- ๕๑๒ -

( สําเนา )

พระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ
พ.ศ.๒๔๙๔
___________________

ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ผู้สาํ เร็จราชการแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔
เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญทหาร และกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน
พระมหากษั ตริย์ โดยคําแนะนําและยินยอมของรั ฐสภา จึ งมีพระบรมราชโองการให้ ตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบรรดากฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญทหาร กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํ านาญข้ า ราชการฝ่ า ยพลเรื อ น และบรรดากฎหมายและข้ อ บั ง คั บ อื่ น ๆ ในส่ ว นที่ มี บั ญ ญั ติ ไ ว้ แ ล้ ว ใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ทหารและข้าราชการพลเรือน
“ทหาร” หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ตลอดจน
ว่าที่ยศนั้น ๆ และพลทหารประจําการ
/“ข้าราชการพลเรือน”…

- ๕๑๓ “ข้าราชการพลเรือน”(๒๒) หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบี ยบข้ าราชการพลเรื อน ข้ าราชการฝ่ ายตุ ลาการตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบข้ าราชการฝ่ ายตุ ลาการ
ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการ
ตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตํารวจ ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และข้าราชการกลาโหมพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
“เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ” หมายความว่า เวลาราชการที่
ข้ าราชการรั บราชการมาตั้ ง แต่ ต้ น จนถึ ง วั น สุ ด ท้ า ยที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นตามเกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้
“เงิน เดือ นเดือ นสุด ท้า ย”(๑๔) หมายความว่า เงิน เดือ นที ่ไ ด้ร ับ จากเงิน
งบประมาณประเภทเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับค่าวิชา
และหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือสําหรับประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และหรือสําหรับ
การสู้รบ และหรือสําหรับการปราบปรามผู้กระทําความผิด แต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มอย่างอื่น ๆ ส่วนข้าราชการตํารวจ
ซึ่งกรมตํารวจสั่งแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตํารวจโดยได้รับเงินเดือนจากผู้ว่าจ้าง เงินเดือนเดือนสุดท้าย
หมายความว่า เงินเดือนที่ผู้ว่าจ้างจ่ายตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาตามอัตราเงินในบัญชีต่อท้ายกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการตํารวจเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับค่าวิชา และ
หรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือสําหรับประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และหรือสําหรับการสู้รบ
และหรือสําหรับการปราบปรามผู้กระทําความผิด แต่ไม่รวมเงินเพิ่มอย่างอื่น ๆ
“เงินเดือนเดิม”(๑๐) หมายความว่า เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับสูงสุด
ในครั้งใดก่อนออกจากราชการ แต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ เงินเดือนเดิมให้หมายความถึง
เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับสูงสุดในครั้งใดก่อนออกจากราชการและได้ปรับตามกฎหมายหรือข้อบังคับ
ที่ใช้บังคับแก่ข้าราชการนั้นแล้ว
“บําเหน็จ” หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายครั้งเดียว
“บํานาญ” หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่าย
เป็นรายเดือน
“แพทย์ที่ทางราชการรับรอง” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะหรือแพทย์ที่มีสิทธิประกอบโรคศิลปะ
ในต่างประเทศ ซึ่งประกอบโรคศิลปะอยู่ในต่างประเทศนั้นและกระทรวงการคลังได้รับรองให้ทําการตรวจและ
แสดงความเห็นตามความในพระราชบัญญัตินี้ได้
“ทายาทผู้มีสิทธิ”(๑๔) หมายความว่า
/(๑) บุตร…

- ๕๑๔ (๑) บุตร และให้หมายความรวมถึงบุตรซึ่งได้มีคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อน หรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตาย หรือ
นับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดา
(๒) สามีหรือภริยา
(๓) บิดาและมารดา
“ผู้อุปการะ” (๔) หมายความว่า
(๑) ผู้ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ฉันบิดามารดากับบุตร หรือ
(๒) ผู้ที่ได้อุปการะข้ าราชการประจํ า หรือข้าราชการบํานาญ ผู้มีรายได้ ไม่
เพียงพอแก่อัตภาพ หรือได้อุปการะข้าราชการบํานาญผู้ซึ่งป่วยเจ็บ ทุพพลภาพ หรือวิกลจริตไม่สามารถที่จะ
ช่วยตัวเองได้ ผู้อุปการะตามข้อนี้ต้องเป็นผู้ให้อุปการะประจําเป็นส่วนใหญ่
“ผู้อยู่ในอุปการะ”(๔) หมายความว่า ผู้ที่ได้อยู่ในความอุปการะของผู้ตายตลอดมา
โดยจําเป็นต้องมีผู้อุปการะและความตายของผู้นั้นทําให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ
มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลั งรั กษาการตามพระราชบัญญั ตินี้ และให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
ลักษณะ ๑
บําเหน็จบํานาญปกติ
หมวด ๑
สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ
มาตรา ๖ เมื่อข้าราชการผู้ใดออกจากราชการ ให้จ่ายบําเหน็จหรือบํานาญให้ตามเกณฑ์
ซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้
มาตรา ๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๘ ข้าราชการซึ่งจะได้รับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัตินี้
เมื่อก่อนออกจากราชการหรือก่อนได้รับคําสั่งให้ไปทําการใด ๆ ตามความในมาตรา ๒๘ ต้องได้รับเงินเดือน
จากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน
มาตรา ๘(๑๙) บุคคลที่ระบุไว้ต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
และข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ซึ่งถูกไล่ออกออกจากราชการเพราะ
มีความผิด
/(๒) ข้าราชการ...

- ๕๑๕ (๒) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการและข้าราชการอัยการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ซึ่งถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะมีความผิด
(๓) ข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อกําหนดให้บําเหน็จหรือบํานาญ ไว้ใน
หนังสือสัญญาจ้างตามความต้องการของรัฐบาล
(๔) ผู้ซึ่งรัฐบาลกําหนดเงินอย่างอื่นไว้ให้แทนบําเหน็จหรือบํานาญแล้ว
(๕) ผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์
(๖) ผู้ซึ่งไม่เคยรับราชการมาก่อน แต่ได้เป็นทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เมื่อปลดเป็นกองหนุนแล้วและได้เข้ารับราชการอีก โดยเวลารับราชการจะติดต่อกับเวลาราชการกองประจําการ
หรือไม่ก็ตาม ยังไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์
มาตรา ๙ ข้าราชการมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญปกติด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เหตุทดแทน
(๒) เหตุทุพพลภาพ
(๓) เหตุสูงอายุ
(๔) เหตุรับราชการนาน
มาตรา ๑๐ สิทธิในการขอบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีอายุความสามปี
มาตรา ๑๑(๒) บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนั้น ให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากประจําการเพราะเลิก
หรื อยุ บตํ าแหน่ ง หรื อซึ่ งมี คํ าสั่ งให้ ออกโดยไม่ มี ความผิ ด หรื อซึ่ งออกตามบทบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด
มาตรา ๑๒ บํ าเหน็ จบํ านาญเหตุ ทุ พพลภาพนั้ น ให้แก่ ข้าราชการผู้ป่ วย เจ็บทุพพลภาพ
ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ไม่สามารถที่รับราชการในตําแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ
อยู่นั้นต่อไป
มาตรา ๑๓(๕) บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุนั้น ให้แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
แล้วถ้าข้าราชการผู้ใดมีอายุครบห้าสิบปีบริบูรณ์แล้ว ประสงค์จะลาออกจากราชการก็ให้ผู้มีอํานาจสั่งอนุญาต
ให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุได้
มาตรา ๑๔(๕) บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานนั้น ให้แก่ข้าราชการซึ่งมีเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสามสิบปีบริบูรณ์แล้ว
ถ้าข้าราชการผู้ใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์แล้ว
ประสงค์จะลาออกจากราชการก็ให้ผู้มีอํานาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
รับราชการนานได้
มาตรา ๑๕ ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไม่ถึงสิบปีบริบูรณ์
มีสิทธิได้บําเหน็จ
/ข้าราชการ...

- ๕๑๖ ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสิทธิ
ได้รับบํานาญ
มาตรา ๑๖ ข้าราชการผู้มีสิทธิได้บํานาญจะยื่นคําขอรับบําเหน็จตามเกณฑ์ในมาตรา ๓๒
แทนบํานาญก็ได้

มาตรา ๑๗(๕) ข้าราชการผู้ใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสิบปีบริบูรณ์
แล้วออกจากราชการเพราะลาออกและไม่มีสิทธิที่จะได้รับบําเหน็จบํานาญปกติตามความในมาตรา ๙ ก็ให้
ได้รับบําเหน็จตามเกณฑ์ในมาตรา ๓๒
มาตรา ๑๘(๕) ข้าราชการการเมืองตําแหน่งรัฐมนตรีซึ่งได้รับราชการในตําแหน่งข้าราชการ
การเมืองมาแล้ว และมีเวลาราชการในตําแหน่งข้าราชการการเมืองรวมกันไม่น้อยกว่าสี่ปีบริบูรณ์ เมื่อออก
จากตําแหน่งและไม่ประสงค์จะรับบําเหน็จบํานาญตามความในบทแห่งพระราชบัญญัตินี้โดยประการอื่น ก็ให้
มีสิทธิรับบํานาญเดือนละสองพันบาท
แต่ถ้าข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับหรือเคยได้รับบํานาญปกติอยู่ก่อนแล้ว เมื่อข้าราชการผู้นั้น
ได้ใช้สิทธิตามความในวรรคก่อน สิทธิรับบํานาญที่มีอยู่แล้วนั้นเป็นอันสิ้นไป
การคํานวณเวลาราชการตามความในมาตรานี้ ไม่ให้รวมเวลาราชการที่ผู้นั้นได้รับบําเหน็จ
บํานาญไปแล้ว ถ้ามี เข้าด้วย
หมวด ๒
เวลาราชการและการนับเวลาราชการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญ
มาตรา ๑๙(๒๕) ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากเวลาราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ความในวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ข้ า ราชการพลเรื อ นในพระองค์ สมุ ห ราชองครั ก ษ์
รองสมุหราชองครักษ์ ข้าราชการการเมือง และข้าราชการซึ่งมีกฎหมายบัญญัติเรื่องการพ้นจากราชการไว้เป็นอย่างอื่น
การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์ และ รองสมุหราชองครักษ์
ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
มาตรา ๑๙ ทวิ(๒๕) ยกเลิก
มาตรา ๑๙ ตรี(๒๕) ยกเลิก
มาตรา ๑๙ จัตวา(๒๕) ยกเลิก
มาตรา ๑๙ สัตต(๒๓) ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ และจะต้องพ้นจากราชการ
ตามมาตรา ๑๙ อาจรับราชการต่อไปได้ตามกําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
/มาตรา ๒๐(๒๕)...

- ๕๑๗ มาตรา ๒๐(๒๕) ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการแต่ละประเภท เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการประเภทนั้น เว้นแต่ข้าราชการ
สังกัดกระทรวงกลาโหม ให้กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าหน้าที่
มาตรา ๒๑ (๒๕) ก ่อ นสิ้ น ปี ง บประมาณทุ ก ปี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า หกสิ บ วั น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม
เกษียณอายุของข้าราชการตามมาตรา ๒๐ ยื่นบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิจะได้รับบําเหน็จบํานาญเนื่องจาก
การเกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ ในปีงบประมาณถัดไปต่อประธานศาล เจ้ากระทรวง หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐของผู้นั้น แล้วแต่กรณี และต่อกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๒(๒๕) การต่อเวลาราชการในคราวแรกและในคราวถัดไป ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น
การต่อเวลาราชการในคราวแรก ให้นับตั้งแต่วันครบเกษียณอายุของข้าราชการประเภทนั้น
ส่วนการต่อเวลาราชการให้ในคราวถัดไป หากไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นให้สั่งต่อเวลาราชการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนสิ้นวันครบการต่อเวลาราชการครั้งสุดท้าย ถ้ามิได้มีการสั่งต่อเวลาราชการคราวถัดไป
ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นพ้นจากราชการถัดจากวันครบการต่อเวลาราชการครั้งสุดท้าย
มาตรา ๒๓ การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ให้นับแต่วันรับราชการ
รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งไม่ใช่อัตราข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง
ครูประชาบาล สารวัตรศึกษา หรือข้าราชการวิสามัญที่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายให้ยกฐานะ
หรือให้เปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการที่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ ตามมาตรา ๗ ได้ และเมื่อได้มีการยกฐานะ
หรือเปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการที่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญดังกล่าวมาแล้ว ก็ให้นับเวลาระหว่างที่เป็นครู
ประชาบาล สารวัตรศึกษา หรือข้าราชการวิสามัญที่ติดต่อกับวันที่ได้มีการยกฐานะหรือการเปลี่ยนฐานะนั้น
เป็นเวลาราชการ สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญได้ด้วย
ข้ า ราชการซึ่ ง ทํ า งานหรื อรั บ ราชการก่ อ นเกษี ย ณอายุ ค รบสิ บแปดปี บ ริ บู ร ณ์ ให้ เ ริ่ ม นั บ
เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแต่วันที่มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์เป็นต้นไป
ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ ให้มีสิทธินับเวลาราชการได้ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียน
กองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
มาตรา ๒๓ ทวิ(๘) การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของข้าราชการที่โอน
มาจากข้าราชการส่วนจังหวัด หรือข้าราชการที่โอนมาจากพนักงานเทศบาล ให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้อยู่ในวันโอนเป็นเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญด้วย
มาตรา ๒๔ ผู้ซึ่งกระทําหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหว่างเวลาที่มีการรบ
หรือสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างเวลา ที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักดําเรือดําน้ํา ให้นับเวลาราชการที่ปฏิบัติการตามสั่งเป็นทวีคูณแม้ว่า
ในระยะเวลาดังกล่าวนั้นจะไม่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนก็ตาม
/(๑๙) ในกรณี...

- ๕๑๘ (๑๙)

ในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ใด ให้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจพิจารณา
ให้ข้าราชการซึ่งประจําปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีประกาศใช้กฎอัยการศึกนั้นได้รับการนับเวลาราชการ
ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นระหว่ า งนั้ น เป็ น ทวี คู ณ ได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี กํ า หนด หลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว
ให้พิจารณาความจําเป็นของสถานการณ์ โดยคํานึงถึงความยากลําบากและการเสี่ยงอันตรายอย่างแท้จริงของ
ข้าราชการนั้น
ในกรณี ต ามวรรคหนึ่ ง หรื อ กรณี ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ นั บ เวลาราชการเป็ น ทวี คู ณ
ตามวรรคสอง ถ้าผู้ใดมีเวลาราชการซึ่งอาจนับเป็นทวีคูณในเวลาเดียวกันได้หลายประการ ก็ให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเป็นทวีคูณแต่ประการเดียว
มาตรา ๒๕ เวลาป่วยหรือลา หรือต้องพักราชการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนเต็มนั้น
สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญให้นับเหมือนเต็มเวลาราชการ
เวลาป่วยหรือลา หรือต้องพักราชการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนไม่เต็มนั้น สําหรับ
การคํานวณบําเหน็จบํานาญให้นับเวลาตามส่วนแห่งเงินเดือนที่ได้รับ
เวลาป่วยหรือลา หรือต้องพักราชการ หรือมิได้อยู่รับราชการ ซึ่งมิได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือน
ไม่ นั บเป็ นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํ านาญ แต่ทั้งนี้มิ ได้ห มายความถึงผู้ที่มิได้อยู่รับราชการ
ด้วยเหตุที่ถูกลงทัณฑ์ทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารหรือตํารวจ
มาตรา ๒๖ ในระหว่างที่ทหารกองหนุนได้รับเบี้ยหวัด ให้นับเวลาสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญเสมอหนึ่งในสี่ของเวลาอยู่รับราชการ
มาตรา ๒๗ ข้าราชการซึ่งทางราชการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกให้ไปดูงาน หรือศึกษาวิชา
ในต่างประเทศ ให้นับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
มาตรา ๒๘ ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งทางราชการ
สั่งให้ไปทําการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ผู้นั้นยังไม่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญและ
ให้นับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
มาตรา ๒๙ เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญให้นับแต่จํานวนปี เศษของปีถ้าถึง
ครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี
การนั บระยะเวลาตามความในวรรคก่ อน สํ าหรั บเดื อนหรื อวั น ให้ คํานวณตามวิธี การจ่ าย
เงินเดือนและให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี สําหรับจํานวนวัน ถ้ามีรวมกันหลายระยะ ให้นับสามสิบวันเป็น
หนึ่งเดือน
มาตรา ๓๐ (๑๖) ข้ า ราชการซึ่ ง มิ ใ ช่ ข้ า ราชการการเมื อ งผู้ ใ ดออกจากราชการไปแล้ ว
ถ้ า ภายหลั ง กลั บ เข้ า รั บราชการใหม่ ให้ นั บเวลาราชการสํ าหรั บคํ านวณบํ าเหน็ จบํ านาญตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

/ข้าราชการ...

- ๕๑๙ ข้าราชการการเมืองผู้ใดซึ่งต้องออกหรือพ้นจากตําแหน่งโดยผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และยังมิได้รับบําเหน็จบํานาญสําหรับการรับราชการในตอนที่ต้องออกหรือพ้นจากตําแหน่ง ถ้าภายหลัง
กลับเข้ารับราชการใหม่เป็นข้าราชการการเมือง ให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญก่อนออก
หรือพ้นจากตําแหน่งต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง
(๒๐)
ข้าราชการการเมืองผู้ซึ่งออกหรือพ้นจากตําแหน่งโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ
จากการได้นับเวลาราชการที่เป็นข้าราชการการเมืองสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือได้รับหรือมีสิทธิ
ได้รับบํานาญตามมาตรา ๑๘ ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นข้าราชการการเมือง และเลิกรับบํานาญ
ในขณะที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญก่อนออกหรือพ้นจาก
ตําแหน่งต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง หากผู้นั้นประสงค์จะรับบํานาญต่อไปจะต้องแจ้งความประสงค์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันกลับเข้ารับราชการใหม่ โดยทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานยื่นต่อส่วนราชการ
ที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ เมื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิรับบํานาญต่อไปและจะนับ
เวลาราชการต่อเนื่องมิได้ ถ้าพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวไม่แจ้งความประสงค์ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นเลิกรับบํานาญ
เพื่อขอรับเวลาราชการต่อเนื่อง โดยให้ส่วนราชการที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่แจ้งไปยังส่วนราชการที่ผู้นั้น
รับบํานาญอยู่เพื่องดจ่ายบํานาญ
(๒๐)
ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองผู้ใดออกจากราชการโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
บํ า นาญปกติ หรื อข้ า ราชการส่ วนท้ องถิ่ นผู้ใ ดออกจากราชการโดยได้รั บหรื อมีสิท ธิได้ รับบํ า นาญปกติต าม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นข้าราชการ
การเมือง มิให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับเวลารับราชการ
เป็น ข้า ราชการการเมือ งในตอนหลั ง แต่ใ ห้นั บเวลาราชการสํ าหรับ คํา นวณบํ า เหน็ จบํ านาญเฉพาะเวลา
รับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในตอนหลังเท่านั้น
ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองผู้ใดหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว
กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการการเมือง และได้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญก่อนออก
จากราชการต่อเนื่องกับเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในตอนหลังมาก่อนแล้ว ถ้าภายหลังผู้นั้น
กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองอีก มิให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญในครั้งก่อน
ต่อเนื่องกับเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในครั้งหลัง แต่ให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญเฉพาะเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในครั้งหลัง
หมวด ๓
วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ
มาตรา ๓๑(๙) ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็นเกณฑ์
คํานวณ แต่ถ้าเป็นการคํานวณบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ ซึ่งพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุตาม
มาตรา ๑๙ เงินเดือนเดือนสุดท้ายให้หมายความรวมถึงเงินเดือนที่ได้เลื่อนในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้นด้วย
/การเลื่อน..

- ๕๒๐ การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น ไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับเงินเดือนที่ได้เลื่อน
แต่เงินเดือนที่ได้เลื่อนนั้น ให้ถือเสมือนว่าเป็นเงินเดือนเดิม
(๑๐)
ข้าราชการผู้ใดเคยดํารงตําแหน่งในขณะเดียวกันหลายตําแหน่ง แล้วพ้นจากตําแหน่งที่มี
เงินเดือนสูงก่อนพ้นจากราชการ ให้ถือเงินเดือนเดือนสุดท้ายของตําแหน่งที่มีเงินเดือนสูงจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือนที่เคยได้รับอยู่นั้นเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสําหรับตั้งเป็นเกณฑ์คํานวณ ในกรณีที่มีกฎหมาย
หรื อข้ อบั งคั บปรับอัตราเงิ นเดื อนของตําแหน่งที่มีเงินเดือนสู งก่อนข้ าราชการผู้ นั้ นพ้นจากราชการ ให้ถือ
เงินเดือนของตําแหน่งที่มีเงินเดือนสูงที่ปรับตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นแล้ว เป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสําหรับ
ตั้งเป็นเกณฑ์คํานวณ
มาตรา ๓๒(๑๖) วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ ให้กระทําดังนี้
(๑) สําหรับบําเหน็จ ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจํานวนปีเวลาราชการ
(๒) สําหรับบํานาญ ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายหารด้วยห้าสิบคูณด้วยจํานวนปีเวลาราชการ
มาตรา ๓๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๘ เมื่อได้แจ้งการคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติ ให้ผู้มีสิทธิ
รับทราบล่วงพ้นสองปีแล้ว ให้ถือว่าการคํานวณนั้นเป็นอันเด็ดขาด
มาตรา ๓๔(๔) ยกเลิก
หมวด ๔
ผู้รับบํานาญกลับเข้ารับราชการใหม่
มาตรา ๓๕(๑๖) ยกเลิก
มาตรา ๓๕ ทวิ(๑๖) ยกเลิก
ลักษณะ ๒
บําเหน็จบํานาญพิเศษ
มาตรา ๓๖ เมื่อข้าราชการผู้ใดประสบเหตุดั่งที่บัญญัติไว้ในลักษณะนี้ ให้จ่ายบําเหน็จหรือ
บํานาญพิเศษให้
สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญพิเศษเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้
มาตรา ๓๗ ข้า ราชการ พลทหารกองประจํ า การ หรือ บุค คลที ่ทํ า หน้า ที ่ท หารตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด ผู้ใดได้รับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองข้าง ตาบอด หรือ
ได้รับการป่วยเจ็บซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจแล้ว และแสดงว่าถึงทุพพลภาพไม่สามารถจะรับราชการ
ต่อไปได้อีกเลย ทั้งนี้เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ให้ผู้นั้น
ได้รับบํานาญปกติกับทั้งได้รับบํานาญพิเศษด้วย เว้นแต่การได้รับอันตราย ได้รับการป่วยเจ็บ หรือการถูก
ประทุษร้ายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของตนเอง
/มาตรา ๓๘...

- ๕๒๑ มาตรา ๓๘ ข้าราชการผู้ใดได้รับบําเหน็จหรือบํานาญไปแล้วตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ผู้ใดซึ่งได้ออกจาก
ราชการหรือพ้นจากหน้าที่ทหารไปแล้ว ถ้าภายในกําหนดเวลาสามปี นับแต่วันออกจากราชการหรือพ้นจาก
หน้าที่ทหารปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่า ผู้นั้นเกิดป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพอันเป็นเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการระหว่างที่ผู้นั้นรับราชการหรือทําหน้าที่ทหารอยู่ ก็ให้จ่ายบํานาญตามมาตรา ๓๗ และถ้าถึงตาย
ก็ให้จ่ายบํานาญตามมาตรา ๔๑ ทั้งนี้ให้จ่ายให้ นับแต่วันขอและในกรณีที่ได้รับบําเหน็จไปแล้วก็ให้จ่ายเฉพาะ
บํานาญพิเศษแต่อย่างเดียว
มาตรา ๓๙ การคํ า นวณบํ า นาญพิ เ ศษ ให้ เ จ้ า กระทรวงเป็ น ผู้ กํ า หนดตามสมควรแก่
เหตุการณ์ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของผู้นั้น ตามอัตราดังต่อไปนี้
(๑) ในยามปกติ มี อั ต ราตั้ ง แต่ห้ า ในห้า สิบ ส่ วน จนถึ ง ยี่สิ บ ในห้า สิ บส่ ว นแห่ ง เงิ น เดื อ น
เดือนสุดท้าย
(๒) ผู้มีหน้าที่ต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศหรือต้องไปราชการ
หรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหน้าที่ต้องทําการดําน้ําหรือมีหน้าที่ทําการกวาดทุ่นระเบิด หรือมีหน้าที่
ขุดทําลาย ทําหรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหน้าที่เกี่ยวกับไอพิษ ถ้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ที่กระทํานั้น
ให้มีอัตราเป็นจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย
(๓) เวลาทํ า หน้ า ที่ ต ามที่ ก ระทรวงกลาโหมกํ า หนด ในระหว่ า งเวลาที่ มี ก ารรบหรื อ
การสงครามหรือมีการปราบปรามการจราจล หรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินถ้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ที่กระทํานั้น ให้มีอัตราตั้งแต่สามสิบในห้าสิบส่วนจนถึงสามสิบห้าในห้าสิบส่วน
ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ในกรณีที่ไม่มีเงินเดือน ให้ถืออัตราเงินเดือนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
เป็นเงินเดือนเดือนสุดท้าย
มาตรา ๔๐ ผู้ ไ ด้ รั บ อั น ตรายถึ ง ทุ พ พลภาพดั ง กล่ า วในมาตรา ๓๗ แม้ จ ะยั ง ไม่ มี สิ ท ธิ
รับบํานาญปกติก็ให้ได้รับบํานาญปกติได้คิดตามอัตราที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ บวกกับบํานาญพิเศษด้วย
มาตรา ๔๑(๕) ผู้ได้รับอันตรายดังกล่าวในมาตรา ๓๗ ถ้าถึงแก่ความตายเพราะเหตุนั้นก่อน
ได้รับบํานาญพิเศษไป นอกจากบําเหน็จตกทอดซึ่งจะได้รับตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ ๓ ก็ให้จ่ายบํานาญพิเศษให้แก่
ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ อีกด้วย ดังนี้
(๑) ในยามปกติเป็นจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย
(๒) ผู้มีหน้าที่ต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศหรือมีหน้าที่ต้องทํา
การโดดร่ม หรือต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหน้าที่ต้องทําการดําน้ํา หรือมีหน้าที่
ทําการกวาดทุ่นระเบิด หรือมีหน้าที่ขุด ทําลาย ทําหรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหน้าที่เกี่ยวกับไอพิษ หรือ
เวลาทํ า หน้ า ที่ ต ามที่ ก ระทรวงกลาโหมกํ า หนด ในระหว่ า งเวลาที่ มี ก ารรบหรื อ การสงคราม หรื อ มี ก าร
ปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ถ้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ที่กระทํานั้น ให้มีอัตราเป็นจํานวนสี่สิบในห้าสิบส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของ
ผู้ตาย
/มาตรา ๔๒...

- ๕๒๒ มาตรา ๔๒ ข้าราชการผู้ใดได้รับการป่วยเจ็บจนทุพพลภาพดั่งกล่าวในมาตรา ๓๗ เพราะเหตุ
(๑) ต้องไปปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวนอกตําบลที่ตั้งสํานักงานประจําหรือ
(๒) ต้องประจําปฏิบัติราชการในท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บซึ่งท้องที่นั้น
ได้กําหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา
ถ้าปรากฏว่า ความป่วยเจ็บทุพพลภาพนั้นได้เกิดเนื่องจากการต้องไปปฏิบัติราชการหรือ
ต้องประจําปฏิบัติราชการนั้น ก็ให้จ่ายบํานาญตามมาตรา ๓๗ และถ้าถึงตายก็ใ ห้จ่ายบํานาญพิเศษตาม
มาตรา ๔๑ (๑)
มาตรา ๔๓ ข้ า ราชการ พลทหารกองประจํ า การ หรื อ บุ ค คลที่ ทํ า หน้ า ที่ ท หารตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด ผู้ใดสูญหายไปและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นได้รับอันตรายดั่งกล่าวในมาตรา ๓๗
ถึงตาย เมื่อพ้นกําหนดสองเดือนนับแต่วันสูญหาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้
ว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายในวันที่สูญหาย และให้จ่ายบํานาญพิเศษตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๑
ถ้าปรากฏในภายหลังว่า ผู้ที่ต้องสันนิษฐานว่าตายตามความในวรรคก่อนมิได้ตาย ก็ให้งดจ่าย
บํานาญพิเศษนั้น และถ้าเจ้ากระทรวงจะต้องจ่ายเงินให้ในระหว่างเวลาที่ต้องสันนิษฐานว่าถึงแก่ความตาย
ก็ให้หักจํานวนเงินทั้งหมดที่จ่ายไปแล้วออกจากจํานวนเงินที่ต้องจ่ายนั้น
มาตรา ๔๔(๑๔) บํานาญพิเศษที่บัญญัติในลักษณะนี้ ให้จ่ายแก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังนี้
(๑) บุตร ให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
(๒) สามีหรือภรรยา ให้ได้รับหนึ่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ทีม่ ีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ถ้ าผู้ตายไม่มี ท ายาทผู้มีสิท ธิ ไ ด้ รับบํ านาญพิ เ ศษในอนุมาตราใดดังกล่าว หรือทายาทนั้ น
ได้ตายไปก่อน ให้ แบ่งบํานาญพิเศษนั้นระหว่างทายาทผู้มีสิทธิ ตามส่วนในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้
บํานาญพิเศษ
ถ้าได้มีการจ่ายบํานาญพิเศษไปแล้ว หากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคําพิพากษาของศาลว่าเป็น
บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่
บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ให้แบ่งบํานาญพิเศษนั้นใหม่ระหว่าง
ทายาทผู้มีสิทธิโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคําพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิตั้งแต่วันตายของเจ้าบํานาญ
กรณี เ ช่ น นี้ ให้ ก ระทรวงการคลั ง หั ก เอาจากทายาทซึ่ ง รั บ บํ า นาญพิ เ ศษไปก่ อ นแล้ ว คื น ตามระเบี ย บที่
กระทรวงการคลังกําหนด
กรณีที่ไม่สามารถหักเงินบํานาญพิเศษที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปในส่วนของตนตามวรรคสาม
คืนได้ กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบํานาญพิเศษให้แก่บุตรซึ่งได้มีคําพิพากษาของศาลว่าเป็น
บุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบํานาญพิเศษแต่อย่างใด
/ถ้าไม่มี..

- ๕๒๓ ถ้าไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษดังกล่าวทั้ง ๓ อนุมาตราให้บุคคลซึ่งเจ้ากระทรวง
พิจารณาเห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตายอยู่หรือเป็นผู้อยู่ในความอุปการะของผู้ตาย เป็นผู้รับ
บํานาญพิเศษตามส่วนที่เจ้ากระทรวงจะได้กําหนดให้และเมื่อได้จ่ายบํานาญพิเศษให้แก่ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ใน
ความอุปการะของผู้ตายแล้ว หากปรากฏภายหลังว่ามีบุตรซึ่งได้มีคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วย
กฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีของให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับ
แต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาให้สั่งจ่ายบํานาญพิเศษให้แก่บุตร ซึ่งศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว กรณีเช่นนี้ถ้าไม่สามารถเรียกเงินบํานาญพิเศษที่จ่ายให้ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในความ
อุปการะของผู้ตายรับไปแล้วคืนได้ให้นําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อบุคคลซึ่งได้รับบํานาญพิเศษอยู่ตามที่กล่าวข้างต้นตายหรือหมดสิทธิไป ให้ส่วนที่ผู้นั้น
ได้รับอยู่เป็นอันยุติลงเพียงนั้น
มาตรา ๔๕ บํานาญพิเศษที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ ให้จ่ายโดยกําหนดเวลาและเงื่อนไข ดั่งนี้
(๑) บุตร ให้มีสิทธิได้รับจนอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ เว้นแต่เมื่ออายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์นั้น
กําลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมอุดมศึกษา หรือในชั้นอุดมศึกษาหรือชั้นการศึกษาที่ทางราชการรับรองให้เทียบเท่า
ก็ให้ได้รับต่อไปตลอดเวลาที่ยังทําการศึกษาอยู่ในสถานศึกษา แต่ไม่เกินอายุยี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับตลอดชีวิต เว้นแต่ทําการสมรสใหม่
(๓) บิดามารดา ให้ได้รับตลอดชีวิต
(๔) บุคคลอื่นนอกจากที่ได้กล่าวใน (๑) (๒) และ (๓) ถ้าอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ให้อนุโลม
รับอย่างบุตรแล้วแต่กรณี ถ้าไม่เข้าลักษณะดั่งกล่าวแล้ว ให้รับอยู่เพียงสิบปี
ถ้าผู้มีสิทธิได้รบั บํานาญพิเศษเป็นผู้พิการถึงทุพพลภาพอยู่ก่อนแล้ว หรือในระหว่างที่มีสิทธิ
ได้รับบํานาญพิเศษก็ให้ผู้นั้นได้รับบํานาญพิเศษตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู่
มาตรา ๔๖(๒๔) บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพที่ได้รับรวมกับบํานาญปกติถ้ามีจํานวนเงิน
รวมกันไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ให้ได้รับบํานาญพิเศษเพิ่มขึ้นอีกจนครบหนึ่งหมื่นห้าพันบาท และ
บรรดาผู้มีสิทธิจะได้รับจะยื่นขอเปลี่ยนเป็นการรับบําเหน็จพิเศษแทนได้เป็นจํานวนเงินเท่ากับบํานาญพิเศษ
หกสิบเดือน
มาตรา ๔๗ การขอบํานาญพิเศษต้องแสดงรายงานแพทย์ที่ทางราชการรับรองกับรายงาน
แสดงเหตุที่ต้องรับอันตราย ได้รับการป่วยเจ็บ หรือถูกประทุษร้ายนั้นด้วย
ในกรณีดั่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๓ ให้แสดงถึงเหตุการณ์อันทําให้ควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นได้รับ
อันตรายถึงตาย
(๒๑)
ลักษณะ ๒/๑
บําเหน็จดํารงชีพ
มาตรา ๔๗/๑ บําเหน็จดํารงชีพ ได้แก่ เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รบั บํานาญเพื่อช่วยเหลือการดํารงชีพ
โดยจ่ายให้ครั้งเดียว
/ผู้รับบํานาญปกติ...

- ๕๒๔ ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพลภาพมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินสิบห้าเท่าของบํานาญรายเดือนที่ผู้นั้นได้รับ
ผู้รับบํานาญผู้ใดได้รับทั้งบํานาญปกติและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ให้นําบํานาญ
ปกติและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมเป็นบํานาญรายเดือน เพื่อคํานวณจ่ายเป็นบําเหน็จดํารงชีพ
แก่ผู้นั้น
เมื่อได้รับบําเหน็จดํารงชีพแล้ว ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
ไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จดํารงชีพอีก ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่และได้ออกจากราชการในครั้งหลัง
โดยเลือกรับบํานาญ
ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผู้ใดได้รับบําเหน็จดํารงชีพไปแล้ว
ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ โดยมีสิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนก่อน
ออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ และเมื่อออกจากราชการในครั้งหลังโดย
เลือกรับบําเหน็จ การจ่ายบําเหน็จในกรณีเช่นว่านี้ ให้หักเงินออกจากบําเหน็จที่จะได้รับเท่ากับเงินบําเหน็จ
ดํารงชีพเสียก่อน
ในกรณีผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้แสดงเจตนาขอรับ
บําเหน็จดํารงชีพไว้แล้ว แต่ได้ตายก่อนได้รับเงินบําเหน็จดํารงชีพ ให้การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นอันระงับไป
ลักษณะ ๓(๕)
บําเหน็จตกทอด
มาตรา ๔๘(๑๖) ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการอยู่ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาย
ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินเป็นบําเหน็จตกทอด
เป็นจํานวนตามเกณฑ์คํานวณในมาตรา ๓๒ (๑) ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังนี้
(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่าง
ทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ
ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามอนุมาตราดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้
ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรือบุคคลนั้นได้ตาย
ไปก่อนให้สิทธิในบําเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง
/ในกรณี...

- ๕๒๕ ในกรณีที่ได้มีการจ่ายบําเหน็จตกทอดไป แล้วหากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคําพิพากษาของศาล
ว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ให้แบ่งบําเหน็จตกทอดนั้นใหม่
ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคําพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิตั้งแต่วันตาย
ของเจ้าบํานาญในกรณีเช่นนี้ให้กระทรวงการคลังเรียกคืนบําเหน็จตกทอดจากทายาท ซึ่งรับบําเหน็จตกทอด
ไปก่อนแล้วตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณี ที่ ไม่ สามารถเรียกคืนบํ าเหน็ จตกทอดที่ จ่ ายให้ รั บเกิ นไปในส่ วนของตนตามวรรคห้ า
ได้กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดให้แก่บุตรซึ่งได้มีคําพิพากษาของศาลว่าเป็น
บุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแต่อย่างใด
มาตรา ๔๙(๒๔) ภายใต้บังคับมาตรา ๓๘ ผู้ได้รับบํานาญปกติหรือผู้มีสิทธิจะได้รับบํานาญปกติ
หรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย ให้จ่ายเงินเป็นบําเหน็จตกทอดให้แก่บุคคลตามมาตรา ๔๘
เป็นจํานวนสามสิบเท่าของบํานาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ที่ได้รับ
หรือมีสิทธิได้รับและให้จ่ายตามส่วนและหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรานั้น
(๒๑)
ในกรณีที่ได้มีการรับบําเหน็จดํารงชีพไปแล้ว เมื่อผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพตาย การจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่ง ให้หักเงินออกจากบําเหน็จตกทอดที่จะ
ได้รับเท่ากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียก่อน
มาตรา ๕๐(๕) การคํานวณเงินบําเหน็จตกทอดตามความในลักษณะนี้ รายใดได้ผลเป็นยอดเงิน
บําเหน็จตกทอดไม่ถึงสามพันบาท ก็ให้จ่ายเป็นเงินบําเหน็จตกทอดสามพันบาท
ลักษณะ ๔
การพิจารณาสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญ
มาตรา ๕๑(๑๔) เมื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการเจ้าสังกัดซึ่งมีฐานะไม่ต่ํากว่ากรม
หรือจังหวั ด แล้ วแต่กรณี ได้ รับเรื่องราวขอรับบําเหน็จหรือบํานาญแล้ว ให้รีบตรวจสอบและนํ าส่ งให้ถึง
กระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันรับ และให้กระทรวงการคลังรีบพิจารณาสั่งภายในยี่สิบเอ็ดวัน
นับแต่วันรับ ทั้งนี้ เว้นแต่ความล่าช้าเป็นเพราะความผิดของผู้ขอหรือส่วนราชการเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี
การขอให้สั่งจ่ายและการสั่งจ่ายบําเหน็จหรือบํานาญ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
ลักษณะ ๕
การเสียสิทธิรบั บํานาญ
มาตรา ๕๒(๒๕) ยกเลิก
/มาตรา ๕๓(๑๙)...

- ๕๒๖ มาตรา ๕๓(๑๙) ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการหรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ผู้ใดมีกรณีหรือต้องหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงถึงแก่ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัยในเรื่องที่กระทําผิดวินัยนั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัด
พิจารณาวินิจฉัยว่า ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อนจะต้องได้รับโทษถึงไล่ออกหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นจะต้อง
ถูกลงโทษถึงไล่ออก ทายาทไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๘
ในกรณี ที่ ข้ า ราชการตุ ล าการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการหรื อ
ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ผู้ใดมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงถึงแก่ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัยในเรื่องที่กระทําผิดวินัยนั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณา
วินิจฉัยว่า ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อนจะต้องได้รับโทษถึงไล่ออกหรือปลดออกหรือไม่ ถ้ากระทรวงเจ้าสังกัด
เห็นว่าผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษถึงไล่ออกหรือปลดออก ทายาทไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๘
มาตรา ๕๔ ผู้ซึ่งได้รับบํานาญปกติหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ หรือได้รับบํานาญพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ผู้ใดกระทําความผิดอาญาซึ่งไม่ใช่ความผิดในลักษณะ
ลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือถูกฟ้องว่าเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ถ้าถึงแก่ความตาย
ก่อนคดีหรือก่อนคดีถึงที่สุด ให้กระทรวงเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นเคยสังกัดอยู่พิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้นั้นได้กระทํา
ความผิดจริงหรือไม่ถ้าเห็นว่าผู้นั้นได้กระทําความผิดซึ่งกฎหมายกําหนดโทษจําคุกอย่างสูงไว้เกินกว่าหนึ่งปีแล้ว
ทายาทไม่มีสิทธิได้รับบํานาญตามมาตรา ๔๙
มาตรา ๕๕ ทายาทดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิที่จะได้รับบํานาญตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙
(๑) ผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้เจตนากระทําหรือพยายามกระทําให้เจ้าบํานาญหรือผู้ที่จะ
ก่อให้เกิดสิทธิรับบํานาญแก่ตนถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ทายาทตามมาตรา ๔๔ ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้เจตนากระทําหรือพยายามกระทํา
ให้ทายาทด้วยกันถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ผู้ที่ได้ฟ้องเจ้าบํานาญหรือผู้ที่จะก่อให้เกิดสิทธิรับบํานาญแก่ตน หาว่าทําความผิดโทษ
ประหารชีวิต และตนเองกลับต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่า มีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทําพยานเท็จ
ลักษณะ ๖
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๖ ข้าราชการผู้ใดลาออกไปดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน หรือสภาผู้แทนราษฎร
แล้วแต่กรณี ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่ ก็ให้นับเวลาระหว่างที่ดํารงตําแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทน หรือสภาผู้ แทนราษฎรในการคํานวณบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายที่ใ ช้อยู่ก่อนวันใช้
พระราชบัญญัตินี้
/มาตรา ๕๗...

- ๕๒๗ มาตรา ๕๗ ผู้ซึ่งไปหรือผู้ซึ่งทางราชการสั่งอนุญาตให้ไปศึกษาวิชาในต่างประเทศก่อนวันใช้
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อเข้ารับราชการให้มีสิทธินับเวลาระหว่างไปศึกษาวิชาในต่างประเทศเป็นเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามเกณฑ์ในกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญที่ใช้อยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๘ ข้าราชการผู้ใดกลับเข้ารับราชการก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญที่ใช้อยู่ในขณะที่กลับเข้ารับราชการนั้น อาจให้นับเวลาราชการหลายตอนต่อกันได้
ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้นับเวลาราชการตอนก่อนกับตอนหลังต่อกันได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
(๑) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ ตอนที่ ๒๔ เล่ม ๖๘ หน้า ๑ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๔๙๔
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๔ เป็นต้นไป
(๒) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๔
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ ตอนที่ ๘๐ เล่ม ๖๘ หน้า ๑ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๔ เป็นต้นไป
(๓) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๖
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ หน้า ๑๙๖ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๔ เป็นต้นไป
(๔) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๙๙
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๗๗ หน้า ๕ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๙๙
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๙ เป็นต้นไป
(๕) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๐๒
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๐๑ หน้า ๒๔ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๒
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นต้นไป
(๖) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๐๔
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๙๖ หน้า ๑ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๕ เป็นต้นไป
(๗) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๐๙
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๗๙ หน้า ๓๗ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๙
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๙ เป็นต้นไป

- ๕๒๘ (๘) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๑๒
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๙ หน้า ๑๒ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๑๒
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นต้นไป
(ปว) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒๕ ลง ๒๐ เม.ย.๑๕
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๖๔ หน้า ๑๓ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๑๕
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นต้นไป
(๙) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๑๖
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๒๐ หน้า ๑ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๖
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นต้นไป
(๑๐) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๑๗
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๑๒ หน้า ๓๘ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นต้นไป
(๑๑) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๑๘
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๓๕ หน้า ๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นต้นไป
(๑๒) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๒๐
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๑๗ หน้า ๓๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๐
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นต้นไป
(๑๓) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๓
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๔๖ หน้า ๑ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๓
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นต้นไป
(๑๔) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๖
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๗๐ หน้า ๑๓ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๖
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นต้นไป
(๑๕) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๓๐
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๑๙ หน้า ๑ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๐
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นต้นไป
(๑๖) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๙
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔๒ ก หน้า ๒๒ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๙
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นต้นไป
(๑๗) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๒
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๗๕ ก หน้า ๖ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นต้นไป

- ๕๒๙ (๑๘) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๔๓
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑ ก หน้า ๕ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นต้นไป
(๑๙) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๔๓
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๙ ก หน้า ๗ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นต้นไป
(๒๐) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๔๓
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๙๒ ก หน้า ๑ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นต้นไป
(๒๑) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๔๖
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๑๓ ก หน้า ๑ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นไป
(๒๒) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๔๗
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๗ ก หน้า ๒๙ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นไป
(๒๓) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ.๒๕๕๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก หน้า ๕๒ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป
(๒๔) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.๒๕๕๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๕ ก หน้า ๑๐ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป
(๒๕) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๕๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก หน้า ๑ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป

สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. ศักดิ์ศิริ ธนากิจ
(ศักดิ์ศิริ ธนากิจ)
ผอ.กสบ.สบ.ทหาร
๓๑ ส.ค.๕๔

