัยการอาวุโสที่มีอายุครบหกสิบหาป
บริบูรณแลวเปนอันพนจากราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการอัยการผูนั้นมีอายุครบหกสิบ
หาปบริบูรณ เวนแตขาราชการอัยการที่ไดผานการประเมินแลววา ยังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ ก็ใหรับราชการตอไปไดจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการอัยการผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบป
บริบูรณ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถภาพของขาราชการอัยการตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอัยการกําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและ
การดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส
มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนเปนเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการ เวนแต
(๑) ขาราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ใหกระทรวงกลาโหมเปนเจาหนาที่
(๒) ขาราชการฝายตุลาการ ใหกระทรวงยุติธรรมเปนเจาหนาที่
(๓) ขาราชการครู ใหกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาหนาที่
(๑๔)
มาตรา ๒๑ ก อ นสิ้ นเดื อนสุ ดท ายของป งบประมาณทุ กป ให เจ าหน าที่ ควบคุ ม
เกษียณอายุของขาราชการตามมาตรา ๒๐ ยื่นบัญชีรายชื่อขาราชการผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญ
เนื่องจากการเกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙ ทวิ และมาตรา ๑๙ ตรี ในปงบประมาณถัดไปตอ
เจากระทรวงของผูนั้น และกระทรวงการคลัง เวนแตในกรณีของขาราชการตุลาการและขาราชการ
อัยการ ซึ่งจะพนจากราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการหรือขาราชการอัยการผูนั้นมี

๑๔๒
อายุ ค รบหกสิ บ ป บ ริ บู ร ณ ห รื อ หกสิ บ ห า ป บ ริ บู ร ณ แ ล ว แต ก รณี ให ยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ก อ นสิ้ น
ปงบประมาณดังกลาวไมนอยกวาหกสิบวันในกรณีที่มีการตอเวลาราชการใหแกขาราชการผูใด ให
เจากระทรวงแจงไปใหเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุทราบ และใหเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุแจง
ตอไปยังกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๒ การตอเวลาราชการหนึ่งปในคราวแรกนั้น ใหนับตั้งแตวันอายุครบหก
สิบปบริบูรณ และถาจะตอเวลาราชการใหในปถัดไปอีก ใหสั่งตอเวลาราชการลวงหนาไมนอยกวา
หนึ่งเดือนกอนสิ้นวันครบการตอเวลาราชการครั้งสุดทาย ถามิไดมีการสั่งตอเวลาราชการภายใน
กําหนดดังกลาว ใหถือวาขาราชการผูนั้นพนจากราชการถัดจากวันครบการตอเวลาราชการครั้งสุดทาย
นั้น
มาตรา ๒๓ การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ใหนับแตวันรับ
ราชการรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งไมใชอัตราขาราชการวิสามัญหรือลูกจาง
ครูประชาบาล สารวัตรศึกษา หรือขาราชการวิสามัญที่ไดมีบทบัญญัติของกฎหมายใหยกฐานะหรือ
ใหเปลี่ยนฐานะเปนขาราชการที่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ ตามมาตรา ๗ ได และเมื่อไดมีการยกฐานะ
หรือเปลี่ยนฐานะเปนขาราชการที่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญดังกลาวมาแลว ก็ใหนับเวลาระหวางที่เปน
ครูประชาบาล สารวัตรศึกษา หรือขาราชการวิสามัญ ที่ติดตอกับวันที่ไดมีการยกฐานะหรือการเปลี่ยน
ฐานะนั้น เปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไดดวย
ขาราชการซึ่งทํางานหรือรับราชการกอนอายุครบสิบแปดปบริบูรณ ใหเริ่มนับเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแตวันที่มีอายุครบสิบแปดปบริบูรณเปนตนไป
ผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ ใหมีสิทธินับเวลาราชการไดตั้งแตวันขึ้น
ทะเบียนกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
(๕)
มาตรา ๒๓ ทวิ การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณ บําเหน็จบํานาญของขาราชการที่
โอนมาจากขาราชการสวนจังหวัด หรือขาราชการที่โอนมาจากพนักงานเทศบาล ใหนับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณ บําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นที่ใชอยู
ในวันโอน เปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญดวย
มาตรา ๒๔ ผูซึ่งกระทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหวางเวลาที่มี
การรบหรือสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการ

๑๔๓
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่สั่งใหเปนนักดําเรือดําน้ําใหนับเวลาราชการที่
ปฏิบัติการตามสั่งเปนทวีคูณแมวาในระยะเวลาดังกลาวนั้น จะไมไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือนก็ตาม
(๑๕)
ในกรณีที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ใด ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจพิจารณา
ใหขาราชการซึ่งประจําปฏิบัติหนาที่อยูในเขตที่ไดมีประกาศใชกฎอัยการศึกนั้น ไดรับการนับเวลา
ราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นเปนทวีคูณไดตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หลักเกณฑ
ดังกลาวใหพิจารณาความจําเปนของสถานการณโดยคํานึงถึงความยากลําบาก และการเสี่ยงอันตราย
อยางแทจริงของขาราชการนั้น
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หรือกรณีที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหนับเวลาราชการเปน
ทวีคูณตามวรรคสองถาผูใดมีเวลาราชการซึ่งอาจนับเปนทวีคูณในเวลาเดียวกันไดหลายประการ ก็
ใหนับเวลาระหวางนั้นเปนทวีคูณแตประการเดียว
มาตรา ๒๕ เวลาปวยหรือลา หรือตองพักราชการ ซึ่งไดรับอนุญาตใหรับเงินเดือนเต็ม
นั้น สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับเหมือนเต็มเวลาราชการ
เวลาปวยหรือลา หรือตองพักราชการ ซึ่งไดรับอนุญาตใหรับเงินเดือนไมเต็มนั้น
สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับเวลาตามสวนแหงเงินเดือนที่ไดรับ
เวลาปวยหรือลา หรือตองพักราชการ หรือมิไดอยูรับราชการ ซึ่งมิไดรับอนุญาตให
รับเงินเดือนไมนับเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ แตทั้งนี้มิไดหมายความถึงผูที่
มิไดอยูรับราชการดวยเหตุที่ถูกลงทัณฑทางวินัยตามกฎหมายวาดวยวินัยทหารหรือตํารวจ
มาตรา ๒๖ ในระหวางที่ทหารกองหนุนไดรับเบี้ยหวัด ใหนับเวลาสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเสมอหนึ่งในสี่ของเวลาอยูรับราชการ
มาตรา ๒๗ ขาราชการซึ่งทางราชการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกใหไปดูงาน หรือศึกษา
วิชาในตางประเทศ ใหนับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ
มาตรา ๒๘ ขาราชการที่ไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งทาง
ราชการสั่งใหไปทําการใดๆ ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ผูนั้นยังไมมีสิทธิรับ

๑๔๔
บําเหน็จบํานาญ และใหนับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ
มาตรา ๒๙ เวลาราชการสําหรับคํานวณ บําเหน็จบํานาญใหนับแตจํานวนป เศษของ
ปถาถึงครึ่งปใหนับเปนหนึ่งป
การนับระยะเวลาตามความในวรรคกอน สําหรับเดือนหรือวัน ใหคํานวณตามวิธีการ
จายเงินเดือนและใหนับสิบสองเดือนเปนหนึ่งป สําหรับจํานวนวัน ถามีรวมกันหลายระยะ ใหนับ
สามสิบวันเปนหนึ่งเดือน
(๑๒)
มาตรา ๓๐ ข า ราชการซึ่ งมิ ใช ข าราชการการเมื องผู ใดออกจากราชการไปแล ว ถ า
ภายหลังกลับเขารับราชการใหม ใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ขาราชการการเมืองผูใดซึ่งตองออก หรือพนจากตําแหนงโดยผลของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยและยังมิไดรับบําเหน็จบํานาญสําหรับการรับราชการในตอนที่ตองออกหรือ
พนจากตําแหนง ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหมเปนขาราชการการเมือง ใหนับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญกอนออกหรือพนจากตําแหนงตอเนื่องกับการรับราชการในตอน
หลัง
(๑๖)
ขาราชการการเมืองผูซึ่งออกหรือพนจากตําแหนงโดยไดรับ หรือมีสิทธิไดรับบํานาญ
ปกติจากการไดนับเวลาราชการที่เปนขาราชการการเมืองสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือไดรับ
หรือมีสิทธิไดรับบํานาญตามมาตรา ๑๘ ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหมเปนขาราชการการเมือง
และเลิกรับบํานาญในขณะที่กลับเขารับราชการใหม ใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญกอนออกหรือพนจากตําแหนงตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง หากผูนั้นประสงคจะ
รับบํานาญตอไปจะตองแจงความประสงคภายในสามสิบวันนับแตวันกลับเขารับราชการใหม โดยทํา
เปนหนังสือลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานยื่นตอสวนราชการที่ผูนั้นกลับเขารับราชการใหม เมื่อแจง
ความประสงคดังกลาวแลว ใหผูนั้นมีสิทธิรับบํานาญตอไปและจะนับเวลาราชการตอเนื่องมิได ถา
พนกําหนดเวลาดังกลาวไมแจงความประสงค ใหถือวาขาราชการผูนั้นเลิกรับบํานาญเพื่อขอรับเวลา
ราชการตอเนื่อง โดยใหสวนราชการที่ผูนั้นกลับเขารับราชการใหมแจงไปยังสวนราชการที่ผูนั้นรับ
บํานาญอยูเพื่องดจายบํานาญ

๑๔๕
ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการการเมืองผูใดออกจากราชการ โดยไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
บํานาญปกติหรือขาราชการสวนทองถิ่นผูใดออกจากราชการโดยไดรับ หรือมีสิทธิไดรับบํานาญ
ปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ถาภายหลังผูน้ันกลับเขารับราชการ
ใหมเปนขาราชการการเมือง มิใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญกอนออกจาก
ราชการตอเนื่องกับเวลารับราชการเปนขาราชการการเมืองในตอนหลัง แตใหนับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญเฉพาะเวลารับราชการเปนขาราชการการเมืองในตอนหลังเทานั้น
ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการการเมืองผูใดหรือขาราชการสวนทองถิ่นผูใดออกจาก
ราชการไปแลวกลับเขารับราชการเปนขาราชการการเมือง และไดนับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญกอนออกจากราชการตอเนื่องกับเวลารับราชการเปนขาราชการการเมืองในตอน
หลังมากอนแลว ถาภายหลังผูนั้นกลับเขารับราชการเปนขาราชการการเมืองอีกมิใหนับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญในครั้งกอนตอเนื่องกับเวลารับราชการเปนขาราชการการเมืองใน
ครั้ ง หลั ง แต ใ ห นั บ เวลาราชการสํ า หรั บ คํ า นวณบํ า เหน็ จ บํ า นาญเฉพาะเวลารั บ ราชการเป น
ขาราชการการเมืองในครั้งหลัง
(๑๖)
มาตรา ๓๐ ทวิ ยกเลิก
หมวด ๓
วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ
(๖)
มาตรา ๓๑ ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายเปนเกณฑ
คํานวณ แตถาเปนการคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการ ซึ่งพนจากราชการเพราะเกษียณอายุ
ตามมาตรา ๑๙ เงินเดือนเดือนสุดทายใหหมายความรวมถึงเงินเดือนที่ไดเลื่อนในวันสุดทายของป
งบประมาณนั้นดวย
การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดทายของปงบประมาณนั้น ไมกอใหเกิดสิทธิรับเงินเดือน
ที่ไดเลื่อน แตเงินเดือนที่ไดเลื่อนนั้นใหถือเสมือนวาเปนเงินเดือนเดิม
(๗)
ขาราชการผูใดเคยดํารงตําแหนงในขณะเดียวกันหลายตําแหนง แลวพนจากตําแหนง
ที่มีเงินเดือนสูงกอนพนจากราชการ ใหถือเงินเดือนเดือนสุดทายของตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงจาก
เงินงบประมาณประเภทเงินเดือนที่เคยไดรับอยูนั้นเปนเงินเดือนเดือนสุดทายสําหรับตั้งเปนเกณฑ

๑๔๖
คํานวณ ในกรณีที่มีกฎหมายหรือขอบังคับปรับอัตราเงินเดือนของตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงกอน
ขาราชการผูนั้นพนจากราชการ ใหถือเงินเดือนของตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงที่ปรับตามกฎหมายหรือ
ขอบังคับนั้นแลว เปนเงินเดือนเดือนสุดทายสําหรับตั้งเปนเกณฑคํานวณ
(๑๒)
มาตรา ๓๒ วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ ใหกระทําดังนี้
(๑) สําหรับบําเหน็จ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปเวลาราชการ
(๒) สําหรับบํานาญ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายหารดวยหาสิบคูณดวยจํานวน
ปเวลาราชการ
มาตรา ๓๓ ภายใตบังคับมาตรา ๓๘ เมื่อไดแจงการคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติ ให
ผูมีสิทธิรับทราบลวงพนสองปแลว ใหถือวาการคํานวณนั้นเปนอันเด็ดขาด
มาตรา ๓๔ บํานาญปกติมีจํากัดจํานวนอยางสูงเดือนละหนึ่งพันบาท ทั้งนี้ไมกระทบ
กระเทือนถึงบํานาญตามเกณฑ ซึ่งไดรับอยูกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้
ความในมาตรา ๓๔ นี้ ถูกยกเลิกไมใชโดยมาตรา ๖ แหง พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙
หมวด ๔
ผูรับบํานาญกลับเขารับราชการใหม
(๑๒)
มาตรา ๓๕ ยกเลิก
(๑๒)
มาตรา ๓๕ ทวิ ยกเลิก
ลักษณะ ๒
บําเหน็จบํานาญพิเศษ
มาตรา ๓๖ เมื่อขาราชการผูใดประสบเหตุดั่งที่บัญญัติไวในลักษณะนี้ ใหจายบําเหน็จ
หรือบํานาญพิเศษ ใหสิทธิในบําเหน็จบํานาญพิเศษเปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไมได
มาตรา ๓๗ ขาราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด ผูใดไดรับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองขาง ตาบอด
หรือไดรับการปวยเจ็บซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจแลว และแสดงวาถึงทุพพลภาพไม

๑๔๗
สามารถจะรับราชการตอไปไดอีกเลย ทั้งนี้เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่หรือถูกประทุษราย
เพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ใหผูนั้นไดรับบํานาญปกติกับทั้งไดรับบํานาญพิเศษดวย เวนแตการ
ไดรับอันตราย ไดรับการปวยเจ็บ หรือการถูกประทุษรายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยาง
รายแรง หรือจากความผิดของตนเอง
มาตรา ๓๘ ขาราชการผูใดไดรับบําเหน็จหรือบํานาญไปแลวตามพระราชบัญญัตินี้
หรือพลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ผูใดซึ่ง
ไดออกจากราชการหรือพนจากหนาที่ทหารไปแลว ถาภายในกําหนดเวลาสามป นับแตวันออกจาก
ราชการหรือพนจากหนาที่ทหาร ปรากฏหลักฐานชัดแจงวาผูนั้นเกิดปวยเจ็บถึงทุพพลภาพอันเปน
ผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการระหวางที่ผูนั้นรับราชการหรือทําหนาที่ทหารอยู ก็ใหจาย
บํานาญตามมาตรา ๓๗ และถาถึงตายก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๔๑ ทั้งนี้ใหจายใหนับแตวันขอ
และในกรณีที่ไดรับบําเหน็จไปแลวก็ใหจายเฉพาะบํานาญพิเศษแตอยางเดียว
มาตรา ๓๙ การคํานวณบํานาญพิเศษ ใหเจากระทรวงเปนผูกําหนดตามสมควรแก
เหตุการณประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของผูนั้น ตามอัตราดังตอไปนี้
(๑) ในยามปกติ มีอัตราตั้งแตหาในหาสิบสวน จนถึงยี่สิบในหาสิบสวนแหง
เงินเดือนเดือนสุดทาย
(๒) ผูมีหนาที่ตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือ
ตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหนาที่ตองทําการดําน้ําหรือมีหนาที่ทําการ
กวาดทุนระเบิด หรือมีหนาที่ขุด ทําลาย ทําหรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหนาที่เกี่ยวกับไอพิษ ถา
ไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้นใหมีอัตราเปนจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทาย
(๓) เวลาทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหวางเวลาที่มีการรบ
หรือการสงครามหรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้น ใหมีอัตราตั้งแตสามสิบในหาสิบ
สวนจนถึงสามสิบหาในหาสิบสวนของเงินเดือนเดือนสุดทาย ในกรณีที่ไมมีเงินเดือน ใหถืออัตรา
เงินเดือนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย

๑๔๘
มาตรา ๔๐ ผูไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพดั่งกลาวในมาตรา ๓๗ แมจะยังไมมีสิทธิ
รับบํานาญปกติก็ใหไดรับบํานาญปกติได คิดตามอัตราที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๒ บวกกับบํานาญ
พิเศษดวย
(๓)
มาตรา ๔๑ ผูไดรับอันตรายดั่งกลาวในมาตรา ๓๗ ถาถึงแกความตายเพราะเหตุนั้นกอน
ไดรับบํานาญพิเศษไป นอกจากบําเหน็จตกทอดซึ่งจะไดรับตามที่บัญญัติไวในลักษณะ ๓ ก็ใหจาย
บํานาญพิเศษใหแกทายาทผูมีสิทธิตามเกณฑดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ อีกดวย
ดังนี้
(๑) ในยามปกติเปนจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย
(๒) ผูมีหนาที่ตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือมี
หนาที่ตองทําการโดดรม หรือตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหนาที่ตองทํา
การดําน้ํา หรือมีหนาที่ทําการกวาดทุนระเบิด หรือมีหนาที่ขุด ทําลาย ทําหรือประกอบวัตถุระเบิด
หรือมีหนาที่เกี่ยวกับไอพิษหรือเวลาทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหวางเวลาที่มี
การรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีการประกาศใช
กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณฉุกเฉิน ถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้น ใหมีอัตรา
เปนจํานวนสี่สิบในหาสิบสวนแหงเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย
มาตรา ๔๒ ขาราชการผูใดไดรับการปวยเจ็บจนทุพพลภาพดั่งกลาวในมาตรา ๓๗
เพราะเหตุ
(๑) ตองไปปฏิบัติราชการเปนครั้งคราวนอกตําบลที่ตั้งสํานักงานประจําหรือ
(๒) ตองประจําปฏิบัติราชการในทองที่กันดารที่จะตองเสี่ยงตอโรคภัยไขเจ็บ
ซึ่งทองที่นั้นไดกําหนดไวโดยพระราชกฤษฎีกา
ถาปรากฏวา ความปวยเจ็บทุพพลภาพนั้นไดเกิดเนื่องจากการตองไปปฏิบัติราชการ
หรือตองประจําปฏิบัติราชการนั้น ก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๓๗ และถาถึงตายก็ใหจายบํานาญ
พิเศษตามมาตรา ๔๑ (๑)
มาตรา ๔๓ ขาราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด ผูใดสูญหายไปและมีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูนั้นไดรับอันตรายดั่งกลาวใน
มาตรา ๓๗ ถึงตาย เมื่อพนกําหนดสองเดือนนับแตวันสูญหาย ใหสันนิษฐานไวกอนเพื่อประโยชน

๑๔๙
แหงพระราชบัญญัตินี้วาผูนั้นถึงแกความตายในวันที่สูญหาย และใหจายบํานาญพิเศษตามบทบัญญัติใน
มาตรา ๔๑
ถาปรากฏในภายหลังวา ผูที่ตองสันนิษฐานวาตายตามความในวรรคกอนมิไดตาย ก็
ใหงดจายบํานาญพิเศษนั้น และถาเจากระทรวงจะตองจายเงินใหในระหวางเวลาที่ตองสันนิษฐาน
วาถึงแกความตายก็ใหหักจํานวนเงินทั้งหมดที่จายไปแลวออกจากจํานวนเงินที่ตองจายนั้น
(๑๐)
มาตรา ๔๔ บํานาญพิเศษที่บัญญัติในลักษณะนี้ ใหจายแกทายาทผูมีสิทธิตามเกณฑ
ดังนี้
(๑) บุตร ใหไดรับสองสวน ถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน
(๒) สามีหรือภรรยา ใหไดรับหนึ่งสวน
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน
ถาผูตายไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษในอนุมาตราใดดังกลาว หรือทายาท
นั้นไดตายไปกอน ใหแบงบํานาญพิเศษนั้นระหวางทายาทผูมีสิทธิ ตามสวนในอนุมาตราที่มีทายาท
ผูมีสิทธิไดบํานาญพิเศษ
ถาไดมีการจายบํานาญพิเศษไปแลว หากปรากฏวามีบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาล
วาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือภายใน
หนึ่งป นับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ใหแบง
บํานาญพิเศษนั้นใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิโดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมายตามคําพิพากษานั้น
เปนทายาทผูมีสิทธิตั้งแตวันตายของเจาบํานาญ กรณีเชนนี้ ใหกระทรวงการคลังหักเอาจากทายาท
ซึ่งรับบํานาญพิเศษไปกอนแลวคืนตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
กรณีที่ไมสามารถหักเงินบํานาญพิเศษที่จายใหทายาท ซึ่งรับเกินไปในสวนของตน
ตามวรรคสามคืนได กระทรวงการคลังไมตองรับผิดชอบจายเงินบํานาญพิเศษใหแกบุตร ซึ่งไดมีคํา
พิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบํานาญพิเศษแตอยาง
ใด
ถาไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษดังกลาวทั้ง ๓ อนุมาตรา ใหบุคคลซึ่งเจา
กระทรวงพิจารณาเห็นวา มีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตายอยูหรือเปนผูอยูในความอุปการะ
ของผูตาย เปนผูรับบํานาญพิเศษตามสวนที่เจากระทรวงจะไดกําหนดให และเมื่อไดจายบํานาญ

๑๕๐
พิเศษใหแกผูอุปการะหรือผูอยูในความอุปการะของผูตายแลว หากปรากฏภายหลังวามีบุตรซึ่งไดมี
คําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตร
กอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดาให
สั่งจายบํานาญพิเศษใหแกบุตร ซึ่งศาลพิพากษาวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายดังกลาวกรณีเชนนี้ถา
ไมสามารถเรียกเงินบํานาญพิเศษที่จายใหผูอุปการะ หรือผูอยูในความอุปการะของผูตายรับไปแลว
คืนได ใหนําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อบุคคลซึ่งไดรับบํานาญพิเศษอยูตามที่กลาวขางตนตายหรือหมดสิทธิไป ใหสวน
ที่ผูนั้นไดรับอยูเปนอันยุติลงเพียงนั้น
มาตรา ๔๕ บํานาญพิเศษที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๔ ใหจายโดยกําหนดเวลาและเงื่อนไข
ดังนี้
(๑) บุตร ใหมีสิทธิไดรับจนอายุครบยี่สิบปบริบูรณ เวนแตเมื่ออายุครบยี่สิบป
บริบูรณนั้น กําลังศึกษาอยูในชั้นเตรียมอุดมศึกษา หรือในชั้นอุดมศึกษาหรือชั้นการศึกษาที่ทางราชการ
รับรองใหเทียบเทา ก็ใหไดรับตอไปตลอดเวลาที่ยังทําการศึกษาอยูในสถานศึกษา แตไมเกินอายุยี่สิบหา
ปบริบูรณ
(๒) สามีหรือภริยาใหไดรับตลอดชีวติ เวนแตทําการสมรสใหม
(๓) บิดามารดา ใหไดรับตลอดชีวิต
(๔) บุคคลอื่นนอกจากที่ไดกลาวใน (๑) (๒) และ (๓) ถาอายุยังไมถึงยี่สิบป
บริบูรณใหอนุโลมรับอยางบุตรแลวแตกรณี ถาไมเขาลักษณะดั่งกลาวแลว ใหรับอยูเพียงสิบป
ถาผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษเปนผูพิการถึงทุพพลภาพอยูกอนแลว หรือในระหวาง
ที่มีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษก็ใหผูนั้นไดรับบํานาญพิเศษตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู
(๓)
มาตรา ๔๖ บํานาญพิเศษรายใด มีจํานวนยอดรวมไมถึงเดือนละสามรอยบาท บรรดา
ผูมีสิทธิจะไดรับ จะยื่นคําขอเปลี่ยนเปนรับบําเหน็จพิเศษแทนได เปนจํานวนเทากับบํานาญพิเศษ
หกสิบเดือนแตตองไมนอยกวาสามพันบาท
มาตรา ๔๗ การขอบํานาญพิเศษ ตองแสดงรายงานแพทยที่ทางราชการรับรอง กับ
รายงานแสดงเหตุที่ตองรับอันตราย ไดรับการปวยเจ็บหรือถูกประทุษรายนั้นดวย

๑๕๑
ในกรณีดั่งบัญญัติไวในมาตรา๔๓ ใหแสดงถึงเหตุการณอันทําใหควรเชื่อไดวาผูนั้น
ไดรับอันตรายถึงตาย
ลักษณะ ๓
บําเหน็จตกทอด
(๑๒)
มาตรา ๔๘ ขาราชการผูใดตายในระหวางรับราชการอยู หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
ตาย ถาความตายนั้นมิไดเกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง ใหจายเงินเปน
บําเหน็จตกทอด เปนจํานวนตามเกณฑคํานวณในมาตรา ๓๒ (๑) ใหแกทายาทผูมีสิทธิตามเกณฑดังนี้
(๑) บุตรใหไดรับสองสวน ถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน
(๒) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน
ในกรณีที่ไมมีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นไดตายไปเสียกอนใหแบงเงิน
ดังกลาวระหวางทายาทผูมีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผูมีสิทธิไดรับ
ในกรณีที่ไมมีทายาททั้งสามอนุมาตราดังกลาว ใหจายแกบุคคลซึ่งผูตายไดแสดงเจตนา
ไวตอสวนราชการเจาสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีที่ไมมีทายาทและบุคคลซึ่งผูตายไดแสดงเจตนาไวตามวรรคสาม หรือบุคคล
นั้นไดตายไปกอน ใหสิทธิในบําเหน็จตกทอดนั้นเปนอันยุติลง
ในกรณีที่ไดมีการจายบําเหน็จตกทอดไปแลว หากปรากฏวามีบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษา
ของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือ
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ให
แบงบําเหน็จตกทอดนั้นใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิโดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมายตามคําพิพากษา
นั้นเปนทายาทผูมีสิทธิตั้งแตวันตายของเจาบํานาญ ในกรณีเชนนี้ ใหกระทรวงการคลังเรียกคืนบําเหน็จ
ตกทอดจากทายาท ซึ่งรับบําเหน็จตกทอดไปกอนแลวตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีที่ไมสามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดที่จายใหรับเกินไป ในสวนของตนตาม
วรรคหาได กระทรวงการคลังไมตองรับผิดชอบจายเงินบําเหน็จตกทอดใหแกบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษา
ของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแตอยางใด

๑๕๒
(๑๒)

มาตรา ๔๙ ภายใตบังคับมาตรา ๓๘ ผูไดรับบํานาญปกติอยูหรือผูมีสิทธิจะไดรับบํานาญ
ปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย ใหจายเงินเปนบําเหน็จตกทอดใหแกบุคคล
ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๘ เปนจํานวนสามสิบเทาของบํานาญรายเดือนที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
นั้น และใหจายตามสวนและหลักเกณฑที่กําหนด
มาตรา ๕๐ การคํานวณเงินบําเหน็จตกทอดตามความในลักษณะนี้ รายใดไดผลเปน
ยอดเงินบําเหน็จตกทอดไมถึงสามพันบาท ก็ใหจายเปนเงินบําเหน็จตกทอดสามพันบาท
ลักษณะ ๔
การพิจารณาสั่งจายบําเหน็จบํานาญ
(๑๐)
มาตรา ๕๑ เมื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการเจาสังกัดซึ่งมีฐานะไมต่ํากวา
กรมหรือจังหวัดแลวแตกรณี ไดรับเรื่องขอรับบําเหน็จหรือบํานาญแลว ใหรีบตรวจสอบและนําสง
ใหถึงกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแตวันรับ และใหกระทรวงการคลังรีบพิจารณาสั่งภายใน
ยี่สิบเอ็ดวันนับแตวันรับ ทั้งนี้เวนแตความลาชาเปนเพราะความผิดของผูขอหรือสวนราชการเจา
สังกัดแลวแตกรณี
การขอให สั่ ง จ า ยและการสั่ ง จ า ยบํ า เหน็ จ หรื อ บํ า นาญ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ลักษณะ ๕
การเสียสิทธิรับบํานาญ
มาตรา ๕๒ ผูใดไดรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดอยู ถา
(๑) กระทําความผิดถึงตองโทษจําคุก โดยคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตความผิด
ในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๒) เปนบุคคลลมละลายทุจริต ตามกฎหมายวาดวยลมละลาย
ผูนั้นหมดสิทธิรับบํานาญปกติ หรือบํานาญตกทอดตั้งแตวันมีคําพิพากษาถึงที่สุด
(๑๕)
มาตรา ๕๓ ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตุลาการตามกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการ หรือขาราชการอัยการตามกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการผูใดมีกรณีหรือ

๑๕๓
ตองหาวา กระทําผิดวินัยอยางรายแรงถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยในเรื่องที่กระทําผิดวินัย
นั้นใหกระทรวงเจาสังกัดพิจารณาวินิจฉัยวา ถาผูนั้นไมถึงแกความตายเสียกอนจะตองไดรับโทษถึง
ไลออกหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นจะตองถูกลงโทษถึงไลออก ทายาทไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด
ตามมาตรา ๔๘
ในกรณีที่ขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ หรือ
ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการผูใดมีกรณี หรือตองหาวากระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรงถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยในเรื่องที่กระทําผิดวินัยนั้น ใหกระทรวง
เจาสังกัดพิจารณาวินิจฉัยวาถาผูนั้นไมถึงแกความตายเสียกอนจะตองไดรับโทษถึงไลออก หรือปลด
ออกหรือไม ถากระทรวงเจาสังกัดเห็นวาผูนั้นจะตองถูกลงโทษถึงไลออกหรือปลดออก ทายาทไมมี
สิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๘
มาตรา ๕๔ ผูซึ่งไดรับบํานาญปกติหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ หรือไดรับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดผูใดกระทําความผิดอาญา ซึ่งไมใชความผิด
ในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือถูกฟองวาเปนบุคคลลมละลายทุจริต
ถาถึงแกความตายกอนคดีหรือกอนคดีถึงที่สุด ใหกระทรวงเจาสังกัดที่ผูนั้นเคยสังกัดอยูพิจารณาวินิจฉัย
วา ผูนั้นไดกระทําความผิดจริงหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นไดกระทําความผิดซึ่งกฎหมายกําหนดโทษ
จําคุกอยางสูงไวเกินกวาหนึ่งปแลว ทายาทไมมีสิทธิไดรับบํานาญตามมาตรา ๔๙
มาตรา ๕๕ ทายาทดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิที่จะไดรับบํานาญตามมาตรา ๔๑ มาตรา
๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙
(๑) ผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา ไดเจตนากระทําหรือพยายามกระทําใหเจาบํานาญ
หรือผูที่จะกอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตนถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย
(๒) ทายาทตามมาตรา ๔๔ ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา ไดเจตนากระทําหรือ
พยายามกระทําใหทายาทดวยกันถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย
(๓) ผูที่ไดฟองเจาบํานาญหรือผูที่จะกอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตนหาวาทํา
ความผิดโทษประหารชีวิต และตนเองกลับตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา มีความผิดฐานฟองเท็จหรือทํา
พยานเท็จ

๑๕๔
ลักษณะ ๖
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๖ ข าราชการผู ใดลาออกไปดํ ารงตําแหน งสมาชิกสภาผูแทน หรื อสภา
ผูแทนราษฎรแลวแตกรณี กอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหม ก็ใหนับ
เวลาระหวางที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน หรือสภาผูแทนราษฎรในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ตามกฎหมายที่ใชอยูกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๗ ผูซึ่งไปหรือผูซึ่งทางราชการสั่งอนุญาตใหไปศึกษาวิชาในตางประเทศ
กอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ เมื่อเขารับราชการใหมีสิทธินับเวลาระหวางไปศึกษาวิชาในตางประเทศ
เปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามเกณฑในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญที่ใช
อยูกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๘ ขาราชการผูใดกลับเขารับราชการกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ และตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญที่ใชอยูในขณะที่กลับเขารับราชการนั้น อาจใหนับเวลาราชการหลาย
ตอนตอกันได ก็ใหผูนั้นมีสิทธิไดนับเวลาราชการตอนกอนกับตอนหลังตอกันได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม ๖๘ ตอนที่ ๒๔ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๔๙๔
(๑) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๔ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๖๘ ตอนที่ ๘๐
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔
(๒) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๙๙ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๗๓ ตอนที่ ๗๗
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๙๙
(๓) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๐๒ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๗๖ ตอนที่ ๑๐๑
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๒
(๔) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๐๔ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๗๘ ตอนที่ ๙๖
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔
(๕) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๑๒ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๘๖ ตอนที่ ๑๙
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๑๒
(๖) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๑๖ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๙๐ ตอนที่ ๑๒๐
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๖
(๗) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๑๗ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๙๑ ตอนที่ ๑๑๒
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗
(๘) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๒๐ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๙๔ ตอนที่ ๑๗
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๐
(๙) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๓ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๙๗ ตอนที่ ๑๔๖
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๓
(๑๐) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๖ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๐๐ ตอนที่
๑๗๐ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๖
(๑๑) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๓๐ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๐๔ ตอนที่
๑๑๙ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๐
(๑๒) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๙ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๓ ตอนที่
๔๒ ก วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๙

๑๕๖
(๑๓) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๗)
๗๒ ก วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒
(๑๔) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๘)
๑๑ ก วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๓
(๑๕) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๙)
๒๙ ก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓
(๑๖) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒๐)
๙๒ ก วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓

พ.ศ.๒๕๔๒ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๖ ตอนที่
พ.ศ.๒๕๔๓ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๗ ตอนที่
พ.ศ.๒๕๔๓ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๗ ตอนที่
พ.ศ.๒๕๔๓ ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๗ ตอนที่

