เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

กองการศึกษา

เมษายน ๒๕๖๔

เครื่องหมายเหล่าทหารสารบรรณ

เครื่องหมายเหล่าทหารสารบรรณ นั้น ทำเป็นรูป กระบี่กับปากไก่ไขว้กันและมีหนั งสือ
ทับอยู่กลางเครื่องหมาย
ปากไก่
มีความหมายถึง สิ่งที่ใช้ขีดเขียน อันเป็นต้นตระกูลของเครื่องเขียน
กระบี่
มีความหมายถึง การปกครองบังคับบัญชา คือการรู้จักเป็นผู้บังคับบัญชา
และรู้จักเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและอยู่ใต้แบบธรรมเนียมของทหาร
หนังสือ
มีความหมายถึง หนังสือที่ใช้เป็นหลั กฐานต่างๆ และรวมถึงแฟ้มและ
หนังสือแบบธรรมเนียมด้วย
หลักฐาน ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย เครื่องแบบทหารบกและการแต่งเครื่องแบบ
ทหารบก พ.ศ. ๒๕๐๕ ลง ๒๙ มิ.ย. ๒๕๐๕

คำนำ
หนังสือ “เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหาสาระที่เ กี่ยวข้องใน
เรื่องการได้มาซึ่งสิทธิในลักษณะต่างๆ ของกำลังพลในกองทัพบกที่เกิดขึ้นเมื่อออกจากราชการหรือถึง
แก่กรรม ตลอดจนได้บรรจุระเบียบ ข้อบังคับ และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน เป็น
ประโยชน์กับผู้ที่ปฏิบัติงานในสายธุรการกำลังพลและผู้ที่สนใจ สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและใช้
ข้ออ้างอิงในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องได้เป็นอย่างดี หากมีข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งให้
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ทราบด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑ กล่าวทั่วไป
- ความนำ
- ความจำเป็นต้องเรียนรู้ในวิชานี้
- สิทธิของข้าราชการและลูกจ้างเมื่อออกจากราชการและถึงแก่กรรม
- หน้าที่ข้าราชการ
- สถานที่ขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
- การรับรองสำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
- กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ฯ
- การนับอายุ
- การแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหาร
- ประวัติมาความเป็นมาของเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
- นิยามศัพท์
บทที่ ๒ เบี้ยหวัด
- ความหมาย
- ทหารที่มีสิทธิรับเบี้ยหวัด
- การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณเบี้ยหวัด
- การนับเวลาราชการทวีคูณ
- เวลาราชการทวีคูณที่ควรทราบ
- เกณฑ์คำนวณเบี้ยหวัด
- ทหารซึ่งไม่มีสิทธิรับเบี้ยหวัด
- การงดเบี้ยหวัด
- หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องขอรับเบี้ยหวัด
- เงื่อนไขเกี่ยวกับเบี้ยหวัด
บทที่ ๓ บำเหน็จ บำนาญ
- ความหมาย
- คุณสมบัติของข้าราชการที่มีสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จ บำนาญ
- สิทธิในบำเหน็จ บำนาญ
- เหตุที่จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ
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- สิทธิที่จะได้รับบำเหน็จ บำนาญ
- การนับเวลาสำหรับคำนวณบำเหน็จ บำนาญ
- การคำนวณบำเหน็จ บำนาญ
- การเสียสิทธิรับบำนาญ
- ผู้รับบำนาญกลับเข้ารับราชการใหม่
- หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องราวขอบำเหน็จ บำนาญ
บทที่ ๔ บำเหน็จ บำนาญพิเศษ
- ความหมาย
- ผู้ที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ
- คำว่าพิการและทุพพลภาพ
- การปูนบำเหน็จพิเศษ
- เกณฑ์คำนวณบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
- เกณฑ์คำนวณบำนาญพิเศษเหตุเสียชีวิต
- การจ่ายบำนาญพิเศษเหตุเสียชีวิต ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ
- ทายาทไม่มีสิทธิรับบำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอด
- กฎหมายที่เกี่ยวกับการสมรสและบุตรบุญธรรม
- ผู้อุปการะและผู้อยู่ในอุปการะมีข้อพิจารณาดังนี้
- หลักฐานแสดงการเป็นทายาทและการเสียชีวิตของทายาท
- มรดก
- การทำเรื่องราวขอบำเหน็จบำนาญพิเศษ
- หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องราวขอบำเหน็จบำนาญพิเศษสำหรับ
ผู้พิการทุพพลภาพ
บทที่ ๕ บำเหน็จตกทอด
- ความหมาย
- เกณฑ์บำเหน็จตกทอด
- เงื่อนไขและส่วนแบ่งของทายาทในบำเหน็จตกทอด
- เกณฑ์ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด
- ทายาทที่ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด
- การสอบสวนทายาทและการชดใช้เงินคืน
- การทำเรื่องราวขอรับบำเหน็จตกทอด
- หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องราวขอบำเหน็จตกทอด
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บทที่ ๖ บำเหน็จลูกจ้าง
- ความหมาย
- ประเภทลูกจ้าง
- คำนิยาม
- ปีงบประมาณ
- บำเหน็จปกติ
- การนับเวลาการทำงานของลูกจ้างประจำสำหรับคำนวณจ่ายบำเหน็จปกติ
- เกณฑ์คำนวณบำเหน็จปกติและบำเหน็จรายเดือน
- บำเหน็จพิเศษลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว
- ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว
- บำเหน็จพิเศษ
- กรณีที่ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย
- หลักฐานประกอบการยื่นเรื่องราวขอรับเงินบำเหน็จลูกจ้าง
- ระเบียบ กค. ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒
- ระเบียบ กค. ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๔
เอกสารอ้างอิง
- พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
- พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒
- พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓
- พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓
- พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖
- พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
- พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
- พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
- พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
- พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
- พ.ร.บ. ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก
ของคณะปฏิวตั ิ พ.ศ. ๒๕๐๑
- พ.ร.บ. ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก
ของคณะปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๑๙
- พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญผู้ที่ไปปฏิบัติการร่วมกับสหประชาชาติในกรณีประเทศ
เกาหลี พ.ศ.๒๔๙๔
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- พ.ร.บ. ให้สิทธิการต่อเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. ๒๕๑๒
- พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
- พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
- พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
- พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙
- พ.ร.ฎ. เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ พ.ศ. ๒๕๔๒
- พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
- พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑
- พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
- พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗
- พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘
- พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘
- พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
- พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
- พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
- พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
- พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙
- พ.ร.ฎ. กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๕
- พ.ร.ฎ. กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
- พ.ร.ฎ. กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
- พ.ร.ฎ. กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐
- พ.ร.ฎ. กำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคไข้เจ็บ พ.ศ. ๒๕๐๑
- ระเบียบ กห. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญและการเบิกจ่ายเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๑
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- ผนวก ก. หลักฐานประกอบการจัดทำเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
ปกติ
- ผนวก ข. หลักฐานประกอบการจัดทำเรื่องขอรับบำนาญพิเศษหรือบำเหน็จ
ตกทอด
- ผนวก ค. หลักฐานประกอบการเป็นทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ
- ผนวก ง. การส่งรูปถ่ายของผู้มีสิทธิขอรับเงินประเภทต่างๆ
- ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญและการเบิกจ่ายเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๘
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แพทย์ที่กระทรวงการคลังรับรอง
- กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
- กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพรานกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๘
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพรานกระทรวง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพรานกระทรวง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑
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๑

บทที่ ๑
กล่าวทั่วไป
๑. ความนำ
บรรดาบุคคลที่ประกอบอาชีพในการรับราชการเมื่อได้ปฏิบัติงานเป็นผลดีมีความชอบก็จะได้
เลื่อนชั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นบำเหน็จตอบแทนตามระเบียบและวิธีการที่กำหนดไว้ นอกจากนั้น
เมื่อต้องออกจากงานหรือถึงแก่กรรมก็ยังมีเงินบำเหน็จ บำนาญให้เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดี
ที่ได้รับราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นหลักประกันในการดำรงชี พ
ของตนเองและครอบครัวในยามชราภาพ ทั้งยังเป็นตัวอย่างอันดีแก่ข้าราชการทั่วไปในการที่จะอุทิศ
กายใจเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติอย่างเต็มสติกำลังต่อไป
อนึ่ง กระทรวงกลาโหมยังมีนโยบายที่จะผูกมัดทหารไว้หลังจากที่ได้ออกจากประจำการไป
แล้วโดยกำหนดให้เป็นทหารกองหนุนเมื่อประเทศชาติมีความจำเป็นก็จะได้เรียกตัวกลับมาปฏิบัติ
ราชการอีก เช่น ในเวลาเกิดสงครามหรือเกิดจลาจล เป็นต้น ทั้งนี้โดยทางราชการจ่ายเบี้ยหวัดให้เป็น
รายเดือนและเมื่อย้ายประเภทไปรับบำเหน็จ บำนาญ ก็ยังคำนวณเวลาในระหว่างรับเบี้ยหวัดได้อีก
หนึ่งส่วนในสี่ส่วนนำไปรวมกับเวลาราชการในการคำนวณบำเหน็จ บำนาญอีกด้วย
๒. ความจำเป็นต้องเรียนรู้ในวิชานี้
๒.๑ เพื่อให้ได้ทราบถึงสิทธิอันควรมีควรได้ของตนตามกฎหมายและรักษาไว้มิให้ต้ องหลุด
ลอยไปโดยความไม่รู้หรือเนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
๒.๒ เมื่อได้ทราบถึงสิทธิของตนแล้ว ก็จะบังเกิดความสนใจในการจัดหาเอกสารและหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในอันที่จะทำให้ประวัติของตนเป็นไป
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินเรื่องราวขอรับเบี้ยบำเหน็จ บำนาญเป็นไปโดยรวดเร็ว
ทั้งในเรื่องการรับเงินของตนเองเมื่อออกจากราชการหรือการรับเงินของทายาทเมื่อเจ้าตัวเสียชีวิต
๒.๓ เพื่อเป็นการบริการกำลังพล ขณะนี้ ทบ. ได้กำหนดให้ มทบ. มีแผนกประวัติและบำเหน็จ
บำนาญ โดยบรรจุกำลังพลเหล่าทหารสารบรรณเป็นเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีห น้าที่รับผิดชอบดำเนินงาน
ประวัติ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ให้แก่กำลังพลในหน่วยส่วนภูมิภาคและส่วนกำลังรบในพื้นที่
นอกจากนั้น ก็ยังมีการบรรจุกำลังพลเหล่าทหารสารบรรณเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการกำลังพลของหน่วย
ส่วนกลางและส่วนการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับประวัติ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ให้แก่
กำลังพลของหน่วยอีกด้วย ดังนั้น ในฐานะที่เป็นเหล่าทหารสารบรรณซึ่งมีโอกาสที่จะต้องได้รับการบรรจุ
ให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้เพื่อที่จะได้ นำไปปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องเรียบร้อยและดำเนินการให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินโดยรวดเร็ว สมความมุ่งหมายที่ทางราชการ
ได้กำหนดไว้

๒

๓. สิทธิของข้าราชการและลูกจ้างเมื่อออกจากราชการและถึงแก่กรรม
๓.๑ ข้าราชการออกจากราชการขณะยังมีชีวิต จะได้รับ
๓.๑.๑ เบี้ยหวัด (เฉพาะทหาร) หรือบำเหน็จ หรือบำนาญปกติ หรือบำนาญพิเศษ
และบำนาญปกติรวมกัน
๓.๑.๒ เงินสวัสดิการของผู้นั้นเมื่อออกจากราชการ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่ารักษา
พยาบาล
๓.๑.๓ เงินออมทรัพย์ (เฉพาะข้าราชการ ทบ.)
๓.๑.๔ เงินค่าพาหนะกลับภูมิลำเนา (ต้องขอภายใน ๑ ปี นับแต่วันออกจากราชการ)
๓.๒ ข้าราชการประจำการถึงแก่กรรม ทายาทจะได้รับ
๓.๒.๑ เงินเดือนค้างจ่าย (ถึงวันเสียชีวิต)
๓.๒.๒ เงินตามสิทธิของผู้นั้นก่อนเสียชีวิต (ค่าเช่าบ้านเบิกได้ถึงเดือนที่เสียชีวิต)
๓.๒.๓ เงินออมทรัพย์ (เฉพาะข้าราชการ ทบ.)
๓.๒.๔ เงินช่วยพิเศษ
๓.๒.๕ บำเหน็จตกทอด หรือบำนาญพิเศษและบำเหน็จตกทอด
๓.๒.๖ เงินค่าพาหนะกลับภูมิลำเนา (ต้องขอภายใน ๑ ปี นับแต่วันเสียชีวิต)
๓.๓ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดถึงแก่กรรม ทายาทจะได้รับ
๓.๓.๑ เบี้ยหวัดค้างจ่าย (ถึงวันเสียชีวิต)
๓.๓.๒ เงินช่วยพิเศษ
๓.๓.๓ บำเหน็จตกทอด
๓.๓.๔ เงินสวัสดิการของผู้นั้นก่อนเสียชีวิต (ค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาล
เบิกได้ถึงวันเสียชีวิต)
๓.๔ ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม ทายาทจะได้รับ
๓.๔.๑ บำนาญค้างจ่าย (ถึงวันเสียชีวิต)
๓.๔.๒ เงินช่วยพิเศษ
๓.๔.๓ บำเหน็จตกทอด
๓.๔.๔ เงินสวัสดิการของผู้นั้นก่อนเสียชีวิต (ค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาล
เบิกได้ถึงวันเสียชีวิต)
๓.๕ ลูกจ้างประจำออกจากราชการหรือถึงแก่กรรม ทายาทจะได้รับ
๓.๕.๑ บำเหน็จปกติ
๓.๕.๒ บำเหน็จพิเศษ
๓.๕.๓ เงินช่วยพิเศษ (กรณีถึงแก่กรรม)

๓

๓.๖ เงินช่วยพิเศษ เป็นเงินที่ทางราชการจ่ายให้เพื่อช่วยเหลือในการจัดการศพข้าราชการ
ประจำการและผู้ที่รับเบี้ยหวัด บำนาญปกติ และ/หรือ บำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ดังนี้
๓.๖.๑ ข้าราชการ ทายาทจะได้รับเงินเท่ากับเงินเดือน ๓ เดือน
๓.๖.๒ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ทายาทได้รับเงินเท่ากับเบี้ยหวัด ๓ เดือน
๓.๖.๓ ผู้รับบำนาญปกติ และ/หรือบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ทายาทได้รับเท่ากับ
บำนาญ และ/หรือ บำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ รวมกับ ชคบ. (ถ้ามี) ๓ เดือน
ผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จ่ายให้แก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบ
ของกระทรวงการคลัง ถ้ามิได้ระบุไว้หรือบุคคลที่ระบุไว้ ตายเสียก่อนก็ให้จ่ายแก่บุคคลตามลำดับ
ก่อนหลังดังต่อไปนี้
ก. คู่สมรส
ข. บุตร
ค. บิดามารดา
ถ้าบุคคลดังกล่าว ข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับเงินภายในระยะเวลาหนึ่งปีก็ไม่ต้องจ่าย
หลักฐานการขอรับเงินช่วยพิเศษ ต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้
ก. แบบขอรับเงินช่วยพิเศษ
ข. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ (ถ้ามี)
ค. สำเนามรณบัตร
ง. หลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาว่าเป็นทายาท เช่น ทะเบียนสมรส, ทะเบียน
รับรองบุตรกับภริยาที่มิได้จดทะเบียนสมรส, ทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม, หลักฐานการตายของ
ทายาท ฯลฯ
๓.๗ หลักฐานการขอรับเงินเดือนจนถึงวันตายและเงินสะสม
๓.๗.๑ แบบยื่นเรื่องราวขอรับเงินเดือนจนถึงวันแก่กรรมและเงินสะสม
๓.๗.๒ สำเนาหนังสือสอบสวนทายาทของอำเภอ
๓.๗.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน
๓.๗.๔ สำเนามรณบัตร
๓.๗.๕ หลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาว่าเป็นทายาทเมื่อถึงแก่กรรม ทายาท
ต้องรีบติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดทันที และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กับปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ให้
คำแนะนำ
๔. หน้าที่ข้าราชการ
ข้าราชการที่มีหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติเพื่อให้งานประวัติบำเหน็จ บำนาญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อันจะเป็นผลให้การเบิกจ่ายเงินตามสิทธิอันควรได้เหล่านี้แก่ผู้มีสิทธิในระยะเวลาอันควร คือ
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๔.๑ ตรวจสอบรายการในประวัติของตนเองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หากรายการใดไม่ถูกต้อง
สมบูรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรักษาประวัติทราบ
๔.๒ ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรักษาประวัติให้คำแนะนำ
๔.๓ จัดหาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
๔.๔ ถ้ามีคู่สมรสต้องจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายกรณีที่มีบุตรนอกสมรสต้อง
จดทะเบียนรับรองบุตร แล้วนำหลักฐานดังกล่าวมอบให้เจ้าหน้าที่บันทึกประวัติ
๔.๕ จัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ และหนังสือรับรองทายาทแล้วส่ง
เก็บไว้กบั สมุดประวัติ
๔.๖ ชี้แจงให้ทายาทรับทราบถึงสิทธิที่จะได้รับเมื่อตนเองเสียชีวิตและสถานที่ที่จะต้องไป
ติดต่อดำเนินการ
๔.๗ เมื่อออกจากราชการต้องไปติดต่อหน่วยที่มีหน้าที่ในการดำเนินการภายใน ๑๐ วัน
นับแต่วันออกจากราชการ
๔.๗.๑ ส่วนภูมิภาค มทบ. ดำเนินการในเรื่อง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จ
ปกติลูกจ้าง (ส่งตรงไปยังสำนักคลังเขต) และเรื่องบำเหน็จตกทอด กรณีกองหนุนมีเบี้ยหวัดและ
ข้าราชการบำนาญเสียชีวิต (ส่งตรงไปยังกรมบัญชีกลาง) สำหรับเรื่องบำนาญพิเศษ และบำเหน็จ
พิเศษลูกจ้าง ยังคงส่งเรื่องผ่าน สบ.ทบ.
๔.๗.๒ ส่วนกลางและส่วนการศึกษา ต้นสังกัดรวบรวมเอกสารชั้นต้น ส่งผ่าน สบ.ทบ.
เพื่อตรวจสอบครั้งสุดท้าย ก่อนขอถือจ่ายไปยังกรมบัญชีกลางต่อไป
๕. สถานที่ขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
๕.๑ ส่วนกลาง จะขอรับเงินที่ใดที่หนึ่ง ดังนี้
- สป. (กง.กห.)
- ทบ. (กง.ทบ.)
- ทร. (กง.ทร.)
- ทอ (กง.ทอ)
๕.๒ ส่วนภูมิภาค
- มทบ.
- อำเภอที่มีคลังอำเภอ
- สำนักงานสัสดีจังหวัด
- กองบิน ๕ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

๕

หน่วยเบิกจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
จังหวัด
หน่วยเบิกจ่าย
กรุงเทพมหานคร - สป. (กง.กห.)
- ทบ. (กง.ทบ.)
- ทร. (กง.ทร.)
- ทอ (กง.ทอ)
กาญจนบุรี
มทบ.๑๗
กำแพงเพชร
สัสดีจังหวัด ก.พ.
กระบี่
สัสดีจังหวัด ก.บ.
กาฬสินธุ์
สัสดีจังหวัด ก.ส.
ขอนแก่น
มทบ.๒๓
- อำเภอพล
จันทบุรี
สัสดีจังหวัด จ.บ.
ฉะเชิงเทรา
สัสดีจังหวัด ฉ.ช.
ชลบุรี
มทบ.๑๔
ชุมพร
มทบ.๔๔
เชียงราย
มทบ.๗๗
เชียงใหม่
มทบ.๓๓
ชัยภูมิ
สัสดีจังหวัด ช.ย.
- อำเภอภูเขียว
ชัยนาท
สัสดีจังหวัด ช.น.
ตรัง
สัสดีจังหวัด ต.ง.
ตราด
สัสดีจังหวัด ต.ร.
ตาก
มทบ.๓๑๐
- อำเภอสอด
นครราชสีมา
มทบ.๒๑
- อำเภอบัวใหญ่
นครสวรรค์
มทบ.๓๑
นครปฐม
สัสดีจังหวัด น.ฐ.
นนทบุรี
สัสดีจังหวัด น.บ.

จังหวัด
นครนายก
นราธิวาส
นครศรีธรรมราช

น่าน
นครพนม
หนองคาย
บุรีรัมย์
บึงกาฬ
ปราจีนบุรี
ปทุมธานี
ปัตตานี
ประจวบคีรีขันธ์
พิจิตร
แพร่
พังงา
พัทลุง
เพชรบูรณ์
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
เพชรบุรี
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
แม่ฮ่องสอน
มุกดาหาร
ยะลา

หน่วยเบิกจ่าย
สัสดีจังหวัด น.ย.
สัสดีจังหวัด น.ร.
มทบ.๔๑
- อำเภอปากพนัง
มทบ.๔๓
- อำเภอทุ่งสง
มทบ.๓๘
มทบ.๒๑๐
สัสดีจังหวัด น.ค.
มทบ.๒๖
สัสดีจังหวัด บ.ก.
มทบ.๑๒
สัสดีจังหวัด ป.ท.
มทบ.๔๖
กองบิน ๕
สัสดีจังหวัด พ.จ.
สัสดีจังหวัด พ.ร.
สัสดีจังหวัด พ.ง.
- อำเภอตะกั่วป่า
สัสดีจังหวัด พ.ท.
มทบ.๓๖
สัสดีจังหวัด อ.ย.
มทบ.๓๔
มทบ.๑๕
มทบ.๓๙
สัสดีจังหวัด ภ.ก.
สัสดีจังหวัด ม.ค.
สัสดีจังหวัด ม.ส.
- อำเภอแม่สะเรียง
สัสดีจังหวัด ม.ห.
สัสดีจังหวัด ย.ล.

จังหวัด
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ระยอง
ระนอง
ราชบุรี
ลำปาง
ลำพูน
เลย
ลพบุรี
ศรีสะเกษ
สงขลา
สระบุรี
สระแก้ว
สุรินทร์
สุราฎร์ธานี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สกลนคร
สุพรรณบุรี
สตูล
หนองบัวลำภู
อุทัยธานี
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อ่างทอง
อุบลราชธานี
อำนาจเจริญ

หน่วยเบิกจ่าย
สัสดีจังหวัด ย.ส.
มทบ.๒๗
สัสดีจังหวัด ร.ย.
สัสดีจังหวัด ร.น.
มทบ.๑๖
มทบ.๓๒
สัสดีจังหวัด ล.พ.
มทบ.๒๘
มทบ.๑๓
สัสดีจังหวัด ศ.ก.
มทบ.๔๒
มทบ.๑๘
มทบ.๑๙
มทบ.๒๕
มทบ.๔๕
สัสดีจังหวัด ส.ป.
สัสดีจังหวัด ส.ส.
สัสดีจังหวัด ส.ค.
สัสดีจังหวัด ส.ห.
สัสดีจังหวัด ส.ท.
มทบ.๒๙
สัสดีจังหวัด ส.พ.
สัสดีจังหวัด ส.ต.
สัสดีจังหวัด น.ภ.
สัสดีจังหวัด อ.น.
มทบ.๒๔
มทบ.๓๕
สัสดีจังหวัด อ.ท.
มทบ.๒๒
สัสดีจังหวัด อ.จ.

๖

๖. การรับรองสำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
๖.๑ ส่วนราชการที่มีหน้าที่ทำเรื่องราวขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ต้องแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองในเอกสาร รูปถ่าย ตลอดจนสำเนาเอกสารต่าง ๆ โดย
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหนึ่งนายและเจ้าหน้าที่สำรองหนึ่งนาย แล้วส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งจำนวน ๓
ฉบับ ไปยัง สบ.ทบ. โดยมีหนังสือส่งกำกับไปด้วย เมื่อ สบ.ทบ. ได้รับแล้วนำส่ง กง.กห. ๒ ฉบับ ถ้ามี
การเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นก็ให้ออกคำสั่งพร้อมทั้งแจ้งให้ สบ.ทบ. ทราบ พร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผลประกอบด้วยว่าเจ้าหน้าที่คนเดิมนั้นพ้นหน้าที่เพราะเหตุใด ซึ่ง สบ.ทบ. จะต้องแจ้งให้ กง.กห.
ทราบด้วย
เจ้าหน้าที่ประจำและเจ้าหน้าที่สำรองที่แต่งตั้งต้องเป็ นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรยศไม่ต่ำกว่า
ร้อยเอกหรือเทียบเท่า หากไม่มีข้าราชการชั้นดังกล่าวหรือมีแต่ไม่สะดวกที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวได้ก็
ให้แต่งตั้งข้าราชการชั้นสัญญาบัตรต่ำกว่ายศดังกล่าวได้
๖.๒ หลักเกณฑ์การรับรองสำเนาเอกสาร
๖.๒.๑ คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล ต้องให้จ่าศาลหรือเจ้าหน้าที่ธุรการชั้นสัญญา
บัตรของศาลเป็นผู้รับรอง
๖.๒.๒ เอกสารมหาชน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียน
รับรองบุตร ฯลฯ ต้องให้นายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายอำเภอรับรอง
๖.๒.๓ หนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยที่ออกหนังสือ
รับรอง ฯ เป็นผู้รับรองสำเนา
๖.๒.๔ เอกสารอื่น ๆ นอกจากข้อ ๖.๒.๑ และ ๖.๒.๒ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชั้น
สัญญาบัตรรับรอง
การรับรองสำเนาเอกสารตามข้อ ๖.๒ นี้ จะต้องมีเจ้าหน้าที่รับรองเอกสารตาม ข้อ ๖.๑
รับรองอีกด้วย
๖.๓ วิธีการรับรองสำเนาเอกสาร เจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อจริงในเอกสารทุกฉบับ
สำเนาจากการถ่ายเอกสารหรือจากการถ่ายเอกสารหรือจากการอัดสำเนาด้วยเครื่องโรเนียวจะต้อง
ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาซ้ำอีกถึงแม้ว่าจะมีลายมือชื่อผู้รับรองสำเนาอยู่ก่อนแล้วก็ตาม
๗. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ฯ
ทบ. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินเรื่องราว เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ไว้ดังนี้
๗.๑ ผู้ที่ออกจากราชการ (หรือทายาท) ต้องไปลงชื่อในเรื่องราว ฯ ที่หน่วยส่วนกลาง, ส่วน
การศึกษา, มทบ. ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันออกจากราชการ (หรือถึงแก่กรรม)
๗.๒ หน่วยส่วนกลาง, ส่วนการศึกษา, มทบ. เสนอไป ทบ. (สบ.ทบ.) ภายใน ๑๐ วัน นับแต่
รับเรื่อง

๗

๗.๓ สบ.ทบ., กง.ทบ. ร่วมกันตรวจสอบแล้วส่งกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ภายใน
๒๐ วัน นับแต่รับเรื่อง
๗.๔ กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) จะตรวจสอบและสั่งจ่ายต่อไป
๘. การนับอายุ
การนับอายุนั้น นับได้สองวิธี คือ
๘.๑ นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ได้แก่ การนับอายุตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร อันเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนทหาร, การแบ่งประเภท
ทหารกองหนุน การนับเวลาสำหรับปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นต่าง ๆ เหล่านี้ วิธีนับอายุ คือ ผู้ที่เกิด
ปีพุทธศักราชใดให้ นับว่ามีอายุค รบ ๑ ปีบริบูรณ์ ในเมื่อสิ้นปีพุทธศักราชนั้น เช่น ก. เกิดเมื่อ ๑๒
เม.ย. ๑๐ จะมีอายุครบ ๑ ปีบริบูรณ์ ๑ ม.ค. ๑๑ หรือ ข. เกิดเมื่อ ๓๐ ธ.ค. ๑๐ จะมีอายุครบ ๑ ปี
บริบูรณ์ ๑ ม.ค. ๑๑ และ ก. มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ใน ๑ ม.ค. ๒๘ (ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร
ให้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการแก่ผู้ร้องขอเข้ากองประจำการ เมื่ออายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์)
๘.๒ นับตามทางสุริยคติ เป็นการนับโดยปกติธรรมดา ทั่วไปไม่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร เช่น การนับอายุเพื่อรับราชการตามกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือ
ครบเกษียณอายุ ให้ใช้วิธีนับให้ครบตามวัน เดือน ปี จริง ๆ ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ตามตัวอย่างใน ข้อ ๘.๑ ก. จะมีอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์ เมื่อ ๑๑ เม.ย. ๑๑ ข. อายุครบ ๑ ปี
บริบูรณ์ เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๑๑ และ ก. จะมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ใน ๑๑ เม.ย. ๒๘
อนึ่ง แต่เดิมมาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. ๒๔๘๔ วันขึ้นปีใหม่ของไทยเริ่มตั้งแต่ ๑ เมษายน ไปจนถึง
๓๑ มีนาคม เป็นวันสิ้นปี ต่อมาทางราชการได้กำหนดมีปฏิทินขึ้นใหม่โดยให้ปีใหม่เริ่มตั้งแต่ ๑ มกราคม
ไปจนถึง ๓๑ ธันวาคม เป็นวันสิ้นปี เช่นเดียวกับอารยประเทศทั้งหลาย ทั้ งนี้เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช
๒๔๘๔ เป็นต้นมา ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ จึงมีเพียง ๙ เดือน (๑ เมษายน ถึง ๓๑ ธันวาคม) เท่านั้น
การนับอายุว่าด้วยการทหารใน พ.ศ. ๒๔๘๓ นับเต็มปี แต่การนับทางสุริยคตินับเพียง ๙ เดือน
๙. การแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหาร
๙.๑ นายทหารสัญญาบัตร
ตามข้อบังคับทหารว่าด้วยการแบ่งประเภทสัญญาบัตร ที่ ๑๑/๑๖๕๓๖ ลง ๑๕ พ.ย. ๘๒
๒๔๘๒
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยหวัดหรือบำนาญมี ๔ ประเภท คือ
๙.๑.๑ นายทหารประจำการ คือ นายทหารที่มีตำแหน่งราชการประจำในกระทรวง
กลาโหมและได้รับเงินเดือนในอัตราประจำในงบประมาณของกระทรวงกลาโหม

๘

๙.๑.๒ นายทหารกองหนุน คือ นายทหารที่ไม่มีตำแหน่งราชการประจำในกระทรวง
กลาโหมและกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารประเภทนี้ ซึ่งแบ่งเป็น
๙.๑.๒.๑ นายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
๙.๑.๒.๒ นายทหารกองหนุนไม่มีเบี้ยหวัด
การเป็นนายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดหรือไม่มีเบี้ยหวัด หรือมีเบี้ยหวัดแล้วกลับเป็น
ไม่มีเบี้ยหวัดภายหลัง กระทรวงกลาโหมจะเป็นผู้สั่ง โดยปกติให้สังกัดหน่วยทหารหรือจังหวัดทหาร
ซึ่งเป็นภูมิลำเนาหรือต้นสังกัดของผู้นั้น เว้นแต่กระทรวงกลาโหมจะสั่งเป็นอย่างอื่น
อายุผู้ที่อยูใ่ นประเภทกองหนุน
นายทหารกองหนุนจะอยู่ในประเภทกองหนุนได้ต้องมีอายุไม่เกิน ดังนี้
ก. นายร้อย, นายเรือ, นายเรืออากาศ อายุไม่เกิน ๔๕ ปี
ข. พันตรี, พันโท, นาวาตรี, นาวาโท, นาวาอากาศตรี, นาวาอากาศโท อายุไม่เกิน
๕๐ ปี แต่ รมว.กห. จะสั่งให้ผู้มีอายุเกินกำหนดนี้ คงอยู่ในกองหนุนต่อไปเป็นพิเศษก็ได้แต่อายุไม่เกิน
๕๕ ปี
ค. พันเอก, นาวาเอก, นาวาอากาศเอก และนายพล อายุไม่เกิน ๕๕ ปี
นายทหารกองหนุนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ก. เมื่อมีคำสั่งให้เป็นนายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด จะต้องรีบรายงานให้หน่วยต้นสังกัด
ทราบ
ข. ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและแบบธรรมเนียมของทหาร
ค. โดยปกติมีหน้าที่เข้ารับราชการปีหนึ่งไม่เกิน ๒ เดือน และมีหน้าที่เข้ารับราชการ
ในขณะที่มีราชการพิเศษเมื่อคำสั่งของ รมว.กห. เมื่อมีสงครามหรือประกาศระดมพลหรือประกาศใช้
กฎอัยการศึกในเขตท้องถิ่นที่ซึ่งตนตั้งภูมิลำเนาอยู่ แม้จะไม่ได้มีคำสั่งเรียกประการใด นายทหาร
กองหนุนต้องไปรายงานตนเองยังหน่วยที่ตนสังกัดโดยเร็วที่สุด
ง. เมื่อย้ายภูมิลำเนาหรือไปต่างจังหวัดชั่วคราว ตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันไปหรือก่อนวันจะไป เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับแล้วให้
นำส่งรายงานนั้นไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รักษาประวัติ และถ้าในกรณีเกี่ยวกับการเงินก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษา
ประวัติส่งไปยังเจ้าหน้าที่การเงินด้วย
ถ้าออกไปนอกราชอาณาจักรต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ
ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาอนุญาต และให้หน่วยราชการนั้นแจ้งเรื่องการอนุญาตให้
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทราบด้วย
จ. ถ้าเข้ารับราชการในกระทรวง ทบวง กรม อื่น ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
ว่าเข้ารับราชการตำแหน่งใด เป็นข้าราชการประเภท มีสิทธิรับบำเหน็จ บำนาญ หรือได้รับเงินเดือน
เท่าใดหรือได้เลื่อนชั้นเงินเดือนหรือออกจากราชการ ทั้งนี้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ มีกรณีนั้น

๙

และผู้บังคับบัญชาต้องเสนอรายงานตามลำดับจนถึงหน่วยขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมและให้เจ้าหน้าที่
ส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่เสมียนตราและเจ้าหน้าที่การเงินต่อไป
ฉ. เมื่อจะลาอุปสมบทต้องยื่นรายงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดและเสนอตามลำดับ
จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๙.๑.๓ นายทหารนอกราชการ คือ นายทหารที่ไม่มีตำแหน่งราชการประจำใน
กระทรวงกลาโหมและกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารประเภทนี้ (กำหนดเรื่องการสังกัดเช่นเดียว
กับนายทหารกองหนุน)
นายทหารนอกราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแบบธรรมเนียมของ
ทหารเช่นเดียวกับนายทหารกองหนุนทุกประการ แต่ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเข้ารับราชการในยามปกติ
นอกจากนั้นความสำคัญที่ทางราชการทหารจะต้องใช้นายทหารนอกราชการนี้เป็นรองลงมาจาก
นายทหารกองหนุน คือ เมื่อนายทหารกองหนุนมีไม่พอใช้แล้วจึงจะจัดจากนายทหารนอกราชการนี้
เมื่อมีสงคราม, การประกาศระดมพล หรือประกาศใช้กฎอัยการศึกในท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ แม้
ไม่มีคำสั่งเรียกประการใดก็ต้องไปรายงานตนเองยังหน่วยต้นสังกัดโดยเร็วที่สุด
นายทหารนอกราชการอยู่ในประเภทนอกราชการได้ไม่เกินอายุดังนี้
ก. นายร้อย, นายเรือ, นายเรืออากาศ อายุไม่เกิน ๕๕ ปี
ข. พันตรี, พันโท, นาวาตรี, นาวาโท, นาวาอากาศตรี, นาวาอากาศโท ไม่เกิน ๖๐ ปี
ค. พันเอก, นาวาเอก, นาวาอากาศเอก และนายพล ไม่เกิน ๖๕ ปี
ถ้าอายุเกินเกณฑ์ดังกล่าวนี้ เมื่อออกจากราชการจะต้องเป็นนายทหารพ้นราชการ
๙.๑.๔ นายทหารพ้ น ราชการ คือ นายทหารที่ ไม่ มีตำแหน่ งราชการประจำใน
กระทรวงกลาโหมและกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารประเภทนี้ โดยปกติให้สังกัดกองทัพที่
ตนสังกัด เว้นแต่จะได้สั่งเป็นอย่างอื่น
นายทหารพ้นราชการ ไม่มีหน้าที่จะต้องเข้ารับราชการทหารอย่างใด ๆ แต่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับและแบบธรรมเนียมของทหารอย่างนายทหารกองหนุนและนายทหารนอก
ราชการทุกประการ
นายทหารกองหนุน เมื่ออายุเกินกำหนดที่จะเป็นนายทหารกองหนุนทางราชการก็จะ
ย้ายประเภทนายทหารกองหนุนเป็นนายทหารนอกราชการ ตั้งแต่ ๑ มกราคม เป็นต้นไป
นายทหารนอกราชการ เมื่ออายุเกินกำหนดที่จะเป็นนายทหารนอกราชการทางราชการ
ก็จะย้ายประเภทนายทหารพ้นราชการ นอกจากนี้นายทหารนอกราชการยังมาจากนายทหารซึ่งมี
อายุอยู่ในเกณฑ์นายทหารกองหนุนหรือนายทหารนอกราชการที่เจ็บป่วยพิการทุพพลภาพซึ่งแพทย์
ของทางราชการอย่างน้อย ๒ นาย มีความเห็นว่าไม่สามารถจะรับราชการได้ต่อไปหรือผู้บังคับบัญชา
พิจารณาโดยถ่องแท้แล้วว่าไม่สมควรจะให้อยู่ในประเภทกองหนุนหรือนอกราชการต่อไป เช่น ผู้มี

๑๐

ความประพฤติชั่ว ฯลฯ เป็นต้น ก็จะมีคำสั่งให้เป็นนายทหารพ้นราชการ เพื่อมิให้มีหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการทหารอีกต่อไป
๙.๒ นายทหารประทวนและพลทหาร ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ นายทหารประทวนและพลทหารจะต้องอยู่ในกองประจำการและกองหนุนชั้นต่างๆ ดังนี้
๙.๒.๑ กองประจำการ
๒ ปี
๙.๒.๒ กองหนุนชั้นที่ ๑
๗ ปี
๙.๒.๓ กองหนุนชั้นที่ ๒
๑๐ ปี
๙.๒.๔ กองหนุนชั้นที่ ๓
๖ ปี
การปลดเป็นกองหนุนชั้นต่าง ๆ ให้ถือวันเข้ารับราชการก่อนขึ้นทะเบียนกองประจำการหรือ
ตามวันที่ได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วแต่กรณี แล้วนับตั้งแต่เดือนที่เข้ารับราชการเป็นต้นไป
เป็นรายเดือนจนครบกำหนดจึงให้นำปลดในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป เช่น ขึ้นทะเบียนกองประจำการ
ในเดือน เม.ย. ๙๗ ต้องปลดกองหนุนชั้นที่ ๑ ใน เม.ย. ๙๙ เป็นต้น
สำหรับผู้มีสิทธิได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับราชการในกองประจำการน้อยกว่า ๒ ปี ก็ลดเวลา
ประจำการลงตามระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน โดยนับเวลาราชการจริงเท่านั้น (แต่ถ้ายื ดการปลด
ออกจากกองประจำการจะถือว่าอยู่ในกองประจำการเพียง ๒ ปีบริบูรณ์) ส่วนเวลากองหนุนนั้นไม่มี
เปลี่ยนแปลงประการใด เช่นผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับราชการในกองประจำการเพียง ๖ เดือน
ผู้นี้จะพ้นกองหนุนชั้นที่ ๒ เมื่อ ๑๗ ปี ๖ เดือน ฯลฯ เป็นต้น
นายทหารประทวนและพลทหารประจำการ เมื่อออกจากราชการยังไม่พ้นกองหนุนชั้นที่ ๒
มีสิทธิรับเบี้ยหวัด ถ้าเมื่อออกจากราชการอายุพ้นกองหนุนชั้นที่ ๒ ก็มีสิทธิรับบำเหน็จ บำนาญ ส่วน
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนประจำการแล้วออกจากราชการ
ถ้าอายุไม่เกิน ๓๙ ปีบริบูรณ์ มีสิทธิรับเบี้ยหวัด ถ้าอายุเกิน ๓๙ ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิรับบำเหน็จ บำนาญ
๑๐. ประวัติความเป็นมาของเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญนี้ได้มีมานานแล้วเฉพาะเบี้ยหวัดนั้นปรากฏว่า เมื่อครั้งแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
มิได้มีก ำหนดการจ่ ายที่ แน่ น อน เริ่ม มีก ารจ่ ายที่ แน่ น อนก็ต่อเมื่อได้ป ระกาศในพระราชบั ญ ญั ติ
สำหรับกรมทหาร เมื่อ ๙ พฤษภาคม ๒๔๓๑ โดยจ่ายให้เป็นรายปี ต่อมาเมื่อ ๑๘ ก.ค. ๖๐ จ่าย
เป็นงวดละ ๓ เดือน แล้วจึงมาจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่ ๑๔ ก.พ. ๖๕ เป็นต้นมา ส่วนเบี้ยบำนาญได้
เริ่มมีมาตั้งแต่ ๙ ธันวาคม ๒๔๔๔ ซึ่งเป็นวันประกาศใช้พระราชบัญญัติเบี้ยบำนาญ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๒๐ เป็นต้นไป
ในสมัยก่อน พ.ศ. ๒๔๗๘ ผู้ที่จะได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ บำเหน็จ ก็มีแต่นายทหารสัญญาบัตร
และข้าราชการสัญญาบัตรเท่านั้น ส่วนนายทหารประทวนและข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรไม่มี

๑๑

สิทธิจะได้รับ เมื่อถึงคราวออกจากราชการก็ออกไปเฉย ๆ โดยไม่มีการจ่ายเงินตอบแทนใด ๆ ให้เลย
นอกจากบางครั้งบางคราวที่มีการยุ บ เลิ กตำแหน่งหรือการปรับปรุงกันขึ้นเป็ นการใหญ่ ก็มีการ
จ่ายเงิน ก้อนให้ ในอัตราไม่เกิน เดือนที่ได้รั บ อยู่ส ามเดือน เช่น เมื่อคราว พ.ศ. ๒๔๖๘ และ พ.ศ.
๒๔๗๐ เป็นต้น เงินที่ได้ในกรณีพิเศษนี้ไม่ใช่เงินบำเหน็จอย่างปัจจุบัน เพราะไม่มีหลักเกณฑ์ที่วางไว้
แน่นอน แต่ไม่ได้ทุกคราวคงให้เฉพาะบางครั้งบางคราวที่ทางราชการเห็นเป็นการสมควร
นายทหารประทวนและข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มีสิทธิได้รับบำเหน็จ บำนาญ
เมื่อวัน ที่ ๑๗ พฤศจิ ก ายน ๒๔๗๘ ซึ่งเป็ น ที่ ป ระกาศใช้พ ระราชบัญ ญั ติ บำเหน็ จ บำนาญทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๘ และพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘
ที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ ในมาตรา ๙ แห่ งพระราชบัญญัตินี้ให้นายทหารประทวนมีสิทธิได้รับบำเหน็จ
บำนาญ เช่นเดียวกับนายทหารสัญญาบัตรและข้าราชการพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรมาจนทุกวันนี้
เมื่อนายทหารประทวนมีสิทธิได้รับบำเหน็จ บำนาญแล้วก็ควรได้เบี้ยหวัดด้วยกระทรวงกลาโหมจึงได้
ตราข้อบังคับว่าด้วยเงินเบี้ยหวัดที่ ๒/๙๘๔ ลง ๒๓ เม.ย. ๗๙ และในข้อ ๑. หมายเลข ๒ แห่งข้อบังคับนี้
๒๔๗๙
ได้ให้สิทธิแก่นายทหารประทวนได้เบี้ยหวัดเช่นเดียวกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรทุกประการ
ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ทางราชการได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญ ขึ้นใหม่
โดยรวมพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญทหารและพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการฝ่าย
พลเรือนเป็นพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน เรียกว่า พระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.
๒๔๙๔ ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่ ๑๒ เมษายน ๒๔๙๔ เป็นต้นไป พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ถือว่าพลทหาร
กองประจำการมีสิทธิได้รับบำเหน็จ บำนาญด้วย และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ กระทรวง
กลาโหมจึงได้ปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่
๑๒ เมษายน ๒๔๙๕ โดยให้พลทหารกองประจำการมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดเช่นเดียวกับนายทหาร
สัญญาบัตรและนายทหารประทวนทุกประการ
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ยังให้สิทธิแก่ทายาท
ของข้าราชการประจำการ ทายาทของทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดและทายาทของข้าราชการประจำการ
ที่รับบำนาญซึ่งได้ถึงแก่กรรม (การถึงแก่กรรมนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากความประพฤติอย่างชั่วร้ายแรง
ของตนเอง) ให้ได้รับบำนาญตกทอดต่อไปอีกด้วย (ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ
ฉบับที่ ๔ เปลี่ยนจากบำนาญตกทอดเป็นบำเหน็จตกทอด ตั้งแต่ ๑ พ.ย. ๐๒)
๑๑. นิยามศัพท์
๑๑.๑ “ข้าราชการ” หมายความว่า ทหารและข้าราชการพลเรือน
๑๑.๒ “ทหาร” หมายความว่า นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารประทวน ตลอดจนว่าที่
ยศนั้น ๆ และพลทหารประจำการ

๑๒

๑๑.๓ “ข้าราชการพลเรือน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการพลเรือน สังกัดกระทรวง
กลาโหม ข้าราชการครู ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย
๑๑.๔ “เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จ บำนาญ” หมายความว่า เวลาราชการข้าราชการ
รับราชการตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือน
๑๑.๕ “เงินเดือนเดือนสุดท้าย” หมายความว่า เงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณประเภท
เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชาและหรือเงินเพิ่ม
การเลื่อนฐานะ และหรือสำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และหรือสำหรับการสู้รบ
และหรือสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด แต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มอื่น ๆ ส่วนราชการตำรวจ ซึ่ง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจ โดยได้รับเงินเดือนจากผู้ว่าจ้าง
เงินเดือนเดือนสุดท้ายหมายความว่า เงินเดือนที่ผู้ว่าจ้างจ่ายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามอัตรา
เงินเดือนในบัญชีต่อท้ายกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ เดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ
รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชา และหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือสำหรับประจำ
ตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และหรือสำหรับการสู้รบ และหรือสำหรับการปราบปรามผู้กระทำ
ความผิด แต่ไม่รวมเงินเพิ่มอย่างอื่น ๆ
๑๑.๖ “เงินเดือนเดิม” หมายความว่า เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับสูงสุดในครั้งใดก่อน
ออกจากราชการ แต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราเงินเดือนราชการ เงินเดือนเดิมให้หมายถึงเงินเดือน
เดือนสุดท้ายที่เคยได้รับสูงสุดในครั้งใดก่อนออกจากราชการและได้ปรับตามกฎหมายหรือข้อบังคับ
ที่ใช้แก่ข้าราชการนั้นแล้ว
๑๑.๗ “แพทย์ที่ราชการรับรอง” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม ประกอบโรคศิลปะหรือแพทย์ที่มีสิทธิประกอบ
โรคศิลปะในต่างประเทศซึ่งประกอบโรคศิลปะอยู่ในต่างประเทศนั้นและกระทรวงการคลังได้รับรอง
ให้ทำการตรวจและแสดงความเห็นได้
๑๑.๘ “ทายาทผู้มีสิทธิ” หมายความว่า
๑๑.๘.๑ บุตร และให้หมายความรวมถึงบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่บิดาตาย หรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดา
๑๑.๘.๒ สามีหรือภรรยา
๑๑.๘.๓ บิดาและมารดา

๑๓

๑๑.๙ “ผู้อุปการะ” หมายความว่า
๑๑.๙.๑ ผู้ที่ได้รับอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ ฉันท์บิดามารดากับ
บุตร หรือ
๑๑.๙.๒ ผู้ที่ได้อุปการะข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ ผู้มีรายได้ไม่เพียงพอ
แก่อัตภาพ หรือได้อุปการะข้าราชการบำนาญผู้ซึ่งป่วยเจ็บทุพพลภาพ หรือวิกลจริตไม่สามารถที่จะ
ช่วยตนเองได้ ผู้อุปการะตามข้อนี้ต้องเป็นผู้ให้อุปการะประจำเป็นส่วนใหญ่
๑๑.๑๐ “ผู้อยู่ในอุปการะ” หมายความว่า ผู้ที่ได้อยู่ในความอุปการะของผู้ตายตลอดมาโดย
จำเป็นต้องมีผู้อุปการะและความตายของผู้นั้นทำให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ
๑๑.๑๑ “บุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด” ได้แก่
๑๑.๑๑.๑ ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ และข้าราชการพลเรือน
สังกัดกระทรวงกลาโหม ได้ช่วยทหารปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของทหารราชการทหารในระหว่างเวลา
ที่มีการรบหรือสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน
๑๑.๑๑.๒ หน้าที่ประชาชนพลเมืองทั่วไปได้ช่วยทหารปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งหรือ
ความประสงค์ของทางราชการทหารในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือการสงคราม หรือการปราบปราม
จลาจลหรือในระหว่างเวลาที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

๑๔

บทที่ ๒
เบี้ยหวัด
๑. ความหมาย
“เบี้ยหวัด” ตามพจนานุกรมอธิบายว่าเป็ นคำนาม หมายถึงเงินตอบแทนความชอบที่ให้แก่
ทหารที่ออกจากประจำการซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม
เบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม คือ เงินตอบแทนความชอบที่จ่ายเป็นรายเดือน
ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่เป็นนายทหารกองหนุน กับนายทหารประทวนและพลทหารประจำการ
ที่ออกจากราชการยังไม่พ้นกองหนุนขั้นที่ ๒
ส่วนข้าราชการฝ่ายพลเรือนรวมทั้งข้ าราชการกลาโหมพลเรือนและทหารหญิงไม่มีสิทธิรับ
เบี้ยหวัดเพราะไม่ได้เป็นทหารกองหนุน
ผู้ที่รับเบี้ยหวัดได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ เช่นมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือในเรื่อง
ค่าเล่าเรียนหรือค่าบำรุงการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลและเมื่อถึงแก่กรรมทายาทยังมีสิทธิ ได้รับ
เงินช่วยพิเศษเท่ากับเบี้ยหวัด ๓ เดือน และได้รับบำเหน็จตกทอดด้วย
๒. ทหารที่มีสิทธิรับเบี้ยหวัด
เบี้ยหวัดจ่ายให้เฉพาะข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่เป็นทหารและรับเงินเดือนในอัตราประจำ
ของกระทรวงกลาโหม เป็นสิทธิของกระทรวงกลาโหมที่จะให้หรือไม่ให้หรือเมื่อให้แล้วจะงดเสียก็ได้
ถ้าผู้นั้นมีความประพฤติเสียหาย หรือขัดต่อข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัดกำหนดว่าทหารที่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดนั้นได้แก่
๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร
๒.๑.๑ นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งมีเวลาราชการเป็นข้าราชการไม่น้อยกว่า ๑ ปีบริบูรณ์
(รวมทั้งเวลาราชการทวีคูณด้วย) แล้วออกจากราชการเป็นนายทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร (ไม่นับเวลาขณะที่เป็นนักเรียนทหาร)
๒.๑.๒ นายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ ที่ไม่ได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
ภายหลังจากทางราชการสั่งให้กลับเข้ารับราชการประจำการใหม่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี แล้วออกจาก
ราชการเป็นนายทหารกองหนุน
๒.๒ นายทหารประทวนและพลทหารประจำการ
๒.๒.๑ นายทหารประทวนและพลทหารซึ่งรับราชการในกองประจำการครบกำหนด
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว เมื่อรับราชการประจำการต่อไปไม่น้อยกว่า ๑ ปี แล้ว
ออกจากประจำการและเมื่อออกจากประจำการนั้นยังไม่พ้นกองหนุนชั้นที่ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหารตามหลักเกณฑ์นี้ต้องประกอบด้วยเงื่อนไข ๓ ประการ

๑๕

๒.๒.๑.๑ รับ ราชการในกองประจำการครบกำหนดตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร ซึ่งตามปกติเป็นเวลา ๒ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่รายที่ได้รับการผ่อนผันให้ล ดเวลารับ
ราชการก็ให้เป็นไปตามนั้น ส่วนผู้ยืดการปลดจะนับเวลาราชการให้จนถึงวันสุดท้ายก่อนปลดปล่อย
๒.๒.๑.๒ รับราชการประจำการอีกไม่น้อยกว่า ๑ ปี ทั้งนี้ให้นับเฉพาะเวลา
ราชการปกติเท่านั้น (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ)
๒.๒.๑.๓ เมื่อออกจากราชการนั้นยังอยู่ในกองหนุนชั้นที่ ๑ หรือชั้นที่ ๒
๒.๒.๒ นายทหารประทวนและพลทหารกองหนุนซึ่งไม่ได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
ภายหลังทางราชการสั่งให้กลับเข้ารับราชการประจำการใหม่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี แล้วออกจาก
ราชการ เมื่อออกจากราชการนั้นยังไม่พ้นกองหนุนชั้นที่ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๒.๒.๓ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน
ประจำการแล้วออกจากราชการ ก่อนออกจากประจำการต้องรับราชการให้ครบกำหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และต้องรับราชการประจำการต่อไปไม่น้อยกว่า ๑ ปี และเมื่อออกจาก
ประจำการมีอายุไม่เกิน ๓๙ ปีบริบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องประกอบด้วยเงื่อนไข ๓ ประการ คือ
๒.๒.๓.๑ รับ ราชการในกองประจำการครบกำหนดตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหารคือ ๒ ปีบริบูรณ์
๒.๒.๓.๒ รับราชการประจำการต่อไปอีกไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยนับเฉพาะ
เวลาราชการปกติเท่านั้น (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ)
๒.๒.๓.๓ เมื่อออกจากราชการนั้นอายุไม่เกิน ๓๙ ปีบริบูรณ์
๓. การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณเบี้ยหวัด
ให้ นับตั้งแต่วันรับราชการตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือน
บุคคลที่เข้ามารับราชการไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการ
ประเภทอื่นใด เมื่อพ้นจากหน้าที่ราชการ ด้วยเหตุลาออก เกษียณอายุ หรือให้ออกโดย ไม่มีความผิด
เช่น เจ็บป่วย ขาดคุณสมบัติ หรือตาย แล้วแต่กรณี หากรับราชการโดยกระทำความชอบมาตลอด
ทางราชการก็จะตอบแทนบุคคลนั้นเป็นเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งอาจจ่ายเป็น รายเดือนหรือเป็นเงินก้อน
ครั้งเดียวซึ่งทางราชการจะจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการหรือทายาท
การเริ่มนับตั้งแต่วันเข้ารับราชการ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ในอัตราสามัญ แต่ไม่ก่อนวันที่มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ จนถึงวันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ หรือ
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน กรณีเกษียณอายุ หรือจนกระทั่งวันที่ถึงแก่ความตาย

๑๖

การเริ่มนับเวลาราชการ
กรณีมาจากทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ์)
๑. เป็นทหารกองประจำการแล้วปลดประจำการ ต่อมาได้บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบ
ให้นับเวลา
กองประจำการ

เริ่มแต่งตั้งยศ

ลาออก/เกษียณ

๒. เป็นทหารกองประจำการในช่วงกองประจำการเป็นนักเรียนทหาร
ให้นับเวลา
กองประจำการ

ลาออก/เกษียณ

กรณีเป็นนักเรียนทหาร(ชาย) ได้แก่ นักเรียนนายสิบ นักเรียนนายร้อย นักเรียนแพทย์ทหาร
๑. เป็นนักเรียนทหารเป็นวันเดียวกับวันขึ้นทะเบียนกองประจำการ และบรรจุเป็นทหารประจำการ
ให้นับเวลา
นักเรียนทหาร (อายุ ๑๘ ปี)

ลาออก/เกษียณ

๒. เข้าเป็นนักเรียนทหารก่อนอายุ ๑๘ ปี และขึ้นทะเบียน ฯ ภายหลัง หรือมีวันล้วงให้นับเวลาราชการ
ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียน ฯ หรือวันที่ ๑ ม.ค. ของปี พ.ศ. ที่มีอายุครบ ๑๘ ปี
อายุครบ ๑๘ ปี
ให้นับเวลา

เริ่มนับอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์

ลาออก/เกษียณ

กรณีเป็นนักเรียนทหาร(หญิง) ได้แก่ นักเรียนแพทย์ทหาร นักเรียนดุริยางค์ เป็นนักเรียนทหาร(หญิง)
ให้นับเวลาราชการตั้งแต่วันที่บรรจุเข้ารับราชการ
ให้นับเวลา

ลาออก/เกษียณ
วันบรรจุแต่งตั้งยศ

กรณีเป็นทหารประจำการหรือข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ให้นับเวลา

วันบรรจุรายงานตัว

ลาออก/เกษียณ

๑๗

กรณีผู้จบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และไม่อยู่ในกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ขึ้นทะเบียนกอง
ประจำการวันใดจะปลดเป็นกองหนุนชั้นปีที่ ๑ ประเภทที่ ๑ ในวันเดียวกัน
๑. ผู้จบ ร.ด.ปี ๓ เริ่มเป็นทหารประจำการ หรือข้าราชการพลเรือน
ให้นับเวลา

วันบรรจุรายงานตัว

ลาออก/เกษียณ

๒. ผู้จบ ร.ด.ปี ๓ เริ่มเป็นนักเรียนทหารก่อนวันขึ้นทะเบียน ฯ ให้นับเวลาตั้งแต่วันขึ้นทะเบียน
ให้นับเวลา

วันขึ้นทะเบียน

ลาออก/เกษียณ

๓. ผู้จบ ร.ด.ปี ๓ เริ่มเป็นนักเรียนทหารหลังวันขึ้นทะเบียน ฯ และปลดเป็นกองหนุน ให้นับเวลา
ตั้งแต่วันบรรจุ
ให้นับเวลา

วันบรรจุ

ลาออก/เกษียณ

แสดงช่วงเป็นทหารกองประจำการหรือขึ้นทะเบียนเป็นกองประจำการ
แสดงช่วงเป็นนักเรียนทหาร
แสดงช่วงเป็นทหารประจำการ
แสดงการนับเป็นเวลาราชการ
วันสิ้นสุดในการนับเวลาราชการ
๑. กรณีออกจากราชการ ให้นับถึงวันสุดท้ายก่อนคำสั่งระบุให้ออกจากราชการ ส่วนกรณี
ที่ผู้ลาออกยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายหลังจากวันที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการ ให้นับถึงวันทราบคำสั่ง
(ต้องตัดจ่ายเงินเดือนวันเดียวกันนี้ด้วย)
๒. กรณีเกษียณอายุ ให้นับถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
๓. กรณีถึงแก่กรรม ให้นับถึงวันเสียชีวิต
หมายเหตุ
๑. ผู้ซึ่งมีเวลาราชการทวีคูณ ให้นำเวลาราชการทวีคูณมารวมด้วย
๒. เมื่อป่วยหรือลาหรือต้องพักราชการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนเต็มนั้นให้นับ
เหมือนเต็มเวลาราชการ ถ้าได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนไม่เต็ม ให้นับเวลาตามส่วนแบ่งแห่งเงินเดือน
ที่ได้รับ ส่วนกรณีซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือน ไม่นับเวลาราชการให้แต่มิได้หมายความถึงผู้ที่มิได้
รับราชการด้วยการถูกลงทัณฑ์ทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร

๑๘

๓. ผู้ซ่ึงทางราชการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกให้ไปดูงาน หรือศึกษาวิชาต่างประเทศ
ให้นับเวลาในประเทศนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
๔. ผู้ซึ่งทางราชการสั่งให้ไปทำการใด ๆ ตามหลั กเกณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎี
การให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขดังนี้
๔.๑ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี เป็ นผู้สั่งให้ไปทำการและอาจสั่ง
ให้ทำการต่อไปได้รวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกินสี่ปี
๔.๒ ต้องเป็นข้าราชการประจำตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี
(สองปีสำหรับผู้ไปทำการในองค์การสหประชาติ)
๕. เวลาราชการให้นับแต่จำนวนปี เศษของปีถ้าครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี และให้นับสิบ
สองเดือนเป็นหนึ่งปี สำหรับจำนวนวันถ้ามีรวมกันหลายระยะให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน
๔. การนับเวลาราชการทวีคูณ
เวลาราชการทวีคูณคือเวลาราชการที่ได้เพิ่มพิเศษอีก ๑ เท่า ของเวลาราชการปกติโดยใช้สิทธิ
แก่บุคคลดังต่อไปนี้
๔.๑ ผู้ซึ่งกระทำหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดในระหว่าง
๔.๑.๑ มีการรบหรือสงครามหรือการปราบปรามจลาจล
๔.๑.๒ มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
๔.๑.๓ เป็นนักดำเรือดำน้ำ
ทั้งนี้ให้สิทธิแก่บุคคลทุกรายถึงแม้ว่าตามระยะเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับเงินเดือนจาก
เงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ก็ตาม
๔.๒ ข้าราชการผู้ซึ่งประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่มีประกาศใช้กฎอัยการศึก (ถ้ามีวันที่มิได้
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตประกาศใช้กฎอัยการศึก เช่น ลากิจ, ลาป่ วย, ลาไปต่างประเทศ, ลาอุปสมบท,
ขาดราชการ ฯลฯ ต้องหักวันที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่นั้นออกและบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในประวัติรับราชการ
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย)
กรณีดังกล่าว ถ้าผู้ใดมีเวลาราชการทวีคูณ ซึ่งอาจนับ เป็นทวีคูณในเวลาเดียวกันได้หลาย
ประการ ให้นับเวลาระหว่างนั้นเป็นทวีคูณเพียงประการเดียว เช่น ในระหว่างประเทศใช้กฎอัยการศึก
เมื่อ ๖ ต.ค. ๑๙ ตั้งแต่ ๗ ต.ค. ๑๙ ถึง ๕ ม.ค. ๒๐ รวม ๓ เดือน และในระหว่างนั้นได้ปฏิบัติราชการ
พิเศษ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค. ๑๙ ถึง ๓๐ พ.ย. ๒๐ รวม ๑ ปี จึงมีเวลาราชการทวีคูณดังนี้
วันทวีคูณกรณีประกาศกฎอัยการศึก ๗ ต.ค. ๑๙ ถึง ๕ ม.ค. ๒๐ เท่ากับ ๓ เดือน
วันทวีคูณกรณีปฏิบัติราชการพิเศษ ๖ ม.ค. ๒๐ ถึง ๓๐ พ.ย. ๒๐ เท่ากับ ๑๐ เดือน ๒๖ วัน
รวมเวลาราชการทวีคูณ ๑๓ เดือน ๒๖ วัน คือ ๑ ปี ๒๖ วัน

๑๙

๕. เวลาราชการทวีคูณที่ควรทราบในปัจจุบัน มีดังนี้
๕.๑ กรณีประกาศกฎอัยการศึก
๕.๑.๑ เมื่อ ๖ ต.ค. ๑๙ ตั้งแต่ ๗ ต.ค. ๑๙ – ๕ ม.ค. ๒๐ (๓ เดือน)
๕.๑.๒ ตั้งแต่ ๒๓ ก.พ. ๓๔ – ๒ พ.ค. ๓๔ (๒ เดือน ๘ วัน)
๕.๑.๓ ตั้งแต่ ๑๙ ก.ย. ๔๙ – ๒๖ ม.ค. ๕๐ (๔ เดือน ๘ วัน)
๕.๑.๔ ตั้งแต่ ๒๐ พ.ค. ๕๗ – ๑ เม.ย. ๕๘ (๑๐ เดือน ๑๓ วัน)
๕.๑.๕ ประกาศกฎอัยการศึกเฉพาะพื้น ที่ ๒๓ ก.ย. ๓๔ – ๑๒ พ.ย. ๔๑ (จำนวน
๒๑ จังหวัด), ๑๓ พ.ย. ๔๑ – ๑ เม.ย. ๔๓ (จำนวน ๒๐ จังหวัด) และ ๕ ม.ค. ๔๗ – ๒๐ ก.ค. ๔๘
ในพื้นที่
๕.๒ กรณีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ให้นับตั้งแต่วัน
ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันสุดท้ายก่อนให้เลิกหรือพ้นหน้าที่ (กอ.รมน.เป็นผู้รบั รอง)
๕.๓ กรณีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับราชการลับ ราชการพิเศษ, การป้องกันประเทศ ให้นับ
เหมือนกับข้อ ๕.๒ (ศปก.ทบ. หรือ บก.ทบ. หรือ สป.ที่เป็นหน่วยรับผิดชอบเป็นผู้รับรองแล้วแต่กรณี)
๕.๔ กรณีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ให้นับเหมือนกับข้อ ๕.๒ (เจ้าหน้าที่
กองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ กรมการเงินกลาโหม ซึ่งมีตำแหน่ งหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไป
เป็ นผู้ รับ รอง) โดยใช้แบบบัน ทึกรับรองเวลาราชการเป็น ทวีคูณหรือเวลาราชการตอนเป็นทหาร
(แบบ ๕๓๐๔) ซึ่งเป็นแบบบันทึกรับรองที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนด
๖. เกณฑ์คำนวณเบี้ยหวัด
เงินเบี้ยหวัดที่จ่ายให้แก่ผู้รับได้มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะแก่การครองชีพตามกาลสมัย
มาเป็นลำดับสำหรับในการนี้ได้ใช้เกณฑ์คำนวณเบี้ยหวัด คือ
เกณฑ์คำนวณเบี้ยหวัดทั่ว ๆ ไป ให้คำนวณตามส่วนแบ่งของเงินเดือนสุดท้าย โดยจ่ายเป็น
รายเดือน ดังนี้
๑. มีเวลาราชการไม่ถึง ๑๕ ปี ได้ ของเงินเดือน
๒. มีเวลาราชการ ๑๕ ปี แต่ไม่ถึง ๒๕ ปี ได้

ของเงินเดือน

๓. มีเวลาราชการ ๒๕ ปี แต่ไม่ถึง ๓๐ ปี ได้

ของเงินเดือน

๔. มีเวลาราชการ ๓๐ ปี แต่ไม่ถึง ๓๕ ปี ได้

ของเงินเดือน

๕. มีเวลาราชการ ๓๕ ปี แต่ไม่ถึง ๔๐ ปี ได้

ของเงินเดือน

๖. มีเวลาราชการเกินกว่า ๔๐ ปีขึ้นไป ให้แบ่งเงินเดือนเป็นห้าสิบส่วนคูณด้วยจำนวนปี
เวลาราชการเบี้ยหวัดให้จำกัดจำนวนอย่างสูงไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย

๒๐

๗. ทหารซึ่งไม่มีสิทธิรับเบี้ยหวัด
ทหารซึ่งระบุไว้ในกรณีต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด
๗.๑ ออกจากราชการได้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(พ้นเงื่อนไขที่จะรับเบี้ยหวัด)
๗.๒ นายทหารประทวนและพลทหารซึ่งรับราชการในกองประจำการครบกำหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการแล้วต้องรับราชการต่อไปเพราะเลื่อนกำหนดเวลาปลดหรือนายทหารประทวน
และพลทหารกองหนุนซึ่งเข้ารับราชการระดมพลเข้าฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๗.๓ ออกจากราชการเพราะมีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๗.๓.๑ ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
๗.๓.๒ กระทำความผิดต้องรับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษา
ถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่ความผิดอันต้องระวางโทษไม่เกินลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทที่ไม่เสียหายแก่ราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
๗.๓.๓ ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นคนล้มละลายเพราะทำหนี้สินขึ้นด้วยความทุจริต
หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีแพ่ง อันแสดงว่าเป็นการเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่งตำแหน่งหน้าที่
อย่างร้ายแรง
๗.๓.๔ ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งโดยชอบด้วยกฎหมายและการขัดคำสั่งเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๗.๓.๕ เปิดเผยความลับของทางราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
๗.๓.๖ ประมาท เลินเล่อในหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
๗.๓.๗ ต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไป
๗.๓.๘ หนีราชการทหารในเวลาประจำการ
๗.๓.๙ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
การออกจากราชการเพราะมีความผิดซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตาม ๗.๓.๒, ๗.๓.๓ ให้ไม่มี
สิทธิได้รับเบี้ยหวัด ตั้งแต่คำพิพากษาถึงที่สุด แต่ถ้าเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการอยู่แล้วให้ไม่มีสิทธิได้รับ
เบี้ยหวัด ตั้งแต่วันที่สั่งพักราชการ
สำหรับการพิจารณาว่าประพฤติอย่างใดจึงเข้าเกณฑ์ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั้น กห. ได้
กำหนดแนวทางไว้ดังนี้
ก. มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดฐาน
ลหุโทษ
ข. ได้กระทำความผิดโดยเจตนา คือทั้งกระทำโดยรู้สำนึกโดยประสงค์ต่อผลของการกระทำ
นั้น ๆ

๒๑

ค. ผู้กระทำความผิดนั้นอยู่ในฐานะที่ควรจะทราบว่าการกระทำนั้น ๆ ผิดกฎหมาย เช่น เป็น
ตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ โดยตรง
ง. ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ชีวิต หรือร่างกายของ
ตนเองหรือผู้อนื่ อย่างถึงขนาด
๘. การงดเบี้ยหวัด
ทหารซึ่งได้รับเบี้ยหวัดอยู่แล้ว ให้งดเบี้ยหวัดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๘.๑ นายทหารชั้นสัญญาบัตรกองหนุนมีเบี้ยหวัดซึ่งย้ายหรือปลดจากประเภทนี้
๘.๒ นายทหารประทวนและพลทหารมีเบี้ยหวัดซึ่งปลดจากกองหนุนชั้นที่ ๒ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร
๘.๓ เข้ารับราชการในตำแหน่งซึ่งมีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ
๘.๔ กระทำความผิดที่กำหนดไว้ในข้อ ๗.๓
๘.๕ หลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วต่อราชการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียกตัวในคราวมีราชการ
จำเป็นที่ตอ้ งการใช้ตัวได้
๘.๖ เจ็บไข้หรือพิการซึ่งแพทย์ของทหาร ๒ นาย มีความเห็นว่าไม่สามารถจะทำการตาม
หน้าที่ต่อไปได้
๙. หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องขอรับเบี้ยหวัด
๙.๑ แบบ ๕๓๐๐ (แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญฯ)
๙.๒ แบบ บ. (ทบ.๑๐๑-๐๔๑) รายการคำนวณเวลา
๙.๓ หนังสือรับรองการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ (กบข.)
๙.๔ หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการและรับรองการเบิกจ่ายเงินเดือนถึงวัน
ก่อนออกจากราชการ ๑ วัน พร้อมกับรับรองว่าไม่อยู่ในระหว่าง ถูกดำเนินคดีทางวินัย,
ไม่ถูกฟ้องคดีอาญา หรือหาว่ากระทำความผิดอาญาและไม่มีหนี้สินต่อทางราชการ (ถ้ามี
หนี้สินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าตัวให้หักหนี้สิน แจ้งหน่วยเบิกเบี้ยหวัดให้หักเงินใช้หนี้
แนบเรื่องด้วย)
๙.๕ สำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ
๙.๖ สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย (และเงินเพิ่มต่าง ๆ)
๙.๗ สำเนาคำสั่งสั่งออกจากราชการ
๙.๘ ประวัติรับราชการ

๒ ชุด
๒ ชุด
๒ ชุด

๒ ชุด
๒ ชุด
๒ ชุด
๒ ชุด
๑ เล่ม

๒๒

๙.๙ บัญชีรับรองวันทวีคูณของ กอ.รมน., กรป.กลาง, ศปก.ทบ.และ กง.กห.
(ฉบับจริง ๑ และสำเนาถ่ายจากฉบับจริง ๑ ฉบับ)
๒ ชุด
๙.๑๐ แบบ สรจ.๑ (แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด
บำเหน็จ บำนาญปกติ)
๒ ฉบับ
๙.๑๑ สำเนาทะเบียนบ้าน
๒ ชุด
๙.๑๒ สำเนาบัญชีธนาคาร
๒ ชุด
๙.๑๓ ถ้าขอรับเงินทาง สป. (กง.กห.) หรือ ทบ. (กง.ทบ.) ต้องส่งรูปถ่ายหน้าตรงขนาด
๑x๑ นิ้วจำนวน ๔ รูป ซึ่งผู้บังคับบัญชาชั้ น ผบ.พัน หรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองหลังรูป ถ้ารับเงิน
ต่างจังหวัดไม่ต้องส่งรูปถ่าย
หมายเหตุ
๑. กรณีที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วยังคงรับราชการต่อไป ต้องมีหนังสือของผู้บังคับบัญชา
ชั้น ผบ.พัน หรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดมาจนถึงวันรับทราบคำสั่งเมื่อใด
และได้จา่ ยเงินเดือนให้ถึงวันทราบคำสั่งนั้น
๒. ถ้ายื่นเรื่องราวขอรับเงินเบี้ยหวัดเป็นเวลานานเกินกว่า ๑ ปี นับแต่ออกจากราชการผู้มี
สิทธิต้องทำหนังสือชี้แจงว่าไม่เคยกลับเข้าทำงานที่ใด ไม่เคยยื่นเรื่องราวขอรับเบี้ยหวัดที่ใดมาก่อน
และไม่เคยต้องคดีจนทำให้เสียสิทธิ
๓. ผู้ที่ออกจากราชการไปแล้ว ภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่ต้องบันทึกที่ด้านหลังแบบ
บก.๔๐๐๑ ว่า “ในระหว่างที่ออกจากราชการไปนั้นไม่เคยเข้ารับราชการที่ใดมาก่อนเลย”
๔. ผู้ที่จบการศึกษาวิชาทหารปีที่ ๓ ของรด. ต้องส่งหลักฐานแสดงวิทยฐานะซึ่ง รด. ออกให้
หรือจะใช้สำเนาทะเบียนกองประจำการ (สด.๓) แทนก็ได้
๕. พลทหารที่กลับจากปฏิบัติราชการเกาหลีแล้วเข้ารับราชการภายใน ๑ ปี จากวันปลดปล่อย
ต้องคืนเงินบำเหน็จพิเศษ (จำนวน ๑,๐๐๐ บาท) ก่อน
๖. ประวัติรับราชการเป็นหลักฐานสำคัญ ต้องบันทึกให้ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
๑๐. เงือ่ นไขเกี่ยวกับเบี้ยหวัด
๑๐.๑ คำสั่งให้ออกจากราชการต้องระบุให้ได้รับเบี้ยหวัด
๑๐.๒ ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์รับเบี้ยหวัด ถ้าทางราชการปลดเป็นพ้นราชการเนื่องจากประพฤติชั่ว
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองอย่างน้อยสองนายได้ตรวจและลงความเห็นว่า
ไม่สามารถที่จะรับราชการในตำแหน่งหน้าที่นั้นต่อไป ไม่มีสิทธิรับเบี้ยหวัด
๑๐.๓ ทหารซึ่งได้รับเบี้ยหวัดอยู่ ถ้าได้รับเข้ารับราชการมีเงินเดือนต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัดและแจ้งให้หน่วยราชการที่เบิกจ่ายเบี้ยหวัดของตนทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันเข้ารับ
ราชการว่าได้เข้ารับราชการในกรมกอง กระทรวงใด ตั้งแต่ วัน เดือน ปี และเวลาใด เป็นข้าราชการ
ประเภทและมีเงินเดือนเท่าใด

๒๓

บทที่ ๓
บำเหน็จบำนาญ
๑. ความหมาย
“บำเหน็จบำนาญ” ตามพจนานุกรมอธิบายว่าเป็นคำนาม “บำเหน็จ” หมายถึงรางวัล ค่าเหนื่อย
ค่าความชอบพิเศษ เช่น ปูนบำเหน็จ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่ง จ่ายครั้งเดียวเมื่อ
ออกจากงาน ส่วน “บำนาญ” นั้นหมายถึงเงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการหรือทำงานในองค์กร
บริษัท ห้างร้าน เป็นต้นมาเป็นเวลานาน ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนจนตลอดชีวิตเมื่อออกจากราชการ
ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้ความหมายดังนี้
“บำเหน็จ” เป็นเงินที่ทางราชการตอบแทนความชอบให้แก่ข้าราชการที่ออกจากราชการ
โดยจ่ายให้เป็นก้อนเพียงครั้งเดียว เมื่อได้รับบำเหน็จไปแล้วเป็นอันสิ้นสุดเด็ดขาด ไม่มีสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือประการใดจากทางราชการต่อไปอีก แม้เมื่อกลับเข้ารับราชการใหม่สามารถให้นำเวลาราชการ
ตอนแรกมารวมกับเวลาราชการในครั้งหลัง เพื่อคำนวณบำเหน็จ บำนาญได้ตามมาตรา ๓๘ วรรค ๒
(พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙) ในกรณีสมัครเข้าเป็นสมาชิก กบข.
“บำนาญ” เป็นเงินที่ทางราชการตอบแทนความชอบให้แก่ ข้าราชการที่ออกจากราชการ
จนกระทั่งถึงวันที่ถึงแก่กรรม หรือถึงวันที่ผู้รับบำนาญหมดสิทธิในการรับบำนาญโดยจ่ายเป็นรายเดือน
นอกจากนี้ผู้ที่รับบำนาญยังได้รับความช่วยเหลือประการต่าง ๆ จากทางราชการ อีกด้วยเช่นกัน มีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องค่าเล่าเรียน หรือค่าบำรุงการศึกษาของบุตร ค่ารักษาพยาบาล และเมื่อ
ถึงแก่กรรมแล้วทายาทก็ยังมีสิทธิ ได้รับเงินช่วยพิเศษเท่ากับเงินบำนาญ ๓ เดือน และได้รับบำเหน็จ
ตกทอดด้วย เป็นต้น
๒. คุณสมบัติของข้าราชการที่มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ
จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๒.๑ ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนมาก่อนออกจากราชการ
๒.๒ มีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญไม่น้อยกว่า ๑ ปีบริบูรณ์
๒.๓ ไม่เป็นผู้ซึ่งถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะมีความผิด
๒.๔ ไม่เป็นข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้างในขณะออกจากราชการ
๒.๕ ไม่เป็นผู้ที่รัฐบาลได้กำหนดเงินอย่างอื่นไว้ให้แทนบำเหน็จหรือบำนาญแล้ว
๒.๖ ผู้ซึ่งไม่เคยรับราชการมาก่อนแต่ได้เป็นทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เมื่อปลดเป็นกองหนุนและได้เข้ารับราชการอีก โดยเวลารับราชการจะติดต่อกับเวลาราชการกอง
ประจำการหรือไม่ก็ตามครบหนึ่งปีบริบูรณ์

๒๔

๓. สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
(๑) เป็นสิทธิเฉพาะตัว กล่าวคือเป็นสิทธิของผู้นั้นที่จะต้องดำเนินการเองโดยเฉพาะจะโอน
ไปให้ผู้อื่นดำเนินการแทนไม่ได้ เว้นกรณีวิกลจริต หรือกายพิการ, จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งไม่
สามารถดำเนินการเองได้ จะต้องให้ศาลสั่งเป็ นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก่อน
จึงให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีดำเนินการในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมได้ สำหรับผู้ที่ถูกศาล
สั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าพนัก งานพิทักษ์ทรัพย์สินมีสิทธิที่จะเรียกร้อง เข้าดำเนินการแทนผู้มี
สิทธินั้นได้
(๒) สิทธิในบำเหน็จ บำนาญ ปกติถึงมีอายุความสามปี
๔. เหตุที่จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ
ข้าราชการที่ออกจากราชการแล้วจะมีสิทธิได้รับบำเหน็จหรือบำนาญด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๔.๑ เหตุทดแทน
๔.๒ เหตุทุพพลภาพ
๔.๓ เหตุสูงอายุ
๔.๔ เหตุรับราชการนาน
๔.๑ เหตุทดแทน ได้แก่ ผู้ซึ่งออกจากราชการเฉพาะ
๔.๑.๑ ยุบเลิกตำแหน่ง
๔.๑.๒ ทางราชการให้ออกจากราชการโดยไม่มีความผิด (เช่น หย่อนสมรรถภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือลาป่วยครบกำหนดตามข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการลา เป็นต้น)
๔.๑.๓ ข้าราชการการเมืองซึ่งออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ (เช่น ออกตาม
วาระ, ออกเพราะเหตุยุบสภา เป็นต้น)
๔.๑.๔ ทหารซึ่งออกจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด หมายถึงนายทหารสัญญาบัตรย้าย
ประเภทจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตรหรือ
นายสิบ และพลทหารประจำการ มีเบี้ยหวั ดที่พ้นจากกองหนุนชั้นที่ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร
๔.๒ เหตุทุพพลภาพ ได้แก่ผู้ซึ่งออกจากราชการเพราะเจ็บป่วยทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์
ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและให้ความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการในหน้าที่ต่อไปได้ การออก
จากราชการด้วยเหตุนี้ จะเป็นลาออกเอง หรือทางราชการให้ออกก็ได้
การปลดพิการทุพพลภาพ ต้องปลดวันเดียวกับที่คณะกรรมการแพทย์ (แพทย์ทหาร
ไม่น้อยกว่า ๒ นาย) ลงความเห็นว่าพิการทุพพลภาพ ท้ายคำสั่งต้องระบุให้ชัดเจนว่า “เป็นนายทหาร
(นายสิบ) พ้นราชการเพื่อรับบำเหน็จ (หรือบำเหน็จบำนาญ) สังกัด...”

๒๕

๔.๓ เหตุสูงอายุ ได้แก่
๔.๓.๑ ผู้มีอายุครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์แล้วลาออกจากราชการ
๔.๓.๒ ผู้มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แ ล้วทางราชการสั่งให้ ออกจากราชการ
(เกษียณอายุซึ่งต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์นั้น)
๔.๔ เหตุรับราชการนาน ได้แก่
๔.๔.๑ ผู้ที่มีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์
แล้วลาออกจากราชการหรือ
๔.๔.๒ ผู้ที่มีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบ ๓๐ ปีบริบูรณ์
แล้วทางราชการสั่งให้ออกจากราชการ
๕. สิทธิที่จะได้รับบำเหน็จ บำนาญ
ทหารที่พ้นเกณฑ์รับเบี้ยหวัดและข้าราชการอื่นที่ออกจากราชการจะมีสิทธิได้รับบำเหน็จ
บำนาญ ต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๕.๑ เกณฑ์ได้บำเหน็จ
๕.๑.๑ มีเวลาราชการไม่ถึง ๑๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งออกจากราชการด้วยเหตุทดแทน
ทุพพลภาพ เกษียณอายุ และลาออกเมื่ออายุครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์แล้ว
๕.๑.๒ ลาออกโดยไม่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งและมีเวลาราชการ ครบ ๑๐ ปีบริบูรณ์แล้ว
แต่ไม่ถึง ๒๕ ปีบริบูรณ์
๕.๑.๓ ผู้มีสิทธิในบำนาญ จะขอรับบำเหน็จแทนบำนาญได้โดยการยืนยันเป็นลายลักษณ์
อักษรแล้วลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน
หมายเหตุ
คำสั่งให้ออกจากราชการต้องระบุให้ได้รับบำเหน็จ
๕.๒ เกณฑ์ได้บำนาญ
๕.๒.๑ มีเวลาราชการตั้งแต่ ๑๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งออกจากราชการด้วยเหตุทดแทน
ทุพพลภาพ เกษียณอายุ และลาออกเมื่ออายุครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์แล้ว
๕.๒.๒ ลาออกโดยมีเวลาราชการตั้งแต่ ๒๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
หมายเหตุ
คำสั่งให้ออกจากราชการต้องระบุให้ได้ รับบำเหน็จบำนาญเพราะผู้มีสิทธิ ในบำนาญ
จะขอรับบำเหน็จแทนได้

๒๖

๖. การนับเวลาสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ
๖.๑ การนับเวลาสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ คงถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการนับเวลาสำหรับ
คำนวณเบี้ยหวัดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
๖.๒ ในระหว่างที่ทหารกองทุนได้รับเบี้ยหวั ด ให้นับเวลาสำหรับคำนวณบำเหน็จ บำนาญ
เสมอหนึ่งในสี่ของเวลาอยู่รับราชการเป็นทหารกองหนุน
๖.๓ สำหรับข้าราชการผู้ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๖.๓.๑ ลาออกโดยไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญจากการรับราชการ
ตอนก่อนลาออก
๖.๓.๒ ถูกปลดหรือถูกไล่ออกในกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๖.๓.๓ ออกจากราชการโดยได้รับหรือมีสิทธิที่จะรับบำเหน็จบำนาญแล้ว ถ้าภายหลัง
ได้เข้ารับราชการใหม่ให้คิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเฉพาะการรับราชการครั้งใหม่
เท่านั้น
ความในข้อ ๖.๓ มิให้ใช้บังคับแก่
๑. นายทหารซึ่งถูกปลดออกจากประจำการเป็นนายทหารกองหนุนโดยมิได้รับเบี้ยหวัด
บำเหน็จหรือบำนาญ หากได้เข้ารับราชการอีก
๒. นายทหารซึ่งลาออกจากประจำการเป็นนายทหารกองหนุนโดยมิได้รับเบี้ยหวัด
บำเหน็จ หรือบำนาญ หากได้เข้ารับราชการเป็นทหารอีกและลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จ
บำนาญในขณะเป็นทหาร
๓. ข้าราชการการเมืองที่ต้องออกหรือต้องพ้นจากตำแหน่งโดยผลของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชาอาณาจักรไทย และยังมิได้รับบำเหน็จบำนาญสำหรับวันราชการตอนที่ต้องออกหรือต้องพ้นจาก
ตำแหน่ง
๔. ข้าราชการซึ่งได้รับหรือมีสิทธิในบำนาญปกติแล้ว ภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่
และเลิกรับบำนาญในขณะที่กลับเข้ารับราชการใหม่นั้น
การบอกเลิกรับบำนาญเพื่อประสงค์ จะขอนับเวลาราชการเดิม ติดต่ อกับครั้งใหม่
สำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญนั้นต้องบอกเลิกภายในสามสิ บวันนับแต่วันกลับเข้ารับราชการใหม่
การบอกเลิกให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานเสนอผ่านหน่วยต้นสังกัดจนถึงกระทรวงการคลัง
ถ้าไม่บอกเลิกภายในกำหนดก็จะได้รับบำนาญไปพร้อมกันตลอดเวลาที่รับ
การไปรับราชการต่างกระทรวงทบวงกรม ถ้าเวลาราชการไม่ติดต่อกันและพิสูจน์
ไม่ได้ว่าทางราชการสั่งให้ถือว่าเป็นการลาออกจากสังกัดเดิม

๒๗

๗. การคำนวณบำเหน็จ บำนาญ
ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ ให้ตั้งเงินเดือนเดื อนสุดท้ายเป็นเกณฑ์คำนวณ แต่ถ้า เป็น
การคำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการซึ่งพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เงินเดือนเดือน
สุดท้ายให้หมายความรวมถึงเงินเดือนที่ได้เลื่อนในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้นด้วย
การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้นไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับเงินเดือนที่ได้เลื่อน
แต่เงินเดือนทีไ่ ด้เลื่อนนั้นให้ถือเสมอว่าเป็นเงินเดือนเดิม
ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งในขณะเดียวกันหลายตำแหน่ง แล้วพ้นจากตำแหน่งที่ มีเงินเดือนสูง
ก่อนพ้นราชการให้ถือเงินเดือนเดือนสุดท้ายของตำแหน่งที่มีเงินเดือนสูงจากเงินงบประมาณประเภท
เงินเดือนที่เคยได้รับอยู่นั้นเป็นเงินเดือนเดื อนสุดท้ายสำหรับเป็นเกณฑ์คำนวณ ในกรณีที่มีกฎหมาย
หรือข้อบังคับปรับอัตราเงินเดือนของตำแหน่งที่มีเงินเดือนสูงก่อนผู้นั้นพ้นจากราชการให้ถือเงินเดือน
ที่ปรับแล้วนั้นเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสำหรับเป็นเกณฑ์คำนวณ
วิธีคำนวณบำเหน็จ บำนาญ ให้กระทำดังนี้
๗.๑ บำเหน็จ ให้ได้เท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ (จำนวนปี)
๗.๒ บำนาญ ให้ได้เท่ากับเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ (จำนวนปี) หารด้วยห้าสิบ
หมายเหตุ
บำนาญจำกัดอย่างสูงไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย
๘. การเสียสิทธิรับบำนาญ
พ.ร.บ. ฯ ๒๔๙๔ มาตรา ๕๒ ยกเลิกโดยฉบับที่ ๒๕ มาตรา ๘
๙. ผู้รับบำนาญกลับเข้ารับราชการใหม่
ข้าราชการผู้ซึ่งได้รับหรือมีสิทธิในบำนาญปกติแล้ว ภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่ ถ้าเงินเดือน
ที่ได้รับในขณะที่ เข้ารับราชการครั้งใหม่น้อยกว่า เงินเดือนเดิม เมื่อก่อนออกจากราชการ จะขอรับ
บำนาญรวมกันไปด้วยก็ได้ แต่ถ้าเงินเดือนรวมกับบำนาญสูงกว่าเงินเดือนเดิมต้องลดบำนาญลงใน
ระหว่างที่รับราชการครั้งหลังจนเงินเดือนใหม่รวมกับบำนาญไม่สูงกว่าเงินเดือนเดิม ถ้าเงินเดือนใหม่
เท่าหรือสูงกว่าเงินเดือนเดิมให้งดบำนาญในระหว่างนั้น เมื่อออกจากราชการตอนหลั งให้คำนวณ
บำนาญโดยคิดเฉพาะจำนวนเงินเดือนที่ได้รับจริงตอนใหม่และเฉพาะเวลาราชการในตอนใหม่บวก
เข้ากับบำนาญเดิมบำนาญในตอนหลังนี้จะเปลี่ยนเป็นขอรับบำเหน็จแทนก็ได้
การขอรับบำนาญรวมไปกับเงินเดือนตามวรรคก่อนนั้น ถ้าบำนาญรวมกับเงินเดือนใหม่ยัง
ต่ำกว่าเงินเดือนเดิม แต่หากสูงกว่าเงินเดือนสูงสุดของข้าราชการประเภทที่กลับเข้ารับราชการใหม่ก็
ให้จ่ายได้รวมกันไม่เกินอัตราเงินเดือนสูงสุดของข้าราชการตามประเภทที่กลับเข้ารับราชการนั้น
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๑๐. หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องราวขอบำเหน็จ บำนาญ
คงใช้หลักฐานเช่นเดียวกับการขอรับเบี้ยหวัด กรณีทุพพลภาพต้องแนบใบความเห็นแพทย์
ตามแบบของกระทรวงการคลัง ๒ ฉบับ (ตัวจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ กรณีที่ไม่มีฉบับตัวจริงต้อง
ใช้สำเนาที่แพทย์ผู้ตรวจลงชื่อรับรอง)

๒๙

บทที่ ๔
บำเหน็จบำนาญพิเศษ
๑. ความหมาย
บำเหน็จบำนาญพิเศษ หมายถึงเงินที่ทางราชการจ่ายตอบแทนให้แก่ข้าราชการทหารกอง
ประจำการและบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดบำเหน็จพิเศษเป็นเงินตอบแทน
ที่ทางราชการจ่ายให้เป็นเงินก้อนครั้งเดียว ส่วนบำนาญพิเศษเป็นเงินตอบแทนที่ ทางราชการจ่าย
ให้เป็นรายเดือน
๒. ผู้ที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จ บำนาญพิเศษ
ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๒.๑ ข้าราชการทหารกองประจำการหรือบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม
กำหนด ได้รับอันตรายจนพิการเสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองข้าง ตาบอดหรือได้รับการป่วยเจ็บซึ่ง
แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจแล้วและแสดงว่าถึงทุพพลภาพไม่สามารถจะรับราชการต่อไปได้
อีกเลย ทั้งนี้ เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่
๒.๒ ข้าราชการผู้ได้รับการป่วยเจ็บจนทุพพลภาพเพราะเหตุต่อไปนี้
๒.๒.๑ ต้องไปปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวนอกตำบลที่ตั้งสำนักงานประจำหรือ
๒.๒.๒ ต้องประจำปฏิบัติราชการในท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่ง
ท้องที่นั้นได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ทั้งนี้ให้ผู้นั้นได้รับบำนาญปกติ (แม้จะยังไม่มีสิทธิรับบำนาญปกติ) กับทั้งได้รับบำนาญ
พิเศษด้วย เว้นแต่การได้รับอันตรายได้รับการป่วยเจ็บหรือถูกประทุษร้ายนั้นเกิดจากความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง
ถ้าผู้ได้รับอันตรายดังกล่าวถึงแก่ความตายเพราะเหตุนั้นก่อนได้รับบำนาญพิเศษไป
นอกจากบำเหน็จตกทอดซึ่งมีสิทธิได้รับแล้วก็ให้จ่ายบำนาญพิเศษแก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ ที่จะ
กล่าวต่อไป
ข้าราชการ ทหารกองประจำการหรือบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม
กำหนด ผู้ใดสูญหายไปและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นได้รับอันตรายดังกล่าวข้างต้นถึงตาย เมื่อพ้น
กำหนดสองเดือนนับแต่วันสูญหายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายในวันที่สูญหายและให้
จ่ายบำนาญพิเศษให้ ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ ที่ต้องสันนิษฐานว่าตายนั้นมิได้ตายก็ให้งดจ่ายบำนาญ
พิเศษนั้น และถ้าเจ้ากระทรวงจะต้องจ่ายเงินให้ในระหว่างที่ต้องสันนิษฐานว่าถึงแก่ความตาย ก็ให้
หักเงินทั้งหมดที่จ่ายไปแล้วออกจากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายนั้น
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๒.๓ ข้าราชการผู้ใดได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ (ปกติ) ไปแล้ว หรือทหารกองประจำการหรือ
บุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ผู้ใดซึ่งได้ออกจากราชการหรือพ้นจากหน้าที่
ทหารไปแล้ว ถ้าภายในกำหนดสามปีนับแต่วันออกจากราชการหรือพ้นจากหน้าที่ทหาร ปรากฏหลักฐาน
ชัดแจ้งว่าผู้นั้นเกิดป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพหรือถึงตาย อันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ
ระหว่างที่ผู้นั้นรับราชการหรือทำหน้าที่ทหารอยู่ก็ให้จ่ายบำนาญพิเศษให้ ทั้งนี้ให้จ่ายนับแต่ วันขอ
และในกรณีที่ได้รับบำเหน็จไปแล้วก็ให้จ่ายเฉพาะบำนาญพิเศษแต่อย่างเดียว
สิทธิในบำเหน็จบำนาญพิเศษเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้
๓. คำว่าพิการและทุพพลภาพ
๓.๑ พิการ หมายถึงร่างกายหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเสื่อมสมรรถภาพไป
๓.๒ ทุพพลภาพ หมายถึงไร้ความสามารถที่จะทำงานต่อไป เช่น เสียสติ อัมพาตตายไปครึ่งตัว
ฯลฯ เป็นต้น
๓.๓ คำว่าพิการ, ทุพพลภาพนั้น ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญได้มอบให้เป็นหน้าที่ของแพทย์
ทีท่ างราชการรับรองเป็นผู้พิจารณารับรองว่าอย่างใดพิการอย่างใดทุพพลภาพ
๔. การปูนบำเหน็จพิเศษ
เป็นการเลื่อนชั้นเงินเดือนให้เป็นพิเศษแก่ข้าราชการทหาร และทหารกองประจำการ สังกัด
กห. ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนถึงแก่ความตาย พิการหรือทุพพลภาพหน่วยต้นสังกัดระดับกองพันหรือ
เทียบเท่าขึ้น ไปรายงานขอปู น บำเหน็ จพิ เศษต่อผู้บั งคับ บัญ ชาตามลำดับ จนถึง ผบ.ทบ.ซึ่งจะมี
คณะกรรมการของ ทบ.พิจารณาและดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษให้ต่อไป เมื่อ ทบ. ออกคำสั่งปูน
บำเหน็จพิเศษให้แล้ว หน่วยต้นสังกัดจะต้องดำเนินการขอบำเหน็จบำนาญพิเศษ ให้ กับผู้มีสิทธิโดย
ถือเอาเงินเดือนที่ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษนี้เป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสำหรับ คำนวณบำเหน็จ
บำนาญพิเศษต่อไป
สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ หน่วยต้นสังกัดจะต้อง
ปลดออกจากราชการ ถ้าหน่วยมีความเห็นว่าข้าราชการผู้นั้นยังมีความสามารถที่จะรับราชการต่อไป
และหน่วยได้ประสานกับเหล่าสายวิทยาการแล้วว่ามีตำแหน่งว่างบรรจุให้ได้ หน่วยอาจขอให้ ทบ.
รับตัวผู้นั้นไว้ในราชการโดยให้ ทบ.เสนอผ่าน รมว.กห.ขอให้คณะรัฐมนตรีลงมติให้รับราชการต่อ
ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเหตุเพราะปฏิบัติราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้าราชการผู้นั้นยังไม่ได้รับบำนาญพิเศษแต่จะ ได้รับเมื่อออกจากราชการโดยได้รับบำเหน็จ
บำนาญปกติด้วย (ถ้าไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติคงให้รับ บำนาญพิเศษเพียงอย่างเดียว)
กรณีที่ออกจากราชการโดยมีสิทธิรับบำนาญพิเศษอีก ก็ให้เลือกบำนาญพิเศษเพียง ประการเดียว
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๕. เกณฑ์คำนวณบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้กำหนดตามสมควรแก่เหตุการณ์ประกอบกับ
ความคิด และทุพพลภาพของผู้นั้นตามอัตราดังต่อไปนี้
๕.๑ ในยามปกติ สำหรับข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม และทหารกองประจำการมีดังนี้
๕.๑.๑ พิการหรือทุพพลภาพเพราะเหตุกระทำหน้าที่ฝ่าอันตราย ถ้าความพิการหรือ
ทุพพลภาพนั้นขัดต่อการประกอบอาชีพมาก ให้มีอัตรายี่สิบในห้าสิบส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย
ถ้าความพิการหรือทุพพลภาพขัดต่อการประกอบอาชีพเล็กน้อยให้มีอัตราสิบในห้าสิบ
ส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย
๕.๑.๒ พิการหรือทุพพลภาพเพราะกระทำหน้าที่ที่ไม่ฝ่าอันตราย ถ้าความพิการหรือ
ทุพพลภาพนั้นขัดต่อการประกอบอาชีพมาก ให้มีอัตราสิบในห้าสิบส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย
๕.๑.๓ พิการหรือทุพพลภาพ โดยได้รับอันตรายนอกจากที่กล่าวใน ๕.๑.๑ และ ๕.๑.๒
ให้มีอัตราห้าในห้าสิบส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย
๕.๒ ผู้มีหน้าที่ต้องไปราชการโดยอากาศยานในอากาศ โดยเรือดำน้ำ หรือมีหน้าที่ต้อง
ทำการดำน้ำ หรือมีหน้าที่ทำการกวาดทุ่นระเบิด หรือมีหน้าที่ขุดทำลายหรือประกอบวัตถุระเบิด หรือ
มีหน้าที่เกี่ยวกับไอพิษ ถ้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ที่ กระทำนั้น ให้มีอัตราเป็นจำนวนกึ่งเงินเดือน
เดือนสุดท้าย
๕.๓ ในระหว่างที่มีการรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล หรือในระหว่าง
ที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ทหารกองประจำการและ
บุคคลที่ทำหน้าทีท่ หารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
๕.๓.๑ ได้รับอันตรายถึงพิการหรือทุพพลภาพ โดยการกระทำของข้าศึกหรือเนื่องจาก
การกระทำของข้าศึก ให้มีอัตราสามสิบห้าในห้าสิบแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย
๕.๓.๒ ได้รับอันตรายถึงพิการหรือทุพพลภาพ เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ
อันมิใช่ การกระทำของข้าศึกให้มีอัตราสามสิบในห้าสิบส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย
บำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพที่ได้รับรวมกับบำนาญปกติ ถ้ามีจำนวนเงินรวมกันไม่ถึง
เดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ให้ได้รับบำนาญพิเศษเพิ่มขึ้นอีกจนครบหนึ่งหมื่นห้าพันบาท และบรรดา
ผู้มีสิทธิจะได้รับจะยื่นขอเปลี่ยนเป็นการรับบำเหน็จพิเศษแทนได้ เป็นจำนวนเงินให้เท่ากับบำนาญ
พิเศษหกสิบเดือน
๖. เกณฑ์คำนวณบำนาญพิเศษเหตุเสียชีวิต
๖.๑ ในยามปกติ เป็นจำนวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย
๖.๒ ผู้มีหน้าที่ต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศหรือมีห น้าที่ต้อง
ทำการโดดร่ม หรือต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดำน้ำหรือมีหน้าที่ทำการกวาดทุ่นระเบิด

๓๒

หรือมีหน้าที่ขุดทำลาย ทำหรือประกอบวัตถุระเบิดหรือมีหน้าที่เกี่ยวกับไอพิษหรือมีหน้าที่ตามที่
กระทรวงกลาโหมกำหนด ในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือการทำสงครามหรือมีการปราบปรามจลาจล
หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ที่กระทำนั้น ให้
มีอัตราเป็นจำนวนสี่สิบในห้าสิบส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย
ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษ หรือบำเหน็จตกทอด
ในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ถ้าได้รับรวมกับ ช.ค.บ. แล้วต่ำกว่าเดือนละหนึ่ง
หมื่นบาทให้ได้รับ ช.ค.บ.เพิ่มอีก จนเท่ากับหนึ่งหมื่นบาท
๗. การจ่ายบำนาญพิเศษเหตุเสียชีวิต ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ
ได้กำหนดเวลาและเงื่อนไขการจ่ายดังนี้
๗.๑ บิดา มารดา หรือ บิดา หรือ มารดา ที่มชี ีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วนและให้ได้รับตลอดชีวิต
๗.๒ สามีหรือภริยาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน ให้ได้รับตลอดชีวิต เว้นแต่ทำการสมรสใหม่
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
๗.๓ บุตรที่มีอายุไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ให้ได้รับ ๒ ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรที่มีสิทธิ ตั้งแต่ ๓ คน
ขึ้นไป ให้ได้รับ ๓ ส่วน และให้รับไปจนอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์นั้น
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมอุดมหรืออุดมศึกษาก็ให้ได้รับต่อไปได้จนเรียนจบแต่ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๕
ปีบริบูรณ์
ถ้าได้มีการจ่ายบำนาญพิเศษไปแล้ว หากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่า เป็น
บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปี นับแต่
วันที่บิดาตายหรือนับ แต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้นให้แบ่งบำนาญพิเศษนั้นใหม่
ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิ โดยถือ บุตรชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษานั้น เป็นทายาทผู้มีสิทธิตั้งแต่
วันตายของเจ้าบำนาญ กรณีเช่นนี้ให้ กระทรวงการคลังหักเอาจากทายาทซึ่งรับบำนาญพิเศษไปก่อนแล้ว
คืนตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด
กรณี ที่ไม่ส ามารถหั กเงิน บำนาญพิเศษที่จ่ ายให้ ทายาทซึ่งรับเงินไปในส่วนของตนคืนได้
กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบำนาญพิเศษให้แก่บุตร ซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่า
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบำนาญพิเศษแต่อย่างใด
ถ้าหากผู้ตายไม่มีทายาทหรือทายาทของผู้ตายได้ตายไปก่อนหรือมีทายาทชั้นบุตร แต่บุตร
อายุเกินสิทธิ ก็ให้แก่บุคคลซึ่งมีหลักฐานได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย หรือเป็นผู้อยู่ในความอุปการะของ
ผู้ตาย ซึ่ง รมว.กห. พิจารณาเห็นสมควรเป็นผู้รับบำนาญพิเศษ ตามส่วนที่จะกำหนดให้
การจ่ายบำนาญพิเศษให้แก่ผู้ อุปการะผู้ตายหรือผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้ตาย ได้
กำหนดเวลาและเงื่อนไขดังนี้
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ถ้าผู้ให้อุปการะหรือผู้อยู่ในความอุปการะอายุยังไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ ให้อนุโลมรับอย่างบุตร
แล้วแต่กรณี ถ้าไม่เข้าลักษณะดังกล่าวให้รับอยู่เพียงสิบปี แต่ถ้าหากผู้ให้อุปการะหรือผู้ อยู่ในความ
อุปการะของผู้ตาย เป็นผู้พิการถึงทุพพลภาพอยู่ก่อนแล้ว หรือในระหว่างที่มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษ
ก็ให้ได้รับบำนาญพิเศษตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู่
เมื่อได้จ่ายบำนาญพิเศษให้แก่ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตายแล้ว หากปรากฏ
ภายหลังว่ามีบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้อง
คดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตาย หรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้
ถึงความตายของบิดา ให้สั่งจ่ายบำนาญพิเศษให้แก่บุตรนั้น ถ้าไม่สามารถเรียกเงินบำนาญพิเศษที่
จ่ายให้ ผู้ อุป การะหรือ ผู้ อยู่ ในความอุ ป การะของผู้ตายรับไปแล้ วคืน ได้ กระทรวงการคลังไม่ต้อง
รับผิดชอบจ่ายเงินบำนาญพิเศษให้แก่บุตรย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบำนาญพิเศษแต่อย่างใด
๘. ทายาทไม่มีสิทธิรับบำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอด
ทายาทที่เข้าเกณฑ์ต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษบำเหน็จตกทอด
๘.๑ ผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้เจตนากระทำหรือพยายามกระทำให้เจ้าบำนาญหรือผู้ที่
จะก่อให้เกิดสิทธิรับบำนาญแก่ตนถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๘.๒ ทายาทผู้มีสิทธิในบำนาญพิเศษบำเหน็จตกทอด ต้องคำพิพากษาว่าได้เจตนากระทำ
หรือ พยายามกระทำให้ทายาทด้วยกันถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๙. กฎหมายที่เกี่ยวกับการสมรสและบุตรบุญธรรม
๙.๑ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๕
การสมรส
๑. การสมรสจะทำได้เมื่อชายหญิ งอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ขึ้นไป (๑ ต.ค. ๒๔๗๘ ๒๕๑๘ หญิง ต้องมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
ผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือได้ทำการสมรสถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว
๒. ต้องจดทะเบียนสมรส บุคคลใดจดทะเบียนสมรสแล้วจะจดทะเบียนสมรสอีก
ไม่ได้เว้นแต่การหย่า (จดทะเบียนหย่า) หรือศาลเพิกถอน (คำพิพากษา) หรือตาย
๓. เด็กที่เกิดแต่หญิงขณะเป็นภริยาชาย หรือภายในสามร้อยสิบวันนับแต่ขาดจาก
การสมรส ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรของชายผู้สามี (เว้นแต่ศาลสั่งเป็นอย่างอื่น)
บุตรบุญธรรม
๑. บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี จะรับบุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรมก็ได้ แต่ผู้นั้น
ต้องมีอายุแก่กว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย ๑๕ ปี
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๒. บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตร
บุญธรรมนั้น แต่ไม่สูญสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวที่ได้กำเนิดมา
๓. การรับบุตรบุญธรรมไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรม ถ้าบุตรบุญธรรม
ผู้ซึ่งไม่มีคู่สมรสหรือสืบสันดานตายก่อนผู้รับบุตรบุญ ธรรม บรรดาทรัพย์สินที่ผู้รับบุตรบุญธรรมได้
ให้แก่บุตรบุญธรรมและซึ่งยังคงรูปเดิมอยู่ในขณะที่บุตรบุญธรรมตายนั้น ให้กลับคืนมาเป็นของผู้รับ
บุตรบุญธรรม
๔. การเลิกรับบุตรบุญธรรม ถ้าบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้วจะเลิกโดยความ
ตกลงระหว่างผู้รับ ฯ กับบุตรบุญธรรมเมื่อใดก็ได้
ถ้าบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะทำได้ต่อเมื่อ
ได้รับความยินยอมของบิดามารดาและตัวบุตรบุญธรรมเองด้วยในกรณี บุตร ฯ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี
การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย
๕. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
๙.๒ ตามข้อ ๙.๑ นั้นสามารถแยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
๙.๒.๑ บิดาของข้าราชการที่ไม่มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษและบำเหน็จตกทอด
๙.๒.๑.๑ บิดาที่แต่งงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คือแต่งงานโดยไม่จดทะเบียน
สมรส ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๔๗๘ เป็นต้นมา
๙.๒.๑.๒ ข้าราชการผู้นั้นเกิดจากภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและบิดาไม่ได้
จดทะเบียนรับรองการเป็นบุตร
๙.๒.๒ หลักฐานที่แสดงว่าบิดาที่ถูกต้องตามกฎหมายของข้าราชการที่ถึงแก่กรรม
มีสิทธิได้รับเงินบำนาญพิเศษและบำเหน็จตกทอด
๙.๒.๒.๑ แต่งงานก่อน ๑ ต.ค. ๒๔๗๘ ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรคน
ที่เกิ ดก่อน ๑ ต.ค. ๒๔๗๘ หรือทะเบี ย นรับ รองฐานะภริยา หรือหนั งสื อรับ รองของอำเภอหรือ
หนังสือรับรองของผู้ที่เชื่อถือได้ (รุ่นราวคราวเดียวกันกับคู่สมรส) รับรอง ระวังการรับรองจะต้องสอบ
ว่าตอนแต่งงาน มีอายุเท่าใด บางรายสอบได้มีอายุ ๘ ขวบเท่านั้น ถ้าแต่งงานก่อน ๑ ต.ค. ๒๔๗๘
ฝ่ายหญิงจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๒ ปีบริบูรณ์ ฝ่ายชายเดิมไม่จำกัดอายุตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย
แต่แก้ไขปี ๒๔๗๔ ต้องมีอายุครบ ๑๓ ปี
๙.๒.๒.๒ แต่งงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๔๗๘ เป็นต้นมา โดยบิดามารดาได้จด
ทะเบียนสมรสกัน
๙.๒.๒.๓ แต่งงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๔๗๘ เป็นต้นมา มิได้จดทะเบียนสมรส
แต่บิดา จดทะเบียนรับรองการเป็นบุตร
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๙.๒.๒.๔ แต่งงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๔๗๘ เป็นต้นมา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
แต่ศาลได้มีคำสั่งก่อนข้าราชการผู้นั้นถึงแก่กรรมว่าข้าราชการผู้นี้เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของ
บิดาหรือศาลสั่งหลังจากผู้นั้นถึงแก่กรรม ว่าเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
๙.๒.๓ มารดาข้าราชการที่ถึงแก่กรรม
แม้ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดจากบิดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ก็ถือว่าเป็นมารดา
ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษและบำเหน็จตกทอด
๙.๒.๔ ภริยาของข้าราชการที่ไม่มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษหรือบำเหน็ จตกทอด
สามีที่เป็นข้าราชการถึงแก่กรรม
๙.๒.๔.๑ ภริ ยาที่ แต่งงานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๔๗๘ เป็ นต้ นมา แต่ มิได้จด
ทะเบียนสมรส
๙.๒.๔.๒ เป็นภริยาที่จดทะเบียนหย่าขาดจากกันก่อนที่ข้าราชการผู้นั้น
จะถึงแก่กรรม
๙.๒.๔.๓ มีภริยาก่อน ๑ ต.ค. ๒๔๗๘ และจดทะเบียนภริยาใหม่ที่ได้หลัง
๑ ต.ค. ๒๔๗๘ ภริยาคนหลังเป็นผู้จดทะเบียนซ้อน ไม่มีสิทธิ ต้องศาลสั่งยกเลิกการจดทะเบียน
สมรส หรือให้ความยินยอมกันตามแบบกระทรวงการคลังโดยให้ภริยาคนหลังเป็นผู้ทำหนังสือ
๙.๒.๔.๔ ภริยาที่เกิดจากการจดทะเบียนสมรสซ้อน โดยปกติจะต้องให้
ศาลสั่งคนใดคนหนึ่งเป็นโมฆะ แต่ทางกระทรวงการคลังยินยอมไม่ต้องให้ศาลสั่งโดยให้สละสิทธิ
และเขียนใบรับรองตามแบบของกระทรวงการคลัง
(แบบตัวอย่าง)
ข้าพเจ้า................................................ยอมรับว่านาง..................................................... เป็น
ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ....................และมีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอดใน
ฐานะภรรยาแต่เพียงผู้เดียว ในการนี้ หากทางราชการต้องเสียหายด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้าจะชดใช้
ให้ทั้งสิ้น
ลงชื่อ.........................................
.........................................พยาน
.........................................พยาน
๙.๒.๕ ภริยาที่มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษบำเหน็จตกทอด
๙.๒.๕.๑ ภริยาของข้าราชการที่แต่งงานก่อน ๑ ต.ค. ๒๔๗๘ ทุกคนมีสิทธิได้
(ไม่จำกัดจำนวน)
๙.๒.๕.๒ ภริยาที่อยู่กินฉันท์สามีภรรยา ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๔๗๘ เป็นต้นมา
จะต้องจดทะเบียนสมรสจึงจะมีสิทธิฯ ถ้ามีการจดทะเบียนสมรสซ้อนกับภริยาอีกหลายคน ภริยาที่จด
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ทะเบียนสมรสคนแรกเป็นผู้มีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งในปัจจุบันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ กล่าวอ้าง
การเป็นโมฆะได้เลย โดยจะมีคำพิพากษาของศาลหรือไม่ก็ได้
๙.๒.๕.๓ ภริยาที่จดทะเบียนสมรสแล้ว หย่าขาดจากกันโดยไม่ถูกต้อง คือ
ไม่ได้จดทะเบียนหย่า ภริยาเดิมมีสิทธิได้ ทั้ง ๆ ที่ผู้ถึงแก่กรรมไปจดทะเบียนสมรสใหม่กับคนอื่น (คน
ใหม่ไม่มีสิทธิกลายเป็นจดทะเบียนซ้อน) ถ้าตกลงกันไม่ได้ต้องให้ศาลสั่ง
๙.๒.๖ บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอด
๙.๒.๖.๑ บุตรที่เกิดจากบิดามารดาแต่ งงานก่อน ๑ ต.ค. ๒๔๗๘ ซึ่งไม่ได้
จดทะเบียนสมรส
๙.๒.๖.๒ บุตรที่เกิดจากบิดามารดาจดทะเบียนสมรส ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๔๗๘
เป็นต้นมา
๙.๒.๖.๓ บุตรที่เกิดจากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสซ้อน แม้มารดาจะไม่มี
สิทธิโดยศาลสั่งว่า การสมรสระหว่างบิดามารดาเป็นโมฆะในภายหลัง หรือทำหนังสือสละสิทธิยินยอม
ตามแบบของกระทรวงการคลัง แต่ถือว่าเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษ
หรือบำเหน็จตกทอด
๙.๒.๖.๔ บุตรที่เกิดก่อนบิดามารดาจดทะเบียนสมรสและมาจดทะเบียน
สมรสในภายหลัง
เมื่อจดทะเบี ยนสมรสภายหลัง เกิด ถือว่าเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสมรส บางรายมิได้สลักหลังชื่อบุตรไว้ที่ใบทะเบียนสมรส ก็ถือว่าเป็นบุตรที่
ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
๙.๒.๖.๕ บุตรที่เกิดจากภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่บิดาได้จดทะเบียน
รับรองบุตรไว้
๙.๒.๖.๖ บุตรที่เกิดจากภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ศาลได้สั่งให้เป็นบุตร
ที่ถูกต้องตามกฎหมายในขณะที่บิดายังมีชีวิตอยู่ หรือศาลสั่งภายใน ๑ ปี หลังจากผู้นั้นถึงแก่กรรมว่า
เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
๙.๒.๖.๗ บุตรบุญธรรม แม้ข้าราชการผู้นั้นจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมโดย
ภริยา มิได้ให้ความยินยอมไว้ ตราบใดที่ศาลไม่สั่งให้การจดทะเบียนรับรองการเป็นบุตรบุญธรรมโมฆะ
บุตรที่จดทะเบียนนั้นถือว่าเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
๙.๒.๗ กรณี บุตร หรือบุตรบุญ ธรรมที่เป็นผู้เยาว์ที่ไ ม่มีผู้ปกครองตามกฎหมาย
จะต้องให้ศาลแต่งตั้งผู้ปกครองบุตร
๙.๒.๗.๑ ข้าราชการถึงแก่กรรม ปรากฏว่าภริยาถึงแก่กรรมก่อนหรือหลัง
ก็ตาม การขอรับเงินบำนาญพิเศษและบำเหน็จตกทอดจะต้องให้ศาลสั่งแต่งตั้งผู้ปกครองบุตร
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๙.๒.๗.๒ ข้าราชการถึงแก่กรรม คู่สมรสของข้าราชการผู้นั้นหรือบิดามารดา
เดิมของบุตรบุญธรรม หาใช่ผู้ปกครองตามกฎหมายของบุตรบุญธรรมไม่ จะต้องให้ศาลสั่งแต่งตั้ง
ผู้ปกครองบุตรบุญธรรม
๙.๒.๗.๓ บุตรบุญธรรมที่ข้าราชการถึงแก่กรรมได้จดทะเบียนรับเป็นบุตร
บุญธรรมและต่อมาภริยาของข้าราชการผู้นั้นได้จดทะเบียนรับเด็กนั้นเป็นบุตรบุญธรรมถือว่าการจด
ทะเบียนนั้นสมบูรณ์ ตราบใดที่ศาลยังไม่สั่งให้เป็นโมฆะและไม่มีผู้ใดคัดค้าน ตามบันทึกสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กรกฎาคม ๒๕๐๕ เรื่อง การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม น.กรมบัญชีกลาง
ที่ ๐๔/๑๓๓๘๕ ลง ๒๓ กันยายน ๒๕๑๓ เรื่อง ทะเบียนรับ บุตรบุญธรรม ภริยาของผู้ถึงแก่กรรมที่
ได้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและเจ้าหน้าที่ ได้จดทะเบียนให้แล้ว ในการขอรับบำเหน็จตกทอดภริยา
ของผู้ถึงแก่กรรมย่อมลงชื่อในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรบุญธรรมได้และ ทะเบียนรับรอง
บุตรบุญธรรมนั้น ก็ใช้เป็นหลักฐานประกอบเรื่องขอบำเหน็จตกทอดได้ ตามนัยความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ฯ (เดิมสามีเป็นผู้จดทะเบียนรับเป็ นบุตรบุญธรรมและสามีถึงแก่กรรมภริยาได้ยืนขอจด
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมจากบิดามารดาเดิม ตามกฎหมายถือว่าเป็นโมฆะ แต่จะโมฆะได้ต่อเมื่อศาลสั่ง
ถ้าตราบใดศาลไม่สั่งให้เป็นโมฆะและไม่มีใครคัดค้านถือว่าการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมครั้งใหม่
ถูกต้อง ใช้เป็นเอกสารรับบำเหน็จตกทอดและบำนาญพิเศษได้)
๑๐. ผู้อุปการะและผู้อยู่ในอุปการะมีข้อพิจารณาดังนี้
๑๐.๑ ผู้อยู่ในอุปการะ
๑๐.๑.๑ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้อุปการะหรือไม่
๑๐.๑.๒ การตายของผู้ตายทำให้ขาดผู้อุปการะและได้รับความเดือดร้อน เพราะ
ขาดผู้อุปการะนั้นเพียงใด
๑๐.๑.๓ ความเดือดร้อนที่ได้รับเป็นความเดือดร้อนถึงขนาดเกี่ยวกับความเป็น
ความตายหรือไม่ หรือว่าเป็นเพียงเดือดร้อนเพราะขาดผู้ที่ได้ให้ที่อยู่อาศัยไปเท่านั้น
๑๐.๑.๔ โดยสภาพของการอยู่ในอุปการะย่อมหมายถึงว่าผู้อยู่ในอุปการะผู้ตายไม่
สามารถช่วยตัวเองได้ จำเป็นต้องให้คนอื่นช่วย ดังนั้นถ้าผู้อยู่ในอุปการะผู้ตาย จะเป็นผู้อุปการะผู้อื่น
อยู่ด้วยในขณะเดียวกัน ย่อมหมายถึงผู้นั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้อยู่ในอุปการะผู้ตายได้
๑๐.๒ ผู้อุปการะ
๑๐.๒.๑ ได้อุปการะผู้ตาย เนื่องจากผู้ตายมีรายได้ไม่เพียงพอแก่อัตภาพหรือได้รับ
อุปการะข้าราชการบำนาญ ผู้ซึ่งเจ็บ ทุพพลภาพ หรือวิกลจริตไม่สามารถช่วยตัวเองได้
๑๐.๒.๒ ต้องเป็นการอุปการะประจำเป็นส่วนใหญ่มิใช่แต่เพียงแต่ให้เครื่องอุปโภค
บริโภคหรือดูแลการเจ็บป่วยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น
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๑๐.๒.๓ ถ้าขาดผู้อุปการะไปจะต้องได้รับความเดือดร้อนถึงอดอยาก มิใช่เพียงแต่
ขาดความสะดวกหรือขาดความสุขทางกายและใจไปบ้าง ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
๑๐.๒.๔ ผู้อุปการะจะต้องมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพียงพอและอยู่ในฐานะ
ที่จะอุปการะผู้ตายได้ตามสมควรแก่อัตภาพ หรือมิฉะนั้นจะต้องเป็นการอุปการะข้าราชการบำนาญ
ผู้เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือวิกลจริต ถึงขนาดที่ช่วยตัวเองไม่ได้
แนวทางสำหรับการพิจารณา คือ
ก. บุตรภริยาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะขอรับในฐานะผู้อยู่ในอุปการะได้
แต่ต้องสอบสวนให้ได้เหตุผลเพียงพอ ถ้าภริยาให้การว่าตนต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรด้วย ก็เป็นการแสดง
ว่าภริยานั้นมีความสามารถเลี้ยงดูผู้อื่นได้ ภริยาไม่มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอด
ข. บุตรที่บรรลุนิติภาวะ ขอรับในฐานะผู้อุปการะบิดามารดาได้ ต้องให้
เหตุผลเพียงพอ เพราะมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องมีผู้อุปการะในยามชรา
ค. บุคคลอื่นอาจขอรับในฐานะผู้อุปการะหรืออยู่ในอุปการะได้
ง. ผู้อุปการะและผู้อยู่ในอุปการะจะมีทั้งสองฝ่ายไม่ได้ ต้องมีเพียงฝ่ายเดียว
ใครเกี่ยวข้องกับความ เป็นความตายมากกว่าฝ่ายนั้นมีสิทธิได้รับ (เว้นแต่กรณีบิดา สามี ภริยาและบุตร
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะขอในฐานะผู้อุปการะและผู้อยู่ในอุปการะในคราวเดียวกันได้)
จ. ผู้อุปการะอาจมีหลายคนได้
๑๑. หลักฐานแสดงการเป็นทายาทและการเสียชีวิตของทายาท
๑๑.๑ ใบมรณบัตรหรือทะเบียนคนตาย หรือหนังสือรับรองของผู้ที่เชื่อถือได้กรณีถึงแก่กรรม
เป็นเวลา เกินกว่า ๑๐ ปี
๑๑.๒ ใบทะเบียนบ้านเพียงแต่แสดงความสัมพันธ์ในครอบครัวและแสดงการมีชีวิตอยู่ หาใช่
แสดงว่า เป็นบิดามารดาและบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ ต้องใช้ทะเบียนสมรส จดทะเบียนรับรอง
บุตร หรือบุตรบุญธรรมเป็นหลักฐาน
๑๑.๓ ใบทะเบียนสมรส ใบจดทะเบียนหย่าหรือคำสั่งศาล
๑๑.๔ ใบรับรองทายาทเป็นหลักฐานที่หน่วยใช้เป็นแนวทางในการสอบสวนหาตัวทายาท
ซึ่งไม่อาจใช้เป็นหลักฐานการขอรับบำเหน็จตกทอดได้ ดังนั้นหน่วยจะต้อ งสอบสวนหาตัวทายาท
ตามกฎหมายในการสอบสวนนั้นทายาทต้องให้การตามความจริง ถ้าให้การเท็จหรือปกปิดความจริง
ผู้ให้การจะมีความผิดฐานให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานสอบสวนมีอายุความ ๕ ปี นับตั้งแต่เวลาให้การ
และถ้ารับเงินไปโดยมิชอบจะต้องถูกดำเนินคดีฐานฉ้อโกงมีอายุครบ ๓ เดือน นับตั้งแต่หน่วยได้พบ
ข้อเท็จจริง หน่วยจะต้องรีบแจ้งความทันที เพื่อมิให้คดีขาดอายุความ ถ้าทายาททำหนังสือยินยอม
ชดใช้เงินคืนด้วยก็สามารถดำเนินคดีทางแพ่งได้อีก

๓๙

๑๒. มรดก
บำนาญพิเศษและบำเหน็จตกทอด มิใช่มรดก แต่จะเป็นมรดกตามเงื่อนไขต่อไปนี้ คือ
๑๒.๑ ข้าราชการที่ออกจากราชการโดยมีสิทธิรับเบี้ยหวัดหรือบำนาญหรือบำเหน็จแล้วถึง
แก่กรรมก่อนที่จะได้รับเงินนั้น
๑๒.๒ ทายาทผู้มีสิทธิในบำนาญพิเศษหรือบำเหน็จตกทอดแล้วถึงแก่กรรมก่อนที่จะได้รับเงินนั้น
การดำเนินการเกี่ยวกับมรดกนั้นคงให้เป็นไปตามประมวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ ๖ มีที่ควรทราบดังนี้
ก. บุคคลใดตาย มรดกของผู้นั้นตกแก่ทายาท
ข. ทายาทมี ๒ ชนิด คือ
(๑) ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายเรียกว่า “ทายาทโดยธรรม”
(๒) ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรมเรียกว่า “ผู้รับพินัยกรรม”
ก. ทายาทโดยธรรม มี ๖ ลำดับ แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ
(๑) ผู้สืบสันดาน
(๒) บิดามารดา
(๓) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(๔) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
(๕) ปู่ ย่า ตา ยาย
(๖) ลุง ป้า น้า อา
- คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรมด้วย
- ตราบใดที่มีทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสายในลำดับ
หนึ่ง ๆ ทายาทที่อยู่ในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกผู้ตายเลย ยกเว้นในกรณีเฉพาะผู้สืบสันดาน
คนใดยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่กันแล้วแต่กรณีและบิดามารดา ยังมีชีวิตอยู่ในกรณีเช่นนั้น
ให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตร ในระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกันนั้น บุตร
ของเจ้ามรดกอันอยู่ในชั้นที่สนิทที่สุดเท่านั้น มีสิทธิรับมรดก ผู้สืบ สันดานที่อยู่ในชั้นถัดลงไป จะรับ
มรดกได้กแ็ ต่โดยอาศัยการรับมรดกแทนที่
- ทายาทในลำดับเดียวกันจะได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน ถ้าในลำดับหนึ่งมีทายาทโดย
ธรรมคนเดียวผู้นั้นได้รับส่วนแบ่งทั้งหมด ระหว่างผู้สืบสันดานที่รับมรดกแทนที่กันในส่วนแบ่งของ
สายหนึ่ง ๆ ให้ได้รับส่วนแบ่งมรดกดังนี้
(๑) ถ้ามีผู้สืบสันดานต่างชั้นกัน บุตรของผู้ตายซึ่งอยู่ในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิ
รับมรดก ผู้สืบสันดานในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนที่
(๒) ผู้สืบสันดานในชั้นเดียวกันได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน
(๓) ถ้าในชั้นหนึ่งมีผู้สืบสันดานคนเดียวผู้นั้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทั้งหมด

๔๐

- คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้นให้เป็นไปดังนี้
(๑) ถ้าผู้สืบสันดานยังมีชีวิตอยู่หรือผู้รับมรดกแทนที่ คู่สมรสมีสิทธิได้ส่วนแบ่ง เสมือน
หนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร
(๒) ถ้าพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันยังมีชีวิตอยู่หรื อมีผู้รับมรดกแทนที่หรือถ้าไม่
มีผู้สืบสันดานแต่มีบิดามารดาแล้วแต่กรณี คู่สมรสมีสิทธิได้รับมรดกกึ่งหนึ่ง
(๓) ถ้าพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันหรือมี ลุง ป้า น้า อา และทายาทยังมี
ชีวิตอยู่ หรือผู้รับมรดกแทนที่ หรือมีปู่ ย่า ตา ยาย แล้วแต่กรณี คู่สมรสมีสิทธิรบั มรดกสองในสามส่วน
(๔) ถ้าไม่มีทายาททั้ง ๖ ลำดับขั้น คู่สมรสมีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมด
ข. ผู้รับพินัยกรรม เป็นผู้ได้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมที่ทำไว้ตามแบบ กล่าวคือ ต้องทำเป็น
หนังสือลง วัน เดือน ปี ในขณะที่ทำ ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อย สองคน
พร้อมกัน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น
- ผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรม รวมทั้งคู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานจะเป็นผู้รับ
ทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้
- บุคคลต่อไปนี้จะเป็นพยานในการทำพินัยกรรมไม่ได้ คือ
(๑) ผู้ซ่งึ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(๒) บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) บุคคลที่หูหนวก เป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง
- บุคคลใดนอกจากผู้ทำพินัยกรรมเป็นผู้เขียนข้อความแห่งพินัยกรรม บุคคลนั้น
ต้องลงลายมือชื่อของตน ทั้งระบุว่าเป็นผู้เขียน ถ้าผู้นั้นเป็นพยานด้วยให้เขียนข้อความระบุว่าตนเป็น
พยาน ต่อท้ายลายมือชื่อของตนเช่นเดียวกับพยานอื่น ๆ
๑๓. การทำเรื่องราวขอบำเหน็จบำนาญพิเศษ
หน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย (ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป) เป็นผู้ขอปูนบำเหน็จพิเศษ เมื่อ
มีคำสั่งปูนบำเหน็จพิเศษแล้ว ต้องรายงานขอบำนาญพิเศษต่อไป โดยการส่งหลักฐานและรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องไปยัง มทบ. ในพื้นที่ (หน่วยส่วนภูมิภาค) เพื่อรวบรวมส่งให้ สบ.ทบ. สำหรับหน่วยส่วนกลาง/
ส่วนการศึกษาให้เสนอ สบ.ทบ. โดยตรง ทบ. (สบ.ทบ.) เมือ่ ได้รับเรื่องราวเพื่อดำเนินการต่อไป
๑๔. หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องราวขอบำเหน็จบำนาญพิเศษสำหรับผู้พิการทุพพลภาพ
๑๔.๑ แบบ ๕๓๐๐ ๒ ชุด
๑๔.๒ สำเนาคำสั่งปูนบำเหน็จพิเศษ ๒ ฉบับ
๑๔.๓ ใบความเห็นแพทย์ตามแบบของกระทรวงการคลัง ๒ ฉบับ
(ตัวจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ)

๔๑

๑๔.๔ สำเนาคำสั่งปฏิบัตหิ น้าที่
๑๔.๕ หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่
ของข้าราชการเพื่อขอรับบำนาญพิเศษ (แบบ สรจ.๔)
๑๔.๖ ใบสำคัญความเห็นแพทย์
๑๔.๗ สำเนาคำสั่งปลดพิการ
๑๔.๘ ประวัติการรักษาพยาบาล
๑๔.๙ ต้องแจ้งเหตุที่ได้รับอันตรายนั้น ๆ ด้วยว่า ได้รับคำสั่งของใคร ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ อะไร
ที่บ้านตำบล อำเภอ จังหวัดใด เมื่อ วัน เดือน ปีใด และได้รับอันตราย เมื่อ วัน เดือน ปีใด ที่ไหน มี
อาการเป็นอย่างไร
สำหรับผู้ที่เสียชีวิต
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันที่ระบุไว้ ในเรื่องการยื่นเรื่องราว ขอรับบำเหน็จตกทอด นอกจากนั้นให้
สิ่งต่าง ๆ เพิ่ม ดังนี้
กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพที่เกิดจากการสู้รบ หรือการกระทำของข้าศึกให้ดำเนินการขอรับ
บำนาญพิเศษ ฯ ด้วยเงินเดือนที่มีอยู่ไปก่อน และเมื่อได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ ให้ดำเนินการขอรับ
บำนาญพิเศษ ฯ เพิ่มในภายหลัง
- แบบ ๕๓๐๙
- หลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้มีสิทธิทุกคน
- รายงานสอบสวนการเป็นทายาทของผู้ตาย พร้อมพยาน ๒ นาย

๔๒

บทที่ ๕
บำเหน็จตกทอด
๑. ความหมาย
บำเหน็จตกทอด หมายถึง เงินที่ทางราชการจ่ายตอบแทนกรณีข้าราชการที่ตายในระหว่าง
รับราชการอยู่ ทหารกองหนุน มีเบี้ยหวัดตาย ผู้ได้รับบำนาญปกติและหรือบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
ถึงแก่ความตาย ซึ่งการตายนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองโดยจ่ายให้แก่
ทายาทของผู้ตายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว
๒. เกณฑ์บำเหน็จตกทอด
๒.๑ ข้าราชการตายในระหว่างรับราชการอยู่ให้จ่ ายบำเหน็จตกทอดเท่ากับเงินเดือนเดือน
สุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ
๒.๒ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาย ให้จ่ายเป็นจำนวนเท่ากับเวลาราชการก่อนออก รวมกับ
หนึ่งในสี่ของเวลาที่รับเบี้ยหวัดคูณด้วยเงินเดือนช่วงที่ออกจากราชการ
๒.๓ ผู้ได้รับบำนาญปกติและหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย ให้จ่ายเงิน
บำเหน็จตกทอดเป็นจำนวนสามสิบเท่าของบำนาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บำนาญ (ช.ค.บ.) ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับนั้น
๓. เงื่อนไขและส่วนแบ่งของทายาทในบำเหน็จตกทอด
๓.๑ บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายและมารดาได้ ๑ ส่วน
๓.๒ คูส่ มรสทีช่ อบด้วยกฎหมายได้ ๑ ส่วน
๓.๓ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ ๒ ส่วน ถ้าบุตร ๓ คนขึ้นไป ได้ ๓ ส่วน ในกรณีที่ไม่มีทายาท
หรือทายาทกลุ่มใดตายก่อน ให้แบ่งบำเหน็จตกทอด เฉพาะทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่
หมายเหตุ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะมีอายุเท่าใดย่อมมีสิทธิเสมอ
๔. เกณฑ์ซงึ่ ไม่มสี ิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด
ข้าราชการผู้ใดมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงถึงแก่ความตายก่อน ได้รับ
การวินิจฉัย เรื่องที่กระทำนั้น ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาวินิจฉัยว่า ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตาย
เสียก่อน จะต้องได้รับโทษ ถึงไล่ออกหรือปลดออกหรือไม่ ถ้าเห็นว่าจะต้องถูกลงโทษถึงไล่ออกหรือ
ปลดออก ทายาทไม่มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอด (บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ ๘๕๙๖/๐๓ เรื่องการลงโทษ
ผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ลง ๓๑ ต.ค. ๐๓ กำหนดว่าผู้กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
หรือละทิ้ งหน้ าที่ ราชการ เกิน ๑๕ วัน ที่ คณะรัฐ มนตรีมีมติให้ ไล่ ออกหรือปลดออก กห. ได้วาง

๔๓

หลักเกณฑ์ตรงกับข้าราชการพลเรือน ดังนี้ ไล่ออกตรงกับถอดยศ ปลดออกกับปลดออกไม่มีเบี้ยหวัด
บำเหน็จบำนาญ ให้ออกตรงกับปลดมีเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ)
๕. ทายาทที่ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอด
คงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกับที่กล่าวไว้ในเรื่อง บำเหน็จ บำนาญพิเศษ
๖. การสอบสวนทายาทและการชดใช้เงินคืน
เนื่องจากการจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดนี้เป็นการจ่ายเงินก้อนครั้งเดียว ดังนั้นก่อนขอสั่งจ่าย
จึงจำเป็นต้องสอบสวนให้ทราบความจริงต่าง ๆ โดยละเอียดและถูกต้อง เพื่อให้เป็นหลัก ประกันว่า
ได้จ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายครบถ้วนทุกคน เพราะหากปรากฏภายหลังว่าเงิน
บำเหน็จตกทอดที่ได้จ่ายให้ทายาทไปแล้วนั้นเกิดมีทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมายขอรับเงินเพิ่ม
ขึ้นมาอีก ก็จะไม่มีเงินจ่ายให้อีก
๗. การทำเรื่องราวขอรับบำเหน็จตกทอด
๗.๑ ข้ า ราชการประจำการ หน่ ว ยต้ น สั งกั ดเป็ นผู้ ดำเนิ น การให้ กับ ทายาทโดยหน่ ว ย
ส่ ว นกลาง/ส่ ว นการศึ ก ษาในกรุ งเทพฯ ส่ งหลั ก ฐานไปยั ง สบ.ทบ. สำหรับ หน่ ว ยภู มิ ภ าคให้ ส่ ง
หลักฐานไปยัง มทบ.ในพื้นที่
๗.๒ ข้าราชการบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด หน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย เมื่อ
ออกจากราชการ คือ มทบ.ต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการให้
๗.๓ นายทหารพ้นราชการรับบำนาญสังกัด ทบ. สบ.ทบ.ดำเนินการให้
๘. หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องราวขอบำเหน็จตกทอด
๘.๑ แบบ ๕๓๐๙ ๒ ชุด ซึ่งผู้มีสิทธิลงลายมือชื่อเรียบร้อย
๘.๒ สำเนามรณะบัตร หรือสำเนาทะเบียนคนตาย ๒ ฉบับ
๘.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ๒ ฉบับ ซึ่งมีรายชื่อทายาททุกคนที่จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จ
ตกทอด
๘.๔ ถ้าสมรสภายหลัง ๑ ต.ค. ๒๔๗๘ ต้องส่งสำเนาใบสำคัญการสมรส ๒ ฉบับ ถ้าสมรส
ก่อน ๑ ต.ค. ๒๔๗๘ ต้องชี้แจงประกอบ
๘.๕ ถ้ามีบุตรบุญธรรม จะต้องส่งหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านการรับบุ ตรบุญธรรมตาม
กฎหมาย ๒ ฉบับ
๘.๖ บุตรนอกสมรส จะต้องส่งสำเนาหลักฐานการจดทะเบียนรับรองการเป็นบุตรตาม
กฎหมาย ๒ ฉบับ
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๘.๗ ถ้าการตายนั้นได้เกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุ เช่น จมน้ำ รถชน ทำลายตัวเอง ถูกฆาตกรรม
ฯลฯ จะต้องสำเนาคำสอบสวนของเจ้าหน้าที่พนัก งานประกอบการพิจารณา ๒ ชุดและสำเนาใบ
ชันสูตรพลิกศพ ๒ ฉบับ
๘.๘ ถ้ามีภริยามาก่อน ๑ ต.ค. ๒๔๗๘ และได้เลิกร้างกันแล้ว ต้องส่งสำเนาหลักฐานการเลิก
ร้างหรือการหย่า ๒ ชุด ถ้าได้หย่าขาดจากกันภายหลัง ๑ ต.ค. ๒๔๗๘ แล้วจะต้องส่งสำเนา ใบสำคัญ
การหย่าด้วย ๒ ฉบับ
๘.๙ บิดา มารดา ภริยา หรือบุตรของผู้ตาย ถ้าได้ตายไปก่อนหรือหลังเจ้าบำนาญก็ตามต้อง
แจ้ง วัน เดือน ปี ทางสุริยคติที่บุคคลเหล่านั้นถึงแก่ความตาย แต่ถ้าตายไปก่อนเจ้าบำนาญแล้วและ
จำ วัน เดือน ปี ที่ตายไม่ได้ก็ใช้ประมาณว่าตายเมื่อใด
๘.๑๐ ถ้าทายาทคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อในเรื่ องราว (แบบ๕๓๐๙) ได้ ให้ลงลายพิมพ์
นิ้วมือขวา โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ ๒ คน
๘.๑๑ คำสอบสวนของคณะกรรมการอำเภอที่ทำการสอบสวนการเป็นทายาทและพยาน
(พยานอย่างน้อยต้อง ๒ คน ขึ้นไป) พร้อมทั้งสำเนาอย่างละ ๒ ชุด
๘.๑๒ คำสอบสวนของคณะกรรมการฝ่ายทหารที่ทำการสอบสวนสาเหตุที่ตาย ๒ ชุด (เฉพาะ
ข้าราชการ ประจำการตายโดยอุบัติเหตุ)
๘.๑๓ รายการสอบสวนบำนาญพิเศษหรือบำเหน็จตกทอด ๒ ชุด
๘.๑๔ ถ้าเป็นผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ต้องทำหนังสือสัญญารับรองการเป็นผู้อุปการะ
หรือผู้อยู่ในอุปการะและชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ ๒ ฉบับ และต้องหาผู้ค้ำประกันทำหนังสือสัญญา
ค้ำประกันตามแบบของ ทางราชการ ๒ ฉบับ (ใช้ในกรณีบำนาญพิเศษสำหรับผู้ที่เสียชีวิต)
๘.๑๕ สมุดประวัติ (ผู้รับบำนาญอยู่แล้วถึงแก่กรรมไม่ต้องส่งสมุดประวัติ)
๘.๑๖ สำเนาคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย๒ ฉบับ (เฉพาะข้าราชการประจำการ)
๘.๑๗ บัญชีหนีส้ ินที่ผูกพันกับทางราชการ ๒ ฉบับ
การลงชื่อในแบบ ๕๓๐๙ นั้น กรณีที่ทายาทอยู่ห่างไกลและแยกกันอยู่คนละท้องที่ทายาท
จะแยกลงชื่อยื่นเรื่องราวในแบบพิมพ์ ๕๓๐๙ ย่อมทำให้ ได้แต่จะต้องกรอกข้อความให้สมบูรณ์ทุก
รายการ โดยเฉพาะในส่วนราชการเจ้าสังกัดกรอก ขอให้เจ้าสังกัดลงนามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย
ส่ ว นเลขที่ ห นั งสื อ นั้ น ผู้ ต ายรายใดก็ใช้ เลขที่ เดี ย วกัน (หนั งสื อกระทรวงการคลั งที่ กค ๐๕๐๔/
๔๙๑๖๙ ลง ๒๔ ธ.ค. ๐๘)
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บทที่ ๖
บำเหน็จลูกจ้าง
๑. ความหมาย
บำเหน็จลูกจ้างคือเงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ออกจากงานหรือถึงแก่ความตายเป็นเงินที่ราชการ
จ่ายให้ครั้งเดียวบำเหน็จลูกจ้างมี ๒ ประเภทคือบำเหน็จปกติ , บำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษ
รายเดือน
๒. ลูกจ้างมี ๒ ประเภทคือ
๒.๑ ลู กจ้างประจำหมายความว่า ลูกจ้างรายเดือนรายวันและรายชั่วโมง ซึ่งกระทรวง
ทบวง กรม จ้างไว้ปฏิบัติงานประจำไม่มีกำหนดเวลาตามอัตราและจำนวนที่กำหนดไว้โดยจ่ายค่ า
บ้านจากเงินงบประมาณ
๒.๒ ลูกจ้างชั่วคราวหมายความว่าลูกจ้างรายเดือนรายวันและรายชั่วโมง ซึ่งกระทรวง ทบวง
กรม จ้างไว้ปฏิบั ติงานที่มีลักษณะชั่วคราวและหรือโดยมีกำหนดเวลาจ้างโดยจ่ายค่าจ้างจากเงิ น
งบประมาณ
๓. คำนิยาม
๓.๑ ค่าจ้างหมายความว่า ค่าจ้างอัตราปกติตามอัตราที่กำหนดจ่ายให้สำหรับการทำงาน
ในระยะเวลาตามปกติและหมายความรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบด้วย
๓.๒ ค่าจ้างเดือนสุดท้ายหมายความว่า ค่าจ้างทั้งเดือนที่ลูกจ้างจะได้รับในเดือนสุดท้ายก่อน
ออกจากงานถ้าหากลูกจ้างผู้นั้นมาทำงานเต็มตามกำหนด
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายวันประเภทที่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ ๑ วันให้คิดค่าจ้าง
ยี่สิบเจ็ดวันเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือนสำหรับประเภทที่ทำงานมีวันหยุดประจำสัปดาห์ ๒ วันให้คิดค่าจ้าง
ยี่สิบสามวันเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือน
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงให้คิดค่าจ้างเจ็ดชั่วโมงเป็นค่าจ้างหนึ่งวัน เว้นแต่
ลูกจ้างที่ได้กำหนดเวลาทำงานสำหรับหนึ่งวันเป็นอย่างอื่นก็ให้คิดค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ได้กำหนด
นั้นเป็นค่าจ้างหนึ่งวันแล้วคิดเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือนตามวรรคก่อน
๓.๓ บำเหน็จปกติ หมายความ ว่าเงินตอบแทนของลูกจ้างประจำที่ออกจากงานเนื่องจาก
ทำงานมานานซึ่งจ่ายครั้งเดียว
๓.๔ บำเหน็จรายเดือน หมายความว่า เงินตอบแทนของลูกจ้างประจำที่ออกจากงานเนื่องจาก
ทำงานมานานซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน
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๓.๕ บำเหน็จพิเศษ หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวได้รับ
อันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการ ตาม
หน้าที่ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลย
ซึ่งจ่ายครั้งเดียว
๓.๖ บำนาญพิเศษรายเดือน หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว
ที่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการ
ตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงาน ในหน้าที่ได้อีกเลย
ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน
๔. ปีงบประมาณ
หมายความว่าปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
๕. บำเหน็จปกติ
ลูกจ้างประจำจะได้รับบำเหน็จปกติเมื่อต้องออกจากงานด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้
๕.๑ ลาออกโดยไม่มีความผิดและได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือผู้ได้รับ
มอบหมายแล้ว
๕.๒ มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว
๕.๓ ทางราชการยุบตำแหน่งหรือขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับสัญชาติหรือไปดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองหรือกายทุพพลภาพไร้ความสามารถจิตฟันเฟือนหรือเป็นโรคตามกฎ ก.พ.
๕.๔ หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัตหิ น้าที่การงานของตนหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
กับตำแหน่งหน้าที่การงานหรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุใด
๕.๕ ต้องหาว่าทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและการสอบสวนไม่ได้ความเป็นสัตย์ว่ากระทำผิดที่
จะถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกแต่มีมลทินหรือมัวหมอง
๕.๖ เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่การงานของตนสม่ำเสมอหรือโดยมีใบตรวจแพทย์ซึ่งทาง
ราชการรับรองว่าไม่สามารถหรือไม่สมควรทำงานต่อไป
๕.๗ รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำไปโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออก
๕.๘ ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยตรารับราชการทหาร
๕.๙ ถึงแก่กรรมและการถึงแก่กรรมนั้นมิได้เกิดจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง
๕.๑o กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยถูกลงโทษให้ออกจากราชการในกรณี ๕.๑ และ ๕.๑๐
ต้องทำงานเป็นลูกจ้างประจำมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีบริบูรณ์ ในกรณี ๕.๒ ถึง ๕.๙ ต้องทำงานเป็น
ลูกจ้างประจำมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบริบูรณ์

๔๗

บำเหน็จปกติที่จะจ่ายตามความในข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๘ และข้อ ๕.๑๐ ถ้าลูกจ้างประจำ
ผู้มีสิทธิได้รับตายไปเสียก่อนให้ จ่ายแก่ทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
๕.๑๑ ให้แก่ทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลูกจ้างประจำ
ผู้ใดมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรืออยู่ในระหว่างถูกพักงาน
ถ้าถึงแก่ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัยเรื่องที่กระทำผิดวินัยหรือก่อนคดีอาญาถึงที่สุดให้เจ้ากระทรวง
พิจารณาวินิจฉัยว่าถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อนจะต้องได้รับโทษถึงไล่ออกหรือปลดออกหรือไม่
ถ้าเห็นว่าผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษถึงไล่ออกหรือปลดออกเป็นลูกจ้างประจำผู้นั้นไม่มีสิทธิได้ รับบำเหน็จ
ปกติตามข้อ ๕
หมายเหตุ ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จปกติ
๖. การนับเวลาการทำงานของลูกจ้างประจำสำหรับคำนวณจ่ายบำเหน็จปกติ
๖.๑ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานโดยได้รับค่า จ้าง (ถ้าทำงานก่อนอายุ ๑๘ ปี ให้ นับ
ตั้งแต่วันที่มีอายุครบ ๑๘ ปีบ ริบูรณ์) จนถึงวันก่อนออกจากงานหรือก่อนวันพ้นจากหน้าที่หรือ วั น
สิ้นปีงบประมาณของปีที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือจนถึงวันที่ถึงแก่ความตายแล้วแต่กรณี
๖.๒ ลูกจ้างประจำที่ไม่ได้รับค่าจ้างเพราะลาขาดงานถูกสั่งพักให้ตัดเวลาทำงานสำหรับคำนวณ
บำเหน็จปกติตามส่วนแห่งวันทีไ่ ม่ได้รับค่าจ้างนั้น
๖.๓ ลูกจ้างประจำที่ไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยมิได้รับบำเหน็จ
เมื่อออกจากกองประจำการหรือได้รับการลาพักเพื่อรอการปลดโดยไม่มีความเสียหายแล้วกลับเข้า
ทำงานเป็นลูกจ้างประจำในสังกัดเดิมภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันก็ให้นั บเวลาตอนก่อนไปรับ
ราชการทหารกองประจำการและเวลาระหว่างรับราชการทหารกองประจำการรวมเป็นเวลาทำงาน
สำหรับคำนวณจ่ายบำเหน็จปกติได้
การนับเวลาตอนไปรับราชการทหารให้นับตั้งแต่วันที่ได้เข้าประจำการในกองประจำการ
จนถึงวันออกจากกองประจำการหรือวันที่ได้รับการลาพักเพื่อรอการปลดแต่ไม่รวมถึงเวลาที่ต้องอยู่
ในตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๖.๔ ผู้ทถี่ ูกสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดในระหว่างที่มีการรบการสงคราม
การปราบปรามจลาจลหรือในระหว่างที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินให้นับเวลาทำงานที่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเป็นทวีคูณได้
ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกให้นับเวลา
ทำงาน ในระหว่างนั้นเป็นทวีคูณ
ผู้ที่มีเวลาทำงานซึ่งอาจนับเป็นทวีคูณในเวลาเดียวกันได้หลายประการให้นับเวลา
ระหว่างนี้เป็นทวีคูณแต่ประการเดียว

๔๘

๖.๕ ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิรับบำเหน็จปกติ ซึ่งมีเวลาทำงานตั้งแต่ ๒๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะ
แสดงความประสงค์ขอรับเป็นบำเหน็จรายเดือนแทนก็ได้
ในกรณีที่ลูกจ้างประจำได้รับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนจากส่วนราชการผู้เบิก
ไปแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์อีกไม่ได้
สิทธิในบำเหน็จรายเดือนให้เริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจำออกจากงานจนกระทั่งถึงแก่
ความตาย
๗. เกณฑ์คำนวณบำเหน็จปกติและบำเหน็จรายเดือน
๗.๑ บำเหน็จปกติที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างตามข้อ ๕ มีจำนวนเท่ากับค่าจ้างเดือนสุดท้ายคู ณด้วย
เวลาทำงาน (จำนวนเดือน) หารด้วย ๑๒
๗.๒ บำเหน็จรายเดือน ให้คำนวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนที่ทำงานหารด้วย
๑๒ แล้วหารด้วย ๕o
๗.๓ จำนวนวันหลายตอนรวมกันให้นับ ๓o วัน เป็น ๑ เดือน เศษของเดือน ถ้าถึง ๑๕ วัน
ให้นับเป็น ๑ เดือน
๗.๔ การยื่นเรื่องราวขอรับบำเหน็จลูกจ้างให้ทำตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กำหนด
๘. บำเหน็จพิเศษ ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้ใดได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบั ติงานในหน้ าที่ห รื อถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ ซึ่งแพทย์ที่ท างราชการ
รับรอง ได้ตรวจและแสดงว่า ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไปได้อีกเลยนอกจากจะได้รับบำเหน็จ
ปกติตามที่กำหนดไว้แล้ว ให้ได้รับบำเหน็จพิเศษอีกด้วยเว้นแต่อันตรายที่ได้รับหรือการป่วยเจ็บนั้น
เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง
การกำหนดอัตราบำเหน็จพิเศษให้เจ้าสังกัดเป็นผู้กำหนดตามสมควรแก่เหตุการณ์ประกอบ
กับความพิการทุพพลภาพของผู้นั้นตามอัตราดังต่อไปนี้
๘.๑ ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาปกติให้มีอัตราตั้งแต่หกถึงยี่สิบสี่เท่าของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย
๘.๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดในระหว่างที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก
หรือประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน ให้มีอัตราตั้งแต่สามสิบหกถึงสี่สิบสองเท่าของอัตราค่าจ้างเดือน
สุดท้าย
ในกรณีลูกจ้างชั่วคราว ให้ได้รับบำเหน็จพิเศษสามส่วนในสี่ส่วนของลูกจ้างประจำ
๘.๓ เกณฑ์การคำนวณบำเหน็จพิเศษรายเดือน ให้คำนวณจากการกำหนดอัตราตามข้อ ๘.๑
หรือ ๘.๒ แล้วแต่กรณีแล้วหารด้วย ๕๐

๔๙

๙. ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ได้รับอันตรายดังกล่าวในข้อ ๘ ถ้าถึงแก่ความตายเพราะเหตุนั้นก่อนได้รับบำเหน็จพิเศษไป
ให้จ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่บุคคลดังกล่าวในข้อ ๑๐ ตามอัตรา ดังต่อไปนี้
๙.๑ ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาปกติเป็นจำนวนเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้ายสามสิบเดือน
๙.๒ ปฏิบัติหน้าที่ในระยะเวลาดังกล่าวในข้อ ๘.๒ เป็นจำนวนเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือน
สุดท้ายสี่สิบแปดเดือน
ในกรณีลูกจ้างชั่วคราวตายให้ได้รับบำเหน็จพิเศษสามส่วนในสี่ส่วนของลูกจ้างประจำ
๑๐. บำเหน็จพิเศษ
ดังกล่าวในข้อ ๙ ให้จา่ ยแก่ทายาททีม่ ีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๑๑. กรณี ที่ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บตามข้อ ๘ หรือถึงแก่
ความตายตามข้อ ๙ ถ้าลูกจ้างผู้นั้ นหรือทายาท แล้วแต่กรณีมีสิทธิได้รับทั้งบำเหน็จ บำนาญพิเศษ
ตามระเบียบนี้ เงินสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยสงเคราะห์ผู้ประสบภั ยเนื่องจากการ
ช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบียบ
ว่าด้วยการจ่ ายเงินทดแทนและการพิ จารณาบำเหน็ จความชอบในการปราบปรามผู้ ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอื่นที่ทางราชการสั่งให้
ปฏิบัติงานให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก
๑๒. หลักฐานประกอบการยื่นเรื่องราวขอรับเงินบำเหน็จลูกจ้าง
๑๒.๑ ทบ. ๑๐๐-๐๑๗ และทบ. ๑๐๐-o๑๗-๑ (แบบ ๕๓๑๓) ประวัติคนงานและลูกจ้าง
๑๒.๒ แบบขอรับเงินบำเหน็จและเป็นทำขวัญลูกจ้าง (แบบที่ ๑ หรือ ๒)
๑๒.๓ สัญญาจ้างแรงงาน
๑๒.๔ สัญญาค้ำประกัน
๑๒.๕ บัญชีรายละเอียดประกอบฎีการับเงินบำเหน็จ
๑๒.๖ บันทึกรับรองการบรรจุและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
๑๒.๗ บัตรลูกจ้างประจำรายชื่อ
๑๒.๘ คำสั่ง ฯ บรรจุครั้งแรก
๑๒.๙ คำสั่ง ฯ ให้ออกจากราชการ
๑๒.๑o คำสั่ง ฯ เลื่อนชั้นค่าจ้างครั้งสุดท้าย
๑๒.๑๑ รายงานขอรับเงินบำเหน็จของลูกจ้าง (ผู้ยื่นเรื่องราว)
๑๒.๑๒ รายงานของหน่วยต้นสังกัด

๕๐

๑๒.๑๓ รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. รูป(ปิดประวัติคนงานและลูกจ้าง ทบ.๑๐๐-๐๑๗)
๑๒.๑๔ คำสั่ง ฯ ให้ออกไปรับราชการทหารตาม พรบ. (ถ้ามี)
๑๒.๑๕ คำสั่ง ฯ บรรจุให้กลับเข้ารับราชการใหม่ (หลังปลดเป็นทหารกองหนุน) (ถ้ามี)
๑๒.๑๖ ทบ.๑๐๐-๐๑๑ ประวัตินายสิบพลทหาร (ถ้าทางราชการให้ลาพักรอการปลดขอให้
แนบใบลาพักรอการปลด) (ถ้ามี)
๑๒.๑๗ คำสอบสวนของอำเภอ (กรณีเสียชีวิต)
๑๒.๑๘ ใบสำคัญการสมรสหรือทะเบียนการสมรส (กรณีเสียชีวิต)
๑๒.๑๙ สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับคัดจากอำเภอมีตราประทับของอำเภอรับรองเป็นสำคัญ)
๑๒.๒๐ หนังสือรับรองการชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการ (ทบ.๑0๑-0๓๙)
๑๒.๒๑ หนังสือสัญญาค้ำประกัน ทบ.๑๐๐-๐๓๕
๑๒.๒๒ ใบมรณบัตรหรือแจ้งความการถึงแก่กรรมของหน่วย
๑๒.๒๓ รายงานขอรับเงินบำเหน็จตกทอดของทายาท
๑๒.๒๔ หนังสือหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๑๒.๒๕ คำสั่ง ฯ บรรจุไป พล.อสส.(ถ้ามี)
๑๒.๒๖ คำสั่ง ฯ ให้พ้นจาก พล.อสส.(ถ้ามี)
๑๒.๒๗ บัญชีรับรองเวลาราชการทวีคูณ(ถ้ามี)
๑๒.๒๘ แบบบันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหารหรือตำรวจ แบบ ส.ข.๗ (ถ้ามี)

๕๑

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๒
----------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๑๙ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวาง
ระเบียบไว้ ด้งต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “บำเหน็จปกติ” “บำเหน็จรายเดือน” “บำเหน็จพิเศษ" และ
“บำเหน็จพิเศษรายเดือน” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ค่าจ้างเดือนสุดท้าย” และคำว่า “ปีงบประมาณ”
ในข้อ ๕ ของ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ ดังนี้
“บำเหน็จปกติ” หมายความว่า เงินตอบแทนของลูกจ้างประจำที่ออกจากงานเนื่องจาก
ทำงานมานานซึ่งจ่ายครั้งเดียว
“บำเหน็จรายเดือน” หมายความว่า เงินตอบแทนของลู กจ้างประจำที่ออกจากงาน
เนื่องจากทำงานมานานซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน
“บำเหน็จพิเศษ” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวที่
ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการ
ตามหน้าที่ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลย
ซึ่งจ่ายครั้งเดียว
“บำเหน็จพิเศษรายเดือน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำที่ได้รับอันตราย
หรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุ กระทำการตามหน้าที่ซึ่ง
แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลยซึ่งจ่ายเป็น
รายเดือน”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ บำเหน็จรายเดือน ข้อ ๑๐/๑ และข้อ ๑๐/๒
ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙

๕๒

“หมวด ๒/๑
บำเหน็จรายเดือน
ข้อ ๑๐/๑ ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิรับบำเหน็จปกติ ซึ่งมีเวลาทำงานตั้งแต่ยี่สิบห้าปี
บริบูรณ์ขึ้นไปจะแสดงความประสงค์ขอรับเป็นบำเหน็จรายเดือนแทนก็ได้
ในกรณีที่ลูกจ้างประจำได้รับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนจากส่วนราชการผู้เบิก
ไปแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์อีกไม่ได้
ข้อ ๑๐/๒ สิ ทธิในบำเหน็ จรายเดือนให้ เริ่ม ตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจำออกจากงาน
จนกระทั่งถึงแก่ความตาย โดยคำนวณตามเกณฑ์ในข้อ ๑๙/๑”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๓/๑ บำเหน็จพิเศษรายเดือน ข้อ ๑๕/๑ ข้อ ๑๕/๒
และข้อ ๑๕/๓ ของระเบียนกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙
“หมวด ๓/๑
บำเหน็จพิเศษรายเดือน
ข้อ ๑๕/๑ ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิรับบำเหน็จพิเศษจะแสดงความประสงค์ขอรับเป็น
บำเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้
ในกรณี ที่ลูกจ้างประจำได้รับ บำเหน็จพิเศษหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนจากส่ วน
ราชการผู้เบิกไปแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์อีกไม่ได้
ข้อ ๑๕/๒ สิทธิในบำเหน็จพิเศษรายเดือนให้เริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจำออกจากงาน
จนกระทั่งถึงแก่ความตาย โดยคำนวณตามเกณฑ์ในข้อ ๑๙/๒
ข้อ ๑๕/๓ ในกรณีที่ลูกจ้างประจำผู้ใดได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บตามข้อ ๑๑ ถ้า
ลูกจ้างประจำ ผู้นั้นมีสิทธิรับทั้งบำเหน็จพิเศษรายเดือนตามระเบียบนี้เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือ
การปฏิบัติตามหน้าที่ มนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่ าทดแทนและการ
พิจารณาบำเหน็จความชอบ ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
จากทางราชการ หรือจากหน่วยงานอื่นที่ทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงาน ให้เลือกรับได้เพียงทางเดียว”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในหมวด ๕ วิธีคำนวณจ่ายบำเหน็จปกติ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และ
ข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๕
วิธีคำนวณบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน และบำเหน็จพิเศษรายเดือน
ข้อ ๑๘ การนับเวลาทำงานสำหรับคำนวณจ่ายบำเหน็ จปกติ และบำเหน็จรายเดือน
ให้นับเป็นจำนวนเดือน สำหรับเวลาทำงานถ้ามีหลายระยะ ให้นับเวลาทำงานรวมกันโดยคิดสามสิบวัน
เป็นหนึ่งเดือน เศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าไม่ถึงสิบห้าวันให้ปัดทิ้ง

๕๓

ข้อ ๑๙ การคำนวณบำเหน็จปกติ ให้คำนวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้าย คูณด้วยจำนวน
เดือน ที่ทำงานแล้วหารด้วยสิบสอง
ข้อ ๑๙/๑ การคำนวณบำเหน็จรายเดือน ให้คำนวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณด้วย
จำนวนเดือนที่ทำงานหารด้วยสิบสอง แล้วหารด้วยห้าสิบ
ข้อ ๑๙/๒ การคำนวณบำเหน็จพิเศษรายเดือน กรณีปฏิบัติหน้าที่ในเวลาปกติให้ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเป็นผู้กำหนดตามจำนวนที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์
ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของลูกจ้างประจำ โดยกำหนดไม่น้อยกว่าหกเท่าของค่าจ้าง
เดือนสุดท้ายแต่ไม่เกินยี่สิบสี่เท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้าย แล้วหารด้วยห้าสิบ
ข้อ ๑๙/๓ การคำนวณบำเหน็จพิเศษรายเดือน กรณีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวง
กลาโหม กำหนดในระหว่างเวลาที่มีการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างที่มี
การประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็นผู้กำหนด
ตามจำนวนที่เห็ น สมควร โดยคำนึ งถึ งความร้ายแรงของเหตุการณ์ ประกอบกับความพิ การและ
ทุพพลภาพของลูกจ้างประจำ โดยกำหนดไม่น้อยกว่าสามสิบหกเท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้ายแต่ไม่เกิน
สี่สิบสองเท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้าย แล้วหารด้วยห้าสิบ
ข้อ ๑๙/๔ บำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และบำเหน็จพิเศษรายเดือน
ของลูกจ้างประจำ ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง
ข้อ ๒๐ การยื่นเรื่องราวขอรับบำเหน็จลูกจ้าง ให้ทำตามแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด”
ข้อ ๗ ให้ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนซึ่ง
ทำงานถึงวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ซึ่งได้ยื่นขอรับเงินบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จพิเศษไว้
แต่ยังไม่ได้รับเงินในวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ และยังไม่ได้รับเงินบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จพิเศษจาก
ทางราชการ ในวันที่ ระเบียบนี้มีผลใช้บั งคับ สามารถแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนบำเหน็จปกติ
หรือบำเหน็จพิเศษ เป็นบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณี แทนได้
ข้อ ๘ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายกรณ์ จาติกวณิช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๕๔
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แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง
สำหรับส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือจังหวัด
ที่ .........../.......

......................................................
รหัสหน่วยงาน/จังหวัด

วันที่....................................................
เรื่อง ขอให้สั่งจ่ายเงิน
เรียน
โปรดพิจารณาสั่งจ่าย  เงินบำเหน็จปกติ  เงินบำเหน็จรายเดือน  เงินบำเหน็จพิเศษ  เงินบำเหน็จพิเศษรายเดือน
 กรณีออกจากงาน  กรณีเกษียณอายุ  กรณีตาย ให้แก่ทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของผู้ตาย
ตามคำขอข้างล่างนี้และได้ส่งเอกสาร รวม..........................ฉบับมาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ....................................................(1)
(..........................................................)
...................................
ตำแหน่ง......................................................
โทร...........................
สำหรับผู้ขอ
ลูกจ้าง
ยศ............................. คำนำหน้า............................ชื่อ....................................................นามสกุล......................................................
ขอรับเงิน  บำเหน็จปกติ  บำเหน็จรายเดือน
วัน เดือน ปีเกิด (2)
วัน เดือน ปีที่เริ่มนับ
วันเดือนปีที่ออกจากงาน
 บำเหน็จพิเศษ  บำเหน็จพิเศษรายเดือน
........../............./..........
........../............/...........
หรือตาย
........../............../................
ประเภทการขอ
เหตุที่ออก
ตำแหน่ง……………………………………………………..
บำเหน็จปกติ /บำเหน็จรายเดือน
 ออกจากงาน
 ลาออก
ลักษณะการคำนวณ
 เกษียณอายุ
 ให้ออก
บำเหน็จปกติ/
 คำนวณเวลาทำงานเป็นเดือน
 ตาย
 เกษียณ
บำเหน็
จ
รายเดื
อ
น
บำเหน็จพิเศษ/บำเหน็จพิเศษรายเดือน  ออกจากงาน
 ปลดออก
 ตาย
บำเหน็จพิเศษ/
 ยามปกติ อัตรา
สถานะผู้ขอ
ส่วนราชการที่สังกัดครั้งสุดท้าย
บำเหน็จพิเศษรายเดือน
ที่ได้รับ...........................(3)
 ลูกจ้างประจำ
กรม...................................................................

คำสั
่งกลาโหม อัตรา
 ลูกจ้างชั่วคราว
รหัส 
ที
่
ไ
ด้
รับ.................................
กระทรวง............................................................
จังหวัด...............................................................
รหัส 
อนึ่งข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้กรมบัญชีกลางโอนเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ ขอรับเงินทาง กรม ...........................................................
หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร......................................... (5) รหัส หน่วยงาน 
สาขา..........................................................................ชื่อบัญชี.................................................................
จังหวัด .......................................................
เลขที่บัญชี.............................................................(4)
รหัสจังหวัด 
ส่วนราชการผู้เบิก ......................................................................
รหัสจังหวัด 
กรณีลูกจ้างออกจากงาน (6)
กรณีลูกจ้างตาย (7)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
ข้าพเจ้าผู้มีสิทธิและเป็นผู้แทนผู้มีสิ ทธิได้ทำหนังสือรับรองไว้ต่อกระทรวง ทบวง กรม
จังหวัด......................ว่าข้อความที่ปรากฏในเรื่องราวนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงและไม่มีทายาท
ลงชื่อ ........................................................ผู้ขอ
หรือผู้มีสิทธิเหลืออยู่อีก ถ้าปรากฏว่ามีทายาทหรือผู้มีสิทธิเกิดขึ้นเมื่อใดข้าพเจ้าและผู้มีสิทธิที่ได้รับ
(.................................................................)
เงินไปแล้วยินยอมคืนเงินที่ได้ รับไปโดยไม่ มี สิทธิและชดใช้ค่ าเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่ ทางราชการ
วันที่..............................................
ภายใน 30 วัน นับจากวันนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับทราบจากทางราชการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว
(ลงชื่อ).......................................................................ผู้ขอ
(ลงชื่อ).......................................................................ผู้ขอ
(ลงชื่อ).......................................................................ผู้ขอ
ที่อยู่ผู้ขอ..............................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................รหัสไปรษณีย์........................................................................โทร....................................................
(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7) ดูคำอธิบายหน้า 2

๕๕
รหัส
01

14
25
26
38
51
52
53
54
61
รหัส
79
81
82
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84
……
……

เวลาราชการ
ตั้งแต่
เวลาปกติ 1 ............................................................................................................................................................ ..................................
2.............................................................................................................................................................. ..................................
3.............................................................................................................................................................. ..................................
4.............................................................................................................................................................. ..................................
เวลาทวีคูณ ปราบปรามคอมมิวนิสต์..................................................................................................................... ..................................
”
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2519 (7 ต.ค. 19 - 5 ต.ค. 20) ................................................................... ..................................
”
”
พ.ศ. 2534 (23 ก.พ. 34 - 2 พ.ค. 34) ................................................................. ..................................
เวลาทวีคูณอื่น ๆ .................................................................................................................................................... ..................................
ตัด  ลา  พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หนีหรือขาดราชการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน ..................................
ตัด  ลา  พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยได้รับเงินเดือน 1/2..................................... ..................................
ตัด  ลา  พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยได้รับเงินเดือน 1/3.................................... ..................................
ตัด  ลา  พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยได้รับเงินเดือน 1/4.................................... ..................................
ตัด ป่วย ลา หนี ขาด ศึกษาต่อ ระหว่างประกาศกฎอัยการศึก........................วัน....................................... ..................................
อัตราเงินเดือน/อัตราบำนาญ
ค่าจ้างเดือนสุดท้ายเดือนละ................................................................................................................................................................................
เงินเพิ่ม พ.ด.ร.ส..................................................................................................................................................................................................
พ.ส.ร.....................................................................................................................................................................................................
พ.น.บ....................................................................................................................................................................................................
พ.ก.ร.....................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
การกรอกแบบคำขอ 5313
(1) หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม
(2) วัน เดือน ปี ให้กรอกเป็นตัวเลขตามปฏิทิน
(3) ให้ระบุอัตราส่วนที่ได้รับบำเหน็จพิเศษ เช่น “อัตราที่ได้รับ 12 เท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้าย” ให้กรอกกว่า 12 เท่า
(4) ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ หรือบำเหน็จพิเศษราย
เดือนประเภท ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์/เผื่อเรียก/กระแสรายวัน พร้อมแนบสำเนาบัญชีเงินฝากซึ่งผู้ขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จราย
เดือน บำเหน็จพิเศษ หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้วด้วย ทั้งนี้สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารให้ส่วนราชการผู้ขอ
เก็บไว้ไม่ต้องส่งกรมบัญชีกลาง
(5) กรณีขอรับทางส่วนกลาง ให้ระบุส่วนราชการเจ้าสังกัดระดับกรม จังหวัด และรหัส กรณีขอรับทางส่วนภูมิภาคให้ระบุส่วนราชการผู้
เบิก จังหวัดที่ขอรับเงิน และรหัส และรหัสที่ระบุเป็นรหัสตามระบบ GFMIS
(6) กรณีลูกจ้างออกจากงาน ให้ลูกจ้างลงชื่อขอรับ
(7) กรณีลูกจ้างตาย ให้ทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ลงนามแทนเพียงคนเดียว กรณีผู้มีสิทธิเป็นผู้เยาว์ผู้ไร้ความสามารถ
หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณีเป็นผู้ลงนาม

หมายเหตุ 1. การขอรับบำเหน็จพิเศษไม่ต้องกรอกเวลาทำงาน
2. ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่ใช้

ถึง
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.................................
.................................
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..................................
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บาท
..................................
..................................
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..................................
...................................
...................................

๕๖
(แบบ สจป.1)
หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อ
ขอรับเงินบำเหน็จรายเดือนหรือเงินบำเหน็จพิเศษรายเดือน
ทีอ่ ยู่...................................
วันที่.....................................
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบำเหน็จรายเดือนหรือเงินบำเหน็จพิเศษรายเดือน
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ...............................................................เคยทำงานเป็นลูกจ้างประจำ
สังกัด........................................................................................ออกจากงานเมื่อวันที่....................................................
มีเวลาทำงาน.............ปี..............เดือน...............วัน ได้ยื่นขอรับ  บำเหน็จปกติ  บำเหน็จพิเศษไปแล้ว
และขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เป็นขอรับ  บำเหน็จรายเดือน  บำเหน็จพิเศษรายเดือน
อนึ่ง ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้กรมบัญชีกลางโอนเงิน  บำเหน็จรายราย  บำเหน็จพิเศษรายเดือน
ซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร..................................สาขา.....................................................................
ชื่อบัญชี........................................................................เลขที่บัญชี..............................................................................(1)

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ...............................................................
(....................................................)

หมายเหตุ (1) ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผูร้ ับบำเหน็จ
พิเศษรายเดือนประเภทออกทรัพย์/สะสมทรัพย์/เผื่อเรียก/กระแสรายวัน/ พร้อมแนบสำเนาบัญชีเงินฝากซึ่งผู้
ขอรับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้วไปด้วย

๕๗
(แบบ สจป.2)
หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อ
ขอรับเงินบำเหน็จรายปกติหรือเงินบำเหน็จพิเศษ
ที่อยู่...................................

วันที่.........................................

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบำเหน็จปกติหรือเงินบำเหน็จพิเศษ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ...............................................................เคยทำงานเป็นลูกจ้างประจำ
สังกัด........................................................................................ออกจากงานเมื่อวันที่.......................................................
มีเวลาทำงาน.........ปี.........เดือน............วัน ได้ยื่นขอรับ  บำเหน็จรายเดือน  บำเหน็จพิเศษรายเดือนไปแล้ว
และขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เป็นขอรับ  บำเหน็จปกติ  บำเหน็จพิเศษ
อนึ่ง ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้กรมบัญชีกลางโอนเงิน  บำเหน็จปกติ  บำเหน็จพิเศษ
ซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร..................................สาขา........................................................................
ชื่อบัญชี........................................................................เลขที่บัญชี.................................................................................(1)

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ...............................................................
(....................................................)

หมายเหตุ (1) ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จ
พิเศษรายเดือนประเภทออมทรัพย์/สะสมทรัพย์/เผื่อเรียก/กระแสรายวัน/ พร้อมแนบสำเนาบัญชีเงินฝากซึ่งผู้ขอรับ
บำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้วไปด้วย

๕๘

เล่มที่ ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๓/๒ บำเหน็จตกทอด ข้อ ๑๕/๔ และข้อ ๑๕/๕ ของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙
“หมวด ๓/๒
บำเหน็จตกทอด
-----------------ข้อ ๑๕/๔ ในกรณีที่ผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย
ให้จ่ายบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวนสิบห้าเท่าของบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน
แล้วแต่กรณีให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังนี้
(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
(๒) สามีหรือภรรยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
(๓) บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ในกรณีที่ไม่มีทายาทในข้อใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่าง
ทายาทผู้มีสิทธิในข้อที่เหลืออยู่
ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามข้อดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วน
ราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

๕๙

เล่มที่ ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรือบุคคลนั้น
ได้ตายไปก่อนให้สิทธิในบำเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง
ในกรณีที่ได้มีการจ่ายบำเหน็จตกทอดไปแล้วหากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของ
ศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้นให้แบ่งบำเหน็จ
ตกทอดนั้นใหม่ระหว่างทายาทโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษานั้นเป็น ทายาทผู้มีสิทธิ
ตั้งแต่วันตายของลูกจ้างผู้ได้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่ กรณี ในกรณี
เช่น ให้กระทรวงการคลังเรียกคืนบำเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งรับบำเหน็จตกทอดไปก่อน แล้วตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนบำเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปในส่วนของตน
ตามวรรคห้ าได้ กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่บุตรซึ่งได้มีคำ
พิพากษา ของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลั งไปถึงวันเกิดสิทธิรับบำเหน็จตกทอดแต่
อย่างใด
บำเหน็จตกทอดตามข้อนี้ ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง
ข้อ ๑๕/๕ วิธีการยื่นเรื่องราวขอรับบำเหน็จตกทอดให้นำข้อ ๒๐ มาบังคับโดยอนุโลม”
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๖๐

สรุป ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗
มิถุนายน ๒๕๕๔ เพิ่มเติม หมวด ๓/๓ บำเหน็จตกทอด
ในกรณี ที่ผู้รับบำเหน็ จรายเดือนหรือผู้รับ บำเหน็จพิเศษรายเดือนถึ งแก่ความตายให้จ่าย
บำเหน็จตกทอดเป็นจำนวน ๑๕ เท่า ของบำเหน็จรายเดือนให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิดังนี้
๑. บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้ามีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
๒. สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
๓. บิดามารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามข้อ ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการ
เจ้าสังกัดตามแบบและวิธีที่กระทรวงการคลังกำหนด
ในกรณีที่ไม่มีทายาทหรือบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้หรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อน ให้สิทธิ
ในบำเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง บำเหน็จตกทอดตามข้อนี้ ถ้ามีเศษให้ปัดทิ้ง
ผู้สรุป
นางสาวอภิรดี เกษศรีสังข์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

๖๑

วิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ
-----------------------------------อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๕/๔ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๔ กระทรวงการคลังจึงกำหนดแบบและวิธีในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จของ
ลูกจ้างประจำไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนจัดทำหนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ (แบบ ๑) จำนวนสองฉบับ มีข้อตรงกัน ยื่นต่อ
ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน
แล้วแต่กรณี หากไม่สามารถไปยื่นด้วยตนเองได้ให้ทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงการคลัง
กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะไปยื่นแทน
หนังสือแสดงเจตนาดังกล่าวต้องระบุคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และนามสกุลของผู้รับบำเหน็จตกทอด
ให้ชัดเจนในกรณีที่แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดเกินหนึ่งคน ให้กำหนดส่วนที่ผู้รับบำเหน็จ
ตกทอดแต่ละคนจะมีสิทธิได้รับให้ชัดเจนด้วย หากไม่ได้กำหนดส่วนไว้ ให้ถือว่าผู้รับบำเหน็จตกทอด
ทุกคนที่ระบุไว้นั้นมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดในส่วนที่เท่ากัน
ข้อ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดแล้วลงลายมือชื่อในหนั งสือแสดงเจตนาทั้ง
สองฉบับ ณ วันที่มีการยื่นหนังสือแสดงเจตนานั้น ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดรับผิดชอบ
เพื่อดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
ข้อ ๓ หนังสือแสดงเจตนาที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๒ แล้ว ให้ลูกจ้างประจำผู้แสดงเจตนา
เก็บรักษาไว้ฉบับหนึ่ง ส่วนอีกฉบับหนึ่งให้เก็บรักษาไว้ในแฟ้มข้อมูลการรับบำเหน็จรายเดือนหรือ
บำเหน็จพิเศษรายเดือนของผู้นั้น เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสั่งจ่ายบำเหน็จตกทอด
ต่อไป หากมีการโอนบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนไปเบิกจ่ายที่ใด ให้ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดผู้เบิกบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนส่งหนังสือแสดงเจตนาพร้อมแฟ้มข้อมูล
ให้ ส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนแห่งใหม่เก็บไว้เป็น
หลักฐาน
ข้อ ๔ กรณีลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนจะเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขหนังสือแสดงเจตนาที่ ได้ทำไว้แล้วให้ทำหนังสือเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ของ
ลูกจ้างประจำ (แบบ ๒) จำนวนสองฉบับมีข้อความตรงกัน ยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการ
ผู้เบิกบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณี และให้ดำเนินการตามข้อ ๑ ข้อ ๒
และข้อ ๓ ต่อไป

๖๒

ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้รับการแสดงเจตนารายใดถึงแก่ความตายก่อนผู้แสดงเจตนา ให้นำส่วน
ของผู้รับการแสดงเจตนานั้นไปแบ่งให้แก่ผู้รับการแสดงเจตนาที่ยังมีชีวิตอยู่ ตามส่วนที่กำหนดไว้ใน
หนังสือแสดงเจตนา
ข้อ ๖ การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดตามข้อ ๑ และข้อ ๔ ให้มีผลนับแต่วันที่
ได้ยื่นหนังสือเจตนา
ข้อ ๗ กรณีลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนได้ถึงแก่ความตาย
ก่อนที่กระทรวงการคลังจะกำหนดวิธีปฏิบั ติในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของ
ลูกจ้างประจำและได้ทำพินัยกรรมหรือหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีการระบุให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับ บำเหน็ จตกทอด หรือมีสิทธิได้รับเงิน อื่นใดจากทางราชการให้ถือว่าพินัยกรรมหรือหนังสื อ
ดังกล่าวเป็นหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดตามหนังสือกระทรวงการคลังฉบับนี้
ข้อ ๘ กรณีลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนได้ถึงแก่ความตาย
โดยไม่ได้ทำพินัยกรรม หรือหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๗ แต่มีหลักฐานแสดงว่าลูกจ้างประจำ
ประสงค์จะให้บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ เมื่อถึงแก่ความตายให้ส่วนราชการ
เจ้าสังกัด ผู้เบิกบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแสดง
หลักฐานเพื่อสนับสนุน แล้วขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง
------------------------------------

๖๓
(แบบ ๑)

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบำเหน็จตกทอด
ของลูกจ้างประจำ
เขียนที…………………………………….
วันที่...............เดือน...........................พ.ศ............ (1)
ข้าพเจ้า.................................................................................... (2) เดิมเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่ง............................................
สังกัดกอง/สำนักงาน………………………………………..………………..กรม...............................................กระทรวง...................................................
จังหวัด.........................................ปัจจุบันได้รับบำเหน็จรายเดือน/บำเหน็จพิเศษรายเดือน เดือนละ........................ (3) บาท ที่อยู่ที่ติดต่อได้
เลขที่......................................ถนน..............................................ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต.........................................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร..................................ในกรณีข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย หากข้าพเจ้าไม่มี
ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จตกทอด (บุตร สามีหรือภริยาและบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย) ตามข้อ 15/4 วรรคสาม แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดโดยหนังสือฉบับนี้ว่า ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินบำเหน็จตกทอดแก่บุคคล
รวม......................................... (4) คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ................................................................................................................... (5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่.............................................
ถนน...............................................ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทร........................................... ให้ได้รับ.......................(6) ส่วน
2. ................................................................................................................... (5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่.............................................
ถนน...............................................ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทร........................................... ให้ได้รับ.......................(6) ส่วน
3. ................................................................................................................... (5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่.............................................
ถนน...............................................ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทร........................................... ให้ได้รับ.......................(6) ส่วน
4. ................................................................................................................... (5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่.............................................
ถนน...............................................ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทร........................................... ให้ได้รับ.......................(6) ส่วน
5. ................................................................................................................... (5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่.............................................
ถนน...............................................ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทร........................................... ให้ได้รับ.......................(6) ส่วน
6. ................................................................................................................... (5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่.............................................
ถนน...............................................ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทร........................................... ให้ได้รับ.......................(6) ส่วน
7. ................................................................................................................... (5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่.............................................
ถนน...............................................ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทร........................................... ให้ได้รับ.......................(6) ส่วน
8. ................................................................................................................... (5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่.............................................
ถนน...............................................ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทร........................................... ให้ได้รับ.......................(6) ส่วน
9. ................................................................................................................... (5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่.............................................
ถนน...............................................ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทร........................................... ให้ได้รับ.......................(6) ส่วน
10. ................................................................................................................... (5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่..........................................
ถนน...............................................ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทร........................................... ให้ได้รับ.......................(6) ส่วน
11. ................................................................................................................... (5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่..........................................
ถนน...............................................ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทร........................................... ให้ได้รับ.......................(6) ส่วน

๖๔
12. ................................................................................................................... (5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่..........................................
ถนน...............................................ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทร........................................... ให้ได้รับ.......................(6) ส่วน
13. ................................................................................................................... (5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่..........................................
ถนน...............................................ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทร........................................... ให้ได้รับ.......................(6) ส่วน
14. ................................................................................................................... (5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่..........................................
ถนน...............................................ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทร........................................... ให้ได้รับ.......................(6) ส่วน
15. ................................................................................................................... (5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่..........................................
ถนน...............................................ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทร........................................... ให้ได้รับ.......................(6) ส่วน
หนังสือแสดงเจตนานี้ ได้ทำขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้แสดงเจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับหนึ่ ง
ส่งไปเก็บไว้ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกบำเหน็จรายเดือน/บำเหน็จพิเศษรายเดือน
ลงชื่อ...................................................ผูแ้ สดงเจตนา
(...................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน
(...................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน
(...................................................)
สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดฉบับนี้ได้ยื่นเมื่อวันที่..................... เดือน...........................พ.ศ. .....................
[ ] โดย………………………………………………………..(7) ผู้รับบำเหน็จรายเดือน/บำเหน็จพิเศษรายเดือน
[ ] โดย………………………………………………………..(7) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับลงวันที่..............................
ได้นำหนังสือแสดงเจตนาเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ลงชื่อ................................................... (8) เจ้าหน้าที่
(...................................................)
ตำแหน่ง......................................................................
วันที่................ เดือน.......................พ.ศ. ...................
หมายเหตุ
1. การขูดลบ ขีดฆ่า หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดให้ลงลายชื่อกำกับไว้
2. ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง [ ] ที่ใช้
คำอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
(1) ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
(2) ให้ระบุคำนำหน้า ชื่อ และนามสกุล ของผู้แสดงเจตนา
(3) ให้ระบุบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ที่ได้รับอยู่ขณะที่แสดงเจตนา
(4) ให้ระบุจำนวนผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอด
(5) ให้ระบุคำนำหน้า ชื่อ และนามสกุล ของผู้ที่ถูกระบะตัวให้เป็นผู้รับบำเหน็จตกทอด
(6) กรณีระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดไว้มากกว่าหนึ่งคน ให้กำหนดส่วนที่จะมีสิทธิได้รับให้ชัดเจนด้วยเช่น นาย ก. ให้ได้รับ 1 ส่วน นางสาว ข.
ให้ได้รับ 1 ส่วน และเด็กหญิง ค. ให้ได้รับ 2 ส่วน เป็นต้น
(7) ให้ระบุคำนำหน้า ชื่อ และนามสกุล ของผู้แสดงเจตนา หรือผู้รับมอบฉันทะ
(8) หัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย
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ใบมอบฉันทะ
เพื่อยื่นหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ
เขียนที่ …………...............…………………………
วันที่…….เดือน……………………………….. พ.ศ. …….……
ข้าพเจ้า ................................................................................... (๒) เดิมเป็นลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง………………...............สังกัดกอง / สำนักงาน.......................................... กรม .......................
กระทรวง .......................................... จังหวัด ........................................ อยู่บ้านเลขที่ ………….…...…
ถนน .....……………................… ตำบล/แขวง……………..…………..อำเภอ/เขต …………………...…...
จังหวัด…………………….. รหัสไปรษณีย์….....................….…โทร............................... ขอมอบฉันทะให้
….............…………........…อยู่บา้ นเลขที่………….………….. ถนน ………...........…….…ตำบล/แขวง............
อำเภอ/เขต ........................... จังหวัด ……………………..รหัสไปรษณีย์……………...…...โทร. .................
เป็นผู้ดำเนินการยื่นหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ฉบับลงวันที่…………………………
ที่แนบมาพร้อมนี้แทนข้าพเจ้า
(ลงชื่อ) ……………………………………….. ผู้มอบฉันทะ
(.…………………..…………………...)
(ลงชื่อ) ……………………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ
(.…………..…………………………...)
(ลงชื่อ) ……………………………………….. พยาน
(………...……………………………...)
(ลงชื่อ) ……………………………………….. พยาน
(…………...…………………………...)
หมายเหตุ
๑. ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนา
ถูกต้องด้วย
๒. ให้เก็บหนังสือฉบับนี้รวมไว้กับหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดที่ยื่นไว้ต่อส่วนราชการ
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พระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔
ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ ๒๔๙๔
เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญทหารและกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน
พระมหากษัตริย์ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบรรดากฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญทหาร กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน และบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งเรียนกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ทหารและข้าราชการพลเรือน
“ทหาร” หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ตลอดจนว่าที่ยศนั้นๆ
และพลทหารประจำการ
“ข้าราชการพลเรือน”๒ หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วย
๑
๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๘/ตอนที่ ๒๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๑ เมษายน ๒๔๙๔
มาตรา ๔ นิยามคำว่า “ข้าราชการพลเรือน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

๖๗

ระเบี ยบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ
ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และข้าราชการกลาโหมพลเรือนตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
“เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ” หมายความว่า เวลาราชการที่ข้าราชการ
รั บ ราชการมาตั้ งแต่ ต้ น จนถึ งวั น สุ ด ท้ า ยที่ ได้ รับ เงิน เดื อ นตามเกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใน
พระราชบัญญัตินี้
“เงิน เดือนเดือนสุดท้าย” ๓ หมายความว่า เงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณประเภท
เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชาและหรือเงินเพิ่ม
การเลื่อนฐานะและหรือสำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และหรือสำหรับการสู้รบ
และหรือสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด แต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มอย่างอื่นๆ ส่วนข้าราชการ
ตำรวจซึ่งกรมตำรวจสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากผู้ว่าจ้าง เงินเดือน
เดือนสุดท้าย หมายความว่า เงินเดือนที่ผู้ว่าจ้างจ่ายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามอัตราเงินเดือน
ในบัญชีต่อท้ายกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงิน
เพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชา และหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือสำหรับประจำตำแหน่ง
ที่ต้องฝ่ าอัน ตรายเป็ นพิเศษ และหรือสำหรับการสู้รบ และหรือสำหรับการปราบปรามผู้ กระทํา
ความผิด แต่ไม่รวมเงินเพิ่มอย่างอื่นๆ
“เงินเดือนเดิม”๔ หมายความว่า เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับสูงสุดในครั้งใดก่อนออก
จากราชการ แต่ ในกรณี ที่ มี ก ารปรั บ อั ต ราเงิน เดื อ นข้ าราชการ เงิน เดื อ นเดิ ม ให้ ห มายความถึ ง
เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับสูงสุดในครั้งใดก่อนออกจากราชการและได้ปรับตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับที่ใช้บังคับแก่ข้าราชการนั้นแล้ว
“บําเหน็จ” หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายครั้งเดียว
“บำนาญ” หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน
“แพทย์ที่ทางราชการรับรอง” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิล ปะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิล ปะ หรือแพทย์ที่ มีสิ ทธิ
ประกอบโรคศิลปะในต่างประเทศซึ่งประกอบโรคศิลปะอยู่ในต่างประเทศนั้น และกระทรวงการคลัง
ได้รับรองให้ทำการตรวจและแสดงความเห็นตามความในพระราชบัญญัตินี้ได้
“ทายาทผู้มีสิทธิ”๕ หมายความว่า
๓

มาตรา ๔ นิยามคำว่า “เงินเดือนเดือนสุดท้าย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖
มาตรา ๔ นิยามคำว่า “เงินเดือนเดิม” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗
๕
มาตรา ๔ นิยามคำว่า “ทายาทผู้มีสิทธิ” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ. ศ. ๒๕๒๖
๔
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(๑) บุตร และให้หมายความรวมถึงบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วย
กฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดา
ตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดา
(๒) สามีหรือภริยา
(๓) บิดาและมารดา
“ผู้อุปการะ”๖ หมายความว่า
(๑) ผู้ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ฉันท์บิดามารดากับบุตรบิดามารดา
กับบุตร หรือ
(๒) ผู้ที่ได้อุปการะข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ ผู้มีรายได้ไม่เพียงพอแก่อัตภาพ
หรือได้อุปการะข้าราชการบำนาญผู้ซึ่งป่วยเจ็บทุพพลภาพ หรือวิกลจริตไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้
ผู้อุปการะตามข้อนี้ต้องเป็นผู้ให้อุปการะประจำเป็นส่วนใหญ่
“ผู้อยู่ในอุปการะ”๗ หมายความว่า ผู้ที่ได้อยู่ในความอุปการะของผู้ตายตลอดมาโดยจำเป็นต้อง
มีผู้อุปการะและความตายของผู้นั้นทำให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
ลักษณะ ๑
บำเหน็จบำนาญปกติ
หมวด ๑
สิทธิในบำเหน็จบำนาญปกติ
มาตรา ๖ เมื่อข้าราชการผู้ใดออกจากราชการ ให้จ่ายบำเหน็จหรือบำนาญให้ตามเกณฑ์ซึ่ง
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
สิทธิในบำเหน็จหรือบำนาญเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้
มาตรา ๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๘ ข้าราชการซึ่งจะได้รับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัตินี้
เมื่อก่อนออกจากราชการหรือก่อนได้รับคำสั่งให้ไปทำการใดๆ ตามความในมาตรา ๒๘ ต้องได้รับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน

มาตรา ๔ นิยามคำว่า “ผู้อุปการะ” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙
๗ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “ผู้อยู่ในอุปการะ” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙
๖

๖๙

มาตรา ๘๘ บุคคลที่ระบุไว้ต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
และข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งถูกไล่ออกจากราชการ
เพราะมีความผิด
(๒) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการและข้าราชการ
อัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ซึ่งถูกไล่อ อกหรือปลดออกจากราชการ
เพราะมีความผิด
(๓) ข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อกำหนดให้บำเหน็จหรือบำนาญไว้
ในหนังสือสัญญาจ้างตามความต้องการของรัฐบาล
(๔) ผู้ซึ่งรัฐบาลกำหนดเงินอย่างอื่นไว้ให้แทนบำเหน็จหรือบำนาญแล้ว
(๕) ผู้ซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์
(๖) ผู้ซึ่งไม่เคยรับราชการมาก่อน แต่ได้เป็นทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เมื่อปลดเป็นกองหนุนแล้วและได้เข้ารับราชการอีก โดยเวลารับราชการจะติดต่อกับเวลาราชการ
กองประจำการหรือไม่ก็ตาม ยังไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์
มาตรา ๙ ข้าราชการมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เหตุทดแทน
(๒) เหตุทุพพลภาพ
(๓) เหตุสูงอายุ
(๔) เหตุรับราชการนาน
มาตรา ๑๐ สิทธิในการขอบำเหน็จบำนาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิความสามปี
มาตรา ๑๑๙ บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนั้น ให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากประจำการเพราะ
เลิก หรือยุบตำแหน่ง หรือซึ่งมีคำสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด หรือซึ่งออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด
มาตรา ๑๒ บำเหน็จบำนาญเหตุทุพพลภาพนั้น ให้แก่ข้าราชการผู้ป่วยเจ็ บทุพพลภาพ ซึ่ง
แพทย์ที่ทางราชการรับ รองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการในตำแหน่ง
หน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป
มาตรา ๑๓๑๐ บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุนั้น ให้แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว
มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔
๑๐ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
๘
๙

๗๐

ถ้าข้าราชการผู้ใดมีอายุครบห้าสิบปีบริบูรณ์แล้ว ประสงค์จะออกจากราชการ ก็ให้ผู้มีอำนาจ
สั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุได้
มาตรา ๑๔ ๑๑ บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานนั้น ให้แก่ข้าราชการซึ่งมีเวลาราชการ
สำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบสามสิบปีบริบูรณ์แล้ว
ถ้าข้าราชการผู้ใดมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์แล้ว
ประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้ ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาตให้ ลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จ
บำนาญเหตุรับราชการนานได้
มาตรา ๑๕ ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญไม่ถึงสิบปีบริบูรณ์
มีสิทธิได้บำเหน็จ
ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิ
ได้บำนาญ
มาตรา ๑๖ ข้าราชการผู้มีสิทธิได้บำนาญจะยื่นคำขอรับบำเหน็จตามเกณฑ์ในมาตรา ๓๒
แทนบำนาญก็ได้
มาตรา ๑๗๑๒ ข้าราชการผู้ใดมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบสิบปีบริบูรณ์
แล้ว ออกจากราชการเพราะลาออกแล้วไม่มีสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญปกติตามความในมาตรา ๙
ก็ให้ได้รับบำเหน็จตามเกณฑ์ในมาตรา ๓๒
มาตรา ๑๘๑๓ ข้าราชการการเมืองตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งได้รับราชการในตำแหน่งข้าราชการ
การเมืองมาแล้วและมีเวลาราชการในตำแหน่งข้าราชการการเมืองรวมกันไม่น้อยกว่าสี่ปีบริบูรณ์
เมื่อออกจากตำแหน่งและไม่ประสงค์จะรับบำเหน็จบำนาญตามความในบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
โดยประการอื่น ก็ให้มีสิทธิรับบำนาญเดือนละสองพันบาท
แต่ถ้าข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับหรือเคยได้รับบำนาญปกติอยู่ก่อนแล้วเมื่อข้าราชการผู้นั้ น
ได้ใช้สิทธิตามความในวรรคก่อน สิทธิรับบำนาญที่มีอยู่แล้วนั้นเป็นอันสิ้นไป
การคำนวณเวลาราชการตามความในมาตรานี้ ไม่ให้รวมเวลาราชการที่ผู้นั้นได้รับบำเหน็จ
บำนาญไปแล้ว ถ้ามี เข้าด้วย

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
๑๓ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
๑๑

๑๒

๗๑

หมวด ๒
เวลาราชการและการนบเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ
มาตรา ๑๙ ๑๔ ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์ รองสมุ
หราชองครักษ์ ข้าราชการการเมือง และข้าราชการซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ เรื่องการพ้นจากราชการไว้
เป็นอย่างอื่น
การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์และรองสมุหรา
ชองครักษ์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
ให้นำความในวรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับทหารผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วย
บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ด้วยโดยอนุโลม๑๕
มาตรา ๑๙ ทวิ๑๖ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๙ ตรี๑๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๙ จัตวา๑๘ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๙ สั ต ต ๑๙ ข้ าราชการพลเรือ นสามั ญ หรือ ข้ าราชการรัฐ สภาสามั ญ ตำแหน่ ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสหรือ
ระดับทักษะพิเศษ และจะต้องพ้นจากราชการตามมาตรา ๑๙ อาจรับราชการต่อไปได้ตามที่กำหนด
ในกฎหมายว่าด้ว ยระเบี ย บข้าราชการพลเรือนหรือ กฎหมายว่าด้ว ยระเบี ยบข้าราชการรัฐสภา
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๐๒๐ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของราชการแต่ละประเภท เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการประเภทนั้น เว้นแต่
ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าหน้าที่

มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๙ วรรคสี่เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๗) พ. ศ. ๒๕๕๔
๑๖ มาตรา ๑๙ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๗ มาตรา ๑๙ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๘ มาตรา ๑๙ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๙ มาตรา ๑๙ สัตต แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๔
๒๐ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๔
๑๕

๗๒

มาตรา ๒๑๒๑ ก่อนสิ้นปีงบประมาณทุกปีไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุ
ของข้าราชการตามมาตรา ๒๐ ยื่นบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญเนื่องจาก
การเกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ ในปีงบประมาณขาดไปต่อประธานศาล เจ้ากระทรวง หรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐของผู้นั้น แล้วแต่กรณี และต่อกระทรวงการคลัง๒๒
ในกรณีที่มีการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการผู้ใด ให้เจ้ากระทรวงแจ้งไปให้เจ้าหน้าที่ควบคุม
เกษียณอายุทราบ และให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุแจ้งต่อไปยังกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๒๒๓ การต่อเวลาราชการในคราวแรกและครั้งถัดไป ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น
การต่อเวลาราชการในคราวแรก ให้นับตั้งแต่วันครบเกษียณอายุของข้าราชการประเภทนั้น
ส่วนการต่อเวลาราชการให้ในคราวถัดไป หากไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นให้สั่งต่อเวลาราชการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนสิ้นวันครบกำหนดการต่อเวลาราชการครั้งสุดท้ายถ้ามิ ได้มีการสั่ง
ต่อเวลาราชการคราวถัดไป ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นพ้นจากราชการถัดจากวันครบกำหนดเวลาต่อ
ราชการครั้งสุดท้าย
มาตรา ๒๓ การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญนั้น ให้นับแต่วันรับราชการ
รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งมิใช่อัตราข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง
ครูประชาบาล สารวัตรศึกษา หรือข้าราชการวิสามัญที่ ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายให้ยก
ฐานะหรือให้เปลี่ยนสถานะเป็นข้าราชการที่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญตามมาตรา ๗ ได้ และเมื่อได้มี
การยกฐานะหรือเปลี่ยนสถานะเป็นข้าราชการที่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญดังกล่าวแล้ว ก็ให้นับเวลา
ระหว่างที่เป็นครูประชาบาล สารวัตรศึกษาหรือข้าราชการวิสามัญที่ติดต่อกับวันที่ได้มีการยกฐานะ
หรือการเปลี่ยนฐานะนั้นเป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญได้ด้วย
ข้าราชการซึ่งทำงานหรือรับราชการก่อนอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ให้เริ่มนับเวลาราชการ
สำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตั้งแต่วันที่มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์เป็นต้นไป
ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ ให้มีสิทธินั บเวลาราชการได้ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียน
กองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
มาตรา ๒๓ ทวิ๒๔ การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่โอน
มาจากข้าราชการส่วนจังหวัด หรือข้าราชการที่โอนมาจากพนักงานเทศบาล ให้นับเวลาราชการ
สำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้อยู่
ในวันโอน เป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญด้วย
มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๓ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๔ มาตรา ๒๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๒
๒๑

๒๒

๗๓

มาตรา ๒๔ ผู้ซึ่งกระทำหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ในระหว่างเวลาที่มีการรบ
หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจลหรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักดำเรือดำน้ำ ให้นับเวลาราชการที่
ปฏิบัติการตามสั่งเป็นทวีคูณ แม้ว่าในระยะเวลาดังกล่าวนั้นจะไม่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือนก็ตาม
ในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ใด ให้คณะรัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาให้
ข้าราชการซึ่งประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีประกาศใช้กฎอัยการศึกนั้นได้รับการนับเวลาราชการ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นเป็นทวีคูณได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หลักเกณฑ์ดังกล่าว
ให้พิจารณาความจำเป็นของสถานการณ์โดยคำนึงถึงความยากลำบากและการเสี่ยงอันตรายอย่าง
แท้จริงของข้าราชการนั้น๒๕
ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตาม
วรรคสอง ถ้าผู้ใดมีเวลาราชการซึ่งอาจนับเป็นทวีคูณในเวลาเดียวกันได้หลายประการ ก็ให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเป็นทวีคูณแต่ประการเดียว๒๖
มาตรา ๒๕ เวลาป่วยหรือลา หรือต้องพักราชการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนเต็มนั้น
สำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญให้นับเหมือนเต็มเวลาราชการ
เวลาป่วยหรือลา หรือต้องพักราชการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนไม่เต็มนั้นสำหรับการ
คำนวณบำเหน็จบำนาญให้นับเวลาตามส่วนแห่งเงินเดือนที่ได้รับ
เวลาป่วยหรือลา หรือต้องพักราชการ หรือไม่ได้อยู่รับราชการ ซึ่งมิได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือน
ไม่นับเป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ แต่ทั้งนี้ไม่ได้ห มายความถึงผู้ที่มิได้อยู่รั บ
ราชการด้วยเหตุที่ถูกลงทัณฑ์ทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารหรือตำรวจ
มาตรา ๒๖ ในระหว่างที่ทหารกองหนุนได้รับเบี้ยหวัด ให้นับเวลาสำหรับการคำนวณบำเหน็จ
บำนาญเสมอหนึ่งในสี่ของเวลาอยู่รับราชการ
มาตรา ๒๗ ข้าราชการซึ่งทางราชการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกให้ไปดูการหรือศึกษาวิชา
ในต่างประเทศ ให้นับเวลาสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญในระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
มาตรา ๒๘ ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งทางราชการ
สั่งให้ไปทำการใดๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ผู้นั้นยังไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ
และให้นับเวลาสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญในระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
มาตรา ๒๙ เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญให้นับแต่จำนวนปี เศษของปีถ้าถึง
ครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี
มาตรา ๒๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๖ มาตรา ๒๔ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ บํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๕

๗๔

การนับระยะเวลาตามความในวรรคก่อน สำหรับเดือนหรือวัน ให้คำนวณตามวิธีการจ่าย
เงินเดือน และให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี สำหรับจำนวนวัน ถ้ามีรวมกันหลายระยะ ให้นับสามสิบวัน
เป็นหนึ่งเดือน
มาตรา ๓๐๒๗ ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ถ้าภายหลัง
กลั บเข้ารับ ราชการใหม่ ให้ นั บ เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตามบทบัญ ญั ติ แห่ ง
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ข้ าราชการการเมื อ งผู้ ใดซึ่ งต้ อ งออกหรื อ พ้ น จากตำแหน่ งโดยผลของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย แล้วยังไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญสำหรับการรับราชการในตอนที่ต้องออกหรือพ้น
จากตำแหน่ง ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นข้าราชการการเมือง ให้นับเวลาราชการสำหรับ
คำนวณบำเหน็จบำนาญก่อนออกหรือพ้นจากตำแหน่งต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง
ข้าราชการการเมืองผู้ซึ่งออกหรือพ้นจากตำแหน่งโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ
จากการได้นับเวลาราชการที่เป็นข้าราชการการเมืองสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญหรือได้รับหรือมี
สิทธิได้รับบำนาญตามมาตรา ๑๘ ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นข้าราชการการเมืองและ
เลิกรับบำนาญในขณะที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ
ก่อนออกหรือพ้นจากตำแหน่งต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง หากผู้นำประสงค์จะรั บบำนาญ
ต่อไปจะต้องแจ้งความประสงค์ภายในสามสิบวันนับแต่วันกลับเข้ารับราชการใหม่ โดยทำเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานยื่นต่อส่วนราชการที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ เมื่อแจ้งความประสงค์
ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิรับบำนาญต่อไปแล้วจะนับเวลาราชการต่อเนื่ องมิได้ ถ้าพ้นกำหนดเวลา
ดังกล่าวไม่แจ้งความประสงค์ ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นเลิกรับบำนาญเพื่อขอนับเวลาราชการต่อเนื่อง
โดยให้ส่วนราชการที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่แจ้งไปยังส่วนราชการที่ผู้นั้นรับบำนาญอยู่เพื่อจ่าย
บำนาญ๒๘
ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองผู้ใดออกจากราชการโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญ
ปกติหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ใดออกจากราชการโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่เป็น
ข้าราชการการเมือง มิให้ นั บ เวลาราชการสำหรับ คำนวณบำเหน็จบำนาญก่อนออกจากราชการ
ต่อเนื่องกับเวลาราชการเป็นข้าราชการการเมืองในภายหลัง แต่ให้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณ
บำเหน็จบำนาญเฉพาะเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในตอนหลังเท่านั้น๒๙
ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองผู้ใดหรือข้าราชการส่วนท้องถิน่ ผู้ใดออกจากราชการ
ไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการการเมือง และได้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จ
มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๓๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคสี่ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบา
ํ เหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๗
๒๘

๗๕

บำนาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในตอนหลังมาก่อนแล้ว
ถ้าภายหลังผู้นำกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองอีกมีให้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณ
บำเหน็จบำนาญในครั้งก่อนต่อเนื่องกับเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในครั้งหลัง แต่ให้นับเวลา
ราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเฉพาะเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในภายหลัง๓๐
มาตรา ๓๐ ทวิ๓๑ (ยกเลิก)
หมวด ๓
วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ
มาตรา ๓๑๓๒ ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญนั้น ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็นเกณฑ์
คำนวณ แต่ถ้าเป็นการคำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ ซึ่งผลจากราชการเพราะเกษียณอายุ
ตามมาตรา ๑๙ เงินเดือนเดือนสุดท้ายให้หมายความรวมถึงเงินเดือนที่ได้เลื่อนในวันสุดท้ายของ
ปีงบประมาณนั้นด้วย
การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้นไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับเงินเดือนที่ได้เลื่อน
แต่เงินเดือนที่ได้เลื่อนนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นเงินเดือนเดิม
ข้าราชการผู้ใดเคยดำรงตำแหน่งในขณะเดียวกันหลายตำแหน่งแล้วพ้นจากตำแหน่งที่มี
เงินเดือนสูงก่อนพ้นจากราชการ ให้ถื อเงินเดือนเดือนสุดท้ายของตำแหน่งที่มีเงินเดือนสูงจากเงิน
งบประมาณประเภทเงิน เดือนที่เคยได้รับ อยู่นั้นเป็ นเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายสำหรับ ตั้งเป็ นเกณฑ์
คำนวณในกรณี ที่ มีกฎหมายหรือข้อบั งคับ ปรับ อัตราเงินเดือนของตำแหน่งที่ มีเงินเดือ นสู งก่อ น
ข้าราชการผู้นั้นพ้นจากราชการ ให้ถือเงินเดือนของตำแหน่งที่มีเงินเดือนสูงที่ปรับตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับนั้นแล้วเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสำหรับตั้งเป็นเกณฑ์คำนวณ๓๓
มาตรา ๓๒๓๔ วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญ ให้กระทำดังนี้
(๑) สำหรับบำเหน็จ ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ
(๒) สำหรับบำนาญ ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายหารด้วยห้าสิบคูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ
มาตรา ๓๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๘ เมื่อได้แจ้งการคำนวณบำเหน็จบำนาญปกติให้ผู้มีสิทธิ
รับทราบล่วงพ้นสองปีแล้ว ให้ถือว่าการคำนวณนั้นเป็นอันเด็ดขาด
มาตรา ๓๔๓๕ (ยกเลิก)
มาตรา ๓๐ วรรคห้า เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๓๐ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓๒ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๖
๓๓ มาตรา ๓๑ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗
๓๔ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙
๓๕ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙
๓๐
๓๑

๗๖

หมวด ๔
ผู้รับบำนาญกลับเข้ารับราชการใหม่๓๖
มาตรา ๓๕๓๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๓๕ ทวิ๓๘ (ยกเลิก)
ลักษณะ ๒
บำเหน็จบำนาญพิเศษ
มาตรา ๓๖ เมื่อข้าราชการผู้ใดประสบเหตุดังที่บัญญัติไว้ในลักษณะนี้ให้จ่ายบำเหน็จหรือ
บำนาญพิเศษ ให้สิทธิในบำเหน็จหรือบำนาญพิเศษเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้
มาตรา ๓๗ ข้าราชการ พลทหารกองประจำการ หรือบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวง
กลาโหมกำหนด ผู้ใดได้รับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองข้าง ตาบอดหรือได้รับ
การป่วยเจ็บ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจแล้วและแสดงว่าถึงทุพพลภาพไม่สามารถจะรับ
ราชการต่อไปได้อีกเลย ทัง้ นี้ เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำ
การตามหน้าที่ ให้ผู้นั้นได้รับบำนาญปกติกับทั้งได้รับบำนาญพิเศษด้วย เว้นแต่การได้รับอันตราย
ได้รับการป่วยเจ็บ หรือการถูกประทุษสลายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือ
จากความผิดของตนเอง
มาตรา ๓๘ ข้าราชการผู้ใดได้รับบำเหน็จหรือบำนาญไปแล้วตามพระราชบัญญัตินี้หรือพล
ทหารกองประจำการหรือบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ผู้ใดซึ่งได้ออกจาก
ราชการหรือพ้นจากหน้าที่ทหารไปแล้ว ถ้าภายในกำหนดเวลาสามปี นับแต่วันออกจากราชการหรือ
พ้ น จากหน้ า ที่ ท หาร ปรากฏหลั ก ฐานชั ด เจนว่ า ผู้ นั้ น เกิ ด ป่ ว ยเจ็ บ หรื อ ทุ พ พลภาพอั น เป็ น ผล
เนื่องมาจากการปฏิ บั ติห น้ าที่ร าชการระหว่างที่ผู้ นั้น รับ ราชการหรือทำหน้ าที่ท หารอยู่ก็ให้ จ่าย
บำนาญตามมาตรา ๓๗ และถ้าถึงตายก็ให้จ่ายบำนาญตามมาตรา ๔๑ ทั้งนี้ ให้จ่ายให้นับแต่วันขอ
และในกรณีทไี่ ด้รับบำเหน็จไปแล้ว ก็ให้จ่ายเฉพาะบำนาญพิเศษแต่อย่างเดียว
มาตรา ๓๙ การคํานวณบํานาญพิเศษ ให้เจ้ากระทรวงเป็นผู้กำหนดตามสมควรแก่เหตุการณ์
ประกอบกับความพิการ และทุพพลภาพของผู้นั้น ตามอัตราดังต่อไปนี้

หมวด ๔ ผู้รับบำนาญกลับเข้ารับราชการใหม่มาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๓๕ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙
๓๗ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙
๓๘ มาตรา ๓๕ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙
๓๖

๗๗

(๑) ในยามปกติ มีอัตราตั้งแต่ห้าในห้าสิบส่วนจนถึงยี่ สิบในห้าสิบส่วนแห่งเงินเดือนเดือน
สุดท้าย
(๒) ผู้มีหน้าที่ต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือต้องไปราชการ
หรือปฏิบัติราชการโดยเรือดำน้ำ หรือมีหน้าที่ต้องทำการดำน้ำ หรือมีหน้าที่ทำการกวาดทุ่นระเบิด
หรือมีหน้าที่ขุด ทำลาย ทำ หรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหน้าที่เกี่ยวกับไอพิษ ถ้าได้รับอันตราย
ด้วยหน้าที่ที่กระทำนั้น ให้มีอัตราเป็นจำนวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย
(๓) เวลาทำหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือการสงคราม
หรือมีการปราบปรามการจราจล หรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ถ้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ที่กระทำนั้น ให้มีอัตราตั้งแต่สามสิบในห้าสิบส่วนจนถึงสามสิบห้า
ในห้าสิบส่วนของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ในกรณีที่ไม่มีเงินเดือน ให้ถืออัตราเงินเดือนทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมกำหนดเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้าย
มาตรา ๔๐ ผู้ได้รับอันตรายถึงทุพพลภาพดังกล่าวในมาตรา ๓๗ แม้จะยังไม่มีสิทธิรับบำนาญ
ปกติ ก็ให้ได้รับบำนาญปกติได้ คิดตามอัตราที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ บวกกับบำนาญพิเศษด้วย
มาตรา ๔๑๓๙ ผู้ได้รับอันตรายดังกล่าวในมาตรา ๓๗ ถ้าถึงแก่ความตายเพราะเหตุนั้นก่อน
ได้รับบำนาญพิเศษไป นอกจากบำเหน็จตกทอดซึ่งจะได้รับตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ ๓ ก็ให้จ่าย
บำนาญพิเศษให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ อีกด้วยดังนี้
(๑) ในยามปกติเป็นจำนวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย
(๒) ผู้มีหน้าที่ต้องไปราชการหรือปฏิบั ติราชการโดยอากาศยานในอากาศหรือมีหน้าที่ต้อง
ทำการโดดร่ม หรือต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดำน้ำ หรือมีหน้าที่ต้องทำการดำน้ำ
หรือมีหน้าที่ทำการกวาดทุ่นระเบิด หรือมีหน้าที่ขุด ทำลาย ทำหรือประกอบวัตถุระเบิดหรือมีหน้าที่
เกี่ยวกับไอพิษ หรือเวลาทำหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ในระหว่างที่มีการรบหรือการสงคราม
หรือมีการปราบปรามการจราจล หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ที่กระทำนั้น ให้มีอัตราเป็นจำนวนสี่สิบในห้าสิบส่วน
แห่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย
มาตรา ๔๒ ข้าราชการผู้ใดได้รับการป่วยเจ็บจนทุพพลภาพดังกล่าวในมาตรา ๓๗ เพราะเหตุ
(๑) ต้องไปปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวนอกตำบลที่ตั้งสำนักงานประจำ หรือ
(๒) ต้องไปประจำปฏิบัติราชการในท้องถิ่นที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บซึ่งท้องที่
นั้นได้กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา

๓๙

มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒

๗๘

ถ้าปรากฏว่า ความป่วยเจ็บ ทุพพลภาพนั้นได้เกิดเนื่องจากการต้องไปปฏิบัติราชการหรือ
ต้องประจำปฏิบัติราชการนั้น ก็ให้จ่ายบำนาญตามมาตรา ๓๗ และถ้าถึงตายก็ให้จ่ายบำนาญพิเศษ
ตามมาตรา ๔๑ (๑)
มาตรา ๔๓ ข้าราชการ พลทหารกองประจำการ หรือบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวง
กลาโหมกำหนด ผู้ใดสูญหายไปหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นได้รับอันตรายดังกล่าวในมาตรา ๓๗ ถึง
ตาย เมื่อพ้นกำหนดสองเดือนนับแต่วันสูญหาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้
ว่า ผู้นั้นถึงแก่ความตายในวันที่สูญหาย และให้จ่ายบำนาญพิเศษตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๑
ถ้าปรากฏภายหลังว่า ผู้ที่ต้องสันนิษฐานว่าตายตามความในวรรคก่อนไม่ได้ตาย ก็ให้งดจ่าย
บำนาญพิเศษนั้น แล้วถ้าเจ้ากระทรวงจะต้องจ่ายเงินให้ในระหว่างเวลาที่ต้องสันนิษฐานว่าถึงแก่
ความตาย ก็ให้หักจำนวนเงินทั้งหมดที่จ่ายไปแล้วออกจากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายนั้น
มาตรา ๔๔๔๐ บํานาญพิเศษที่บัญญัติในลักษณะนี้ ให้จ่ายแก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังนี้
(๑) บุตร ให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
(๒) สามีหรือภรรยา ให้ได้รับหนึ่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ถ้าผู้ตายไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษในอนุมาตราใดดังกล่าวหรือทายาทนั้นได้
ตายไปก่อน ให้แบ่งบำนาญพิเศษนั้นระหว่างทายาทผู้มีสิทธิทำสวนในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้
บำนาญพิเศษ
ถ้าได้มีการจ่ายบำนาญพิเศษไปแล้ว หากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็น
บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ให้แบ่งบำนาญพิเศษนั้น
ใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิ
ตั้งแต่วันตายของเจ้าบำนาญ กรณีเช่นนี้ ให้กระทรวงการคลังหักเอาจากทายาทซึ่งรับบำนาญพิเศษ
ไปก่อนแล้วคืนตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
กรณีที่ไม่สามารถหักเงินบำนาญพิเศษที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปในส่ วนของตนตามวรรค
สามคืนได้ กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบำนาญพิเศษให้แก่บุตรซึ่งได้มีคำพิพากษา
ของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบำนาญพิเศษแต่อย่างใด
ถ้าไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษดังกล่าวทั้ง ๓ อนุมาตราให้บุคคลซึ่งเจ้ ากระทรวง
พิจารณาเห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตายอยู่หรือเป็นผู้อยู่ในความอุปการะของผู้ตาย
เป็นผู้รับบำนาญพิเศษตามส่วนที่เจ้ากระทรวงจะได้กำหนดให้ และเมื่อได้จ่ายบำนาญพิเศษให้แก่ผู้
อุปการะหรือผู้อยู่ในความอุปการะของผู้ตายแล้ว หากปรากฏภายหลังว่า มีบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษา
๔๐

มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖

๗๙

ของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือ
ภายในหนึ่ งปีนับ แต่วัน ที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้ห รือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาให้สั่งจ่าย
บำนาญพิเศษให้แก่บุตรซึ่งศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว กรณีเช่นนี้ถ้าไม่สามารถ
เรียกเงินบำนาญพิเศษที่จะให้ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในความอุปการะของผู้ตายรับไปแล้วคืนได้ให้นำความ
ในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อบุคคลซึ่งได้รับบำนาญพิเศษอยู่ตามที่กล่าวข้างต้นตายหรือหมดสิทธิไป ให้ส่วนที่ผู้นั้ น
ได้รับอยู่เป็นอันยุติลงเพียงนั้น
มาตรา ๔๕ บำนาญพิเศษที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ ให้จ่ายโดยกำหนดเวลาและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) บุตร ให้มีสิทธิได้รับจนอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ เว้นแต่เมื่ออายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์นั้น
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมอุดมศึกษา หรือในชั้นอุดมศึกษาหรือชั้นการศึกษาที่ทางราชการรับรองให้
เทียบเท่า ก็ให้ ได้รับต่อไปตลอดเวลาที่ยังทำการศึกษาอยู่ในสถานศึกษา แต่ไม่เกินอายุยี่สิบห้ าปี
บริบูรณ์
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับตลอดชีวิต เว้นแต่ทำการสมรสใหม่
(๓) บิดามารดา ให้ได้รับตลอดชีวิต
(๔) บุคคลอื่นนอกจากที่ได้กล่าวใน (๑) (๒) เเละ (๓) ถ้าอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ให้อนุโลม
รับอย่างบุตร แล้วแต่กรณี ถ้าไม่เข้าลักษณะดังกล่าวแล้วให้รับอยู่เพียงสิบปี
ถ้าผู้มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษเป็นผู้พิการถึงทุกคนลภาพอยู่ก่อนแล้วหรือในระหว่างที่มีสิทธิ
ได้รับบำนาญพิเศษ ก็ให้ผู้นั้นได้รับบำนาญพิเศษตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู่
มาตรา ๔๖๔๑ บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพที่ได้รับร่วมกับบำนาญปกติถ้ามีจำนวนเงินรวมกัน
ไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ให้ได้รับบำนาญพิเศษเพิ่มขึ้นอีกจนครบหนึ่งหมื่นห้าพันบาท และ
บรรดาผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับจะยื่นขอเปลี่ ยนเป็นการรับบำเหน็จพิเศษแทนได้ เป็นจำนวนเงินเท่ากับ
บำนาญพิเศษหกสิบเดือน
มาตรา ๔๗ การขอบำนาญพิเศษต้องแสดงรายงานแพทย์ที่ทางราชการรับรองกับรายงาน
แสดงเหตุที่ต้องรับอันตราย ได้รับการป่วยเจ็บ หรือถูกประทุษร้ายนั้นด้วย
ในกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๓ ให้แสดงถึงเหตุ การณ์อันทำให้ควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นได้รับ
อันตรายถึงตาย

๔๑ มาตรา

๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๔) พ. ศ. ๒๕๕๑

๘๐

ลักษณะ ๒/๑
บําเหน็จดํารงชีพ๔๒
มาตรา ๔๗/๑๔๓ บําเหน็จดํารงชีพ ได้แก่ เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ
โดยจ่ายให้ครั้งเดียว ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพมีสิทธิขอรับบําเหน็จ
ดํารงชีพตามอัตราและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินสิบห้าเท่าของบำนาญรายเดือน
ที่ผู้นั้นได้รับ
ผู้รับบำนาญผู้ใดได้ทั้งบำนาญปกติและบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ให้นำบำนาญ
ปกติและบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมเป็นบำนาญรายเดือนเพื่อคำนวณจ่ ายเป็นบำเหน็จ
ดำรงชีพแก่ผู้นั้น
เมื่อได้รับบำเหน็จดำรงชีพแล้ว ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จดำรงชีพอีก ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่และได้ออกจากราชการ
ในครั้งหลังโดยเลือกรับบำนาญ
ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผู้ใดได้รับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้ว
ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่โดยมีสิทธินับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ
ตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ และเมื่อออกจาก
ราชการในครั้ งหลั งโดยเลื อกรั บ บำเหน็ จ การจ่ า ยบํ าเหน็ จ ในกรณี เช่ น ว่านี้ ให้ หั ก เงิน ออกจาก
บำเหน็จที่จะได้รับเท่ากับเงินบำเหน็จดำรงชีพเสียก่อน
ในกรณี ที่ผู้ รับ บำนาญปกติห รือผู้ รับ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุ พพลภาพได้แสดงเจตนา
ขอรับบําเหน็จดํารงชีพไว้แล้ว แต่ได้ตายก่อนได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพ ให้การจ่ายเงินดั งกล่าวเป็น
อันระงับไป
ลักษณะ ๒/๒
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน๔๔
มาตรา ๔๗/๒๔๕ ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอาจนำสิทธิ
ในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
๔๒ ลักษณะ

๒/๑ บําเหน็จดํารงชีพ มาตรา ๔๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๗/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๔ ลักษณะ ๒/๒ การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินมาตรา ๔๗/๒ ถึงมาตรา ๔๗/๕
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
๔๕ มาตรา ๔๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
๔๓ มาตรา

๘๑

ในกรณีที่ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้รับบำเหน็จดำรงชีพ
ไปแล้ว หากประสงค์จะนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการเงินกับสถาบัน
การเงิน ให้หักบําเหน็จดํารงชีพออกจากสิทธิในบำเหน็จตกทอดเสียก่อน
มาตรา ๔๗/๓๔๖ ในกรณีที่ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ซึ่ง
ได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินถึงแก่ความตายหรือผิดสัญญา
กู้เงินจนต้องบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกั นการกู้เงินให้
กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินที่ผู้นั้นได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์
ในการประกันการกู้เงินเท่ากับจำนวนที่ถูกบังคับแต่ไม่เกินจำนวนที่นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน
การจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงิ นตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังจ่ายจากงบประมาณ
ที่ตั้งไว้สำหรับการเบิกจ่ายบำเหน็จตกทอด
มาตรา ๔๗/๔๔๗ ในกรณีที่กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินแก่สถาบันการเงินไปแล้วตามมาตรา
๔๗/๓ ให้กระทรวงการคลังหั กจำนวนเงินนั้นออกจากสิทธิในบำเหน็จตกทอดเท่ากับจำนวนที่จ่าย
ให้แก่สถาบันการเงิน
ในกรณีที่กระทรวงการคลังไม่อาจหักจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงินจากสิทธิในบำเหน็ จ
ตกทอดตามวรรคหนึ่งได้ ให้กระทรวงการคลังเรียกเงินคืนจากผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพหรือจากกองมรดกของผู้นั้น แล้วแต่กรณี เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนที่
กระทรวงการคลังได้จ่ายให้แก่สถาบันการเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กำหนด
มาตรา ๔๗/๕๔๘ ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผู้ใดได้นำสิทธิ
ในบำเหน็ จ ตกทอดไปเป็ น หลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินแล้ ว หากภายหลังผู้นั้นกลับเข้ ารับ
ราชการใหม่โดยใช้สิทธินับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนก่อนออกจากราชการ
ต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ และเมื่อออกจากราชการในครั้งหลังได้รับ
เลือกบำเหน็จ ให้จ่ายบำเหน็จแก่ผู้นั้นตามสิทธิที่จะได้รับ แต่ต้องไม่เกินจำนวนที่เหลือจากสิทธิใ น
บำเหน็ จตกทอดที่นำไปเป็ น หลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน โดยให้ กระทรวงการคลังการเงิน
บำเหน็จเท่ากับจำนวนดังกล่าวไว้ และเมื่อสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จ
ตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินให้กระทรวงการคลังคืนเงินบำเหน็จที่กนั ไว้

มาตรา ๔๗/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๔๗/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
๔๘ มาตรา ๔๗/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
๔๖

๔๗

๘๒

ในกรณีที่ผู้รับบำเหน็จถึงแก่ความตายหรือสัญญากู้เงินสิ้นสุดลง ถ้ามีการบังคับเอากับ
สิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ให้กระทรวงการคลังจ่ายเงิน
ให้แก่สถาบันการเงิน โดยกระทรวงการคลังมีสิทธิหักจากเงินบำเหน็จที่กันไว้ตามวรรคหนึ่งก่อน
ถ้ามีเงินเหลือให้จ่ายคืนแก่ผู้รับบำเหน็จหรือทายาท แล้วแต่กรณี
ลักษณะ ๓
บำเหน็จตกทอด๔๙
มาตรา ๔๘ ๕๐ ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการอยู่ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
ตาย ถ้าความตายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ ายเงินเป็น
บำเหน็จตกทอดเป็นจำนวนตามเกณฑ์คำนวณในมาตรา ๓๒ (๑) ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังนี้
(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าว
ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ
ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามอนุมาตราดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้
ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรือบุคคลนั้นได้
ตายไปก่อน ให้สิทธิในบำเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง
ในกรณีที่ได้มีการจ่ายบำเหน็จตกทอดไปแล้วหากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของ
ศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายใน
หนึ่งปี นับ แต่วัน ที่บิดาตายหรือนั บแต่วันที่ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ให้ แบ่ง
บำเหน็จตกทอดนั้นใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพ ากษาของ
ศาลนั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิตั้งแต่วันตายของเจ้าบำนาญ ในกรณีเช่นนี้ให้กระทรวงการคลังเรียกคืน
บำเหน็ จ ตกทอดจากทายาทซึ่งรั บ บำเหน็ จ ตกทอดไปก่อนแล้ วตามระเบี ยบที่กระทรวงการคลั ง
กำหนด

ลักษณะ ๓ บำเหน็จตกทอดมาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๐๒
๕๐ มาตรา ๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙
๔๙

๘๓

ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนบำเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปในส่วนของตนตาม
วรรคห้าได้ กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่บุตรซึ่งได้มีคำพิพากษา
ของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบำเหน็จตกทอดแต่อย่างใด
มาตรา ๔๙๕๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๘ ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือผู้มีสิทธิจะได้รับบำนาญปกติ
หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย ให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดให้แก่บุคคลตาม
มาตรา ๔๘ เป็นจำนวนสามสิบเท่าของบำนาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บำนาญ (ช.ค.บ.) ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับและให้จ่ายตามส่วนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรานั้น๕๒
ในกรณีที่ได้มีการรับบําเหน็จดํารงชีพไปแล้ว เมื่อผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะ
เหตุทุพพลภาพตาย การจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่ง ให้หักเงินออกจากบำเหน็จตกทอดที่
จะได้รับเท่ากับเงินบำเหน็จดำรงชีพเสียก่อน๕๓
มาตรา ๔๙/๑๕๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๙ ในกรณีที่ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน หากสัญญา
กู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน
การกู้เงิน ทายาทมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดเต็มตามจำนวนที่มีสิทธิ หากผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับ
บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตายหรือสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยมีการบังคับเอากับสิทธิ
ในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ทายาทมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด
เท่ากับจำนวนที่เหลือหลังจากที่กระทรวงการคลังได้หักจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงินออก
จากสิทธิในบำเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๗/๔ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๐๕๕ การคำนวณเงินบำเหน็จตกทอดตามความในลักษณะนี้ รายใดได้ผลเป็นยอดเงิน
บำเหน็จตกทอดไม่ถึงสามพันบาท ก็ให้จ่ายเป็นเงินบำเหน็จตกทอดสามพันบาท
ลักษณะ ๔
การพิจารณาสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ
มาตรา ๕๑๕๖ เมื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการเจ้าสังกัดซึ่งมีฐานะไม่ต่ำกว่ากรม
หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี ได้รับเรื่องราวขอรับบำเหน็จหรือบำนาญแล้วให้รีบตรวจสอบ และนำส่งให้
มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
๕๓ มาตรา ๔๙ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๔ มาตรา ๔๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
๕๕ มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
๕๖ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖
๕๑

๕๒

๘๔

ถึงกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันรับ และให้กระทรวงการคลังรีบพิจารณาสั่งภายใน
ยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันรับ ทั้งนี้ เว้นแต่ความล่าช้าเป็นเพราะความผิดของผู้ขอหรือส่วนราชการเจ้าสังกัด
แล้วแต่กรณี
การขอให้สั่งจ่ายและการสั่งจ่ายบำเหน็จหรือบำนาญ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กำหนด
ลักษณะ ๕
การเสียสิทธิรับบำนาญ
มาตรา ๕๒๕๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๓๕๘ ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการหรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการผู้ใดมีกรณี
หรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงถึงแก่ ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัยในเรื่ องที่กระทำผิด
วินัยนั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาวินิจฉัยว่า ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อนจะต้องได้รับ
โทษถึงไล่ออกหรือไม่ ถ้าเห็นว่าจะต้องถูกลงโทษถึงไล่ออก ทายาทไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด
ตามมาตรา ๔๘
ในกรณีที่ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการหรือข้าราชการ
อัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการผู้ใดมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัย
อย่างร้ายแรงถึงแก่ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัยในเรื่องที่กระทำผิดวินัยนั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัด
พิจารณาวินิจฉัยว่า ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อนจะต้องได้รับโทษถึงไล่ออกหรือปลดออกหรือไม่
ถ้ากระทรวงเจ้าสังกัดเห็นว่าผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษถึงไล่ออกหรือปลดออก ทายาทไม่มีสิทธิได้รับ
บำเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๘
มาตรา ๕๔ ผู้ซึ่งได้รับบำนาญปกติหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ หรือได้รับบำนาญพิเศษเพราะ
เหตุทุพพลภาพ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ผู้ใดกระทำความผิดอาญาซึ่งไม่ใช่ความผิดในลักษณะ
ฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือถูกฟ้องว่าเป็นบุคคลล้มละลาย ทุจริต ถ้าถึง
แก่ความตายก่อนมีคดีหรือก่อนคดีถึงที่สุด ให้กระทรวงเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นเคยสังกัดอยู่พิจารณาวิ นิจฉัย
ว่า ผู้นั้นได้กระทำความผิดจริงหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นได้กระทำความผิดซึ่งกฎหมายกำหนดโทษจำคุก
อย่างสูงไว้เกินกว่าหนึ่งปีแล้ว ทายาทไม่มีสิทธิได้รับบำนาญตามมาตรา ๔๙
มาตรา ๕๕ ทายาทดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับบำนาญตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๔๙
มาตรา ๕๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
๕๘ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับ ที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๗

๘๕

(๑) ผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้เจตนากระทำ หรือพยายามกระทำให้เจ้าบำนาญหรือผู้
ที่จะก่อให้เกิดสิทธิรับบำนาญแก่ตนถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ทายาทตามมาตรา ๔๔ ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้เจตนากระทำหรือพยายามกระทำ
ให้ทายาทด้วยกันถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ผู้ที่ได้ฟ้องเจ้าบำนาญหรือผู้ที่จะก่อให้เกิดสิทธิรับบำนาญแก่ตนหาว่าทำความผิดโทษ
ประหารชีวิต และตนเองกลับต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า มีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทำพยานเท็จ
ลักษณะ ๖
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๖ ข้าราชการผู้ใดลาออกไปดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนหรือสภาผู้แทนราษฎร
แล้วแต่กรณีก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่ ก็ให้นับเวลาระหว่างที่
ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนหรือสภาผู้แทนราษฎร ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญตามกฎหมาย
ที่ใช้อยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๗ ผู้ซึ่งไปหรือผู้ซึ่งทางราชการสั่งอนุญาตให้ไปศึกษาวิชาในต่างประเทศก่อนวันใช้
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อเข้ารับราชการให้มีสิทธินับเวลาระหว่างไปศึกษาวิชาในต่างประเทศเป็นเวลา
ราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตามเกณฑ์ในกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญที่ใช้อยู่ก่อนวัน
ใช้พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๘ ข้าราชการผู้ใดกลับเข้ารับราชการก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมาย
ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญที่ใช้อยู่ในขณะที่กลับเข้ารับราชการนั้นอ่านให้นับเวลาราชการหลายตอนต่อ
กันได้ ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้นับเวลาราชการตอนก่อนกลับตอนหลังต่อกันได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔๕๙
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นต้นไป
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖๖๐
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นต้นไป
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๘/ตอนที่ ๘๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔
๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๐/ตอนที่ ๑๐/หน้า ๑๙๖/๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖
๕๙

๘๖

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙๖๑
มาตรา ๑๑ การบอกเลิกรับบำนาญตามมาตรา ๓๐ (จ) แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉ บับนี้ สำหรับผู้ที่ได้กลับเข้ารับ
ราชการใหม่ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้บอกเลิกได้ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ แต่ทั้งนี้ต้องกระทำในขณะที่ยังรับราชการอยู่ และใน
กรณีที่ได้รับบำนาญรวมกับเงินเดือนมาแล้ว ให้คืนบำนาญและเงินที่จ่ายควบกับบำนาญที่รับไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่กลับเข้ารับราชการใหม่ให้หมดเสียก่อนวันออกจากราชการ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
๑. เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗
ให้ข้าราชการตำรวจซึ่งกรมตำรวจสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจ โดยได้รับเงินเดือนจาก
ผู้ว่าจ้าง คงมีฐานะเป็นข้าราชการตำรวจ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้สอดคล้องกันด้วย
๒. ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยได้รับบำนาญไปแล้วเป็นผู้ออกจากราชการไปโดยไม่มี
ความผิด เมื่อกลับเข้ารับราชการใหม่ก็สมควรให้ประโยชน์ในการนับเวลาราชการตอนก่อนกับตอน
หลังติดต่อกันได้
๓. เพื่อเหมาะสมแก่ความเป็นอยู่และความเป็นธรรมแก่ข้าราชการซึ่งได้รับราชการมานาน
จึงสมควรให้สิทธิในการคำนวณบำนาญตามกฎหมายโดยไม่มีข้อจำกัดขั้นสูงไว้สำหรับบำนาญที่จะ
พึงได้รับ
๔. เนื่องจากข้าราชการประจำตลอดจนข้าราชการบำนาญบางคนบิดามารดาได้ตายเสีย
ตั้งแต่เด็ก ต้องอาศัยญาติพี่น้อง เช่น ปู่ ย่า ตายาย หรือผู้มีใจบุญอื่นๆ ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูและ
ให้การศึกษามาตั้งแต่เยาว์วัย เช่นเดียวกับบิดามารดา จนกระทั่งเข้ารับราชการ เมื่อข้าราชการผู้นั้น
ถึงแก่กรรมลง โดยที่มิได้มีบุตรภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายผู้ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูมาก็ควรได้รับบำนาญ
ตกทอดเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้สำหรับผู้รับบำนาญพิเศษ และในทำนองเดียวกันข้าราชการที่ไม่มี
บิดามารดาและบุตรภริยา แต่ได้อุปการะเลี้ยงดูผู้ใดผู้หนึ่ง เมื่อข้าราชการผู้นั้นถึงแก่กรรม ย่อมเป็น
เหตุให้ผู้ที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูได้รับความเดือดร้อน จึงเป็นการสมควรที่จะให้ผู้อยู่ในความ
อุปการะเลี้ยงดูได้รับบำนาญตกทอดด้วย และเนื่องจากเดิมไม่มีบทนิยามคำว่า ผู้อุปการะ และผู้อยู่
ในอุปการะ ฉะนั้น จึงควรมีบทนิยามไว้เพื่อให้ชัดแจ้งขึ้น

๖๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๓/ตอนที่ ๗๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๒๗ กันยายน ๒๔๙๙

๘๗

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒๖๒
มาตรา ๓ ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยมีสิทธิได้รับบำนาญก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ถ้ากลับเข้ามารับราชการใหม่ คำว่า “เงินเดือนเดิม” ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ. ศ. ๒๔๙๔ ให้หมายถึงเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับอันดับสูงสุดในครั้งก่อนออกจาก
ราชการรวมกับเงินเพิ่มพิเศษประจำเดือนชั่วคราว (พ.) ตามเกณฑ์ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๔ เพื่อประโยชน์แห่งมาตรา ๓๑ วรรคท้าย ของพระราชบั ญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้รวมเงินเพิ่มพิเศษประจำเดือนชั่วคราว (พ.) ตามเกณฑ์ครั้งสุดท้ายก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเข้ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ได้รับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ นี้ใช้
บังคับซึ่งให้ตั้งเป็นเกณฑ์คำนวณบำเหน็จบำนาญตามความในวรรคท้ายแห่งมาตรานั้นด้วย
มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ บำนาญปกติให้จำกัดจำนวนอย่างสูงไม่เกินเงินเดือน
เดือนสุดท้าย
มาตรา ๑๓ บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิของผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญ
ตกทอดอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๔ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยหวัดบำนาญโดยคำนวณจากอัตราเงินเดือนที่
ได้รับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและได้รับเงินเพิ่มอยู่ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
พิเศษประจำเดือนชั่วคราวสำหรับผู้ที่ได้รับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้ได้รับ
เบี้ยหวัดบำนาญตามอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
ผู้ได้รับบำนาญโดยคำนวณจากอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่โดยมิได้นัดเวลาราชการติดต่อกัน เมื่อออกจากราชการในตอนหลัง สำหรับ
บำนาญเดิมที่จะได้รับให้ได้รับตามอัตราในบัญชีดังกล่าวในวรรคแรก
บทบัญญัติในวรรคแรกให้ใช้บังคับเฉพาะผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพราะเหตุ
ที่ได้รับราชการ
บัญชีอัตราเบี้ยหวัดบำนาญ
ท้ายพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒

๖๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนที่ ๑๐๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔/๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๒

๘๘

เบี้ยหวัดบำนาญเดิม ให้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เบี้ยหวัดบำนาญเดิม ให้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
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๑,๖๗๕
๓๖
๓๖๐
๒๖๐
๑,๗๙๕
๓๘
๓๗๕
๒๘๐
๑,๙๑๕
๔๐
๓๙๐
๓๐๐
๒,๐๓๕

๘๙

เบี้ยหวัดบำนาญเดิม ให้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เบี้ยหวัดบำนาญเดิม ให้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
บาท
บาท
บาท
บาท
๓๕๐
๒,๓๑๐
๘๐๐
๔,๕๓๕
๔๐๐
๒,๕๘๕
๙๐๐
๔,๘๘๕
๔๕๐
๒,๘๖๐
๑,๐๐๐
๕,๒๓๕
๕๐๐
๓,๑๓๕
๑,๒๐๐
๕,๘๓๕
๕๕๐
๓,๓๘๕
๑,๔๐๐
๖,๔๓๕
๖๐๐
๓,๖๓๕
๑,๖๐๐
๗,๐๓๕
๖๕๐
๓,๘๘๕
๑,๘๐๐
๗,๖๓๕
๗๐๐
๔,๑๓๕
๒,๐๐๐
๘,๒๓๕
๗๕๐
๔,๓๓๕
หมายเหตุ ผู้ใดได้รับเบี้ยหวัดบำนาญเดิมอยู่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่ได้รับอยู่ระหว่างสองอัตรา
ใดก็ให้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญโดยคำนวณเพิ่มให้ตามส่วนในระหว่างสองอัตรานั้น
ตัวอย่าง บำนาญเดิมอัตรา ๕๒ บาท เป็นอัตราที่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่เป็นอัตราที่อยู่ในระหว่าง
อัตรา ๕๐ บาท กับ ๕๕ บาท
บำนาญเดิม ๕๐ บาท ได้บำนาญใหม่ ๔๖๐ บาท
บำนาญเดิม ๕๕ บาท ได้บำนาญใหม่ ๔๙๒.๕๐ บาท
ฉะนั้น บำนาญเดิม ๕๒ บาท จะได้บำนาญตามส่วนโดยคำนวณ ดังต่อไปนี้
บำนาญเดิมต่างกัน ๕ บาท
บำนาญใหม่ต่างกัน ๓๒.๕๐ บาท
ฉะนั้น บำนาญเดิมต่างกัน ๑ บาท
บำนาญใหม่จึงต่างกัน ๖.๕๐ บาท
บำนาญเดิมต่างกัน ๒ บาท
บำนาญใหม่จึงต่างกัน ๑๓.๐๐ บาท
ดังนี้ บำนาญเดิม ๕๐ + ๒ บาท (คือ ๕๒ บาท)
บำนาญที่จะได้รับจึงเท่ากับ๔๖๐ + ๑๓ บาท เป็น ๔๗๓ บาท
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ยกเลิกเงิน
เพิ่มพิเศษประจำเดือนชั่วคราว (พ.) โดยรวมเงินเพิ่มพิเศษเข้าเป็นเงินเดือนจึงต้องแก้กฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการให้สอดคล้องกันและในโอกาสเดียวกันนี้สมควรที่จะแก้หลักการบางประการ
ในกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการเสียในคราวเดียวกันด้วย เช่น เปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ผู้มีอายุครบห้าสิบปีบริบูรณ์ หรือมีเวลาราชการครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ลาออกจากราชการขอรับบำเหน็ จ

๙๐

บำนาญได้ และยกเลิกบำนาญตกทอดซึ่งปรากฏว่าได้มีความยุ่งยากในทางปฏิบัติเป็นอันมาก และ
เปลี่ยนเป็นบำเหน็จตกทอด
อนึ่ง เนื่องจากการที่เอาเงินเพิ่มพิเศษประจำเดือนชั่วคราว (พ.) มารวมกับเงินเดือนและถือ
เป็นเงินเดือนนั้น เป็นผลให้ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ ภายหลังวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ได้รับบำนาญมีจำนวนสูงขึ้นทั้งๆ ที่การคำนวณเป็นไปตามวิธีเดิม จึงสมควรปรับปรุงอัตราเบี้ยหวัด
บำนาญของข้าราชการที่ได้รับอยู่ในขณะนี้เพิ่มขึ้นให้สมส่วนกัน เพื่อความเป็นธรรมแก่ข้าราชการซึ่ง
ได้ปฏิบัติงานให้แก่บ้านเมืองมาแล้วนั้นด้วย
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔๖๓
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปีงบประมาณได้เปลี่ยนจากปี
ปฏิทินเป็นระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีหนึ่งถึงเดือนกันยายนของปีถัดไป และเป็นการสมควร
ที่จะเปลี่ยนหลักเกณฑ์เกษียณอายุของข้าราชการให้สอดคล้องกับปีงบประมาณใหม่ โดยให้ผู้ที่มีอายุ
ครบ ๖๐ ปีบ ริบู รณ์ แล้ว พ้นจากราชการเมื่อสิ้ นปีงบประมาณที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์นั้น จึง
จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙๖๔
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในกรณีที่มีการโอนข้าราชการส่วน
จังหวัดมาเป็นข้าราชการ ให้ผู้ที่โอนมามีสิทธิได้นับเวลาราชการระหว่างที่เป็นข้าราชการส่วนจังหวั ด
เป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้
ด้วยจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๒๖๕
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้ข้าราชการที่โอนมาจาก
พนักงานเทศบาลมีสิทธิได้นับเวลาระหว่างที่เป็นพนักงานเทศบาลเป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณ
บำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้ด้วย
๖๓

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๘/ตอนที่ ๙๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓/ตอนที่ ๗๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๗/๑๖ กันยายน ๒๕๐๙
๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๖/ตอนที่ ๑๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒/๖ มีนาคม ๒๕๑๒
๖๔

๙๑

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์พุทธศักราช ๒๕๑๕๖๖
ข้อ ๑ ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ คำว่า “ข้าราชการ” ให้หมายความถึงข้าราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๒ การนับเวลาราชการที่ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึกตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ มีให้นับเป็นทวีคูณตาม
มาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ. ศ. ๒๔๙๔ และมาตรา ๒๖
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ทั้งนี้ตั้งแต่วัน
ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว
ข้อ ๓ ข้อความในข้อ ๒ มิให้ใช้บังคับแก่การนับเวลาปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการซึ่งได้ออก
จากราชการ และทางราชการได้สั่งจ่ายบำเหน็จหรือบำนาญให้โดยนับเวลาราชการเป็นทวีคูณไปแล้ว
ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายนพุทธศักราช ๒๕๑๕๖๗
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า กระทรวงกลาโหมได้ประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะของผู้ที่ได้เลื่อนฐานะเป็นข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๑๕
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ แล้วโดยที่สภาพเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะนี้เป็นเงินเดือน จึงสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อให้นำเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ
มารวมเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ
ข้อ ๒ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นต้นไป
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๖๖๘
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้ข้าราชการซึ่งจะต้องออก
จากราชการเพราะเกษียณอายุ ได้รับการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจำปีของปีที่ออกจากราชการ
และนำเงินบำเหน็จความชอบที่ได้รับนั้นมาคำนวณบำเหน็จบำนาญ
๖๖

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๒๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๗/๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓/๒๔ เมษายน ๒๕๑๕
๖๘
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐/ตอนที่ ๑๒๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๕ กันยายน ๒๕๑๖
๖๗

๙๒

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗๖๙
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นไป
มาตรา ๕ ให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงิน
เบี้ยหวัด หรือบำนาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายพระราชบัญญัตินี้
ผู้ซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับโดยมิได้นัดเวลาราชการ
ติดต่อกันและถูกงดบำนาญตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ เมื่อออกจาก
ราชการในหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สำหรับบำนาญเดิมที่จะได้รับ ให้ได้รับตามอัตรา
ในบัญชีหมายเลข ๑ ไทยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้ผู้ได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕
พุทธศตวรรษ หรือกฎหมายว่าด้วยล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๒ ท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๐๒ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับเบี้ ยหวัดหรือบำนาญปกติตามมาตรา ๕
หรือมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘ ให้ ผู้ได้รับ หรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ได้รับบำนาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ใน
อุปการะ อยู่ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้รวมบำนาญพิเศษและเงินเพิ่มที่ได้รับอยู่ตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจำเดือนชั่วคราวสำหรับผู้ที่ได้รับ เงินในงบประมาณเบี้ยหวัด
บำนาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ เข้าด้วยกันแล้วปรับให้ได้รับเป็นบำนาญพิเศษอย่างเดียวตามอัตราในบัญชี
หมายเลข ๔ ไทยพระราชบัญญัตินี้
ผู้ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาท ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นต้นมา และได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับอยู่จนถึงวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ได้รับบำนาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำนาญตกทอดอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้รวมบำนาญตกทอดและเงินเพิ่มที่ได้รับอยู่ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจำเดือนชั่วคราว

๖๙

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑/ตอนที่ ๑๑๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘/๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗

๙๓

สำหรับผู้ที่ได้รับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ เขาด้วยกันแล้วปรับให้ได้รับเป็น
บำนาญตกทอดอย่างเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๖ ท้ายพระราชบัญญัตินี้
บัญชีอัตราเบี้ยหวัดบำนาญ
ท้ายพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗
บัญชีหมายเลข ๑
บัญชีปรับอัตราเบี้ยหวัด หรือบำนาญปกติ
เบี้ยหวัด
บำนาญ
เดิม
บาท

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บำนาญ
บาท

๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐
๑๒๐
๑๔๐
๑๖๐
๑๘๐
๒๐๐
๒๒๐
๒๔๐

๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐
๑๑๐
๑๒๐
๑๓๐
๑๔๐
๑๕๐
๑๘๐
๒๑๐
๒๔๐
๒๗๐
๓๐๐
๓๓๐
๓๖๐

เบี้ยหวัด
บำนาญ
เดิม
บาท
๓๒๕
๓๕๐
๓๗๕
๔๐๐
๔๒๕
๔๕๐
๔๗๕
๕๐๐
๕๕๐
๖๐๐
๖๕๐
๗๐๐
๗๕๐
๘๐๐
๘๕๐
๙๐๐
๙๕๐
๑,๐๐๐
๑,๑๐๐

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บำนาญ
บาท
๔๗๕
๕๐๐
๕๒๕
๕๕๐
๕๗๖
๖๐๓
๖๓๓
๖๕๘
๗๑๒
๗๖๖
๘๒๑
๘๗๕
๙๒๙
๙๘๔
๑,๐๓๘
๑,๐๙๓
๑,๑๔๗
๑,๒๐๓
๑,๓๑๐

เบี้ยหวัด
บำนาญ
เดิม
บาท
๑,๕๐๐
๑,๖๐๐
๑,๗๐๐
๑,๘๐๐
๑,๙๐๐
๒,๐๐๐
๒,๑๐๐
๒,๒๐๐
๒,๓๐๐
๒,๔๐๐
๒,๕๐๐
๒,๖๐๐
๒,๗๐๐
๒,๘๐๐
๒,๙๐๐
๓,๐๐๐
๓,๑๐๐
๓,๒๐๐
๓,๓๐๐

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บำนาญ
บาท
๑,๗๔๘
๑,๘๖๐
๑,๙๗๒
๒,๐๘๓
๒,๑๙๕
๒,๓๐๖
๒,๔๑๘
๒,๕๓๐
๒,๖๔๑
๒,๗๕๓
๒,๘๖๔
๒,๙๗๖
๓,๐๘๘
๓,๑๙๙
๓,๓๑๑
๓,๔๒๒
๓,๕๓๔
๓,๖๔๖
๓,๗๖๕

เบี้ยหวัด
บำนาญ
เดิม
บาท
๓,๗๐๐
๓,๘๐๐
๓,๙๐๐
๔,๐๐๐
๔,๑๐๐
๔,๒๐๐
๔,๓๐๐
๔,๔๐๐
๔,๕๐๐
๔,๖๐๐
๔,๗๐๐
๔,๘๐๐
๔,๙๐๐
๕,๐๐๐
๕,๒๕๐
๕,๕๐๐
๕,๗๕๐
๖,๐๐๐
๖,๒๕๐

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บำนาญ
บาท
๔,๒๐๔
๔,๓๑๕
๔,๔๒๗
๔,๕๓๙
๔,๖๕๐
๔,๗๖๒
๔,๘๗๓
๔,๙๘๕
๕,๐๙๗
๕,๒๐๘
๕,๓๒๐
๕,๔๓๑
๕,๕๔๓
๕,๖๕๕
๕,๙๓๘
๖,๒๒๕
๖,๕๑๑
๖,๗๙๘
๗,๐๘๕

๙๔

เบี้ยหวัด ให้ได้รับ เบี้ยหวัด
บำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญ
เดิม
บำนาญ
เดิม
บาท
บาท
บาท
๒๖๐
๓๙๐
๑,๒๐๐
๒๘๐
๔๒๐
๑,๓๐๐
๓๐๐
๔๕๐
๑,๔๐๐
๗,๒๕๐ ๘,๒๓๒ ๘,๗๔๓
๗,๕๐๐ ๘,๕๒๐ ๘,๗๕๐
๗,๗๕๐ ๘,๘๑๗ ๙,๐๐๐
๘,๐๐๐ ๙,๑๑๕ ๙,๒๕๐
๘,๒๕๐ ๙,๔๑๒ ๙,๕๐๐
๘,๕๐๐ ๙,๗๑๐ ๙,๗๕๐
๘,๗๒๕ ๙,๙๖๘ ๑๐,๐๐๐

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บำนาญ
บาท
๑,๔๑๙
๑,๕๒๗
๑,๖๓๗
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๑๕๕
๑๐,๔๕๙
๑๐,๗๗๑
๑๑,๐๘๔
๑๑,๓๙๖

เบี้ยหวัด
บำนาญ
เดิม
บาท
๓,๔๐๐
๓,๕๐๐
๓,๖๐๐
๑๐,๕๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๕๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๕๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๕๐๐

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บำนาญ
บาท
๓,๘๖๙
๓,๙๘๐
๔,๐๙๒
๑๒,๐๒๑
๑๒,๖๔๖
๑๓,๒๗๑
๑๓,๘๙๖
๑๔,๕๒๑
๑๕,๑๘๙
๑๕,๘๕๖

เบี้ยหวัด
บำนาญ
เดิม
บาท
๖,๕๐๐
๖,๗๕๐
๗,๐๐๐
๑,๔๐๐
๑๔,๕๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๕๐๐
๑๖,๐๐๐

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บำนาญ
บาท
๗,๓๗๑
๗,๖๕๘
๗,๙๔๕
๑๖,๕๒๓
๑๗,๑๘๙
๑๗,๘๕๖
๑๘,๕๒๓
๑๙,๒๒๗

หมายเหตุ ผู้ใดได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญเดิมอยู่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่ได้รับอยู่ระหว่างสอง
อัตราใด ก็ให้ได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญโดยคำนวณเพิ่มให้ตามส่วนในระหว่างสองอัตรานั้น เศษของ
บาทให้ปัดเป็นหนึ่งบาท
ตัวอย่าง บำนาญเดิมอัตรา ๗๒๒ บาท เป็นอัตราที่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่เป็นอัตราที่อยู่ในระหว่าง
อัตรา ๗๐๐ บาท กับ ๗๕๐ บาท
บำนาญเดิม ๗๐๐ บาท ได้บำนาญใหม่ ๘๗๕ บาท
บำนาญเดิม ๗๕๐ บาท ได้บำนาญใหม่ ๙๒๙ บาท
ฉะนั้น บำนาญเดิม ๗๒๒ บาท จะได้บำนาญตามส่วนโดยคำนวณดังต่อไปนี้
บำนาญเดิมต่างกัน ๕๐ บาท
บำนาญใหม่ต่างกัน ๕๔ บาท
ฉะนั้น บำนาญเดิมต่างกัน ๑ บาท
บำนาญใหม่จึงต่างกัน ๑ บาท ๐๘ สตางค์
บำนาญต่างกัน ๒๒ บาท
บำนาญใหม่จึงต่างกัน ๒๓ บาท ๗๖ สตางค์
ดังนี้ บำนาญเดิม ๗๐๐+๒๒ บาท (คือ ๗๒๒ บาท)
บำนาญที่จะได้รับจึงเท่ากับ ๘๗๕+๒๓ บาท ๗๖ สตางค์ เป็น ๘๙๘ บาท
๗๖ สตางค์ ปัดขึ้นเป็น ๘๙๙ บาท

๙๕

บัญชีหมายเลข ๒
บัญชีปรับอัตราเบี้ยหวัดหรือบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรม
ในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษหรือกฎหมายว่าด้วยล้างมลทินในโอกาส
ครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ
เบี้ยหวัด
บำนาญ
เดิม
บาท
๑
๕
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บำนาญ
บาท
๗๕
๑๓๕
๒๑๘
๓๕๓
๔๖๕
๕๔๐
๖๑๔
๖๘๕
๗๕๖

เบี้ยหวัด
บำนาญ
เดิม
บาท
๘๐
๙๐
๑๐๐
๑๒๐
๑๔๐
๑๖๐
๑๘๐
๒๐๐
๒๒๐

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บำนาญ
บาท
๘๒๖
๘๙๗
๙๖๘
๑,๑๐๙
๑,๒๕๐
๑,๓๙๑
๑,๕๓๓
๑,๖๗๖
๑,๘๑๐

เบี้ยหวัด
บำนาญ
เดิม
บาท
๒๔๐
๒๖๐
๒๘๐
๓๐๐
๓๒๕
๓๕๐
๓๗๕
๔๐๐
๔๒๕

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บำนาญ
บาท
๑,๙๔๔
๒,๐๗๘
๒,๒๑๒
๒,๓๔๕
๒,๔๙๙
๒,๖๕๒
๒,๘๐๖
๒,๙๕๙
๓,๑๓๓

เบี้ยหวัด
บำนาญ
เดิม
บาท
๔๕๐
๔๗๕
๕๐๐
๕๕๐
๖๐๐
๖๕๐
๗๐๐
๗๕๐
๘๐๐

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บำนาญ
บาท
๓,๒๖๖
๓,๔๒๐
๓,๕๗๓
๓,๘๕๓
๔,๑๓๒
๔,๔๑๐
๔,๖๙๐
๔,๙๑๓
๕,๑๓๖

หมายเหตุ ผู้ใดได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญเดิมอยู่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่ได้รับอยู่ระหว่างสอง
อัตราใดก็ให้ได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญโดยคำนวณเพิ่มให้ตามส่วนในระหว่างสองอัตรานั้น เศษของ
บาทให้ปัดเป็นหนึ่งบาท
ตัวอย่าง บำนาญเดิมอัตรา ๓๔ บาท ๓๐ สตางค์ เป็นอัตราที่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่เป็นอัตรา
ที่อยู่ในระหว่างอัตรา ๓๐ บาท กับ ๔๐ บาท
บำนาญเดิม ๓๐ บาท ได้บำนาญใหม่ ๔๖๕ บาท
บำนาญเดิม ๔๐ บาท ได้บำนาญใหม่ ๕๔๐ บาท
ฉะนั้น บำนาญเดิม ๓๔ บาท ๓๐ สตางค์ จะได้บำนาญตามส่วนโดยคำนวณดังต่อไปนี้
บำนาญเดิมต่างกัน ๑๐ บาท
บำนาญใหม่ต่างกัน ๗๕ บาท
ฉะนั้น บำนาญเดิมต่างกัน ๑ บาท
บำนาญใหม่ต่างกัน ๗ บาท ๕๐ สตางค์
บำนาญเดิมต่างกัน ๔ บาท ๓๐ สตางค์ บำนาญใหม่ต่างกัน ๓๒ บาท ๒๕ สตางค์
ดังนี้ บำนาญเดิม ๓๐ + ๔.๓๐ บาท (คือ ๓๔ บาท ๓๐ สตางค์)
บำนาญที่จะได้รับจึงเท่ากับ ๔๖๕ + ๓๒.๒๕ บาท เป็น ๔๙๗ บาท ๒๕ สตางค์
ปัดขึน้ เป็น ๔๙๘ บาท

๙๖

บัญชีหมายเลข ๓
บัญชีปรับอัตราบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
๑. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำนาญพิเศษไม่เกิน ๑๐๐ บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีก ๕๐ บาท
๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษเกิน ๑๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ บาท ให้ได้รับ
เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบำนาญพิเศษเดิม
๓. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำนาญพิเศษเกิน ๓๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ให้
ได้รับเพิ่มขึ้น อีก ๑๕๐ บาท แต่เมื่อเพิ่มตามนี้ แล้วถ้ามีจำนวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ ได้รับเพียง
๑๐,๐๐๐ บาท
๔. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับบำนาญพิเศษตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้คงได้รับเท่าเดิม
๕. บํานาญพิเศษที่ปรับแล้วตาม ๑. ๒. เเละ ๓. ถ้ามีเศษของบาท ให้ปัดเป็นหนึ่งบาท
บัญชีหมายเลข ๔
บัญชีปรับอัตราบำนาญพิเศษสำหรับทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ
ซึ่งมีสิทธิได้รับอยู่ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒
๑. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับบำนาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันไม่เกิน ๕๐ บาท ให้ได้รับ
เพิ่มขึ้นอีก ๒๕ บาท
๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำนาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๕๐ บาท แต่ไม่เกิน
๑๐๐ บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบำนาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน
๓. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำนาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๑๐๐ บาทแต่ไม่ถึง
๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีก ๕๐ บาท แต่เมื่อเพิ่มตามนี้แล้วถ้ามีจำนวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ให้ได้รับเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับบำนาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
ให้คงได้รับเท่าเดิม
๕. บํานาญพิเศษและเงินเพิ่มที่ปรับแล้วตาม ๑. ๒. เเละ ๓. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดเป็นหนึง่ บาท
บัญชีหมายเลข ๕
บัญชีปรับอัตราบำนาญพิเศษสำหรับทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ
ซึ่งมีสิทธิได้รับตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒
จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
๑. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษไม่เกิน ๕๐ บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีก ๒๕ บาท

๙๗

๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับบำนาญพิเศษเกิน ๕๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ บาทให้ได้รับ
เพิ่มขึ้นอีกกึง่ หนึ่งของบำนาญพิเศษเดิม
๓. ผู้ได้รับหรือผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับบำนาญพิเศษเกิน ๑๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีก ๕๐ บาท แต่เมื่อเพิ่มตามนี้แล้วถ้ามีจำนวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเพียง
๑๐,๐๐๐ บาท
๔. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับบำนาญพิเศษตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้คงได้รับเท่าเดิม
๕. บํานาญพิเศษที่ปรับแล้วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดเป็นหนึ่งบาท
บัญชีหมายเลข ๖
บัญชีปรับอัตราบำนาญตกทอด
๑. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกันไม่เกิน ๒๐ บาท ให้ได้รั บ
เงินเพิม่ ขึ้นอีก ๑๐ บาท
๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำนาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๒๐ บาทแต่ไม่เกิน
๑๐๐ บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบำนาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกัน
๓. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำนาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๑๐๐ บาทขึ้นไป ให้
ได้รับเพิ่มขึ้นอีก ๕๐ บาท
๔. บํานาญตกทอดที่ปรับแล้วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ้ามีเศษของบาท ให้ปัดเป็นหนึ่งบาท
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตรา
เบี้ยหวัดบำนาญ เพื่อให้เหมาะสมแก่ค่าครองชีพในปัจจุบัน และเพื่อให้ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ เสียภาษี
เงินได้เอง จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘๗๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการซึ่งบัญญัติให้ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว อาจได้รับการต่อเวลาราชการให้
รับราชการต่อไปได้อีกในกรณีพิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการอย่าง
ยิ่งนั้น ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศในปัจจุบัน สมควรที่จะได้ยกเลิกการต่อเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วไม่ว่าในกรณีใด จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๗๐

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนที่ ๓๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

๙๘

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๐๗๑
มาตรา ๕ การบอกเลิกรับบำนาญตามมาตรา ๓๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ. ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ตินี้ สำหรับผู้ ที่เข้ารับ ราชการเป็ น
ข้าราชการก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บอกเลิกได้ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ทั้งนี้ ต้องกระทำในขณะที่ยังรับราชการอยู่ และในกรณีที่ได้รับ
บำนาญรวมกับเงินเดือนมาแล้ว ให้คืนบำนาญและเงินที่จ่ายควบกับบำนาญที่รับไปแล้วตั้งแต่วันที่
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการให้หมดเสียก่อนวันออกจากราชการ
มาตรา ๖ บทบัญญัติมาตรา ๓๕ ทวิ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ได้รับหรือมีสิทธิในบำนาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งภายหลัง
ได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และข้าราชการผู้นั้นไม่ได้ใช้สิทธิ
บอกเลิกรับบำนาญเพื่อต่อเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตามมาตรา ๕
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ เกี่ยวกับการให้ข้าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการซึ่งออกจากราชการแล้ว ภายหลังเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการส่ว นท้องถิ่น มีสิ ทธิขอต่อเวลาราชการระหว่างที่เป็ นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้ว ย
บําเหน็จบํ านาญข้าราชการกับเวลาราชการระหว่างที่เป็น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับคำนวณ
บำเหน็จบำนาญเช่นเดียวกับกรณีการกลับเข้ารับราชการใหม่ได้ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ. ศ. ๒๔๙๔ ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการแล้ว ภายหลังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ มีสิทธิ
ขอต่อ เวลาราชการระหว่างที่ เป็ น ข้ าราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามกฎหมายว่าด้ ว ยบํ าเหน็ จ บํ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับเวลาราชการระหว่างที่เป็น ข้าราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ
เช่นเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๓๗๒
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สถานการณ์ของประเทศอยู่
ในภาวะที่มีภัยรอบด้าน และภาวะทางเศรษฐกิจของโลกที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ก็กระทบกระเทือน
๗๑
๗๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนที่ ๑๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑/๙ มีนาคม ๒๕๒๐
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนที่ ๑๔๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๑ กันยายน ๒๕๒๓

๙๙

ต่อการพัฒนาประเทศชาติสมควรที่จะเปิดโอกาสให้สามารถใช้ทรัพยากรทางด้านบุคคลมาร่วมกันทำ
ประโยชน์แก่ประเทศชาติในด้านการรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร หรือเพื่อประโยชน์ในด้าน
การศึกษาและการพัฒนาประเทศให้มากที่สุด แต่เนื่องจากตามกฎหมายปัจจุบันนอกจากข้าราชการ
พลเรือนในพระองค์แล้วเมื่อข้าราชการมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ต้องพ้นจากราชการ แม้ว่าทาง
ราชการจะยังเล็งเห็นประโยชน์ของข้าราชการผู้นั้นอยู่ก็ไม่สามารถจะเรียกกลับมาทำประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖๗๓
มาตรา ๙ ในกรณีที่มีผู้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เงินเพิ่มพิเศษดังกล่าวมีผลใช้บังคับในการรวมเป็นเงินเดือน
เดือนสุดท้ายตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ. ศ. ๒๔๙๔ ให้รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับการ
ปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ.) เข้ากับเงินเดือนเดือนสุดท้าย เพื่อการคำนวณบำเหน็จบำนาญ
โดยให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังตั้งแต่วันประกาศใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และสมควรให้บุตรที่ได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรที่
ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษและบำเหน็จตกทอดได้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ฉบับปัจจุบัน และสมควรให้ทบวง กรม หรือส่วนราชการ
เจ้าสังกัด ซึ่งมีฐานะไม่ต่ำกว่ากรม หรือจังหวัด มีอำนาจส่งเรื่องราวขอรับบำเหน็จบำนาญได้เช่นเดียวกับ
กระทรวงเจ้าสังกัด และให้การสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังโดย
ให้รีบตรวจสอบ และนำส่งให้ถึงกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันรับ และให้กระทรวงการคลัง
รีบพิจารณาสั่งภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันรับ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๕) พ. ศ. ๒๕๓๐๗๔
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการซึ่งบัญญัติให้ข้าราชการซึ่งมีอ ายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วอาจได้รับการต่อเวลา
๗๓
๗๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๗๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓/๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๖
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๑๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๐

๑๐๐

ราชการให้รับราชการต่อไปอีกได้ในกรณีพิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่
ราชการอย่างยิ่งนั้นไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศในปัจจุบัน สมควรที่จะได้ยกเลิกการต่อ
เวลาราชการให้แก่ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว ไม่ว่าในกรณีใด จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ. ศ. ๒๕๓๙๗๕
มาตรา ๙ การนับเวลาราชการของผู้กลับเข้ารับราชการใหม่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญั ตินี้ใช้บังคับให้ เป็น ไปตามบทบั ญ ญัติแห่ งกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการที่ใช้อยู่ก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ. ศ. ๒๔๙๔ ได้ใช้บังคับมานานแล้ว และมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม
และสอดคล้องกับหลักการในการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการคิด
เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่ สิทธิรับบำเหน็จ
ตกทอดและการแบ่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๒๗๖
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๓๔ (๒) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งจะมี
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใด ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเพื่อนนั่งพิจารณา
พิพากษาคดีในศาลชั้นต้น ตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์จนถึงวัน
สิ้นปีงบประมาณที่ผู้พิพากษาผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และหากผู้พิพากษาอาวุโสผู้ใดผ่าน
การประเมินตามที่กฎหมายบัญญัติว่ายังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้
จนถึ งวั น สิ้ น ปี งบประมาณที่ ผู้ พิ พ ากษาผู้ นั้ น มี อ ายุ ค รบเจ็ ด สิ บ ปี บ ริ บู รณ์ สมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของ
ข้าราชการตุลาการและข้าราชการตุลาการซึ่งดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๗๕
๗๖

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๒๒/๒๗ กันยายน ๒๕๓๙
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๗๕ ก/หน้า ๖/๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒

๑๐๑

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓๗๗
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการตรากฎหมายกำหนด
หลักเกณฑ์ให้ข้าราชการอัยการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใดไปดำรงตำแหน่ง
อัยการอาวุโส เพื่อปฏิบั ติห น้าที่พนั กงานอัยการในสำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้ น
ปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการอัยการผู้นั้นมีอายุ
ครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และหากอัยการอาวุโสผู้ใดผ่านการประเมินตามที่กฎหมายบัญญัติว่ายังมี
สมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่อัยการอาวุโสผู้นั้น
มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการอัยการซึ่งดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดให้สอดคล้อง
กับกฎหมายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓๗๘
มาตรา ๖ ข้าราชการผู้ ใดมีกรณี ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิ ดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลด
ออกจากราชการภายหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับแล้ว
และเป็นการลงโทษตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบั ญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ ข้าราชการผู้นั้นหรือทายาท แล้วแต่กรณี ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๐ ที่จะนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการซึ่งประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขต
ที่มีประกาศใช้กฎอัยการศึกให้เป็นอันยุติลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคั บ เว้นแต่คณะรัฐมนตรี
จะได้พิจารณาให้มีสิทธินับ เวลาราชการเป็นทวีคูณตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบั ญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญมี ๕ สถาน
คือ ภาคทัณ ฑ์ ตัดเงิน เดือน ลดขั้น เงิน เดือน ปลดออก และไล่ออก โทษให้ ออกซึ่งมีบัญ ญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. ๒๕๑๘ จึงไม่มีอยู่อีกต่อไป และได้บัญญัติถึงสิทธิ
ในการรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการในกรณีปลดออกว่า ผู้ถูกลงโทษปลดออกจากราชการให้มี
๗๗
๗๘

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๑ ก/หน้า ๕/๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๗/๑ เมษายน ๒๕๔๓

๑๐๒

สิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วย
สิทธิในการได้รับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบั ญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้สอดคล้องกับที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมิให้มีผลกระทบต่อบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ยังคงบัญญัติให้
ข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการซึ่งถูกปลดออกจากราชการไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ
ประกอบกับหลักเกณฑ์การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการในปัจจุบันถูกกำหนดให้เป็นไป
โดยอัตโนมัติเมื่อได้มีประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่รัฐต้องการ
จะประหยัดงบประมาณรายจ่าย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการ
เป็ น อำนาจของคณะรั ฐ มนตรี ที่ จ ะพิ จ ารณาให้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนด จึ ง จำเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ. ศ. ๒๕๔๓๗๙
มาตรา ๖ ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองผู้ใดหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดซึ่งได้รับ
หรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ ถ้าผู้นั้นเป็นข้าราชการการเมืองอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และอยู่ในระหว่างเลิกรับบำนาญเพื่อนับ เวลาราชการต่อเนื่อง ให้ผู้นั้นได้รับการนับเวลาราชการ
สำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญต่อเนื่อง
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ. ศ. ๒๔๙๔ บัญญัติให้ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติแล้วภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นข้าราชการ
การเมือง นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับ
ราชการในตอนหลัง และให้นำอัตราเงินเดือนของข้าราชการการเมืองมาเป็นฐานเงินเดือนในการ
คำนวณบำเหน็จบำนาญ ทำให้ได้รับบำเหน็จบำนาญในตอนหลังสู งเกินควร เกิดความแตกแยกใน
การได้รับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการการเมืองซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญ
ปกติที่ออกหรือพ้นจากราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้กลับเข้ามาเป็นข้าราชการการเมืองอีก และเกิดความ
แตกต่างกับข้าราชการการเมืองซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่ อนในการรับบำเหน็จบำนาญประกอบ
กับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศในปัจจุบัน สมควรแก้ไขการนับเวลาราชการสำหรับ
คำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการการเมืองเสียใหม่ โดยให้นับเฉพาะเวลาราชการที่ดำรงตำแหน่ ง
เป็นข้าราชการการเมืองเท่านั้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๗๙

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๙๒ ก/หน้า ๑/๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓

๑๐๓

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖๘๐
มาตรา ๕ ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพซึ่งได้รับบำนาญอยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จดำรงชีพตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ด้วย
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจได้
เปลี่ยนแปลงเป็นอันมาก อันมีผลกระทบต่อการดำรงชีพของข้าราชการบำนาญซึ่งได้รับบำนาญเป็น
รายเดือนในจำนวนที่คงที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับบำนาญให้สามารถดำรงชีพอย่างเหมาะสม
และพอเพียงกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรกำหนดให้ผู้รับบำนาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
จำนวนหนึ่งในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยเงินจำนวนที่ได้รับดังกล่าวจะนำไปหักออกจากบำเหน็จตก
ทอดซึ่งจะจ่ายให้แก่ทายาทหรือบุคคลที่ผู้รับบำนาญได้แสดงเจตนาให้เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้ รับตาม
กฎหมายเมื่อผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้เป็นการนำเงินที่รัฐจะต้องจัดสรร
เป็นงบประมาณรายจ่ายอยู่แล้วในอนาคตมาจ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญส่วนหนึ่งก่อน โดยมิได้เป็นการเพิ่ม
ภาระงบประมาณรายจ่ายของรัฐแต่อย่างใด จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๘๑
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการตรากฎหมายกำหนด
หลักเกณฑ์ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดำรงตำแหน่งวิชาการซึ่งจะมีอายุครบหก
สิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใดไปดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดำรง
ตำแหน่ งวิช าการตั้งแต่ วัน ถั ดจากวัน สิ้ น ปี งบประมาณที่ มี อายุค รบหกสิ บ ปี บ ริบู รณ์ จ นถึงวัน สิ้ น
ปีงบประมาณที่ข้าราชการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ. ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว จึงจำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๒

๘๐

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๑๓ ก/หน้า ๑/๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๗ ก/หน้า ๒๙/๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗
๘๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๒ ก/หน้า ๕๒/๒๕ มกราคม ๒๕๕๑
๘๑

๑๐๔

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบั ญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบั ญญั ติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณและทางราชการมีความจำเป็นที่จะให้รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
หรือระดับ ทรงคุณ วุฒิ หรือตำแหน่ งประเภททั่ว ไประดับอาวุโสหรือระดับทั กษะพิเศษ จะให้ รับ
ราชการต่อไปอีกไม่เกิน ห้ าปี ก็ได้ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญั ติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการพล
เรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๓
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิ์ได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ได้รับบำนาญพิเศษเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จตกทอด
ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเพื่ อให้สามารถนำเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) มา
รวมคำนวณได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ. ศ. ๒๕๕๑๘๔
มาตรา ๙ ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการตุลาการ
ดำรงตำแหน่ งได้ จ นถึงอายุ ครบเจ็ ด สิ บ ปี ให้ ข้ าราชการตุล าการพ้ นจากราชการตามหลั กเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบเอ็ดปีบริบูรณ์ เว้นแต่ข้าราชการ
ตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(๒) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบสองปีบริบูรณ์ เว้นแต่ข้าราชการ
ตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
๘๓
๘๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๕ ก/หน้า ๑๐/๓๑ มกราคม ๒๕๕๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๓ ก/หน้า ๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

๑๐๕

(๓) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบสามปีบริบูรณ์ เว้นแต่ข้าราชการ
ตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(๔) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบสี่ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ข้าราชการ
ตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(๕) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ เว้นแต่ข้าราชการ
ตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(๖) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบหกปีบริบูรณ์ เว้นแต่ข้าราชการ
ตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(๗) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ เว้นแต่ข้าราชการ
ตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(๘) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบแปดปีบริบูรณ์ เว้นแต่ข้าราชการ
ตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(๙) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบเก้าปีบริบูรณ์ เว้นแต่ข้าราชการ
ตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(๑๐) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้พ้น
จากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
ข้าราชการตุลาการซึ่งดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสที่มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์แล้ว เป็น
อันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้ใดมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่ง
ผู้พิพากษาอาวุโส
ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับการพ้นจากราชการของข้าราชการอัยการ
และข้าราชการอัยการซึ่งดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตรากฎหมายกำหนด
หลักเกณฑ์ให้ข้าราชการอัยการดำรงตำแหน่งได้จนถึงอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ด้วยโดยอนุโลม

๑๐๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่างๆ ได้บัญญัติเรื่องการพ้นจากราชการกรณีเกษียณอายุ
ไว้เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากกรณีเกษียณอายุเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สมควรกำหนดให้การ
พ้ น จากราชการของข้ า ราชการประเภทต่ า งๆ การต่ อ อายุ ร าชการ รวมทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม
เกษียณอายุเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น เพื่อความ
คล่องตัวและสอดคล้องกันในการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้สมควรยกเลิกบทบัญญัติที่ให้ผู้รับ
บำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดที่กระทำความผิดถึงต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาโทษจำคุกหรือ
ตกเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหมดสิทธิรับบำนาญปกติหรือบำนาญ
ตกทอดนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับบำเหน็จหรือรับบำนาญโดย
เสมอกัน รวมทั้งไม่กระทบสิทธิของบุคคลที่สามในเรื่องการรับบำเหน็จตกทอด จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓๘๕
มาตรา ๕ ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพซึ่งยังคงมีสิทธิได้รับ
บำนาญยุก่อนวันที่พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธินำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้
เงินได้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบั ญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้บัญญัติให้ ผู้รับ บำนาญมีสิทธินำบําเหน็จดํารงชีพมาใช้ได้ก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและ
เพื่อให้ผู้รับบำนาญสามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ แต่การดำเนินการดังกล่าว
สามารถช่วยเหลือผู้รับบำนาญได้เพียงบางส่วน และปรากฏว่ายังมีผู้รับบำนาญอีกจำนวนมากที่ได้รับ
บำนาญรายเดือนในอัตราต่ำทำให้ได้รับบำเหน็จดำรงชีพในอัตราที่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ดังนั้น
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับบำนาญและจะเป็นการส่ งเสริมการลงทุนอันเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกทางหนึ่ ง สมควรกำหนดให้ผู้ รับบำนาญสามารถนำสิทธิใน
บำเหน็ จตกทอดไปเป็ น หลักทรัพย์ในการประกัน การกู้เงินกับสถาบันการเงิน จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
๘๕

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๒๘ ก/หน้า ๑/๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

๑๐๗

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔๘๖
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพระตำแหน่งองค์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งส่งผลให้หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ มีระบบและระเบียบแบบแผนเป็นมาตรฐานมาด้วยความเรียบร้อยและ
สมพระเกียรติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพไทยและประเทศชาติ สมควรสนองพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และเนื่องจากตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท
และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย สมควรกำหนดให้การพ้นจากราชการของทหารผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยเช่นเดียวกับ
ข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ สมุห ราชองครักษ์ และรองสมุห ราชองครักษ์ จึงจำเป็ นต้อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๔๘๗
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญั ติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ในสิ้นปีงบประมาณและทางราชการมีความจำเป็นที่จะให้รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทาง
วิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือ
ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ จะให้รับราชการ
ต่อไปอีกไม่เกินสิบปีก็ได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ร. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบั ญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๘๖
๘๗

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๒๐ ก/หน้า ๑/๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๓๔ ก/หน้า ๔๔/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๑๐๘

พระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในราชการปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชการโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำนและยินยอม
ของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับ
ที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.
๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบ ริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ความในวรรคหนึ่ งมิให้ใช้บั งคับ แก่ข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ สมุห ราชองค์รักษ์
รองสมุหราชองครักษ์ ข้าราชการการเมือง และข้าราชการตุลาการ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์ และรองสมุห
ราชองค์รักษ์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
การพ้นจากราชการกองข้าราชการตุลาการซึ่งดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสให้เป็นไป
ตามมาตรา ๑๙ ทวิ”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

๑๐๙

“มาตรา ๑๙ ทวิ ข้าราชการตุลาการซึ่งดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส ที่มีอายุครบหก
สิบห้าปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้ นั้นอายุครบ
หกสิบห้าปีบริบูรณ์ เว้นแต่ข้าราชการตุลาการที่ได้ผ่านการประเมินแล้วว่ายังมีสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ก็ให้รับราชการต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบ
ปีบริบูรณ์
หลั กเกณฑ์และวิธีการประเมิน สมรรถภาพของข้าราชการตุล าการตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและ
การดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส”
“มาตรา ๒๑ ก่ อ นสิ้ น เดื อ นสุ ด ท้ า ยของปี ง บประมาณทุ ก ปี ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม
เกษียณอายุข้าราชการตามมาตรา ๒๐ ยื่นบัญ ชีรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ
เนื่องจากการเกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๑๙ ทวิ ในปีงบประมาณถัดไปต่อเจ้ากระทรวง
ของผู้นั้นและกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณีของข้าราชการตุลาการซึ่งจะพ้นจากราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณที่ข้าราชการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรื อหกสิบห้าปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี ให้
ยื่นบัญชีรายชื่อก่อนสิ้นปีงบประมาณดังกล่าวไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ในกรณีที่มีการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการผู้ใด ให้เจ้ากระทรวงแจ้งไปให้เจ้าหน้าที่
ควบคุมเกษียณอายุทราบ และให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุแจ้งต่อไปยังกระทรวงการคลัง”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

*ร.จ.เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๗๕ ก ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒*

๑๑๐

พระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๔๓
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับ
ที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.
๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิ บปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้ นจากราชการเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ความในวรรคหนึ่ งมิให้ใช้บั งคับ แก่ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุห ราชองครักษ์
รองสมุหราชองครักษ์ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตุลาการ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
และข้าราชการอัยการซึ่งดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส
การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์ และรองสมุห ราชองครักษ์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
การพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการซึ่งดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสให้เป็นไป
ตามมาตรา ๑๙ ทวิ
การพ้นจากราชการของข้าราชการอัยการซึ่งดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสให้เป็นไปตาม
มาตรา ๑๙ ตรี”

๑๑๑

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
“มาตรา ๑๙ ตรี ข้าราชการอัยการซึ่งดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสที่มีอายุครบหกสิบห้าปี
บริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปี
บริบูรณ์ เว้นแต่ข้าราชการอัยการที่ได้ผ่านการประเมินแล้วว่ายังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก็
ให้รับราชการต่อไปได้ จนถึงสิ้นงบประมาณที่ข้าราชการอัยการผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถภาพของข้าราชการอัยการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการอัยการกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรง
ตำแหน่งอัยการอาวุโส”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.
๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ก่ อ นสิ้ น เดื อ นสุ ด ท้ า ยของปี ง บประมาณทุ ก ปี ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม
เกษี ยณอายุ ของข้าราชการตามมาตรา ๒๐ ยื่น บัญ ชีรายชื่อข้าราชการผู้ มีสิ ทธิจะได้รับบำเหน็ จ
บำนาญ เนื่องจากการเกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙ ทวิ และมาตรา ๑๙ ในปีงบประมาณ
ถัดไปต่อเจ้ากระทรวงของผู้นั้นและกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณีของข้าราชการตุลาการและ
ข้าราชการอัยการซึ่งจะพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการ
อัยการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี ให้ยื่นบัญชีรายชื่อก่อน
สิ้นปีงบประมาณดังกล่าวไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ในกรณีที่มีการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการผู้ใด ให้เจ้ากระทรวงแจ้งไปให้เจ้าหน้าที่
ควบคุมเกษียณอายุทราบ และให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุแจ้งต่อไปยังกระทรวงการคลัง”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลักภัย
นายกรัฐมนตรี

๑๑๒

พระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๐)
พ.ศ. ๒๕๔๓
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม
ของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับ
ที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบัญ ญั ติบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้าราชการการเมืองผู้ซึ่งออกหรือพ้นจากตำแหน่งโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับ บำนาญ
ปกติจากการได้นับเวลาราชการที่เป็นข้าราชการการเมืองสำหรับคำนวณบำเหน็ จบำนาญหรือได้รับ
หรือมีสิทธิได้รับบำนาญตามมาตรา ๑๘ ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นข้าราชการการเมือง
และเลิกรับบำนาญในขณะที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาราชการใหม่เป็นข้าราชการการเมือง
และเลิกรับบำนาญในขณะที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จ
บำนาญก่อนออกหรือพ้นจากตำแหน่งต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง หากผู้นั้นประสงค์จะ
รับบำนาญต่อไปจะต้องแจ้งความประสงค์ภายในสามสิบวันนับแต่วันกลับเข้ารับราชการใหม่ โดยทำ
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานยื่นต่อส่วนราชการที่ผู้นั้น กลับเข้ารับราชการใหม่ เมื่อแจ้ง
ความประสงค์ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิรับบำนาญต่อไปและจะนับเวลาราชการต่อเนื่องมิได้ ถ้า
พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวไม่แจ้งความประสงค์ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นเลิกรับบำนาญ เพื่อขอนับเวลา

๑๑๓

ราชการต่อเนื่อง โดยให้ส่วนราชการที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่แจ้งไปยังส่วนราชการที่ผู้นั้นรับ
บำนาญอยู่เพื่องดจ่ายบำนาญ
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่และวรรคห้าของมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙
“ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองผู้ใดออกจากราชการโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
บำนาญปกติหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดออกจากราชการโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่
เป็นข้าราชการการเมือง มิให้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญก่อนออกจากราชการ
ต่อเนื่ องกั บ เวลารั บ ราชการเป็ น ข้าราชการการเมืองในตอนหลั ง แต่ให้ นับ เวลาราชการสำหรับ
คำนวณบำเหน็จบำนาญเฉพาะเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในตอนหลังเท่านั้น
ข้าราชการซึ่ งมิ ใช่ ข้า ราชการการเมื อ งผู้ ใดหรือ ข้าราชการส่ ว นท้ องถิ่น ผู้ ใดออกจาก
ราชการไปแล้วกับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการการเมือง และได้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณ
บำเหน็จบำนาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในตอน
หลังมาก่อนแล้ว ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองอีกมิให้นับเวลาราชการ
สำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญในครั้งก่อนต่อเนื่องกับเวลาราชการเป็นข้าราชการการเมืองในครั้ง
หลัง แต่ให้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเฉพาะเวลารับราชการเป็นข้าราชการ
การเมืองในครั้งหลัง”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.
๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๖ ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองผู้ ใดหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดซึ่ ง
ได้รับ หรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ ถ้าผู้นั้นเป็นข้าราชการการเมืองอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บั งคับ และอยู่ ในระหว่างเลิกรับ บำนาญเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง ให้ ผู้นั้นได้รับการนับเวลา
ราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญต่อเนื่อง
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
ร.จ. เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๙๒ ก ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓

๑๑๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ บัญญัติให้ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติแล้วภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นข้าราชการ
การเมือง นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับรับราชการ
ในตอนหลัง และให้นำอัตราเงินเดือนของข้าราชการการเมืองมาเป็นฐานเงินเดือนในการคำนวณ
บำเหน็จบำนาญ ทำให้ได้รับบำเหน็จบำนาญในตอนหลังสูงเกินควร เกิดความแตกต่างในการได้รับ
บำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการการเมืองซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติที่ออก
หรือพ้นจากราชการไปแล้วแต่ไม่ได้เข้ามาเป็นข้าราชการการเมือง และเกิดความแตกต่างกับข้าราชการ
การเมืองซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน ในการรับบำเหน็จบำนาญประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ของประเทศในปัจจุบัน สมควรแก้ไขการนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ
ของข้าราชการกรเมืองเสียใหม่ โดยให้นับเฉพาะเวลาราชการที่ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการการเมือง
เท่านั้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑๑๕

เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๑๓ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

พระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑)
พ.ศ. ๒๕๔๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับ
ที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลักษณะ ๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
“ลักษณะ ๒/๑
บำเหน็จดำรงชีพ
มาตรา ๔๗/๑ บำเหน็จดำรงชีพ ได้แก่ เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ
โดยจ่ายให้ครั้งเดียว

๑๑๖

เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๑๓ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพมีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพ
ตามอัตราและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้ องไม่เกินสิบห้าเท่าของบำนาญรายเดือนที่ผู้ นั้น
ได้รับ
ผู้รับ บำนาญผู้ใดได้รับทั้งบำนาญปกติและบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ให้นำ
บำนาญปกติและบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมเป็นบำนาญรายเดือนเพื่อคำนวณจ่ายเป็น
บำเหน็จดำรงชีพแก่ผู้นั้น
เมื่อได้รั บ บำเหน็ จ ดำรงชี พ แล้ ว ผู้ รั บ บำนาญปกติ ห รือผู้ รับ บำนาญพิ เศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพไม่มีสิทธิได้รั บบำเหน็จดำรงชีพอีก ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่และได้ออก
จากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบำนาญ
ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผู้ให้ได้รับบำเหน็จดำรงชีพ
ไปแล้ว ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่โดยมีสิทธินับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จ
บำนาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ และเมื่อ
ออกจากราชการในครั้งหลัง โดยเลือกรับบำเหน็จ การจ่ายบำเหน็จในกรณีเช่นว่านี้ให้หักเงินออก
จากบำเหน็จที่จะได้รับเท่ากับเงินบำเหน็จดำรงชีพเสียก่อน
ในกรณีที่ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้แสดงเจตนา
ขอรับบำเหน็จดำรงชีพแล้ว แต่ได้ตายก่อนได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพ ให้การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นอัน
ระงับไป”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙
“ในกรณีที่ได้มีการรับ บำเหน็ จดำรงชีพไปแล้วเมื่อผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย การจ่ายเงิน บำเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่ง ให้ หั กเงินออกจาก
บำเหน็จตกทอดที่จะได้รับเท่ากับเงินบำเหน็จดำรงชีพเสียก่อน”
มาตรา ๕ ผู้รับ บำนาญปกติห รือผู้ รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพซึ่งได้รับ
บำนาญอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จดำรงชีพตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ด้วย
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๑๑๗

เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๑๓ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจได้
เปลี่ยนแปลงเป็นอันมาก อันมีผลกระทบต่อการดำรงชีพของข้าราชการบำนาญซึ่งได้รับบำนาญเป็น
รายเดื อ น ในจำวนที่ ค งที่ ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ รับ บำนาญให้ ส ามารถดำรงชี พ อย่ า ง
เหมาะสมและพอเพียงกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรกำหนดให้ผู้รับบำนาญมี สิทธิขอรับบำเหน็จ
ดำรงชีพจำนวนหนึ่งในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยเงินจำนวนที่ได้รับดังกล่าวจะนำไปหักออกจาก
บำเหน็จตกทอดซึ่งจะจ่ายให้แก่ทายาทหรือบุคคลที่ผู้รับบำนาญได้แสดงเจตนาให้เป็นผู้มีสิทธิที่จะ
ได้รับ ตามกฎหมายเมื่อผู้รั บ บำนาญถึงแก่ความตาย ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้เป็ นการนำเงินที่รัฐ
จะต้องจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายอยู่แล้วในอนาคตมาจ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญส่วนหนึ่งก่อน โดย
มิได้เป็นการเพิ่มภาระงบประมาณรายจ่ายของรัฐแต่อย่างใด จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑๑๘

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๗ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗

พระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
รัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่๒๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามคำว่ า "ข้ า ราชการพลเรื อ น" ในมาตรา ๔ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติบ ำเหน็ จบำนาญข้าราชการ พ. ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ข้าราชการพลเรือน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ข้าราชการฝ่ ายอั ย การตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบี ย บราชการฝ่ ายอัยการ ข้าราชการพลเรือ นใน
สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการการเมือง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

๑๑๙

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๗ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจข้าราชการครู
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการครูและข้าราชการกลาโหมพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการทหาร
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคหกของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
“การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษาซึ่งมีตำแหน่งวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์และระดับรองศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙ จัตวา”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙ จัตวา แห่งพระราชบั ญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ. ศ. ๒๔๙๔
“มาตรา ๑๙ จัตวา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตำแหน่ งวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์หรือระดับรองศาสตราจารย์และจะต้องพ้นจากราชการตามมาตรา ๑๙ อาจได้รับการ
ต่ อเวลาราชการได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดในกฎหมายว่าด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการพลเรือ นใน
สถาบันอุดมศึกษา”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ก่อนสิ้นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณทุกปี ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุ
ของรัชกาลตามมาตรา ๒๐ ยื่นบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิได้รั บบำเหน็จบำนาญเนื่องจากการ
เกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙ ทวิ มาตรา ๑๙ ตรี และมาตรา ๑๙ จัตวา ในปีงบประมาณ
ถั ด ไปต่ อ เจ้ ากระทรวงของผู้ นั้ น และกระทรวงการคลั ง เว้ น แต่ ในกรณี ข องข้ าราชการตุ ล าการ
ข้ า ราชการอั ย การและข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ งจะพ้ น จากราชการเมื่ อสิ้ น
ปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้
นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี ให้ยื่นบัญชีก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ดังกล่าวไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ในกรณีที่มีการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการผู้ ใด ให้เจ้ากระทรวงแจ้งไปให้เจ้าหน้าที่
ควบคุมเกษียณอายุทราบ และให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุแจ้งต่อไปยังกระทรวงการคลัง”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๑๒๐

เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๗ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗

หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการตรากฎหมายกำหนด
หลักเกณฑ์ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ งดำรงตำแหน่งวิชาการซึ่งจะมีอายุครบหก
สิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใดไปดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษาซึ่งดำรง
ตำแหน่ งวิช าการตั้งแต่ วัน ถั ดจากวัน สิ้ น ปี งบประมาณที่ มี อายุค รบหกสิ บ ปี บ ริบู รณ์ จ นถึงวัน สิ้ น
ปีงบประมาณที่ข้าราชการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริ บูรณ์ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

๑๒๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคเจ็ดของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ บำเหน็จ
บำนาญข้าราชการพ. ศ. ๒๔๙๔
“การพ้ น จากราชการของข้ าราชการพลเรื อ นสามั ญ ตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ
เชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไประดั บอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษให้
เป็นไปตามมาตรา ๑๙ สัตต”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙ สัตต แห่งพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

๑๒๒

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

“มาตรา ๑๙ สัตต ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือ
ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษและจะต้องพ้นจาก
ราชการตามมาตรา ๑๙ อาจรับราชการต่อไปได้ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ก่อนสิ้นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณทุกปี ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุ
ของข้าราชการตามมาตรา ๒๐ ยื่นบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ เนื่องจาก
การเกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙ ทวิ มาตรา ๑๙ ตรี มาตรา ๑๙ จัตวา และมาตรา ๑๙
สัตต ในปีงบประมาณถัดไปต่อเจ้ากระทรวงผู้นั้นและกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณีของข้าราชการ
ตุลาการ ข้าราชการอัยการ ข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งจะพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือหกสิบ
ห้าปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี ให้ยื่นบัญชีรายชื่อก่อนสิ้นปีงบประมาณดังกล่าวไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ในกรณีที่มีการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการผู้ใด ให้เจ้ากระทรวงแจ้งไปให้เจ้าหน้าที่
ควบคุมเกษียณอายุทราบ และให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุแจ้งต่อไปยังกระทรวงการคลัง”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

๑๒๓

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. ๒๕๕๑ ได้ กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณและทางราชการมีความจำเป็นที่จะให้รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในทางวิ ช าการหรื อ หน้ า ที่ ที่ ต้ อ งใช้ ค วามสามารถเฉพาะตั ว ในตำแหน่ งประเภทวิ ช าการระดั บ
เชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิหรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ จะ
ให้รับราชการต่อไปอีกไม่เกินห้าปีก็ได้ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการพล
เรือนสามัญ ซึ่งดำรงตำแหน่ งดังกล่ าวให้ส อดคล้องกับพระราชบัญญั ติดังกล่ าวจึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

๑๒๔

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๕ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้น ไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่
๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ บำนาญพิ เศษเหตุทุพ พลภาพที่ ได้ รับ รวมกั บบำนาญปกติถ้ามีจำนวนเงิน
รวมกันไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ให้ได้รับบำนาญพิเศษเพิ่มขึ้นอีกจนครบหนึ่งหมื่นห้าพัน
บาท และบรรดาผู้มีสิทธิจะได้รับจะยื่นขอเปลี่ยนเป็นการรับบำเหน็จพิเศษแทนได้เป็ นจำนวนเงิน
เท่ากับบำนาญพิเศษหกสิบเดือน”

๑๒๕

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๕ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖)
พ. ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๘ ผู้ได้ รับบำนาญปกติหรือผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับบำนาญ
ปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย ให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดให้แก่บุคคล
ตามมาตรา ๔๘ เป็นจำนวนสามสิบเท่าของบำนาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บำนาญ (ช.ค.บ.) ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับและให้จ่ายตามส่วนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรานั้น”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

๑๒๖

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๕ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ ข้าราชการผู้ มี สิ ท ธิได้รั บ บำนาญพิ เศษเหตุทุ พ พลภาพ ได้ รับ บำนาญพิ เศษเพิ่ มสู งขึ้น เพื่ อให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จ
ตกทอดให้ แ ก่ ท ายาทผู้ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ เพื่ อ ให้ ส ามารถนำเงิน ช่ ว ยค่ าครองชี พ ผู้ รับ เบี้ ย หวั ด บำนาญ
(ช.ด.บ.) มารวมคำนวณได้จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑๒๗

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์ รองสมุห
ราชองครักษ์ ข้าราชการการเมือง และข้าราชการซึ่งมีกฎหมายบัญญัติเรื่องการพ้นจากราชการไว้
เป็นอย่างอื่น

๑๒๘

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์และรองสมุหราช
องครักษ์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย"
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙
ตรี แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ. ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๑๙ จัตวา แห่ง พระราชบัญญัติ
บำเหน็ จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติ บ ำเหน็ จบำนาญ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา๒๐ให้คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการแต่ละประเภท เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการประเภทนั้น เว้นแต่
ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าหน้าที่”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ ๒๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ก่ อ นสิ้ น ปี งบประมาณทุ ก ปี ไม่ น้ อ ยกว่ า หกสิ บ วั น ให้ เจ้ า หน้ าที่ ค วบคุ ม
เกษี ยณอายุ ของข้าราชการตามมาตรา ๒๐ ยื่น บั ญ ชีรายชื่ อข้าราชการผู้ มีสิ ทธิจะได้รับบำเหน็ จ
บำนาญ เนื่ อ งจากการเกษี ย ณอายุ ต ามมาตรา ๑๙ ในปี งบประมาณถั ด ไปต่ อ ประธานศาลเจ้ า
กระทรวง หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของผู้นั้น แล้วแต่กรณี และต่อกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ การต่อเวลาราชการในคราวแรกและในคราวถัดไป ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น
การต่อเวลาราชการในคราวแรก ให้นับตั้งแต่วันครบเกษียณอายุของข้าราชการประเภทนั้น
ส่วนการต่อเวลาราชการให้ในคราวถัดไป หากไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นให้สั่งต่อเวลาราชการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนสิ้นวันครบการต่อเวลาราชการครั้งสุดท้ายถ้ามิได้มีการสั่ งต่อเวลาราชการ
คราวถัดไป ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นพ้นจากราชการถัดจากวันครบการต่อเวลาราชการครั้งสุดท้าย”

๑๒๙

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
มาตรา ๙ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการตุลาการ
ดำรงตำแหน่ งได้ จ นถึงอายุ ครบเจ็ ด สิ บ ปี ให้ ข้ าราชการตุล าการพ้ นจากราชการตามหลั กเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่ อ สิ้ น ปี งบประมาณที่ ข้ าราชการตุ ล าการผู้ นั้ น มี อ ายุ ค รบหกสิ บ เอ็ ด ปี บ ริ บู ร ณ์ เว้ น แต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(๒) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่ อ สิ้ น ปี งบประมาณที่ ข้ าราชการตุ ล าการผู้ นั้ น มี อ ายุ ค รบหกสิ บ สองปี บ ริบู รณ์ เว้น แต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(๓) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่ อ สิ้ น ปี งบประมาณที่ ข้ าราชการตุ ล าการผู้ นั้ น มี อ ายุ ค รบหกสิ บ สามปี บ ริบู รณ์ เว้น แต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(๔) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบสี่ปีบริบูรณ์เว้นแต่ข้าราชการ
ตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(๕) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่ อ สิ้ น ปี งบประมาณที่ ข้ า ราชการตุ ล าการผู้ นั้ น มี อ ายุ ค รบหกสิ บ ห้ า ปี บ ริ บู ร ณ์ เว้ น แต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(๖) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่ อ สิ้ น ปี งบประมาณที่ ข้ าราชการตุ ล าการผู้ นั้ น มี อ ายุ ค รบหกสิ บ หกปี บ ริบู รณ์ เว้ น แต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(๗) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่ อ สิ้ น ปี งบประมาณที่ ข้ าราชการตุ ล าการผู้ นั้ น มี อ ายุ ค รบหกสิ บ เจ็ด ปี บ ริบู รณ์ เว้ น แต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส

๑๓๐

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

(๘) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่ อสิ้ น ปี งบประมาณที่ ข้าราชการตุ ล าการผู้ นั้ น มี อ ายุ ครบหกสิ บ แปดปี บ ริบู รณ์ เว้น แต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(๙) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้พ้นจาก
ราชการเมื่ อ สิ้ น ปี งบประมาณที่ ข้ าราชการตุ ล าการผู้ นั้ น มี อ ายุ ค รบหกสิ บ เก้ าปี บ ริบู รณ์ เว้น แต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(๑๐) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้ พ้น
จากราชการเมื่ อสิ้ น ปี งบประมาณที่ ข้าราชการตุ ล าการผู้ นั้ น มี อายุค รบเจ็ด สิ บ ปี บ ริบู รณ์ เว้น แต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
ข้าราชการตุลาการซึ่งดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสที่มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์แล้วเป็น
อันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปี งบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้
พิพากษาอาวุโส
ให้ นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับการพ้นจากราชการของข้าราชการ
อัยการและข้าราชการอัยการซึ่งดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตรากฎหมาย
กำหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการอั ยการดำรงตำแหน่งได้จนถึงอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ด้วยโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

๑๓๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่างๆ ได้บัญญัติเรื่องการพ้นจากราชการกรณีเกษียณอายุ
ไว้เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากกรณีเกษียณอายุเมื่ ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สมควรกำหนดให้การ
พ้ น จากราชการของข้ า ราชการประเภทต่ า งๆ การต่ อ อายุ ร าชการ รวมทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม
เกษียณอายุเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น เพื่อความ
คล่องตัวและสอดคล้องกันในการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้สมควรยกเลิกบทบัญญัติที่ให้ผู้รับ
บำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดที่กระทำความผิดถึงต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาโทษจำคุกหรือ
ตกเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหมดสิทธิรับบำนาญปกติหรือบำนาญ
ตกทอดนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับบำเหน็จ หรือบำนาญโดย
เสมอกัน รวมทั้งไม่กระทบสิทธิของบุคคลที่สามในเรื่องการรับบำเหน็จตกทอดจึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

๑๓๒

เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๘ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติ
บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖)
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖)
พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น ลั กษณะ ๒/๒ การนำสิ ทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน มาตรา ๔๗/๒ มาตรา ๔๗/๓ มาตรา ๔๗/๔ และมาตรา ๔๗/๕
แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

๑๓๓

เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๘ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

"ลักษณะ ๒/๒
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน
มาตรา ๔๗/๒ ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอาจนำสิทธิใน
บำเหน็ จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิ นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้รับบำเหน็จดำรง
ชีพไปแล้ว หากประสงค์จะนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับ
สถาบันการเงิน ให้หักบำเหน็จดำรงชีพออกจากสิทธิในบำเหน็จตกทอดเสียก่อน
มาตรา ๔๗/๓ ในกรณีที่ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ซึ่ง
ได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินถึงแก่ความตายหรือผิดสัญญา
กู้เงิน จนต้องบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินให้
กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินที่ผู้นั้นได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์
ในการประกันการกู้เงินเท่ากับจำนวนที่ถูกบังคับแต่ไม่เกินจำนวนที่นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน
การจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังจ่ายจากงบประมาณ
ที่ตั้งไว้สำหรับการเบิกจ่ายบำเหน็จตกทอด
มาตรา ๔๗/๔ ในกรณีที่กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินแก่ สถาบันการเงินไปแล้วตามมาตรา
๔๗/๓ ให้กระทรวงการคลังหักจำนวนเงินนั้นออกจากสิทธิในบำเหน็จตกทอดเท่ากับจำนวนที่จ่าย
ให้แก่สถาบันการเงิน
ในกรณี ที่กระทรวงการคลังไม่อาจหั กจำนวนเงินที่จ่ายให้ แก่ส ถาบันการเงินจากสิทธิใน
บำเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่งได้ ให้กระทรวงการคลังเรี ยกเงินคืนจากผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับ
บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพหรือจากกองมรดกของผู้นั้น แล้วแต่กรณี เป็นจำนวนเท่ากับ
จำนวนที่ ก ระทรวงการคลั ง ได้ จ่ า ยให้ แ ก่ ส ถาบั น การเงิ น ทั้ ง นี้ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงการคลังกำหนด

๑๓๔

เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๘ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

มาตรา ๔๗/๕ ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุ พพลภาพผู้ใดได้นำสิทธิ
ในบำเหน็ จ ตกทอดไปเป็ น หลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินแล้ ว หากภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการใหม่โดยใช้สิทธินับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็ จบำนาญตอนก่อนออกจากราชการ
ต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ และเมื่อออกจากราชการในครั้งหลั งได้เลือก
รับบำเหน็ จ ให้ จ่ายบำเหน็ จ แก่ผู้ นั้ น ตามสิ ทธิที่ จะได้รับ แต่ต้องไม่เกินจำนวนที่เหลื อจากสิ ทธิใน
บำเหน็ จ ตกทอดที่ น ำไปเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ในการประกัน การกู้เงินโดยให้ กระทรวงการคลั งกัน เงิน
บำเหน็จเท่ากับจำนวนดังกล่าวไว้และเมื่อสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดย ไม่มีการบังคั บเอากับสิทธิใน
บำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินให้กระทรวงการคลังคืนเงินบำเหน็จที่
กันไว้
ในกรณีที่ผู้รับบำเหน็จถึงแก่ความตายหรือสัญญาเงินกู้สิ้นสุดลง ถ้ามีการบังคับเอากับสิทธิ
ในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้แก่
สถาบันการเงิน โดยกระทรวงการคลังมีสิทธิหักจากเงินบำเหน็จที่กันไว้ตามวรรคหนึ่งก่อน ถ้ามีเงิน
เหลือให้จ่ายคืนแก่ผู้รับบำเหน็จหรือทายาท แล้วแต่กรณี"
มาตรา ๔ ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็ น มาตรา ๔๙/๑ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ บำเหน็ จบำนาญ
ข้าราชการ พ. ศ. ๒๔๙๔
“มาตรา ๔๙/๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๙ ในกรณีที่ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพได้นำสิทธิในการบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน
หากสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรั พย์ใน
การประกันการกู้เงิน ทายาทมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดเต็มสามจำนวนที่มีสิทธิหากผู้รับบำนาญ
ปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตายหรือสัญญากู้ เงินสิ้นสุดลงโดยมีการ
บังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ทายาทมีสิทธิ
ได้รับบำเหน็จตกทอดเท่ากับจำนวนที่เหลือหลังจากที่กระทรวงการคลังได้หักจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่
สถาบันการเงินออกจากสิทธิในบำเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๗/๔ วรรคหนึ่ง”

๑๓๕

เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๘ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

มาตรา ๕ ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพซึ่งยังคงมีสิทธิได้รับ
บำนาญอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ. ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิ ในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินได้
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบั ญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ บำเหน็จ
บำนาญข้าราชการพ. ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(ฉบั บ ที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้บั ญ ญั ติให้ ผู้ รับบำนาญมีสิ ทธิน ำบำเหน็จ ดำรงชีพ มาใช้ได้ก่อนเพื่ อ
บรรเทาความเดือดร้อ นและเพื่ อให้ ผู้ รั บ บำนาญสามารถดำรงชีพ อยู่ได้โดยเหมาะสมกับ สภาวะ
เศรษฐกิจ แต่การดำเนินการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือผู้รับบำนาญได้เพียงบางส่วน แล้วปรากฏว่า
ยังมีผู้รับบำนาญอีกจำนวนมากที่ได้รับบำนาญรายเดือนในอัตราต่ำทำให้ได้รับบำเหน็จดำรงชีพใน
อัตราที่เพียงพอต่อการครองชีพ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับบำนาญและจะเป็นการ
ส่งเสริมการลงทุนอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกทางหนึ่ง สมควรกำหนดให้
ผู้รับบำนาญสามารถนำสิทธิ ในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบัน
การเงิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑๓๖

พระราชบัญญัติ
ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศ
ใช้กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
เป็นปีที่ ๒๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็ น การสมควรให้ ระงับ การนั บ เวลาราชการทวีคูณ ในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎ
อัยการศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการนับการนับเวลาราชการทวีคูณใน
ระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ตินี้ คำว่า “ข้าราชการ” ให้ ห มายความถึงข้าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๔ เวลาราชการของข้าราชการภายหลังวันที่ประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา
และเป็นเวลาในระหว่างที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ ยังคงใช้
บังคับอยู่ มีให้นับเป็นทวีคูณตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
(๘๒ ร.จ. ๔ ตอนที่ ๙๓ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๐๘)

๑๓๗

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรให้ระงับการนับ
เวลา ราชการเป็ น ทวีคู ณ ในระหว่างเวลาประกาศใช้ กฎอั ยการศึ ก ของคณะปฏิ วัติ ลงวัน ที่ ๒๐
ตุลาคม ๒๕๐๑ แล้วโดยที่การระงับนั้นไม่อาจทำได้ด้วยการยกเลิกประกาศใช้กฎอัยการศึกฉบับนั้น
เพราะมีความจำเป็นยังคงมีอยู่ จึงต้องตราพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

๑๓๘

พระราชบัญญัติ
ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก
ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ ๑
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
เป็นปีที่ ๓๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก
ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณใน
ระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑ ลง
วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ คำว่ า “ข้าราชการ” ให้ ห มายความถึ งข้ าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๔ การนั บ เวลาราชการที่ข้าราชการปฏิบัติห น้าที่ในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎ
อัยการศึก ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
มีให้นับเป็นทวีคูณตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
และมาตรา ๒๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นไป
มาตรา ๕ ให้ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลั งและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๑๓๙

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
นายกรัฐมนตรี
(๙๓ ร.จ. ๔๖ ตอนที่ ๑๕๖ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม (๒๕๑๙)
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรระงับการนับ
เวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

๑๔๐

พระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญผู้ที่ไปปฏิบัติการร่วมกับสหประชาชาติ
ในกรณีประเทศเกาหลี พ.ศ. ๒๔๙๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้ทหาร พลทหารกองประจำการและบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมกำหนด ซึ่งทางราชการได้สั่งให้ปฏิบัติการรบหรือทำหน้าที่เกี่ยวกับการรบร่วมกับ
สหประชาชาติในกรณีประเทศเกาหลี ตลอดถึงทายาทผู้ มีสิทธิของบุคคลเหล่านั้นได้สิทธิในบำเหน็จ
บำนาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ. ศ. ๒๔๙๔
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญผู้ที่ไปปฏิบัติร่วมกับ
สหประชาชาติในกรณีประเทศเกาหลี พ.ศ. ๒๔๙๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบั ญญั ตินี้ “ทหาร” หมายความว่า ทหารตามที่บัญญัติไว้ในพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
มาตรา ๔ ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ มา
ใช้บังคับ แก่ทหาร พลทหารกองประจำการ และบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม
กำหนด ซึ่งทางราชการได้สั่งให้ไปปฏิบัติการรบหรือทำหน้าที่เกี่ยวกับการรบร่วมกับสหประชาชาติ
ในกรณีประเทศเกาหลี ตลอดถึงทายาทผู้มีสิทธิของบุคคลเหล่านั้น แม้ว่าเหตุอันทำให้เกิดสิทธิใน
บำเหน็จบำนาญปกติบำเหน็จบำนาญพิเศษ หรือบำนาญตกทอด แล้วแต่กรณี จะได้เกิดขึ้นก่อนวัน
ใช้บังคับพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๑๔๑

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
(๖๘ ร.จ. ๑ ตอนที่ ๗๗ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๔)

๑๔๒

พระราชบัญญัติ
ให้สิทธิการต่อเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. ๒๕๑๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๒
เป็นปีที่ ๒๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการให้ สิ ท ธิการต่อเวลาราชการสำหรับ คำนวณ
บำเหน็จบำนาญ
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้สิทธิการต่อเวลาราชการสำหรับ
คำนวณบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. ๒๕๑๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการและ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๔ เข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยไม่มีสิทธิได้รับเบี้ย หวัดบำเหน็จหรือบำนาญ
แล้วกลับเข้ารับราชการใหม่ ต่อมาได้มีการใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับนิร โทษกรรมหรือล้างมลทินใน
ความผิดทางการเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยคืนยศบรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และสิทธิในการรับ
เบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ ซึ่งยังผลให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิ ได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญจากการรับ
ราชการตอนก่อน ถ้าผู้ น ำประสงค์จะให้ ต่อเวลาราชการตอนก่อ นกลั บตอนหลั งสำหรับคำนวณ
บำเหน็จบำนาญ ก็ให้มีสิทธิต่อได้โดยยื่นคำขอต่อกระทรวงซึ่งมีหน้าที่จ่ายบำนาญภายในกำหนดหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แล้วถ้ ามีบำนาญหรือเงินที่จ่ายควบกับบำนาญซึ่ง
ได้รับไปแล้วในระหว่างกลับเข้ารับราชการใหม่ก็ให้รั บผิดส่งคืนเงินจำนวนนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะยังคงรับ
ราชการอยู่หรือได้ออกจากราชการไปก่อนวั นที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และ ให้คำนวณบำเหน็จ
บำนาญให้ใหม่ตั้งแต่วันออกจากราชการ
มาตรา ๕ ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะตามมาตรา ๔ ถ้ากลับเข้ารับราชการใหม่ ทางราชการส่วนท้องถิ่น ทางราชการ
ส่วนกลาง หรือทางราชการส่วนภูมิภาค ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๔๓

มาตรา ๖ บทบัญญัติมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
และบทบัญญัติมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
มีให้ นำมาใช้บั งคับ แก่กรณี ของผู้ มีสิทธิการต่อเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่
กรณี รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
(๘๖ ร.จ. ๗๐ ตอนที่ ๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๑๒)
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ์ในการต่อเวลา
ราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
และตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในบางกรณียังไม่เหมาะสมจึงสมควร
ออกกฎหมายเพื่อให้มีสิทธิในการต่อเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญขึ้นโดยเฉพาะ
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พระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๙
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชการปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม
ของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติแห่งหมวด ๓ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
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“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุ ลาการข้าราชการฝ่าย
อัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลั ย ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้ว ย
ระเบียบข้าราชการครู ข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรั ฐสภา
ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ และข้าราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนที่ไ ด้รับตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการนั้นๆ
รวมทั้งเงิน เพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับ ค่าวิชา สำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่ าอันตรายเป็นปกติ
สำหรับการสู้รบหรือสำหรับการปราบปรามผู้กระทำผิดแต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มอย่างอื่น
“เงินสะสม” หมายความว่า เงินที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
“เงินสมทบ” หมายความว่า เงินที่รัฐบาลจ่ายสมทบเงินสะสมตามตามพระราชบัญญัตินี้
“เงินประเดิม” หมายความว่า เงินที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนเพื่อจ่ายเพิ่มให้แก่สมาชิกซึ่ง
เป็นข้าราชการอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวด ๓ ใช้บังคับและเลือกรับบำนาญ
“เงินชดเชย” หมายความว่า เงินที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนเพื่อจ่า ยเพิ่มให้แก่สมาชิกซึ่งรับ
บำนาญ
“บำนาญ” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิก
สิ้นสุดลง
“บำเหน็จ” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิก โดยจ่ายให้แค่ครั้งเดีย วเมื่อสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสิ้นสุดลง
“บำเหน็จตกทอด” หมายความว่า เงิ นที่จ่ายให้ แก่ทายาทโดยจ่ายให้ ค รั้งเดียวในกรณีที่
สมาชิกหรือผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย
“เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาตั้งแต่วันที่สมาชิกเริ่มรับราชการจนถึงวันสุดท้ายที่
ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความรวมถึง
การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการด้วย
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ มี
อำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การจัดตั้งกองทุน และลักษณะของกิจการกองทุน
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ”
เรียกโดยย่อว่า “กบข.”
ให้กองทุนเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทน
การรับ ราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ
(๒) เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
(๓) เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
มาตรา ๖ กองทุนประกอบด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(๑) เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม และเงินชดเชย
(๒) เงินที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรา ๗๒
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๔) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน
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(๕) รายได้อื่น
(๖) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
มาตรา ๗ กิจการของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
มาตรา ๘ ให้กองทุนมีสำนักงานใหญ่ ณ สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
และจะจัดตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใด ตามความจำเป็นก็ได้
มาตรา ๙ ให้กองทุนมีอำนาจกระทำกิจการต่างๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕
และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สิทธิต่างๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทำนิติกรรมใดๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) ให้สมาชิกกู้ยืมเงิน
(๔) กองทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน
(๕) กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดให้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
มาตรา ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน ให้จ่ายจากเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
มาตรา ๑๑ กองทุนไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
และรายได้ของกองทุนไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
หมวด ๒
การควบคุมและการบริหาร
มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้า ราชการ” ประกอบด้ ว ย ปลั ด กระทรวงการคลั งเป็ น ประธานกรรมการ ผู้ อ ำนวยการสำนั ก
งบประมาณเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า เลขาธิก ารคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผู้แทนสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ ตามมาตร ๓ ประเภทละหนึ่งคน
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เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา
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ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๑๓ และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคนซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๑๔ เป็น
กรรมการ
ให้เลาขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งพนักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
มาตรา ๑๓ การเลื อกกรรมการผู้ แทนสมาชิกตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
มาตรา ๑๔ ให้ ป ระธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ ง และกรรมการผู้ แทนสมาชิ ก
ประชุมร่วมกัน เพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๑๕ กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่นไล่
ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่าทุจริตต่อหน้าที่
(๒) ไม่เป็ น ข้าราชการการเมื อง ผู้ ด ำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
มาตรา ๑๖ ให้กรรมการผู้แทนสมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี แต่จะดำรง
ตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
มาตรา ๑๗ ให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี แต่จะเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้แทนสมาชิก หรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) พ้น จากการเป็น สมาชิกหรือพ้นจากการเป็นข้าราชการประเภทที่ได้รับ
เลือกเป็นผู้แทนในกรณีกรรมการผู้แทนสมาชิก
(๗) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรา ๑๙

๑๔๙

เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๓๙

ในกรณีที่กรรมการผู้แทนสมาชิกหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้
ดำเนินการเลือกกรรมการขึ้นใหม่ภายในหกสิบวันในระหว่างที่ยังมิได้มีการเลือกกรรมการขึ้นใหม่ ให้
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้ นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป จนกว่ากรรมการที่
ได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๒๐ ในกรณี ที่ กรรมการผู้ แ ทนสมาชิก ผู้ ใดพ้ น จากตำแหน่ งก่ อนวาระให้ ผู้ ซึ่งได้
คะแนนถัดไปซึ่งขึ้นบัญชีไว้ในการเลือกผู้แทนสมาชิกของข้าราชการประเภทนั้นเป็นกรรมการแทนใน
กรณีที่ไม่มีผู้ขึ้นบัญชีไว้ ให้ดำเนินการเลือกกรรมการผู้ แทนสมาชิกประเภทนั้นขึ้นใหม่ตามวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ดำเนินการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นแทนตามมาตรา ๑๔
ให้กรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกให้ดำรงตำแหน่งแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคอยู่
ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่วาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงสามสิบวัน จะไม่แต่งตั้งหรือเลือกกรรมการ
ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนก็ได้
มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แต่งตั้งเลขาธิการ
จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ไม่ เป็ น ข้ า ราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของกระทรวง ทบวง กรม
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๗) ไม่ เป็ น ข้าราชการการเมื อง ผู้ ด ำรงตำแหน่ งทางการเมือ ง สมาชิ กสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

๑๕๐

เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๗
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(๘) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะ
งานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(๙) ไม่เป็น ผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการที่กระทำให้ แก่
กองทุน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้น แต่เป็น ผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้ เป็นกรรมการใน
บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้น
มาตรา ๒๒ การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการกำหนดเงื่อนไขในการทดลอง
ปฏิบัติงานหรือการทำงานในหน้าที่เลขาธิการ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการกำหนด โดย
ให้มีอายุการจ้างคราวละไม่เกินสี่ปี และเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาจ้างแล้ว คณะกรรมการจะต่อ
อายุสัญญาจ้างอีกก็ได้
การทำสั ญ ญาจ้ างเลขาธิการ ให้ ป ระธานกรรมการเป็ นผู้ มี อำนาจทำสั ญ ญาในนามของ
กองทุนให้เลขาธิการได้รับเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามอายุการจ้างเลขาธิการพื้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑
(๔) คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เลิกจ้าง
มาตรา ๒๔ ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและ
นโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
เลขาธิการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุน
มาตรา ๒๕ ในกิจ การของกองทุน ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้ เลขาธิการเป็นผู้แทนของ
กองทุนการปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนเลขาธิการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด
นิ ติ ก รรมที่ ก ระทำโดยฝ่ า ฝื น ข้ อ บั ง คั บ ตามวรรคหนึ่ ง ย่ อ มไม่ ผู ก พั น กองทุ น เว้ น แต่
คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน
มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบาย และออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งในการ
บริหารกิจการของกองทุน

๑๕๑

เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔๒ ก
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(๒) กำหนดนโยบายการลงทุ น ของกองทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดใน
กฎกระทรวง
(๓) กำกับดูแลการจัดการกองทุน
(๔) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการ และการมอบอำนาจให้
ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ
(๕) กำหนดค่ าใช้จ่ ายในการดำเนิ นงานของสำนั กงาน และค่าใช้ จ่ายอื่น ที่
เกี่ยวกับกิจการของกองทุน
(๖) กำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารในการรับ เก็ บ รัก ษา และจ่ ายเงิน ของ
กองทุน
(๗) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรรจุ
แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนการกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นรวมถึง
การสงเคราะห์และสวัสดิการ
(๘) พิจารณามอบหมายให้สถาบันการเงินจัดการเงินของกองทุน
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๐) แต่งตั้งผู้แทนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทหรือหน่วยงานอื่นใดที่กองทุนถือหุ้นอยู่
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวั ตถุประสงค์ของกองทุนตามที่กำหนด
ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิ จฉัยชี้ขาดของที่ ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การออกเสียงลงมติแต่งตั้งหรือเลิกจ้างเลขาธิการต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่ง

๑๕๒

เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔๒ ก
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มาตรา ๒๘ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
มาตรา ๒๙ ให้กรรมการและอนุกรรมการ ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๐ ให้มีคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ
การคลังเป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน ซึ่ง
คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ และเลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๓๑ ให้คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการลงทุนต่อคณะกรรมการ
(๒) ให้ คำแนะนำปรึ กษาด้านการกำหนดหลั กเกณฑ์ การคัดเลื อกสถานบั น
การเงินที่จะมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน
(๓) ติดตามดูแลการดำเนิน งานของสถาบันการเงินที่ได้รั บมอบหมายให้จัด
การเงินของกองทุน
(๔) รายงานผลการดำเนิ น การด้ า นการลงทุ น และเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการ
(๕) ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ ประกอบด้วยเลขาธิการ ก.พ.เป็นประธาน
อนุกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ และผู้แทนสมาชิกจำนวนห้าคนเป็น
อนุกรรมการ และให้เลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
การเลือกผู้แทนสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
กำหนด
มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสื่อกลางระหว่างกองทุนกับสมาชิก ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่สมาชิก
(๒) เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และรายงานความคืบหน้าของการจัดการกองทุน
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(๓) รับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ จากสมาชิก
(๔) พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
(๕) ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๓๔ ให้นำมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๗ และ มาตรา ๒๘ มาใช้
บังคับแก่การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๓
สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
มาตรา ๓๕ ให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นสมาชิก
(๑) ผู้ซึ่งเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับ
(๒) ผู้ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่ง
หมวดนี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๖ บุคคลต่อไปนี้จะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้
(๑) ข้าราชการซึ่งรับราชการอยู่ในวันก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับ
(๒) ข้าราชการซึ่งออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่ า
ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคั บและกลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่ง
หมวดนี้ใช้บังคับ
การสมัครเป็นสมาชิกให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗ บำเหน็จบำนาญและบำเหน็จตกทอดให้ จ่ายจากเงินงบประมาณสำหรับเงิน
สะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทน เงินดังกล่าวให้จ่ายจากกองทุน
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๘ ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ ถ้ากลับเข้ารับราชการใหม่ตั้ งแต่วันที่บทบัญญัติ
แห่งหมวดนี้ใช้บังคับ ให้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนก่อนออกจากราชการ
ต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได้ เว้นแต่ข้าราชการผู้นั้นถูกปลอดออก หรือไล่ออกจากราชการ
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เนื่องจากการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญจากการรับ
ราชการตอนก่อนออกจากราชการ
ข้าราชการซึ่งได้รับบำเหน็จไปแล้ว จะนับเวลาราชการต่อเนื่องตามวรรคหนึ่งได้ จะต้องคืน
บำเหน็จที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากรประจำของธนาคารออมสิน ส่วนระยะเวลาในการ
คืนบำเหน็จให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
ข้าราชการซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติแล้ว ให้งดการจ่ายบำนาญตลอดเวลาที่กลับ
เข้ารับราชการใหม่นั้น แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะรับบำนาญต่อไป จะต้องมีหนั งสือแจ้งความประสงค์ต่อ
ส่วนราชการเจ้าสังกัดที่ที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันกลับเข้ารับราชการ
และจะนับเวลาราชการต่อเนื่องมิได้ กรณีนี้ถ้าเงินเดือนที่ได้รับในขณะกลับเข้ารับราชการใหม่ เท่า
หรือสูงกว่าเงินเดือนเดิมเมื่อออกจากราชการให้ งดการจ่ายบำนาญ แต่ถ้าเงินเดือนใหม่น้อยกว่า
เงินเดือนเดิมให้รับบำนาญเท่ากับผลต่างของเงินเดือนใหม่และเงินเดือนเดิม โดยให้ส่วนราชการที่ผู้
นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่แจ้งไปยังเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นรับบำนาญอยู่เพื่องดหรือลดการจ่ายบำนาญ
เมื่อออกจากราชการให้มีสิทธิได้รับ บำนาญโดยคำนวณจากเงินเดือน และเวลาราชการในตอนใหม่
บวกเข้ากับบำนาญเดิมบำนาญในตอนหลังจะเปลี่ยนเป็นขอรับบำเหน็จแทนก็ได้
เพื่ อ ประโยชน์ แห่ งมาตรานี้ ข้ าราชการซึ่ งกลั บ เข้ ารับ ราชการใหม่ อ าจมี สิ ท ธิได้ รั บ เงิน
ประเดิมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ประเภทต่างๆ ตามคำนิยามในมาตรา ๓ โดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ ให้สมาชิกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่
สมาชิกซึ่งรับราชการอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับ จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุนหรือไม่ก็ได้
ถ้าสมาชิกไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนไม่เต็มจำนวนสำหรับระยะเวลาใด ได้
ส่งเงินสะสมตามส่วนแห่งเงินเดือนที่สมาชิกผู้นั้นได้รับ
เงิน สะสมตามวรรคหนึ่ ง ให้ ส่ วนราชการหักจากเงินเดือนที่สมาชิกผู้ นั้นได้รับและส่ งเข้า
กองทุนในวันที่มีการจ่ายเงิน เดือน และให้ ส่วนราชการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิกผู้นั้นใน
จำนวนที่เท่ากันพร้อมการส่งเงินสะสมนั้น

๑๕๕

เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๓๙

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ เงินเดือนไม่รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชาสำหรับ
ประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ สำหรับการสู้รบ สำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด
หรือเงินเพิ่มอย่างอื่น
มาตรา ๔๐ ให้ กระทรวงการคลังคำนวณเงินประเดิมสำหรับสมาชิกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อนส่งเข้ากองทุน
การส่งเงินประเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายจากเงินคงคลัง
มาตรา ๔๑ ให้ ส่ ว นราชการส่ งเงิน ชดเชยเข้ ากองทุ น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ตามอั ต ราที่ ก ำหนด
ในกฎกระทรวง ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือนให้แ ก่สมาชิก ในการนี้ให้นำมาตรา ๓๙ วรรคสี่มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ถ้าสมาชิกไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนไม่เต็มจำนวนสำหรับระยะเวลาใด ให้
ส่งเงินชดเชยตามส่วนแห่งเงินเดือนที่สมาชิกผู้นั้นได้รับ
มาตรา ๔๒ สมาชิ ก มี สิ ท ธิ ได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น จากกองทุ น ตามที่
คณะกรรมการกำหนด
มาตรา ๔๓ สมาชิ ก มี สิ ท ธิ กู้ เงิ น จากกองทุ น ไม่ เกิ น จำนวนเงิ น สะสม เงิ น สมทบและ
ผลประโยชน์ ตอบแทนเงินดังกล่าวที่บั นทึกไว้ในบัญชีเงินรายบุคคลเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
มาตรา ๔๔ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นออกจากราชการ เว้นแต่เป็นการสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการนั้นๆ หรือการออกจากราชการของผู้
ไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้
นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
มาตรา ๔๕ สมาชิกมีสิ ทธิได้รับ บำเหน็จบำนาญ เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงิน
ชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ
สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง
มาตรา ๔๖ สมาชิกซึ่งส่ งเงินสะสมเข้ากองทุน ให้มีสิทธิได้รั บเงินสะสม เงินสมทบ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวจากกองทุน
มาตรา ๔๗ สมาชิกซึ่งมีเวลาราชการตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ให้มี
สิทธิได้รับบำเหน็จ
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มาตรา ๔๘ สมาชิกตามมาตรา ๓๕ ซึ่งมีเวลาราชการตั้งแต่ยี่สิ บห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปให้มีสิทธิ
ได้รับบำนาญ เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว เว้นแต่จะเลือกรับบำเหน็จแทน
สำหรับสมาชิกตามมาตรา ๓๖ (๑) หรือ (๒) ซึ่งมีเวลาราชการตั้งแต่ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ให้มีสิทธิได้รับบำนาญ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ ตอบแทนเงินดังกล่าว เว้นแต่จะ
เลือกรับบำเหน็จแทน
มาตรา ๔๙ นอกจากกรณีที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ สมาชิกมีสิทธิได้รับ
บำเหน็จบำนาญด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุทุพพลภาพ
(๒) เหตุทดแทน
(๓) เหตุสูงอายุ
มาตรา ๕๐ บำเหน็จบำนาญเหตุทุพพลภาพให้จ่ายให้แก่ส มาชิกซึ่งออกจากราชการเพราะ
ป่วยเจ็บทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับ
ราชการ ในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไปได้
มาตรา ๕๑ บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนให้จ่ายให้ แก่สมาชิกซึ่งออกจากราชการเพราะทาง
ราชการเลิกหรือยุบตำแหน่งหรือมีคำสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด
มาตรา ๕๒ บำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุให้จ่ายให้แก่สมาชิกซึ่งออกจากราชการเมื่อมีอายุ
ครบ หกสิบปีบริบูรณ์แล้ว หรือลาออกเมื่อมีอายุครบห้าสิบปีบริบูรณ์แล้ว
มาตรา ๕๓ สมาชิกซึ่งมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญด้วยเหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทนหรือเหตุ
สูงอายุ จะได้รับเงินตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้ามีเวลาราชการตั้งแต่หนึ่งปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึงสิบปีบริบูรณ์มีสิทธิ
ได้รับเงินบำเหน็จ
(๒) ถ้ามีเวลาราชการตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(ก) สมาชิกตามมาตรา ๓๕ ให้มีสิทธิตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
(ข) สมาชิกตามมาตรา ๓๖ (๑) หรือ (๒) ให้มีสิทธิตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง
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มาตรา ๕๔ สมาชิกซึ่งถูกไล่ออกจากราชการ หรือถึ งแก่ความตาย เนื่องจากการประพฤติ
ชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ผู้นั้นหรือทายาทไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ เงินประเดิม เงินชดเชย
และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว
มาตรา ๕๕ สิ ท ธิในการรั บ บำนาญให้ เริ่ ม มี ตั้ งแต่ เมื่ อ สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สิ้ น สุ ด ลง
จนกระทัง่ ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
มาตรา ๕๖ ผู้รับบำนาญผู้ใด
(๑) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายผู้นั้นหมดสิทธิ
รับบำนาญตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
มาตรา ๕๗ ให้ผู้รับบำนาญตามพระราชบัญญัติ นี้มีสิทธิได้รับสวัสดิการและเงินช่วยเหลือ
ต่างๆ เช่นเดียวกับผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการและความตายนั้นมิได้
เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง หรือในกรณีที่ผู้ รับบำนาญถึงแก่ความตาย
ให้จ่ายบำเหน็จตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกหรือผู้รับบำนาญตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าสมาชิกผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับ
สามส่วน
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าว
ระหว่างทายาทผู้สิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ
ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามอนุมาตราดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายแสดงเจตนา
ไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรือบุคคล
นั้นได้ตายไปก่อน ให้สิทธิในบำเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง
ในกรณีที่ได้มีการจ่ายบำเหน็จตกทอดไปแล้วหากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของ
ศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายใน
หนึ่ งปี นั บ แต่วัน ที่ บิ ดาตายหรือ นั บ แต่ วัน ที่ ได้รู้ห รือควรได้รู้ถึงความตายของบิ ดาเพิ่ มขึ้น ให้ แบ่ ง
บำเหน็จตกทอดนั้นใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษานั้นเป็น
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ทายาทผู้มีสิทธิตั้งแต่วันตาย ในกรณีเช่นนี้ให้กระทรวงการคลังเรียกคืนบำเหน็จตกทอดจากทายาท
ซึ่งรับบำเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนบำเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปในส่วนของตนตาม
วรรคห้าได้กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบำเหน็จตกทดให้แก่บุตรซึ่งได้มีคำพิพากษา
ของศาลว่า เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันที่เกิดสิทธิรับบำเหน็จตกทอดแต่อย่างใด
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่สมาชิกผู้ถึงแก่ความตายได้ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนให้จ่ายเงินสะสม
เงิน สมทบ และผลประโยชน์ ตอบแทนเงิน ดังกล่ าวแก่ผู้ มีสิ ทธิรับมรดกของสมาชิกตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย นอกจากทายาทจะมีสิทธิได้รับบำเหน็จ
ตกทอดตามมาตรา ๕๘ แล้ ว ให้ มีสิ ทธิได้รับ เงิน ช่วยพิเศษตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันด้วย
มาตรา ๖๑ สิทธิการรับเงินต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนแก่กันได้
มาตรา ๖๒ การคำนวณบำเหน็จให้คำนวณอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ
มาตรา ๖๓ การคำนวณบำนาญให้คำนวณจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้ายคูณ
ด้วยเวลาราชการ หารด้วยห้าสิบ แต่ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราเงินเดื อนเฉลี่ยหกสิบเดือน
สุดท้าย
การคำนวณบำนาญของผู้กลับเข้ารับราชการใหม่ตามมาตรา ๓๘ หากเวลาราชการซึ่งกลับ
เข้ารับ ราชการใหม่ยังไม่ครบห้ าปี อัตราเงิน เดือนเฉลี่ยที่จะนำมาคำนวณบำนาญให้ เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๔ บำเหน็จตกทอดที่จ่ายให้แก่ทายาทของสมาชิก ให้ คำนวณจากอัตราเงินเดือน
สุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการของผู้ตาย
มาตรา ๖๕ บำเหน็ จตกทอดที่จ่ายให้ แก่ทายาทของผู้รับบำนาญ ให้จ่ายสามสิบเท่าของ
อัตราบำนาญที่ผู้ตายมีสิทธิได้รับ
มาตรา ๖๖ การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิบำเหน็จบำนาญให้นับจำนวนปีเศษของปีถ้า
ถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี
การนับเวลาราชการเพื่อคำนวณจำนวนบำเหน็จบำนาญให้นับจำนวนปีรวมทั้งเศษของปี
ด้วยการนับเศษของปีซึ่งเป็น เดือนหรือวันให้ คำนวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือนและให้นับสอบสอง
เดือนเป็นหนึ่งปี สำหรับจำนวนวันถ้ามีรวมกันหลายระยะให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน
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มาตรา ๖๗ เมื่อมีผู้ยื่นคำขอรับเงินตามมาตรา ๔๕ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดที่ได้รับคำขอนั้น
ตรวจสอบสิทธิในการรับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงิน
ดังกล่าวของผู้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
และแจ้งให้กองทุนทราบภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำขอรับเงินดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่
มีเหตุอันสมควร
การจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ผู้ที่มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้กองทุนจ่ายภายในเจ็ดวันทำการ
นับแต่วันที่ได้รับรับแจ้งจากส่วนราชการเจ้าสังกัด
มาตรา ๖๘ ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการมาใช้บังคับโดย
อนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๙ การหาประโยชน์ของกองทุน ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและจะ
มอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการแทนความเหมาะสมก็ได้ แต่การมอบหมายให้จัดการเงินกองทุนนั้น
จะต้องมอบหมายให้สถาบันการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนไม่น้อยกว่าสองแห่งซึ่งเป็นผู้
ได้รับอนุญาตจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือผู้ ได้รับ
อนุญาตจัดการกองทุน ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุน ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงการกระจายความเสี่ยงด้วย
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการหาประโยชน์ของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ดำเนินการจัดการกองทุนมีหน้าที่และอยู่ในบังคับบทบัญญัติต่ างๆ ตามที่กำหนดในกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสมือนหนึ่งกองทุน
เป็นกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลแล้วแต่กรณี
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การให้ ส ถาบั น การเงิน เป็ นผู้ ได้รับ มอบหมายให้ ดำเนินการจัดการกองทุนตามวรรคหนึ่ง
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ รั บ ดำเนิ น การ วิ ธี ด ำเนิ น การ และค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำเนิ น การให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๐ เงินของกองทุนให้ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่าง
น้อยต้องกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ยกเว้นเงินสำรอง
ตามมาตรา ๗๒ ต้องนำไปลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจก่อน
หมวด ๔
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
มาตรา ๗๑ ให้กองทุนจัดให้มีบัญชี ประกอบด้วย
(๑) บัญชีเงินสำรองซึ่งแสดงรายการเงินสำรองและดอกผลของเงินดังกล่าว
(๒) บัญชีเงินกองกลางซึ่งแสดงรายการเงินที่มีผู้บริจาคให้ เงินตามบัญชี เงิน
รายบุคคลที่ไม่มีผู้รับ เงินส่วนกลางที่มิใช้ของสมาชิกคนใด และดอกผลของเงินดังกล่าว
(๓) บัญชีเงินรายบุ คคลซึ่งแสดงรายการเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม
เงินชดเชย และดอกผลของเงินดังกล่าวบรรดาที่เป็นสมาชิกแต่ละคน
มาตรา ๗๒ ให้รัฐตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นรายปีเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปีเข้ าบัญชีเงินสำรองทุกปีจนกว่าเงิน
สำรอง เงิน กองกลาง และดอกผลของเงิน ดังกล่ าวจะมีจำนวนสามเท่าของงบประมาณรายจ่าย
บำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปีหลังจากนั้นให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้เงินสร
อง เงิน กองกลาง และดอกผลของเงิน ดังกล่าวคงระดับสามเท่าของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จ
บำนาญของข้าราชการในแต่ละปี และถ้าเงินสำรอง เงินกองกลาง และดอกผลของเงินดังกล่าวมี
จำนวนเกินสามเท่าของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี ให้นำเงินส่วนที่
เกินนั้นส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ในกรณีเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กองทุนส่งเงินออกจากบัญชีเงิน
สำรองกลับคืนเป็นรายได้แผ่นดิ นเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้โดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกาแต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินดังกล่าวที่นำไปใช้ส่งคืนกองทุนใน
ปีงบประมาณถัดไป
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มาตรา ๗๓ ดอกผลที่ได้จากการนำเงินของกองทุนในแต่ละบัญชีไปลงทุนหาผลประโยชน์
เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามส่วนของการลงทุนในแต่ละบัญชีแล้ว ดอกผลที่ได้จากการ
นำเงินสำรองไปลงทุนให้บันทึกไว้ในบัญชีเงินสำรอง สำหรับดอกผลที่ ได้จากการนำเงินอื่นไปลงทุน
ให้จัดสรรเป็นผลประโยชน์ตอบแทนไว้ในบัญชีเงินกองกลางและบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกตาม
สัดส่วนของเงินที่มีอยู่ในแต่ละบัญชีเป็นประจำตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
มาตรา ๗๔ ให้กองทุนแจ้งยอดเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม และเงินชดเชยพร้อ มทั้ง
ผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวในส่วนของสมาชิกแต่ละคนให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๗๕ ให้กองทุนยื่นรายงานแสดงการจัดการกองทุนต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด
มาตรา ๗๖ กองทุ น ต้องวางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญ ชีที่ เหมาะสมแก่กิจการแยกตาม
ประเภทงานส่วนที่สำคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงินสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงกิจการที่
เป็นอยู่ตามความจริงและตามที่ควร ตามประเภทงานพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการ
นั้นๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจำ
มาตรา ๗๗ กองทุนต้องจัดทำงบดุล บัญชีทำการ และบัญ ชีกำไรขาดทุน ส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๗๘ ทุกปีให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบรับรองบัญชี
ทุกประเภทของกองทุน
มาตรา ๗๙ ผู้ ส อบบั ญ ชีมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บั ญ ชี และเอกสารหลั กฐานของ
กองทุนเพื่อการนี้ให้มีอำนาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ พนักงานและลูกจ้างได้
มาตรา ๘๐ ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ผู้แทนสมาชิกภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๘๑ กองทุ น ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุม ใหญ่ ผู้ แ ทนสมาชิ ก อย่า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ งครั้ ง
เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน ฐานการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุน
การประชุมใหญ่และการเลือกผู้แทนสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด
ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ผู้ แทนสมาชิ กมี อ ำนาจแสดงข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ การ
ดำเนินงานของกองทุนต่อคณะกรรมการ
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มาตรา ๘๒ เมื่อได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนิ นงานของกองทุนจากที่
ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกแล้ว ให้คณะกรรมการทำรายงานการสอบบัญชีพร้อมทั้งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี และประกาศรายงานการสอบบัญชีในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป
หมวด ๕
การควบคุมกำกับการจัดการกองทุน
มาตรา ๘๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุน
กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการ
กองทุนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการกองทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด
ในกรณี ที่ผู้ ได้รับ มอบหมายให้ ดำเนิน การจัดการกองทุนไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
จัดการกองทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือปรากฏว่าผู้รับมอบหมายให้
ดำเนินการจัดการกองทุนจัดการกองทุนในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้
คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้รับได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนแก้ไขหรือระงับการ
กระทำนั้น หรือสั่งยกเลิกการมอบหมายให้เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนนั้นได้
มาตรา ๘๔ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับและดูแลโดยทั่วไป ซึ่งการจัดการกองทุนเพื่อ
ประโยชน์ในการนี้จะสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการกองทุน
ก็ได้ และให้รัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้รัฐมนตรีทราบด้วย
ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่า ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุน จัดการกองทุนใน
ลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน รั ฐมนตรีอาจขอให้คณะกรรมการพิจารณา
ดำเนินการตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง
มาตรา ๘๕ เมื่อได้รับคำสั่งตามมาตรา ๘๓ วรรคสอแล้ว ให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
จัดการกองทุนหยุดจัดการกองทุนในทันที และส่งมอบทรัพย์สินคืนภายในเวลาที่กำหนดในคำสั่งนั้น
มาตรา ๘๖ ในการปฏิบั ติห น้ า ที่ต ามพระราชบัญ ญั ติ นี้ ให้ พ นักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ได้รับมอบหมายให้
ดำเนินการจัดการกองทุนในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของ
สถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดการกองทุน
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(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือดำเนินคดี
(๓) สั่งให้กรรมการ ผู้จั ดการ พนักงานหรือลูกจ้างของผู้ได้รับมอบหมายให้
ดำเนิ น การจัดการกองทุน มาให้ ถ้อยคำหรือส่ งสำเนาหรือแสดงสมุดบั ญ ชี หรือเอกสารหลั กฐาน
เกี่ยวกับการจัดการกองทุน
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร เมื่อ
ได้เข้าไปและลงมือทำการตรวจสอบตาม (๑) แล้ว ถ้ายังดำเนินการไม่เสร็จจะกระทำต่อไปในเวลา
กลางคืนหรือนอกเวลาทำการของสถานที่นั้นก็ได้
มาตรา ๘๗ ในการปฏิบั ติห น้ าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้อง
บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๘ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ เป็ น เจ้ า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๖
บทกำหนดโทษ
มาตรา ๘๙ ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนรายได้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๕
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งแสนบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง
ในกรณี ที่ ผู้ ได้รั บ มอบหมายให้ ดำเนิ นการจัด การกองทุ นกระทำความผิ ดตามวรรคหนึ่ ง
กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
จัดการกองทุนนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านหกแสนบาท หรือทั้ง
จำทั้ งปรั บ เว้น แต่ จ ะพิ สู จ น์ ได้ว่าคนมิ ได้มี ส่ ว นในการกระทำความผิ ด ของผู้ ได้ รับ มอบหมายให้
ดำเนินการจัดการกองทุนนั้นด้วย
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มาตรา ๙๐ ผู้ใดไม่ป ฏิบั ติตามคำสั่งหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๙๑ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ได้รับมอบหมายให้
ดำเนินการจัดการกองทุนรายใดแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง
ในสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการกองทุนต่อคณะกรรมการต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินสองล้านห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๙๒ ความผิ ด ตามมาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐ ในคณะกรรมการมี อ ำนาจ
เปรียบเทียบได้เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินคดีต่อไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๓ ให้ ดำเนิน การเลือกกรรมการผู้ แทนสมาชิกและกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ และ
แต่งตั้งเลขาธิการเพื่อให้ได้คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย
ปลั ด กระทรวงการคลั ง เป็ น ประธานกรรมการ ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งบประมาณ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็น
กรรมการ และอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่คณะกรรมการกองทุน
บำเหน็ จ บำนาญข้าราชการและให้ อธิบ ดีกรมบั ญ ชีกลางทำหน้าที่เลขาธิ การเพื่อดำเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน

๑๖๕

เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กันยายน ๒๕๓๙

ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมบัญชีกลางอาจแต่งตั้งบุ คคลใด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

๑๖๖

เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๕ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ เมษายน ๒๕๕๒

พระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าให้ ตราพระราชบัญ ญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
รัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ข้าราชการ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ
ฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบี ย บข้ าราชการพลเรื อนในมหาวิ ทยาลั ย ข้าราชการครูตามกฎหมาย

๑๖๗

เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๕ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ เมษายน ๒๕๕๒

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัตินี้”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ ซึ่งได้มีการตรากฎหมายว่าด้ วยสำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดตั้งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ มี
ฐานะเป็ น ส่ วนราชการที่ เป็ น หน่ ว ยงานอิส ระโดยบุคลากรมี ฐานะเป็ นข้าราชการ ฉะนั้ น เพื่ อให้
ข้าราชการเหล่านั้ น ได้รับ สิทธิในกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุ น
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมทั้งข้าราชการของส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระอื่นๆ ที่จะมีการ
จัดตั้งขึ้นด้วย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า "ข้าราชการ" ในพระราชบัญญัติกองทุน บำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ มี ความหมายรวมถึงข้าราชการดั งกล่ าว จึงจำเป็ นต้อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้

๑๖๘

เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๑๓ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

พระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
รัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(ฉบับที่ ๓) พ. ศ. ๒๕๔๖"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า "บำเหน็จดำรงชีพ" ระหว่างบทนิยามคำว่า “บำเหน็จ”เเละ
“บำเหน็จตกทอด” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
““บำเหน็จดำรงชีพ” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ
โดยจ่ายให้ครั้งเดียว”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๓๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น บำเหน็ จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๑๖๙

เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๑๓ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

“มาตรา ๓๗ บำเหน็ จ บำนาญ บำเหน็ จ ดำรงชี พ และบำเหน็จตกทอด ให้ จ่ายจากเงิน
งบประมาณ สำหรับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย แล้วผลประโยชน์ตอบแทน เงิน
ดังกล่าวให้จ่ายจากกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๕ ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็ น มาตรา ๕๗/๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติกองทุ น บำเหน็ จ
บำนาญข้าราชการ พ. ศ. ๒๕๓๙
“มาตรา ๕๗/๑ ผู้รับบำนาญมีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพตามอัตราและวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินสิบห้าเท่าของบำนาญรายเดือนที่ผู้นั้นได้รับ
ในกรณี ที่ผู้ รั บ บำนาญเป็ น ผู้รับ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้ว ย
บำเหน็ จบำนาญข้าราชการด้วย ให้ น ำบำนาญและบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุ พพลภาพรวมเป็ น
บำนาญรายเดือนเพื่อคำนวณจ่ายเป็นบำเหน็จดำรงชีพแก่ผู้นั้น
เมื่อได้รับบำเหน็จดำรงชีพแล้ว ผู้รับบำนาญไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จดำรงชีพอีกหากภายหลัง
ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่และได้ออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบำนาญ
ผู้รับบำนาญผู้ใดได้รับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้ว ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่โดย
มีสิทธินำเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับ
ราชการในตอนหลัง ตามมาตรา ๓๘ และเมื่อออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบำเหน็จ การจ่าย
บำเหน็จในกรณีเช่นว่านี้ให้หักเงินออกจากบำเหน็จที่จะได้รับเท่ากับเงินบำเหน็จดำรงชีพเสียก่อน
ในกรณีที่ผู้รับบำนาญได้แสดงเจตนาขอรับ บำเหน็จดำรงชีพไว้แล้ว แต่ได้ถึงแก่ความตาย
ก่อนได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพ ให้การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นอันระงับไป”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ. ศ. ๒๕๓๙
“ในกรณีที่ได้มีการรับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้ว เมื่อผู้รับบำนาญถึงแก่ความตายการจ่ายเงิ น
บำเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่ง ให้หักเงินออกจากบำเหน็จตกทอดที่จะได้รับเท่ากับเงินบำเหน็จดำรง
ชีพเสียก่อน”
มาตรา ๗ ผู้รับบำนาญซึ่งได้รับบำนาญอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้มีสิทธิได้รับ
บำเหน็จดำรงชีพตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ด้วย
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๑๗๐

เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๑๓ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาวการทางเศรษฐกิจได้
เปลี่ยนแปลงเป็นอันมาก อันมีผลกระทบต่อการดำรงชีพของข้าราชการบำนาญซึ่งได้รับบำนาญเป็น
รายเดื อนในจำนวนที่ ค งที่ ดั งนั้ น เพื่ อเป็ น การช่ ว ยเหลื อผู้ รับ บำนาญให้ ส ามารถดำรงชีพ อย่ าง
เหมาะสมและพอเพียงกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรกำหนดให้ผู้รับบำนาญมีสิทธิขอรับ บำเหน็จ
ดำรงชีพจำนวนหนึ่งในระหว่างที่ยังมีชีวิ ตอยู่ โดยเงินจำนวนที่ได้รับดังกล่าวจะนำไปหักออกจาก
บำเหน็จตกทอดซึ่งจะจ่ายให้แก่ทายาทหรือบุคคลที่ผู้รับบำนาญได้แสดงเจตนาให้เป็นผู้มีสิทธิที่จะ
ได้รับ ตามกฎหมายเมื่อผู้รั บ บำนาญถึงแก่ความตาย ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้เป็ นการนำเงินที่รัฐ
จะต้องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายอยู่แล้วในอนาคตมาจ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญส่วนหนึ่งก่อน โดยมิได้
เป็นการเพิ่มภาระงบประมาณรายจ่ายของรัฐแต่อย่างใด จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑๗๑

พระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เป็นปีที่ ๖๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญั ตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญั ติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” “พนักงานมหาวิทยาลัย” และ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ข้าราชการ” และ “กองทุน” ในมาตรา ๓
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น บำเหน็ จ บำนาญข้ า ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกชื่อ
อย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น

๑๗๒

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงาน บุคลากร หรือผู้ปฏิบัติ งาน ซึ่งเรียกชื่อ
อย่ า งอื่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในกำกั บ ของรั ฐ บาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้นๆแต่ไม่หมายความรวมถึงลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้น”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๓/๑ การรับข้าราชการซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเป็นสมาชิก มาตรา ๗๐/๑ มาตรา ๗๐/๒ มาตรา ๗๐/๓ มาตรา ๗๐/๔ เเละมาตรา
๗๐/๕ และหมวด ๓/๒ การรับ พนั กงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นสมาชิกมาตรา ๗๐/๖
มาตรา ๗๐/๗ มาตรา ๗๐/๘ เเละมาตรา ๗๐/๙ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ กองทุน บำเหน็ จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
หมวด ๓/๑
การรับข้าราชการซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นสมาชิก
มาตรา ๗๐/๑ ในกรณีที่ มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจ
การให้บริการสาธารณะที่รัดดำเนินการอยู่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สมาชิกซึ่งโอนไปเป็น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคั บ ยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิก
ต่อไป
ให้นำบทบัญญัติในหมวด ๓ ว่าด้วยสมาชิกและสิท ธิประโยชน์ของสมาชิกมาใช้บังคับกับ
สมาชิกตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งหมวดนี้
มาตรา ๗๐/๒ ในกรณี ที่สมาชิกตามมาตรา ๗๐/๑ ได้เคยเป็นข้าราชการและสมาชิกมา
ก่อนที่จะโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้สมาชิกผู้นั้นมี สมาชิกภาพต่อเนื่องกับสมาชิกภาพเดิม
ได้ ในการนี้ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติ บำเหน็จตกทอด เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม
เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว แล้ วแต่กรณี ต่อเนื่องจากสิทธิที่เคยมีอยู่ เดิม
ต่อไป และให้ นั บ เวลาราชการต่อเนื่ องกับ การเป็ นข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น ทั้ งนี้ ให้ นำบทบัญ ญั ติ
มาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่บำเหน็จดำรงชีพและบำเหน็จบำนาญพิเศษให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๗๐/๓ การส่งเงินสะสมเข้ากองทุนของสมาชิกตามมาตรา ๗๐/๑ และการส่งเงิน
สมทบและเงินชดเชยเข้ากองทุน ให้นำมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๐/๔ บำเหน็จบำนาญของสมาชิกตามมาตรา ๗๐/๑ ให้จ่ายจากกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

๑๗๓

การคำนวณบำเหน็จบำนาญ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
การขอรั บ บำเหน็ จ บำนาญให้ น ำระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๗๐/๕ การดำเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ในส่ ว นที่ก ล่ าวถึงส่ ว นราชการให้
หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
หมวด ๓/๒
การรับพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นสมาชิก
มาตรา ๗๐/๖ ในกรณีที่มี กฎหมายกำหนดให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เป็ น หน่ วยงานในกำกับ ของรัฐ ให้ ส มาชิกซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ยและ
ประสงค์จะเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้บังคับใช้ ยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิก
ต่อไป
ให้นำบทบัญญัติในหมวด ๓ ว่าด้วยสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกมาใช้บังคับกับ
สมาชิกตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งหมวดนี้
มาตรา ๗๐/๗ ในกรณี ที่สมาชิกตามมาตรา ๗๐/๖ ได้เคยเป็นข้าราชการและสมาชิกมา
ก่อนที่จะเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย ให้สมาชิกผู้นั้นมีสมาชิ กภาพต่อเนื่องกับ
สมาชิกภาพเดิมได้ ในการนี้ ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด
เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว แล้ว แต่กรณี
ต่ อ เนื่ อ งจากสิ ท ธิ ที่ เคยมี อ ยู่ เดิ ม ต่ อ ไป และให้ นั บ เวลาราชการต่ อ เนื่ อ งกั บ การเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๐/๘ ให้สมาชิกตามมาตรา ๗๐/๖ ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนโดยคำนวณตามบัญชี
อัตราเงินเดือนและตามอัตราที่ กำหนดในกฎกระทรวง แต่ทั้งนี้ การส่งเงินสะสมดังกล่าวจะต้องไม่
เกินร้อยละสิบห้าของเงินเดือน
เงินสะสมตามวรรคหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐที่สมาชิกผู้
นั้นสังกัดหักส่งและจ่ายสมทบในจำนวนที่เท่ากับอัตราเงินสะสมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พร้อม
การส่งเงินสะสมนั้น
ให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐที่สมาชิกผู้นั้นสังกัดส่งเงินชดเชยเข้า
กองทุน โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง และตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๐/๙ ให้คำนวณบำเหน็จบำนาญโดยนำบัญชีอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๗๐/๘
วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ

๑๗๔

การจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จตกทอด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด”
มาตรา ๕ ข้ า ราชการซึ่ งโอนไปเป็ น ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพราะมี ก ฎหมายหรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดำเนินการอยู่แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวด ๓/๑ ใช้บังคับ ถ้าก่อนโอนไปเป็นข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้นั้นเป็นสมาชิก ให้ผู้นั้นยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนต่อไปและให้ผู้นั้นส่งเงินสะสม
เข้ ากองทุ น และให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นำส่ งเงิน สมทบและเงิน ชดเชยเข้ ากองทุ น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
มาตรา ๖ ข้ า ราชการซึ่ งโอนไปเป็ น ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพราะมี ก ฎหมายหรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดำเนินการอยู่แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดออกจากราชการก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
ผู้ใดมีสิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินสะสม เงินสมทบ เงิน
ประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่นโยบายของรัฐหรือกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีก ารถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัดดำเนินการอยู่แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ต้องมีการถ่ายโอนข้าราชการของราชการส่วนกลางหรือราชการ
ส่ ว นภู มิภ าคไปเป็ น ข้าราชการส่ ว นท้ องถิ่ น รวมทั้ งได้มี กฎหมายว่าด้ ว ยการจัด ตั้งมหาวิท ยาลั ย
กำหนดให้ มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นหน่ว ยงานในกำกับของรัฐอันมีผลทำให้สมาชิกภาพของสมาชิก
กองทุ น บำเหน็ จ บำนาญข้ าราชการของบุ ค คลดั งกล่ าวสิ้ น สุ ด ลงด้ ว ย ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ระบบสิ ท ธิ
ประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวยังคงอยู่เช่นเดิม สมควรกำหนดให้บุคคลดังกล่าวยังคงเป็นสมาชิกและ
ได้รับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกต่อไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชกฤษฎีกา
เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ
พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชการโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย และ
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเงินบางประเภทตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจาก
ราชการก่อนเกษียณอายุ พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ข้ า ราชการ” หมายความว่ า ข้ า ราชการพลเรื อ นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการ ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลา
การ ข้าราชการธุรการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการรัฐสภา
สามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ข้าราชการทหาร
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ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และข้าราชการประเภทอื่นที่ได้รับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
“โครงการ” หมายความว่า โครงการให้ เงิน ช่ว ยเหลื อ ผู้ ซึ่งลาออกจากราชการก่อ น
เกษียณอายุ
“เงินเดือนเดือนสุดท้าย” หมายความว่า เงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณรายจ่าย
หมวดเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมทั้ งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชาและ
หรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือสำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และหรือ
สำหรับการสู้รบและหรือสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด แต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มอย่ างอื่นๆ
ส่วนข้าราชการตำรวจ ซึ่งกรมตำรวจสั่งแต่งตั้ง ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือน
จากผู้ว่าจ้าง เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายความว่า เงินเดือนที่ว่าจ้างจ่ายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ตามอัตราเงินเดือนที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจเดือนสุดท้ายที่ออกจาก
ราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชา และหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือ
สำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และหรือสำหรับการสู้รบ และหรือสำหรับการ
ปราบปรามผู้กระทำความผิด แต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มอย่างอื่นๆ
“เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาราชการที่ข้าราชการรับราชการมาตั้งแต่ต้นจนถึง
วันสุดท้ายที่ได้รับ เงินเดือนตามเกณฑ์และวิธีการที่บัญญั ติไว้ในกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการโดยไม่ให้นับเศษของปี และไม่รวมถึงเวลาราชการที่มีสิทธิได้นับเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ
“เวลาราชการที่เหลือ” หมายความว่า เวลาตั้งแต่วันที่ข้าราชการลาออกจากราชการ
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
มาตรา ๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรที่จะให้มีโครงการให้เงินช่วยเหลือข้าราชการซึ่ง
ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุตามพระราชกฤษฎีกาฉบั บนี้ ให้กระทรวงการคลัง สำนักงาน
ก.พ. สำนักงบประมาณ และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำรายละเอียดของโครงการเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป
รายละเอียดของโครงการตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการโครงการซึ่งจะเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการ
รายใดเข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ผู้แทนสำนัก
งบประมาณ และผู้แทนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่เหมาะสม
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(๒) ประมาณการข้าราชการที่จะเข้าร่วมโครงการ
(๓) หลักเกณฑ์และวิธีการการแสดงความจำนงของข้าราชการที่จะเข้าร่วมโครงการ
รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการไปยังข้าราชการ ซึ่งได้
แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ
มาตรา ๕ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติรายละเอียดของโครงการตามมาตรา ๔ วรรคสอง
ในปีงบประมาณใด ให้เริ่มใช้โครงการในปีงบประมาณถัดไป
มาตรา ๖ อัตราเงินช่วยเหลือข้าราชการซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุและ
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ ส่วนวิธีการ
เบิกจ่ายนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
มาตรา ๗ ข้าราชการที่จะแสดงความจำนงเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือตามโครงการต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุตั้งแต่ห้าสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือมีเวลาราชการตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป ทั้งนี้ ให้
นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ลาออกจากราชการตามโครงการ
(๒) มีเวลาราชการที่เหลือไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ลาออกจากราชการตามโครงการ
(๓) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงทาง
วินั ย หรือพิจารณาโทษทางวินั ย ตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบข้าราชการประเภทนั้นๆ หรือเป็น
ผู้ต้องหาในคดีอาญา ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
(๔) ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้นๆ
มาตรา ๘ ให้ ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุตาม
โครงการมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นรับบำเหน็จ ให้ได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราเจ็ดเท่าของเงินเดือนเดือน
สุดท้าย
โดยแบ่งจ่ายเป็นสองงวดในจำนวนเท่ากัน และจ่ายให้ปีละงวด
(๒) ในกรณี ที่ ผู้ นั้ น รั บ เบี้ ย หวัด หรือ บำนาญ ให้ ได้ รับ เงิน ช่ ว ยเหลื อ ตามจำนวนและ
หลักเกณฑ์ตาม (๑) รวมทั้งเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเรียกโดยย่อว่า “ช.ร.บ.” ซึ่ง
คำนวณจากอัตราเงิน เดือนสุดท้ายคูณ ด้วยจำนวนเป็ นเวลาราชการที่เหลื อหารด้วยห้ าสิบ ทั้งนี้
จำนวนเงิน ช.ร.บ. นี้ต้องไม่สูงกว่าร้อยละยี่สิบของเงินเดือนเดือนสุดท้าย และเมื่อนำไปรวมกับเบี้ย
หวัดหรือบำนาญหรือเงินเพิ่มอื่นๆ แล้วจะต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้าย
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เงิน เดือนเดือนสุดท้ายให้ หมายความรวมถึงเงินเดือนที่ได้เลื่อนในวันที่ ๓๐ กันยายน
ของปีที่ลาออกจากราชการตามโครงการด้วย
มาตรา ๙ การจ่าย ช.ร.บ.ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ ช.ร.บ. ให้เบิกจ่ายพร้อมกับเบี้ยหวัดหรือ
บำนาญ
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับ ช.ร.บ. ถึงแก่ความตายให้จ่าย ช.ร.บ. ถึงวันที่ถึงแก่ ความตาย
โดยให้จ่ายตามส่วนแห่งจำนวนวันที่มีสิทธิได้รั บ และจะนำ ช.ร.บ. ไปรวมกับบำนาญหรือเงินเพิ่ม
พิเศษอื่นๆ ในการคำนวณบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษไม่ได้
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิได้รับเงินตามมาตรา ๗ ถึงแก่ความตายก่อนได้รับเงิน
ช่วยเหลือดังกล่าว ให้จ่ายเงินช่วยเหลือนั้นแก่ผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้นั้นตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรา ๗ ได้กลับเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ หรือกลับเข้าทำงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำในรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ให้ผู้นั้นหมดสิทธิรับเงิน
ช่วยเหลือตั้งแต่วันที่กลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานดังกล่าว และให้ส่งคืนเงินช่วยเหลือที่ได้รับไว้
ทั้ ง หมดพร้ อ มทั้ ง ดอกเบี้ ย ตามอั ต ราเงิ น ฝากประจำสิ บ สองเดื อ นของธนาคารออมสิ น ให้ แ ก่
กระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับ ช.ร.บ. ได้กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการการเมือง
และได้เลิกรับบำนาญเพื่อนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่อง
กับการรับราชการในตอนหลัง ก็ให้ระงับการจ่าย ช.ร.บ. ตั้งแต่วันที่กลับเข้ารับราชการนั้น และเมื่อผู้
นั้นพ้นจากตำแหน่งข้าราชการการเมืองแล้ว ก็ให้มีสิทธิได้รับ ช.ร.บ.ตามจำนวนที่เคยได้รับต่อไป
มาตรา ๑๓ ผู้ซึ่งรับเบี้ยหวัดเมื่อย้ายประเภทไปเป็นผู้รับบำเหน็จเหตุทดแทนให้ผู้นั้น
หมดสิทธิรับ ช.ร.บ. ตั้งแต่วันที่ย้ายประเภทเป็นต้นไป
มาตรา ๑๔ ผู้ซึ่งรับ ช.ร.บ. ผู้ใดเสียสิทธิรับบำนาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ หรือเสียสิทธิรับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ให้ผู้นั้นหมดสิทธิรับ
ช.ร.บ.ตั้งแต่วันที่เสียสิทธิดังกล่าว
มาตรา ๑๕ ให้โครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตข้าราชการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดที่
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้ และให้ข้าราชการที่ได้แสดงความจำนง โดยขอลาออกจากราชการเพื่อขอรับเงิน
ช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าวและได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตาม
จำนวนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป

๑๗๙

เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙๓ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชการโองการ
ชวน หลักภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย
ในการปฏิ รู ป ระบบราชการซึ่ ง มี แ ผนในการปรั บ อั ต รากำลั ง ข้ าราชการให้ มี ข นาดเล็ ก แต่ มี
ประสิทธิภาพสูง โดยมีมาตรการจูงใจให้ข้าราชการลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ อันได้แก่เงิน
ช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ สมควรดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายในการ
ปฏิรูประบบราชการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

๑๘๐

พระราชกฤษฎีกา
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
เป็นปีที่ ๓๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ มาตรา
๓ แห่ งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ เบี้ยหวัด
บํานาญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ เบี้ย
หวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอด ในฐานะทายาท หรือ
ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ต่ํากว่าเดือนละสี่พันบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ่งร้อยบาท
ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะ
หรือผู้อยู่ในอุปการะ ตั้งแต่เดือนละสี่พันบาทขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่พันหนึ่งร้อยบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. ใน
อัตราเดือนละหนึ่งร้อยบาท”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้มาตราทวิ ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
เบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑
“มาตรา ๔ ทวิ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมผู้ได้รับ หรือ
มีสิทธิได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดใน
ฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบำนาญข้าราชการใน
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๓ เดือนละต่ำกว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๒
ของข้าราชการแต่ละประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการให้ปรับแบบ อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชีอั ตราเงินเดือนข้าราชการ ตํารวจ บัญชีอัตราเงินเดือนข้า ราชการ
ตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมหรือบัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการอัยการ แล้วแต่กรณี ให้ได้รับ ช.ค.บ.

๑๘๑

เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละยี่สิบของจํานวน เบี้ยหวัดหรือบํานาญ ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ แต่
เมื่อรวม ช.ค.บ. ตามวรรคนี้กับเบี้ยหวัดหรือ บํานาญแล้วให้ได้รับไม่เกิน อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของ
บัญชีอัตราเงินเดือน หมายเลข ๒ ของข้าราชการแต่ละประเภทดังกล่าว
สําหรับผู้มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะ หรือผู้
อยู่ในอุปการะ ให้ถือบัญชีอั ตราเงินเดือนหมายเลข ๒ ของผู้ที่ก่อให้เกิดสิทธิในบํา นาญพิเศษ หรือ
บํานาญตกทอดนั้น
ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญรายใดไม่อาจนําอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือน
หมายเลข ๒ ของข้าราชการแต่ละประเภทมาใช้บังคับ ให้ใช้อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของ บั ญชีอัตรา
เงินเดือนข้าราชการพลเรือน หมายเลข ๒
การคํานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของหนึ่งสตางค์ ให้ปัดทิ้ง”
ความในมาตรา ๔ ทวี ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.ฎ. เงินช่วย
ค่าครองชีพฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบํานาญ ไม่มีสิทธิได้รับ ช.ค.บ. ตาม มาตรา ๓
หรือมาตรา ๔ ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการหรือเข้า ทํางานหรือกลับเข้า ทํางาน
สังกัดราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) เข้าทํางานหรือกลับเข้าทํางานในรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการ
งบประมาณหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับบํานาญควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างด้วยหรือไม่”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ส. ณ นคร
รองนายกรัฐมนตรี
(๕๗ ร.จ. ๑๖ ตอนที่ ๓๙ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๓)
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา เงิน
ช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๔ บัญญัติให้ทายาทผู้รับบํานาญ พิเศษ
หรือบํานาญตกทอดเท่านั้นเป็นผู้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญซึ่งไม่ สอดคล้องกับ
การจ่ายเงินบํานาญพิเศษและบํานาญตกทอดในกรณีที่ผู้ตายไม่มีทายาทสมควรให้ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิ

๑๘๒

ได้รับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญด้วย นอกจากนี้เมื่อได้มีการปรับให้ใช้บัญชีจัด เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร ฯลฯ เพื่อให้ข้าราชการทหาร ฯลฯ มีรายได้เหมาะสมกับภาวะการครองชีพ
ในปัจจุบันแล้ว ในการนี้ สมควรให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญในวันที่ ๙ มกราคม
๒๕๒๓ เดือนละต่ำกว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของ บัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๒ ของข้าราชการ
แต่ละประเภท ตามกฎหมายว่า ด้วยการให้ปรับ ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือ น บัญชี
อัตราเงินเดือนทหาร ฯลฯ แล้วแต่กรณี ได้รับ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญเพิ่มในอัตรา
เดือนละร้อยละยี่สิบของจํานวนเบี้ยหวัดหรือ บํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙
มกราคม ๒๕๒๓ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ขึ้น

๑๘๓

พระราชกฤษฎีกา
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
เป็นปีที่ ๓๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช
๒๕๒๐ และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับการ จ่ายเงินบางประเภท
ตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ เบี้ยหวัด
บํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ผู้ได้รับเบี้ยหวัดหรือมี สิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับ
บํานาญปกติหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ตาม กฎหมายว่า
ด้วยบําเหน็จข้าราชการ ต่ำากว่าเดือนละสี่พันบาท ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ
เรียกโดยย่อว่า “ช.ค.บ.” ในอัตราเดือนละสองร้อยบาท
ผู้ได้รับ เบี้ยหวัดหรือมีสิทธิได้รับ เบี้ ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมผู้ ได้รับบํานาญ
ปกติหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพ พลภาพ ตามกฎหมาย ว่าด้วย
บําเหน็ จบํ านาญข้าราชการตั้งแต่เดือนละสี่พันบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิ นสี่พันสองร้อยบาท ให้ ได้รับ
ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละสองร้อยบาท แต่เมื่อรวม ช.ค.บ. กับเบี้ยหวัดบํานาญแล้ว ให้ได้รับ ไม่เกิน
เดือนละสี่พันสองร้อยบาท
มาตรา ๔ ทายาทผู้รับบํานาญพิ เศษหรือบํานาญตกทอดต่ำกว่าเดือนละสี่พันบาทให้ ได้รับ
ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ่งร้อย
ทายาทผู้รับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดตั้งแต่เดือนละสี่พันบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน สี่พัน
หนึ่งร้อยบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ่งร้อยบาท แต่เมื่อรวม ช.ค.บ. กับบํานาญ แล้ วให้
ได้รับไม่เกินเดือนละสี่พันหนึ่งร้อยบาท

๑๘๔

ความในมาตรา ๔ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.ฎ. เงินช่วย
ค่าครองชีพฯ (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ และมีความเพิ่มขึ้นเป็นมาตรา ๔ ทวิ โดยมาตรา ๔ แห่ ง
พ.ร.ฎ. เงินช่วยค่าครองชีพฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
มาตรา ๕ ผู้ได้รับเบี้ยหวัดหรือมีสิทธิ ได้รับเบี้ยหวัด ผู้ได้รับบํานาญปกติ หรือมีสิทธิ ได้ รับ
บํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ หรื อทายาทผู้รับบํานาญพิเศษหรือ บำนาญ
ตกทอดไม่มีสิทธิได้รับ ช.ค.บ. ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการ หรือเข้าทํางานหรือกลับเข้า ทํางาน
สังกัดราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) เข้าทํางานหรือกลับเข้าทํางานในรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการ
งบประมาณ หรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรื อตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับบํานาญควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างด้วยหรือไม่
ความในมาตรา ๕ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.ฎ. เงินช่วย
ค่าครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
มาตรา ๖ การจ่าย ช.ค.บ. ให้นํากฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดื อน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ใ นกรณีผู้รับเบี้ยหวัด บํานาญถึงแก่
ความตาย ให้จ่าย ช.ค.บ. เพียงวันที่ถึงแก่ความตาย
มาตรา ๗ การเบิกจ่าย ช.ค.บ. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวง การคลังกําหนด
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการะทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี
(๔ ร.จ. ๑๐ ตอนที่ ๑๑๕ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๑)
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากภาวะการครองชี พ
โดยทั่วไปในปัจจุบันได้สูงขึ้นมาก สมควรให้เงินช่วยเหลือจํานวนหนึ่งเป็นเงินช่วยค่าครองชีพแก่ผู้รับ
เบี้ยหวัดบํานาญ โดยให้ได้รับเบี้ยหวัดบํานาญรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพ แล้วไม่เกินเดือนละสี่พัน
สองร้อยบาท จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้น

๑๘๕

พระราชกฤษฎีกา
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕
เป็นปีที่ ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักร และ มาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม งบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชี พผู้รับ เบี้ยหวัด
บํานาญ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕... เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รั บ
เบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัด
บํานาญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ทวิผู้ได้รับหรือมีสิ ทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมผู้ได้รับหรือ
มีสิทธิได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ พิเศษหรือบํานาญตกทอดใน ฐานะ
ทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ในวันที่
๑ มกราคม ๒๕๒๓ และยังคงได้รับ หรือมีสิทธิได้รับอยู่ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๕ เดือนละต่ำกว่า
อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของข้าราชการแต่ละ ประเภท ตาม
กฎหมายว่าด้วยการให้ปรับใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชีอัตรา เงินเดือนทหาร
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจ บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตุลาการ และดะโต๊ะยุติธรรม
หรือบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ แล้วแต่กรณี ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอี กในอัตราเดือนละ
ร้อยสามสิบเก้าของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ แต่ทั้งนี้เมื่อรวม ช.ค.บ. ตาม
วรรคนี้กับเบี้ยหวัดหรือบํานาญแล้ว ให้ได้รับไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอัตราเงิน เดือน
หมายเลข ๓ ของข้าราชการแต่ละประเภทดังกล่าว
ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
บํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะ ทายาท

๑๘๖

หรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมายว่ าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตั้งแต่ วันที่ ๒
มกราคม ๒๕๒๓ เป็นต้นมา และยังคงได้รับหรือมีสิทธิได้รับอยู่ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๕ เดือนละ
ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญ ชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของข้าราชการแต่ละ ประเภท
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้ปรับใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บัญชีอัตรา เงินเดือนทหาร
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจ บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตุลาการ และดะโต๊ะยุติธรรม
หรือบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการแล้วแต่กรณีให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีก ในอัตราเดือนละร้อยละ
สิบหกของจํานวนเบี้ยหวัด หรือบํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ แต่ทั้งนี้ เมื่อรวม ช.ค.บ. ตามวรรคนี้
กับเบี้ยหวัดหรือบํานาญแล้ว ให้ได้รับไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ของบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓
ของข้าราชการแต่ละประเภทดังกล่าว
สําหรับผู้มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะ หรือผู้
อยู่ในอุปการะ ให้ถือบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของผู้ก่อให้เกิดสิทธิในบํานาญพิเศษ หรือบํานาญ
ตกทอดนั้น
ผู้ได้รับ หรือมีสิ ทธิได้รับ บํ า นาญรายใดไม่อาจนําอัตราเงิน เดือนขั้น สู งสุดของบัญ ชีอัตรา
เงินเดือนหมายเลข ๓ ของข้าราชการแต่ละประเภทมาใช้บังคับ ให้ใช้อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุ ดของ
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนหมายเลข ๓
การคํานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี
(๔๔ ร.จ. ๙๙ ตอนที่ ๒๑ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕)
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับใช้บัญชี
อัตราเงินเดือนข้าราชการโดยให้ได้รับตามบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
๒๕๒๕ ในการนี้สมควรให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้น ใน
รูปเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญด้วยแต่ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวมีอยู่สองประเภท คือ
ประเภทแรกได้แก่ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ ยหวัดหรือบํานาญในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๓ (วันใช้
บังคับพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้ รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓) และได้รับ
เงินช่วยค่าครองชีพในอัตราร้อยละสี่สิ บ ปีของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญอยู่แล้วตาม พระราช
กฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยคํานวณ จากเงินเดือน
ตามบัญชีตามอัตราเงินเดือนหมายเลข ๑ กับประเภทที่สอง ได้แก่ผู้ซึ่งได้รับหรือ มีสิ ทธิได้รับเบี้ย
หวัดหรือบํานาญตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๒๓ (หลังวันที่พระราชกฤษฎีกาเงิน ช่วยค่าครองชีพผู้รับ

๑๘๗

เบี้ ย หวัดบํ านาญ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ ใช้บั งคับ) โดยคํานวณจาก เงินเดื อนตามบั ญ ชีอัตรา
เงินเดือนหมายเลข ๒ และยังไม่มีการเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพ จึงจําเป็น ต้องปรับให้บุคคลทั้งสอง
ประเภทได้รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญ รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพเพิ่มใน อัตราส่วนเท่าเทียมกันและ
สอดคล้องกับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ดังนั้น ผู้ได้รับเบี้ยหวัดฯ ประเภทแรกจึง
ควรให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละสามสิบเก้า และผู้ได้รับเบี้ยหวัดฯ ประเภท
หลังจึงควรให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละหกสิบ ของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๕ เป็นต้นไป จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

๑๘๘

พระราชกฤษฎีกา
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๔๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในมาตรา ๓
(๖) แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิ นบางประเภทตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าคุ้มครองผู้รับเบี้ย หวัด
บำนาญ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔ อัฏฐ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ. ศ. ๒๕๒๑
“มาตรา ๔ อัฏฐ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมผู้ได้รับ
หรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอด
ในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่ าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
อยู่แล้ว ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้

๑๘๙

(๑) ผู้ ที่ได้รับ หรือมีสิทธิได้รับ เบี้ย หวัดหรือบำนาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้วให้ได้รับ ช.ค.บ.
เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละร้อยละสามของจำนวนเบี้ยหวัดหรือบำนาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมี
สิทธิได้รับ
(๒) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะเบี้ยหวัดหรือบำนาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละ
ร้อยละสามของจำนวนเบี้ยหวัดหรือบำนาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
การคำนวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
และค่าครองชีพในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนข้าราชการประเภท
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับภาวะการครองชีพ สมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญให้
สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

๑๙๐

พระราชกฤษฎีกา
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
เป็นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓
(๖) แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิ นบางประเภทตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บำนาญ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔ นว แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑

๑๙๑

“มาตรา ๔ นว ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมผู้ได้รับหรือ
มีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษ หรือบำนาญตกทอดใน
ฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเมื่อ
รวมกับ ช.ค.บ. แล้ว ต่ำกว่าเดือนละห้าพันหนึ่งร้อยบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละ
เท่ากับส่วนต่างของจำนวนเงินห้าพันหหนึ่งร้อยบาทหักด้วยจำนวนเบี้ยหวัดหรือชำนาญ และ ช.ค.บ.
ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๑๙๒

พระราชกฤษฎีกา
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
เป็นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓
(๖) แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิ นบางประเภทตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บำนาญ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘"
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔ ทศ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่ วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑

๑๙๓

“มาตรา ๔ ทศ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมผู้ได้รับหรือ
มีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษ หรือบำนาญตกทอดใน
ฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการอยู่
แล้วในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
(๑) ผู้ ที่ได้รับ หรือมีสิทธิได้รับ เบี้ย หวัดหรือบำนาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้วให้ได้รับ ช.ค.บ.
เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละร้อยละห้าของจำนวนเบี้ยหวัดหรือบำนาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิ ทธิ
ได้รับ
(๒) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะเบี้ยหวัดหรือบำนาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละ
ร้อยละห้าของจำนวนเบี้ยหวัดหรือบำนาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
การคำนวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๑๙๔

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชกฤษฎีกา
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๖)
พ.ศ. ๒๕๖๒
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รีสิ น ทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิรเกล้ า
เจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ย
หวัดบำนาญ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย และ
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ย
หวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ นว แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
เบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๑/๒๕๕๗
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่
๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๑๙๕

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“มาตรา ๔ นว ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับ
หรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษ หรือบำนาญตกทอด
ในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ถ้าได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญรวมกันทุกประเภทเมื่อรวมกับ ช.ค.บ. แล้ว ต่ำกว่าเดือนละหนึ่งหมื่นบาท
ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทหักด้วยจำนวน
เบี้ยหวัดหรือบำนาญทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๑๙๖

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและค่า
ครองชีพในปัจจุบันได้เพิ่มสูงขึ้น สมควรปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เพื่อ
กำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บำนาญแล้วต่ำกว่าเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มขึ้นอีก
ตามอัตราที่กำหนด อันเป็นการช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวในการครองชีพ จึงจำเป็นต้ องตราพระราช
กฤษฎีกานี้

๑๙๗

(สำเนา)

พระราชกฤษฎีกา
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. ๒๕๓๕
------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย และมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม งบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาไปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาการจ่าย เงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
บำนาญ และเงินอื่นลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ใน
ลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
บรรดากฎ ข้อบังคับ และระเบียบอื่นส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว พระราชกฤษฎีกานี้ หรือ ซึ่งขัด
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้แทน
มาตรา ๔ พระราชกฤษฎีกานี้
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนจาก
เงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน

๑๙๘

“เงินปี” หมายความว่า เงินที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายปีจากงบประมาณรายจ่าย
หมวดเงินอุดหนุนของสำนักพระราชวัง
“บำเหน็จ” หมายความว่า บำเหน็จตามกฎหมายว่า ด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
และหมายความรวมถึงเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญตามระเบียบกระทรวงการคลังด้วย
“บำนาญ” หมายความว่า บำนาญตามกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
และหมายความรวมถึงเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมด้วย
“ข้าราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับราชการโดย ได้รับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
มาตรา ๕ การเบิก'จ่าย เงินเดือน เงินปี และเงินอื่นลักษณะเดียวกัน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ลักษณะ ๑
เงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายลักษณะเงินเดือน
หมวด ๑
การถือจ่าย เงินเดือน
มาตรา ๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๘ การจ่ายเงินเดือนแต่ละปี ให้กระทรวง ทบวง กรม จ่ายตาม
บัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการถือจ่ายเงินเดือน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
มาตรา ๘ เมื่อขึ้นปีใหม่ถ้ากรมบั ญชีกลางยังมิได้อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี ให้
จ่ายเงินเดือนไปก่อนได้ตามบัญชีถือจ่ายปีที่แล้ว ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กำหนด
มาตรา ๙ การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการที่ได้เลื่อนเงินเดือนเพราะถึงแก่ความตาย เนื่องจาก
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้จ่ายจากอัตราเงินเดือนที่ผู้นั้นครองอยู่หรือ เงินเดือนเหลือจ่ายหรือให้ โอน
เงินหมวดอื่นมาตั้งจ่าย

๑๙๙

หมวด ๒
การจ่ายเงินเดือน
มาตรา ๑๐ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการแต่ละเดือน ให้จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนที่
กรมบัญชีกลางอนุมัติแล้วตามความในหมวด ๑
มาตรา ๑๑ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือน ให้จ่ายตามส่วน
ของจำนวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนในเดือนนั้น
มาตรา ๑๒ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการกรณีบรรจุใหม่หรือกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้จ่าย
ได้ตงั้ แต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มาตรา ๑๓ การจ่ายเงินเดือนกรณีที่มีการเลื่อนชั้น เลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้
จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ระบุในคำสั่งของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อน
มาตรา ๑๔ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ ให้เป็นไปตามคำสั่ง
ของผู้มีอำนาจแต่งตั้งซึ่งต้องระบุด้วยว่าได้รับเงินเดือนในอัตราใด และให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตราเงินเดือนตำแหน่งใหม่หรือ ให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ตั้งแต่
เมื่อใด
มาตรา ๑๕ การจ่ายเงินเดือนในกรณีโอนข้าราชการ ให้จ่ายทางสังกัดใหม่ และงดจ่ายเงินเดือน
ทางสังกัดเดิมตัง้ แต่วันที่ระบุในคำสั่งของผู้มีอำนาจสั่งโอน
ในกรณีที่มีการจ่ายเงิน เดือนทางสังกัดเดิมล่วงล้ำไป ให้เบิกเงินเดือนทางสังกัดใหม่ส่งใช้
สังกัดเดิมโดยวิธีเบิกหักผลักส่ง แล้วให้เจ้าสังกัดใหม่แจ้งการเบิกหักผลักส่ งให้เจ้าสังกัดเดิมทราบ
ห้ามมิให้เบิกเป็นตัวเงิน
มาตรา ๑๖ ข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ ห้าม
มิให้จ่ายเงินเดือนสำหรับวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการหรือหนีราชการดังกล่าว
ข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอื่น จะมีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือไม่ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นสมควรแล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๗ การจ่ายเงินเดือนของผู้ที่ถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการแต่งตั้ง
โอน หรือปรับเงินเดือน โดยได้รับเงินเดือนต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดเงินเดือน ให้คงตัดเงินเดือน
ต่อไปตามจำนวนเดิม หรือถ้าเป็ น กรณี ตัดเงินเดือนตามส่ วนของเงินเดือน ก็ให้ ตัดตามส่ว น ,ของ
เงินเดือนเดิม
มาตรา ๑๘ ข้าราชการผู้ใดตายระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงินเดือนจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
มาตรา ๑๙ การจ่ายเงินเดือนกรณีต่าง ๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ลาออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันถึงกำหนดลาออก แต่ถ้าถึงกำหนดลาออก
แล้วยังไม่ได้รับทราบคำสั่งอนุญาตลาออก และข้าราชการผู้นั้นยังคงรับราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวัน

๒๐๐

รับทราบคำสั่ง หรือควรได้รับทราบคำสั่ง
(๒) ออก ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันที่ระบุในคำสั่ง แต่ถ้ายัง
ไม่ได้รับทราบคำสั่ง และข้าราชการผู้นั้นยังคงรับราชการต่อมาให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบคำสั่งหรือควร
ได้รับทราบคำสั่ง
(๓) ในกรณีตาม (๑) และ (๒) หากจำเป็นต้องส่งมอบงานในหน้าที่ ก็ให้จ่าย
ต่อไปได้จนถึงวันส่งมอบงานเสร็จภายในเวลาอันไม่ชักช้าตามที่ผู้บังคับบัญชา จะกำหนดตามสภาพ
ของงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ระบุในคำสั่ง หรือวันรับทราบคำสั่ง หรือควรได้
รับทราบคำสั่ง แล้วแต่กรณี
(๔) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปี สำหรับกรณีที่ได้รับการต่อเวลาราชการ ให้จ่ายได้ถึงวันครบการต่อ
เวลาราชการ
มาตรา ๒๐ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำเดือน ให้จ่ายในวันทำการสุดท้ายของเดือน
สำหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคาร ให้จ่ายในวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้น แต่ทั้งนี้
กระทรวงการคลังจะกำหนดวันจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้

หมวด ๓
การจ่ายเงินเดือนข้าราชการผู้ถูกลงพักราชการ
ผู้ถูกลงออกจากราชการไว้ก่อน และผู้อุทธรณ์คำลงลงโทษ
มาตรา ๒๑ การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ ให้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือระเบียบข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมที่ได้ทำความ
ตกลงไว้กับกระทรวงการคลัง
อัตราเงินเดือนข้าราชการระหว่างพักราชการ ไม่ถือเป็นอัตราว่าง
ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถ้าเจ้ากระทรวง หรือผู้มีอำนาจพิจารณา
และวินิจฉัยตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือตามระเบียบข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมที่ได้ทำความตกลงไว้กับกระทรวงการคลัง ให้จ่ายเงินเดือนระหว่างพักราชการ
อย่างใด ก็ให้จ่ายเงินเดือนตามที่วินิจฉัยนั้นจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
มาตรา ๒๒ นำบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับแก่การจ่ายเงินเดือนข้าราชการผู้ถูกสั่งออก
จากราชการไว้ก่อน และผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษออก ปลดออกหรือไล่ออกด้วย โดยอนุโลม

๒๐๑

หมวด ๔
การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีที่ข้าราชการถึงแก่ความตาย
มาตรา ๒๓ ข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ให้ จ่ายเงิน ช่ว ยพิเศษ
จำนวนสามเท่าของเงินเดือนเต็มเดือนที่ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับ ในเดือนที่ถึงแก่ความตาย และ
หากข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษค่าวิชา เงินประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตราย เป็นปกติ
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำผิด ให้รวมเงินดังกล่าว
กับเงินเดือนเพือ่ คำนวณเป็นเงินช่วยพิเศษจำนวนสามเท่าด้วย
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อน
และผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ โดยอนุโลม
ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ
ห้ามมิจ่ายเงินช่วยพิเศษ
มาตรา ๒๔ เงินช่วยพิเศษตามมาตรา ๒๓ จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการผู้ตายแสดงเจตนา
โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด
ถ้าข้าราชการผู้ตายมิได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคหนึ่ ง หรือบุคคลซึ่งข้าราชการผู้ตายแสดง
เจตนาไว้ตายก่อนข้าราชการผู้ตายหรือก่อนมีการจ่ายเงิน ก็จ่ายแก่บุคคลตามลำดับดังนี้
(๑) คู่สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดา
เมื่อปรากฏว่าบุคคลในสำคับก่อนตามวรรคสองมีชีวิตอยู่ บุคคลในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยพิเศษ
ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามความวรรคสองในลำดับเดียวกันมีหลายคน ให้จ่ายให้แก่ผู้
ซึ่งบุคคลในลำดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ
มาตรา ๒๕ การขอรับเงินช่วยพิเศษให้กระทำภายเวลาหนึ่ง ปี นับแต่วันที่ข้าราชการผู้ซึ่งมี
สิทธิรับเงินเดือนตาย เว้นแต่กรณีที่ผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
หรือผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ระยะเวลาหนึ่งปีให้นับแต่วันที่การถูกสั่งพักราชการ การออกจากราชการ
ไว้ก่อน หรือการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษสินสุดลง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ทางราชการมีความจำเป็นต้องเข้าจัดการศพข้าราชการผู้ตาย เพราะ
ไม่มีผู้ใดเข้าจัดการเวลาอันสมควร ให้ทางราชการหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษได้เท่าที่จ่ายจริง
แล้วมอบส่วนที่เหลือ ถ้ามี ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามมาตรา ๒๔

๒๐๒

หมวด ๕
การจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
มาตรา ๒๗ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการ ผู้ได้รับอันตรายหรือ
ป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ให้ข้าราชการที่ลาป่วย ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ปีหนึ่ง ไม่เกิน
หกสิบวันทำการ แต่ถ้าผู้บังดับบัญชาตั้งแต่ ตำแหน่งอธิบดี หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควร
จะให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินหกสิบวันทำการ
๒มาตรา ๒๘ ข้าราชการลาเนื่องจากการคลอดบุตร ให้ได้รับ เงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน
เก้าสิบวัน
มาตรา ๒๙ ให้ข้าราชการลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนปี หนึ่งไม่เกินสี่สิบห้ าวันทำการ
แต่ปีที่เริ่มรับราชการ ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวันทำการ
มาตรา ๓๐ ให้ข้าราชการที่ลาพักผ่อนประจำปีได้รับเงินเดือน ระหว่างลาไม่เกินระยะเวลา
ที่กำหนดระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
มาตรา ๓๑ ตั้งแต่เริ่มรับราชการ ข้าราชการผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบท ในพระพุทธศาสนา หรือ
ยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเปีย หากประสงค์จะลาอุปสมบทหรือ
ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ แล้วแต่กรณี ให้ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่า งลาได้ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวัน ทั้งนี้ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน
มาตรา ๓๒ ข้าราชการซึ่งลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้ได้รับเงินเดือน
ระหว่างนั้นได้ แต่ถ้าพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่รายงานตัว เพื่อเข้าปฏิบัติราชการภายเจ็ดวัน ให้
งดจ่ายเงินเดือนหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นผู้บังคับบัญชา
ตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินสิบห้าวัน
มาตรา ๓๓ ข้าราชการขึ้งได้รับอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยได้รับ
เงินเดือนในระหว่างลาไม่เกินสี่ปี นับแต่วันไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยจนถึงวันก่อนวัน
มารายงานคัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตการลา เห็นสมควรข้าราชการลาไปศึกษาฝึกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยเกินสี่ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมทั้งสินจะต้องไม่
เกินหกปี
มาตรา ๓๔ ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ไม่ให้ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา เว้น แต่อัตราเงินเดือนที่ ได้รับ จากองค์การระหว่างประเทศต่ำกว่าอัตราเงินเดือนของ
ทางราชการที่ผู้ นั้ น ได้รั บ อยู่ ในขณะนั้ น ให้ ได้รับ เงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับ
เงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการ ที่ข้าราชการผู้นั้น
ได้รับอยู่ในขณะนั้น

๒๐๓

มาตรา ๓๔ ข้าราชการที่ลาติดตามคู่สมรส ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา
มาตรา ๓๖ การจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการสัง กัดกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม

ลักษณะ ๒
เงินปีและเงินประจำตำแหน่ง
ที่จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของสำนักพระราชวัง
มาตรา ๓๗ ผู้มีสิทธิได้รับเงินปีในปีใด ให้จ่ายเงินปีในปีนั้นให้เต็มทั้งปี ไม่ ว่ากรณีจะเป็น
ประการใด
มาตรา ๓๘ การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประธานองคมนตรี
หรือองคมนตรี ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาไปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป สำหรับเงินประจำ
ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นไปตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี
ที่พ้นจากตำแหน่ง ให้จ่ายได้เพียงวันก่อนวันพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่ถึงแก่ความตายให้จ่ายสำหรับ
เดือนที่ถึงแก่ความตายนั้นเต็มเดือน
มาตรา ๓๙ การจ่ายเงินประจำตำแหน่งตามมาตรา ๓๘ ให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนแต่ไม่
ต้องทำบัญชีถือจ่าย

ลักษณะ ๓
บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นที่จ่ายลักษณะบำเหน็จ บำนาญ
หมวด ๑
การจ่ายบำเหน็จ บำนาญ
๑มาตรา

๔๐ การจ่ายบำเหน็จหรือบำนาญ ให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
การจ่ายบำเหน็จหรือบำนาญกรณีผู้เคยรับบำนาญอยู่แล้ว กลับเข้ารับราชการใหม่ แล้วออก
จากราชการครั้งหลังโดยมีสิทธิได้รับบำนาญครั้งหลังด้วย ถ้าการรับราชการในครั้งก่อนกับครั้งหลัง
ต่าง กระทรวง ทบวง กรมกัน ให้รวมจ่ายบำนาญทางส่วนราชการ ที่ออกจากราชการครั้งหลัง
ในกรณีที่มีการลดหรืองดบำนาญระหว่างเวลาที่ข้าราชการกลับเข้ารับราชการใหม่ และต่อมา
ออกจากราชการครั้งหลังโดยโม่มีสิทธิได้รับบำนาญ การจ่ายบำนาญที่เคยได้รับอยู่เดิมตั้งแต่วันออก

๒๐๔

จากราชการครั้งหลังจะจ่ายได้ต่อเมื่อกรมบัญชีกลางจ่ายให้แล้ว และให้จ่ายทางส่วนราชการเดิมที่
จ่ายบำนาญนั้น
มาตรา ๔๑ บำนาญปกติและบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันขาดจากอัตรา
เงินเดือน เป็นต้นไป
บำนาญพิเศษกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย จ่ายได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ถึงแก่ความตาย
หรือวันถัดจากวันที่สันนิษฐานว่าถึงแก่ความตาย ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๔๒ ถ้าผู้มีสิทธิรับบำนาญถึงแก่ความตาย ให้จ่ายบำนาญจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจำนวนเท่ากับบำนาญรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
(ถ้ามี) สามเดือน แต่ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับบำนาญที่ถึงแก่ความตายเป็นผู้รับบำนาญตกทอด หรือบำนาญ
พิเศษในฐานะทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ ไม่ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ
ให้นำความมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับแก่การจ่ายเงินช่วยพิเศษ ตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับบำนาญถึงแก่ความตายก่อนที่ กรมบัญชีกลางจะสั่งจ่ายบำนาญ ให้นับ
ระยะเวลาเพื่อขอรับเงินช่วยพิเศษตามความในมาตรา ๒๕ ตั้งแต่วันที่กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายบำนาญ
มาตรา ๔๓ การจ่ายบำนาญประจำเดือน ให้จ่ายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของ
เดือนสองวันทำการ สำหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคารหรือผู้มีสิทธิรับบำนาญได้รับบำนาญทาง
ธนาคาร ให้จ่ายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของธนาคาร ในเดือนนั้นสองวันทำการ แต่ทั้งนี้
กระทรวงการคลังจะกำหนดวันจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๔๔ ผู้รับบำนาญจะต้องแสดงตน หรือส่งใบรับรองการมีชีวิตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้จ่ายปีละครั้ง ตามแบบและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และในกรณีที่กรมบัญชีกลางเห็นสมควร
จะสั่งให้ผู้รับบำนาญแสดงตนหรือส่งใบรับรองการมีชีวิตในระยะเวลาใดๆ อีกก็ได้
ผู้รับบำนาญจะรับบำนาญไม่ได้จนกว่าจะได้แสดงตนหรือส่งใบรับรองการมีชีวิตแล้ว

หมวด ๒
การจ่ายเงินอื่นที่จ่ายลักษณะบำเหน็จ บำนาญ
มาตรา ๔๕ การจ่ายเงินตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องในการรบ
กฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุ ษยธรรม กฎหมายว่าด้วยบำนาญพิเศษ สมาชิกกกองอาสารักษาดินแดน
หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้นำความในลักษณะ ๓ หมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๒๐๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕
๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙

๒๐๖

(สำเนา)
ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๒/ว ๑๖๖

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กท ๑๐๔๐๐
๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๕

เรื่อง

พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
เรียน ผู้บัญชาการทหารบก
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
ด้วยกระทรวงการคลังได้ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จ บำนาญ
และเงิน อื่น ในลั กษณะเดีย วกัน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้ สิ ทธิผู้ ดำรงตำแหน่งข้าราชการ
การเมือง หรือเคยดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองเลือกส่วนราชการที่จะรับบำนาญหรือเปลี่ยน
ส่วนราชการที่เคยรับบำนาญอยู่เดิม ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๕ ตามสำเนาที่แนบมาพร้อมนี้
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวเดียวกัน กระทรวงการคลังขอเรียนซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว ดังนี้
๑. กรณีผู้ประสงค์จะเลือกขอรับบำนาญตามมาตรา ๔๐ หรือประสงค์จะเปลี่ยนส่วนราชการ
ผู้เบิกบำนาญตามมาตรา ๔๔ ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปีบำเหน็จ บำนาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แจ้งความประสงค์ต่อส่วนราชการที่สังกัด
หรือส่วนราชการที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองแล้วแต่กรณีตามมาตรา ๔๐ หรือส่วนราชผู้การ
เบิกบำนาญครั้งสุดท้ายตามมาตรา ๔๔ ทวิว่าจะขอรับบำนาญทางส่วนราชการใด
๒. กรณีขอเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกบำนาญตามมาตรา ๔๔ ทวิ ให้ส่วนราชการผู้เบิก
บำนาญครั้งสุดท้ายแจ้งเป็นหนังสือให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญแห่งใหม่ทราบพร้อมทั้งระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับการเบิกบำนาญว่าผู้นั้นเคยรับบำนาญและ ช.ค.บ. เดือนละเท่าใดและเบิกบำนาญที่ส่วนราชการ
ผู้เบิกบำนาญเดิมถึงเมื่อใด รวมทั้ งให้ แจ้งสำนักเบิ กบำนาญ (กรมบัญ ชีกลาง หรือสำนักงานคลั ง
แล้วแต่กรณี) ทราบด้วย

๒๐๗

๓. ให้ผู้รับบำนาญแสดงตนหรือส่งใบรับรองการมีชีวิตต่อส่วนราชการผู้เบิกบำนาญแห่งใหม่
ก่อนรับบำนาญในเดือนแรกตามมาตรา ๔๔ แห่ งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
ปรีดี บุญยัง
(นายปรีดี บุญยัง)
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
กองกฎหมายและระเบียบการคลัง
โทร. ๒๗๓๔๖๑๓ ต่อ ๔๔๓๙

๒๐๘

(สำเนา)
พระราชกฤษฎีกา
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
---------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภท ตามงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๔๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
“ในกรณีที่การกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นการกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งข้าราชการ
การเมือง ให้ ผู้นั้น มีสิทธิเลือกขอรับ บำนาญทางส่วนราชการเดิมที่ผู้นั้นมีสิท ธิรับบำนาญ มาก่อน
หรือทางส่วนราชการที่ออกจากราชการครั้งหลังสุด หรือทางส่วนราชการที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่ง เป็น
ข้าราชการการเมืองในขณะนั้น”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๔ ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน
เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๔๔ ทวิ ให้ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมืองและเป็นผู้รับบำนาญตาม
มาตรา ๔๐ ไว้แล้ว มีสิทธิเปลี่ยนส่วนราชการที่จ่ายบำนาญที่เคยได้รับอยู่เดิมโดยอาจเลือกขอรับ
ทางส่วนราชการเดิมที่ผู้นั้นมีสิทธิรับบำนาญมาก่อนหรือทางส่วนราชการที่ผู้นั้นออกจากราชการ

๒๐๙

ครั้งหลั งสุ ดหรือทางส่ว นราชการที่ผู้นั้ น ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการการ
เมืองก็ได้”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
(ลงชื่อ)

อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๖ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๕

๒๑๐

เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๔ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙

พระราชกฤษฎีกา
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕
------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี
บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิกความในมาตรา ๒๘ แห่ งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี
บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๒๑๑

เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๔ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙

“มาตรา ๒๘ ข้าราชการลาเนื่องจากการคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ ไม่เกิน
เก้าสิบวัน”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์ การจ่าย
เงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการ ในกรณีลาคลอดบุตร ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาการ
จ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๒๕ ยังกำหนดไว้ไม่
เหมาะสม ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการสตรี และการเลี้ยงดูบุตรในระยะแรกเกิด
สมควรปรับ ปรุงหลั กเกณฑ์ การจ่ ายเงิน เดื อนระหว่างลาดั งกล่ าวเสี ย ใหม่ ให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น จึ ง
จำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

๒๑๒

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๘ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๓๙

พระราชกฤษฎีกา
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๙
------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เป็นปีที่ ๖๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการจ่ ายเงิน เดื อ น เงิ น ปี
บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ มาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิ นเดือนบางประเภทตาม งบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงิน ปี บำเหน็จ
บำนาญและเงินอืน่ ในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “เงินเดือน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่าย
เงิน เดือน เงิน ปี บำเหน็ จ บำนาญและเงิน อื่น ในลั ก ษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
““เงิน เดือน” หมายความว่า เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน”

๒๑๓

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๘ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๓๙

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ข้าราชการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราช กฤษฎี การ
จ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
““ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้ นและเพื่อ ประโยชน์
ของมาตรา ๒๐ ให้หมายความถึงบุคคลอื่นซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ รายจ่ายประเภทงบ
บุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนด้วย”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่าย เงินเดือน เงินปี
บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน
เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“ข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอื่น จะมีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือไม่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือตามที่อธิบดีกรมบัญชีกลางกำหนด แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำเดือน ให้จ่ายในวันทำการก่อนวันทำการ
สุดท้ายของเดือนสามวันทำการ สำหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคาร ให้จ่ายในวันทำการก่อนวัน
ทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นสามวันทำการ ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง จะกำหนดวันจ่ายเป็น
อย่างอื่นก็ได้”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๒๑๔

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๘ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๓๙

“มาตรา ๔๓ การจ่ายบำนาญประจำเดือน ให้จ่ายวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน
ห้าวันทำการ สำหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคารหรือผู้มีสิทธิรับบำนาญ ได้รับบำนาญทางธนาคาร
ให้จ่ายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้น ห้าวันทำการ ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง
จะกำหนดวันจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชกฤษฎีก าการจ่ายเงินเดือน เงินปี
บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ การตรวจสอบการมีชีวิตของผู้ รับบำนาญก่อนจ่ายบำนาญ ให้ เป็นไป ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การเบิกจ่ายเงินเดือนของ
ส่วนราชการต่าง ๆ และการจ่ายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือนตามที่กำหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ มี
ความล่าช้าและขาดความคล่องตัว เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินเดือนจะต้องจัดทำเป็นบัญชีถือจ่ายและ
ต้องรออนุมัติจากกรมบัญชีกลางก่อนจึงจะสามารถเบิกจ่ายได้และการจ่าย เงินเดือนและบำนาญ
ประจำเดือนในช่วงวันสิ้นเดือนมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการจ่ายเงินเสียใหม่และกำหนดวันจ่ายเงินเดือน และบำนาญประจำเดือนให้เร็วขึ้นเพื่อให้
การเบิกจ่ายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือนมีความคล่องตัว รวดเร็ว เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน นอกจากนั้นสมควรกำหนดให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่มีได้มา ปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจและลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งยกเลิกการแสดงตนของผู้รับบำนาญและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
การมีชีวิตอยู่ของผู้รับบำนาญขึ้นใหม่เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระและความลำบากแก่ผู้รับบำนาญ
เกินความจำเป็น จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

๒๑๕

สำเนา ทบ.รับที่ ๓๐๖๖ ลง ๑ พ.ค. ๓๕) บธน. ๒๑๘-๓๕
ด่วนมาก
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ. (กปค. โทร. ๒๒๒๗๒๐๐)
ต่อที่ กห ๐๘๐๑/๙๖๓๗
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๓๕
เรื่อง ระเบียบ กห. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญและการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๓๕
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑)
สิ่งที่สง่ มาด้วย สำเนา ระเบียบ กห. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และการเบิกจ่าย
เงิน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑. สม. ได้ส่งสำเนาระเบียบ กห. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และการ
เบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาให้ ทบ. เพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการเกีย่ วกับ การขอรับ
เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และการเบิกจ่ายเงินของข้า ราชการที่ลาออกจากราชการ เกษียณอายุ
ราชการ ตลอดจนดำเนินการทำเรื่องราวขอรับเงินบำเหน็จตกทอดเงินบำนาญพิเศษ และเงินค้าง
จ่ายให้กับทายาท
๒. กพ.ทบ.ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ระเบียบ กห. ดังกล่าวตามข้อ ๑ ออกมาเพื่อ ปรับปรุง
โดยยกเลิกระเบียบ กห. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๑๑
ให้เหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน ซึ่ง กห. ได้กำหนดการปฏิบัติในการทำเรื่องราวขอรับเงินประเภท
ต่าง ๆ ทุกกรณีให้เป็น หน้าที่ของ นขต.กห., ทบ., ทร., หรือ ทอ. แล้วแต่กรณี ให้กับกำลังพลในสังกัด
ของตนหรือหน่วยที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการที่กล่าวเป็นผู้ดำเนินการ และขอถือจ่ายไปยัง
กระทรวงการคลังโดยตรง สำหรับสาระสำคัญของ ระเบียบ กห. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ
บำนาญ และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น สรุปได้ดังนี้
๒.๑ การออกคำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการต้องระบุไว้ในคำสั่งให้ชัดเจนว่า
ผู้ใด ตำแหน่งใด สังกัดหน่วยใด พร้อ มหมายเลขประจำตัว ออกจากราชการ เพราะเหตุใด ให้ได้รับ
เงินประเภทใด (เบี้ยหวัด บำเหน็จ หรือบำนาญ) ตั้งแต่เมื่อใด
๒.๒ การขอรับเงินประเภทต่างๆ ทุกกรณี ให้เป็นหน้าที่ของ นขต.กห., ทบ., ทร.,
และ ทอ. หรือหน่วยที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการดังกล่าวนี้เป็นผู้ดำเนินการและขอถือจ่ายไป
ยังกระทรวงการคลัง โดยตรง
๒.๓ การออกคำสั่งให้ ข้าราชการครบเกษียณอายุออกจากราชการ ให้ ผู้มีอำนาจ
ออกคำสั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เดือน ก่อนกำหนดออกจากราชการ เพื่อให้มีเวลาเตรียมการต่างๆ
และจัดทำเรื่องราวขอรับเงินให้กับผู้มีสิทธิ และให้เสร็จภายในเวลาไม่น้อยกว่า ๕ เดือน
๒.๔ ในกรณีที่ข้าราชการลาออกจากราชการหรือตาย ดำเนินการให้เสร็จภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องราว
๒.๕ ข้าราชการ หรือผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ถึงแก่ความตายให้หน่วยต้นสั งกัดของ

๒๑๖

บุคคลนั้นเป็นผู้ดำเนินการทำเรื่องขอรับบำเหน็จตกทอด หรือบำนาญพิเศษตลอดจนเงินค้างจ่าย
๒.๖ การเบิกจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ให้หน่วยต่อไปนี้เป็นผู้เบิกจ่าย คือ
๒.๖.๑ สป., ทบ., ทร. และ ทอ.
๒.๖.๒ มทบ. และ จทบ.
๒.๖.๓ หน่วยทหารในพื้นทีท่ ี่ไม่มี มทบ. และ จทบ. ตั้งอยู่
๒.๖.๔ สัสดีจังหวัด และสัสดีอำเภอ
๓. กพ.ทบ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ กห. ได้ออกระเบียบ กห. ว่าด้วยการขอรับเบี้ย
บำเหน็จ บำนาญ และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑๗ เม.ย. ๓๕ เป็นต้นไป
นั้น จำเป็นต้องมอบอำนาจการดำเนินการในส่วนของ ทบ. และแก้ไขระเบียบทบ. ว่า ด้วยการขอรับ
เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๑๑ และคำสั่ง ทบ. ที่เกี่ยวข้อง โดย กพ.ทบ.
จะได้เชิญ ผู้แทน สบ.ทบ., สปช.ทบ. และกง.ทบ. พิจารณาแก้ไขให้สอดคล้องกับระเบียบ กห. ว่า
ด้วยการขอรับเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป
๔. ข้อเสนอ เห็นสมควรอนุมัติให้ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
ของข้าราชการในส่วนของ ทบ. ดังนี้
๔.๑ ให้แก้ไขระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๑๑ และคำสั่ง ทบ. ที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ ในระหว่างที่ดำเนินการแก้ไขตามข้อ ๔.๑ มอบอำนาจให้ จก.สบ.ทบ. มีอำนาจ
ดำเนินการในนาม ผบ.ทบ.ในการขอถือจ่ายไปยังกระทรวงการคลังได้
๔.๓ ให้ สบ.ทบ. สำเนาระเบียบ กห. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ นขต. ทบ. เพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาหากเห็ นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔.
ทั้งนี้อยู่ในอำนาจของ ผช.ผบ.ทบ. (๑) ตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๙๒/๒๕๓๓ ลง ๒๒ พ.ย. ๓๓ เรื่อง การมอบ
อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานเอกสารในกองบัญชาการกองทัพบก

๒๑๗

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑))
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ พล.ท.ชัยวุฒิ ศรีมาศ
ผช.เสธ.ทบ.ผกพ.
๑ มิ.ย. ๓๕
สำเนาถูกต้อง
เสนอ…………………..
พ.อ.
(เสวก พงษ์กระจาย)
ผอ.กอง สบ.ทบ.)
๑๑ มิ.ย. ๓๕
ส.ต.กมลฯ
รต.หญิง

พิมพ์/ทาน
ตรวจ

(ลงชื่อ) พล.ต.ปรีชา อุเทนสุต
(ปรีชา อุเทนสุต)
จก.กพ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท. วชิรา สุริยกุล ณ อยุธยา
รอง เสธ.ทบ. (๒)
๒ มิ.ย. ๓๕

อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
รับคำสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ.ศัลย์ ศรีเพ็ญ
ผช.ผบ.ทบ. (๑)
๒ มิ.ย. ๓๕

๒๑๘

พระราชกฤษฎีกา
กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ
ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕
เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้
ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรกำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารสั่ งให้ ข้ าราชการไปทำการ ซึ่ งให้ นั บ เวล า
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบั ญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ เรี ย กว่า “พระราชกฤษฎี กากำหนดหลั กเกณฑ์การสั่ งให้
ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๕”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ การสั่ งให้ข้าราชการไปทำการใดๆ อันจะนับเวลาระหว่างนั้นเหมื อนเต็มเวลา
ราชการได้ตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ก. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง
ข. เป็นข้าราชการประจำ แต่ในระยะเวลาห้าปีก่อนวันสั่ง ผู้นั้นได้รับราชการเป็นข้าราชการ
ประจำตลอดมา
ความในมาตรา ๓ ข. นี้ถูกยกเลิกแล้วใช้ความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา ๓ พ.ร.ฎ.ฯ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๒ ต่อมาความในมาตรา ๓ ได้ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนทั้งมาตราโดยมาตรา ๓ แห่ง
พ.ร.ฎ.ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

๒๑๙

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
(๖๙ ร.จ. ๑๐๘๙ ตอนที่ ๕๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๔๙๕)

๒๒๐

พระราชกฤษฎีกา
กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒
เป็นปีที่ ๑๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้
ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชกฤษฎี ก า กำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารสั่ ง ให้
ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มราชการ พ.ศ. ๒๔๙๕
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.
๒๔๙๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ เรี ย กว่า “พระราชกฤษฎี กากำหนดหลั กเกณฑ์การสั่ งให้
ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน ข. ของมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การ
สั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ข. เป็นข้าราชการประจำ และในระยะเวลาห้าปีก่อนวันสั่ง ผู้นั้นได้รับราชการเป็นข้าราชการ
ประจำตลอดมา
กำหนดเวลาห้าปี ให้ลดเป็นสองปี สำหรับผู้ที่ ทำการในองค์การสหประชาชาติหรือองค์การ
สนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"
ความในมาตรา ๓ เดิม ได้ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนทั้งมาตราแล้วโดย พ.ร.ฎ.ฯ (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑

๒๒๑

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรี
(๗๖ ร.จ. ๑๖๘ ตอนที่ ๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๒)
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากหาผู้ที่มีเวลาราชการ
ครบ ๕ ปี ก่อนสั่งให้ไปทำการองค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๕ กำหนดไว้ได้ยากเพราะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดไว้ ส่วนมากเป็นผู้มียศสูงกว่าอัตราที่ตั้งขึ้นใหม่ และเนื่องจากองค์การ
นี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เห็ นควรลดเวลาราชการลงให้มีขั้นต่ำเพียง ๒ ปี แล้วควรให้สิทธิแก่ผู้ที่ไป
ทำการองค์การสหประชาชาติด้วย จึงสมควรตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้

๒๒๒

พระราชกฤษฎีกา
กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑
เป็นปีที่ ๓๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้
ข้าราชการทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช
๒๕๒๐ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการ
ไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชกา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้
ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น
เหมือนเต็มเวลาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓ การสั่งให้ข้าราชการไปทำการใดๆ อัน จะนับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการได้ตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบั ญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งให้ไปทำการและอาจสั่งให้ทำการ
ต่อไปได้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกินสี่ปี
(ข) ข้าราชการที่รัฐมนตรีสั่งให้ไปทำการนั้น ต้องเป็นข้าราชการประจำตลอดมาเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี
กำหนดเวลาห้าปีตาม (ข) ให้ลดเป็นสองปี สำหรับผู้ที่ไปทำการในองค์การสหประชาชาติ”

๒๒๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี
(๙๕ ร.จ. ๒๕ ตอนที่ ๑๐๗ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๑)
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับ นี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๓ แห่งพระราช
กฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการ
ไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้กำหนดไว้ว่า
การสั่งให้ข้ าราชการไปทำการอันจะนั บเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการได้ตามความใน
มาตรา ๒๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติบํ าเหน็ จ บํ านาญข้าราชการ พ. ศ. ๒๔๙๔ นั้ น ให้ อ ำนาจของ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีสั่งได้โดยไม่กำหนด สมควรแก้ไขให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดโดย
อนุมัติคณะรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งให้ไปทำการและอาจสั่งให้กระทำการต่อไปได้รวมเวลาทั้งสิ้นไม่เกินสี่ปี
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่งบัญญัติให้ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งให้ นับ
เวลาระหว่างนั้นสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลาราชการ ถ้าได้ขอกลับเข้ารับราชการ
ภายในกำหนดเวลาสี่สิบปีนับแต่วันออกจากราชการก็ให้บรรจุเข้ารับราชการได้ จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้ขึ้น

๒๒๔

พระราชกฤษฎีกา
กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ
ซึง่ ให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการพศ ๒๕๓๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
เป็นปีที่ ๔๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็น การสมควรปรับ ปรุงพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้
ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา ๒๘
แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการ
ไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใ ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่าง
นั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๕
(๒) พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่าง
นั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
(๓) พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่าง
นั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๔ การสั่งให้ข้าราชการไปทำการใดๆ ซึ่งจะนับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ได้ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ต้องประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศโดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หรือเป็นการสั่งให้ไปทำการอย่างอื่น ซึ่งมิใช่การไปปฏิบัติงานในองค์การ

๒๒๕

ระหว่างประเทศ โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ โดยมีระยะเวลาการไปปฏิบัติงาน
หรือทำการไม่เกินสี่ปี
(๒) ข้าราชการซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานหรือให้ไปทำความตาม (๑) ต้องเป็นข้าราชการ
ประจำตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการสั่ งให้ไปปฏิบัติงาน
ในองค์การสหประชาชาติ ให้ลดลงเป็นสองปี
มาตรา ๕ การสั่งการให้ข้าราชการไปทำการใดๆ ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับให้มีผล
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าระยะเวลาที่สั่งการไว้จะสิ้นสุดลง และหากมีการสั่งการให้ข้าราชการดังกล่าวไปทำ
การหรือปฏิบัติงานต่อไป ให้นับรวมระยะเวลาไปทำการดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามมาตรา ๔ (๑) ด้วย
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี
(๑๐๔ ร.จ. ๑ ตอนที่ ๑๐๓ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๐)
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็ น ชอบให้ ออกระเบี ย บสำนั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการให้ ข้าราชการไปปฏิ บัติ งานในองค์การ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งกำหนดให้มี คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาการให้ ข้าราชการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (กขอ.)” มีอำนาจพิจารณา
อนุมัติให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศแทนคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็ม
เวลาราชการ สมควรแก้ไขหลั กเกณฑ์ สั่ งให้ ข้าราชการไปทำการใดๆ ซึ่งให้ นับเวลาระหว่างนั้ น
เหมือนเต็มเวลาราชการโดยให้คณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้พิจารณาอนุมัติสำหรับกรณีการสั่งให้
ข้าราชการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ส่วนกรณีการสั่งให้ไปทำการอื่นนอกจาก การไป
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่า งประเทศ ครูให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเช่นเดิม จึงจำเป็น
ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

๒๒๖

พระราชกฤษฎีกา
กำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคไข้เจ็บ พ. ศ. ๒๕๐๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
เป็นปีที่ ๑๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเสียใหม่
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๔๗๕
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และมาตรา (๒) แห่งพระราชบั ญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดท้องที่กันดารที่จะต้อง
เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ พ.ศ. ๒๕๐๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ
พ.ศ. ๒๔๙๕ และพระราชกฤษฎีกากําหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๔ ให้กำหนดท้องที่ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยง
ต่อโรคภัยไข้เจ็บ ตามมาตรา ๔๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลโท ถ. กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
(๗๕ ร.จ. ๑๓๓ ตอนที่ ๒๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๑)
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บุณฑริก
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากท้องที่กันดารตามพระราชกฤษฎีกา
กำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ บางท้องที่ยังไม่เหมาะสม เพราะ ยัง
สํารวจไม่ได้ทั่วถึง และบางท้องที่ได้เปลี่ยนแปลงไป กับปรากฏว่า มีหลายท้องที่ซึ่งได้ทําการปราบโรค มาลาเรียจน
หมดแล้ว ควรจะยกเลิกที่กําหนดไว้ว่า เป็นท้องที่กันดารที่จะต้อ งเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บสําหรับท้องที่นั้นๆ เสีย จึง
สมควรกําหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเสียใหม่
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(สำเนา)
ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และการเบิกจ่ายเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๑
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และ
การเบิกจ่ายเงิน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ
บำนาญ และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และ
การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๒ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และ
การเบิกจ่ายเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
บรรดาระเบียบ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ เมื่อทางราชการให้ ข้าราชการออกจากราชการโดยมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ
บำนาญ ให้ระบุไว้ในคำสั่งให้ได้ความชัดเจนว่าให้ผู้ใด หมายเลขประจำตัวใด ตำแหน่งใด สังกัด
หน่วยใด ออกจากราชการเพราะเหตุใด ให้ได้รับเงินประเภทใด ตั้งแต่เมื่อใด
กรณีทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดย้ายประเภท เพื่ อรับบำเหน็จ บำนาญ ให้ระบุไว้ในคำสั่งให้
ได้ความชัดเจนตามความในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ข้อ ๕ การจัดทำเรื่องขอรับ เงินประเภทต่าง ๆ ตามระเบี ยบนี้ ให้แก่ผู้มีสิทธิทุกกรณี ให้
ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แล้วแต่กรณีที่
ผู้นั้นสังกัดครั้งสุดท้าย หรือหน่วยที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการดังกล่าวเป็น ผู้ดำเนินการและ
ส่งไปยังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังเขตในพื้นที่ แล้วแต่กรณี โดยตรง
ข้อ ๖ เพื่อให้ข้าราชการที่จะออกจากราชการเพราะเกษียณอายมีเวลาเตรียมการ จึง ให้
หน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการออกคำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการหรือประกาศ การเกษีย ณอายุ
ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าแปดเดือน ก่อนที่ข้าราชการจะถึงกำหนดออกจากราชการกับให้ส่วนราชการ
ตามข้ อ ๕ จั ด ทำเรื่ อ งขอรั บ เงิน ให้ แ ก่ ผู้ มี สิ ท ธิ และให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ล งลายมื อ ชื่ อ ในแบบขอรับ เมื่ อ
ตรวจสอบเรื่องเป็นการถูกต้องแล้ว ให้ส่งไปยังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังเขตในพื้นที่ภายใน
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เวลาไม่น้อยกว่าห้าเดือน ก่อนที่ข้าราชการผู้นั้นจะถึงกำหนดออกจากราชการ
สำหรับในกรณีที่ข้าราชการลาออกจากราชการหรือตาย เมื่อส่วนราชการตามข้อ ๕ ได้รับ
เรื่องขอรับเงินประเภทต่าง ๆ และตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้ส่งไปยังกรมบัญชีกลางหรือ สำนักงาน
คลังเขตในพื้นที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเรื่อง เว้นแต่ความล่าช้าอันเนื่องมาจากการกระทำ
ของผู้มีสิทธิเอง
ข้อ ๗ การจัดทำเรื่องขอรับเงินประเภทต่าง ๆ ให้จัดทำหลักฐานต่าง ๆ ประกอบเรื่องตาม
ผนวก ก. ข. ค. และ ง. ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๘ การรับรองรูปถ่ายของผู้มีสิทธิ ให้ผู้มีหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร เป็น
ผู้ลงลายมือชื่อรับรองหลังรูปถ่ายว่าเป็นรูปถ่ายของผู้มีสิ ทธิจริง ส่วนกรณี ที่ข้าราชการถึง แก่
ความตาย ให้ผู้มีหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร หรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่ทายาทมี
ภูมิลำเนาอยู่ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองหลังรูปถ่ายว่าเป็นรูปถ่ายของทายาท หรือ ผู้อุปการะ หรือ
ผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย หรือผู้ที่ผู้ ตายได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้ รับบำเหน็จตกทอด ตามแบบที่
กระทรวงการคลังกำหนดไว้จริง พร้อมกับลงตำแหน่งของผู้รับรองรูปถ่าย และวัน เดือน ปี ที่รับรอง
ไว้ด้วย
ข้อ ๙ ประวัติรับราชการ ให้ติดรูปถ่ายของเจ้าของประวัติรับราชการ และทำ เครื่องหมาย
ประจำต่อไว้เพื่อป้องกันการลอกหรือสับเปลี่ยน และลงรายการด้านล่างด้วย
ข้อ ๑๐ ห้ามฉีกหรือเปลี่ยนแผ่นใดแผ่นหนึ่งของประวั ติรับราชการ ในกรณีที่เขียนไม่พอ
และจะเพิ่มเติมในหน้ าใด หัวข้อใด ให้ ทำเครื่องหมายประจำต่อไว้ และให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ประวัติรับราชการลงลายมือชื่อรับรองกำกับไว้ด้วย
ข้อ ๑๑ การตรวจสอบรายการเกี่ยวกับเงินเดือน ให้เจ้าหน้าที่กรมการเงินกลาโหม กอง
การเงินสำนักยุทธบริการ กรมราชองครักษ์ กรมการเงินทหาร กรมการเงินทหารบก กรมการเงิน
ทหารเรือ กรมการเงินทหารอากาศ หรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เบิกเงินตรงกับสำนักงานคลัง
จังหวัดหรือสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ตรวจสอบ รายการเกี่ยวกับเงินเดือน
ในประวัติรับราชการ และแบบยื่นเรื่องขอรับเงินประเภทต่าง ๆ ของ ข้าราชการในสังกัดส่วนราชการ
ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือส่วนราชการที่เบิกเงินตรง
กับสำนักงานคลังจังหวัดหรือสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ แล้วแต่กรณี แล้วลงลายมือชื่อรับรอง
เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๒ กรณีรับราชการต่างกระทรวง ทบวง กรม แล้วมารับราชการทางกระทรวงกลาโหม
ให้ส่งหลักฐานการรับรองเวลาราชการ และการโอน การลาออกหรือปลดออก แล้วแต่กรณี แนบไป
กับเรื่องอย่างละ ๒ ฉบับ
ข้อ ๑๓ ทหารกองหนุน มีเบี้ ยหวัด เมื่อจะหมดสิทธิรับเบี้ยหวัดตามข้อบั งคับกระทรวง
กลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด เพราะเหตุใด ๆ ก็ดี ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้นั้นรายงานตามลำดับ

๒๓๔

ชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้นที่มีอำนาจสั่งให้รับเบี้ยหวัด เพื่อสั่งให้งดรับเบี้ยหวัดหรือย้าย ประเภทจาก
ทหารกองหนุ น มีเบี้ ยหวัด หากผู้นั้ น จะมีสิทธิได้รับบำเหน็จ หรือบำนาญต่อไป ก็ได้ รายงานย้าย
ประเภทจากทหารกองหนุน มีเบี้ยหวัดก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
ข้อ ๑๔ ข้าราชการบำนาญ เมื่อจะหมดสิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญ
ข้าราชการ เพราะเหตุใด ๆ ก็ดี ให้ส่วนราชการต้นสังกัดรายงานตามลำดับชั้นจนถึง ผู้บังคับบัญชา
ชั้นที่มีอำนาจสั่งให้รับบำนาญเพื่อให้งดรับบำนาญ
ข้อ ๑๕ การสั่งให้งดรับเบี้ยหวัดและบำนาญตามความในข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ให้ส่วนราชการ
ต้นสังกัดแจ้งส่วนราชการที่เบิกจ่ายเงินดังกล่าวทราบโดยเร็ว เพื่อระงับการเบิกจ่ายเงินไว้ แล้วส่ง
สำเนาคำสั่งไปให้ทราบภายหลัง
ข้อ ๑๖ การตรวจสอบรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหารหรือตำรวจตามแบบของกระทรวง
การคลัง และการตรวจสอบรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณสำหรับบุคคลที่ทำหน้าที่ ตามที่กระทรวง
กลาโหมกำหนด ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมที่จะต้องรับรองตามแบบของ กระทรวงการคลั ง
นั้น ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป เป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองในแบบดังกล่าว
ข้อ ๑๗ เมื่อส่วนราชการได้ดำเนินการตามข้อ ๕ และได้รับการสั่งจ่ายแล้ว ให้ดำเนินการ
ดังนี้
๑๗.๑ กรณี สั่งจ่ายทางกรมการเงินกลาโหม ให้ ส่งใบแนบหนังสือสั่งจ่ายฉบับ
สำหรับ ส่ วนราชการผู้ เบิ ก สำเนาคู่ฉบั บ หลั กฐานที่เกี่ยวข้องแนบแบบคำขอรับบำเหน็จ บำนาญ
พร้อมด้วยประวัติรับราชการ (ถ้ามี) และรูปถ่ายของผู้มีสิทธิ (ซึ่งได้รับรองตาม ข้อ ๘ แล้ว) ไปยัง
กรมการเงินกลาโหมโดยด่วนเพื่อจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ เมื่อกรมการเงินกลาโหม
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารดังกล่าวคืนต้นสังกัด
๑๗.๒ กรณีสั่งจ่ายทางส่วนราชการอื่น ให้รวบรวมสำเนาใบแนบหนังสือสั่งจ่าย
ฉบับสำหรับส่วนราชการผู้ขอ สำเนาแบบ ๕๓๐๐ หรือ ๕๓๐๙ และแบบ บ. ส่งกรมการเงินกลาโหม
ภายในวัน ที่ ๑๕ ของทุกเดือน เพื่อกรมการเงินกลาโหมจะได้บันทึกรวบรวมไว้เป็ นสถิติ ผู้รับเงิน
ประเภทต่าง ๆ ของกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๑๘ ข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ที่ถึงแก่ความตายสังกัดหน่วยใด ให้หน่วยนั้น
เป็นผู้จัดทำเรื่องขอรับบำเหน็จตกทอดหรือบำนาญพิเศษตลอดจนเงินค้างจ่าย
ข้อ ๑๙ การเบิกจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ให้หน่วยดังต่อไปนี้เป็นผู้เบิกจ่าย คือ
๑๙.๑ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเงินทางกรุงเทพมหานคร ให้สำนักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เป็นผู้เบิกจ่าย โดยผู้มีสิทธิรับเงินเป็นเหล่าทัพ
ใดก็ให้ เหล่าทัพนั้นเป็น ผู้เบิกจ่าย เว้นแต่ผู้มีสิทธิรับเงินแสดงความจำนงจะขอรับเงินที่สำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ก็ให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้เบิกจ่าย
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๑๙.๒ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเงินทางต่างจังหวัด ซึ่ งมีมณฑลทหารบกหรือจังหวัด
ทหารบกตั้งอยู่ ให้มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบกนั้นเป็นผู้เบิกจ่าย
๑๙.๓ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเงินทางต่างจังหวัด ซึ่งไม่มีมณฑลทหารบกหรือจังหวัด
ทหารบกตั้งอยู่ แต่มีหน่วยทหารบกหรือทหารอากาศที่มีเจ้าหน้าที่การเงินตั้งอยู่ ให้ หน่วยทหารนั้ น
เป็นผู้เบิกจ่าย
๑๙.๔ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเงินทางต่างจังหวัด ซึ่งไม่มีหน่วยทหารตามข้อ ๑๙.๒
และข้อ ๑๙.๓ แต่มีหน่วยสัสดีจังหวัดตั้งอยู่ ให้สัสดีจังหวัดนั้นเป็นผู้เบิกจ่าย
๑๙.๕ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเงินทางอำเภอในต่างจังหวัด ซึ่งไม่มีหน่วยทหารตาม
ข้อ ๑๔.๒ ข้อ ๑๔.๓ และข้อ ๑๔.๔ ตั้งอยู่ ให้เป็นหน้าที่ของอำเภอนั้นเป็นผู้เบิกจ่าย
ข้อ ๒๐ ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินที่หน่วยเบิกจ่ายเงินตามข้อ ๑๙ (เว้นกรมการเงินกลาโหม)
ได้โอนไปรับเงินที่หน่วยเบิกจ่ายเงินยังส่วนราชการอื่น หรือหมดสิทธิรับเงิน หรือถึงแก่ความตาย ให้
หน่วยเบิกจ่ายเงิน รวบรวมส่งกรมการเงินกลาโหมภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน เพื่อจะได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง
ข้อ ๒๑ ให้เจ้ากรมการเงินกลาโหมรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
(ลงชื่อ) นายชวน หลีกภัย
(นายชวน หลีกภัย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ - หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการแก้ไขปรับ ปรุง
ระเบียบเกี่ยวกับการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และการเบิกจ่ายเงินให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับ การแก้ไขสิท ธิในการขอรับ บำเหน็จตกทอดและการแบ่ งจ่ายบำเหน็ จตกทอดตาม
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้
แก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับ และการจ่ายบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้ หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคส่ง
แบบขอรับบำเหน็จ บำนาญปกติไปยังสำนักงานคลังเขตที่ หน่วยงานนั้นอยู่ภายในเขตทำการได้
รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมแบบฟอร์มในการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ให้สอดคล้องกับระบบกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ จึงจำเป็นต้องวางระเบียบนี้
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ผนวก ก.
หลักฐานประกอบการจัดทำเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญปกติ
๑. กรณีขอรับเบี้ยหวัด
๑.๑ แบบ ๕๓๐๐ ของกระทรวงการคลัง ๒ ฉบับ
๑.๒ แบบ บ. ของกระทรวงกลาโหม ๒ ฉบับ
๑.๓ ประวัติรับราชการ
๑.๔ บัญชีรายชื่อผู้ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จ บำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ๒ ฉบับ
๑.๕ สำเนาคำสั่งให้ออกจากราชการ ๒ ฉบับ
๒. กรณีขอรับบำเหน็จ บำนาญปกติ
๒.๑ แบบ ๕๓๐๐ ของกระทรวงการคลัง ๒ ฉบับ
๒.๒ แบบ บ. ของกระทรวงกลาโหม ๒ ฉบับ
๒.๓ ประวัติรับราชการ
๒.๔ บัญชีรายชื่อผู้ได้นับเวลาราชการเป็นทวี คูณตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ๒ ฉบับ
๒.๕ สำเนาคำสั่งให้ออกจากราชการ ๒ ฉบับ
๒.๖ สำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่อ อกจากราชการ (กรณี
เกษียณอายุ) ๒ ฉบับ
๒.๗ ใบแสดงความเห็น ของแพทย์แบบ สด.๖ หรือแบบของกระทรวงการคลั ง (กรณี
ทุพพลภาพ) ๒ ฉบับ (ตัวจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ)
๓. กรณีขอรับบำเหน็จ บำนาญ ย้ายประเภทจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
๓.๑ แบบ ๕๓๐๐ ของกระทรวงการคลัง ๒ ฉบับ
๓.๒ แบบ บ. ของกระทรวงกลาโหม ๒ ฉบับ
๓.๓ สำเนาคำสั่งย้ายประเภทจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด เพื่อรับบำเหน็จ บำนาญ ๒ ฉบับ
หมายเหตุ
ทหารผู้ใดในระหว่างรับราชการเป็นทหารกองประจำการ ต้องเลื่อนการปลดจาก
กองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ในการจัดทำเรื่องขอรับเบี้ยหวย บำเหน็จ
บำนาญ ของทหารผู้นั้น ต้องระบุข้อเท็จจริงไว้ในแบบ บ. ว่าครบกำหนดวันปลดจา กองประจำการ
เมื่อใด และทางราชการได้ทำการปลดจริงเมื่อใด

๒๓๗

ผนวก ข.
หลักฐานประกอบการจัดทำเรื่องขอรับบำนาญพิเศษหรือบำเหน็จตกทอด
๑. กรณีขอรับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
๑.๑ แบบ ๕๓๐๐ ของกระทรวงการคลัง ๒ ฉบับ
๑.๒ แบบ บ. ของกระทรวงกลาโหม ๒ ฉบับ
๑.๓ ประวัติรับราชการ
๑.๔ ใบแสดงความเห็นของแพทย์แบบ สด.๖ หรือแบบของกระทรวงการคลัง ๒ ฉบับ
(ตัวจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ)
๑.๕ สำเนาคำสั่งปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินหรือในเวลาปกติ ๒ ฉบับ
๑.๖ หนั งสื อรับ รองการไปปฏิ บั ติราชการ ๒ ฉบั บ (ตั วจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบั บ )
หรือสำเนาคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ๒ ฉบับ
๑.๗ สำเนาสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาปูนบำเหน็จ
พิเศษ ๒ ฉบับ
๑.๘ แผนที่สังเขป (กรณีอุบัติเหตุ) ๒ ฉบับ
๑.๙ สำเนาสรุปผลการสอบสวนของตำรวจ (กรณีอุบัติเหตุ) ๒ ฉบับ
๑.๑๐ บัญชีรายชื่อผู้ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ๒ ฉบับ
หมายเหตุ
กรณีปฏิบัติราชการลับและทางราชการยังสงวนไว้เป็นความลับ จะงดส่งหลักฐาน
ตามข้อ ๑.๖ และหรือข้อ ๑.๗ และหรือข้อ ๑.๔ ก็ได้ แต่จะต้องส่งหนังสือของหัวหน้าส่วนราชการ
ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชาการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
ผู้ ที่ รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายรับ รองว่าส่ วนราชการใดได้สั่ งให้ ผู้ ใดไปปฏิ บั ติ
ราชการลับ และได้ประสบอันตรายจนพิการหรือทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติราชการลับนั้น เมื่อ
วัน เดือน ปี ใดจริงไปแทนด้วย
๒. กรณีขอรับบำนาญพิเศษของทายาท
๒.๑ แบบ ๕๓๐๙ ของกระทรวงการคลัง ๒ ฉบับ
๒.๒ แบบ บ. ของกระทรวงกลาโหม ๒ ฉบับ
๒.๓ ประวัติรับราชการ
๒.๔ ใบแสดงความเห็นของแพทย์ แบบ สด. ๖ หรือแบบของกระทรวงการคลัง ๒ ฉบับ
(ตัวจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ)

๒๓๘

๒.๕ สำเนาคำสั่งปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินหรือในเวลาปกติ ๒ ฉบับ
๒.๖ หนังสือรับรองการไปปฏิบัติราชการ ๒ ฉบับ (ตัวจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๑) หรือสำเนา
คำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ๒ ฉบับ
๒.๗ สำเนาสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาปูนบำเหน็จ
พิเศษ ๒ ฉบับ
๒.๘ แผนที่สังเขป (กรณีอุบัติเหตุ) ๒ ฉบับ
๒.๙ สำเนาสรุปผลการสอบสวนของตำรวจ (กรณีอุบัติเหตุ) ๒ ฉบับ
๒.๑๐ บัญชีรายชื่อผู้ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ๒ ฉบับ
๒.๑๑ สำเนาทะเบียนบ้าน เฉพาะผู้มีสิทธิ ๒ ฉบับ
๒.๑๒ สำเนามรณบัตร หรือสำเนาทะเบียนคนตาย ๒ ฉบับ
๒.๑๓ หนังสือรับรองการตายของผู้ที่เชื่อถือได้ (รับรองการตายของบิดา มารดา สามี ภริยา
บุตร) ๒ ฉบับ (ตัวจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ)
๒.๑๔ แบบรายการสอบสวนบำนาญพิเศษ หรือบำเหน็จตกทอด ๒ ฉบับ
๒.๑๕ หนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการ เฉพาะผู้มีสิทธิที่บรรลุนิติภาวะ
๒.๑๖ หนังสือสัญญาค้ำประกันปิดอากรแสตมป์
๒.๑๗ หลักฐานการสอบสวนการเป็นทายาทของอำเภอ ประกอบคำให้การของทายาท
ผู้มีสิทธิ์ เว้นผู้เยาว์ และคำให้การของพยาน ๒ คน สอบสวนให้ได้ความว่าผู้ตายมีบิดามารดา ชื่อใด
ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว เมื่อวัน เดือน ปีใด มีคู่สมรสทั้งหมดกี่คน ชื่อใดบ้ าง เป็นคู่สมรสโดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ มีบุตรกี่คน บิ ดาหรือมารดาชื่อใด เกิดวัน เดือน ปีใด ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไป
แล้ว เมื่อวัน เดือน ปีใด เคยจดทะเบียนรับรองบุตรหรือบุตรบุญธรรมไว้บ้าง หรือไม่ ทั้งนี้ให้แนบ
หลักฐานนั้น ๆ ไปด้วย ๒ ชุด
๒.๑๘ สำเนาหลักฐานการสูญหาย หรือสาบสูญ ๒ ฉบับ
๒.๑๙ สำเนารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการในระยะก่อนตายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม
สัปดาห์ กรณีปฏิบัติงานในลักษณะตรากตรำ เร่งรัด หรือเคร่งเครียด เกินกว่าปกติธรรมดา ๒ ฉบับ
๒.๒๐ หลักฐานประกอบการเป็นทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ (ตามผนวก ค.)
๒ ชุด
หมายเหตุ
กรณีปฏิบัติราชการลับและทางราชการยังสงวนไว้เป็นความลับ จะงดส่งหลักฐาน
ตามข้อ ๒.๖ และหรือข้อ ๒.๗ และหรือข้อ ๒.๘ และหรือข้อ ๒.๑๒ ก็ได้ แต่จะต้องส่งหนังสือ ของ
หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชาการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายรับรองว่าส่วนราชการใดได้สั่งให้

๒๓๙

ผู้ใดไปปฏิบัติราชการลับ และตายหรือสูญหาย เนื่องจากการปฏิบัติ ราชการลับนั้น เมื่อวัน เดือน ปี
ใดจริง ไปแทนด้วย
๓. กรณีขอรับบำเหน็จตกทอด
๓.๑ แบบ ๕๓๐๙ ของกระทรวงการคลัง ๒ ฉบับ
๓.๒ แบบ บ. ของกระทรวงกลาโหม ๒ ฉบับ เว้นข้าราชการบำนาญตายไม่ต้องจัดทำ
แบบ บ.
๓.๓ ประวัติรับราชการ เฉพาะข้าราชการประจำการตาย
๓.๔ บัญชีรายชื่อผู้ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒ ฉบับ
๓.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน เฉพาะผู้มีสิทธิ ๒ ฉบับ
๓.๖ สำเนามรณบัตร หรือสำเนาทะเบียนคนตาย ๒ ฉบับ
๓.๗ หนั งสื อรับ รองการตายของผู้ที่เชื่อถือได้ (รั บรองการตายของบิ ดา มารดา สามี
ภริยา บุตร) ๒ ฉบับ (ตัวจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ)
๓.๘ แบบรายการสอบสวนบำนาญพิเศษหรือบำเหน็จตกทอด ๒ ฉบับ
๓.๙ หนังสือรับรองการชดใช้ เงินคืนให้แก่ทางราชการ เฉพาะผู้มีสิทธิที่บรรลุนิติภาวะ
๓.๑๐ หนังสือสัญญาค้ำประกันปิดอากรแสตมป์
๓.๑๑ หลักฐานการสอบสวนการเป็นทายาทของอำเภอ ประกอบคำให้การของทายาทผู้มี
สิทธิ์ เว้นผู้เยาว์ และคำให้การของพยาน ๒ คน สอบสวนให้ได้ความว่า ผู้ตายมีบิดา มารดา ชื่อใด
ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว เมื่อวัน เดือน ปีใด มีคู่สมรสทั้งหมดกี่คน ชื่อใดบ้าง เป็นคู่สมรส โดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ มีบุตรกี่คน บิดาหรือมารดาชื่อใด เกิดวัน เดือน ปีใด ยังมีชีวิตหรือ ตายไปแล้ว
เมื่อวัน เดือน ปีใด เคยจดทะเบียนรับรองบุตรหรือบุตรบุญธรรมไว้บ้ างหรือไม่ ทั้งนี้ให้แนบหลักฐาน
นั้น ๆ ไปด้วย ๒ ชุด
๓.๑๒ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
๓.๑๓ สำเนาหลักฐานการสาบสูญ ๒ ฉบับ
๓.๑๔ ถ้าตายด้วยเหตุอื่นซึ่งมิใช่กรณีปกติ ให้ส่งหลักฐานซึ่งแสดงว่าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้น
เนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง หลักฐานเหล่านี้เป็นของฝ่ายใด ให้เจ้าหน้าที่ของ
ฝ่ายนั้นรับรองสำเนา ๒ ชุด
๓.๑๕ หลักฐานประกอบการเป็นทายาท (ตามผนวก ค.) ๒ ชุด

๒๔๐

ผนวก ค.
หลักฐานประกอบการเป็นทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ
๑. คู่สมรส
๑.๑ สำเนาทะเบียนการสมรส หรือใบสำคัญการสมรส ถ้าสมรสก่อนใช้ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๔ ต้องส่งหนังสือของอำเภอรับรองการเป็นสามีภรรยา หรือ สำนวนการ
สอบสวนของอำเภอเกี่ย วกับ การเป็ น สามีภ ริย า หรือสำเนาทะเบี ยนบ้ านบุตร ที่ เกิดก่อนการใช้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าว
๑.๒ สำเนาทะเบียนการหย่า หรือใบสำคัญการหย่าที่ทางอำเภอออกให้หรือคำสั่งศาล
๑.๓ กรณีมีคู่สมรสหลายคน ให้นำสำเนาคำพิพากษาของศาลชี้ขาดว่าผู้ใดเป็นคู่สมรส
โดยชอบด้วยกฎหมาย
๒. บิดามารดา
๒.๑ หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็น บิดาโดยกำเนิด และชอบด้วยกฎหมาย (กรณีผู้ตายเกิด
ภายหลังการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕)
๒.๒ สำเนามรณบัตรหรือสำเนาทะเบียนคนตายหรือหนังสือรับรองของอำเภอหรือสำนวน
การสอบสวนของอำเภอในกรณี บิดามารดาถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว
๓. บุตร
๓.๑ สำเนาทะเบียนบ้าน
๓.๒ สำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ กรณีที่พิการถึงทุพพลภาพ และใบแสดงความเห็น
ของแพทย์
๓.๓ ใบรับรองการศึกษา ในกรณีที่บุตรมีอายุเกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ แต่ยังศึกษาอยู่
๓.๔ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ปกครองของผู้เยาว์ (เฉพาะกรณีบิดาและมารดาตาย)
๓.๕ สำเนาคำสั่งศาลให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
๔. บุตรที่บิดารับรอง
สำเนาทะเบียนการรับรองบุตร
๕. บุตรบุญธรรม
๕.๑ สำเนาทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม
๕.๒ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์
๖. บุตรตามคำสั่งศาล
สำเนาคำพิพากษาของศาลสั่งว่าเป็นบุตร

๒๔๑

๗. ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ
๗.๑ สำเนาสำนวนการสอบสวนผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ ซึ่งอำเภอเป็น ผู้สอบสวน
โดยมีพยานอย่างน้อย ๒ คน
๗.๒ หลักฐานต่าง ๆ ประกอบคำให้การ (ถ้ามี)
คำชี้แจงลักษณะของผู้อุปการะและอยู่ในอุปการะ
๑. ในกรณี ผู้อยู่ ในอุป การะ อัน มีสิ ทธิจะได้รับบำนาญพิเศษ ให้ ส่วนราชการต้นสั งกัด
พิจารณาดังนี้
๑.๑ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้อุปการะหรือไม่
๑.๒ การตายของผู้ตายทำให้ขาดอุปการะและได้รับความเดือดร้อนเพราะขาด
อุปการะนั้นเพียงใด
๑.๓ ความเดือดร้อนที่ได้รับ เป็นความเดือดร้อนถึงขนาดเกี่ยวกับความเป็นความ
ตายหรือไม่ หรือว่าเป็นเพียงเดือดร้อนเพราะขาดผู้ที่ได้ให้ที่อยู่อาศัยเท่านั้น
๑.๔ โดยสภาพของการอยู่ในอุปการะ ย่อมหมายถึ งว่าผู้อยู่ในอุปการะผู้ตายไม่
สามารถช่วยตัวเองได้ จำเป็นจะต้องให้คนอื่นช่วย ดังนั้น ถ้าผู้อยู่ในอุปการะผู้ตายจะเป็นผู้อุปการะ
คนอื่นอยู่ด้วย ในขณะเดียวกันย่อมหมายถึงผู้นั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้อยู่ในอุปการะผู้ตายได้
๒. ในกรณีผู้อุปการะอันมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณา ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้ที่ได้อุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษาแก่ผู้ตายมาแต่เยาว์วัยฉันท์บิดามารดา
กับบุตรหรือ
๒.๒ เป็นผู้ทมี่ ีลักษณะดังต่อไปนี้
ก. ได้อุปการะผู้ตาย เนื่องจากผู้ตายมีรายได้ไม่เพียงพอแก่อัตภาพ ไม่สามารถ
ช่วยตัวเองได้
ข. ต้องเป็นการอุปการะประจำเป็นส่วนใหญ่ มิใช่เป็นเพียงแต่ให้เครื่องอุปโภค
บริโภค หรือดูแลการเจ็บป่วยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น
ค. ถ้าขาดผู้อุปการะไปจะต้องได้รับความเดือดร้อนถึงอดอยาก มิใช่เพียงแต่
ขาดความสะดวก หรือขาดความสุขทางกายและใจไปบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ง. ผู้อุปการะจะต้องมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพียงพอ และอยู่ในฐานะ
ที่จะอุปการะผู้ตายได้ตามควรแก่อัตภาพ

๒๔๒

ผนวก ง.
การส่งรูปถ่ายของผู้มีสิท ธิขอรับเงินประเภทต่าง ๆ ให้ผู้มีสิทธิส่งรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวม
หมวก ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว ดังนี้
๑. กรณีรับเบี้ยหวัด บำนาญปกติ บำนาญพิเศษ
๑.๑ รับเงินทางกรุงเทพมหานคร คนละ ๖ รูป
๑.๒ รับเงินทางต่างจังหวัด คนละ ๓ รูป
๒. กรณีรับบำเหน็จ บำเหน็จตกทอด
๒.๑ รับเงินทางกรุงเทพมหานคร คนละ ๔ รูป
๒.๒ รับเงินทางต่างจังหวัด คนละ ๓ รูป

๒๔๓
แบบขอรับเบีย้ หวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ หรือ เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ

5300

สำหรับส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือจังหวัด
ที่ …………………….. / ………………………….

กองทัพบก 02004
รหัสหน่วยงาน/จังหวัด
วันที่ ……………………../…………/……………….

9 0 0 0 0 0
0 0 0

เรื่อง ขอให้สั่งจ่ายเงิน ……………………………………………….………
เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
โปรดพิจารณาสั่งจ่าย  เบี้ยหวัด  บำเหน็จ  บำนาญ  บำนาญพิเศษ  บำเหน็จดำรงชีพ  เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ ให้แก่
ตาม  พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
ตาม  พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังคำขอข้างล่าง และขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในแนบคำขอนี้ถูกต้อง และยังไม่เคย
ขอเงินดังกล่าวมาก่อนแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้ส่ง  สมุด/แฟ้มประวัติ
และเอกสารรวบรวม ……………….. ฉบับ มาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื
อ
่
)………………………………………………………………………..(1)
…………………………………………………….
(…………………………………………………………………………….)
โทร ……………………………………………..
ตำแหน่ง……………………………………………………………………………….
สำหรับผู้ขอ
ข้าพเจ้า

0 0 0

ยศ…………………..…………….

ขอรับเงินประเภท
01  เบี้ยหวัด
02  บำเหน็จ
03  บำนาญ
04  บำนาญพิเศษอัตราที่ได้รับ................
07  เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ
10  บำเหน็จสมาชิก กบข.
11  บำนาญสมาชิก กบข.
14  บำเหน็จดำรงชีพ
15  บำเหน็จดำรงชีพสมาชิก กบข.
16  บำนาญข้าราชการการเมือง

0 0 0

 ข้าราชการ
 …………………..…..

คำนำหน้า……………… ชื่อ …………………………….. นามสกุล ………………………………....

วันเดือนปีเกิด (2)
วันเดือนปีที่เริ่มนับเป็นเวลาราชการ
วันเดือนปีที่ออกจากราชการ
…….. / …….. / ……..
…….. / …….. / ……..
…….. / …….. / ……..
เหตุทอี่ อก
ตำแหน่ง …………………………………………………………………………………………..
1  ลาออก
เริ่มจ่ายตั้งแต่ …….. / …….. / …….. ถึง …….. / …….. / ……..
2  ให้ออก
(สำหรับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางกรอก)
3  ปลดออก
สถานภาพผู้ขอ
เบี้ยหวัด
บำนาญพิเศษ
1  ชั้นประทวนและพลทหารประจำการ
1  ข้าราชการ
2  ชั้นสัญญาบัตร
2  พลฯ กองประจำการ
3  ข้าราชการกลาโหม (3)
3  อาสาสมัคร อส. อส.ทพ.

เหตุแห่งบำเหน็จบำนาญ
กรณีขอรับเบี้ยหวัด (4)
ลักษณะการปฏิบัติงาน
1  ร้องขอ
บำนาญ
บำเหน็จหรือบำนาญ
2  ไม่ร้องขอ
1  ข้าราชการพลเรือน (ออกก่อน 28 ก.ย. 39)
1  ทดแทน
จบการศึกษา
2  ข้าราชการพลเรือน
2  ทุพพลภาพ
3  ทหาร ตำรวจ
3  สูงอายุ/เกษียณอายุ
0  อื่นๆ....................................................(5)
4  ข้าราชการการเมือง
4  รับราชการนาน
1  จบ ร.ด. ปีที่ 1
บำนาญพิเศษ
5  มาตรา 17 หรือ มาตรา 18
2  จบ ร.ด. ปีที่ 2
1  ยามปกติ
6  พ.ร.บ. กองทุนมาตรา 47
3  จบ ร.ด. ปีที่ 3 ขึ้นไป
2  ปฏิบัติราชการเสี่ยงภัย
7  พ.ร.บ. กองทุน มาตรา 48
4  จบเตรียมอุดมศึกษา/ปวช.
3  ปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม
ส่วนราชการที่สังกัดครั้งสุดท้าย
5  จบ ปกศ. สูง/ปวท. ขึ้นไป
กรม ……………………………………………………………
วันขึ้นทะเบียนทหาร/วันล้วง
รหัส 
……….….. / ……….….. / …………...
กระทรวง …………………………………………………….
จังหวัด…………………………………………………………
รหัส 
(ลงชื่อ) ….พลตรี………………………………………………………………………………….
ขอรับเงินทาง  ส่วนกลางที่กรม …………………………………………………………………………
(…………………………………………………………………………………………)
(6)
รหัส 
วันที่ ……………/………………../…..61………….
ขอรับเงินทาง  ส่วนภูมิภาคที่จังหวัด……………………………………………………………………
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………
(6)
รหัส 
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………
ขอรับเงินทาง  หน่วยงานผู้เบิก …………………….……………………………………………………
ที่อยู่ …………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………………………..
(6)
รหัส 
(1), (2), (3), (4), (5), (6) ดูคำอธิบายหน้า 4

๒๔๔
รหัส
01

เวลาปกติ

เวลาราชการ
1
2
3
4
ปราบปรามคอมมิวนิสต์
ปฏิบัติราชการลับ
ปฏิบัติราชการสงครามเวียดนาม
ปฏิบัติราชการพิเศษ
ปฏิบัติราชการตามแผนป้องกันประเทศ
กฎอัยการศึก พ.ศ.2500 (17 ก.ย. 00 – 3 ต.ค. 00)
”
พ.ศ.2500 (17 ก.ย. 00 – 9 ม.ค. 01)
”
พ.ศ.2501 (21 ต.ค. 01 – 28 ต.ค.08)
”
พ.ศ.2519 (7 ต.ค. 19 – 5 ม.ค. 20)
”
พ.ศ.2534 (23 ก.พ. 34 – 2 พ.ค. 34)

14
15
16
17
18
22
23
24
25
26
38
41

เวลาทวีคูณ
”
”
”
”
”
”
”
”
”
เวลาทวีคูณอื่นๆ
เวลาระหว่างรับเบี้ยหวัด นับ 1 ใน 4

51
52
53
54
61

ตัด
ตัด
ตัด
ตัด
ตัด

รหัส
71
75
76
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

เงินเดือนเดือนสุดท้ายเดือนละ
บำนาญเดือนละ
บำนาญพิเศษทุพพลภาพเดือนละ
เบิกลด
เงินเพิ่ม พ.ด.ร.ส.
พ.ส.ร.
พ.น.บ.
พ.ด.ร.
พ.ป.ผ.
พ.ล.ฐ.
พ.ป.อ.
พ.ค.บ.
ผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศ

ตั้งแต่

ถึง

 ลา  พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หนีหรือขาดราชการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน
 ลา  พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยได้รับเงินเดือน 1/2
 ลา  พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยได้รับเงินเดือน 1/3
 ลา  พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยได้รับเงินเดือน 1/4
ป่วย ลา หนี ขาด ศึกษาต่อ ระหว่างประกาศกฎอัยการศึก
อัตราเงินเดือน / บำนาญ

เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางกรอก)

หมายเหตุ การขอรับบำนาญพิเศษไม่ต้องกรอกเวลาราชการ

บาท

๒๔๕
ทบ. ๑๐๑-๐๔๑
(แบบ บ.)
ยศ, ชื่อ

รายการคำนวณเวลาราชการขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
หมายเลขประจำตัว
สังกัด

๑.
๒.
๓.

วัน เดือน ปี เกิด
วันขึ้นทะเบียนทหาร
วันเข้ารับราชการครั้งแรก
๓.๑ คำสั่งให้เข้ารับราชการ
๓.๒ วันเริ่มเข้าปฏิบัตริ าชการ
๓.๓ เงินเดือน
บาท
๔. วันออกจากราชการ
๔.๑ คำสั่งให้ออกจากราชการ
๔.๒ สาเหตุที่ออกจากราชการ
๔.๓ เงินเดือนเดือนสุดท้าย
บาท
๕. วันเข้ารับราชการใหม่
๕.๑ คำสั่งให้เข้ารับราชการ
๕.๒ วันเริ่มเข้าปฏิบัตริ าชการ
๕.๓ เงินเดือน
บาท
๖. วันออกจากราชการครั้งสุดท้าย
๖.๑ คำสั่งให้ออกจากราชการ
๖.๒ สาเหตุที่ออกจากราชการ
๖.๓ สังกัด
๗. วันปลดเป็นกองหนุนชั้นที่ ๑ ประเภทที่ ๑
๘. วันย้ายประเภทเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ
๙. คำสั่งย้ายประเภท
๑๐. เคยได้รับ เบีย้ หวัด บำเหน็จ บำนาญ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่

รวม
รับราชการติดต่อ

บาท

รวม

บาท

รวม

บาท

๒๔๖
๑๑. วัน ลา ขาด หรือพักราชการ
๑๑.๑ วัน ลา ขาด หรือพักราชการโดยไม่ได้รับเงินเดือน ตั้งแต่
๑๑.๒ วันพักราชการโดยได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่ง หรือเงินเดือน
ตั้งแต่
ถึง
๑๑.๓ ไม่เคยมีวันลา แต่ไม่ได้รับเงินเดือนเลย ตั้งแต่
เพราะ
๑๒. เวลาราชการ
๑๒.๑ เวลาราชการปกติ
๓๐ ก.ย. ๖๑

รวมเวลาราชการปกติ
๑๒.๒ เวลาราชการทวีคูณ
๑๒.๒.๑
๑๒.๒.๒
๑๒.๒.๓
๑๒.๒.๔
๑๒.๒.๕
๑๒.๒.๖
๑๒.๒.๗
๑๒.๒.๘
๑๒.๒.๙
๑๒.๒.๑๐
๑๒.๒.๑๑
๑๒.๒.๑๒
๑๒.๒.๑๓
๑๒.๒.๑๔
๑๒.๒.๑๕
รวมเวลาราชการทวีคูณ
๑๒.๓ เวลาราชการทั้งสิ้น

ถึง
(ไม่เต็มเดือน)
ถึง

ปี

เดือน

วัน

0
ปี

0
เดือน

0
วัน

0
0

0
0

0
0

๒๔๗
๑๓.

๑๔.

รายการรับเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง
ตั้งแต่
ถึง
ตั้งแต่
ถึง
เงินเดือนเดือนสุดท้ายตามอัตรา
0.00
เบิกลด 0 บาท และเงินเพิ่มอื่น ๆ 0 บาท
เงิพ.ต.ร.
นเดือน 0 บาท พ.ส.ร.
ดังนี้ 0 บาท พ.ศ.ป.
0 บาท พ.น.บ.
0 บาท
พ.ศ.ม. 0 บาท พ.ล.ค. 0 บาท พ.ค.บ. 0 บาท พ.น.บ.ส.
0 บาท
พ.ป.อ. 0 บาท พ.ต.ร.ส. 0 บาท พ.ท.ล. 0 บาท พ.ค.ว.พิเศษ. 0 บาท
รวมเป็นเงิน
0.00
บาท ได้รับจริงในเดือนนี้
บาท เบิกถึงวันที่…………………………
ขอรับ บำนาญ 0.00
X
0
เดือนละ
0.00
บาท
๕๐
ทาง
.

ผู้เบิกจ่าย
พันเอก
ตำแหน่ง

ตั้งแต่
ถึง
พันเอก
ผู้อำนวยการกอง กรมสารบรรณทหารบก ตำแหน่ง รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก ทำการแทน
เจ้ากรมสารบรรณทหารบก

หมายเหตุ ๑. บันทึกข้อความเพิ่มเติม ให้ทำบันทึกแบบ
๒. เวลาราชการทวีคูณ กรณีประกาศใช้กฎอัยการศึก ให้บันทึกว่า มีเวลาหรือวันที่มิได้
ปฏิบัติราชการหรือไม่ ถ้ามี แต่ละคราว มีกี่วัน

๒๔๘
5309
แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย
สำหรับส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือจังหวัด
ที่.............../...............
..........................................................
รหัสหน่วยงาน/
จังหวัด 
วันที่....................................................
เรื่อง ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด
เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
โปรดพิจารณาสั่งจ่าย  บำนาญพิเศษ  บำเหน็จตกทอด ตาม  พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
 พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ดังคำขอข้างล่าง และขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในแบบคำขอนี้ถูกต้อง และยังไม่เคยขอเงินดังกล่าวมาก่อนแต่ อย่างใด พร้อมทั้งได้ส่ง  สมุด/แฟ้มประวัติ
และเอกสารรวม ...................................... ฉบับ มาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)......................................................................(1)
(......................................................................)
ตำแหน่ง......................................................................
.............................................
.............................................
ข้อความเกี่ยวกับผู้ตาย
 คำนำหน้า ...................... ชื่อ .................................................นามสกุล....................................................
ประเภทการขอรับ
วันเดือนปีเกิด(2) วันเดือนปีที่เริ่มนับเป็นเวลาราชการ
วันเดือนปีที่ตาย
........./............/........
........./............/........
........./............/......
04  บำนาญพิเศษ
05  บำเหน็จตกทอด
..
สถานภาพผู้ตาย
สถานภาพผู้ตาย
1  ข้าราชการ
1  ข้าราชการประจำ (พ.ร.บ. 2494) ตำแหน่ง............................................................................
2  พลฯ กองประจำการ
2  ข้าราชการบำนาญ
3  อาสาสมัคร อส. อส.ทพ.
3  ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
ลักษณะการปฏิบัติงาน
4  ข้าราชการประจำ (กบข.)
เริ่มจ่ายตั้งแต่ ................../......................./...........................
1  ยามปกติ
(สำหรับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางกรอก)
2  ปฏิบัติราชการเสี่ยงภัย
ขอรั
บ
เงิ
น
ทาง
 กรม.....................................................
3  ปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม
(3)
รหัส 

จั
ง
หวั
ด
นครศรี
ธ
รรมราช
ส่วนราชการที่สังกัดครั้งสุดท้าย
รหัส 
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานผู้เบิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
รหัส 

กระทรวงสาธารณสุข
 ยศ...............................

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สาเหตุการตาย  ป่วยเจ็บ
(4)
 อื่น ๆ ระบุ ........................................................
ผู้ตายสมรส.............ครั้ง ชื่อคู่สมรส
วันเดือนปีที่สมรส (5)
ขาดจากการสมรสด้วยเหตุ (6)
1.............................................................. ............/................./.............
ตาย  หย่า  ศาลสั่งเมื่อ ......./......../........
2.............................................................. ............/................./.............
ตาย  หย่า  ศาลสั่งเมื่อ ......./......../........
3.............................................................. ............/................./............
ตาย  หย่า  ศาลสั่งเมื่อ ......./......../........
บิดา ชื่อ ..............................................................................
 มีชีวิตอยู่  ตาย เมื่อ ............../...................../.....................
(7)
มารดา ชื่อ ..............................................................................มีชีวิตอยู่ ตาย เมื่อ ................../................../....................
บุตร  มี จำนวน ......................................คน  ไม่มี (8)
บุคคลซึ่งผู้ตายแสดงเจตนาให้เป็นผู้รับ  มี จำนวน ...........................................คน  ไม่มี (9)
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) ดูคำอธิบายหน้า 4
รหัส 

๒๔๙
ผู้มีสิทธิรับเงิน (10)
กรณีขอรับเงินต่างสถานที่กัน (1)
รหัส

ความสัมพันธ์

101

ชื่อ สกุล

วันเดือนปีเกิด

จังหวัด

หน่วยงานผู้เบิก

บิดา



รหัส 

102

มารดา



รหัส 

201

สามี



รหัส 

202

ภริยา



รหัส 

301

บุตร



รหัส 

302

บุตร



รหัส 

303

บุตร



รหัส 

304

บุตร



รหัส 

305

บุตร



รหัส 

311

บุตรบุญธรรม



รหัส 

401

ผู้อุปการะ



รหัส 

411

ผู้อยู่ในอุปการะ



รหัส 

501

ผู้ซึ่งผู้ตายแสดงเจตนาไว้



รหัส 

502

ผู้ซึ่งผู้ตายแสดงเจตนาไว้



รหัส 

503

ผู้ซึ่งผู้ตายแสดงเจตนาไว้



รหัส 

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรมบัญชีกลาง
กรอก
สถานภาพ
จ่าย
กัน
1
2

คำรับรองของผู้ขอ (12)
เขียนที่...........................................
วันที่............................................................
ข้าพเจ้าทำหนังสือรับรองไว้ต่อ...................................................................................ว่า ข้อความที่ปรากฏในเรื่องราวนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่มีทายาท
หรือผู้มีสิทธิเหลืออยู่อีก ถ้าปรากฏว่ามีทายาทหรือผู้มีสิทธิเกิดขึ้นเมื่อใด ข้าพเจ้ายิน ยอมคืนเงินที่ได้รีบไปโดยไม่มีสิทธิและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้รับทราบจากทางราชการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ขอ
(ลงชื่อ)...................................................................ผู้ขอ
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ขอ
(ลงชื่อ)...................................................................ผู้ขอ
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ขอ
(ลงชื่อ)...................................................................ผู้ขอ
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ขอ
(ลงชื่อ)...................................................................ผู้ขอ
(ลงชื่อ)...................................................................พยาน
(ลงชื่อ)...................................................................พยาน
ที่อยู่ของผู้ขอ...................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................................................โทร..............................................
(10), (11), (12) ดูคำอธิบายหน้า 4

๒๕๐
รหัส
01

14
15
16
17
18
22
23
24
25
26
38
41
………
………
51
52
53
54
61
……….
รหัส
71
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

เวลาราชการ
ตั้งแต่
เวลาปกติ 1 ...................................................................................................................................................
5 พ.ค. 2522
2.....................................................................................................................................................
..........................
3.....................................................................................................................................................
..........................
4...................................................................................................................................................
..........................
เวลาทวีคูณ ปราบปรามคอมมิวนิสต์..................................................................................................................... ..........................
”
ปฏิบัติราชการลับ.......................................................................................................................
..........................
”
ปฏิบัติราชการสงครามเวียดนาม................................................................................................
..........................
”
ปฏิบัติราชการพิเศษ................................................................................................................... ..........................
”
ปฏิบัติราชการตามแผนป้องกันประเทศ.....................................................................................
..........................
”
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2500 (17 ก.ย. 00 – 3 ต.ค. 00) .............................................................
..........................
”
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2500 (17 ก.ย. 00 – 9 ต.ค. 01) ............................................................
..........................
”
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2501 (21 ต.ค. 01 – 28 ต.ค. 08) ........................................................
..........................
”
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2519 (7 ต.ค. 19 – 3 ต.ค. 00) ...........................................................
..........................
”
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2534 (23 ก.พ. 34 – 2 พ.ค. 34) ...........................................................
..........................
เวลาทวีคูณอื่น ๆ ..........................................................................................................................................
.........................
เวลาระหว่างรับเบี้ยหวัด นับ 1 ใน 4 ..............................................................................................................
.........................
.......................................................................................................................................................................
.........................
.......................................................................................................................................................................
.........................
.......................................................................................................................................................................
.........................
.........................
ตัด  ลา  พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หนีหรือขาดราชการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน
.........................
ตัด  ลา  พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยได้รับเงินเดือน 1/2...................................
.........................
ตัด  ลา  พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยได้รับเงินเดือน 1/3..................................
ตัด  ลา  พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยได้รับเงินเดือน 1/4..................................
ตัด ป่วย ลา หนี ขาด ศึกษาต่อ ระหว่างประกาศกฎอัยการศึก........................วัน...................................
.......................................................................................................................................................................
อัตราเงินเดือน/อัตราบำนาญ
เงินเดือนสุดท้ายเดือนละ (สำหรับผู้ไม่สมัครเข้าเป็นสมาชิก กบข.)................................................................................................................
เบิกลด ...........................................................................................................................................................................................................
เงินเพิ่ม พ.ด.ร.ส.............................................................................................................................................................................................
พ.ส.ร……….......................................................................................................................................................................................
พ.น.บ...............................................................................................................................................................................................
พ.ก.ร................................................................................................................................................................................................
พ.ป.ม...............................................................................................................................................................................................
พ.ล.ฐ...............................................................................................................................................................................................
พ.ป.อ...............................................................................................................................................................................................
พ.ต.อ...............................................................................................................................................................................................
ผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศ...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ การขอรับบำนาญพิเศษหรือขอรับบำเหน็จตกทอดข้าราชการบำนาญตายไม่ต้องกรอกเวลาราชการ

ถึง
8 มี.ค. 2552
.............................
.............................
.............................
....................................
......................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
............................
.............................
.............................
............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
...........................

บาท
............................
.............................
.............................
.............................
............................
.............................
.............................
.............................
............................
.............................
.............................
.............................

๒๕๑

การกรอกแบบคำขอ 5309
(1) หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม
(2) วัน เดือน ปี ให้กรอกเป็นตัวเลขตามปีปฏิทนิ
(3) กรณีขอรับทางส่วนกลาง ให้ระบุส่วนราชการเจ้าสังกัดระดับกรม และรหัสหน่วยงาน
กรณีขอรับทางส่วนภูมิภาค ให้ระบุจังหวัดทีข่ อรับและรหัสจังหวัด รวมทั้งระบุชื่อหน่วยงานผู้เบิกด้วย
(4) สาเหตุการตาย ก. ตายด้วยเหตุปกติ เช่น โรคปัจจุบันหรือป่วยเจ็บ ให้ส่งสำเนามรณบัตรไปด้วย
ข. ถ้าตายด้วยเหตุอื่นซึ่งมิใช่กรณี ก. ให้ส่งหลักฐานการสอบสวนถึงสาเหตุที่ตายไปด้วย
(5) ถ้าเป็นภริยาหรือสามี ซึ่งสมรสก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2478 ให้ส่งใบรับรองของผู้ทเี่ ชือ่ ถือ
ได้ไปด้วย ถ้าสมรส
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2478 เป็นต้นมา ให้สง่ สำเนาการจดทะเบียนสมรสไปด้วย
(6) ถ้าขาดจากการสมรสโดย
1. ตายให้ส่งสำเนามรณบัตร แต่ถ้าไม่สามารถส่งสำเนามรณบัตรได้ ให้ส่งคำรับรองของบุคคลที่เชือ่ ถือได้ไปด้วย
2. หย่า
ก. หย่าก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ส่งสำเนาหนังสือหย่า หรือคำรับรองของผู้ที่เชือ่ ถือได้หรือคำรับรองของ
เจ้าตัวว่าได้อย่าขาดจากการสมรสไปด้วย
ข. สมรสก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หย่าภายหลังประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่งสำเนาหนังสือหย่า
หรือสำเนาทะเบียนหย่า หรือสำเนาคำสั่งศาลไปด้วย
ค. สมรสหลังประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วหย่า ต้องส่งสำเนาทะเบียนหย่าหรือสำเนาคำสั่งศาลไปด้วย
(7) ก. กรณีบิดามารดาซึ่งสมรสภายหลังประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ส่งสำเนาทะเบียนสมรสไปด้วย
ข. กรณีบิดามารดาตาย ให้ส่งสำเนามรณบัตร หรือคำรับรองของบุคคลทีเ่ ชื่อถือได้ไปด้วย
(8) ก. กรณีบุตร ให้แจ้งเฉพาะบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะทีข่ ้าราชการประจำ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด หรือข้าราชการบำนาญตาย
และให้ส่งบันทึกแจ้งวันเดือนปีเกิดทางสุรยิ คติทุกคน ถ้าบุตรคนใดตายหลังจากนั้นให้แจ้งวันเดือนปีที่ตายไปด้วย
อนึ่ง เฉพาะบุตรทีม่ ีสิทธิให้ส่งสำเนาทะเบียนซึ่งแสดงวันเดือนปีเกิดทางสุริยคติโดยครบถ้วนไปด้วย แต่ถ้าวันเดือนปีเกิด
ไม่ครบถ้วน ให้ส่งสำเนาสูติบัตรหรือใบรับรองของทางราชการไปด้วย
ข. กรณีบุตรที่พกิ ารทุพพลภาพ (สำหรับกรณีบำนาญพิเศษ) ให้เจ้าหน้าที่สอบสวนและบันทึกรับรองไปด้วยว่าพิการทุพพลภาพตั้งแต่
เมื่อใด พร้อมกับให้ส่งใบรับรองของแพทย์ซงึ่ รับรองว่าได้ทุพพลภาพจริงไปด้วย
ค.กรณีบุตรบุญธรรม ให้ส่งสำเนาการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไปด้วย
ง. บุตรที่ศาลสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ส่งสำเนาคำสั่งศาลไปด้วย
จ. กรณีบุตรที่บิดาจดทะเบียนรับรองเป็นบุตร ให้ส่งสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรไปด้วย
(9) กรณีผตู้ ายไม่มที ายาทที่จะได้รับบำเหน็จตกทอด คือ บิดามารดา สามีภริยา หรือบุตร แต่มีบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ ให้ส่ง
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบำเหน็จตกทอด และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังกล่าวไปด้วย
(10) กรณีผตู้ ายไม่มที ายาท คือ บิดามารดา สามีภริยา หรือบุตร แต่มีผู้อุปการะหรือผูอ้ ยู่ในอุปการะให้ส่งใบรับรองการอุปการะของผูท้ ี่
เชื่อถือได้ และหลักฐานที่เจ้ากระทรวงกำหนดส่วนบำนาญพิเศษไปด้วย
(11) ถ้าทายาทแยกขอรับเงินต่างสถานที่กนั ให้ระบุจังหวัดทีข่ อรับ รหัสจังหวัดและชื่อหน่วยงานผู้เบิกตามความประสงค์ แต่ถ้าทายาท
ขอรับเงินเพิม่ ทีเ่ ดียวกันซึ่งได้ระบุไว้แล้วตาม (3) ก็ไม่ต้องกรอกในส่วนนี้
(12) ก. กรณีทายาทผูม้ ีสิทธิหลายคน โดยปกติให้ลงชื่อขอรวมกันในฉบับเดียว หากกรอกไม่พอให้ใช้ใบแทรก เว้นแต่กรณีจำเป็นจะแบก
ขอคนละฉบับก็ได้
ข. กรณีผู้มีสทิ ธิเป็นผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทกั ษ์แล้วแต่
กรณีเป็นผู้ลงชือ่ ขอแทน
หมายเหตุ ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ในช่อง  ที่ใช้

๒๕๒

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
เขียนที่……………………………………..
วันที่……………………………………
ข้าพเจ้า…..….…………………………….……………เป็นข้าราชการ (พลเรือน ทหาร ฯลฯ)
…..….…………………………ชั้น/ยศ/ระดับ………………………ตำแหน่ง…….…………………………………….…….
สังกัดกอง/สำนักงาน……………………………………………….กรม………………………………………………….……
กระทรวง……..………………จังหวัด………………………………ได้รับเงินเดือน เดือนละ…….………………บาท
ขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษโดยหนังสือฉบับนี้ว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่าง
รับราชการ และทางราชการจะต้องจ่ายเงินช่วยพิเศษให้ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี
บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษให้แก่…………
….……………………………………ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่…….………….ถนน……………………..….….………
ตำบล/แขวง…………………………………อำเภอ/เขต……………..…………..จังหวัด………………………..….……
รหัสไปรษณีย์…………………………
(ลงชื่อ)…………………………………...ผู้แสดงเจตนา
(…………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………...พยาน
(…………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………...พยาน
(…………………………………)

ได้บันทึกไว้ในสมุด/แฟ้มประวัติ แล้ว
ลงชื่อ………………………………………เจ้าหน้าทีท่ ะเบียนประวัติ
(…………………………………….)
ตำแหน่ง……………………………………..
วันที่…………………………………………

๒๕๓

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฉบับนี้ โดยได้แสดง
เจตนาใหม่ ตามหนังสือแสดงเจตนา ลงวันที่……………………………….ซึ่งให้…………….……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………..………….…………

เป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ

ลงชื่อ …………………………………ผู้แสดงเจตนา
(……………………………….)
วันที่……….…./………..…/………….
ได้บันทึกไว้ในสมุด/แฟ้มประวัติ แล้ว
ลงชื่อ………………………………………เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
(…………………………………….)
ตำแหน่ง……………………………………..
วันที่…………………………………………
หมายเหตุ 1. ให้มอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษไว้ ณ ส่วนราชการที่ตนสังกัดเพื่อเก็บไว้ใน
สมุดประวัติ หรือแฟ้มประวัติ เมื่อมีการโอนย้ายก็ให้ส่งหนังสือดังกล่าวตามไปด้วย และให้มีการ
บันทึกการแสดงเจตนาไว้ในสมุด/แฟ้มประวัติด้วย
2. ให้ระบุชื่อผู้รับเงินช่วยพิเศษแต่เพียงรายเดียว หากจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษในภายหลัง
ให้ทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทนฉบับเดิมตามแบบที่กระทรวง
การคลังกำหนด และให้แนบฉบับเดิมไว้ด้วย
3. การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วย
พิเศษ ให้ลงลายมือชื่อกำกับไว้

๒๕๔

คำชี้แจง
การเขียนรายการ แบบ บ.
๑. ยศ, ชื่อ สำหรับลงยศ, ชื่อ และนามสกุลของผู้ที่ออกจากราชการ หรือถึงแก่ความตาย
๒. หมายเลขประจำตัว สำหรับลง หมายเลขประจำตัวของผู้ที่ออกจากราชการ หรือถึง
แก่ความตาย
๓. สังกัด สำหรับลง สังกัดครั้งสุดท้ายของข้าราชการผู้นั้น ก่อนออกจากราชการ
๔. วัน เดือน ปีเกิด สำหรับลง วัน , เดือน, ปีเกิด ของผู้ที่ออกจากราชการ หรือถึงแก่
ความตายตามสมุดประวัติ
๕. วัน ขึ้น ทะเบี ยนทหาร สำหรับ ลง วันขึ้นทะเบียนทหารตามสมุดประวัติในกรณีที่มี
การนับ ย้อน หรือนับ ล้วงวัน ขึ้นทะเบี ยนทหาร ให้ถือวันที่อ้างถึงนั้นเป็นวันขึ้นทะเบียนทหาร ถ้า
เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน ได้รับการแต่งตั้งยศ ก็หมายเหตุให้ทราบด้วย เพื่อคำนวณวันย้าย
ประเภทเพื่อรับบำเหน็จบำนาญให้ถูกต้อง
๖. วันเข้ารับราชการครั้งแรก สำหรับลง วันเดือนปีที่ทางราชการสั่งให้เข้ารับราชการ
ครั้งแรก
๖.๑ คำสั่งให้เข้ารับราชการ สำหรับลง คำสั่งที่ทางราชการสั่งบรรจุให้เข้ารับราชการ
พร้อมด้วยวันเดือนปีที่สั่ง
๖.๑.๑ กรณีที่เริ่มเข้ารับราชการเป็นนักเรียนทหาร ให้บันทึกให้ชัดเจนว่า
เป็นนักเรียนทหารประเภทใด เช่น นักเรียนนายร้อย, นักเรียนนายเรือ, นักเรียนนายเรืออากาศ,
นักเรียนนายสิบ, นักเรียนจ่า, นักเรียนจ่าอากาศ เป็นต้น
๖.๑.๒ กรณีที่ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติฯ ให้ลงว่า “เกณฑ์
เข้ารับราชการทหารตาม พ.ร.บ.”
๖.๒ วันเริ่มเข้าปฏิบัติราชการ สำหรับลง วันเดือนปีที่เริ่มเข้าปฏิบัติราชการ ซึ่ งมี
สิทธิได้รับเงินเดือน หรือวันที่มีสิทธินับเวลาราชการได้ เช่น นักเรียนทหารที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารแล้ว
๖.๓ เงินเดือน สำหรับลงรายการรับเงินเดือนตามอัตราที่สั่งให้ได้รับ ตลอดเงินเพิ่ม
ที่มีสิทธิได้รับ แล้วรวมจำนวนเงินรายได้เดือนที่ได้รับ
๗. หากมีการออกจากราชการและเข้ารับราชการสองครั้ง ให้ลงรายการวันออกจากราชการ
ครั้งแรกตามหมายเลขของแบบ บ. ส่วนวันเข้ารับราชการใหม่ ให้ลงรายการในหมายเลข ๕ ของ
แบบ บ. หากมีการออกจากราชการและเข้ารับราชการหลายครั้งให้ทำใบแทรกโดยลงรายการเช่นเดียว
กับหมายเลข ๔ และหมายเลข ๕ ของ แบบ บ.
๘. วันออกจากราชการครั้งสุดท้าย สำหรับลง วันเดือนปีที่ทางราชการสั่งให้ออกจาก
ราชการครั้งแรก หรือครั้งสุดท้าย ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยหวัด, บำเหน็จ บำนาญ หรือถึงแก่ความตาย

๒๕๕

แล้วแต่กรณี
๘.๑ คำสั่งให้ออกจากราชการ สำหรับลง คำสั่งที่ทางราชการสั่งให้ออกจากราชการ
และวันเดือนปีที่สั่ง
๘.๒ สาเหตุที่ออกจากราชการ สำหรับลง สาเหตุที่ออกจากราชการ เช่น ลาออก ทาง
ราชการให้ออก เพราะลาป่วยครบกำหนดแล้วยังไม่หาย ครบเกษียณอายุ เป็นต้น
๘.๓ สังกัด สำหรับลง สังกัด เมื่อผู้นั้นออกจากราชการแล้ว เช่น สังกัดจังหวัดทหารบก
กรุงเทพ สังกัดกรมกำลังพลทหารเรือ สังกัดกองทัพอากาศ เป็นต้น
๙. วันปลดเป็นกองหนุนชั้นที่ ๑ ประเภทที่ ๑ สำหรับลง รายการวันปลดเป็นกองหนุน
ชั้นที่ ๑ ในกรณีนายทหารประทวนและพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ออกจากประจำการ
๑๐. วันย้ายประเภทเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ สำหรับลง วันย้ายประเภททหารกองหนุน
เพื่อรับบำเหน็จบำนาญทั้งของนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหารประจำการ
ไม่ว่าจะถึงวันย้ายประเภทเพื่อรับบำเหน็จบำนาญหรือไม่ก็ตาม เมื่อยื่นเรื่องราวขอรับเบี้ยหวัดแล้ว
จะต้องลงวันย้ายประเภทฯ ให้ทราบทุกครั้ง
๑๑. คำสั่งย้ายประเภท สำหรับลง คำสั่งที่ทางราชการสั่งให้ย้ายประเภททหารกองหนุน
เพื่อรับบำเหน็จบำนาญ ตลอดจน วัน เดือน ปีที่สั่ง
๑๒. เคยได้รับเบี้ยหวัด, บำเหน็จ บำนาญ ตามหนังสือคลังที่…………… สำหรับลงที่หนังสือ
สั่งจ่าย เบี้ยหวัด หรือบำเหน็จ หรือบำนาญ ที่กระทรวงการคลังเคยสั่งจ่ายมาแล้ว ตลอดจน วัน
เดือน ปีที่สั่ง
๑๓. วันลา ขาดหรือพักราชการ สำหรับลงรายการ
๑๓.๑ ลงรายการ วันลา ขาด หรือพักราชการโดยไม่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่เมื่อใดถึง
เมื่อใด
๑๓.๒ ลงรายการ วันพักราชการโดยได้รับเงินเดือนครึ่งหนึ่ง หรือเงินเดือนน้อยกว่า
หรือมากกว่า ตั้งแต่เมื่อใด ถึงเมื่อใด
๑๓.๓ ให้ ล งรายการทุ ก ครั้ งที่ ไม่ เคยมี วัน ลา แต่ ไม่ ได้ รับ เงิน เดือ นตั้ งแต่ เมื่อ ใดถึ ง
เมื่อใด
๑๔. เวลาราชการ
๑๔.๑ เวลาราชการปกติ สำหรับลง เวลาราชการปกติ ซึ่งนับเป็นเวลาราชการ เพื่อ
คำนวณเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ได้ตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญ
๑๔.๑.๑ กรณีทหารกองหนุนย้ายประเภทเพื่อรับบำเหน็จ บำนาญ คำนวณ
เวลาราชการปกติเดิม (คือเวลาราชการระหว่างรับราชการ) ในบรรทัดแรกส่วนเวลาราชการระหว่าง
เป็นกองหนุนมีเบี้ยหวัด ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการได้หนึ่งในสี่ของเวลาอยู่รับราชการปกติ ให้คำนวณ
อีกบรรทัดหนึ่งเป็นบรรทัดที่สอง และวงเล็บว่า (กองหนุนเบี้ยหวัดคิดเวลาราชการ ๑/๔)

๒๕๖

๑๔.๑.๒ กรณีเข้ารับราชการหลายครั้ง หรือมีการพักราชการซึ่งมิได้รับเงินเดือน
ตามปกติ เช่น ระหว่างพักราชการได้รับเงินเดือนกึ่งหนึ่งของอัตราเงินเดือนปกติ และมีสิทธินับเวลา
ราชการได้ครึ่งหนึ่งของเวลาราชการปกติ ก็ให้แยกบรรทัดสำหรับลงรายการเวลาราชการตอนนั้น ๆ
เป็นตอน ๆ
๑๔.๒ เวลาราชการทวีคูณ สำหรับลง เวลาราชการซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็น
ทวีคูณในกรณีต่าง ๆ แล้วคำนวณเป็นจำนวนปี, เดือน, วัน ตามที่มีสิทธิได้รับ ถ้ามีสิทธินับเวลาราชการ
เป็นทวีคูณกรณีเดียวกันหลายคราว ให้ลงเวลาราชการทวีคูณแยกเป็นคราว ๆ
กรณีที่มีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึกให้
หมายเหตุไว้ใต้รายการนั้น ๆ ให้ทราบระยะเวลาครั้งนั้น ๆ มีวันลากิจ ลาป่วย ลาอุปสมบท ขาดราชการ
เดินทางไปต่ างประเทศ หรือวันมิได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ ถ้ามีกี่วัน หากไม่มีวันลาก็ให้
หมายเหตุว่า ไม่มีวันลา หรือขาดราชการ
๑๔.๓ รวมเวลาราชการทั้งสิ้ น ให้เอาเวลาราชการปกติรวมกับเวลาทวีคูณเป็นเวลา
ราชการทั้งสิ้น เพื่อใช้คำนวณเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
๑๕. รายการรับเงินเดือน สำหรับลงรายการตรวจสอบรายการรับเงินเดือนว่า ตั้งแต่เมื่อใด
ถึงเมื่อใด ถ้ามีการเข้ารับราชการหลายครั้ง ก็ให้รับรองรายการตามระยะเวลานั้น ๆ ทุกรายการ
๑๖. เงินเดือนเดือนสุดท้าย สำหรับลงรายการ จำนวนเงินเดือนและเงินเพิ่มต่าง ๆ ที่ได้รับ
แล้วรวมยอดเงินตามอัตราที่ได้รับ ถ้าได้รับไม่เต็มเดือนก็ลงรายการให้ทราบว่าได้รับเท่าใด เบิกถึง
เท่าใด
๑๗. ขอรับ สำหรับลงประเภทของเงินที่ขอรับได้แก่ เบี้ยหวัด, บำเหน็จ บำนาญ บำนาญ
พิเศษ, บำเหน็จตกทอด
๑๘. เดือนละ สำหรับลงจำนวนเงินเบี้ยหวัด บำนาญ บำนาญพิเศษ ที่จะมีสิทธิได้รับเป็น
รายเดือน ถ้าได้รับเงินบำเหน็จ หรือบำเหน็จตกทอด ก็ให้ลงแต่จำนวนเงินที่จะได้รับและขีดฆ่าคำว่า
“เดือนละ” ออก
๑๙. ทาง สำหรับลง สถานที่รับเงิน
๑๙.๑ รั บ เงิน ทางกรุ งเทพมหานคร ให้ ล งว่ า สำนั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
กรมการเงินทหารบก กรมการเงินทหารเรือ กรมการเงินทหารอากาศ
๑๙.๒ รับเงินทางต่างจังหวัด ให้ลงชื่อจังหวัดนั้น ๆ แต่ถ้าขอรับเงินทางอำเภอที่มี
คลังอำเภอ ให้ลงทั้งชื่ออำเภอ และจังหวัดนั้น
๒๐. ผู้เบิกจ่าย สำหรับลง ชื่อหน่วยราชการที่ทำการเบิกจ่ายเงิน
๒๑. ตั้งแต่……. ถึง……… สำหรับลงวันที่ที่จะได้รับเบี้ยหวัด ตั้งแต่เมื่อใด ถึงเมื่อใด ถ้าได้รับ
บำนาญ หรือบำนาญพิเศษก็ให้ลงว่า ตั้งแต่เมื่อใด ถึงเมื่อใด และขีดฆ่าคำว่า ถึง ออก
๒๒. ช่องที่เว้นว่างไว้ด้านซ้ายมือ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือ

๒๕๗

ชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปสำหรับส่วนกำลัง หรือผู้บังคับบัญชา ชั้นผู้อำนวยการกองขึ้นไป
สำหรับส่วนกลาง ซึ่งข้าราชการที่ออกจากราชการ หรือถึง แก่ความตายสังกัดอยู่ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และตำแหน่ง ส่วนทางด้านขวามือ สำหรับหัวหน้าส่วนราชการชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชากองเรือ
ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้ลงลายมือชื่อและตำแหน่ง เป็นการรับรองความถูกต้อง
ของหลักฐานที่บันทึกไว้ ในแบบ บ.

๒๕๘

รายการสอบสวนบำนาญพิเศษ หรือบำเหน็จตกทอด
คำถาม
ข้อ ๑
ข้อ ๒

ข้อ ๓

ข้อ ๔
ข้อ ๕

ข้อ ๖
ข้อ ๗

เป็นข้าราชการประเภทใด ประจำ หรือ
เบี้ยหวัด หรือบำนาญ
ตายด้วยเหตุใด หรือสูญหายเมื่อใด ส่ง
ใบรับรองของแพทย์ หรือสำเนามรณบัตร
หรือหลักฐานการสูญหายไปด้วย
ถ้าตายด้วยเหตุอื่นซึ่งไม่ใช้กรณีปกติ ให้
ส่งหลักฐาน การสอบสวนถึงสาเหตุที่ตาย
ไปด้วย
ขอรับบำเหน็จตกทอดหรือบำนาญพิเศษ
หรือขอรับบำเหน็จพิเศษแทนบำนาญพิเศษ
บิดา - มารดา
(๑)
ยังมีชีวิตอยู่ทั้ง ๒ คน หรือคนหนึ่ง
คนใดตายเมื่อใด หรือตายทั้งหมด
เมื่อใด
(๒)
ถ้าตายส่งสำเนามรณบัตรไปด้วย ถ้า
ไม่มสี ำเนามรณบัตร ต้องมีผู้รับรอง
และส่งใบรับรองไปด้วย
มีสามีโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้ามี
ชื่อใด
ภริยา
(๑)
มีภริยาทั้งหมดกี่คน
(๒)
ก่อน ป.พ.พ.(๑ ต.ค.๗๘) กี่คน
ชื่อใด ต้องมีผู้รับรองว่าสมรสก่อน
ป.พ.พ. และส่งใบรับรองไปด้วย

คำตอบ
๑.
๒.

๓.

๔.
๕.

๖.
๗.

ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
บิดา ตายเมื่อ
มารดา ตายเมื่อ

อายุ
อายุ

ปี
ปี

๒๕๙
คำถาม
(๓)

(๔)

(๕)

ข้อ ๘

บุตร
(๑)
(๒)

(๓)
(๔)

คำตอบ

หลัง ป.พ.พ. มีภริยาที่จดทะเบียน
สมรสกี่คน ชื่อใด ส่งหลักฐานการ
จดทะเบียนสมรสไปด้วย
ผู้ใดตาย หรือไม่ เมื่อใด ส่งสำเนา
มรณบัตรไปด้วย ถ้าไม่มสี ำเนา
มรณบัตรต้องมีผรู้ ับรอง และส่ง
ใบรับรองไปด้วย
มีการหย่า หรือไม่ เมื่อใด และการ
หย่ากันนั้นถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้
อยู่ขณะนั้นหรือไม่ ส่งหลักฐานการ
หย่าไปด้วย ถ้าหย่าก่อน ป.พ.พ.
ต้องมีผู้รับรอง และส่งใบรับรอง
ไปด้วย
๘.
บุตรเกิดจากภริยา โดยชอบด้วย
กฎหมายกี่คน ชื่อใด เกิด วัน
เดือน ปี ใด มารดาชื่อใด
บุตรเกิดจากภริยา โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายกี่คน ชื่อใด เกิด วัน
เดือน ปีใด มารดาชื่อใด ศาลสั่ง
หรือบิดาจดทะเบียนรับเป็นบุตร
แล้ว หรือไม่ ส่งสำเนาคำสั่งศาล
หรือสำเนาการจดทะเบียนไปด้วย
ถ้าศาลยังไม่สั่งก็ขอให้ศาลสั่ง
มีบุตรบุญธรรมกี่คน ชื่อใด เกิดวัน
เดือน ปีใด ส่งสำเนาการจดทะเบียน
ไปด้วย
มีบุตรที่พิการ ถึงทุพพลภาพหรือไม่
ชื่อใด ส่งใบรับรองของแพทย์ไปด้วย

๒๖๐
(๕)

ข้อ ๙

ข้อ ๑๐
ข้อ ๑๑
ข้อ ๑๒
ข้อ ๑๓

ในกรณีไม่มีทายาทตามข้อ ๕ ถึง
ข้อ ๘ มีผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ใน
อุปการะ หรือไม่ ถ้ามีชื่อใด
เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างใด ส่ง
หลักฐาน หรือใบรับรองการ
อุปการะไปด้วย ในกรณีที่ผู้
อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ
อายุยังไม่ถึง ๒๐ ปี บริบูรณ์
ให้ส่งหลักฐานตามข้อ ๖ ไปด้วย
ในกรณีบุตรทุกคนให้ส่งสำเนาสูติบัตรไป
ด้วย ถ้าไม่มีสำเนาสูติบัตรก็ให้ส่งสำเนา
ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาประกาศนียบัตร
หรือสำเนาทะเบียนโรงเรียน แสดง วัน
เดือน ปีเกิด ไปด้วย
ผู้ตายเป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา ๔๘, ๕๓,
๕๔ หรือไม่ ทายาทต้องห้ามตามมาตรา
๕๕ หรือไม่
ผู้ใดขอรับทางจังหวัดใด
ตั้งแต่เมื่อใด
ให้ส่วนราชการใดเป็นผูเ้ บิกไปจ่ายให้

๙.

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
(ลงชื่อ)
(ตำแหน่ง)

๒๖๑

คำชี้แจง
(๑) การกรอกคำถามคำตอบในรายการสอบสวนบำนาญพิเศษ หรือบำเหน็จตกทอดของ
ส่วนราชการต้นสังกัด ให้พิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงให้อ่านชัดเจน และต้องตรงคำถามทุก ๆ ข้อ
ข้อใดไม่มี ให้เขียนคำว่า “ไม่มี”
(๒) ข้อ ๕. บิดามารดา ให้ลงชื่อ ชื่อสกุล และวันเดือนปีที่ตายให้ตรงกับ แบบ ๕๓๐๙
หน้า ๑ (๗) ถ้ายังมีชีวิตอยู่ ให้เขียนคำว่า “ยังมีชีวิตอยู่”
(๓) ข้อ ๘. บุตร ต้องมีคำแสดงเพศ ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิดทางสุริยคติ ทุก ๆ คน
ทั้งมีสิทธิ, ไม่มีสิทธิและตายไปแล้ว ถ้าตาย ให้ลงวัน เดือน ปีที่ตายไว้ด้วยพร้อมทั้งแจ้ง ชื่อตัวและชื่อ
สกุลของมารดาไว้ให้ชัดเจนด้วยว่า บุตรคนใด มารดาชื่อใด
(๔) ข้อ ๑๑. ผู้ใดขอรับทางจังหวัดใดนั้น ตามปกติผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องรับเงินทางจังหวัด
ซึ่งตัวมีภูมิลำเนาอยู่ ตามที่ได้ลงไว้ในแบบ ๕๓๐๙ หน้า ๒ (๑๒) หากมีความประสงค์จะขอรับเงิน
ทางจังหวัดอื่นแล้ว ให้ผู้มีสิทธิชี้แจงเหตุผลประกอบไว้ด้วย
(๕) ผู้ลงชื่อตอนท้าย ต้องเป็นหัวหน้า ส่วนราชการชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชาการ
กองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้ลงลายมือชื่อ และตำแหน่ง

๒๖๒

แบบ 5303

แบบใบรับรองแพทย์
เขียนที่..........................................
วันที่............เดือน........................พ.ศ................
ข้าพเจ้า...............................................แพทย์...........................(ก).................เป็นแพทย์
ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลป........................... (ข)……….........................
สาขาเวชกรรม หมายเลขทะเบียน............................................ประจำ...............................................
……………………………………………..ได้ทำการตรวจร่างกายของ..............................................................
ตำแหน่ง...................................................................แผนก...................................................................
กรม…………………...................................................กระทรวง...............................................................
จังหวัด................................................เมื่อวันที่..................เดือน............................พ.ศ........................
แล้วเห็นว่าเป็นโรค.............................................................มีอาการ.....................................................
เห็นว่า..........................................................................(ค)....................................................................
......................................................แพทย์ผู้ตรวจ
หมายเหตุ:(ก) แสดงตำแหน่งหรือวิทยฐานะ เช่น เป็นแพทย์ประกาศนียบัตร หรือแพทย์ปริญญา
(ข) ให้แสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปแผนปัจจุบันชั้น ๑
(ค) ให้แพทย์ลงความเห็นว่าผู้ที่มาให้ตรวจนั้นยังสามารถที่จะรับราชการในตำแหน่งหน้าที่
ซึง่ ปฏิบัติอยู่นั้นต่อไปได้หรือไม่ หรือจะรับราชการต่อไปไม่ได้อีกเลย

๒๖๓

บัญชีรายชื่อผู้ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ
ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
หน่วย……………………………………………….

ลำดับ

ยศ-นาม

ตำแหน่งและ
สังกัดในเวลา
ปกติ

ตำแหน่งและสังกัด
ในเวลาที่มีการรบ
หรือสงคราม

วันลากิจ
วันลาป่วย

วันทวีคูณ
ตำแหน่ง
ผู้สั่ง

คำสั่ง

ให้ปฏิบัติ
ตัง้ แต่
วัน เดือน ปี

หมายเหตุ

ให้เลิกปฏิบัติ
ตั้งแต่ วัน เดือน ปี
๒๖๓

รับรองว่าเป็นความจริง
(ลงชื่อ)………………………………………………….
(………………………………………………)
ตำแหน่ง…………………………………………………………………………

๒๖๔
รับรองการเป็นทายาท
ที่
วันที่
เรื่อง
เรียน

เดือน

พ.ศ.

รับรองการเป็นทายาท
…………………………………………………………………………….

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………. ตำแหน่ง…………………………………………………………………………….
สั ง กั ด …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………………………
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านเลขที่……………… หมู่ท…ี่ ……… ตรอก/ซอย…………………… ถนน…………………… ตำบล/แขวง……………………
อำเภอ/เขต……………..………… จังหวัด……………..………… รหัสไปรษณีย์…………..…………… โทรศัพท์……………..………… ขอรับรองว่า
๑. ข้าพเจ้า…………………………………………………………………… ตำแหน่ง…………………………………………………………………………….
และตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านเลขที่……… หมู่ท…ี่ ……… ตรอก/ซอย…………………… ถนน…………………… ตำบล/แขวง……………………
อำเภอ/เขต……………..………… จังหวัด……………..………… รหัสไปรษณีย์…………..…………… โทรศัพท์……………..……………………………
(ถ้าบิดาหรือมารดา หรือทั้งสองได้ถึงแก่กรรมแล้ว แต่เมื่อ วัน เดือน พ.ศ.ใด ให้แจ้งให้ทราบในบรรทัดว่างต่อไปนี้)
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

๒. ข้าพเจ้ามีคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายชื่อ………………………………………………………………..…………………………………….
(ถ้าได้เลิกร้างกัน หรือถึงแก่กรรมเมื่อ วัน เดือน พ.ศ.ใด ให้แจ้งให้ทราบ) …………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….………………………………………………

๓. ข้าพเจ้ามีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้ (รวมทั้งบุตรบุญธรรม ที่จดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว) ชื่อ
๑.
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
๒.
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
๓.
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
๔.
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
๕.
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
๖.
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
๗.
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
๘.
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
๙.
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
๑๐.
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
๑๑.
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.

๒๖๕
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

เกิดเมื่อวันที่
เกิดเมื่อวันที่
เกิดเมื่อวันที่
เกิดเมื่อวันที่
เกิดเมื่อวันที่
เกิดเมื่อวันที่

เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

๔. ถ้าไม่มีคู่สมรสและบุตร และบิดามารดาได้ถึงแก่กรรมไปหมดแล้ว แต่เมื่อใด ขอให้แจ้งให้ทราบว่า อยู่ใน
ความอุปการะของผู้ใด หรือไม่ หรือมีผู้อยู่ในความอุปการะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ถ้าไม่มีก็แจ้งว่า ไม่มี ถ้า
มีก็แจ้งว่ามีโดยชื่อใด เกิดเมื่อ วัน เดือน พ.ศ. ใด และอยู่ตำบล อำเภอ จังหวัดใด เกี่ยวข้องเป็นอะไรกับผู้รายงาน
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ) ………………….………………………………………
(………………….……………………………………)
ตำแหน่ง ………………….…………………………………….

หมายเหตุ
๑. ข้อความใดไม่ใช้ ให้ขีดฆ่าหรือเว้นว่างไว้
๒. สำหรับข้าราชการบำนาญ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ให้ขีดฆ่าคำว่า ตำแหน่งออก
และให้กรอกข้อความว่า ข้าราชการบำนาญหรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด แทน
๓. ถ้าบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑. หรือ ๒. หรือ ๓. หรือทั้ง ๓ ข้อ มีตัวอยู่ก็ไม่ต้องกรอกรายการ
ในข้อ ๔

๒๖๖

(แบบ ๕๓๑๑)

ใบรับรองการศึกษา
สถานศึกษา....................................................
ข้าพเจ้า......................................................ตำแหน่ง.......................................................
ขอรับรองว่า (ชื่อนักศึกษา)…………………………………………………………… อายุ....................................ปี
ได้ศึกษาอยู่ใน (ชื่อสถานศึกษา)……………………………………………………………………………………………….
(ชื่อสถานศึกษา)…………………………………………………………………… นี้เป็นโรงเรียน (เตรียมอุดมศึกษา
หรืออุดมศึกษา หรือเทียบเท่ากับชั้นใด)…………………………………………………………………………………….
(ชื่อนักศึกษา)……...................................................................... ได้เข้าเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักเรียน
ใน (ชื่อสถานศึกษา)...................................................................ตั้งแต่วันที่.............เดือน……...............
พ.ศ...................ปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ในชั้น.....................ซึ่งสถานศึกษา)……………………..……………….
........................................................... นี้มีหลักสูตร.............................ปี โดยปกติจะสำเร็จการศึกษา
ของสถานศึกษาในวันที่..............เดือน.......................................พ.ศ………………….
ให้ไว้ ณ วันที่……………………………………………………………………………………………………..
(
(ตำแหน่ง)

)

ผู้รับรอง ผู้รับรองจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้ อธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัย
อาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่ ของสถานศึกษาที่เรียนอยู่ และประทับตราสถานศึกษา

๒๖๗

(แบบ สด.๖)

ใบสำคัญสำหรับคนพิการทุพพลภาพหรือมีโรค
ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้

-------------------------ที่………………………………
ตำบลที่ตรวจ…………………………………………….
วันที่.............เดือน………………...............พ.ศ……………….
ผู้ลงลายมือชื่อข้างท้ายนี้ ได้ตรวจร่างกายของ...............................................................
อายุ.................ปี เครื่องหมาย.............................................สังกัด…………………………………………………
ชื่อบิดา……………………………………………………............................อยู่ตำบล............................................
อำเภอ...........................................................................................................จังหวัด............................
เห็นว่า……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ปลดพ้นราชการทหาร ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๙๗
(ลายมือชื่อ)
(ตำแหน่ง)
(ลายมือชื่อ)
(ตำแหน่ง)
(ลายมือชื่อ)
(ตำแหน่ง)
(ลายมือชื่อ)
(ตำแหน่ง)

หมายเหตุ – มีต้นขั้วข้อความตรงกัน

๒๖๘
(แบบ 1)

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
เขียนที่ ...................................................................
วันที่ ............ เดือน .................................. พ.ศ. ................. (1)
ข้าพเจ้า ...................................................................................................... (2) เป็น [ ] ข้าราชการ [ ] ผู้รับบำนาญ
[ ] ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ชั้น / ยศ / ระดับ ............................................... ตำแหน่ง ......................................................................
สังกัดกอง / สำนักงาน ........................................... กรม ................................................... กระทรวง .....................................................
จังหวัด ............................................................................. ได้รับ [ ] เงินเดือน เดือนละ .......................................................... (3) บาท
[ ] บำนาญรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละ ....................... (3) บาท [ ] เบี้ยหวัดรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละ ...................................... (3) บาท
ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ ...................................... ถนน .................................................. ตำบล/แขวง .........................................................
อำเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ........................... โทร ….............................
ในกรณีข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย หากข้าพเจ้าไม่มีทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จตกทอด (บุตร สามีหรือ ภริยา และบิดามารดาที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย) ตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และมาตรา 58 วรรคหนึ่ง และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนา
ระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดโดยหนังสือฉบับนี้ว่า ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินบำเหน็จตกทอดแก่บุคคลรวม ..................... (4) คน ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้
1. ..................................................................................................................................(5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ .....................................
ถนน ................................................ตำบล/แขวง ........................................................... อำเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................................... ให้ได้รับ ..................................(6) ส่วน
2. ..................................................................................................................................(5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ .....................................
ถนน ................................................ตำบล/แขวง ........................................................... อำเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................................... ให้ได้รับ ..................................(6) ส่วน
3. ..................................................................................................................................(5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ .....................................
ถนน ................................................ตำบล/แขวง ........................................................... อำเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................................... ให้ได้รับ ..................................(6) ส่วน
4. ..................................................................................................................................(5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ .....................................
ถนน ................................................ตำบล/แขวง ........................................................... อำเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................................... ให้ได้รับ ..................................(6) ส่วน
5. ..................................................................................................................................(5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ .....................................
ถนน ................................................ตำบล/แขวง ........................................................... อำเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................................... ให้ได้รบั ..................................(6) ส่วน
6. ..................................................................................................................................(5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ .....................................
ถนน ................................................ตำบล/แขวง ........................................................... อำเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................................... ให้ได้รบั ..................................(6) ส่วน
7. ..................................................................................................................................(5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ .....................................
ถนน ................................................ตำบล/แขวง ........................................................... อำเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................................... ให้ได้รับ ..................................(6) ส่วน
8. ..................................................................................................................................(5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ .....................................
ถนน ................................................ตำบล/แขวง ........................................................... อำเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................................... ให้ได้รบั ..................................(6) ส่วน

๒๖๙
9. ..................................................................................................................................(5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ .....................................
ถนน ................................................ตำบล/แขวง ........................................................... อำเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................................... ให้ได้รับ ..................................(6) ส่วน
10. ..................................................................................................................................(5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ ...................................
ถนน ................................................ตำบล/แขวง ........................................................... อำเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................................... ให้ได้รับ ..................................(6) ส่วน
11. ..................................................................................................................................(5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ ...................................
ถนน ................................................ตำบล/แขวง ........................................................... อำเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................................... ให้ได้รับ ..................................(6) ส่วน
12. ..................................................................................................................................(5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ ...................................
ถนน ................................................ตำบล/แขวง ........................................................... อำเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................................... ให้ได้รบั ..................................(6) ส่วน
13. ..................................................................................................................................(5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ ...................................
ถนน ................................................ตำบล/แขวง ........................................................... อำเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................................... ให้ได้รบั ..................................(6) ส่วน
14. ..................................................................................................................................(5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ ...................................
ถนน ................................................ตำบล/แขวง ........................................................... อำเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................................... ให้ได้รับ ..................................(6) ส่วน
15. ..................................................................................................................................(5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่ ...................................
ถนน ................................................ตำบล/แขวง ........................................................... อำเภอ/เขต .....................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... โทร ..................................... ให้ได้รับ ..................................(6) ส่วน
หนังสือแสดงเจตนานี้ได้ทำขึ้น 2 ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้แสดงเจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับหนึ่งส่งไปเก็บไว้ที่
สมุด/แฟ้มประวัติ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเก็บไว้ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกเบี้ยหวัดบำนาญ
ลงชื่อ .......................................................................... ผู้แสดงเจตนา
(.....................................................................)
ลงชื่อ .......................................................................... พยาน
(.....................................................................)
ลงชื่อ .......................................................................... พยาน
(.....................................................................)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดฉบับนี้ได้ยื่นเมือวันที่ .......... เดือน............................ พ.ศ. ................
[ ] โดย ............................................................................................................. (7) ข้าราชการ/ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
[ ] โดย ...................................................................................................(7) ผู้รับมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะ
ฉบับลงวันที่ ................................................
ได้นำหนังสือแสดงเจตนาเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ลงชื่อ .......................................................................... (9) เจ้าหน้าที่
(.....................................................................)
ตำแหน่ง ..........................................................................
วันที่ ............... เดือน ................................ พ.ศ. ..................

๒๗๐
หมายเหตุ
1. การขูดลบ ขีดฆ่า หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
ให้ลงลายมือชื่อกำกับไว้
2. ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง [ ] ที่ใช่
คำอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบำเหน็จตกทอด
(1) ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่แสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบำเหน็จตกทอด
(2) ให้ระบุคำนำหน้า ชื่อ และนามสกุล ของผู้แสดงเจตนา
(3) ให้ระบุเงินเดือน บำนาญรวมกับ ช.ค.บ. หรือเบี้ยหวัดรวมกับ ช.ค.บ. ที่ได้รบั อยู่ขณะที่แสดงเจตนา
(4) ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ระบุในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดฉบับเดิม
(5) ให้ระบุจำนวนผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอด
(6) ให้ระบุคำนำหน้า ชื่อ และนามสกุล ของผู้ที่ถูกระบุตัวให้เป็นผู้รบั บำเหน็จตกทอด
(7) กรณีระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดไว้มากกว่าหนึ่งคน ให้กำหนดส่วนที่จะมีสิทธิได้รับชัดเจนด้วย เช่น
นาก ก. ให้ได้รับ 1 ส่วน นางสาว ข. ให้ได้รับ 1 ส่วน และเด็กหญิง ค. ให้ได้รับ 2 ส่วน เป็นต้น
(8) ให้ระบุคำนำหน้า ชื่อ และนามสกุล ของผู้แสดงเจตนา หรือผู้รบั มอบฉันทะ
(9) หัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดที่หวั หน้าส่วนราชการมอบหมาย
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ใบมอบฉันทะ
เขียนที่ ...............................................................
วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า .............................................................. เป็น [ ] ข้าราชการ [ ] ผู้รับบำนาญ
[ ] ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ชั้น / ยศ / ระดับ ......................... ตำแหน่ง ......................................
สังกัดกอง / สำนักงาน .......................................................... กรม .....................................................
กระทรวง .................................................... จั งหวัด ...........................................................................
อยู่บ้านเลขที่ .................................ถนน ................................. ตำบล/แขวง ......................................
อำเภอ/เขต .................................. จังหวัด .............................ขอมอบฉันทะให้ ……………………….……
อยู่บ้านเลขที่ .................................ถนน .......................................... ตำบล/แขวง .............................
อำเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด ......................................................................
เป็นผู้ดำเนินการยื่นหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและบัน ทึกการเปลี่ยนแปลง
เพื่อยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาฉบับเดิมแทนข้าพเจ้า ตามหนังสือแสดงเจตนาลงวันที่........................
ที่แนบมาพร้อมนี้แทนข้าพเจ้า
ลงชื่อ .................................................... ผู้มอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ .................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ .................................................... พยาน
(.....................................................................)
ลงชื่อ ..................................................... พยาน
(.....................................................................)
หมายเหตุ
๑. ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้ อมกับ
รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
๒. ให้เก็บหนังสือฉบับนี้รวมไว้กับหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดที่ยื่ นไว้
ต่อส่วนราชการ
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(สำเนา)

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และการเบิกจ่ายเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๘
-----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ
บำนาญได้เหมาะสม เพื่อให้การขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และการเบิกจ่ายเงินเป็นไปโดยสะดวก
รวดเร็ว สอดคล้ อ งกับ ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการขอรับ และการจ่ายบำเหน็ จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็ จ บำนาญ และ
การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และการ
เบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บรรดาระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงใดๆ ในการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และการ
เบิกจ่ายเงิน ซึ่งได้กำหนดไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ กำลังพล หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน พลทหารประจำการ
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ทหารกองประจำการ บุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหม
กำหนดและลูกจ้าง
๔.๒ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ หมายถึง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ
บำเหน็จตกทอด บำเหน็จปกติลูกจ้าง บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จตกทอดลูกจ้าง บำเหน็จพิเศษราย
เดือน

๒๗๓

๔.๓ หน่วยส่วนกลาง หมายถึง สำนักงานเลขานุการกองทัพบก กรมฝ่ายเสนาธิการ
กรมฝ่ า ยกิ จ การพิ เศษ กรมฝ่ า ยยุ ท ธบริ ก าร หน่ ว ยข่ า วกรองทางทหาร และส่ ว นสนั บ สนุ น
กองบัญชาการกองทัพบก
๔.๔ หน่วยส่วนการศึกษา หมายถึง กรมยุทธศึกษาทหารบก หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศูนย์สงครามพิเศษ ศูนย์การบินทหารบก ศูนย์การทหารราบ
ศูนย์การทหารม้า และศูนย์การทหารปืนใหญ่
๔.๕ หน่วยส่วนภูมิภาค หมายถึง หน่วยขึ้นตรงหรือฝากการบังคับบัญชากั บกองทัพ
ภาคหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ ตามบัญชีหน่วยทหาร
ของกองทัพบก
ข้อ ๕ การจัดทำเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ให้ดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้
๕.๑ ข้าราชการหรือลูกจ้างออกจากราชการ
๕.๑.๑ ออกจากราชการก่อนครบเกษียณอายุ (ลาออก ให้ออก ปลดออก)
๕.๑.๒ ออกจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุ
๕.๒ ข้าราชการหรือลูกจ้างถึงแก่กรรม
๕.๓ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ย้ายประเภท เพื่อรับบำเหน็จบำนาญ หรือถึงแก่กรรม
๕.๔ ทหารกองประจำการ หรือ บุ ค คลที่ ท ำหน้ าทหารตามที่ กระทรวงกลาโหม
กำหนดที่ทุพพลภาพจนต้องปลดออกจากประจำการ หรือถึงแก่กรรม จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ ๖ เมื่อทางราชการให้ ข้าราชการออกจากราชการ โดยมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จ
บำนาญ ให้ ระบุ ไว้ในคำส่งให้ ได้ความชัดเจนว่าให้ ผู้ใด หมายเลขประจำตั วใด ตำแหน่งใด สั งกัด
หน่วยใดออกจากราชการ เพราะเหตุใด ให้ได้รับเงินประเภทใด ตั้งแต่เมื่อใด และหากไม่มีสิทธิได้รับ
ก็ให้ระบุไว้ด้วย
ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ย้ายประเภทรับบำเหน็จบำนาญ รวมทั้งลูกจ้างออกจากราชการ
มีสิทธิได้รับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ให้ระบุไว้ในคำสั่งให้ได้ความชัดเจน โดยอนุโลม
ตามความในวรรคแรก
ข้อ ๗ ให้เจ้ากรมสารบรรณทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ข้อ ๘ หน้าที่ความรับผิดชอบในการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอด บำเหน็จ
ปกติลูกจ้าง บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จตกทอดลูกจ้าง ตามผนวก ก
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๘.๑ การยื่นเรื่องขอรับเงินประเภทต่างๆ เป็นหน้าที่ผู้มีสิทธิจะต้องลงลายมือชื่อ ใน
แบบขอรับเงินตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
๘.๒ การตรวจสอบและรั บ รองรายการรับ เงินเดือ นและเงิน เพิ่ ม พิ เศษ ให้ แผนก
ประวัติ บำเหน็จ และบำนาญของมณฑลทหารบก หรือ แผนกประวัติ บำเหน็จ และบำนาญของ
จังหวัดทหารบก หรือส่วนงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบหลักฐานการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
บำเหน็จตกทอด บำเหน็จปกติลูกจ้าง บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จตกทอดลูกจ้างแล้ว ให้ดำเนินการ
ตรวจสอบและรับรองรายการรับเงินเดือน และเงินเพิ่มพิเศษ ดังนี้
๘.๒.๑ มณฑลทหารบก ที่เบิกตรงกับกรมการเงินทหารบก ให้เสนอกรมการเงิน
ทหารบก
๘.๒.๒ มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก ที่เบิกเงินตรงกับ สำนักงานคลัง
จังหวัด หรือสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ ให้เสนอ สำนักงานการเงินมณฑลทหารบก สำนักงาน
การเงินจังหวัดทหารบก แล้วแต่กรณี
๘.๒.๓ หน่วยต้นสังกัด หรือ สำนักงานสัสดีจังหวัด ที่เบิกเงินตรงกับสำนักงาน
คลั งจังหวัด หรือสำนั กงานคลังจั งหวัด ณ อำเภอ ให้ เสนอสำนักงานการเงินของหน่วยนั้น หรือ
สำนักงานสัสดีจังหวัด แล้วแต่กรณี
๘.๒.๔ หน่วยส่วนกลาง และหน่วยส่วนการศึกษา ที่เก็บรักษาประวัติรับราชการ
ของกำลังพล
๘.๒.๔.๑ หน่ ว ยส่ วนกลางและหน่ วยส่ ว นการศึกษา ที่ มีที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาค และเบิกเงินตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด หรื อสำนักงานจังหวัด ณ อำเภอ แล้วแต่กรณี ให้
เสนอสำนักงานการเงินของหน่วยเพื่อตรวจสอบและรับรองรายการรับเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษ
๘.๒.๔.๒ หน่ ว ยส่ ว นกลางและหน่ ว ยส่ ว นการศึ กษาที่ มี ที่ ตั้ งอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยส่วนกลางและหน่ วยส่วนการศึกษา ที่เบิกเงินตรงกับกรมการเงิน
ทหารบก ให้ เสนอไปยังกองทัพบก (กรมสารบรรณทหารบก) เพื่อเสนอให้ กรมการเงินทหารบก
ดำเนินการต่อไป
๘.๓ หน่วยที่รับ ผิดชอบดำเนิ นการขอถือจ่ายการขอรับเบี้ยหวั ด บำเหน็จ บำนาญ
บำเหน็จตกทอด บำเหน็จปกติลูกจ้าง บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จตกทอดลูกจ้าง
๘.๓.๑ กองทัพบก (กรมสารบรรณทหารบก) เป็นหน่วยรับผิดชอบในการขอ
ถือจ่ายฯ ให้กับหน่วยส่วนกลางและหน่วยส่วนการศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครรวมทั้งหน่วย
ส่วนกลาง และหน่วยส่วนการศึกษาที่เบิกเงินตรงกับกรมการเงินทหารบก
๘.๓.๒ แผนกประวัติ บำเหน็จ และบำนาญของมณฑลทหารบก หรือแผนก
ประวัติบำเหน็จ และบำนาญของจังหวัดทหารบก เป็นหน่วยรับผิดชอบในการขอถือจ่ายฯ ให้กับ
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หน่วยส่วนกลาง และหน่วยส่วนการศึกษา ที่มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค, หน่วยส่วนภูมิภาค และสำนักงาน
สัสดีจังหวัด
๘.๔ การขอถื อจ่ ายเบี้ ย หวัด บำเหน็ จ บำนาญ บำเหน็ จ ตกทอด บำเหน็ จปกติ
ลูกจ้าง บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จตกทอดลูกจ้าง
แผนกประวัติ บำเหน็จ และบำนาญของมณฑลทหารบก หรือแผนกประวัติ บำเหน็จ
และบำนาญของจังหวัดทหารบก หรือ กองทัพบก (กรมสารบรรณทหารบก) หลังจากที่ได้ดำเนินการ
ตามข้อ ๘.๒ และได้รับเรื่องคืนแล้ว ให้เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม เพื่อดำเนินการขอถือจ่ายไปยัง
สำนักงานคลังเขต หรือกรมบัญชีกลาง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙ หน้าที่ความรับผิดชอบในการขอรั บบำนาญพิเศษ บำเหน็จพิเศษ และบำเหน็จพิเศษ
รายเดือน ตามผนวก ข
๙.๑ การยื่นเรื่องขอรับเงินประเภทต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิ จะต้องลงลายมือชื่อ
ในแบบขอรับเงินตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
๙.๒ แผนกประวัติ บำเหน็จ และบำนาญของมณฑลทหารบก หรือแผนกประวัติ
บำเหน็จ และบำนาญของจังหวัดทหารบก หรือส่วนงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบหลักฐานการ ขอรับ
บำนาญพิเศษ บำเหน็จ พิเศษ และบำเหน็จพิเศษรายเดือนแล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบและรับรอง
รายการรับเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษ เช่นเดียวกับ ข้อ ๘.๒
๙.๓ หน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการขอถือจ่ายการขอรับบำนาญพิเศษ บำเหน็จพิเศษ
และบำเหน็จพิเศษรายเดือน
กองทัพบก (กรมสารบรรณทหารบก) เป็นหน่วยรับผิดชอบในการขอถือจ่ายฯ
ให้กับหน่วยส่วนกลาง หน่วยส่วนการศึกษา และหน่วยส่วนภูมิภาค ทุกกรณี
๙.๔ การขอถือจ่ายการขอรับบำนาญพิเศษ บำเหน็จพิเศษ และบำเหน็จพิเศษรายเดือน
๙.๔.๑ หน่วยส่วนกลางและหน่วยส่วนการศึกษา ที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งหน่วยส่วนกลางและหน่วยส่วนการศึกษา ที่เบิกเงินตรงกับกรมการเงินทหารบก ให้เสนอเรื่อง
ไปยังกองทัพบก (กรมสารบรรณทหารบก) เพื่อตรวจสอบและรับรองรายการรับเงินเดือนและเงิน
เพิ่มพิเศษแล้ว ดำเนินการขอถือจ่ายไปยังกรมบัญชีกลาง
๙.๔.๒ หน่ วยส่วนกลางและหน่วยส่วนการศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค เมื่อ
ดำเนินการ ตามข้อ ๙.๒ และให้เสนอเรื่องผ่าน มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก เพื่อเสนอไป
ยังกองทัพบก (กรมสารบรรณทหารบก) เพื่อดำเนินการขอถือจ่ายไปยังกรมบัญชีกลาง
๙.๔.๓ หน่วยส่วนภูมิภาค เมื่อมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกได้ดำเนินการ
ตามข้อ ๙.๒ แล้ว ให้เสนอเรื่องไปยังกองทัพบก (กรมสารบรรณทหารบก) เพื่อดำเนินการขอถือจ่าย
ไปยังกรมบัญชีกลาง

๒๗๖

หมวด ๒
วิธีดำเนินการจัดทำเรื่อง
ข้อ ๑๐ วิธีดำเนินการจัดทำเรื่อง ให้ ใช้หลักฐานประกอบการจัดทำเรื่องตาม ผนวก ค, ง, จ
และ ฉ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ การทำเรื่องในกรณีลาออกจากราชการ
๑๑.๑ เมื่อได้รับทราบคำสั่งให้ออกจากราชการแล้ว ให้ผู้มีสิทธิไปลงลายมือชื่อใน
แบบขอรับเงินที่หน่วยต้นสังกัดที่รับผิดชอบในการจัดทำเรื่องภายใน ๑๐ วันทำการ
๑๑.๒ เมื่อผู้มีสิทธิได้ลงลายมือชื่อในแบบขอรับเงินแล้ว ให้หน่วยต้นสังกัดตรวจสอบ
หลักฐานการขอรับเงินประเภทต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องภายใน ๑๐ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้
ลงลายมือชื่อในแบบขอรับเงิน แล้วเสนอไปยังมณฑลทหาร หรือ จังหวัดทหารบก หรือ กองทัพบก
(กรมสารบรรณทหารบก) แล้ วแต่กรณี เพื่ อตรวจสอบหลั กฐานการขอรับเงินประเภทต่างๆ ให้
ครบถ้วนถูกต้อง เอกสารหรือหลักฐานใด ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อ งตามที่กำหนดไว้ ให้มณฑล
ทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก หรือกองทัพบก (กรมสารบรรณทหารบก) แจ้งให้หน่วยที่รับผิดชอบ
และ/หรือ เจ้าตัว เพื่อแก้ไขหรือส่งหลักฐานเพิ่มเติม และเมื่ อได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้ดำเนินการ
ขอถือจ่ายไปยังสำนักงานคลังเขต หรือ กรมบัญชีกลาง แล้วแต่กรณี ภายใน ๒๐ วันทำการ
๑๑.๓ กรณีผู้ที่ออกจากราชการมายื่นเรื่องขอรับสิทธิเกินกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วัน
รับทราบคำสั่งให้ออกจากราชการให้หน่วยต้นสังกัดดำเนินการสอบสวนหรือให้เจ้าพนักงานสอบสวน
ตามภูมิลำเนาของผู้รับสิทธิเป็นผู้สอบสวนว่า เหตุใดจึงขอรับสิทธิล่าช้า ผู้ ขอรับสิทธิได้เคยยื่นเรื่อง
ขอรับสิทธินั้น ณ ที่ใดหรือไม่ เคยกลับเข้ารับราชการที่ กระทรวง ทบวง กรม อื่นใด หรือไม่
ข้อ ๑๒ การจัดทำเรื่องในกรณีออกจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุ
๑๒.๑ กรณีข้าราชการที่ต้องออกจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุ เพื่อให้
ข้าราชการตำรวจได้มีเวลาเตรียมการต่างๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ จึงให้หน่วยต้นสังกัดรายงานผู้มีอำนาจ
เพื่ อ ประกาศให้ อ อกจากราชการเนื่ อ งจากเกษี ย ณอายุ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๘ เดื อ นก่ อ นถึ ง กำหนด
เกษียณอายุ
๑๒.๑.๑ เมื่อได้รับทราบคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วให้ไปลงลายมือชื่อ
ในแบบขอรับเงินที่หน่วยต้นสังกัดที่รับผิดชอบในการจัดทำเรื่องภายใน ๑๐ วันทำการ
๑๒.๑.๒ ให้มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก หรื อ กองทัพบก (กรม
สารบรรณทหารบก) แล้วแต่กรณี ตรวจสอบหลั กฐานการขอเงินประเภทต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
เอกสารหรือหลักฐานใดไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่ก ำหนดไว้ ให้มณฑลทหารบก หรือ จังหวัด
ทหารบก หรือ กองทัพบก (กรมสารบรรณทหารบก) แจ้งให้หน่วยที่รับผิดชอบแก้ไข หรือส่ งหลักฐาน
เพิ่มเติม และเมื่อได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้ ด ำเนินการขอถือจ่ายไปยังสำนักงานคลังเขต หรือ

๒๗๗

กรมบัญชีกลาง แล้วแต่กรณี ก่อนถึงกำหนดที่ข้าราชการ ผู้นั้นจะครบกำหนดเกษียณอายุไม่น้อยกว่า
๕ เดือน
๑๒.๒ กรณีลูกจ้างออกจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุ เพื่อให้ลูก จ้างที่ต้อง
ออกจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุได้มีเวลาเตรียมการต่างๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ จึงให้หน่วย
ต้นสังกัดรายงานผู้มีอำนาจ เพื่อออกคำสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุไม่น้อยกว่า ๕
เดือนก่อนถึงกำหนดเกษียณอายุ เมื่อได้รับทราบคำสั่งให้ออกจากราชการแล้ว ให้ไปลงลายมือชื่อใน
แบบขอรับเงินที่หน่วยต้นสังกัดที่รับผิดชอบในการจัดทำเรื่องภายใน ๑๐ วันทำการ และดำเนินการ
เช่นเดียวกับข้อ ๑๒.๑.๒
ข้อ ๑๓ การจัดทำเรื่องในกรณีออกจากราชการเนื่องจากพิการทุพพลภาพ
๑๓.๑ ข้าราชการผู้ใดพิการทุพพลภาพขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ให้หน่วยต้นสังกัดรายงานตามสายการบังคับบัญชา จนถึงผู้มีอำนาจสั่งให้ออกจากราชการ เพื่อสั่งให้
ข้าราชการผู้นั้น ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการแพทย์ได้ ออก
ใบสำคัญความเห็นแพทย์ เมื่อมีคำสั่งให้ออกจากราชการแล้ว ให้หน่วยทีรับผิดชอบดำเนินการขอรับ
เงินประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับกรณีลาออกจากราชการ
ในกรณี อ อกจากราชการเนื่ อ งจากความพิ ก ารทุ พ พลภาพ ถ้ ามี ส าเหตุ
เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่เวลาปกติ หรือในเวลาเหตุฉุกเฉิน หน่วยต้นสังกัดจะต้อง
รายงาน ขอปูน บำเหน็จความชอบให้เป็น กรณีพิเศษ ตามระเบียบหรือข้อบังคับของทางราชการ
แล้วแต่กรณี ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพิจารณา ดังนั้นในกรณีเช่นนี้ให้ดำเนินการขอรับสิทธิที่พึงจะมี
สิทธิได้รับไปส่วนหนึ่งก่อนโดยใช้ เวลาราชการ และเงินได้รายเดือนที่ได้รับอยู่ในขณะนั้นเป็นเกณฑ์
คำนวณ เมื่อทางราชการได้ปูนบำเหน็จความชอบให้เป็นกรณีพิเศษแล้ว จึงดำเนินการขอรับเงินใน
ส่วนที่เพิ่มเติม
การเตรียมหลักฐานขอรับสิทธิที่พึงจะมีสิทธิได้รับตามวรรคสอง กรณีที่เกิด
จากการสู้รบหรือการกระทำของข้าศึกที่ปรากฏเป็นข่าวสื่อ/สิ่งพิมพ์ ให้ดำเนินการคู่ขนานกับการ
ขอรับสิทธิการปูนบำเหน็จพิเศษ ให้ถือว่าเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน
๑๓.๒ ลูกจ้างผู้ใดพิการทุพพลภาพขัดต่อระเบียบว่าด้วยการรับราชการของลูกจ้าง
ให้หน่วยต้นสังกัดดำเนินการเช่นเดียวกับข้าราชการตามข้อ ๑๓.๑ วรรคหนึ่ง สำหรับกรณีออกจาก
ราชการ เนื่องจากความพิการทุพพลภาพ ถ้ามีสาเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่ ให้
หน่วยต้นสังกัดขอรับบำเหน็จพิเศษ หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณี
๑๓.๓ บุคคลตามข้อ ๕.๔ ที่พิการทุพพลภาพขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร ให้หน่วยต้นสังกัดรายงานตามสายการบังคับบัญชา จนถึงผู้มีอำนาจสั่งให้ออกจากราชการ
เพื่อสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการแพทย์ได้ออกใบสำคัญความเห็น
แพทย์ เมื่อมีคำสั่งให้ออกจากราชการแล้ว ให้หน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการขอรับเงินบำนาญพิเศษ

๒๗๘

สำหรับ บุ คคลที่มีสิ ทธิได้รั บการปู นบำเหน็ จความชอบให้ เป็ นกรณี พิ เศษ
เนื่องจากการปฏิบัติราชการหน้าที่เวลาปกติ หรือในเวลาเหตุฉุกเฉิน ก็ให้ ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ
๑๓.๑ วรรคสอง แล้วแต่กรณีที่เกิดจากการสู้รบหรือการกระทำของข้าศึก ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ
๑๓.๑ วรรคสาม
ข้อ ๑๔ การจัดทำเรื่องในกรณีถึงแก่กรรม
๑๔.๑ เมื่ อ ข้าราชการประจำการถึงแก่ ก รรม หากอยู่ในหลั กเกณฑ์ ที่ จ ะได้ รับ
บำเหน็จตกทอด และ/หรือ บำนาญพิเศษกรณีเสียชีวิต ให้ส่วนราชการตามข้อ ๘ และข้อ ๙ จัดทำ
เรื่องขอรับเหน็ จ ตกทอด และ/หรือ บำนาญพิเศษกรณีเสียชีวิตให้ทายาทผู้มีสิทธิตามที่กฎหมาย
บำเหน็จบำนาญข้าราชการกำหนดไว้
ในกรณี ที่ความตายเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่แ ละอยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการปูนบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๑๓.๑
วรรคสอง และกรณีที่เกิดจากการสู้รบหรือการกระทำของข้าศึก ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๑๓.๑
วรรคสาม
๑๔.๑.๑ หน่วยส่วนกลางและหน่วยส่วนการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยที่เก็บ
รักษาประวัติรับราชการของผู้ตาย ดำเนินการดังนี้
๑๔.๑.๑.๑ ติ ด ต่ อทายาทของผู้ ต าย หรือบุ ค คลซึ่ งผู้ ต ายได้
แสดงเจตนารับบำเหน็จตกทอดไว้ แล้วแต่กรณี ให้มาแสดงตนและลงลายมือชื่อในแบบขอรับเงิน
พร้อมทั้งสำเนาเอกสาร ได้แก่ มรณบัตรของผู้ตาย ทะเบียนบ้านของผู้ตาย สำหรับทายาทให้ยื่น
เอกสารแสดงการเป็นทายาท เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการรับรองบุตร ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
คำสั่งศาลแสดงการเป็นผู้จัดการมรดก คำสั่งศาลแสดงการเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๔.๑.๑.๒ ให้อำเภอ หรือเขตตามภูมิลำเนาที่อยู่ของทายาท
หรือบุ คคลซึ่งผู้ ตายได้แสดงเจตนารั บ บำเหน็ จ ตกทอดไว้ แล้ วแต่กรณี ทำการสอบสวนการเป็ น
ทายาท เพื่อให้ทราบว่าผู้ตาย มีทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด และ/หรือ บำนาญพิเศษกรณี
เสียชีวิต กี่คนที่ชอบด้วยกฎหมาย และกี่คนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้มีพยานอย่างน้อย ๒ คน
๑๔.๑.๑.๓ เมื่อได้รับแจ้งการสอบสวนการเป็นทายาทเสร็จแล้ว
ให้รวบรวมหลักฐาน และเสนอเรื่องขอรับบำเหน็จตกทอด และ/หรือ บำนาญพิเศษกรณีเสียชีวิต
ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องการสอบสวนนั้นจากอำเภอ หรือเขต เมื่อตรวจสอบหลักฐาน
ถูกต้องแล้ว เสนอไปยังมณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก หรือ กองทัพบก (กรมสารบรรณ
ทหารบก) แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการขอถือจ่ายบำเหน็จตกทอดไปยังกรมบัญชีกลาง สำหรับการ
ขอรับบำนาญพิเศษให้มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก เสนอไปยังกองทัพบก (กรมสารบรรณ
ทหารบก) เพื่อดำเนินการขอถือจ่ายไปยังกรมบัญชีกลางต่อไป
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๑๔.๑.๒ หน่วยส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยที่มิได้รักษาประวัติรับราชการ
ของผู้ตาย ให้เป็นหน้าที่ของมณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก ที่เก็บรักษาประวัติรับราชการ
ของผู้ตายดำเนินการ ดังนี้
๑๔.๑.๒.๑ แนะนำให้ทายาทของผู้ตาย หรือบุคคลซึ่งผู้ตายได้
แสดงเจตนารั บ บำเหน็ จ ตกทอดไว้ แล้ วแต่กรณี ไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่มณฑลทหารบก หรือ
จังหวัดทหารบกที่รั บผิดชอบในการขอรับบำเหน็จตกทอด และ/หรือ บำนาญพิเศษกรณีเสียชีวิต
เพื่อลงลายมือชื่อในแบบขอรับเงินพร้อมทั้งสำเนาเอกสาร ได้แก่ มรณบัตรของผู้ตาย ทะเบียนบ้าน
ของผู้ตาย สำหรับทายาทให้ยื่นเอกสารแสดงการเป็นทายาท เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการรับรอง
บุ ตร ทะเบี ย นรับ บุ ตรบุ ญ ธรรม คำสั่งศาลแสดงการเป็นผู้ จัดการมรดก คำสั่งศาลแสดงการเป็ น
ผู้ปกครองผู้เยาว์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๔.๑.๒.๒ มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก เมื่อได้รับ
การแสดงตนของทายาท หรือบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนารับบำเหน็จตกทอดไว้ แล้วแต่กรณีแล้ว
ให้ ด ำเนิ น การตามข้อ ๑๔.๑.๑.๒ เมื่ อตรวจสอบหลั กฐานถูก ต้อ งแล้ ว ให้ ด ำเนิ น การขอถือจ่ าย
บำเหน็จตกทอดไปยังกรมบัญชีกลาง สำหรับการขอรับบำนาญพิเศษให้เสนอไปยังกองทัพบก (กรม
สารบรรณทหารบก) เพื่อดำเนินการขอถือจ่ายไปยังกรมบัญชีกลางต่อไป
๑๔.๒ เมื่อข้าราชการตำรวจผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญถึง แก่กรรม ให้แนะนำทายาท
ของผู้ ตาย หรือ บุ คคลซึ่งผู้ ต ายได้แสดงเจตนารับบำเหน็ จตกทอดไว้ แล้ ว แต่กรณี แจ้งให้ ห น่ ว ย
เบิกจ่ายเบี้ยหวัดบำนาญทราบ และให้หน่วยเบิกจ่ายเบี้ยหวัดบำนาญแจ้งการหมดสิทธิรับเบี้ยหวัด
บำนาญของผู้นั้น ให้สำนักงานคลังเขต หรือ กรมบัญชีกลาง แล้วแต่กรณี ทราบโดยเร็ว
๑๔.๒.๑ ให้ทายาทของผู้ตาย หรือบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนารับบำเหน็จ
ตกทอดไว้ แล้วแต่กรณี นำเอกสารขอรับบำเหน็จตกทอดมาแสดงตนที่มณฑลทหารบก หรือ จังหวัด
ทหารบก หรือ กองทัพบก (กรมสารบรรณทหารบก) แล้วแต่กรณี และลงลายมือชื่อในแบบขอรับ
เงินพร้อมทั้งสำเนาเอกสาร ได้แก่ มรณบัตรของผู้ตาย ทะเบียนบ้านของผู้ตาย สำหรับทายาทให้ยื่น
เอกสารแสดงการเป็นผู้จัดการมรดก คำสั่งศาลแสดงการเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๔.๒.๒ มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก หรือ กองทัพบก (กรม
สารบรรณทหารบก) เมื่อได้รับการแสดงตนของทายาทแล้วให้ดำเนินการตามข้อ ๑๔.๑.๑.๒ เมื่อ
ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว ให้ดำเนินการขอถือจ่ายไปยังกรมบัญชีกลางต่อไป
๑๔.๓ บุคคลตามข้อ ๕.๔ ถึงแก่กรรม หากอยู่ ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับบำนาญ
พิเศษกรณีเสียชีวิต ให้ส่วนราชการตามข้อ ๙ จัดทำเรื่องขอรับบำนาญพิเ ศษกรณีเสียชีวิตให้ทายาท
ผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการกำหนดไว้ โดยการดำเนินการขอรับบำนาญพิเศษ
กรณีเสียชีวิตเช่นเดียวกับข้อ ๑๔.๑.๑ หรือ ข้อ ๑๔.๑.๒ แล้วแต่กรณี
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สำหรับบุคคลที่มีสิทธิได้รับการปูนบำเหน็จความชอบให้เป็นกรณีพิเศษ
เนื่องจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่เวลาปกติ หรือในเวลาเหตุฉุกเฉิน ก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ
๑๓.๑ วรรคสอง และกรณีที่เกิดจากการสู้ รบหรือการกระทำของข้าศึกที่ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ
๑๓.๑ วรรคสาม
สำหรับการขอรับบำเหน็จตกทอด และ/หรือ บำนาญพิเศษกรณีเสียชีวิต
หากมีทายาท ผู้มีสิทธิหลายคน แต่ทายาทบางคนอาจมีหลักฐานไม่ครบถ้วนและถูกต้อง ให้มณฑล
ทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก หรือ กองทัพบก (กรมสารบรรณทหารบก) แล้วแต่กรณี ดำเนินการ
ขอถือจ่ายให้แก่ทายาท ผู้มีหลักฐานครบถ้วนก่อนตามระยะเวลาที่กำหนด โดยกันส่วนของทายาทที่
มีหลักฐานไม่ครบถ้วนไว้ก่อน เพื่อดำเนินการในภายหลัง
ข้อ ๑๕ การจัดทำเรื่องในกรณีลูกจ้างถึงแก่กรรม
เมื่ อ ลู ก จ้ างถึ งแก่ ก รรมให้ ส่ ว นราชการตามข้ อ ๘ และข้ อ ๙ จั ด ทำเรื่อ งขอรั บ
บำเหน็ จปกติ บำเหน็ จพิ เศษ บำเหน็ จ ตกทอดลู กจ้าง ให้ ท ายาทผู้ สิ ทธิตามระเบี ยบที่กำหนดไว้
สำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๑๔
สำหรั บ การขอรับ บำเหน็ จ ปกติ บำเหน็ จพิ เศษ บำเหน็ จตกทอดลู กจ้าง หากมี
ทายาทผู้มีสิทธิหลายคน แต่ทายาทบางคนอาจมีหลักฐานไม่ครบถ้วนและถูกต้อง ให้มณฑลทหารบก
หรือ จังหวัดทหารบก หรือ กองทัพบก (กรมสารบรรณทหารบก) แล้วแต่กรณี ดำเนินการขอถือจ่าย
ให้ แ ก่ ท ายาทผู้ ที่ มี ห ลั ก ฐานครบถ้ ว นก่ อ นตามระยะเวลาที่ ก ำหนด โดยกั น ส่ ว นของทายาทที่ มี
หลักฐานไม่ครบถ้วนไว้ก่อนเพื่อดำเนินการ ในภายหลัง
ข้อ ๑๖ การหมดสิทธิ
๑๖.๑ ทหารกองหนุ น มี เบี้ ย หวั ดเมื่อจะหมดสิ ท ธิได้รับเบี้ ยหวัด ตามข้อ บังคั บ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัดให้หน่วยต้นสังกัด รายงานถึงผู้มีอำนาจออกคำเพื่อสั่งให้งดรับ
เบี้ยหวัด หรือย้ายประเภทจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน และ
ให้ผู้นั้นติดต่อจัดทำเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญกับหน่วยต้นสังกัดตามที่ระบุในคำสั่งนั้น
๑๖.๒ ข้ า ราชการบำนาญ เมื่ อ จะหมดสิ ท ธิ รับ บำนาญ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ให้หน่วยต้นสังกัดรายงานตามลำดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ
สั่งให้รับบำนาญ เพื่อสั่งให้งดรับบำนาญ
๑๖.๓ การสั่งให้ งดรับเบี้ยหวัด หรือบำนาญ ตามข้อ ๑๖.๑ และ ๑๖.๒ ให้ส่วน
ราชการต้นสังกัด แจ้งให้หน่วยที่เบิกจ่ายเบี้ ยหวัด หรือบำนาญของบุคคลผู้นั้นทราบโดยเร็ว เพื่อ
ระงับการเบิกจ่าย และส่งสำเนาคำสั่งไปให้ทราบภายหลัง
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หมวด ๓
การเบิกจ่าย
ข้อ ๑๗ การเบิกจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ให้หน่วยดังต่อไปนี้เบิกจ่าย
๑๗.๑ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเงินทางกรุงเทพมหานคร ให้กรมการเงินทหารบกเป็น
ผู้เบิกจ่าย
๑๗.๒ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเงินทางต่างจังหวัดซึ่งมี มณฑลทหารบก หรือจังหวัด
ทหารบกตั้งอยู่ ให้มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบกนั้นเป็นผู้เบิกจ่าย
๑๗.๓ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะขอรับ เงิน ทางต่ างจั งหวั ด ซึ่ งไม่ มี ม ณฑลทหารบก หรื อ
จังหวัดทหารบก ตั้งอยู่ แต่มีหน่วยทหารอากาศที่มีเจ้าหน้าที่การเงินตั้งอยู่ ให้หน่วยทหารอากาศนั้น
เป็นผู้เบิกจ่าย เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้กองบิน ๕ เป็นผู้เบิกจ่าย เป็นต้น
๑๗.๔ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเงินทางต่างจังหวัด ซึ่งไม่มีหน่วยทหารตามข้อ ๑๗.๒
และ ๑๗.๓ แต่มีสำนักงานสัสดีจังหวัดตั้งอยู่ ให้สำนักสัสดีจังหวัดนั้นเป็นผู้เบิกจ่าย
๑๗.๕ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะขอรับ เงิน ทางอำเภอในต่ างจั งหวั ด ซึ่ งมี ค ลั งจั งหวัด ณ
อำเภอ และไม่มีห น่วยทหารตามข้อ ๑๗.๒ และ ๑๗.๓ ตั้งอยู่ ให้ เป็นหน้าที่ของอำเภอนั้นเป็นผู้
เบิกจ่าย เช่น อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น
หมวด ๔
การรายงาน
ข้อ ๑๘ การรายงาน
๑๘.๑ เมื่อมณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก ได้เสนอขอถือจ่ายไปยังสำนักงาน
คลังเขต หรือ กรมบัญชีกลางแล้ว ให้รายงานกองทัพบก (กรมสารบรรณทหารบก) ทราบ ภายใน
วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ตาม ผนวก ช
๑๘.๒ เมื่อได้รั บ การสั่ งจ่ ายจากสำนักงานคลังเขตหรือกรมบั ญ ชีกลาง แล้ว ให้
ดำเนินการตาม ผนวก ซ ดังนี้
๑๘.๒.๑ มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก เมื่อได้รับแจ้งการสั่งจ่าย
แล้วให้รวบรวมสำเนาใบแนบหนังสือสั่งจ่าย ฉบับส่วนราชการผู้ขอส่งให้กองทัพบก (กรมสารบรรณ
ทหารบก) ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๑๘.๒.๒ กองทัพบก (กรมสารบรรณทหารบก) รวบรวมสำเนาตามข้อ
๑๘.๒.๑ และที่ดำเนินการเอง ส่งให้กรมการเงินกลาโหม ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน

๒๘๒

ในกรณี ที่ผู้มีสิทธิรับเงิน โอนไปรับเงินยังส่วนราชการอื่น หรือ
หมดสิทธิรับเงิน หรือถึงแก่ความตาย ให้หน่วยเบิกจ่ายแจ้งให้มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก
ในพื้นที่ทราบแล้วรายงานให้กองทัพบก (กรมสารบรรณทาหารบก) ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
เพื่อเสนอไปยังกรม การเงินกลาโหม ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
หมวด ๕
การเก็บเรื่อง
ข้ อ ๑๙ การเก็ บ เรื่ อ ง เมื่ อ สำนั ก งานคลั ง เขต หรื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ได้ สั่ งจ่ า ยแล้ ว ให้
ดำเนินการดังนี้
๑๙.๑ กรณีรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ให้บันทึกหลักฐานการสั่งจ่ายแล้วส่ง
เรื่องเก็บ ณ หน่วยต้นสังกัด ตามที่ระบุในคำสั่งให้ออกจากราชการ
๑๙.๒ กรณีรับบำเหน็จปกติลูกจ้าง บำเหน็จรายเดือน ให้บันทึกหลัก ฐานการสั่ง
จ่ายแล้ว ส่งเรื่องเก็บ ณ มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบกหรือสำนักงานสัสดีจังหวัดที่ทำการเบิก
จ่ายเงินเว้นกรมการเงินทหารบก ทำการเบิกจ่ายในกรณีนี้ให้เรื่องเก็บ ณ หน่วยต้นสังกัด
๑๙.๓ กรณีรับบำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอด ให้บันทึกหลักฐานการสั่งจ่ายแล้ว
ส่งเรื่องเก็บ ณ หน่วยที่ตั้งเรื่องขอรับฯ (มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก หรือหน่วยส่วนกลาง
หรือหน่วยส่วนการศึกษาที่ตั้งเรื่อง)
๑๙.๔ กรณีรับบำเหน็จพิเศษ บำเหน็จพิเศษรายเดือน บำเหน็จตกทอดลูกจ้าง ให้
บันทึกหลั กฐานการสั่งจ่ายแล้วส่งเรื่องเก็บ ณ หน่ วยที่ตั้งขอรับฯ (มณฑลทหารบก หรือ จังหวัด
ทหารบก หรือ หน่วยส่วนกลางหรือหน่วยส่วนการศึกษาที่ตั้งเรื่อง)
หมวด ๖
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๐ การรับราชการต่างกระทรวง ทบวง กรม แล้วมารับราชการทางกระทรวงกลาโหม
ให้ส่งหลักฐานการรับรองเวลาราชการ และการโอน หรือการลาออก หรือปลดออก แล้วแต่กรณี
แนบไปกับเรื่องด้วย อย่างน้อย ๒ ฉบับ
ข้อ ๒๑ ข้าราชการ หรือผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ถึงแก่ความตาย สังกัดหน่วยใด ซึ่ งประวัติรับ
ราชการถูกเก็บรักษาโดย มณฑลทหารบก หรือ จัง หวัดทหารบก หรือ กองทัพบก (กรมสารบรรณ
ทหารบก) หรือ หน่วยต้นสังกัด ก็ให้มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก หรือ หน่วยที่เก็บรักษา

๒๘๓

ประวัติรับราชการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำเรื่องขอรับบำเหน็จตกทอด หรือ บำนาญพิเศษ ตลอดจน
เงินค้างจ่าย
ข้อ ๒๒ กรณีที่ทายาทของผู้ตาย หรือผู้ที่พิการทุพพลภาพ มีภูมิลำเนาห่างไกลจากหน่วยต้น
สังกัด หรือ มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก ที่หน่วยต้นสังกัดของกำลังพลผู้ตายตั้งอยู่ หรือ
เป็นผู้ชราภาพ มีสภาพร่างกายเป็นอุปสรรค ไม่สามารถเดินทางไปลงลายมือชื่อในแบบขอรับเงินที่
หน่วยนั้นได้ และประสงค์ขอยื่นเรื่องที่ หน่วยใกล้ภูมิลำเนาของตน อนุโลมให้หน่วยต้นสังกัด หรือ
มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก ที่จะต้องดำเนินเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ โอน
เรื่องเป็นทางการไปให้ กองทัพบก (กรมสารบรรณทหารบก) หรือ มณฑลทหารบก หรื อ จังหวัด
ทหารบก ตามภูมิลำเนาทายาทของผู้ตาย หรือผู้พิการทุพพลภาพ และให้กองทัพบก (กรมสารบรรณ
ทหารบก) หรือ มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก ที่รับโอนเรื่ องอำนวยความสะดวก พร้อมกับ
ดำเนินเรื่องให้เช่นเดียวกับกำลังที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยนั้นๆ
ข้อ ๒๓ การรับรองเอกสารและรูปถ่าย
๒๓.๑ ประวัติรับราชการ
๒๓.๑.๑ ให้ติดรูปถ่ายของเจ้าของประวัติรับราชการ และทำเครื่องหมาย
ประจำต่อไว้ เพื่อป้องกันการลอกหรือสับเปลี่ยน และลงรายการด้านล่างด้วย
๒๓.๑.๒ ห้ามฉีกหรือเปลี่ยนแผ่นใดแผ่นหนึ่งของประวัติรับราชการ การ
จะเพิ่มเติมหน้าใด ในกรณีที่เขียนไม่พอ ให้ทำเครื่องหมายประจำต่อไว้และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ประวัติรับราชการลงลายมือชื่อรับรองกำกับไว้ด้วย
๒๓.๒ การตรวจสอบรับ รองเวลาราชการตอนเป็น ทหารหรือตำรวจตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้นายทหารสัญญาบัตรซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนก หรือผู้
บังคับกองพันขึ้นไปเป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองในแบบดังกล่าว พร้อมทั้งแบบ “ส” ข.๗
๒๓.๓ การรับรองสำเนา ให้ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดับสัญญาบัตร เป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อรับรองสำเนา สำหรับหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณในกรณีไม่มีฉบับจริง ให้ผู้มีหน้าที่
รับรองสำเนาของส่วนราชการที่ออกหนังสือฯ เป็นผู้รับรองสำเนา
๒๓.๔ การรับรองหลังรูปถ่ายของผู้มีสิทธิ ให้ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดับชั้นสัญญา
บัตรเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองหลังรูปถ่าย ว่าเป็นรูปถ่ายของผู้ นั้นจริง ส่วนกรณีข้าราชการถึงแก่
ความตายให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้อ งระดับ ชั้น สั ญ ญาบั ตร หรือ เจ้าหน้าที่ ฝ่ ายปกครอง ที่ ท ายาทมี
ภูมิลำเนาอยู่ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองหลังรูปถ่ายว่าเป็นรูปถ่ายของทายาท หรือ ผู้อุปการะ หรือ ผู้
อยู่ในอุปการะของผู้ตาย หรือเป็นรูปถ่ ายของผู้ที่ผู้ตายได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมกับเขียนชื่อเต็มตัวบรรจงในวงเล็บใต้ลายมือชื่อ และ
ตำแหน่งของผู้รับรองรูปถ่ายและ วัน เดือน ปี ที่รับรอง

๒๘๔

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้ง
ปวงให้ดำเนินการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว หากปรากฏความ
ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาลงทัณฑ์ตามควร
แก่กรณีทุกราย ทั้งนี้ยกเว้นกรณีเหตุอันเกิดจากความผิด หรือความล่าช้า หรือความบกพร่องของผู้มี
สิทธิเอง
ประกาศ ณ วันที่

๑

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) พลเอก อุดมเดช สีตบุตร
(อุดมเดช สีตบุตร)
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมสารบรรณทหารบก

๒๘๕

ผนวก ก.
หน้าที่ความรับผิดชอบในการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอด บำเหน็จปกติลูกจ้าง บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จตกทอดลูกจ้าง
- หน่วยส่วนกลาง/การศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร
- หน่วยส่วนกลาง/การศึกษาที่
เบิกตรงกับ กง.ทบ.

ทบ.
(สบ.ทบ.)

หน่วยงานส่วนกลาง/การศึกษา
ในภูมิภาค
แผนกประวัติฯ
มทบ./จทบ.
หน่วยภูมิภาค
สง.สด.จว.

๒๘๕

สำนักงานคลังเขต/กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

๒๘๖

ผนวก ข.
หน้าที่ความรับผิดชอบในการขอรับบำนาญพิเศษ บำเหน็จพิเศษ และบำเหน็จพิเศษรายเดือน
- หน่วยส่วนกลาง/การศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร
- หน่วยส่วนกลาง/การศึกษาที่
เบิกตรงกับ กง.ทบ.

หน่วยงานส่วนกลาง/การศึกษา
ในภูมิภาค
แผนกประวัติฯ
มทบ./จทบ.
หน่วยภูมิภาค
สง.สด.จว.

กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

๒๘๖

ทบ.
(สบ.ทบ.)

๒๘๗

ผนวก ค.
หลักฐานประกอบการจัดทำเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญปกติ
บำเหน็จปกติลูกจ้าง บำเหน็จรายเดือน
๑. กรณีลาออกขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
๑.๑ ประวัติรับราชการ
๑ เล่ม
๑.๒ แบบ ๕๓๐๐ ของกระทรวงการคลัง
๒ ฉบับ
๑.๓ แบบ บ. (ทบ.๑๐๑ – ๐๔๑)
๒ ฉบับ
๑.๔ สำเนาคำสั่งบรรจุเข้าเป็นนักเรียนทหาร (ถ้ามี)
๒ ฉบับ
๑.๕ สำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ
๒ ฉบับ
๑.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๒ ฉบับ
๑.๗ สำเนาคำสั่งให้ออกจากราชการ
๒ ฉบับ
๑.๘ หนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ
๒ ฉบับ
๑.๙ สำเนาคำสั่งเงินเดือนครั้งสุดท้าย
๒ ฉบับ
๑.๑๐ หนังสือรับรองการอยู่ปฏิบัติราชการ
๒ ฉบับ
๑.๑๑ หนังสือรับรองเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย ซึ่งระบุวันตัดจ่าย (ถ้ามี)
๒ ฉบับ
๑.๑๒ สำเนาคำสั่งพักราชการ และให้กลับเข้ารับราชการ (ถ้ามี)
๒ ฉบับ
๑.๑๓ หลักฐานเกี่ยวกับการที่ทางราชการสั่งให้ไปทำการใดๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ซึ่งได้นับระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการสำหรับผู้ที่ได้ปฏิบัติงานดังกล่าว (ถ้ามี)
๒ ฉบับ
๑.๑๔ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)
๒ ฉบับ
๑.๑๕ สำเนาทะเบียนบ้าน
๒ ฉบับ
๑.๑๖ สำเนาทะเบียนบ้านกองประจำการ สด.๓
๒ ฉบับ
๑.๑๗ หนังสือรับรองหนี้สิน เฉพาะหนี้สินของทางราชการ
๒ ฉบับ
๑.๑๘ หนังสือรับรองการเป็น/ไม่เป็นสมาชิก กบข.
๒ ฉบับ
๑.๑๙ แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด
บำเหน็จบำนาญปกติ (แบบ สรจ.๑)
๒ ฉบับ
๑.๒๐ หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.๓)
๒ ฉบับ
หมายเหตุ ข้อ ๑.๑๖, ๑.๑๗ ไม่ต้องส่งไปยังสำนักงานคลังเขต หรือกรมบัญชีกลาง
๒. กรณีเกษียณอายุขอรับบำเหน็จ บำนาญ
การจัดทำหลักฐานต่างๆ เช่นเดียวกับข้อ ๑ และให้แนบสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่
๓๐ กันยายน ของปีเกษียณอายุ สำหรับกรณีรับเงินเดือนเต็มขั้น ให้ใช้สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ณ เมษายน ของปี

๒๘๘

๓. กรณีทุพพลภาพขอรับบำเหน็จ บำนาญ
การจัดทำหลักฐานต่างๆ เช่นเดี ยวกับข้อ ๑ และให้ส่งใบแสดงความเห็นคณะกรรมการแพทย์
ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ๒ ฉบับ (จริง ๑, สำเนา ๑)
๔. กรณียา้ ยประเภทจากกองหนุนมีเบี้ยหวัดขอรับบำเหน็จ บำนาญ
๔.๑ แบบ ๕๓๐๐ ของกระทรวงการคลัง
๒ ฉบับ
๔.๒ แบบ บ. (ทบ.๑๐๑ – ๐๔๑)
๒ ฉบับ
๔.๓ สำเนาคำสั่งย้ายประเภทจากกองหนุนมีเบี้ยหวัดเพื่อรับบำเหน็จ บำนาญ ๒ ฉบับ
๔.๔ สำเนาแบบ บ. (ทบ.๑๐๑ – ๐๔๑) เมื่อออกจากราชการเป็นกองหนุนมีเบี้ยหวัด
หรือประวัติรับราชการ หรือสำเนาหนังสือสั่งจ่ายเบี้ยหวัดของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
๒ ฉบับ
๔.๕ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)
๒ ฉบับ
๔.๖ สำเนาทะเบียนบ้าน
๒ ฉบับ
๔.๗ หนังสือรับรองการเป็น/ไม่เป็นสมาชิก กบข.
๒ ฉบับ
๔.๘ แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด
บำเหน็จบำนาญปกติ (แบบ สรจ.๑)
๒ ฉบับ
๔.๙ หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.๓)
๒ ฉบับ
๕. กรณีลูกจ้างลาออก ปลดออก เกษียณอายุขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน
๕.๑ ประวัติคนงานและลูกจ้าง
๑ เล่ม
๕.๒ แบบ ๕๓๑๓ ของกระทรวงการคลัง
๒ ฉบับ
๕.๓ สำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ
๒ ฉบับ
๕.๔ สำเนาคำสั่งให้ออกจากราชการ
๒ ฉบับ
๕.๕ สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างครั้งสุดท้าย
๒ ฉบับ
๕.๖ หนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ
๒ ฉบับ
๕.๗ คำสั่งไป-กลับจากรับราชการทหาร, แบบรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร
(กรณีลาออกไปรับราชการทหาร)
๒ ฉบับ
๕.๘ บัญชีรายละเอียดประกอบฎีกา
๒ ฉบับ
๕.๙ แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด
บำเหน็จบำนาญปกติ (แบบ สรจ.๑) (กรณีขอรับบำเหน็จรายเดือน)
๒ ฉบับ
๕.๑๐ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)
๒ ฉบับ
๕.๑๑ สำเนาทะเบียนบ้าน
๒ ฉบับ
๕.๑๒ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๒ ฉบับ
๕.๑๓ หนังสือรับรองหนี้สิน เฉพาะหนี้สินของทางราชการ
๒ ฉบับ
๕.๑๔ หนังสือรับรองการเป็น/ไม่เป็นสมาชิก กบข.
๒ ฉบับ

๒๘๙

หมายเหตุ
ทหารผู้ใดในระหว่างรับราชการเป็นทหารกองประจำการ ต้องเลื่อนการปลดจาก
กองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ หรือได้รับการลดหย่อนตามสิทธิ ในการจัดทำ
เรื่องขอรั บ เบี้ ย หวัด บำเหน็ จ บำนาญ ของทหารผู้ นั้ น ต้องระบุ ข้อเท็ จจริงไว้ในเรื่อง โดยชี้ แจง
เพิม่ เติมว่าครบกำหนดปลดจากกองประจำการเมื่อใด และทางราชการได้ทำการปลดจริงเมื่อใดไว้ใน
แบบ บ. พร้อมกับ แนบหนั งสื อรั บ รองเวลาราชการ ตอนเป็น ทหารหรือตำรวจ และรายการรับ
เงินเดือน (แบบ “ส” ข.๗)
ผนวก ง
หลักฐานประกอบการจัดทำเรื่องขอรับบำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอด บำเหน็จพิเศษ
บำเหน็จพิเศษรายเดือน บำเหน็จตกทอดลูกจ้าง
๑. กรณีขอรับบำเหน็จตกทอด
๑.๑ แบบ ๕๓๐๙ ของกระทรวงการคลัง
๒ ฉบับ
- กรณีผู้มีสิทธิไม่สามารถลงชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหรือทำเครื่องหมายอื่น และเขียน
กำกับว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือหรือเครื่องหมายดังกล่าวของผู้นั้นจริง พร้อมกับมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง
ลายพิมพ์นิ้วมือ หรือเครื่องหมาย ๒ คน โดยพยานให้เป็นข้าราชการสัญญาบัตร อย่างน้อย ๑ คน
- กรณีบิดา หรือมารดา ขอรับแทนบุตรหรือผู้ปกครองขอรับแทนผู้เยาว์ตามคำสั่งศาลให้
เขีย นต่อจากที่ล งชื่อไว้ในหน้ า ๒ ว่าบิ ดา หรือมารดา ยื่ นขอรับเงินในฐานะผู้ปกครองบุตร หรือ
ผู้ปกครองยื่นเรื่องขอรับแทนผู้เยาว์
๑.๒ ประวัติรับราชการ
๑ เล่ม
๑.๓ ใบแจ้งยอดเงินบำนาญ (จริง ๑, สำเนา ๑)
๑.๔ ใบเสร็จการนำส่งเงินคืน (จริง ๑, สำเนา๑)
๑.๕ สำเนาหนังสือแจ้งการหมดสิทธิรับบำนาญ (ถ้ามี)
๒ ฉบับ
๑.๖ สำเนาแบบ บ. (ทบ.๑๐๑ – ๐๔๑) เมื่อออกจากราชการเป็นกองหนุน
มีเบี้ยหวัดหรือประวัติรับราชการ หรือสำเนาหนังสือสั่งจ่ายเบี้ยหวัดของ
กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
๒ ฉบับ
๑.๗ สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะผู้มีสิทธิและผู้ตาย)
๒ ฉบับ
๑.๘ สำเนาทะเบียนคนตาย หรือ มรณบัตร (เฉพาะผู้มีสิทธิ (ถ้ามี) และผู้ตาย) ๒ ฉบับ
๑.๙ หนังสือแสดงเจตนาซึ่งระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
(กรณีเจ้าบำนาญไม่มีทายาท)
๒ ฉบับ
๑.๑๐ หลักฐานการสูญหาย หรือกรณีสาบสูญ
๒ ฉบับ

๒๙๐

๑.๑๑ หนังสือสัญญาค้ำประกัน (ปิดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท ๑ ฉบับ)
๒ ฉบับ
๑.๑๒ หลักฐานประกอบการเป็นทายาทฯ (ตาม ผนวก จ)
๑.๑๓ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๒ ฉบับ
๑.๑๔ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์) ของทายาท
ผู้มีสิทธิทุกคน
๒ ฉบับ
๑.๑๕ หลักฐานการสอบสวนการเป็นทายาทของอำเภอ ๒ ชุด ประกอบด้วยคำให้การของทายาท
ผู้มีสิทธิทุกคน เว้นผู้เยาว์ และคำให้การของพยาน ๒ คน สอบสวนให้ได้ความว่า ผู้ตายมีบิดา มารดา
ชื่อใด ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว เมื่อ วัน เดือน ปีใด มีคู่สมรสทั้งหมดกี่คน ชื่อ ใดบ้าง เป็นคู่สมรส
โดยชอบ ด้วยกฎหมายหรือไม่ มีบุตรกี่คน บิดาหรือมารดาชื่อใด เกิดวัน เดือน ปีใด ยังมีชีวิตอยู่ หรือ
ตายไปแล้ว เมื่อวัน เดือน ปีใด เคยจดทะเบียนการรับรองบุตร หรือทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไว้บ้าง
หรือไม่ ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานไปด้วย (ถ้ามี) อย่างละ
๒ ฉบับ
๑.๑๖ ถ้าตายด้วยเหตุอื่นมอใช่กรณีปกติ ให้ส่งหลักฐานซึ่งแสดงว่าความตายนั้น
มิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง หลักฐานเหล่านี้
เป็นของฝ่ายใดให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายนั้นรับรองสำเนา
๒ ชุด
๑.๑๗ หนังสือรับรองหนี้สิน
๒ ฉบับ
๑.๑๘ หนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ
๒ ฉบับ
๑.๑๙ หนังสือรับรองการเป็น/ไม่เป็นสมาชิก กบข.
๒ ฉบับ
๑.๒๐ สำเนาคำสั่งเงินเดือนครั้งสุดท้าย
๒ ฉบับ
หมายเหตุ - ข้อ ๑.๒, ๑.๑๗, ๑.๑๘, ๑.๑๙ และ ๑.๒๐ ใช้ในกรณีของข้าราชการประจำการถึงแก่กรรม
- ข้อ ๑.๖ และ ๑.๑๙ ใช้ในกรณีของทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดถึงแก่กรรม
- ข้อ ๑.๓, ๑.๔ และ ๑.๕ ใช้ในกรณีของข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม
๒. กรณีขอรับบำนาญพิเศษ
๒.๑ แบบ ๕๓๐๙ ของกระทรวงการคลัง
(บำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพใช้แบบ ๕๓๐๐ ของกระทรวงการคลัง)
๒ ฉบับ
๒.๒ ใบแสดงความเห็นของคณะกรรมการแพทย์ ตามแบบของกระทรวงการคลัง
(กรณีบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ)
๒ ฉบับ
๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะผู้มีสิทธิและผู้ตาย)
๒ ฉบับ
๒.๔ สำเนาทะเบียนคนตาย หรือ มรณบัตร
๒ ฉบับ
๒.๕ สำเนาคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ
๒ ฉบับ
๒.๖ สำเนาคำสั่งปูนบำเหน็จพิเศษ (ถ้ามี)
๒ ฉบับ

๒๙๑

๒.๗ หนังสือรับรองการได้รับอันตายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่ของข้าราชการเพื่อขอรับบำนาญพิเศษ (แบบ สรจ.๔)
๒ ฉบับ
๒.๘ รายงานการสูญเสีย (แบบ กพ.๓, แบบ กพ.๔) (ถ้ามี)
๒ ฉบับ
๒.๙ สำเนารายงานการสอบสวน กรณีเพราะเหตุปฏิบัติราชการในยามปกติ
๒ ฉบับ
๒.๑๐ แผนที่ สั ง เขป ๒ ชุ ด กั บ ให้ เขี ย นคำอธิ บ ายลงในแผนสั ง เขปด้ ว ยว่ า เหตุ เกิ ด ที่ ไหน
กิโลเมตร เท่าใด ตำบลใด อำเภอ จังหวัดใด ผู้ตายอยู่ตรงไหน และให้นายทหารสัญญาบัตรรับรอง
ความถูกต้องของแผนที่สังเขปด้วย
๒.๑๑ กรณีประสบอันตรายจนถึงพิการทุพพลภาพ หรือตายเนื่องจากปฏิบัติราชการลับและ
ทางราชการยังคงสงวนไว้เป็นความลับ จะงดส่งหลักฐานตาม ๒.๕, ๒.๙ และ ๒.๑๐ และสำเนามรณบัตร
แล้วแต่กรณี แต่จะต้องส่งหนังสือของหัวหน้าส่วนราชการ ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล หรือเทียบเท่ า
ขึ้นไป หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายรับรองว่าส่ วนราชการใดได้สั่งให้ ผู้ใด
ปฏิบัติราชการลับ และได้ประสพอันตราย จนถึงพิการทุพพลภาพ หรื อตายเนื่องจากปฏิบัติราชการ
ลับนั้น เมื่อวัน เดือน ปีใด แทนด้วย
๒.๑๒ หนังสือสัญญาค้ำประกัน (ปิดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท ๑ ฉบับ)
๒ ฉบับ
๒.๑๓ หลักฐานการสอบสวนการเป็นทายาทของอำเภอ ๒ ชุด ประกอบด้วยคำให้การ ของ
ทายาท ผู้มีสิทธิทุกคน เว้นผู้เยาว์ และคำให้การของพยาน ๒ คน สอบสวนให้ได้ความว่าผู้ตายมีบิดา
มารดาชื่อใด ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว เมื่อวัน เดือน ปีใด มีคู่สมรสทั้งหมดกี่คน ชื่อใดบ้าง เป็นคู่
สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มีบุตรกี่คน บิดา มารดาชื่อใด เกิดวัน เดือน ปีใด ยังมีชีวิตอยู่
หรือตายไปแล้ว เมื่อวัน เดือน ปีใด เคยจดทะเบียนการรับรองบุตร หรือทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไว้
บ้างหรือไม่ ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานไปด้วย (ถ้ามี) อย่างละ ๒ ฉบับ
๒.๑๔ หลักฐานการสูญหาย หรือกรณีสาบสูญ
๒ ฉบับ
๒.๑๕ แบบใบแสดงความเห็นของแพทย์ ท้ายประกาศกระทรวงการคลังในกรณีบุตร
บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นผู้พิการทุพพลภาพ (ถ้ามี)
๒ ฉบับ
๒.๑๖ ใบรับรองการศึกษากรณีบุตรซึ่งได้รับบำนาญพิเศษ จนอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์แล้ว และ
กำลังศึกษาอยู่ในระดับเตรียมอุดมศึกษา หรือในชั้นที่ทางราชการรับรอง แต่อายุไม่เกิน ๒๕ ปี
บริบูรณ์ (ถ้ามี)
๒ ฉบับ
๒.๑๗ หลักฐานประกอบการเป็นทายาทฯ (ตาม ผนวก จ)
๒.๑๘ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)
๒ ฉบับ
๒.๑๙ แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ
(แบบ สรจ.๑) (กรณีบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ)
๒ ฉบับ
๒.๒๐ หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.๓)
(กรณีบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ)
๒ ฉบับ

๒๙๒

๓. กรณีขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง
๓.๑ แบบขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน
ถึงแก่ความตาย
๒ ฉบับ
- กรณีผู้มีสิทธิไม่สามารถลงชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้ว มือหรือทำเครื่องหมายอื่น และเขียน
กำกับว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือหรือเครื่องหมายดังกล่าวของผู้นั้นจริง พร้อมกับมีพยานลงลายมือชื่อ
รับรองลายพิมพ์นิ้วมือ หรือเครื่องหมาย ๒ คน โดยพยานให้เป็นข้าราชการสัญญาบัตร อย่างน้อย ๑ คน
- กรณีบิดา หรือมารดา ขอรับแทนบุตรหรือผู้ปกครองของรับแทนผู้เยาว์ตามคำสั่งศาล
ให้เขียนต่อจากที่ลงชื่อไว้ว่า บิดา หรือมารดา ยื่นขอรับเงินในฐานะผู้ปกครองบุตร หรือผู้ปกครองยื่น
เรื่องขอรับแทนผู้เยาว์
๓.๒ ใบแจ้งยอดบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน
๓.๓ ใบเสร็จการนำส่งเงินคืน (ถ้ามี) (จริง ๑, สำเนา ๑)
๓.๔ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์) ของทายาท
ผู้มีสิทธิทุกคน
๒ ฉบับ
๓.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๒ ฉบับ
๓.๖ สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะผู้มีสิทธิและผู้ตาย)
๒ ฉบับ
๓.๗ สำเนาทะเบียนคนตาย หรือ มรณบัตร (เฉพาะผู้มีสิทธิ (ถ้ามี)
และผู้ตาย)
๒ ฉบับ
๓.๘ หนังสือสัญญาค้ำประกัน (ปิดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท ๑ ฉบับ)
๒ ฉบับ
๓.๙ หนังสือแสดงเจตนาซึ่งระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
(กรณีที่เจ้าบำนาญไม่มีทายาท)
๒ ฉบับ
๓.๑๐ หลักฐานประกอบการเป็นทายาทฯ (ตาม ผนวก จ)
๓.๑๑ หลักฐานการสอบสวนการเป็นทายาทของอำเภอ
๒ ชุด
ประกอบด้วยคำให้การของทายาทผู้มีสิทธิทุกคน เว้นผู้เยาว์ และคำให้การของพยาน ๒ คน สอบสวน
ให้ได้ความว่า ผู้ตายมีบิดา มารดาชื่อใด ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว เมื่อ วัน เดือน ปีใด มีคู่สมรส
ทั้งหมดกี่คน ชื่อใดบ้าง เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มีบุตรกี่คน บิดาหรือมารดาชื่อใด
เกิดวัน เดือน ปีใด ยังมีชีวิตอยู่ หรือตายไปแล้ว เมื่อวัน เดือน ปีใด เคยจดทะเบียนการรับรองบุตร
หรือทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไว้บ้างหรือไม่ ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานไปด้วย (ถ้ามี) อย่างละ ๒ ฉบับ
๓.๑๒ หลักฐานการสาบสูญ (ถ้ามี)
๒ ฉบับ
๓.๑๓ ถ้าตายด้วยเหตุอื่นซึ่งมิใช้กรณีปกติ ให้ส่งหลักฐานซึ่งแสดงว่าความตายนั้น
มิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง หลักฐานเหล่านี้เป็นของฝ่ายใด
ให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายนั้นรับรองสำเนา
๒ ฉบับ

๒๙๓

๔. กรณีขอรับบำเหน็จพิเศษ บำเหน็จพิเศษรายเดือน
๔.๑ แบบ ๕๓๑๓ ของกระทรวงการคลัง
๒ ฉบับ
๔.๒ ใบแสดงความเห็นของคณะกรรมการแพทย์ ตามแบบของกระทรวงการคลัง
(เฉพาะกรณีทุพพลภาพ)
๒ ฉบับ
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะผู้มีสิทธิและผู้ตาย)
๒ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนคนตาย หรือ มรณบัตร
๒ ฉบับ
๔.๕ สำเนาคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ
๒ ฉบับ
๔.๖ หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่ของข้าราชการเพื่อขอรับบำนาญพิเศษ (แบบ สรจ.๔)
๒ ฉบับ
๔.๗ รายงานการสูญเสีย (แบบ กพ.๓, แบบ กพ.๔) (ถ้ามี)
๒ ฉบับ
๔.๘ สำเนารายงานการสอบสวน กรณีเพราะเหตุปฏิบัติราชการในยามปกติ
๒ ฉบับ
๔.๙ แผนที่สังเขป ๒ ชุด กับให้เขียนคำอธิบายลงในแผนที่สังเขปด้วยว่าเหตุเกิดที่ไหน กิโลเมตร
เท่าใด ตำบลใด อำเภอ จังหวัดใด ผู้ตายอยู่ตรงไหน และให้นายทหารสัญญาบัตรรับรองความถูกต้อง
ของแผนที่สังเขปด้วย
๔.๑๐ กรณีประสบอันตรายจนถึงพิการทุพพลภาพ หรือตายเนื่องจากปฏิบัติราชการลับ และ
ทางราชการยังคงสงวนไว้เป็นความลับ จะงดส่งหลักฐานตาม ๔.๕, ๔.๘ และ ๔.๙ และสำเนามรณบัตร
แล้ ว แต่ ก รณี แต่ จ ะต้ องส่ งหนั งสื อของหั ว หน้ าส่ ว นราชการ ตั้ งแต่ ชั้น ผู้ บั ญ ชาการกองพล หรื อ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายรับรองว่าส่วนราชการใดได้สั่งให้
ผู้ใดไปปฏิบัติราชการลับ และได้ประสพอันตราย จนถึงพิการทุพพลภาพ หรือตายเนื่องจากปฏิบัติ
ราชการลับนั้น เมื่อวัน เดือน ปีใด
๔.๑๑ หนังสือสัญญาค้ำประกัน (ปิดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท ๑ ฉบับ)
๒ ฉบับ
๔.๑๒ หลักฐานประกอบการเป็นทายาท (ตาม ผนวก จ)
๔.๑๓ หลั กฐานการสอบสวนการเป็ น ทายาทของอำเภอ ๒ ชุด ประกอบด้วยคำให้ การของ
ทายาท ผู้มีสิทธิทุกคน เว้นผู้เยาว์ และคำให้การของพยาน ๒ คน สอบสวนให้ได้ความว่าผู้ตายมีบิดา
มารดาชื่อใด ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว เมื่อวัน เดือน ปีใด มีคู่สมรสทั้งหมดกี่คน ชื่อใดบ้าง เป็นคู่
สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มีบุตรกี่คน บิดา หรือมารดาชื่อใด เกิดวัน เดือน ปีใด ยังมีชีวิต
อยู่หรือตายไปแล้วเมื่อวัน เดือน ปีใด เคยจดทะเบียนการรับรองบุตร หรื อทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
ไว้บ้างหรือไม่ ทั้งนี้ให้แนบหลักฐาน ไปด้วย (ถ้ามี) อย่างละ
๒ ฉบับ
๔.๑๔ หลักฐานการสาบสูญ (ถ้ามี)
๒ ฉบับ
๔.๑๕ หนังสือรับรองหนี้สิน
๒ ฉบับ

๒๙๔

ผนวก จ
หลักฐานประกอบการเป็นทายาท ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามผนวก ง
ข้อ ๑.๑๑, ๒.๑๗, ๓.๙ และ ๔.๑๒ ให้จัดทำอย่างละ ๒ ฉบับ
๑. คู่สมรส
๑.๑ สำเนาทะเบียนการสมรส หรือใบสำคัญการสมรส
๑.๒ สำเนาทะเบียนการหย่า หรือใบสำคัญการหย่าที่ทางอำเภอออกให้ หรือคำสั่งศาล
๑.๓ กรณีคู่สมรสหลายคน ให้สำเนาคำพิพากษาของศาลชี้ขาดว่าผู้ใดเป็นคู่สมรสชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือการกล่าวอ้างของผู้มีส่วนได้เสียโดยอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมรับคำกล่าวอ้างนั้น
๒. บิดา มารดา
๒.๑ สำเนาทะเบียนการสมรส หรือใบสำคัญการสมรส
๒.๒ สำเนาทะเบียนการหย่า หรือใบสำคัญการหย่าที่ทางอำเภอออกให้ หรือคำสั่งศาล
๒.๓ หลักฐานซึ่งแสดงว่า เป็นบิดาโดยกำเนิดและชอบด้วยกฎหมาย (กรณีบิดาจดทะเบียน
สมรสกับมารดาก่อนหรือหลังบำนาญตาย ก็ถือว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย)
๒.๔ สำเนามรณบัตร สำเนาทะเบียนคนตาย หนังสือรับรองของอำเภอ หรือสำนวนการ
สอบสวนของอำเภอ หรือหนังสือรับรองของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในกรณีบิดามารดา หรือทายาท
ถึงแก่ความตาย ไปก่อนแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๓. บุตร
๓.๑ สำเนาทะเบียนบ้าน
๓.๒ สำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่กรณีที่พิการถึงทุพพลภาพ และใบแสดงความเห็น
ของคณะกรรมการแพทย์
๓.๓ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ปกครองของผู้เยาว์ (เฉพาะกรณีบิดามารดาตาย)
๔. บุตรที่บิดารับรอง
สำเนาทะเบียนการรับรองบุตร
๕. บุตรบุญธรรม
๕.๑ สำเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
๕.๒ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ (ถ้ามี)
๖. บุตรตามคำสั่งศาล
สำเนาคำสั่งศาลที่สั่งว่าเป็นบุตรถูกต้องตามกฎหมาย
๗. ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ
๗.๑ สำเนาสำนวนการสอบสวนผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ ซึ่งอำเภอเป็นผู้สอบสวน
โดยมีพยานอย่างน้อย ๒ คน
๗.๒ หลักฐานต่างๆ ประกอบคำให้การ (ถ้ามี)

๒๙๕

คำชี้แจงลักษณะของผู้อุปการะและผู้อยู่ในอุปการะ
๑. ในกรณีผู้อยู่ในอุปการะ อันมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษ ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณา ดังนี้
๑.๑ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้อุปการะหรือไม่
๑.๒ การตายของผู้ตายทำให้ขาดอุปการะ และได้รับความเดือนร้อ นเพราะขาดอุปการะ
นั้น เพียงใด
๑.๓ ความเดือนร้อนที่ได้ รับ เป็ นความเดือนร้อนถึงขนาดเกี่ยวกับความเป็นความตาย
หรือไม่ หรือว่าเป็นเพียงเดือนร้อนเพราะขาดผู้ที่ได้ให้ที่อยู่อาศัยเท่านั้น
๑.๔ โดยสภาพของการอยู่ในอุปการะ ย่อมหมายถึงว่าผู้อยู่ในอุปการะผู้ตายไม่สามารถ
ช่วยตัวเองได้ จำเป็นจะต้องให้คนอื่นช่วย ดังนั้นถ้าผู้อ ยู่ในอุปการะผู้ตายจะเป็นผู้อุปการะคนอื่นอยู่
ด้วยในขณะเดียวกัน ย่อมหมายถึงผู้นั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้อยู่ในอุปการะผู้ตายได้
๒. ในกรณีผู้อุปการะอันมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณา ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้ที่ได้อุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษาแก่ผู้ตายมาแต่เยาว์วัย ฉันท์บิดามารดากับ
บุตร หรือ
๒.๒ เป็นผู้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ ได้อุปการะผู้ตาย เนื่องจากผู้ตายมีรายได้ไม่เพียงพอแก่อัตภาพ หรือได้อุปการะ
ข้าราชการบำนาญ ผู้ซึ่งป่วยเจ็บ ทุพพลภาพ หรือวิกลจริตไม่สามารถช่วยตัวเองได้
๒.๒.๒ ต้องเป็นการอุปการะประจำเป็นส่วนใหญ่ มิใช่เพียงแต่ให้เครื่องอุปโภคบริโภค
หรือดูแลการเจ็บป่วยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น
๒.๒.๓ ถ้าขาดผู้อุปการะไป จะต้องได้รับความเดือดร้อนถึงอดอยากมิใช่เพียงแต่ขาด
ความสะดวก หรือขาดความสุขทางกายและใจไปบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
๒.๒.๔ ผู้อุปการะจะต้องมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพียงพอ และอยู่ในฐานะที่
จะอุปการะผู้ตายได้ควรแก่อัตภาพ หรือมิฉะนั้นจะต้องเป็นการอุปการะข้าราชการบำนาญ ผู้เจ็บป่วย
ทุพพลภาพ หรือวิกลจริตถึงขนาดที่ช่วยตัวเองไม่ได้

๒๙๖

ผนวก ฉ
การส่งรูปถ่ายของผู้มีสิทธิขอรับเงินประเภทต่างๆ ให้ผู้มีสิทธิส่งรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว ดังนี้
๑. กรณีรับเงินเบี้ยหวัด บำนาญปกติ บำนาญพิเศษ
๑.๑ รับเงินทางกรุงเทพมหานคร คนละ ๖ รูป
๑.๒ รับเงินทางต่างจังหวัด คนละ ๓ รูป
๒. กรณีรับบำเหน็จ บำเหน็จตกทอด
๒.๑ รับเงินทางกรุงเทพมหานคร คนละ ๔ รูป
๒.๒ รับเงินทางต่างจังหวัด คนละ ๓ รูป

๒๙๗

ผนวก ช
บัญชีเสนอเรื่องให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ลำดับ

รายการ

ที่หนังสือเสนอ

หมายเหตุ

๒๙๗

๒๙๘

ผนวก ซ
บัญชีการสั่งจ่ายของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ลำดับ

รายการ

ที่หนังสือเสนอ

หมายเหตุ

๒๙๘

๒๙๙

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง แพทย์ที่กระทรวงการคลังรับรอง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า แพทย์ที่กระทรวงการคลังรับรองให้ทําการตรวจ และ
แสดงความเห็นตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ นั้น คือ
๑. แพทย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง
สาขาเวชกรรมที่ประกอบโรคศิลปะอยู่ในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี สําหรับเป็นผู้ตรวจ ผู้ที่มี
ภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี
๒. แพทย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง
สาขาเวชกรรมที่ ป ระกอบโรคศิลปะอยู่ในจังหวัดอื่น นอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี
สําหรับเป็นผู้ตรวจผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ เว้นแต่ถ้าในจังหวัดใดไม่มีแพทย์ดังกล่าว ก็ให้
แพทย์แผนโบราณที่ประกอบโรคศิลปะอยู่ในจังหวัดนั้นเป็นผู้ตรวจและแสดงความเห็นได้
๓. ในกรณีที่ไม่สามารถจะเดินทางไปให้แพทย์ที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่ในการตรวจได้ ก็ให้แพทย์ที่
ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขา เวชกรรมที่อยู่
ในจังหวัดนั้นเป็นผู้ตรวจ และถ้าไม่มีแพทย์ดังกล่าว ก็ให้แพทย์แผนโบราณที่อยู่ในจังหวัดนั้น เป็น
ผู้ตรวจและแสดงความเห็นได้
๔. ในขณะที่อยู่ในต่างประเทศ ให้แพทย์ที่มีสิทธิประกอบโรคศิลปะที่ประจําอยู่ในประเทศ
นั้นๆ เป็นผู้ตรวจและแสดงความเห็นได้
๕. การตรวจและแสดงความเห็นของแพทย์ตามที่กล่าวมาในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ทํา
ตามแบบต่อท้ายประกาศนี้
การตรวจและแสดงความเห็นของแพทย์ซึ่งอยู่ในต่างประเทศตามข้อ ๔ ให้ทําเป็นลายลักษณ์
อักษรแสดงว่าผู้ป่วยเจ็บเป็นโรคอะไร เนื่องมาจากเหตุใด และจะรับราชการต่อไปได้อีกหรือไม่ โดย
ให้ทูตหรือกงสุลไทยที่ประจําอยู่ในประเทศนั้นๆ ลงนามรับรองว่าผู้ตรวจเป็น แพทย์ที่มีสิทธิประกอบ
โรคศิลปะที่ประจําอยู่ในประเทศนั้นๆ ด้วย เว้นแต่ถ้าไม่มีทู ตหรือกงสุลไทยก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อการรับรองเอกสารของประเทศนั้นๆ เป็นผู้ลงนามและประทับตราตําแหน่งรับรอง
๖. ถ้ามีกรณีเป็นที่สงสัย กระทรวงการคลังอาจให้แพทย์อื่นคนหนึ่งหรือหลายคนตรวจและ
แสดงความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๔๙๔
มณุ ภาณวิมลศาสตร์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(๖๘ ร. จ. ๑๖๖๖ ตอนที่ ๒๕ (แผนกราชกิจจาฯ ) ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๔๙๒)

๓๐๐

แบบแสดงความเห็นของแพทย์
ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง
เขียนที่…………..……………………………………
วันที่...............เดือน...................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า...................................................แพทย์..........................(ก)................. .....เป็นแพทย์
ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลป....................(ข)...........................................
สาขาเวชกรรม หมายเลขทะเบียน...............................ประจำ…...........................................................
…..............................................ได้ทําการตรวจร่างกายของ…...............................................................
ตําแหน่ง...............................แผนก…………………………………….…………………………………………………….
กรม
กระทรวง.................................เมื่อวันที่....................เดือน............................พ.ศ.................................
จังหวัด
แล้วเห็นว่าเป็นโรค.........................................................มีอาการ.........................................................
เห็นว่า....................................................... (ค).....................................................................
………………………..…………….
แพทย์ผู้ตรวจ
หมายเหตุ :(ก) แสดงตําแหน่งหรือวิทยฐานะเช่นเป็นแพทย์ประกาศนียบัตร หรือแพทย์ปริญญา
(ข) ให้แสดงว่าเป็น ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบั นชั้น ๑ หรือ
แผนโบราณเฉพาะในจังหวัดที่ไม่มีแพทย์แผนปัจจุบันชั้น ๑
(ค) ให้แพทย์ลงความเห็นว่าโรคที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุเนื่องมาจากอะไร และผู้ที่มาตรวจนั้น
ยังสามารถที่จะรับราชการในตําแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไปได้หรือไม่ หรือจะรับราชการต่อไป
ไม่ได้อีกเลย

๓๐๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๑

กฎกระทรวง
กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุ นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๕๗/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ ย กเลิกความในข้อ ๑ แห่ งกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับ บำเหน็จ ดำรงชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
"ข้อ ๑ บำเหน็จดำรงชีพให้จ่ายในอัตราสิบห้าเท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไ ม่เกินสี่
แสนบาท โดยให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ตามวิธีการดังนี้
(๑) ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้มีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน
สองแสนบาท
(๒) ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่หกสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้
ไม่เกินสี่เเสนบาท แต่ถ้าผู้รับบำนาญนั้นได้ใช้สิทธิตาม (๑) ไปแล้ว ให้ขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่
เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกินสี่แสนบาท"
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คื อ เนื่องจากอัตราบำเหน็จดำรงชีพไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงอัตราบำเหน็จดำรงชีพให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓๐๒

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๘ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กฎกระทรวง
กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญ ญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้ าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และมาตรา ๔๗/๑ วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ บ ำเหน็ จ บำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑)
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่ วันประกำศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีกำรรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๓ บำเหน็จดำรงชีพให้จ่ายในอัตรำสิบห้าเท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกิน
ห้าแสนบาท โดยให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่าหกสิบห้าปี ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่
เกินสองแสนบาท
(๒) ผู้รับบำนำญซึ่งมีอายุตั้งแต่หกสิบห้าปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงเจ็ดสิบปี ให้มีสิทธิขอรับ
บำเหน็ จ ดำรงชีพได้ไม่เกิน สี่ แสนบาท แต่ถ้าผู้รั บ บำนาญนั้นได้ใช้สิทธิตาม (๑) ไปแล้ ว ให้ ขอรับ
บำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตำมสิทธิของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกินสี่แสนบาท
(๓) ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้
ไม่เกินห้าแสนบาท แต่ถ้าผู้รับบำนาญนั้นได้ใช้สิทธิตาม (๑) หรือ (๒) ไปแล้ว ให้ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ
ได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกินห้าแสนบาท
ในกรณีที่ได้มีการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้
เงินกับสถาบันการเงินไปแล้ว ให้จ่ายบำเหน็จดำรงชี พแก่ผู้รับบำนาญตามสิทธิที่จะได้รับ แต่ต้องไม่
เกินจำนวนที่เหลือจากสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน

๓๐๓

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๘ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๔ ในกรณี ที่ ผู้ รั บบำนาญหรื อข้ าราชการซึ่ งออกจากราชการมี กรณี หรือต้ องหาว่ า
กระทำความผิดวินัยหรืออาญาก่อนออกจากราชการ จะขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้เมื่อกรณีหรือคดีถึง
ที่สุดและมีสิทธิรับบำนาญ
ข้อ ๕ การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของผู้รับ บำนาญตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและ
วิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการ
รับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและ
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นการขอรับบำเหน็จดำรงชีพตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมีอำนาจกำหนดวิธี ปฏิบัติเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๓๐๔

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๘ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ค่าครองชีพภายใต้เศรษฐกิจใน
ปัจจุบันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเป็นลำดับ ทำให้ผู้รับบำนาญได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพ
สมควรปรับปรุงอัตราบำเหน็จดำรงชีพ เพื่อให้ผู้รับบำนาญสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓๐๕

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
และเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๔๘
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เห็นชอบให้มีการปรับปรุงค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ให้แก่อาสาสมัครทหารพรานเกี่ยวกับการปรับขยายขั้ นค่าตอบแทนเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวซึ่งมีลักษณะเดียวกับการให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษสำหรับข้าราชการระดับ
ต้นและลูกจ้างประจำในระบบราชการและการได้รับเงินกรณีเกษียณอายุเสียชีวิตและลาออก
เพื่ อ ให้ ก ารเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนเงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวและเงิน ช่ ว ยเหลื อ ของ
อาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อาศัยอำนาจตาม
ความในข้อ ๕๓ แห่งระเบียบการเบิ กจ่ายจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งออกตาม
ความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ วิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงการคลังจึง
กำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครทหาร
พราน กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๓๒
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครทหาร
พราน กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๓๔

๓๐๖

บรรดาระเบียบ คำสั่งหรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“อาสาสมัครทหารพราน” หมายถึง บุคคลที่อาสาสมัครเข้ามาเพื่อทดแทนกำลัง
ทหารในการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของชาติ
“เงิน ค่าตอบแทน” หมายถึง เงิน ที่ทางราชการจ่ายตอบแทนให้ แก่อาสาสมัคร
ทหารพรานเป็นรายเดือน
“เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว” หมายถึง เงินที่ทางราชการจ่ายเพื่อช่วยเหลือการ
ครองชีพเป็นการชั่วคราวให้แก่อาสาสมัครทหารพรานเป็นรายเดือน
“เงินช่วยเหลือ” หมายถึง เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่อาสาสมัครทหารพรานซึ่ง
ออกจากงานตามกรณีที่กำหนดไว้ในหมวด ๔ ของระเบียบนี้
“เงิน ค่าตอบแทนเดือนสุ ดท้ าย” หมายถึง เงิ นค่าตอบแทนที่ อาสาสมัครทหาร
พรานได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนออกจากงาน แต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มทุกประเภท
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบนี้ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ งบดำเนินงานของส่วน
ราชการต้นสังกัดของอาสาสมัครทหารพราน ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ข้อ ๖ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและหลัก ฐานการจ่ายเงินตามระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด
กรณีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้นำหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการหรือหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จลูกจ้าง แล้วแต่กรณี
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ ๗ ให้ ส่ ว นราชการต้ น สั ง กั ด ของอาสาสมั ค รทหารพรานออกคำสั่ ง การได้ รั บ เงิ น
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือ และให้ส่วนราชการผู้เบิกส่งคำขอเบิก
เงินซึ่งตรวจสอบถูกต้องและบันทึกว่าเบิกจ่ายเงินรายการใด ประจำเดือนใด มายังกรมบัญชีกลาง
สำนักงานคลังจังหวัดหรือสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ โดยไม่ต้องส่งสำเนาคำสั่งประกอบคำขอ
เบิกเงิน
ข้อ ๘ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

๓๐๗

หมวด ๒
เงินค่าตอบแทน
ข้อ ๙ ให้ อ าสาสมั ค รทหารพรานได้รับ เงิน ค่ าตอบแทนและเบิ ก จ่ายในอั ต ราตามบั ญ ชี
หมายเลข ๑ ท้าย
สำหรับผู้ที่เคยได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบหรือทหารกองประจำการ ซึ่งเคยได้รับเงิน
รางวัลการสู้รบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบ
ในการปราบปรามผู้ ก่อการร้ายคอมมิว นิ ส ต์ ของทางราชการอยู่ก่อ นและเมื่ อได้รับการบรรจุใน
ตำแหน่งอาสาสมัครทหารพราน ให้ได้รับเงินตอบแทนในลักษณะเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) กรณีที่เคยได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบให้ได้รับเงินดังกล่าวตามที่เคย
ได้รับอยู่เดิม
(๒) กรณีที่เคยได้รับเงินรางวัลสำหรับการสู้รบให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้
รบในอัตรา ๑ ส่วนใน ๑๒ ส่วนของเงินรางวัลสำหรับการสู้รบดังกล่าว
ข้อ ๑๐ การเพิ่มเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพรานนอกเหนือจากที่กำหนดให้ขอทำ
ความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน และเมื่อมีการปรับอัตราค่าจ้างลู กจ้างของส่วนราชการก็ให้มี
การปรับอัตราเงินค่าตอบแทนในเกณฑ์เดียวกันด้วย
ข้อ ๑๑ การบรรจุบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ให้บรรจุโดยได้รับค่าตอบแทนใน
ลำดับที่ ๑
ข้อ ๑๒ อาสาสมัครทหารพรานซึ่งปฏิบัติห น้าที่ไม่เต็มเดือน เฉพาะกรณี ขาดหรือละทิ้ ง
หน้าที่ ยกเว้นการลากิจหรือลาป่วย ให้หักเงินค่าตอบแทนและเงินตอบแทนในลักษณะเงินเพิ่มพิเศษ
สำหรับการสู้รบในเดือนนั้น ตามส่วนเฉลี่ยของวันที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรายวัน
ข้อ ๑๓ อาสาสมัครทหารพรานผู้ใดเจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลอื่นซึ่ง
ทางราชการส่งตัวไปรักษา ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินตอบแทนในลักษณะเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ
การสู้รบตามอัตราตลอดเวลาที่รักษาตัวอยู่จนกว่าจะปลดให้พ้นสภาพอากาศสมัครทหารพราน
ข้อ ๑๔ อาสาสมัครทหารพรานที่ถูกควบคุมตัวระหว่างสอบสวน หรือระหว่างการพิจารณา
ของศาลในคดีอาญา ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินตอบแทนในลักษณะเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการ
สู้รบไว้ตามจำนวนวันที่ถูกควบคุมตัว
ข้อ ๑๕ อาสาสมัครทหารพรานที่ร้องขอเข้ากองประจำการ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหารเป็นพลอาสาพิเศษ ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนและเงินตอบแทนในลักษณะเงินเพิ่มพิเศษ
สำหรับการสู้รบ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๙

๓๐๘

ข้อ ๑๖ อาสาสมัครทหารพรานผู้ใดถึงแก่ความตายหรือสูญหายและมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้
นั้นถึงแก่ความตาย เมื่อพ้นกำหนดสองเดือนนับแต่วันสูญหาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเพื่อประโยชน์
แห่งระเบียบนี้ว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายในวันที่สูญหาย และให้จ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินตอบแทน
ในลั กษณะเงิน เพิ่ มพิ เศษสำหรั บ การสู้ รบจนถึง วัน ที่ ผู้ นั้ น ถึ งแก่ค วามตายหรือ วัน ที่ สู ญ หายและ
สันนิษฐานว่าถึงแก่ความตาย
ข้อ ๑๗ การเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
หมวด ๓
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ข้อ ๑๘ ให้อาสาสมัครทหารพรานที่มีอัตราค่าตอบแทนไม่เกินเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาทได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๐๐๐ บาทแต่เมื่อรวมกับเงินค่าตอบแทนแล้วต้องไม่เกิน
เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
กรณี ที่เงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราวรวมกับเงินค่าตอบแทนแล้ วมีจำนวนไม่ถึงเดือนละ
๗,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นให้มี จำนวนรวมกับเงินค่าตอบแทนเป็น
เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท
อัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้เบิกจ่ายตามบัญชีหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๙ การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามหมวดนี้เป็นการสั่งจ่ายชั่วคราวหากมี การ
ปรับโครงสร้างค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กระทรวงการคลังอาจพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างค่าจ้างลูกจ้างของส่วน
ราชการที่ปรับใหม่ได้
ข้อ ๒๐ การเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้ ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
หมวด ๔
เงินช่วยเหลือ
ข้อ ๒๑ ให้อาสาสมัครทหารพรานที่ครบเกษียณอายุหรือทายาทในกรณีที่อาสาสมัครทหาร
พรานถึงแก่ความตาย ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนเท่ากับเงินค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายคูณด้วย
เวลาทำงาน (ปี)
ข้อ ๒๒ ให้อาสาสมัครทหารพรานที่ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และลาออกจากงาน
ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนเท่ากับเงินค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาทำงาน (ปี) ภายใต้
เงื่อนไขดังนี้

๓๐๙

(๑) ลาออกในปีงบประมาณพศ ๒๕๔๘ ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนร้อยละ ๒๐ ขอ
เงินค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาทำงาน (ปี)
(๒) ลาออกในปีงบประมาณพศ ๒๕๔๙ ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนร้อยละ ๔๐ ขอ
เงินค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาทำงาน (ปี)
(๓) ลาออกในปีงบประมาณพศ ๒๕๕๐ ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนร้อยละ ๖๐ ขอ
เงินค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาทำงาน (ปี)
(๔) ลาออกในปีงบประมาณพศ ๒๕๕๑ ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนร้อยละ ๘๐ ขอ
เงินค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาทำงาน (ปี)
(๕) ลาออกในปีงบประมาณพศ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ได้รับเงินช่วยเหลือเต็มจำนวน
ข้อ ๒๓ อาสาสมัครทหารพรานซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่ง
พักงาน ถูกสอบสวน หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการลงโทษทางวินัย หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
ข้อ ๒๔ การยื่นเรื่องราวขอรับเงินช่วยเหลือให้ทำตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กำหนดท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๒๕ ในกรณีอาสาสมัครทหารพรานซึ่งมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือถึง แก่ความตายก่อนได้รับ
เงินช่วยเหลือให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้มีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายทนง พิทยะ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๓๑๐
สำหรับส่วนราชการเจ้าสังกัด
ที่ ............./.............
รหัสหน่วยงาน/จังหวัด
วันที่ ......................................
เรื่อง ขอให้สั่งจ่ายเงินช่วยเหลือ
เรียน ........................................
โปรดพิจารณาสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือ  กรณีออกจากงาน  กรณีตายให้แก่ทายาทซึ่งมีสทิ ธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของผู้ตายตามคำขอข้างล่างนี้ และได้ส่งเอกสารรวม ..............ฉบับมาด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .............................................(๑)
............................................
ตำแหน่ง..................................................
โทร. ....................................
สำหรับผู้ขอ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน/
อาสาสมัครทหารพราน
ยศ...................
คำนำหน้า............ชื่อ.......................นามสกุล…………………..
ขอรับเงิน   ช่วยเหลือ
ประเภทการขอ
เงินช่วยเหลือ  ออกจากงาน
เงินช่วยเหลือ  เกษียณอายุ
เงินช่วยเหลือ  ตาย
สถานภาพผู้ขอ
 อาสาสมัครทหารพราน
 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

วันเดือนปีเกิด (๒)
วันเดือนปีที่เริ่มนับเป็นเวลาทำงาน
วันเดือนปีทอี่ อกจากงานหรือตาย
……./……../………
……./……../…………
……./……../…………
ตำแหน่ง...................................................................
ขอรับเงินทาง  กรม…………………………………………………………………..
(๓)
 จังหวัด........................................................................
รหัส
หน่วยงานกูเ้ บิก.........................................

ส่วนราชการที่สังกัดครั้งสุดท้าย
กรม ..............................................................................
รหัส
กระทรวง......................................................................
จังหวัด .........................................................................
รหัส
กรณีออกจากงาน (๔)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป้นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ..............................................................ผู้ขอ
(..............................................................)
วันที่ .............................................

กรณีตาย (๕)
ข้าพเจ้าทำหนังสือรับรองไว้ต่อกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด................. ว่าข้อความที่
ปรากฎในเรื่องราวนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงและไม่มีทายาทหรือผู้มีสิทธิเหลืออยู่
อีกถ้าปรากฎว่ามีทายาทหรือผู้มีสิทธิเกิดขึ้นเมื่อใดข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินที่ได้ รับไป
โดยไม่มีสิทธิและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันที่ข้าพเจ้าได้รับทราบจากทางราชการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานแล้ว
(ลงชือ่ ).....................................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ).....................................................ผูข้ อ
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
ที่อยู่ผู้ขอ.....................................................................................................................รหัสไปรษณีย์..............................โทร.....................................
(๑), (๒), (๓), (๔), (๕) ดูคำอธิบายหน้า ๓

๓๑๑
เวลาทำงาน
เวลาปกติ ๑. .............................................................................................................................
เวลาปกติ ๒. ..............................................................................................................................
เวลาปกติ ๓. ..............................................................................................................................
เวลาทวีคูณ สงครามเกาหลี.......................................................................................................
*เวลาทวีคูณ ปราบปรามคอมมิวนิสต์.........................................................................................
เวลาทวีคูณ กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๕๐๐ (๑๗ ก.ย.๐๐-๓ ต.ค.๐๐)............................................
เวลาทวีคูณ กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๕๐๐ (๑๗ ก.ย.๐๐-๙ ม.ค.๐๑)............................................
เวลาทวีคูณ กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๕๐๑ (๒๑ ต.ค.๐๑-๒๘ ต.ค.๐๘).........................................
เวลาทวีคูณ กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๕๑๙ (๗ ต.ค.๑๙-๕ ม.ค.๒๐)..............................................
เวลาทวีคูณ กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๕๓๔ (๒๓ ก.พ.๓๔-๒ พ.ค.๓๔)...........................................
เวลาทวีคูณอืน่ ...............................................................................................................................
ตัด  ลา  พักราชการ  ขาดราชการโดยไม่มีค่าตอบแทน..........................................
ตัด  ลา  พักราชการ  โดยได้รบั ค่าตอบแทน 1/2.....................................................
ตัด  ลา  พักราชการ  โดยได้รบั ค่าตอบแทน 1/3............................
ตัด  ลา  พักราชการ  โดยได้รบั ค่าตอบแทน 1/4............................
ตัด ป่วย ลา ขาด ระหว่างประกาศกฎอัยการศึก........................วัน........................................
รหัส

ตั้งแต่
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

อัตราตอบแทน
ค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายเดือนละ................................................................................
เงินเพิม่ พ.ส.ร. ............................................................................................................

ถึง
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

บาท
.........................................
.........................................

๓๑๒

บัญชีหมายเลข ๑
อัตราเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม
ลำดับที่
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๓.๕
๔
๔.๕
๕
๕.๕
๖
๖.๕
๗
๗.๕
๘
๘.๕
๙
๙.๕
๑๐
๑๐.๕
๑๑
๑๑.๕
๑๒
๑๒.๕
๑๓

อัตราค่าตอบแทน
๔,๒๓๐
๔,๓๓๐
๔,๔๓๐
๔,๕๔๐
๔,๖๔๐
๔,๗๔๐
๔,๘๕๐
๔,๙๕๐
๕,๐๕๐
๕,๒๐๐
๕,๓๔๐
๕,๔๘๐
๕,๖๓๐
๕,๗๗๐
๕,๙๒๐
๖,๐๖๐
๖,๒๑๐
๖,๓๕๐
๖,๔๙๐
๖,๖๔๐
๖,๗๙๐
๖,๙๓๐
๗,๐๗๐
๗,๒๑๐
๗,๓๖๐

๓๑๓

บัญชีหมายเลข ๒
อัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม
ลำดับที่
๑๓
๑๒.๕
๑๒
๑๑.๕
๑๑
๑๐.๕
๑๐
๙.๕
๙
๘.๕
๘
๗.๕
๗
๖.๕
๖
๕.๕
๕
๔.๕
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑

ค่าตอบแทน
๗,๓๖๐
๗,๒๑๐
๗,๐๗๐
๖,๙๓๐
๖,๗๙๐
๖,๖๔๐
๖,๔๙๐
๖,๓๕๐
๖,๒๑๐
๖,๐๖๐
๕,๙๒๐
๕,๗๗๐
๕,๖๓๐
๕,๔๘๐
๕,๓๔๐
๕,๒๐๐
๕,๐๕๐
๔,๙๕๐
๔,๘๕๐
๔,๗๔๐
๔,๖๔๐
๔,๕๔๐
๔,๔๓๐
๔,๓๓๐
๔,๒๓๐

เงินเพิ่มฯ
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๘๐
๑,๒๓๐
๑,๓๗๐
๑,๕๒๐
๑,๖๖๐
๑,๘๐๐
๑,๙๕๐
๒,๐๕๐
๒,๑๕๐
๒,๒๖๐
๒,๓๖๐
๒,๔๖๐
๒,๕๗๐
๒,๖๗๐
๒,๗๗๐

รวมรายได้
๘,๓๖๐
๘,๒๑๐
๘,๐๗๐
๗,๙๓๐
๗,๗๙๐
๗,๖๔๐
๗,๔๙๐
๗,๓๕๐
๗,๒๑๐
๗,๐๖๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐

๓๑๔

การกรอกแบบคำขอรับเงินช่วยเหลือ
(๑) หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม
(๒) วัน เดือน ปี ให้กรอกเป็นตัวเลขตามปีปฏิทิน
(๓) กรณีขอรับเงินทางส่วนกลางให้ระบุส่วนราชการเจ้าสังกัดระดับกรม และรหัสหน่วยงาน
กรณีขอรับเงินทางส่วนภูมิภาค ให้ระบุจังหวัดที่ขอรับเงินและรหัสจังหวัดรวมทั้งระบุชื่อ
หน่วยงานผู้เบิกด้วย
(๔) กรณีอาสาสมัครทหารพรานหรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนออกจากงานให้อาสาสมัคร
ทหารพรานหรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนลงชื่อขอรับ
(๕) กรณีอาสาสมัครทหารพรานหรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนถึงแก่ความตายให้ทายาทผู้มี
สิทธิตามกฎหมายเป็นผู้ลงนาม
กรณีผู้มีสิทธิเป็นผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถหรือผู้ เสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณีเป็นผู้ลงชื่อแทน
หมายเหตุ ให้ใส่เครื่องหมาย

ในช่อง

ที่ใช้

๓๑๕

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๑

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือ
อาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๔๘
และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่เห็นชอบให้ปรับ
อัตราเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหมใน
อัตราร้อยละ ๔ และให้ปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดรายได้
ขั้นสูงและรายได้ขนั้ ต่ำของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“อาสาสมัครทหารพรานให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามบัญชีเงินค่าตอบแทน อาสาสมัคร
ทหารพราน กระทรวงกลาโหม ท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๔ ให้ ยกเลิ กความในข้อ ๑๘ ของระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการเบิ กจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม

๓๑๖

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“อาสาสมัครทหารพราน ให้เบิกจ่ายเงินการครองชีพชั่วคราวตามบัญชีเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวอาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม ท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกบรรดาบัญชีอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนและบัญชีอัตราการจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่ม เติมโดยระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
ให้ใช้บัญชีไทยระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๓๑๗

บัญชีเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม
ลำดับที่
13
12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

เงินค่าตอบแทน
8,040
7,890
7,730
7,580
7,420
7,260
7,100
6,940
6,800
6,630
6,470
6,310
6,160
6,000
5,840
5,680
5,530
5,410
5,310
5,180
5,080
4,970
4,850
4,740
4,630

๓๑๘

บัญชีเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม
ลำดับที่
13
12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

เงินค่าตอบแทน
8,040
7,890
7,730
7,580
7,420
7,260
7,100
6,940
6,800
6,630
6,470
6,310
6,160
6,000
5,840
5,680
5,530
5,410
5,310
5,180
5,080
4,970
4,850
4,740
4,630

เงินเพิ่ม ฯ
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,070
1,230
1,390
1,540
1,700
1,860
2,020
2,170
2,290
2,390
2,520
2,620
2,730
2,850
2,960
3,070

รวมรายได้
9,040
8,890
8,730
8,580
8,420
8,260
8,100
7,940
7,800
7,700
7,700
7,700
7,700
7,700
7,700
7,700
7,700
7,700
7,700
7,700
7,700
7,700
7,700
7,700
7,700

๓๑๙

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือ
อาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๔๘
ให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้น เพื่ อให้ เป็ น ไปตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่
เห็นชอบให้ปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครทหารพราน โดยให้อาสาสมัคร
ทหารพรานได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีออกจากงานด้วยเหตุปลดพิการทุพพลภาพและมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ววันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ เห็นชอบให้ปรับอัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว โดยกำหนดรายได้ขั้นสูงและรายได้ขั้นต่ำของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวให้สูงขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงการคลังโดยอาศัยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิ กความในข้อ ๑๘ ของระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการเบิกจ่ายเงิน
ค่ า ตอบแทน เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวและเงิ น ช่ ว ยเหลื อ อาสาสมั ค รทหารพราน
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่าด้วยการเบิ ก
จ่ า ยเงิ น ค่ าตอบแทน เงิน เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวและเงิ น ช่ ว ยเหลื อ อาสาสมั ค รทหารพราน
กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๘ อาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม ซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่
เมื่อรวมกับเงินค่าตอบแทนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท

๓๒๐

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑

กรณีจำนวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้ วไม่ถึงเดือนละแปดพันสองร้อยบาท ให้
อาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม นั้น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงิน
ค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละแปดพันสองร้อยบาท”
ข้อ ๔ ให้ ยกเลิ กความในข้อ ๒๑ ของระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๑ อาสาสมัครทหารพรานซึ่งครบเกษียณอายุ ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ เป็นจำนวนเงิน
เท่ากับเงินค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาทำงานเป็นจำนวนปี เศษของปีถ้าครึ่ งปีให้นับเป็น
หนึ่งปี
อาสาสมัครทหารพรานที่ออกจากงานด้ วยเหตุปลดพิการทุพพลภาพ ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ
เป็นจำนวนเท่ากับเงินค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาทำงาน โดยให้นับ จำนวนปีรวมทั้งเศษ
ของปีด้วย การนับเศษของปีซึ่งเป็นเดือนหรือวันให้คำนวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือ นและนับสิบสอง
เดือนเป็นหนึ่งปีสำหรับจำนวนวันถ้ามีรวมกันหลายระยะให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน
ในกรณีที่อาสาสมัครทหารพรานถึงแก่ความตายก่อนเกษียณอายุ ให้ทายาทโดยธรรมของ
อาสาสมัครทหารพรานได้รับเงินช่วยเหลือที่คำนวณได้ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การแบ่ง
ทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับโดยอนุโลม”
ข้ อ ๕ ให้ ย กเลิ ก บั ญ ชี เงิ น การเพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวของอาสาสมั ค รทหารพราน
กระทรวงกลาโหม ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวและเงินช่ว ยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติม โดยระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

