
1กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
กองอาสารักษาดินแดน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
เป็นปีที่ ๙ ในรชักาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผู้แทนราษฎร ด่ังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 

๒๔๙๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป และจะใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓  เมื่อได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับในท้องที่ใด 

บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ซึ่งมีข้อความแย้งหรือขัดต่อพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับ
ในท้องที่นั้น 

 
หมวด ๑ 

การจัดต้ังกองอาสารักษาดินแดน 
   

 
มาตรา ๔  ให้จัดต้ังกองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์การขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย 

มีฐานะเป็นนิติบุคคล เรียกว่า “กองอาสารักษาดินแดน” 
 
มาตรา ๕  กองอาสารักษาดินแดนแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 
(๑) ส่วนกลาง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑/ตอนที่ ๑๔/หน้า ๒๘๕/๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ 



2 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ส่วนภูมิภาค 
 
มาตรา ๖๒  ให้มีกรรมการคณะหนึ่งจํานวนไม่น้อยกว่าสิบคน และไม่เกินยี่สิบคน 

เรี ยก ว่า  “คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน” ประกอบด้วย รัฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานโดยตําแหน่ง 
ส่วนกรรมการอื่น เลขาธิการและรองเลขาธิการนั้น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งต้ัง
และถอดถอนโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๗๓  คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีอํานาจและหน้าที่จัดและ

ดําเนินงานกองอาสารักษาดินแดนโดยทั่วไปตามนโยบายและวิชาทางเทคนิคของสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และวางระเบียบและข้อบังคับสําหรับกองอาสารักษาดินแดน ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดวิธีรับสมัคร วิธีคัดเลือก และการให้ออกจากสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน 

(๒) กําหนดยศ ช้ัน ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(๓) กําหนดเหล่าของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(๔) กําหนดหลักสูตร การอบรม และการฝึก 
(๕) กําหนดการใช้จ่ายและงบประมาณของกองอาสารักษาดินแดน 
(๖) กําหนดการเก็บ รักษา และการใช้อาวุธ 
 
มาตรา ๘  กองอาสารักษาดินแดนส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยกองอาสารักษาดินแดน

จังหวัด และกองอาสารักษาดินแดนอําเภอ ตามช่ือท้องที่ที่ได้ประกาศตั้งขึ้น 
 
มาตรา ๙  ตําแหนง่ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนอํานาจการปกครองบังคับ

บัญชารวมทั้งการกําหนดอัตรากําลังของแต่ละหน่วยในกองอาสารักษาดินแดน ให้กําหนดโดย
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๐  วินัยและการลงโทษผู้กระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยกองอาสารักษาดินแดน 
 
มาตรา ๑๑  การเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้กระทําโดยวิธีรับสมัครผู้

อาสา แต่ถ้าในท้องที่ใดไม่มีบุคคลสมัคร หรือมีบุคคลสมัครไม่เพียงพอตามความต้องการ จะกําหนดให้
ท้องที่นั้นมีการเรียกบุคคลให้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได้ และให้ถือว่า
ผู้ที่ได้รับสมัครหรือได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิและหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ นับแต่วันได้รับสมัครหรือได้รับการคัดเลือก 

 
มาตรา ๑๒  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ด่ังนี้ 

                                                 
๒ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่เข้าเป็นสมาชิก 
(๒) มีสัญชาติไทย 
(๓) มีอายุต้ังแต่ ๑๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
(๔) มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแห่งศาสนาใด 
(๗) ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด 
(๘) ไม่เป็นทหารหรือตํารวจประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
(๙) ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาล หรือเป็นผู้ติด

ยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย เป็นต้น 
 
มาตรา ๑๓  ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะปฏิบัติหน้าที่ของกอง

อาสารักษาดินแดนได้ในเมื่อไม่ติดราชการจําเป็น 
 
มาตรา ๑๔  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมี ๓ ประเภท คือ 
(๑) ประเภทสํารอง คือสมาชิกที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกหัดและอบรม 
(๒) ประเภทประจํากอง คือสมาชิกที่ได้รับการฝึกหัดและอบรม และบรรจุอยู่ใน

อัตรากําลัง 
(๓) ประเภทกองหนุน คือสมาชิกที่ได้ปลดออกจากประจํากอง 
 
มาตรา ๑๕  การรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดต้ังคณะกรรมการขึ้นเพื่อรับสมัครหรือคัดเลือก 
 

หมวด ๒ 
หน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดน 

   
 

มาตรา ๑๖๔  กองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที่ 
(๑) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทําของข้าศึก 
(๒) ทําหน้าที่ตํารวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ตํารวจ 
(๓) รักษาสถานที่สําคัญและการคมนาคม 
(๔) ป้องกันจารกรรม สดับตรับฟัง และรายงานข่าว 
(๕) ทําการช่วยให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการ และตัดทอนกําลัง

ข้าศึก 

                                                 
๔ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 



3กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ส่วนภูมิภาค 
 
มาตรา ๖๒  ให้มีกรรมการคณะหนึ่งจํานวนไม่น้อยกว่าสิบคน และไม่เกินยี่สิบคน 

เรี ยก ว่า  “คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน” ประกอบด้วย รัฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานโดยตําแหน่ง 
ส่วนกรรมการอื่น เลขาธิการและรองเลขาธิการนั้น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งต้ัง
และถอดถอนโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๗๓  คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีอํานาจและหน้าที่จัดและ

ดําเนินงานกองอาสารักษาดินแดนโดยทั่วไปตามนโยบายและวิชาทางเทคนิคของสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และวางระเบียบและข้อบังคับสําหรับกองอาสารักษาดินแดน ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดวิธีรับสมัคร วิธีคัดเลือก และการให้ออกจากสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน 

(๒) กําหนดยศ ช้ัน ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(๓) กําหนดเหล่าของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(๔) กําหนดหลักสูตร การอบรม และการฝึก 
(๕) กําหนดการใช้จ่ายและงบประมาณของกองอาสารักษาดินแดน 
(๖) กําหนดการเก็บ รักษา และการใช้อาวุธ 
 
มาตรา ๘  กองอาสารักษาดินแดนส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยกองอาสารักษาดินแดน

จังหวัด และกองอาสารักษาดินแดนอําเภอ ตามช่ือท้องที่ที่ได้ประกาศตั้งขึ้น 
 
มาตรา ๙  ตําแหนง่ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนอํานาจการปกครองบังคับ

บัญชารวมทั้งการกําหนดอัตรากําลังของแต่ละหน่วยในกองอาสารักษาดินแดน ให้กําหนดโดย
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๐  วินัยและการลงโทษผู้กระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยกองอาสารักษาดินแดน 
 
มาตรา ๑๑  การเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้กระทําโดยวิธีรับสมัครผู้

อาสา แต่ถ้าในท้องที่ใดไม่มีบุคคลสมัคร หรือมีบุคคลสมัครไม่เพียงพอตามความต้องการ จะกําหนดให้
ท้องที่นั้นมีการเรียกบุคคลให้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได้ และให้ถือว่า
ผู้ที่ได้รับสมัครหรือได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิและหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ นับแต่วันได้รับสมัครหรือได้รับการคัดเลือก 

 
มาตรา ๑๒  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ด่ังนี้ 

                                                 
๒ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่เข้าเป็นสมาชิก 
(๒) มีสัญชาติไทย 
(๓) มีอายุต้ังแต่ ๑๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
(๔) มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแห่งศาสนาใด 
(๗) ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด 
(๘) ไม่เป็นทหารหรือตํารวจประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
(๙) ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาล หรือเป็นผู้ติด

ยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย เป็นต้น 
 
มาตรา ๑๓  ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะปฏิบัติหน้าที่ของกอง

อาสารักษาดินแดนได้ในเมื่อไม่ติดราชการจําเป็น 
 
มาตรา ๑๔  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมี ๓ ประเภท คือ 
(๑) ประเภทสํารอง คือสมาชิกที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกหัดและอบรม 
(๒) ประเภทประจํากอง คือสมาชิกที่ได้รับการฝึกหัดและอบรม และบรรจุอยู่ใน

อัตรากําลัง 
(๓) ประเภทกองหนุน คือสมาชิกท่ีได้ปลดออกจากประจํากอง 
 
มาตรา ๑๕  การรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดต้ังคณะกรรมการขึ้นเพื่อรับสมัครหรือคัดเลือก 
 

หมวด ๒ 
หน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดน 

   
 

มาตรา ๑๖๔  กองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที่ 
(๑) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทําของข้าศึก 
(๒) ทําหน้าที่ตํารวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ตํารวจ 
(๓) รักษาสถานที่สําคัญและการคมนาคม 
(๔) ป้องกันจารกรรม สดับตรับฟัง และรายงานข่าว 
(๕) ทําการช่วยให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการ และตัดทอนกําลัง

ข้าศึก 

                                                 
๔ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 



4 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๖) เป็นกําลังสํารองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกําลังทหารได้เมื่อ
จําเป็น 

 
มาตรา ๑๗  เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที่ 
(๑) กระทําตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ 
(๒) ปฏิบัติตามหน้าที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และวินัยของกองอาสารักษาดินแดน 
 
มาตรา ๑๘  ผู้บังคับบัญชามีอํานาจที่จะสั่งใช้กําลังของกองอาสารักษาดินแดนให้ทํา

การตามอํานาจหน้าที่ได้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๙  เมื่อประกาศใช้กฎอัยการศึกในท้องที่ใด ให้เจ้าหน้าที่และสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดนอยู่ในบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร 
 

หมวด ๓ 
ธงประจํากอง เครื่องหมาย และเครื่องแบบ 

   
 

มาตรา ๒๐  ให้มีธงประจํากอง และเครื่องหมายสําหรับกองอาสารักษาดินแดน กับ
เครื่องแบบสําหรับสมาชิก ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การอบรมและการฝึก 
   

 
มาตรา ๒๑  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องเข้ารับการอบรม การฝึกหัด และ

การฝึกซ้อม ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกําหนด 
 
มาตรา ๒๒  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ถูกเรียกเข้ารับการอบรม การฝึกหัด 

และการฝึกซ้อม ตามหลักสูตรของกองอาสารักษาดินแดนก็ดี หรือในเวลาปฏิบัติหน้าที่ก็ดี ให้
ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างให้ความสะดวกแก่สมาชิกไม่ตัดเงินรายเดือนหรือค่าจ้างภายในกําหนดเวลา
ไม่เกินสองเดือน และไม่ตัดรอนสิทธิอันควรได้ของสมาชิกเหล่าน้ัน 

 
หมวด ๕ 

สิทธิของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
   

 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๓  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองอาจได้รับสิทธิบาง
ประการตลอดระยะเวลาที่ยังประจํากองอยู่ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษา
ดินแดนกําหนด 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ จะได้รับการรักษาพยาบาลตามที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกําหนด 
 
มาตรา ๒๕๕  เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประสบอันตรายถึงแก่ความตาย

หรือพิการทุพพลภาพเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับบํานาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการโดยอนุโลม 

เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุพิการทุพพลภาพ
ตามวรรคหนึ่งถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินเป็นบําเหน็จตกทอดแก่ทายาทผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการบัญญัติไว้ เป็นจํานวนสามสิบเท่าของบํานาญพิเศษรายเดือน และให้นํา
บทบัญญัติว่าด้วยการจ่ายบําเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๒๖  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๒๗  ผู้ใดแต่งเครื่องแบบ หรือประดับ หรือใช้ธงหรือเครื่องหมายที่กําหนด

ขึ้นตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๐ โดยไม่มีสิทธิที่จะแต่ง ประดับ หรือใช้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๒๘  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา ๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่

เกินห้าพันบาท หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 

หมวด ๗ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๒๙  เจ้าหน้าที่หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในระหว่างทําการตาม
หน้าที่ ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา 
                                                 

๕  มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



5กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๓  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองอาจได้รับสิทธิบาง
ประการตลอดระยะเวลาที่ยังประจํากองอยู่ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษา
ดินแดนกําหนด 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ จะได้รับการรักษาพยาบาลตามที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกําหนด 
 
มาตรา ๒๕๕  เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประสบอันตรายถึงแก่ความตาย

หรือพิการทุพพลภาพเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับบํานาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการโดยอนุโลม 

เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุพิการทุพพลภาพ
ตามวรรคหนึ่งถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินเป็นบําเหน็จตกทอดแก่ทายาทผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการบัญญัติไว้ เป็นจํานวนสามสิบเท่าของบํานาญพิเศษรายเดือน และให้นํา
บทบัญญัติว่าด้วยการจ่ายบําเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๒๖  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๒๗  ผู้ใดแต่งเครื่องแบบ หรือประดับ หรือใช้ธงหรือเครื่องหมายที่กําหนด

ขึ้นตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๐ โดยไม่มีสิทธิที่จะแต่ง ประดับ หรือใช้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๒๘  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา ๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่

เกินห้าพันบาท หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 

หมวด ๗ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๒๙  เจ้าหน้าที่หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในระหว่างทําการตาม
หน้าที่ ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา 
                                                 

๕  มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



6 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา  ๓๐๖  ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี ว่าการ

กระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ วางระเบียบและ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๖ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการป้องกันประเทศชาติใน
สถานการณ์สงครามปัจจุบันเป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองทุกคนที่จะต้องร่วมมือช่วยเหลือ และ
จะต้องได้รับการศึกษาอบรมเพื่อให้มีความรู้ในการที่จะป้องกันตนเองและประเทศชาติ  จึงจําเป็นต้อง
มีการฝึกอบรมและจัดหน่วยการบังคับบัญชาเตรียมไว้แต่เวลาปกติ 
 
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติกองอาสา
รักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๗ บัญญัติให้คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีอํานาจ
หน้าที่จัดและดําเนินงานกองอาสารักษาดินแดนตามนโยบายและวิชาการทางเทคนิคของสภาป้องกัน
ราชอาณาจักร แต่บัดนี้ สภาป้องกันราชอาณาจักรต้องถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ แล้ว สมควรแก้ไขพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ให้สอดคล้องกันด้วย นอกจากนี้สมควรให้กองอาสารักษาดินแดนขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมร่วมกัน และเพิ่มอํานาจและหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการกลาง
กองอาสารักษาดินแดนในการกําหนดเหล่าของกองอาสารักษาดินแดน และกําหนดหน้าที่กองอาสา
รักษาดินแดนเพิม่ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยทีพ่ระราชบัญญัติกองอาสารักษา
ดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ บัญญติัให้เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประสบอันตรายถึงชีวิตหรือพิการ
ทุพพลภาพเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเพียงบํานาญพิเศษ ทําให้ทายาทของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนซึ่งเสียชีวิตภายหลังจากที่ได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุพิการทุพพลภาพไม่มีสิทธิได้รบั
บําเหน็จตกทอด แม้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความม่ันคงภายใน
ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงภัยหรือในการปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติร่วมกับข้าราชการ 
ทหาร หรือตํารวจก็ตาม ซึ่งแตกต่างกับกรณีทายาทของข้าราชการ พลทหารกองประจําการ หรือ
บุคคลที่ทําหนา้ที่ทหารตามทีก่ระทรวงกลาโหมกําหนด ซึ่งมีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมและเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สมควรกําหนดให้ทายาทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิ
ได้รับบําเหน็จตกทอดด้วย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ้

 
 
 
 
 
 

                                                 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๘/ตอนที่ ๑๙/หน้า ๒๔๕/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๗๙ ก/หน้า ๑/๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  



7กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา  ๓๐๖  ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี ว่าการ

กระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ วางระเบียบและ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๖ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการป้องกันประเทศชาติใน
สถานการณ์สงครามปัจจุบันเป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองทุกคนที่จะต้องร่วมมือช่วยเหลือ และ
จะต้องได้รับการศึกษาอบรมเพื่อให้มีความรู้ในการที่จะป้องกันตนเองและประเทศชาติ  จึงจําเป็นต้อง
มีการฝึกอบรมและจัดหน่วยการบังคับบัญชาเตรียมไว้แต่เวลาปกติ 
 
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติกองอาสา
รักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๗ บัญญัติให้คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีอํานาจ
หน้าที่จัดและดําเนินงานกองอาสารักษาดินแดนตามนโยบายและวิชาการทางเทคนิคของสภาป้องกัน
ราชอาณาจักร แต่บัดนี้ สภาป้องกันราชอาณาจักรต้องถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ แล้ว สมควรแก้ไขพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ให้สอดคล้องกันด้วย นอกจากนี้สมควรให้กองอาสารักษาดินแดนขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมร่วมกัน และเพิ่มอํานาจและหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการกลาง
กองอาสารักษาดินแดนในการกําหนดเหล่าของกองอาสารักษาดินแดน และกําหนดหน้าที่กองอาสา
รักษาดินแดนเพิม่ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยทีพ่ระราชบัญญัติกองอาสารักษา
ดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ บัญญติัให้เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประสบอันตรายถึงชีวิตหรือพิการ
ทุพพลภาพเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเพียงบํานาญพิเศษ ทําให้ทายาทของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนซึ่งเสียชีวิตภายหลังจากที่ได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุพิการทุพพลภาพไม่มีสิทธิได้รบั
บําเหน็จตกทอด แม้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความม่ันคงภายใน
ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงภัยหรือในการปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติร่วมกับข้าราชการ 
ทหาร หรือตํารวจก็ตาม ซึ่งแตกต่างกับกรณีทายาทของข้าราชการ พลทหารกองประจําการ หรือ
บุคคลที่ทําหนา้ที่ทหารตามทีก่ระทรวงกลาโหมกําหนด ซึ่งมีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมและเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สมควรกําหนดให้ทายาทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิ
ได้รับบําเหน็จตกทอดด้วย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ้

 
 
 
 
 
 

                                                 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๘/ตอนที่ ๑๙/หน้า ๒๔๕/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๗๙ ก/หน้า ๑/๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  



8 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



9กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



10 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



11กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



12 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



13กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



14 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



15กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



16 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



17กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



18 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติ 
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
   

 
ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 

ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

เป็นปีที่ ๖ ในรชักาลปัจจุบัน 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญทหารและกฎหมายว่า
ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน 

 
พระมหากษัตริย์ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้

ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ด่ังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกบรรดากฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญทหาร กฎหมายว่าด้วย

บําเหน็จบํานาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน และบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มี
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ทหารและข้าราชการพลเรือน 
“ทหาร” หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ตลอดจนว่าที่ยศ

นั้น ๆ และพลทหารประจําการ 
“ข้าราชการพลเรือน”๒ หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลา
การ ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนใน
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๘/ตอนที่ ๒๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๑ เมษายน ๒๔๙๔ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ข้าราชการพลเรือน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



19กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติ 
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
   

 
ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 

ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

เป็นปีที่ ๖ ในรชักาลปัจจุบัน 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญทหารและกฎหมายว่า
ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน 

 
พระมหากษัตริย์ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้

ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ด่ังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกบรรดากฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญทหาร กฎหมายว่าด้วย

บําเหน็จบํานาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน และบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มี
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ทหารและข้าราชการพลเรือน 
“ทหาร” หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ตลอดจนว่าที่ยศ

นั้น ๆ และพลทหารประจําการ 
“ข้าราชการพลเรือน”๒ หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลา
การ ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนใน
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๘/ตอนที่ ๒๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๑ เมษายน ๒๔๙๔ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ข้าราชการพลเรือน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



20 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตํารวจ 
ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และข้าราชการกลาโหมพลเรือนตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร 

“เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ” หมายความว่า เวลาราชการที่
ข้าราชการรับราชการมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

“เงินเดือนเดือนสุดท้าย”๓ หมายความว่า เงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับค่าวิชาและ
หรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะและหรือสําหรับประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และหรือ
สําหรับการสู้รบ และหรือสําหรับการปราบปรามผู้กระทําความผิด แต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มอย่างอ่ืน ๆ 
ส่วนข้าราชการตํารวจซึ่งกรมตํารวจสั่งแต่งต้ังให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตํารวจโดยได้รับเงินเดือนจาก
ผู้ว่าจ้าง เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายความว่า เงินเดือนที่ผู้ว่าจ้างจ่ายตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาตาม
อัตราเงินเดือนในบัญชีต่อท้ายกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตํารวจเดือนสุดท้ายที่ออกจาก
ราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับค่าวิชา และหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือ
สําหรับประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และหรือสําหรับการสู้รบ และหรือสําหรับการ
ปราบปรามผู้กระทําความผิด แต่ไม่รวมเงินเพิ่มอย่างอ่ืน ๆ 

“เงินเดือนเดิม”๔ หมายความว่า เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับสูงสุดในครั้งใด
ก่อนออกจากราชการ แต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ เงินเดือนเดิมให้หมายความถึง
เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับสูงสุดในครั้งใดก่อนออกจากราชการและได้ปรับตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับที่ใช้บังคับแก่ข้าราชการนั้นแล้ว 

“บําเหน็จ” หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายคร้ัง
เดียว 

“บํานาญ” หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นราย
เดือน 

“แพทย์ที่ทางราชการรับรอง” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือแพทย์ที่มีสิทธิ
ประกอบโรคศิลปะในต่างประเทศซึ่งประกอบโรคศิลปะอยู่ในต่างประเทศนั้น และกระทรวงการคลัง
ได้รับรองให้ทําการตรวจและแสดงความเห็นตามความในพระราชบัญญัตินี้ได้ 

“ทายาทผู้มีสิทธิ”๕ หมายความว่า 

                                                 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “เงินเดือนเดือนสุดท้าย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “เงินเดือนเดิม” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ทายาทผู้มีสิทธิ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) บุตร และให้หมายความรวมถึงบุตรซึ่งได้มีคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้ตายซ่ึงได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดา
ตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดา 

(๒) สามีหรือภริยา 
(๓) บิดาและมารดา 
“ผู้อุปการะ”๖ หมายความว่า 
(๑) ผู้ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ฉันท์บิดามารดากับบุตร หรือ 
(๒) ผู้ที่ได้อุปการะข้าราชการประจํา หรือข้าราชการบํานาญ ผู้มีรายได้ไม่เพียงพอ

แก่อัตภาพ หรือได้อุปการะข้าราชการบํานาญผู้ซึ่งป่วยเจ็บทุพพลภาพ หรือวิกลจริตไม่สามารถที่จะ
ช่วยตัวเองได้ ผู้อุปการะตามข้อนี้ต้องเป็นผู้ให้อุปการะประจําเป็นส่วนใหญ่ 

“ผู้อยู่ในอุปการะ”๗ หมายความว่า ผู้ที่ได้อยู่ในความอุปการะของผู้ตายตลอดมา 
โดยจําเป็นต้องมีผู้อุปการะและความตายของผู้นัน้ทําให้ได้รับความเดือนร้อนเพราะขาดความอุปการะ 

 
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และ

ให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

ลักษณะ ๑ 
บําเหน็จบํานาญปกติ 

   
หมวด ๑ 

สิทธิในบําเหนจ็บํานาญปกติ 
   

 
มาตรา ๖  เมื่อข้าราชการผู้ใดออกจากราชการ ให้จ่ายบําเหน็จหรือบํานาญให้ตาม

เกณฑ์ซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ 
 
มาตรา ๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๘ ข้าราชการซึ่งจะได้รับบําเหน็จบํานาญตาม

พระราชบัญญัตินี้ เมื่อก่อนออกจากราชการหรือก่อนได้รับคําสั่งให้ไปทําการใด ๆ ตามความในมาตรา 
๒๘ ต้องได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน 

 
มาตรา ๘๘  บุคคลที่ระบุไว้ต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญปกติตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
                                                 

๖ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ผู้อุปการะ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับ
ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๗ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ผู้อยู่ในอุปการะ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



21กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตํารวจ 
ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และข้าราชการกลาโหมพลเรือนตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร 

“เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ” หมายความว่า เวลาราชการที่
ข้าราชการรับราชการมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

“เงินเดือนเดือนสุดท้าย”๓ หมายความว่า เงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับค่าวิชาและ
หรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะและหรือสําหรับประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และหรือ
สําหรับการสู้รบ และหรือสําหรับการปราบปรามผู้กระทําความผิด แต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มอย่างอ่ืน ๆ 
ส่วนข้าราชการตํารวจซึ่งกรมตํารวจสั่งแต่งต้ังให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตํารวจโดยได้รับเงินเดือนจาก
ผู้ว่าจ้าง เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายความว่า เงินเดือนที่ผู้ว่าจ้างจ่ายตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาตาม
อัตราเงินเดือนในบัญชีต่อท้ายกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตํารวจเดือนสุดท้ายที่ออกจาก
ราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับค่าวิชา และหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือ
สําหรับประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และหรือสําหรับการสู้รบ และหรือสําหรับการ
ปราบปรามผู้กระทําความผิด แต่ไม่รวมเงินเพิ่มอย่างอ่ืน ๆ 

“เงินเดือนเดิม”๔ หมายความว่า เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับสูงสุดในครั้งใด
ก่อนออกจากราชการ แต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ เงินเดือนเดิมให้หมายความถึง
เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับสูงสุดในครั้งใดก่อนออกจากราชการและได้ปรับตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับที่ใช้บังคับแก่ข้าราชการนั้นแล้ว 

“บําเหน็จ” หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายคร้ัง
เดียว 

“บํานาญ” หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นราย
เดือน 

“แพทย์ที่ทางราชการรับรอง” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือแพทย์ที่มีสิทธิ
ประกอบโรคศิลปะในต่างประเทศซึ่งประกอบโรคศิลปะอยู่ในต่างประเทศนั้น และกระทรวงการคลัง
ได้รับรองให้ทําการตรวจและแสดงความเห็นตามความในพระราชบัญญัตินี้ได้ 

“ทายาทผู้มีสิทธิ”๕ หมายความว่า 

                                                 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “เงินเดือนเดือนสุดท้าย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “เงินเดือนเดิม” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ทายาทผู้มีสิทธิ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) บุตร และให้หมายความรวมถึงบุตรซึ่งได้มีคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้ตายซ่ึงได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดา
ตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดา 

(๒) สามีหรือภริยา 
(๓) บิดาและมารดา 
“ผู้อุปการะ”๖ หมายความว่า 
(๑) ผู้ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ฉันท์บิดามารดากับบุตร หรือ 
(๒) ผู้ที่ได้อุปการะข้าราชการประจํา หรือข้าราชการบํานาญ ผู้มีรายได้ไม่เพียงพอ

แก่อัตภาพ หรือได้อุปการะข้าราชการบํานาญผู้ซึ่งป่วยเจ็บทุพพลภาพ หรือวิกลจริตไม่สามารถที่จะ
ช่วยตัวเองได้ ผู้อุปการะตามข้อนี้ต้องเป็นผู้ให้อุปการะประจําเป็นส่วนใหญ่ 

“ผู้อยู่ในอุปการะ”๗ หมายความว่า ผู้ที่ได้อยู่ในความอุปการะของผู้ตายตลอดมา 
โดยจําเป็นต้องมีผู้อุปการะและความตายของผู้นัน้ทําให้ได้รับความเดือนร้อนเพราะขาดความอุปการะ 

 
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

ลักษณะ ๑ 
บําเหน็จบํานาญปกติ 

   
หมวด ๑ 

สิทธิในบําเหนจ็บํานาญปกติ 
   

 
มาตรา ๖  เมื่อข้าราชการผู้ใดออกจากราชการ ให้จ่ายบําเหน็จหรือบํานาญให้ตาม

เกณฑ์ซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ 
 
มาตรา ๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๘ ข้าราชการซึ่งจะได้รับบําเหน็จบํานาญตาม

พระราชบัญญัตินี้ เมื่อก่อนออกจากราชการหรือก่อนได้รับคําสั่งให้ไปทําการใด ๆ ตามความในมาตรา 
๒๘ ต้องได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน 

 
มาตรา ๘๘  บุคคลที่ระบุไว้ต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญปกติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๖ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ผู้อุปการะ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับ
ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๗ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ผู้อยู่ในอุปการะ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



22 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการ และข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งถูกไล่ออกจาก
ราชการเพราะมีความผิด 

(๒) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการและ
ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ซึ่งถูกไล่ออกหรือปลดออกจาก
ราชการเพราะมีความผิด 

(๓) ข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อกําหนดให้บําเหน็จหรือ
บํานาญไว้ในหนังสือสัญญาจ้างตามความต้องการของรัฐบาล 

(๔) ผู้ซึ่งรัฐบาลกําหนดเงินอย่างอ่ืนไว้ให้แทนบําเหน็จหรือบํานาญแล้ว 
(๕) ผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์ 
(๖) ผู้ซึ่งไม่เคยรับราชการมาก่อน แต่ได้เป็นทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ

ราชการทหาร เมื่อปลดเป็นกองหนุนแล้วและได้เข้ารับราชการอีก โดยเวลารับราชการจะติดต่อกับ
เวลาราชการกองประจําการหรือไม่ก็ตาม ยังไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์ 

 
มาตรา ๙  ข้าราชการมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญปกติด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุทดแทน 
(๒) เหตุทุพพลภาพ 
(๓) เหตุสูงอายุ 
(๔) เหตุรับราชการนาน 
 
มาตรา ๑๐  สิทธิในการขอบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีอายุ

ความสามปี 
 
มาตรา ๑๑๙  บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนั้น ให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจาก

ประจําการเพราะเลิก หรือยุบตําแหน่ง หรือซึ่งมีคําสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด หรือซึ่งออกตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด 

 
มาตรา ๑๒  บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพนั้น ให้แก่ข้าราชการผู้ป่วยเจ็บทุพพล

ภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการใน
ตําแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป 

 
มาตรา ๑๓๑๐  บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุนั้น ให้แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบหกสิบปี

บริบูรณ์แล้ว 
                                                                                                                                            

๘ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

๙ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๔๙๔ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถ้าข้าราชการผู้ใดมีอายุครบห้าสิบปีบริบูรณ์แล้ว ประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็
ให้ผู้มีอํานาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุได้ 

 
มาตรา ๑๔๑๑  บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานนั้น ให้แก่ข้าราชการซึ่งมีเวลา

ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสามสิบปีบริบูรณ์แล้ว 
ถ้าข้าราชการผู้ใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบยี่สิบห้าปี

บริบูรณ์แล้ว ประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้ผู้มีอํานาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานได้ 

 
มาตรา ๑๕  ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไม่ถึงสิบปี

บริบูรณ์ มีสิทธิได้บําเหน็จ 
ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้น

ไป มีสิทธิได้บํานาญ 
 
มาตรา ๑๖  ข้าราชการผู้มีสิทธิได้บํานาญจะยื่นคําขอรับบําเหน็จตามเกณฑ์ใน

มาตรา ๓๒ แทนบํานาญก็ได้ 
 
มาตรา ๑๗๑๒  ข้าราชการผู้ใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสิบ

ปีบริบูรณ์แล้ว ออกจากราชการเพราะลาออกและไม่มีสิทธิที่จะได้รับบําเหน็จบํานาญปกติตามความ
ในมาตรา ๙ ก็ให้ได้รับบําเหน็จตามเกณฑ์ในมาตรา ๓๒ 

 
มาตรา ๑๘๑๓  ข้าราชการการเมืองตําแหน่งรัฐมนตรีซึ่งได้รับราชการในตําแหน่ง

ข้าราชการการเมืองมาแล้วและมีเวลาราชการในตําแหน่งข้าราชการการเมืองรวมกันไม่น้อยกว่าสี่ปี
บริ บูรณ์ เมื่อออกจากตําแหน่งและไม่ประสงค์จะรับบําเหน็จบํานาญตามความในบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้โดยประการอื่น ก็ให้มีสิทธิรับบํานาญเดือนละสองพันบาท 

แต่ถ้าข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับหรือเคยได้รับบํานาญปกติอยู่ก่อนแล้วเมื่อ
ข้าราชการผู้นั้นได้ใช้สิทธิตามความในวรรคก่อน สิทธิรับบํานาญที่มีอยู่แล้วนั้นเป็นอันสิ้นไป 

การคํานวณเวลาราชการตามความในมาตรานี้ ไม่ให้รวมเวลาราชการที่ผู้นั้นได้รับ
บําเหน็จบํานาญไปแล้ว ถ้ามี เข้าด้วย 

 

                                                                                                                                            
๑๐ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
๑๑ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
๑๒ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
๑๓ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 



23กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการ และข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งถูกไล่ออกจาก
ราชการเพราะมีความผิด 

(๒) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการและ
ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ซึ่งถูกไล่ออกหรือปลดออกจาก
ราชการเพราะมีความผิด 

(๓) ข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อกําหนดให้บําเหน็จหรือ
บํานาญไว้ในหนังสือสัญญาจ้างตามความต้องการของรัฐบาล 

(๔) ผู้ซึ่งรัฐบาลกําหนดเงินอย่างอ่ืนไว้ให้แทนบําเหน็จหรือบํานาญแล้ว 
(๕) ผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์ 
(๖) ผู้ซึ่งไม่เคยรับราชการมาก่อน แต่ได้เป็นทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ

ราชการทหาร เมื่อปลดเป็นกองหนุนแล้วและได้เข้ารับราชการอีก โดยเวลารับราชการจะติดต่อกับ
เวลาราชการกองประจําการหรือไม่ก็ตาม ยังไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์ 

 
มาตรา ๙  ข้าราชการมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญปกติด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุทดแทน 
(๒) เหตุทุพพลภาพ 
(๓) เหตุสูงอายุ 
(๔) เหตุรับราชการนาน 
 
มาตรา ๑๐  สิทธิในการขอบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีอายุ

ความสามปี 
 
มาตรา ๑๑๙  บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนั้น ให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจาก

ประจําการเพราะเลิก หรือยุบตําแหน่ง หรือซึ่งมีคําสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด หรือซึ่งออกตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด 

 
มาตรา ๑๒  บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพนั้น ให้แก่ข้าราชการผู้ป่วยเจ็บทุพพล

ภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการใน
ตําแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป 

 
มาตรา ๑๓๑๐  บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุนั้น ให้แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบหกสิบปี

บริบูรณ์แล้ว 
                                                                                                                                            

๘ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

๙ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๔๙๔ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถ้าข้าราชการผู้ใดมีอายุครบห้าสิบปีบริบูรณ์แล้ว ประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็
ให้ผู้มีอํานาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุได้ 

 
มาตรา ๑๔๑๑  บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานนั้น ให้แก่ข้าราชการซึ่งมีเวลา

ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสามสิบปีบริบูรณ์แล้ว 
ถ้าข้าราชการผู้ใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบยี่สิบห้าปี

บริบูรณ์แล้ว ประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้ผู้มีอํานาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานได้ 

 
มาตรา ๑๕  ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไม่ถึงสิบปี

บริบูรณ์ มีสิทธิได้บําเหน็จ 
ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้น

ไป มีสิทธิได้บํานาญ 
 
มาตรา ๑๖  ข้าราชการผู้มีสิทธิได้บํานาญจะยื่นคําขอรับบําเหน็จตามเกณฑ์ใน

มาตรา ๓๒ แทนบํานาญก็ได้ 
 
มาตรา ๑๗๑๒  ข้าราชการผู้ใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสิบ

ปีบริบูรณ์แล้ว ออกจากราชการเพราะลาออกและไม่มีสิทธิที่จะได้รับบําเหน็จบํานาญปกติตามความ
ในมาตรา ๙ ก็ให้ได้รับบําเหน็จตามเกณฑ์ในมาตรา ๓๒ 

 
มาตรา ๑๘๑๓  ข้าราชการการเมืองตําแหน่งรัฐมนตรีซึ่งได้รับราชการในตําแหน่ง

ข้าราชการการเมืองมาแล้วและมีเวลาราชการในตําแหน่งข้าราชการการเมืองรวมกันไม่น้อยกว่าสี่ปี
บริ บูรณ์ เมื่อออกจากตําแหน่งและไม่ประสงค์จะรับบําเหน็จบํานาญตามความในบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้โดยประการอื่น ก็ให้มีสิทธิรับบํานาญเดือนละสองพันบาท 

แต่ถ้าข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับหรือเคยได้รับบํานาญปกติอยู่ก่อนแล้วเมื่อ
ข้าราชการผู้นั้นได้ใช้สิทธิตามความในวรรคก่อน สิทธิรับบํานาญที่มีอยู่แล้วนั้นเป็นอันสิ้นไป 

การคํานวณเวลาราชการตามความในมาตรานี้ ไม่ให้รวมเวลาราชการที่ผู้นั้นได้รับ
บําเหน็จบํานาญไปแล้ว ถ้ามี เข้าด้วย 

 

                                                                                                                                            
๑๐ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
๑๑ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
๑๒ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
๑๓ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 



24 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

   
 

มาตรา ๑๙๑๔  ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้นจากราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์ 
รองสมุหราชองครักษ์ ข้าราชการการเมือง และข้าราชการซึ่งมีกฎหมายบัญญัติเรื่องการพ้นจาก
ราชการไว้เป็นอย่างอ่ืน 

การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์และรองสมุ
หราชองครักษ์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 

ให้นําความในวรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับทหารผู้ ดํารงตําแหน่งผู้
บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ด้วยโดยอนุโลม๑๕ 

 
มาตรา ๑๙ ทวิ๑๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙ ตรี๑๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙ จัตวา๑๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙ สัตต๑๙ ข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภททั่วไประดับ
อาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ และจะต้องพ้นจากราชการตามมาตรา ๑๙ อาจรับราชการต่อไปได้ 
ตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา แล้วแต่กรณี 

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๕ มาตรา ๑๙ วรรคสี่เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
๑๖ มาตรา ๑๙ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๗ มาตรา ๑๙ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๘ มาตรา ๑๙ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๙ มาตรา ๑๙ สัตต แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๘) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐๒๐  ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภท เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ
ประเภทนั้น เว้นแต่ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าหน้าที่ 

 
มาตรา ๒๑๒๑  ก่อนสิ้นปีงบประมาณทุกปีไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ให้เจ้าหน้าที่ควบคุม

เกษียณอายุของข้าราชการตามมาตรา ๒๐ ยื่นบัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีสิทธิจะได้รับบําเหน็จบํานาญ 
เนื่องจากการเกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ ในปีงบประมาณถัดไปต่อประธานศาล เจ้ากระทรวง หรือ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของผู้นั้น แล้วแต่กรณี และต่อกระทรวงการคลัง๒๒ 

ในกรณีที่มีการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการผู้ใด ให้เจ้ากระทรวงแจ้งไปให้
เจ้ าหน้ าที่ ควบคุม เกษียณอายุทราบ  และให้ เจ้ าหน้าที่ ควบคุม เกษียณอายุแจ้ งต่อไปยั ง
กระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๒๒๒๓  การต่อเวลาราชการในคราวแรกและในคราวถัดไป ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น 
การต่อเวลาราชการในคราวแรก ให้นับต้ังแต่วันครบเกษียณอายุของข้าราชการ

ประเภทนั้น ส่วนการต่อเวลาราชการให้ในคราวถัดไป หากไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนให้สั่ง
ต่อเวลาราชการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนสิ้นวันครบการต่อเวลาราชการครั้งสุดท้ายถ้ามิได้มี
การส่ังต่อเวลาราชการคราวถัดไป ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นพ้นจากราชการถัดจากวันครบการต่อเวลา
ราชการครั้งสุดท้าย 

 
มาตรา ๒๓  การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ให้นับแต่วันรับ

ราชการรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งมิใช่อัตราข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง 
ครูประชาบาล สารวัตรศึกษา หรือข้าราชการวิสามัญที่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมาย

ให้ยกฐานะหรือให้เปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการที่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญตามมาตรา ๗ ได้ และเมื่อได้
มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการที่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญดังกล่าวแล้ว ก็ให้นับเวลา
ระหว่างที่เป็นครูประชาบาล สารวัตรศึกษาหรือข้าราชการวิสามัญที่ติดต่อกับวันที่ได้มีการยกฐานะ
หรือการเปลี่ยนฐานะนั้นเป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญได้ด้วย 

ข้าราชการซึ่งทํางานหรือรับราชการก่อนอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ให้เริ่มนับเวลา
ราชการสําหรับคาํนวณบําเหน็จบํานาญต้ังแต่วันที่มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์เป็นต้นไป 

                                                 
๒๐ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๑ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๒ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 

๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



25กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

   
 

มาตรา ๑๙๑๔  ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้นจากราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์ 
รองสมุหราชองครักษ์ ข้าราชการการเมือง และข้าราชการซึ่งมีกฎหมายบัญญัติเรื่องการพ้นจาก
ราชการไว้เป็นอย่างอ่ืน 

การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์และรองสมุ
หราชองครักษ์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 

ให้นําความในวรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับทหารผู้ ดํารงตําแหน่งผู้
บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ด้วยโดยอนุโลม๑๕ 

 
มาตรา ๑๙ ทวิ๑๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙ ตรี๑๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙ จัตวา๑๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙ สัตต๑๙ ข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภททั่วไประดับ
อาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ และจะต้องพ้นจากราชการตามมาตรา ๑๙ อาจรับราชการต่อไปได้ 
ตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา แล้วแต่กรณี 

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๕ มาตรา ๑๙ วรรคสี่เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
๑๖ มาตรา ๑๙ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๗ มาตรา ๑๙ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๘ มาตรา ๑๙ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๙ มาตรา ๑๙ สัตต แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๘) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐๒๐  ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภท เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ
ประเภทนั้น เว้นแต่ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าหน้าที่ 

 
มาตรา ๒๑๒๑  ก่อนสิ้นปีงบประมาณทุกปีไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ให้เจ้าหน้าที่ควบคุม

เกษียณอายุของข้าราชการตามมาตรา ๒๐ ย่ืนบัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีสิทธิจะได้รับบําเหน็จบํานาญ 
เนื่องจากการเกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ ในปีงบประมาณถัดไปต่อประธานศาล เจ้ากระทรวง หรือ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของผู้นั้น แล้วแต่กรณี และต่อกระทรวงการคลัง๒๒ 

ในกรณีที่มีการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการผู้ใด ให้เจ้ากระทรวงแจ้งไปให้
เจ้ าหน้ าที่ ควบคุม เกษียณอายุทราบ  และให้ เจ้ าหน้าที่ ควบคุม เกษียณอายุแจ้ ง ต่อไปยัง
กระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๒๒๒๓  การต่อเวลาราชการในคราวแรกและในคราวถัดไป ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น 
การต่อเวลาราชการในคราวแรก ให้นับต้ังแต่วันครบเกษียณอายุของข้าราชการ

ประเภทนั้น ส่วนการต่อเวลาราชการให้ในคราวถัดไป หากไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนให้สั่ง
ต่อเวลาราชการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนสิ้นวันครบการต่อเวลาราชการครั้งสุดท้ายถ้ามิได้มี
การส่ังต่อเวลาราชการคราวถัดไป ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นพ้นจากราชการถัดจากวันครบการต่อเวลา
ราชการครั้งสุดท้าย 

 
มาตรา ๒๓  การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ให้นับแต่วันรับ

ราชการรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งมิใช่อัตราข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง 
ครูประชาบาล สารวัตรศึกษา หรือข้าราชการวิสามัญที่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมาย

ให้ยกฐานะหรือให้เปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการที่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญตามมาตรา ๗ ได้ และเมื่อได้
มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการที่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญดังกล่าวแล้ว ก็ให้นับเวลา
ระหว่างที่เป็นครูประชาบาล สารวัตรศึกษาหรือข้าราชการวิสามัญที่ติดต่อกับวันที่ได้มีการยกฐานะ
หรือการเปลี่ยนฐานะนั้นเป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญได้ด้วย 

ข้าราชการซึ่งทํางานหรือรับราชการก่อนอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ให้เริ่มนับเวลา
ราชการสําหรับคาํนวณบําเหน็จบํานาญต้ังแต่วันที่มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์เป็นต้นไป 

                                                 
๒๐ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๑ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๒ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 

๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



26 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ ให้มีสิทธินับเวลาราชการได้ต้ังแต่วันขึ้น
ทะเบียนกองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

 
มาตรา ๒๓ ทวิ๒๔  การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของ

ข้าราชการที่โอนมาจากข้าราชการส่วนจังหวัด หรือข้าราชการที่โอนมาจากพนักงานเทศบาล ให้นับ
เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นที่ใช้อยู่ในวันโอน เป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญด้วย 

 
มาตรา ๒๔  ผู้ซึ่งกระทําหน้าที่ตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหว่างเวลาที่มี

การรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจลหรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักดําเรือดําน้ํา ให้นับเวลาราชการท่ี
ปฏิบัติการตามสั่งเป็นทวีคูณ แม้ว่าในระยะเวลาดังกล่าวน้ันจะไม่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือนก็ตาม 

ในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ใด ให้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
พิจารณาให้ข้าราชการซึ่งประจําปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีประกาศใช้กฎอัยการศึกนั้นได้รับการนับ
เวลาราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นเป็นทวีคูณได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้พิจารณาความจําเป็นของสถานการณ์โดยคํานึงถึงความยากลําบากและการ
เสี่ยงอันตรายอย่างแท้จริงของข้าราชการนั้น๒๕ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้นับเวลาราชการเป็น
ทวีคูณตามวรรคสอง ถ้าผู้ใดมีเวลาราชการซึ่งอาจนับเป็นทวีคูณในเวลาเดียวกันได้หลายประการ ก็ให้
นับเวลาระหว่างนั้นเป็นทวีคูณแต่ประการเดียว๒๖ 

 
มาตรา ๒๕  เวลาป่วยหรือลา หรือต้องพักราชการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือน

เต็มน้ัน สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญให้นับเหมือนเต็มเวลาราชการ 
เวลาป่วยหรือลา หรือต้องพักราชการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนไม่เต็มน้ัน 

สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญให้นับเวลาตามส่วนแห่งเงินเดือนที่ได้รับ 
เวลาป่วยหรือลา หรือต้องพักราชการ หรือมิได้อยู่รับราชการ ซึ่งมิได้รับอนุญาตให้

รับเงินเดือน ไม่นับเป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความถึงผู้ที่มิได้
อยู่รับราชการด้วยเหตุที่ถูกลงทัณฑ์ทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารหรือตํารวจ 

 
มาตรา ๒๖  ในระหว่างที่ทหารกองหนุนได้รับเบี้ยหวัด ให้นับเวลาสําหรับการ

คํานวณบําเหน็จบํานาญเสมอหนึ่งในสี่ของเวลาอยู่รับราชการ 

                                                 
๒๔ มาตรา ๒๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. 

๒๕๑๒ 
๒๕ มาตรา ๒๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 

๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๖ มาตรา ๒๔ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 

๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๗  ข้าราชการซึ่งทางราชการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกให้ไปดูการหรือ

ศึกษาวิชาในต่างประเทศ ให้นับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหว่างนั้นเหมือนเต็ม
เวลาราชการ 

 
มาตรา ๒๘  ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่ง

ทางราชการสั่งให้ไปทําการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ผู้นั้นยังไม่มีสิทธิรับ
บําเหน็จบํานาญ และให้นับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ 

 
มาตรา ๒๙  เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญให้นับแต่จํานวนปี เศษ

ของปีถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
การนับระยะเวลาตามความในวรรคก่อน สําหรับเดือนหรือวัน ให้คํานวณตามวิธีการ

จ่ายเงินเดือน และให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี สําหรับจํานวนวัน ถ้ามีรวมกันหลายระยะ ให้นับ
สามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๓๐๒๗  ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ถ้า

ภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

ข้าราชการการเมืองผู้ใดซึ่งต้องออกหรือพ้นจากตําแหน่งโดยผลของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และยังมิได้รับบําเหน็จบํานาญสําหรับการรับราชการในตอนที่ต้องออกหรือพ้นจาก
ตําแหน่ง ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นข้าราชการการเมือง ให้นับเวลาราชการสําหรับ
คํานวณบําเหน็จบํานาญก่อนออกหรือพ้นจากตําแหน่งต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง 

ข้าราชการการเมืองผู้ซึ่งออกหรือพ้นจากตําแหน่งโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ
ปกติจากการได้นับเวลาราชการที่เป็นข้าราชการการเมืองสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือได้รับ
หรือมีสิทธิได้รับบํานาญตามมาตรา ๑๘ ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นข้าราชการการเมือง 
และเลิกรับบํานาญในขณะที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญก่อนออกหรือพ้นจากตําแหน่งต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง หากผู้นั้นประสงค์จะรับ
บํานาญต่อไปจะต้องแจ้งความประสงค์ภายในสามสิบวันนับแต่วันกลับเข้ารับราชการใหม่ โดยทําเป็น
หนังสือลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานยื่นต่อส่วนราชการที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ เมื่อแจ้งความ
ประสงค์ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิรับบํานาญต่อไปและจะนับเวลาราชการต่อเนื่องมิได้ ถ้าพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าวไม่แจ้งความประสงค์ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นเลิกรับบํานาญเพื่อขอนับเวลา
ราชการต่อเนื่องโดยให้ส่วนราชการที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่แจ้งไปยังส่วนราชการที่ผู้นั้นรับ
บํานาญอยู่เพื่องดจ่ายบํานาญ๒๘ 
                                                 

๒๗ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 
๒๕๓๙ 

๒๘ มาตรา ๓๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 
๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



27กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ ให้มีสิทธินับเวลาราชการได้ต้ังแต่วันขึ้น
ทะเบียนกองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

 
มาตรา ๒๓ ทวิ๒๔  การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของ

ข้าราชการที่โอนมาจากข้าราชการส่วนจังหวัด หรือข้าราชการที่โอนมาจากพนักงานเทศบาล ให้นับ
เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นที่ใช้อยู่ในวันโอน เป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญด้วย 

 
มาตรา ๒๔  ผู้ซึ่งกระทําหน้าที่ตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหว่างเวลาที่มี

การรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจลหรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักดําเรือดําน้ํา ให้นับเวลาราชการท่ี
ปฏิบัติการตามสั่งเป็นทวีคูณ แม้ว่าในระยะเวลาดังกล่าวน้ันจะไม่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือนก็ตาม 

ในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ใด ให้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
พิจารณาให้ข้าราชการซึ่งประจําปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีประกาศใช้กฎอัยการศึกนั้นได้รับการนับ
เวลาราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นเป็นทวีคูณได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้พิจารณาความจําเป็นของสถานการณ์โดยคํานึงถึงความยากลําบากและการ
เสี่ยงอันตรายอย่างแท้จริงของข้าราชการนั้น๒๕ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้นับเวลาราชการเป็น
ทวีคูณตามวรรคสอง ถ้าผู้ใดมีเวลาราชการซึ่งอาจนับเป็นทวีคูณในเวลาเดียวกันได้หลายประการ ก็ให้
นับเวลาระหว่างนั้นเป็นทวีคูณแต่ประการเดียว๒๖ 

 
มาตรา ๒๕  เวลาป่วยหรือลา หรือต้องพักราชการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือน

เต็มน้ัน สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญให้นับเหมือนเต็มเวลาราชการ 
เวลาป่วยหรือลา หรือต้องพักราชการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนไม่เต็มน้ัน 

สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญให้นับเวลาตามส่วนแห่งเงินเดือนที่ได้รับ 
เวลาป่วยหรือลา หรือต้องพักราชการ หรือมิได้อยู่รับราชการ ซึ่งมิได้รับอนุญาตให้

รับเงินเดือน ไม่นับเป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความถึงผู้ที่มิได้
อยู่รับราชการด้วยเหตุที่ถูกลงทัณฑ์ทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารหรือตํารวจ 

 
มาตรา ๒๖  ในระหว่างที่ทหารกองหนุนได้รับเบี้ยหวัด ให้นับเวลาสําหรับการ

คํานวณบําเหน็จบํานาญเสมอหนึ่งในสี่ของเวลาอยู่รับราชการ 

                                                 
๒๔ มาตรา ๒๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. 

๒๕๑๒ 
๒๕ มาตรา ๒๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 

๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๖ มาตรา ๒๔ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 

๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๗  ข้าราชการซึ่งทางราชการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกให้ไปดูการหรือ

ศึกษาวิชาในต่างประเทศ ให้นับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหว่างนั้นเหมือนเต็ม
เวลาราชการ 

 
มาตรา ๒๘  ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่ง

ทางราชการสั่งให้ไปทําการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ผู้นั้นยังไม่มีสิทธิรับ
บําเหน็จบํานาญ และให้นับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ 

 
มาตรา ๒๙  เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญให้นับแต่จํานวนปี เศษ

ของปีถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
การนับระยะเวลาตามความในวรรคก่อน สําหรับเดือนหรือวัน ให้คํานวณตามวิธีการ

จ่ายเงินเดือน และให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี สําหรับจํานวนวัน ถ้ามีรวมกันหลายระยะ ให้นับ
สามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๓๐๒๗  ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ถ้า

ภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

ข้าราชการการเมืองผู้ใดซึ่งต้องออกหรือพ้นจากตําแหน่งโดยผลของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และยังมิได้รับบําเหน็จบํานาญสําหรับการรับราชการในตอนที่ต้องออกหรือพ้นจาก
ตําแหน่ง ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นข้าราชการการเมือง ให้นับเวลาราชการสําหรับ
คํานวณบําเหน็จบํานาญก่อนออกหรือพ้นจากตําแหน่งต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง 

ข้าราชการการเมืองผู้ซึ่งออกหรือพ้นจากตําแหน่งโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ
ปกติจากการได้นับเวลาราชการที่เป็นข้าราชการการเมืองสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือได้รับ
หรือมีสิทธิได้รับบํานาญตามมาตรา ๑๘ ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นข้าราชการการเมือง 
และเลิกรับบํานาญในขณะที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญก่อนออกหรือพ้นจากตําแหน่งต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง หากผู้นั้นประสงค์จะรับ
บํานาญต่อไปจะต้องแจ้งความประสงค์ภายในสามสิบวันนับแต่วันกลับเข้ารับราชการใหม่ โดยทําเป็น
หนังสือลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานยื่นต่อส่วนราชการที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ เมื่อแจ้งความ
ประสงค์ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิรับบํานาญต่อไปและจะนับเวลาราชการต่อเนื่องมิได้ ถ้าพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าวไม่แจ้งความประสงค์ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นเลิกรับบํานาญเพ่ือขอนับเวลา
ราชการต่อเนื่องโดยให้ส่วนราชการที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่แจ้งไปยังส่วนราชการที่ผู้นั้นรับ
บํานาญอยู่เพื่องดจ่ายบํานาญ๒๘ 
                                                 

๒๗ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 
๒๕๓๙ 

๒๘ มาตรา ๓๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 
๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



28 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองผู้ใดออกจากราชการโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
บํานาญปกติหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดออกจากราชการโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่
เป็นข้าราชการการเมือง มิให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญก่อนออกจากราชการ
ต่อเนื่องกับเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในตอนหลัง แต่ให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเฉพาะเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในตอนหลังเท่าน้ัน๒๙ 

ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองผู้ใดหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดออกจาก
ราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการการเมือง และได้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในตอนหลัง
มาก่อนแล้ว ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองอีกมิให้นับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญในครั้งก่อนต่อเนื่องกับเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในครั้ง
หลัง แต่ให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญเฉพาะเวลารับราชการเป็นข้าราชการ
การเมืองในครั้งหลัง๓๐ 

 
มาตรา ๓๐ ทวิ๓๑  (ยกเลิก) 
 

หมวด ๓ 
วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

   
 

มาตรา ๓๑๓๒  ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ให้ต้ังเงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็น
เกณฑ์คํานวณ แต่ถ้าเป็นการคํานวณบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ ซึ่งพ้นจากราชการเพราะ
เกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ เงินเดือนเดือนสุดท้ายให้หมายความรวมถึงเงินเดือนที่ได้เลื่อนในวัน
สุดท้ายของปีงบประมาณนั้นด้วย 

การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้นไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับเงินเดือนที่
ได้เลื่อน แต่เงินเดือนที่ได้เลื่อนนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นเงินเดือนเดิม 

ข้าราชการผู้ใดเคยดํารงตําแหน่งในขณะเดียวกันหลายตําแหน่งแล้วพ้นจากตําแหน่ง
ที่มีเงินเดือนสูงก่อนพ้นจากราชการ ให้ถือเงินเดือนเดือนสุดท้ายของตําแหน่งที่มีเงินเดือนสูงจากเงิน
งบประมาณประเภทเงินเดือนที่เคยได้รับอยู่นั้นเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสําหรับต้ังเป็นเกณฑ์คํานวณ 
ในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับปรับอัตราเงินเดือนของตําแหน่งที่มีเงินเดือนสูงก่อนข้าราชการผู้นั้น

                                                 
๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๓๐ มาตรา ๓๐ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๓๑ มาตรา ๓๐ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๓๒ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. 

๒๕๑๖ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พ้นจากราชการ ให้ถือเงินเดือนของตําแหน่งที่มีเงินเดือนสูงที่ปรับตามกฎหมายหรือข้อบังคับน้ันแล้ว 
เป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสําหรับต้ังเป็นเกณฑ์คํานวณ๓๓ 

 
มาตรา ๓๒๓๔  วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ ให้กระทําดังนี้  
(๑) สําหรับบําเหน็จ ให้ต้ังเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจํานวนปีเวลาราชการ 
(๒) สําหรับบํานาญ ให้ต้ังเงินเดือนเดือนสุดท้ายหารด้วยห้าสิบคูณด้วยจํานวนปีเวลา

ราชการ 
 
มาตรา ๓๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๘ เมื่อได้แจ้งการคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติให้

ผู้มีสิทธิรับทราบล่วงพ้นสองปีแล้ว ให้ถือว่าการคํานวณนั้นเป็นอันเด็ดขาด 
 
มาตรา ๓๔๓๕  (ยกเลิก) 
 

หมวด ๔ 
ผู้รับบํานาญกลับเข้ารับราชการใหม่๓๖ 

   
 

มาตรา ๓๕๓๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๕ ทวิ๓๘  (ยกเลิก) 
 

ลักษณะ ๒ 
บําเหน็จบํานาญพิเศษ 

   
 

มาตรา ๓๖  เมื่อข้าราชการผู้ใดประสบเหตุดังที่บัญญัติไว้ในลักษณะนี้ให้จ่าย
บําเหน็จหรือบํานาญพิเศษให้ 

สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญพิเศษเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ 
 

                                                 
๓๓ มาตรา ๓๑ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 

๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๓๔ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 
๓๕ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๖ หมวด ๔ ผู้รับบํานาญกลับเข้ารับราชการใหม่ มาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๓๕ ทวิ ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓๗ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓๘ มาตรา ๓๕ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 



29กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองผู้ใดออกจากราชการโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
บํานาญปกติหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดออกจากราชการโดยได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่
เป็นข้าราชการการเมือง มิให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญก่อนออกจากราชการ
ต่อเนื่องกับเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในตอนหลัง แต่ให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเฉพาะเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในตอนหลังเท่าน้ัน๒๙ 

ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองผู้ใดหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดออกจาก
ราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการการเมือง และได้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในตอนหลัง
มาก่อนแล้ว ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองอีกมิให้นับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญในครั้งก่อนต่อเนื่องกับเวลารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองในครั้ง
หลัง แต่ให้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญเฉพาะเวลารับราชการเป็นข้าราชการ
การเมืองในครั้งหลัง๓๐ 

 
มาตรา ๓๐ ทวิ๓๑  (ยกเลิก) 
 

หมวด ๓ 
วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

   
 

มาตรา ๓๑๓๒  ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ให้ต้ังเงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็น
เกณฑ์คํานวณ แต่ถ้าเป็นการคํานวณบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ ซึ่งพ้นจากราชการเพราะ
เกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ เงินเดือนเดือนสุดท้ายให้หมายความรวมถึงเงินเดือนที่ได้เลื่อนในวัน
สุดท้ายของปีงบประมาณนั้นด้วย 

การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้นไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับเงินเดือนที่
ได้เลื่อน แต่เงินเดือนที่ได้เลื่อนนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นเงินเดือนเดิม 

ข้าราชการผู้ใดเคยดํารงตําแหน่งในขณะเดียวกันหลายตําแหน่งแล้วพ้นจากตําแหน่ง
ที่มีเงินเดือนสูงก่อนพ้นจากราชการ ให้ถือเงินเดือนเดือนสุดท้ายของตําแหน่งที่มีเงินเดือนสูงจากเงิน
งบประมาณประเภทเงินเดือนที่เคยได้รับอยู่นั้นเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสําหรับต้ังเป็นเกณฑ์คํานวณ 
ในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับปรับอัตราเงินเดือนของตําแหน่งที่มีเงินเดือนสูงก่อนข้าราชการผู้นั้น

                                                 
๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๓๐ มาตรา ๓๐ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๓๑ มาตรา ๓๐ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๓๒ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. 

๒๕๑๖ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พ้นจากราชการ ให้ถือเงินเดือนของตําแหน่งที่มีเงินเดือนสูงที่ปรับตามกฎหมายหรือข้อบังคับน้ันแล้ว 
เป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสําหรับต้ังเป็นเกณฑ์คํานวณ๓๓ 

 
มาตรา ๓๒๓๔  วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ ให้กระทําดังนี้  
(๑) สําหรับบําเหน็จ ให้ต้ังเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจํานวนปีเวลาราชการ 
(๒) สําหรับบํานาญ ให้ต้ังเงินเดือนเดือนสุดท้ายหารด้วยห้าสิบคูณด้วยจํานวนปีเวลา

ราชการ 
 
มาตรา ๓๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๘ เมื่อได้แจ้งการคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติให้

ผู้มีสิทธิรับทราบล่วงพ้นสองปีแล้ว ให้ถือว่าการคํานวณนั้นเป็นอันเด็ดขาด 
 
มาตรา ๓๔๓๕  (ยกเลิก) 
 

หมวด ๔ 
ผู้รับบํานาญกลับเข้ารับราชการใหม่๓๖ 

   
 

มาตรา ๓๕๓๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๕ ทวิ๓๘  (ยกเลิก) 
 

ลักษณะ ๒ 
บําเหน็จบํานาญพิเศษ 

   
 

มาตรา ๓๖  เมื่อข้าราชการผู้ใดประสบเหตุดังที่บัญญัติไว้ในลักษณะนี้ให้จ่าย
บําเหน็จหรือบํานาญพิเศษให้ 

สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญพิเศษเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ 
 

                                                 
๓๓ มาตรา ๓๑ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 

๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๓๔ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 
๓๕ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓๖ หมวด ๔ ผู้รับบํานาญกลับเข้ารับราชการใหม่ มาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๓๕ ทวิ ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓๗ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓๘ มาตรา ๓๕ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 



30 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๗  ข้าราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหน้าที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด ผู้ใดได้รับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองข้าง ตาบอด 
หรือได้รับการป่วยเจ็บ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจแล้วและแสดงว่าถึงทุพพลภาพไม่
สามารถจะรับราชการต่อไปได้อีกเลย  ทั้งนี้ เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้าย
เพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ ให้ผู้นั้นได้รับบํานาญปกติกับทั้งได้รับบํานาญพิเศษด้วย เว้นแต่การ
ได้รับอันตราย ได้รับการป่วยเจ็บ หรือการถูกประทุษร้ายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง 

 
มาตรา ๓๘  ข้าราชการผู้ใดได้รับบําเหน็จหรือบํานาญไปแล้วตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือพลทหารกองประจําการหรือบุคคลที่ทําหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ผู้ใดซึ่งได้
ออกจากราชการหรือพ้นจากหน้าที่ทหารไปแล้ว ถ้าภายในกําหนดเวลาสามปี นับแต่วันออกจาก
ราชการหรือพ้นจากหน้าท่ีทหาร ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่า ผู้นั้นเกดิป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพอันเป็นผล
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่างที่ผู้นั้นรับราชการหรือทําหน้าที่ทหารอยู่ก็ให้จ่ายบํานาญ
ตามมาตรา ๓๗ และถ้าถึงตายก็ให้จ่ายบํานาญตามมาตรา ๔๑  ทั้งนี้ ให้จ่ายให้นับแต่วันขอ และใน
กรณีที่ได้รับบําเหน็จไปแล้ว ก็ให้จ่ายเฉพาะบํานาญพิเศษแต่อย่างเดียว 

 
มาตรา ๓๙  การคํานวณบํานาญพิเศษ ให้เจ้ากระทรวงเป็นผู้กําหนดตามสมควรแก่

เหตุการณ์ประกอบกับความพิการ และทุพพลภาพของผู้นั้น ตามอัตราดังต่อไปนี้ 
(๑) ในยามปกติ มีอัตราต้ังแต่ห้าในห้าสิบส่วนจนถึงยี่สิบในห้าสิบส่วนแห่งเงินเดือน

เดือนสุดท้าย 
(๒) ผู้มีหน้าที่ต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือต้อง

ไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดํานํ้า หรือมีหน้าที่ต้องทําการดําน้ํา หรือมีหน้าที่ทําการกวาดทุ่น
ระเบิด หรือมีหน้าที่ขุด ทําลาย ทํา หรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหน้าที่เกี่ยวกับไอพิษ ถ้าได้รับ
อันตรายด้วยหน้าท่ีที่กระทําน้ัน ให้มีอัตราเป็นจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

(๓) เวลาทําหน้าท่ีตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือการ
สงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ที่กระทํานั้น ให้มีอัตราต้ังแต่สามสิบในห้าสิบส่วน
จนถึงสามสิบห้าในห้าสิบส่วนของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ในกรณีที่ไม่มีเงินเดือน ให้ถืออัตราเงินเดือน
ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

 
มาตรา ๔๐  ผู้ได้รับอันตรายถึงทุพพลภาพดังกล่าวในมาตรา ๓๗ แม้จะยังไม่มีสิทธิ

รับบํานาญปกติ ก็ให้ได้รับบํานาญปกติได้ คิดตามอัตราที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ บวกกับบํานาญ
พิเศษด้วย 

 
มาตรา ๔๑๓๙  ผู้ได้รับอันตรายดังกล่าวในมาตรา ๓๗ ถ้าถึงแก่ความตายเพราะเหตุ

นั้นก่อนได้รับบํานาญพิเศษไป นอกจากบําเหน็จตกทอดซึ่งจะได้รับตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ ๓ ก็ให้
                                                 

๓๙ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๐๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จ่ายบํานาญพิเศษให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ อีกด้วย 
ดังนี้ 

(๑) ในยามปกติเป็นจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย 
(๒) ผู้มีหน้าที่ต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศหรือมี

หน้าที่ต้องทําการโดดร่ม หรือต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหน้าที่ต้องทําการ
ดําน้ํา หรือมีหน้าที่ทําการกวาดทุ่นระเบิด หรือมีหน้าที่ขุด ทําลาย ทําหรือประกอบวัตถุระเบิดหรือมี
หน้าที่เกี่ยวกับไอพิษ หรือเวลาทําหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหว่างที่มีการรบหรือการ
สงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ที่กระทํานั้น ให้มีอัตราเป็นจํานวนสี่สิบในห้า
สิบส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย 

 
มาตรา ๔๒  ข้าราชการผู้ใดได้รับการป่วยเจ็บจนทุพพลภาพดังกล่าวในมาตรา ๓๗ 

เพราะเหตุ 
(๑) ต้องไปปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวนอกตําบลที่ต้ังสํานักงานประจํา หรือ 
(๒) ต้องประจําปฏิบัติราชการในท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บซึ่ง

ท้องที่นั้นได้กําหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา 
ถ้าปรากฏว่า ความป่วยเจ็บทุพพลภาพนั้นได้เกิดเนื่องจากการต้องไปปฏิบัติราชการ

หรือต้องประจําปฏิบัติราชการนั้น ก็ให้จ่ายบํานาญตามมาตรา ๓๗ และถ้าถึงตายก็ให้จ่ายบํานาญ
พิเศษตามมาตรา ๔๑ (๑) 

 
มาตรา ๔๓  ข้าราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหน้าที่ทหารตามที่

กระทรวงกลาโหมกําหนด ผู้ใดสูญหายไปและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นได้รับอันตรายดังกล่าวใน
มาตรา ๓๗ ถึงตาย เมื่อพ้นกําหนดสองเดือนนับแต่วันสูญหาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเพื่อประโยชน์แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ว่า ผู้นั้นถึงแก่ความตายในวันที่สูญหาย และให้จ่ายบํานาญพิเศษตามบทบัญญัติใน
มาตรา ๔๑ 

ถ้าปรากฏในภายหลังว่า ผู้ที่ต้องสันนิษฐานว่าตายตามความในวรรคก่อนมิได้ตาย ก็
ให้งดจ่ายบํานาญพิเศษนั้น และถ้าเจ้ากระทรวงจะต้องจ่ายเงินให้ในระหว่างเวลาที่ต้องสันนิษฐานว่า
ถึงแก่ความตาย ก็ให้หักจํานวนเงินทั้งหมดที่จ่ายไปแล้วออกจากจํานวนเงินที่ต้องจ่ายนั้น 

 
มาตรา ๔๔๔๐  บํานาญพิเศษที่บัญญัติในลักษณะนี้ ให้จ่ายแก่ทายาทผู้มีสิทธิตาม

เกณฑ์ดังนี้ 
(๑) บุตร ให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรต้ังแต่สามคนขึ้นไป ให้ได้รับสามส่วน 
(๒) สามีหรือภรรยา ให้ได้รับหนึ่งส่วน 
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับหนึ่งส่วน 

                                                 
๔๐ มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๒๖ 



31กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๗  ข้าราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหน้าที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด ผู้ใดได้รับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองข้าง ตาบอด 
หรือได้รับการป่วยเจ็บ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจแล้วและแสดงว่าถึงทุพพลภาพไม่
สามารถจะรับราชการต่อไปได้อีกเลย  ทั้งนี้ เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้าย
เพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ ให้ผู้นั้นได้รับบํานาญปกติกับทั้งได้รับบํานาญพิเศษด้วย เว้นแต่การ
ได้รับอันตราย ได้รับการป่วยเจ็บ หรือการถูกประทุษร้ายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง 

 
มาตรา ๓๘  ข้าราชการผู้ใดได้รับบําเหน็จหรือบํานาญไปแล้วตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือพลทหารกองประจําการหรือบุคคลที่ทําหน้าท่ีทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ผู้ใดซึ่งได้
ออกจากราชการหรือพ้นจากหน้าที่ทหารไปแล้ว ถ้าภายในกําหนดเวลาสามปี นับแต่วันออกจาก
ราชการหรือพ้นจากหน้าที่ทหาร ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่า ผู้นั้นเกดิป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพอันเป็นผล
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่างที่ผู้นั้นรับราชการหรือทําหน้าที่ทหารอยู่ก็ให้จ่ายบํานาญ
ตามมาตรา ๓๗ และถ้าถึงตายก็ให้จ่ายบํานาญตามมาตรา ๔๑  ทั้งนี้ ให้จ่ายให้นับแต่วันขอ และใน
กรณีที่ได้รับบําเหน็จไปแล้ว ก็ให้จ่ายเฉพาะบํานาญพิเศษแต่อย่างเดียว 

 
มาตรา ๓๙  การคํานวณบํานาญพิเศษ ให้เจ้ากระทรวงเป็นผู้กําหนดตามสมควรแก่

เหตุการณ์ประกอบกับความพิการ และทุพพลภาพของผู้น้ัน ตามอัตราดังต่อไปนี้ 
(๑) ในยามปกติ มีอัตราต้ังแต่ห้าในห้าสิบส่วนจนถึงยี่สิบในห้าสิบส่วนแห่งเงินเดือน

เดือนสุดท้าย 
(๒) ผู้มีหน้าที่ต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือต้อง

ไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดํานํ้า หรือมีหน้าท่ีต้องทําการดําน้ํา หรือมีหน้าที่ทําการกวาดทุ่น
ระเบิด หรือมีหน้าที่ขุด ทําลาย ทํา หรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหน้าที่เกี่ยวกับไอพิษ ถ้าได้รับ
อันตรายด้วยหน้าที่ที่กระทําน้ัน ให้มีอัตราเป็นจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

(๓) เวลาทําหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือการ
สงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ที่กระทํานั้น ให้มีอัตราต้ังแต่สามสิบในห้าสิบส่วน
จนถึงสามสิบห้าในห้าสิบส่วนของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ในกรณีที่ไม่มีเงินเดือน ให้ถืออัตราเงินเดือน
ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

 
มาตรา ๔๐  ผู้ได้รับอันตรายถึงทุพพลภาพดังกล่าวในมาตรา ๓๗ แม้จะยังไม่มีสิทธิ

รับบํานาญปกติ ก็ให้ได้รับบํานาญปกติได้ คิดตามอัตราที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ บวกกับบํานาญ
พิเศษด้วย 

 
มาตรา ๔๑๓๙  ผู้ได้รับอันตรายดังกล่าวในมาตรา ๓๗ ถ้าถึงแก่ความตายเพราะเหตุ

นั้นก่อนได้รับบํานาญพิเศษไป นอกจากบําเหน็จตกทอดซึ่งจะได้รับตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ ๓ ก็ให้
                                                 

๓๙ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๐๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จ่ายบํานาญพิเศษให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ อีกด้วย 
ดังนี้ 

(๑) ในยามปกติเป็นจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย 
(๒) ผู้มีหน้าท่ีต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศหรือมี

หน้าที่ต้องทําการโดดร่ม หรือต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหน้าที่ต้องทําการ
ดําน้ํา หรือมีหน้าที่ทําการกวาดทุ่นระเบิด หรือมีหน้าที่ขุด ทําลาย ทําหรือประกอบวัตถุระเบิดหรือมี
หน้าท่ีเกี่ยวกับไอพิษ หรือเวลาทําหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหว่างที่มีการรบหรือการ
สงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ที่กระทํานั้น ให้มีอัตราเป็นจํานวนสี่สิบในห้า
สิบส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย 

 
มาตรา ๔๒  ข้าราชการผู้ใดได้รับการป่วยเจ็บจนทุพพลภาพดังกล่าวในมาตรา ๓๗ 

เพราะเหตุ 
(๑) ต้องไปปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวนอกตําบลที่ต้ังสํานักงานประจํา หรือ 
(๒) ต้องประจําปฏิบัติราชการในท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บซึ่ง

ท้องที่นั้นได้กําหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา 
ถ้าปรากฏว่า ความป่วยเจ็บทุพพลภาพนั้นได้เกิดเนื่องจากการต้องไปปฏิบัติราชการ

หรือต้องประจําปฏิบัติราชการนั้น ก็ให้จ่ายบํานาญตามมาตรา ๓๗ และถ้าถึงตายก็ให้จ่ายบํานาญ
พิเศษตามมาตรา ๔๑ (๑) 

 
มาตรา ๔๓  ข้าราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหน้าที่ทหารตามที่

กระทรวงกลาโหมกําหนด ผู้ใดสูญหายไปและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นได้รับอันตรายดังกล่าวใน
มาตรา ๓๗ ถึงตาย เมื่อพ้นกําหนดสองเดือนนับแต่วันสูญหาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเพื่อประโยชน์แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ว่า ผู้นั้นถึงแก่ความตายในวันที่สูญหาย และให้จ่ายบํานาญพิเศษตามบทบัญญัติใน
มาตรา ๔๑ 

ถ้าปรากฏในภายหลังว่า ผู้ที่ต้องสันนิษฐานว่าตายตามความในวรรคก่อนมิได้ตาย ก็
ให้งดจ่ายบํานาญพิเศษนั้น และถ้าเจ้ากระทรวงจะต้องจ่ายเงินให้ในระหว่างเวลาที่ต้องสันนิษฐานว่า
ถึงแก่ความตาย ก็ให้หักจํานวนเงินทั้งหมดที่จ่ายไปแล้วออกจากจํานวนเงินที่ต้องจ่ายนั้น 

 
มาตรา ๔๔๔๐  บํานาญพิเศษที่บัญญัติในลักษณะนี้ ให้จ่ายแก่ทายาทผู้มีสิทธิตาม

เกณฑ์ดังนี้ 
(๑) บุตร ให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรต้ังแต่สามคนขึ้นไป ให้ได้รับสามส่วน 
(๒) สามีหรือภรรยา ให้ได้รับหนึ่งส่วน 
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับหนึ่งส่วน 

                                                 
๔๐ มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๒๖ 



32 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถ้าผู้ตายไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษในอนุมาตราใดดังกล่าวหรือทายาท
นั้นได้ตายไปก่อน ให้แบ่งบํานาญพิเศษนั้นระหว่างทายาทผู้มีสิทธิตามส่วนในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มี
สิทธิได้บํานาญพิเศษ 

ถ้าได้มีการจ่ายบํานาญพิเศษไปแล้ว หากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคําพิพากษาของศาล
ว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพ่ิมขึ้น ให้แบ่งบํานาญพิเศษ
นั้นใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคําพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิ
ต้ังแต่วันตายของเจ้าบํานาญ กรณีเช่นนี้ ให้กระทรวงการคลังหักเอาจากทายาทซึ่งรับบํานาญพิเศษไป
ก่อนแล้วคืนตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

กรณีที่ไม่สามารถหักเงินบํานาญพิเศษที่จ่ายให้ทายาทซ่ึงรับเกินไปในส่วนของตน
ตามวรรคสามคืนได้ กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบํานาญพิเศษให้แก่บุตรซึ่งได้มีคํา
พิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบํานาญพิเศษแต่อย่างใด 

ถ้าไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษดังกล่าวทั้ง ๓ อนุมาตราให้บุคคลซึ่งเจ้า
กระทรวงพิจารณาเห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตายอยู่หรือเป็นผู้อยู่ในความอุปการะ
ของผู้ตาย เป็นผู้รับบํานาญพิเศษตามส่วนที่เจ้ากระทรวงจะได้กําหนดให้ และเมื่อได้จ่ายบํานาญพิเศษ
ให้แก่ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในความอุปการะของผู้ตายแล้ว หากปรากฏภายหลังว่ามีบุตรซึ่งได้มีคํา
พิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อน
หรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาให้สั่งจ่าย
บํานาญพิเศษให้แก่บุตรซึ่งศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว กรณีเช่นนี้ถ้าไม่
สามารถเรียกเงินบํานาญพิเศษท่ีจ่ายให้ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในความอุปการะของผู้ตายรับไปแล้วคืนได้
ให้นําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อบุคคลซึ่งได้รับบํานาญพิเศษอยู่ตามที่กล่าวข้างต้นตายหรือหมดสิทธิไป ให้ส่วนที่
ผู้นั้นได้รับอยู่เป็นอันยุติลงเพียงนั้น 

 
มาตรา ๔๕  บํานาญพิเศษที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ ให้จ่ายโดยกําหนดเวลาและ

เง่ือนไข ดังนี้ 
(๑) บุตร ให้มีสิทธิได้รับจนอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ เว้นแต่เมื่ออายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์

นั้นกําลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมอุดมศึกษา หรือในชั้นอุดมศึกษาหรือช้ันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง
ให้เทียบเท่า ก็ให้ได้รับต่อไปตลอดเวลาที่ยังทําการศึกษาอยู่ในสถานศึกษา แต่ไม่เกินอายุยี่สิบห้าปี
บริบูรณ์ 

(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับตลอดชีวิต เว้นแต่ทําการสมรสใหม่ 
(๓) บิดามารดา ให้ได้รับตลอดชีวิต 
(๔) บุคคลอ่ืนนอกจากที่ได้กล่าวใน (๑) (๒) และ (๓) ถ้าอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ ์

ให้อนุโลมรับอย่างบุตร แล้วแต่กรณี ถ้าไม่เข้าลักษณะดังกล่าวแล้ว ให้รับอยู่เพียงสิบปี 
ถ้าผู้มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษเป็นผู้พิการถึงทุพพลภาพอยู่ก่อนแล้วหรือในระหว่างที่

มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษ ก็ให้ผู้นั้นได้รับบํานาญพิเศษตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู่ 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๖๔๑  บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพที่ได้รับรวมกับบํานาญปกติถ้ามีจํานวน
เงินรวมกันไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ให้ได้รับบํานาญพิเศษเพิ่มขึ้นอีกจนครบหนึ่งหมื่นห้าพัน
บาท และบรรดาผู้มีสิทธิจะได้รับจะยื่นขอเปลี่ยนเป็นการรับบําเหน็จพิเศษแทนได้ เป็นจํานวนเงิน
เท่ากับบํานาญพิเศษหกสิบเดือน 

 
มาตรา ๔๗  การขอบํานาญพิเศษต้องแสดงรายงานแพทย์ที่ทางราชการรับรองกับ

รายงานแสดงเหตุที่ต้องรับอันตราย ได้รับการป่วยเจ็บ หรือถูกประทุษร้ายนั้นด้วย 
ในกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๓ ให้แสดงถึงเหตุการณ์อันทําให้ควรเชื่อได้ว่าผู้นั้น

ได้รับอันตรายถึงตาย 
 

ลักษณะ ๒/๑ 
บําเหน็จดํารงชีพ๔๒ 
   

 
มาตรา ๔๗/๑๔๓  บําเหน็จดํารงชีพ ได้แก่ เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบํานาญเพื่อช่วยเหลือ

การดํารงชีพโดยจ่ายให้ครั้งเดียว 
ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพมีสิทธิขอรับบําเหน็จ

ดํารงชีพตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินสิบห้าเท่าของบํานาญรายเดือนที่
ผู้นั้นได้รับ 

ผู้รับบํานาญผู้ใดได้รับทั้งบํานาญปกติและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ให้นํา
บํานาญปกติและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมเป็นบํานาญรายเดือนเพื่อคํานวณจ่ายเป็น
บําเหน็จดํารงชีพแก่ผู้นั้น 

เมื่อได้รับบําเหน็จดํารงชีพแล้ว ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จดํารงชีพอีก ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่และได้ออกจาก
ราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบํานาญ 

ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผู้ใดได้รับบําเหน็จ
ดํารงชีพไปแล้ว ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่โดยมีสิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ และ
เมื่อออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบําเหน็จ การจ่ายบําเหน็จในกรณีเช่นว่านี้ ให้หักเงินออก
จากบําเหน็จที่จะได้รับเท่ากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียก่อน 

ในกรณีที่ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้แสดง
เจตนาขอรับบําเหน็จดํารงชีพไว้แล้ว แต่ได้ตายก่อนได้รับเงินบําเหน็จดํารงชีพ ให้การจ่ายเงินดังกล่าว
เป็นอันระงับไป 
                                                 

๔๑ มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๔๒ ลักษณะ ๒/๑ บําเหน็จดํารงชีพ มาตรา ๔๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔๓ มาตรา ๔๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



33กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถ้าผู้ตายไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษในอนุมาตราใดดังกล่าวหรือทายาท
นั้นได้ตายไปก่อน ให้แบ่งบํานาญพิเศษนั้นระหว่างทายาทผู้มีสิทธิตามส่วนในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มี
สิทธิได้บํานาญพิเศษ 

ถ้าได้มีการจ่ายบํานาญพิเศษไปแล้ว หากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคําพิพากษาของศาล
ว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพ่ิมขึ้น ให้แบ่งบํานาญพิเศษ
น้ันใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคําพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิ
ต้ังแต่วันตายของเจ้าบํานาญ กรณีเช่นนี้ ให้กระทรวงการคลังหักเอาจากทายาทซึ่งรับบํานาญพิเศษไป
ก่อนแล้วคืนตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

กรณีที่ไม่สามารถหักเงินบํานาญพิเศษที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปในส่วนของตน
ตามวรรคสามคืนได้ กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบํานาญพิเศษให้แก่บุตรซึ่งได้มีคํา
พิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบํานาญพิเศษแต่อย่างใด 

ถ้าไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษดังกล่าวทั้ง ๓ อนุมาตราให้บุคคลซึ่งเจ้า
กระทรวงพิจารณาเห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตายอยู่หรือเป็นผู้อยู่ในความอุปการะ
ของผู้ตาย เป็นผู้รับบํานาญพิเศษตามส่วนที่เจ้ากระทรวงจะได้กําหนดให้ และเมื่อได้จ่ายบํานาญพิเศษ
ให้แก่ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในความอุปการะของผู้ตายแล้ว หากปรากฏภายหลังว่ามีบุตรซึ่งได้มีคํา
พิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อน
หรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาให้สั่งจ่าย
บํานาญพิเศษให้แก่บุตรซึ่งศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว กรณีเช่นนี้ถ้าไม่
สามารถเรียกเงินบํานาญพิเศษท่ีจ่ายให้ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในความอุปการะของผู้ตายรับไปแล้วคืนได้
ให้นําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อบุคคลซึ่งได้รับบํานาญพิเศษอยู่ตามที่กล่าวข้างต้นตายหรือหมดสิทธิไป ให้ส่วนที่
ผู้นั้นได้รับอยู่เป็นอันยุติลงเพียงนั้น 

 
มาตรา ๔๕  บํานาญพิเศษที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ ให้จ่ายโดยกําหนดเวลาและ

เง่ือนไข ดังนี้ 
(๑) บุตร ให้มีสิทธิได้รับจนอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ เว้นแต่เมื่ออายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์

นั้นกําลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมอุดมศึกษา หรือในชั้นอุดมศึกษาหรือช้ันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง
ให้เทียบเท่า ก็ให้ได้รับต่อไปตลอดเวลาที่ยังทําการศึกษาอยู่ในสถานศึกษา แต่ไม่เกินอายุยี่สิบห้าปี
บริบูรณ์ 

(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับตลอดชีวิต เว้นแต่ทําการสมรสใหม่ 
(๓) บิดามารดา ให้ได้รับตลอดชีวิต 
(๔) บุคคลอ่ืนนอกจากที่ได้กล่าวใน (๑) (๒) และ (๓) ถ้าอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ ์

ให้อนุโลมรับอย่างบุตร แล้วแต่กรณี ถ้าไม่เข้าลักษณะดังกล่าวแล้ว ให้รับอยู่เพียงสิบปี 
ถ้าผู้มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษเป็นผู้พิการถึงทุพพลภาพอยู่ก่อนแล้วหรือในระหว่างที่

มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษ ก็ให้ผู้นั้นได้รับบํานาญพิเศษตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู่ 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๖๔๑  บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพที่ได้รับรวมกับบํานาญปกติถ้ามีจํานวน
เงินรวมกันไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ให้ได้รับบํานาญพิเศษเพิ่มขึ้นอีกจนครบหนึ่งหมื่นห้าพัน
บาท และบรรดาผู้มีสิทธิจะได้รับจะยื่นขอเปลี่ยนเป็นการรับบําเหน็จพิเศษแทนได้ เป็นจํานวนเงิน
เท่ากับบํานาญพิเศษหกสิบเดือน 

 
มาตรา ๔๗  การขอบํานาญพิเศษต้องแสดงรายงานแพทย์ที่ทางราชการรับรองกับ

รายงานแสดงเหตุที่ต้องรับอันตราย ได้รับการป่วยเจ็บ หรือถูกประทุษร้ายนั้นด้วย 
ในกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๓ ให้แสดงถึงเหตุการณ์อันทําให้ควรเชื่อได้ว่าผู้นั้น

ได้รับอันตรายถึงตาย 
 

ลักษณะ ๒/๑ 
บําเหน็จดํารงชีพ๔๒ 
   

 
มาตรา ๔๗/๑๔๓  บําเหน็จดํารงชีพ ได้แก่ เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบํานาญเพื่อช่วยเหลือ

การดํารงชีพโดยจ่ายให้ครั้งเดียว 
ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพมีสิทธิขอรับบําเหน็จ

ดํารงชีพตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินสิบห้าเท่าของบํานาญรายเดือนที่
ผู้นั้นได้รับ 

ผู้รับบํานาญผู้ใดได้รับทั้งบํานาญปกติและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ให้นํา
บํานาญปกติและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมเป็นบํานาญรายเดือนเพื่อคํานวณจ่ายเป็น
บําเหน็จดํารงชีพแก่ผู้นั้น 

เมื่อได้รับบําเหน็จดํารงชีพแล้ว ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จดํารงชีพอีก ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่และได้ออกจาก
ราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบํานาญ 

ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผู้ใดได้รับบําเหน็จ
ดํารงชีพไปแล้ว ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่โดยมีสิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ และ
เมื่อออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบําเหน็จ การจ่ายบําเหน็จในกรณีเช่นว่านี้ ให้หักเงินออก
จากบําเหน็จที่จะได้รับเท่ากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียก่อน 

ในกรณีที่ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้แสดง
เจตนาขอรับบําเหน็จดํารงชีพไว้แล้ว แต่ได้ตายก่อนได้รับเงินบําเหน็จดํารงชีพ ให้การจ่ายเงินดังกล่าว
เป็นอันระงับไป 
                                                 

๔๑ มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๔๒ ลักษณะ ๒/๑ บําเหน็จดํารงชีพ มาตรา ๔๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔๓ มาตรา ๔๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



34 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ลักษณะ ๒/๒ 

การนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน๔๔ 
   

 
มาตรา ๔๗/๒๔๕  ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอาจ

นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน  ทั้งน้ี ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้รับ
บําเหน็จดํารงชีพไปแล้ว หากประสงค์จะนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน
การกู้เงินกับสถาบันการเงิน ให้หักบําเหน็จดํารงชีพออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดเสียก่อน 

 
มาตรา ๔๗/๓๔๖  ในกรณีที่ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล

ภาพ ซึ่งได้นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินถึงแก่ความตายหรือผิด
สัญญากู้เงินจนต้องบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน 
ให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินที่ผู้นั้นได้นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์
ในการประกันการกู้เงินเท่ากับจํานวนที่ถูกบังคับแต่ไม่เกินจํานวนที่นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน 

การจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังจ่ายจาก
งบประมาณที่ต้ังไว้สําหรับการเบิกจ่ายบําเหน็จตกทอด 

 
มาตรา ๔๗/๔๔๗  ในกรณีที่กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินแก่สถาบันการเงินไปแล้ว

ตามมาตรา ๔๗/๓ ให้กระทรวงการคลังหักจํานวนเงินนั้นออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดเท่ากับ
จํานวนที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงิน 

ในกรณีที่กระทรวงการคลังไม่อาจหักจํานวนเงินที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงินจากสิทธิ
ในบําเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่งได้ ให้กระทรวงการคลังเรียกเงินคืนจากผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพหรือจากกองมรดกของผู้นั้น แล้วแต่กรณี เป็นจํานวนเท่ากับ
จํานวนที่กระทรวงการคลังได้จ่ายให้แก่สถาบันการเงิน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๔๗/๕๔๘  ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผู้ใด

ได้นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินแล้ว หากภายหลังผู้นั้นกลับเข้า

                                                 
๔๔ ลักษณะ ๒/๒ การนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน 

มาตรา ๔๗/๒ ถึงมาตรา ๔๗/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๕ มาตรา ๔๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๖ มาตรา ๔๗/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๗ มาตรา ๔๗/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๘ มาตรา ๔๗/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รับราชการใหม่โดยใช้สิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนก่อนออกจากราชการ
ต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ และเมื่อออกจากราชการในครั้งหลังได้เลือกรับ
บําเหน็จ ให้จ่ายบําเหน็จแก่ผู้นั้นตามสิทธิที่จะได้รับ แต่ต้องไม่เกินจํานวนที่เหลือจากสิทธิในบําเหน็จ
ตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน โดยให้กระทรวงการคลังกันเงินบําเหน็จเท่ากับ
จํานวนดังกล่าวไว้ และเมื่อสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่
นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินให้กระทรวงการคลังคืนเงินบําเหน็จที่กันไว้ 

ในกรณีที่ผู้รับบําเหน็จถึงแก่ความตายหรือสัญญากู้เงินสิ้นสุดลง ถ้ามีการบังคับเอา
กับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ให้กระทรวงการคลังจ่ายเงิน
ให้แก่สถาบันการเงิน โดยกระทรวงการคลังมีสิทธิหักจากเงินบําเหน็จที่กันไว้ตามวรรคหนึ่งก่อน ถ้ามี
เงินเหลือให้จ่ายคืนแก่ผู้รับบําเหน็จหรือทายาท แล้วแต่กรณี 

 
ลักษณะ ๓ 

บําเหน็จตกทอด๔๙ 
   

 
มาตรา ๔๘๕๐  ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการอยู่ หรือทหารกองหนุนมี

เบี้ยหวัดตาย ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงิน
เป็นบําเหน็จตกทอดเป็นจํานวนตามเกณฑ์คํานวณในมาตรา ๓๒ (๑) ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์
ดังนี้ 

(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรต้ังแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน 
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน 
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน 
ในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงิน

ดังกล่าวระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ 
ในกรณีที่ไม่มีทายาทท้ังสามอนุมาตราดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดง

เจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรือบุคคล

นั้นได้ตายไปก่อน ให้สิทธิในบําเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง 
ในกรณีที่ได้มีการจ่ายบําเหน็จตกทอดไปแล้วหากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคําพิพากษา

ของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพ่ิมขึ้น ให้แบ่ง
บําเหน็จตกทอดน้ันใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคําพิพากษานั้น
เป็นทายาทผู้มีสิทธิต้ังแต่วันตายของเจ้าบํานาญ ในกรณีเช่นนี้ให้กระทรวงการคลังเรียกคืนบําเหน็จตก
ทอดจากทายาทซ่ึงรับบําเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
                                                 

๔๙ ลักษณะ ๓ บําเหน็จตกทอด มาตรา ๔๘ ถึง มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๕๐ มาตรา ๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 
๒๕๓๙ 



35กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ลักษณะ ๒/๒ 

การนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน๔๔ 
   

 
มาตรา ๔๗/๒๔๕  ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอาจ

นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้รับ
บําเหน็จดํารงชีพไปแล้ว หากประสงค์จะนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน
การกู้เงินกับสถาบันการเงิน ให้หักบําเหน็จดํารงชีพออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดเสียก่อน 

 
มาตรา ๔๗/๓๔๖  ในกรณีที่ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล

ภาพ ซึ่งได้นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินถึงแก่ความตายหรือผิด
สัญญากู้เงินจนต้องบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน 
ให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินที่ผู้นั้นได้นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์
ในการประกันการกู้เงินเท่ากับจํานวนที่ถูกบังคับแต่ไม่เกินจํานวนที่นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน 

การจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังจ่ายจาก
งบประมาณที่ต้ังไว้สําหรับการเบิกจ่ายบําเหน็จตกทอด 

 
มาตรา ๔๗/๔๔๗  ในกรณีที่กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินแก่สถาบันการเงินไปแล้ว

ตามมาตรา ๔๗/๓ ให้กระทรวงการคลังหักจํานวนเงินนั้นออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดเท่ากับ
จํานวนที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงิน 

ในกรณีที่กระทรวงการคลังไม่อาจหักจํานวนเงินที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงินจากสิทธิ
ในบําเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่งได้ ให้กระทรวงการคลังเรียกเงินคืนจากผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพหรือจากกองมรดกของผู้นั้น แล้วแต่กรณี เป็นจํานวนเท่ากับ
จํานวนที่กระทรวงการคลังได้จ่ายให้แก่สถาบันการเงิน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๔๗/๕๔๘  ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผู้ใด

ได้นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินแล้ว หากภายหลังผู้นั้นกลับเข้า

                                                 
๔๔ ลักษณะ ๒/๒ การนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน 

มาตรา ๔๗/๒ ถึงมาตรา ๔๗/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๕ มาตรา ๔๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๖ มาตรา ๔๗/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๗ มาตรา ๔๗/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๘ มาตรา ๔๗/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รับราชการใหม่โดยใช้สิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนก่อนออกจากราชการ
ต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ และเมื่อออกจากราชการในครั้งหลังได้เลือกรับ
บําเหน็จ ให้จ่ายบําเหน็จแก่ผู้นั้นตามสิทธิที่จะได้รับ แต่ต้องไม่เกินจํานวนที่เหลือจากสิทธิในบําเหน็จ
ตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน โดยให้กระทรวงการคลังกันเงินบําเหน็จเท่ากับ
จํานวนดังกล่าวไว้ และเมื่อสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดท่ี
นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินให้กระทรวงการคลังคืนเงินบําเหน็จที่กันไว้ 

ในกรณีที่ผู้รับบําเหน็จถึงแก่ความตายหรือสัญญากู้เงินสิ้นสุดลง ถ้ามีการบังคับเอา
กับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ให้กระทรวงการคลังจ่ายเงิน
ให้แก่สถาบันการเงิน โดยกระทรวงการคลังมีสิทธิหักจากเงินบําเหน็จที่กันไว้ตามวรรคหนึ่งก่อน ถ้ามี
เงินเหลือให้จ่ายคืนแก่ผู้รับบําเหน็จหรือทายาท แล้วแต่กรณี 

 
ลักษณะ ๓ 

บําเหน็จตกทอด๔๙ 
   

 
มาตรา ๔๘๕๐  ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการอยู่ หรือทหารกองหนุนมี

เบี้ยหวัดตาย ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงิน
เป็นบําเหน็จตกทอดเป็นจํานวนตามเกณฑ์คํานวณในมาตรา ๓๒ (๑) ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์
ดังนี้ 

(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรต้ังแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน 
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน 
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน 
ในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงิน

ดังกล่าวระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ 
ในกรณีที่ไม่มีทายาทท้ังสามอนุมาตราดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดง

เจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรือบุคคล

นั้นได้ตายไปก่อน ให้สิทธิในบําเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง 
ในกรณีที่ได้มีการจ่ายบําเหน็จตกทอดไปแล้วหากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคําพิพากษา

ของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพ่ิมขึ้น ให้แบ่ง
บําเหน็จตกทอดน้ันใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคําพิพากษานั้น
เป็นทายาทผู้มีสิทธิต้ังแต่วันตายของเจ้าบํานาญ ในกรณีเช่นนี้ให้กระทรวงการคลังเรียกคืนบําเหน็จตก
ทอดจากทายาทซ่ึงรับบําเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
                                                 

๔๙ ลักษณะ ๓ บําเหน็จตกทอด มาตรา ๔๘ ถึง มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๕๐ มาตรา ๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 
๒๕๓๙ 



36 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซ่ึงรับเกินไปในส่วนของ
ตนตามวรรคห้าได้ กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดให้แก่บุตรซึ่งได้มีคํา
พิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแต่อย่าง
ใด 

 
มาตรา ๔๙๕๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๘ ผู้ได้รับบํานาญปกติหรือผู้มีสิทธิจะได้รับ

บํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย ให้จ่ายเงินเป็นบําเหน็จตกทอดให้แก่
บุคคลตามมาตรา ๔๘ เป็นจํานวนสามสิบเท่าของบํานาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
เบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับและให้จ่ายตามส่วนและหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
มาตรานั้น๕๒ 

ในกรณีที่ได้มีการรับบําเหน็จดํารงชีพไปแล้ว เมื่อผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย การจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดตามวรรคหน่ึง ให้หักเงินออกจาก
บําเหน็จตกทอดท่ีจะได้รับเท่ากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียก่อน๕๓ 

 
มาตรา ๔๙/๑๕๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๙ ในกรณีที่ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับ

บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้
เงิน หากสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์
ในการประกันการกู้เงิน ทายาทมีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดเต็มตามจํานวนที่มีสิทธิ หากผู้รับบํานาญ
ปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตายหรือสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยมีการ
บังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ทายาทมีสิทธิได้รับ
บําเหน็จตกทอดเท่ากับจํานวนที่เหลือหลังจากที่กระทรวงการคลังได้หักจํานวนเงินที่จ่ายให้แก่สถาบัน
การเงินออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๗/๔ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๕๐๕๕  การคํานวณเงินบําเหน็จตกทอดตามความในลักษณะนี้ รายใดได้ผล

เป็นยอดเงินบําเหน็จตกทอดไม่ถึงสามพันบาท ก็ให้จ่ายเป็นเงินบําเหน็จตกทอดสามพันบาท 
 

ลกัษณะ ๔ 
การพิจารณาสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญ 

   

                                                 
๕๑ มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
๕๒ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 

๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๓ มาตรา ๔๙ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๕๔ มาตรา ๔๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๕๕ มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๑๕๖  เมื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการเจ้าสังกัดซึ่งมีฐานะไม่ตํ่า

กว่ากรม หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี ได้รับเรื่องราวขอรับบําเหน็จหรือบํานาญแล้วให้รีบตรวจสอบ และ
นําส่งให้ถึงกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันรับ และให้กระทรวงการคลังรีบพิจารณาสั่ง
ภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันรับ  ทั้งนี้ เว้นแต่ความล่าช้าเป็นเพราะความผิดของผู้ขอหรือส่วนราชการ
เจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี 

การขอให้สั่งจ่ายและการสั่งจ่ายบําเหน็จหรือบํานาญ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

 
ลักษณะ ๕ 

การเสียสิทธิรบับํานาญ 
   

 
มาตรา ๕๒๕๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๓๕๘  ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการฝ่ายตุลาการหรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการผู้ใดมี
กรณีหรือต้องหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงถึงแก่ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัยในเรื่องที่กระทํา
ผิดวินัยน้ัน ให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาวินิจฉัยว่า ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อนจะต้องได้รับ
โทษถึงไล่ออกหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้น้ันจะต้องถูกลงโทษถึงไล่ออก ทายาทไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอด
ตามมาตรา ๔๘ 

ในกรณีที่ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการผู้ใดมีกรณีหรือต้องหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงถึงแก่ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัยในเรื่องที่กระทําผิดวินัยน้ัน ให้
กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาวินิจฉัยว่า ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อนจะต้องได้รับโทษถึงไล่ออก
หรือปลดออกหรือไม่ ถ้ากระทรวงเจ้าสังกัดเห็นว่าผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษถึงไล่ออกหรือปลดออก 
ทายาทไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๘ 

 
มาตรา ๕๔  ผู้ซึ่งได้รับบํานาญปกติหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ หรือได้รับบํานาญ

พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ผู้ใดกระทําความผิดอาญาซึ่งไม่ใช่ความผิด
ในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือถูกฟ้องว่าเป็นบุคคลล้มละลาย
ทุจริต ถ้าถึงแก่ความตายก่อนมีคดีหรือก่อนคดีถึงที่สุด ให้กระทรวงเจ้าสังกัดท่ีผู้นั้นเคยสังกัดอยู่

                                                 
๕๖ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๒๖ 
๕๗ มาตรา ๕๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๘ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



37กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซ่ึงรับเกินไปในส่วนของ
ตนตามวรรคห้าได้ กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดให้แก่บุตรซึ่งได้มีคํา
พิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแต่อย่าง
ใด 

 
มาตรา ๔๙๕๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๘ ผู้ได้รับบํานาญปกติหรือผู้มีสิทธิจะได้รับ

บํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย ให้จ่ายเงินเป็นบําเหน็จตกทอดให้แก่
บุคคลตามมาตรา ๔๘ เป็นจํานวนสามสิบเท่าของบํานาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
เบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับและให้จ่ายตามส่วนและหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
มาตรานั้น๕๒ 

ในกรณีที่ได้มีการรับบําเหน็จดํารงชีพไปแล้ว เมื่อผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย การจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดตามวรรคหน่ึง ให้หักเงินออกจาก
บําเหน็จตกทอดท่ีจะได้รับเท่ากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียก่อน๕๓ 

 
มาตรา ๔๙/๑๕๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๙ ในกรณีที่ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับ

บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้
เงิน หากสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์
ในการประกันการกู้เงิน ทายาทมีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดเต็มตามจํานวนที่มีสิทธิ หากผู้รับบํานาญ
ปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตายหรือสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยมีการ
บังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ทายาทมีสิทธิได้รับ
บําเหน็จตกทอดเท่ากับจํานวนที่เหลือหลังจากที่กระทรวงการคลังได้หักจํานวนเงินที่จ่ายให้แก่สถาบัน
การเงินออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๗/๔ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๕๐๕๕  การคํานวณเงินบําเหน็จตกทอดตามความในลักษณะนี้ รายใดได้ผล

เป็นยอดเงินบําเหน็จตกทอดไม่ถึงสามพันบาท ก็ให้จ่ายเป็นเงินบําเหน็จตกทอดสามพันบาท 
 

ลกัษณะ ๔ 
การพิจารณาสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญ 

   

                                                 
๕๑ มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 
๕๒ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 

๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๓ มาตรา ๔๙ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๕๔ มาตรา ๔๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๕๕ มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๑๕๖  เมื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการเจ้าสังกัดซึ่งมีฐานะไม่ตํ่า

กว่ากรม หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี ได้รับเรื่องราวขอรับบําเหน็จหรือบํานาญแล้วให้รีบตรวจสอบ และ
นําส่งให้ถึงกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันรับ และให้กระทรวงการคลังรีบพิจารณาสั่ง
ภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันรับ  ทั้งน้ี เว้นแต่ความล่าช้าเป็นเพราะความผิดของผู้ขอหรือส่วนราชการ
เจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี 

การขอให้สั่งจ่ายและการสั่งจ่ายบําเหน็จหรือบํานาญ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

 
ลักษณะ ๕ 

การเสียสิทธิรบับํานาญ 
   

 
มาตรา ๕๒๕๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๓๕๘  ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการฝ่ายตุลาการหรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการผู้ใดมี
กรณีหรือต้องหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงถึงแก่ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัยในเรื่องที่กระทํา
ผิดวินัยน้ัน ให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาวินิจฉัยว่า ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อนจะต้องได้รับ
โทษถึงไล่ออกหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษถึงไล่ออก ทายาทไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอด
ตามมาตรา ๔๘ 

ในกรณีที่ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการผู้ใดมีกรณีหรือต้องหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงถึงแก่ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัยในเรื่องที่กระทําผิดวินัยน้ัน ให้
กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาวินิจฉัยว่า ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อนจะต้องได้รับโทษถึงไล่ออก
หรือปลดออกหรือไม่ ถ้ากระทรวงเจ้าสังกัดเห็นว่าผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษถึงไล่ออกหรือปลดออก 
ทายาทไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๘ 

 
มาตรา ๕๔  ผู้ซึ่งได้รับบํานาญปกติหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ หรือได้รับบํานาญ

พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ผู้ใดกระทําความผิดอาญาซึ่งไม่ใช่ความผิด
ในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือถูกฟ้องว่าเป็นบุคคลล้มละลาย
ทุจริต ถ้าถึงแก่ความตายก่อนมีคดีหรือก่อนคดีถึงที่สุด ให้กระทรวงเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นเคยสังกัดอยู่

                                                 
๕๖ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๒๖ 
๕๗ มาตรา ๕๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๘ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



38 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้นั้นได้กระทําความผิดจริงหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นได้กระทําความผิดซึ่งกฎหมาย
กําหนดโทษจําคุกอย่างสูงไว้เกินกว่าหนึ่งปีแล้ว ทายาทไม่มีสิทธิได้รับบํานาญตามมาตรา ๔๙ 

 
มาตรา ๕๕  ทายาทดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิที่จะได้รับบํานาญตามมาตรา ๔๑ มาตรา 

๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 
(๑) ผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้เจตนากระทํา หรือพยายามกระทําให้เจ้าบํานาญ

หรือผู้ที่จะก่อให้เกิดสิทธิรับบํานาญแก่ตนถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) ทายาทตามมาตรา ๔๔ ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้เจตนากระทําหรือ

พยายามกระทําให้ทายาทด้วยกันถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(๓) ผู้ที่ได้ฟ้องเจ้าบํานาญหรือผู้ที่จะก่อให้เกิดสิทธิรับบํานาญแก่ตนหาว่าทําความผิด

โทษประหารชีวิต และตนเองกลับต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่า มีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทําพยานเท็จ 
 

ลักษณะ ๖ 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๖  ข้าราชการผู้ใดลาออกไปดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนหรือสภา
ผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณีก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่ ก็ให้นับ
เวลาระหว่างที่ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนหรือสภาผู้แทนราษฎร ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๗  ผู้ซึ่งไปหรือผู้ซึ่งทางราชการสั่งอนุญาตให้ไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ

ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ เมื่อเข้ารับราชการให้มีสิทธินับเวลาระหว่างไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ
เป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามเกณฑ์ในกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญที่ใช้อยู่
ก่อนวันใช้พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๕๘  ข้าราชการผู้ใดกลับเข้ารับราชการก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ และตาม

กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญที่ใช้อยู่ในขณะที่กลับเข้ารับราชการนั้นอาจให้นับเวลาราชการหลาย
ตอนต่อกันได้ ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้นับเวลาราชการตอนก่อนกับตอนหลังต่อกันได้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔๕๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔ 
เป็นต้นไป 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖๖๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น
ต้นไป 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙๖๑ 
 

มาตรา ๑๑  การบอกเลิกรับบํานาญตามมาตรา ๓๐ (จ) แห่งพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับน้ี สําหรับผู้ที่
ได้กลับเข้ารับราชการใหม่ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้บอกเลิกได้ภายในระยะเวลา
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ แต่ทั้งนี้ต้องกระทําในขณะที่ยังรับ
ราชการอยู่ และในกรณีที่ได้รับบํานาญรวมกับเงินเดือนมาแล้ว ให้คืนบํานาญและเงินที่จ่ายควบกับ
บํานาญที่รับไปแล้วต้ังแต่วันที่กลับเข้ารับราชการใหม่ให้หมดเสียก่อนวันออกจากราชการ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ 

๑. เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๔๙๗ ให้ข้าราชการตํารวจซึ่งกรมตํารวจสั่งแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตํารวจ โดยได้รับ
เงินเดือนจากผู้ว่าจ้าง คงมีฐานะเป็นข้าราชการตํารวจ จึงจําต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้สอดคล้องกันด้วย 

๒. ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยได้รับบํานาญไปแล้วเป็นผู้ออกจากราชการไป
โดยไม่มีความผิด เมื่อกลับเข้ารับราชการใหม่ก็สมควรให้ประโยชน์ในการนับเวลาราชการตอนก่อนกับ
ตอนหลังติดต่อกันได้ 

๓. เพ่ือเหมาะสมแก่ความเป็นอยู่และความเป็นธรรมแก่ข้าราชการซึ่งได้รับราชการ
มานาน จึงสมควรให้สิทธิในการคํานวณบํานาญตามกฎหมายโดยไม่มีข้อจํากัดขั้นสูงไว้สําหรับบํานาญ
ที่จะพึงได้รับ 

๔. เนื่องจากข้าราชการประจําตลอดจนข้าราชการบํานาญบางคนบิดามารดาได้ตาย
เสียต้ังแต่เล็ก ต้องอาศัยญาติพ่ีน้อง เช่น ปู่ ย่า ตายาย หรือผู้มีใจบุญอื่น ๆ ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู
และให้การศึกษามาตั้งแต่เยาว์วัย เช่นเดียวกับบิดามารดา จนกระทั่งเข้ารับราชการ เมื่อข้าราชการผู้
นั้นถึงแก่กรรมลง โดยท่ีมิได้มีบุตรภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายผู้ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูมาก็ควรได้รับ
บํานาญตกทอดเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้สําหรับผู้รับบํานาญพิเศษ และในทํานองเดียวกันข้าราชการที่
                                                 

๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๘/ตอนที่ ๘๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ 
๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๐/ตอนที่ ๑๐/หน้า ๑๙๖/๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ 
๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๓/ตอนที่ ๗๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๒๗ กันยายน ๒๔๙๙ 



39กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้นั้นได้กระทําความผิดจริงหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นได้กระทําความผิดซึ่งกฎหมาย
กําหนดโทษจําคุกอย่างสูงไว้เกินกว่าหนึ่งปีแล้ว ทายาทไม่มีสิทธิได้รับบํานาญตามมาตรา ๔๙ 

 
มาตรา ๕๕  ทายาทดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิที่จะได้รับบํานาญตามมาตรา ๔๑ มาตรา 

๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 
(๑) ผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้เจตนากระทํา หรือพยายามกระทําให้เจ้าบํานาญ

หรือผู้ที่จะก่อให้เกิดสิทธิรับบํานาญแก่ตนถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) ทายาทตามมาตรา ๔๔ ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้เจตนากระทําหรือ

พยายามกระทําให้ทายาทด้วยกันถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(๓) ผู้ที่ได้ฟ้องเจ้าบํานาญหรือผู้ที่จะก่อให้เกิดสิทธิรับบํานาญแก่ตนหาว่าทําความผิด

โทษประหารชีวิต และตนเองกลับต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่า มีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทําพยานเท็จ 
 

ลักษณะ ๖ 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๖  ข้าราชการผู้ใดลาออกไปดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนหรือสภา
ผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณีก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่ ก็ให้นับ
เวลาระหว่างที่ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนหรือสภาผู้แทนราษฎร ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๗  ผู้ซึ่งไปหรือผู้ซึ่งทางราชการสั่งอนุญาตให้ไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ

ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ เมื่อเข้ารับราชการให้มีสิทธินับเวลาระหว่างไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ
เป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามเกณฑ์ในกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญที่ใช้อยู่
ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๘  ข้าราชการผู้ใดกลับเข้ารับราชการก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ และตาม

กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญที่ใช้อยู่ในขณะที่กลับเข้ารับราชการนั้นอาจให้นับเวลาราชการหลาย
ตอนต่อกันได้ ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้นับเวลาราชการตอนก่อนกับตอนหลังต่อกันได้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔๕๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔ 
เป็นต้นไป 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖๖๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น
ต้นไป 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙๖๑ 
 

มาตรา ๑๑  การบอกเลิกรับบํานาญตามมาตรา ๓๐ (จ) แห่งพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับน้ี สําหรับผู้ที่
ได้กลับเข้ารับราชการใหม่ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้บอกเลิกได้ภายในระยะเวลา
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ แต่ทั้งนี้ต้องกระทําในขณะที่ยังรับ
ราชการอยู่ และในกรณีที่ได้รับบํานาญรวมกับเงินเดือนมาแล้ว ให้คืนบํานาญและเงินที่จ่ายควบกับ
บํานาญที่รับไปแล้วต้ังแต่วันที่กลับเข้ารับราชการใหม่ให้หมดเสียก่อนวันออกจากราชการ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ 

๑. เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๔๙๗ ให้ข้าราชการตํารวจซึ่งกรมตํารวจสั่งแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตํารวจ โดยได้รับ
เงินเดือนจากผู้ว่าจ้าง คงมีฐานะเป็นข้าราชการตํารวจ จึงจําต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้สอดคล้องกันด้วย 

๒. ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยได้รับบํานาญไปแล้วเป็นผู้ออกจากราชการไป
โดยไม่มีความผิด เมื่อกลับเข้ารับราชการใหม่ก็สมควรให้ประโยชน์ในการนับเวลาราชการตอนก่อนกับ
ตอนหลังติดต่อกันได้ 

๓. เพ่ือเหมาะสมแก่ความเป็นอยู่และความเป็นธรรมแก่ข้าราชการซึ่งได้รับราชการ
มานาน จึงสมควรให้สิทธิในการคํานวณบํานาญตามกฎหมายโดยไม่มีข้อจํากัดข้ันสูงไว้สําหรับบํานาญ
ที่จะพึงได้รับ 

๔. เนื่องจากข้าราชการประจําตลอดจนข้าราชการบํานาญบางคนบิดามารดาได้ตาย
เสียต้ังแต่เล็ก ต้องอาศัยญาติพ่ีน้อง เช่น ปู่ ย่า ตายาย หรือผู้มีใจบุญอื่น ๆ ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู
และให้การศึกษามาตั้งแต่เยาว์วัย เช่นเดียวกับบิดามารดา จนกระทั่งเข้ารับราชการ เมื่อข้าราชการผู้
นั้นถึงแก่กรรมลง โดยท่ีมิได้มีบุตรภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายผู้ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูมาก็ควรได้รับ
บํานาญตกทอดเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้สําหรับผู้รับบํานาญพิเศษ และในทํานองเดียวกันข้าราชการที่
                                                 

๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๘/ตอนที่ ๘๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ 
๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๐/ตอนที่ ๑๐/หน้า ๑๙๖/๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ 
๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๓/ตอนที่ ๗๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๒๗ กันยายน ๒๔๙๙ 



40 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไม่มีบิดามารดาและบุตรภริยา แต่ได้อุปการะเลี้ยงดูผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อข้าราชการผู้นั้นถึงแก่กรรม ย่อม
เป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูได้รับความเดือดร้อน จึงเป็นการสมควรที่จะให้ผู้อยู่ในความ
อุปการะเลี้ยงดูได้รับบํานาญตกทอดด้วย และเนื่องจากเดิมไม่มีบทนิยามคําว่า ผู้อุปการะ และผู้อยู่ใน
อุปการะ ฉะนั้น  จึงควรมีบทนิยามไว้เพื่อให้ชัดแจ้งขึ้น 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒๖๒ 
 

มาตรา ๓  ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยมีสิทธิได้รับบํานาญก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ากลับเข้ารับราชการใหม่ คําว่า “เงินเดือนเดิม” ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้หมายถึงเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับอันดับสูงสุดใน
ครั้งใดก่อนออกจากราชการรวมกับเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) ตามเกณฑ์ครั้งสุดท้ายก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๔  เพื่อประโยชน์แห่งมาตรา ๓๑ วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้รวมเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) ตามเกณฑ์ครั้งสุดท้าย
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเข้ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ได้รับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ี
ใช้บังคับซึ่งให้ต้ังเป็นเกณฑ์คํานวณบําเหน็จบํานาญตามความในวรรคท้ายแห่งมาตรานั้นด้วย 

 
มาตรา ๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ บํานาญปกติให้จํากัดจํานวนอย่างสูงไม่เกิน

เงินเดือนเดือนสุดท้าย 
 
มาตรา ๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไม่กระทบกระทั่งสิทธิของผู้ได้รับหรือมีสิทธิ

ได้รับบํานาญตกทอดอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
มาตรา ๑๔  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับเบ้ียหวัดบํานาญโดยคํานวณจากอัตรา

เงินเดือนที่ได้รับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและได้รับเงินเพ่ิมอยู่ตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราวสําหรับผู้ที่ได้รับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. 
๒๕๐๐ ให้ได้รับเบ้ียหวัดบํานาญตามอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ได้รับบํานาญโดยคํานวณจากอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่โดยมิได้นับเวลาราชการติดต่อกัน เมื่อออกจากราชการในตอน
หลัง สําหรับบํานาญเดิมที่จะได้รับให้ได้รับตามอัตราในบัญชีดังกล่าวในวรรคแรก 

บทบัญญัติในวรรคแรกให้ใช้บังคับเฉพาะผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับเบ้ียหวัด
บํานาญเพราะเหตุที่ได้รับราชการ 
 

บัญชีอัตราเบี้ยหวัดบํานาญ 
ท้ายพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

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

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 

เบี้ยหวัด 
บํานาญเดิม 

บาท 

ให้ได้รับ 
เบี้ยหวัดบํานาญ 

บาท 

เบี้ยหวัด 
บํานาญเดิม 

บาท 

ให้ได้รับ 
เบี้ยหวัดบํานาญ 

บาท 
ไม่เกิน ๑ ๒๕ ๔๒ ๔๐๔ 

๒ ๔๐ ๔๔ ๔๑๘ 
๓ ๕๕ ๔๖ ๔๓๒ 
๔ ๗๐ ๔๘ ๔๔๖ 
๕ ๘๕ ๕๐ ๔๖๐ 
๖ ๙๗ ๕๕ ๔๙๒.๕๐ 
๗ ๑๐๙ ๖๐ ๕๒๕ 
๘ ๑๒๑ ๖๕ ๕๕๗.๕๐ 
๙ ๑๓๓ ๗๐ ๕๙๐ 

๑๐ ๑๔๕ ๗๕ ๖๒๒.๕๐ 
๑๑ ๑๕๔ ๘๐ ๖๕๕ 
๑๒ ๑๖๓ ๘๕ ๖๘๗.๕๐ 
๑๓ ๑๗๒ ๙๐ ๗๒๐ 
๑๔ ๑๘๑ ๙๕ ๗๕๒.๕๐ 
๑๕ ๑๙๐ ๑๐๐ ๗๘๕ 
๑๖ ๑๙๙ ๑๑๐ ๘๕๐ 
๑๗ ๒๐๘ ๑๒๐ ๙๑๕ 
๑๘ ๒๑๗ ๑๓๐ ๙๘๐ 
๑๙ ๒๒๖ ๑๔๐ ๑,๐๔๕ 
๒๐ ๒๓๕ ๑๕๐ ๑,๑๑๐ 
๒๒ ๒๕๑ ๑๖๐ ๑,๑๗๕ 
๒๔ ๒๖๗ ๑๗๐ ๑,๒๔๐ 
๒๖ ๒๘๓ ๑๘๐ ๑,๓๐๕ 
๒๘ ๒๙๙ ๑๙๐ ๑,๓๗๐ 
๓๐ ๓๑๕ ๒๐๐ ๑,๔๓๕ 
๓๒ ๓๓๐ ๒๒๐ ๑,๕๕๕ 
๓๔ ๓๔๕ ๒๔๐ ๑,๖๗๕ 
๓๖ ๓๖๐ ๒๖๐ ๑,๗๙๕ 
๓๘ ๓๗๕ ๒๘๐ ๑,๙๑๕ 
๔๐ ๓๙๐ ๓๐๐ ๒,๐๓๕ 



41กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไม่มีบิดามารดาและบุตรภริยา แต่ได้อุปการะเลี้ยงดูผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อข้าราชการผู้นั้นถึงแก่กรรม ย่อม
เป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูได้รับความเดือดร้อน จึงเป็นการสมควรที่จะให้ผู้อยู่ในความ
อุปการะเลี้ยงดูได้รับบํานาญตกทอดด้วย และเนื่องจากเดิมไม่มีบทนิยามคําว่า ผู้อุปการะ และผู้อยู่ใน
อุปการะ ฉะนั้น  จึงควรมีบทนิยามไว้เพื่อให้ชัดแจ้งขึ้น 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒๖๒ 
 

มาตรา ๓  ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยมีสิทธิได้รับบํานาญก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ากลับเข้ารับราชการใหม่ คําว่า “เงินเดือนเดิม” ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้หมายถึงเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับอันดับสูงสุดใน
ครั้งใดก่อนออกจากราชการรวมกับเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) ตามเกณฑ์ครั้งสุดท้ายก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๔  เพื่อประโยชน์แห่งมาตรา ๓๑ วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้รวมเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) ตามเกณฑ์ครั้งสุดท้าย
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเข้ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ได้รับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับซึ่งให้ต้ังเป็นเกณฑ์คํานวณบําเหน็จบํานาญตามความในวรรคท้ายแห่งมาตรานั้นด้วย 

 
มาตรา ๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ บํานาญปกติให้จํากัดจํานวนอย่างสูงไม่เกิน

เงินเดือนเดือนสุดท้าย 
 
มาตรา ๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไม่กระทบกระทั่งสิทธิของผู้ได้รับหรือมีสิทธิ

ได้รับบํานาญตกทอดอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
มาตรา ๑๔  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับเบ้ียหวัดบํานาญโดยคํานวณจากอัตรา

เงินเดือนที่ได้รับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและได้รับเงินเพิ่มอยู่ตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราวสําหรับผู้ที่ได้รับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. 
๒๕๐๐ ให้ได้รับเบ้ียหวัดบํานาญตามอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ได้รับบํานาญโดยคํานวณจากอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่โดยมิได้นับเวลาราชการติดต่อกัน เมื่อออกจากราชการในตอน
หลัง สําหรับบํานาญเดิมที่จะได้รับให้ได้รับตามอัตราในบัญชีดังกล่าวในวรรคแรก 

บทบัญญัติในวรรคแรกให้ใช้บังคับเฉพาะผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับเบ้ียหวัด
บํานาญเพราะเหตุที่ได้รับราชการ 
 

บัญชีอัตราเบี้ยหวัดบํานาญ 
ท้ายพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

                                                 
๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนท่ี ๑๐๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔/๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 

เบี้ยหวัด 
บํานาญเดิม 

บาท 

ให้ได้รับ 
เบ้ียหวัดบํานาญ 

บาท 

เบี้ยหวัด 
บํานาญเดิม 

บาท 

ให้ได้รับ 
เบี้ยหวัดบํานาญ 

บาท 
ไม่เกิน ๑ ๒๕ ๔๒ ๔๐๔ 

๒ ๔๐ ๔๔ ๔๑๘ 
๓ ๕๕ ๔๖ ๔๓๒ 
๔ ๗๐ ๔๘ ๔๔๖ 
๕ ๘๕ ๕๐ ๔๖๐ 
๖ ๙๗ ๕๕ ๔๙๒.๕๐ 
๗ ๑๐๙ ๖๐ ๕๒๕ 
๘ ๑๒๑ ๖๕ ๕๕๗.๕๐ 
๙ ๑๓๓ ๗๐ ๕๙๐ 

๑๐ ๑๔๕ ๗๕ ๖๒๒.๕๐ 
๑๑ ๑๕๔ ๘๐ ๖๕๕ 
๑๒ ๑๖๓ ๘๕ ๖๘๗.๕๐ 
๑๓ ๑๗๒ ๙๐ ๗๒๐ 
๑๔ ๑๘๑ ๙๕ ๗๕๒.๕๐ 
๑๕ ๑๙๐ ๑๐๐ ๗๘๕ 
๑๖ ๑๙๙ ๑๑๐ ๘๕๐ 
๑๗ ๒๐๘ ๑๒๐ ๙๑๕ 
๑๘ ๒๑๗ ๑๓๐ ๙๘๐ 
๑๙ ๒๒๖ ๑๔๐ ๑,๐๔๕ 
๒๐ ๒๓๕ ๑๕๐ ๑,๑๑๐ 
๒๒ ๒๕๑ ๑๖๐ ๑,๑๗๕ 
๒๔ ๒๖๗ ๑๗๐ ๑,๒๔๐ 
๒๖ ๒๘๓ ๑๘๐ ๑,๓๐๕ 
๒๘ ๒๙๙ ๑๙๐ ๑,๓๗๐ 
๓๐ ๓๑๕ ๒๐๐ ๑,๔๓๕ 
๓๒ ๓๓๐ ๒๒๐ ๑,๕๕๕ 
๓๔ ๓๔๕ ๒๔๐ ๑,๖๗๕ 
๓๖ ๓๖๐ ๒๖๐ ๑,๗๙๕ 
๓๘ ๓๗๕ ๒๘๐ ๑,๙๑๕ 
๔๐ ๓๙๐ ๓๐๐ ๒,๐๓๕ 



42 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
เบี้ยหวัด 

บํานาญเดิม 
บาท 

ให้ได้รับ 
เบี้ยหวัดบํานาญ 

บาท 

เบ้ียหวัด 
บํานาญเดิม 

บาท 

ให้ได้รับ 
เบ้ียหวัดบํานาญ 

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   

 
ผู้ใดได้รับเบี้ยหวัดบํานาญเดิมอยู่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่ได้รับอยู่ระหว่างสองอัตราใดก็ให้ได้รับ
เบี้ยหวัดบํานาญโดยคํานวณเพิ่มให้ตามส่วนในระหว่างสองอัตรานั้น 
ตัวอย่าง บํานาญเดิมอัตรา ๕๒ บาท เป็นอัตราที่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่เป็นอัตราที่อยู่ใน

ระหว่างอัตรา 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) บํานาญที่จะได้รับจึงเท่ากับ  
๔๖๐ + ๑๓ บาท เป็น ๔๗๓ บาท 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ยกเลิกเงินเพิ่ม
พิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) โดยรวมเงินเพิ่มพิเศษเข้าเป็นเงินเดือนจึงต้องแก้กฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการให้สอดคล้องกันและในโอกาสเดียวกันนี้สมควรที่จะแก้หลักการบาง
ประการในกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการเสียในคราวเดียวกันด้วย เช่น เปิดโอกาสให้
ข้าราชการผู้มีอายุครบห้าสิบปีบริบูรณ์ หรือมีเวลาราชการครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ลาออกจากราชการ
ขอรับบําเหน็จบํานาญได้ และยกเลิกบํานาญตกทอดซึ่งปรากฏว่าได้มีความยุ่งยากในทางปฏิบัติเป็น
อันมาก และเปลี่ยนเป็นบําเหน็จตกทอด 

อนึ่ง เนื่องจากการที่เอาเงินเพ่ิมพิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) มารวมกับเงินเดือนและถือ
เป็นเงินเดือนนั้น เป็นผลให้ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ ภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ได้รับบํานาญมีจํานวนสูงขึ้นทั้ง ๆ ที่การคํานวณเป็นไปตามวิธีเดิม  จึงสมควรปรับปรุงอัตราเบี้ยหวัด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บํานาญของข้าราชการที่ได้รับอยู่ในขณะนี้เพ่ิมขึ้นให้สมส่วนกัน เพ่ือความเป็นธรรมแก่ข้าราชการซึ่งได้
ปฏิบัติงานให้แก่บ้านเมืองมาแล้วนั้นด้วย 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔๖๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีปีงบประมาณได้เปลี่ยนจากปี
ปฏิทินเป็นระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีหนึ่งถึงเดือนกันยายนของปีถัดไป และเป็นการสมควรที่
จะเปลี่ยนหลักเกณฑ์เกษียณอายุของข้าราชการให้สอดคล้องกับปีงบประมาณใหม่ โดยให้ผู้ที่มีอายุ
ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์นั้น  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙๖๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้น
ไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในกรณีที่มีการโอนข้าราชการส่วน
จังหวัดมาเป็นข้าราชการ ให้ผู้ที่โอนมามีสิทธิได้นับเวลาราชการระหว่างที่เป็นข้าราชการส่วนจังหวัด
เป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้
ด้วยจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๒๖๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให้ข้าราชการที่โอนมาจาก
พนักงานเทศบาลมีสิทธิได้นับเวลาระหว่างที่เป็นพนักงานเทศบาลเป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้ด้วย 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕๖๖ 

 
ข้อ ๑  ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ คําว่า “ข้าราชการ” ให้หมายความถึง

ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

                                                 
๖๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๘/ตอนที่ ๙๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ 
๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓/ตอนที่ ๗๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๗/๑๖ กันยายน ๒๕๐๙ 
๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๖/ตอนที่ ๑๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒/๖ มีนาคม ๒๕๑๒ 
๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๒๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๗/๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ 



43กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
เบ้ียหวัด 

บํานาญเดิม 
บาท 

ให้ได้รับ 
เบ้ียหวัดบํานาญ 

บาท 

เบี้ยหวัด 
บํานาญเดิม 

บาท 

ให้ได้รับ 
เบี้ยหวัดบํานาญ 

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   

 
ผู้ใดได้รับเบี้ยหวัดบํานาญเดิมอยู่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่ได้รับอยู่ระหว่างสองอัตราใดก็ให้ได้รับ
เบ้ียหวัดบํานาญโดยคํานวณเพิ่มให้ตามส่วนในระหว่างสองอัตรานั้น 
ตัวอย่าง บํานาญเดิมอัตรา ๕๒ บาท เป็นอัตราที่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่เป็นอัตราที่อยู่ใน

ระหว่างอัตรา 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) บํานาญที่จะได้รับจึงเท่ากับ  
๔๖๐ + ๑๓ บาท เป็น ๔๗๓ บาท 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่รัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ยกเลิกเงินเพิ่ม
พิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) โดยรวมเงินเพิ่มพิเศษเข้าเป็นเงินเดือนจึงต้องแก้กฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการให้สอดคล้องกันและในโอกาสเดียวกันนี้สมควรที่จะแก้หลักการบาง
ประการในกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการเสียในคราวเดียวกันด้วย เช่น เปิดโอกาสให้
ข้าราชการผู้มีอายุครบห้าสิบปีบริบูรณ์ หรือมีเวลาราชการครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ลาออกจากราชการ
ขอรับบําเหน็จบํานาญได้ และยกเลิกบํานาญตกทอดซึ่งปรากฏว่าได้มีความยุ่งยากในทางปฏิบัติเป็น
อันมาก และเปลี่ยนเป็นบําเหน็จตกทอด 

อนึ่ง เนื่องจากการที่เอาเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราว (พ.) มารวมกับเงินเดือนและถือ
เป็นเงินเดือนนั้น เป็นผลให้ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ ภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ได้รับบํานาญมีจํานวนสูงขึ้นทั้ง ๆ ที่การคํานวณเป็นไปตามวิธีเดิม  จึงสมควรปรับปรุงอัตราเบี้ยหวัด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บํานาญของข้าราชการที่ได้รับอยู่ในขณะนี้เพิ่มขึ้นให้สมส่วนกัน เพื่อความเป็นธรรมแก่ข้าราชการซึ่งได้
ปฏิบัติงานให้แก่บ้านเมืองมาแล้วนั้นด้วย 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔๖๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีปีงบประมาณได้เปลี่ยนจากปี
ปฏิทินเป็นระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีหนึ่งถึงเดือนกันยายนของปีถัดไป และเป็นการสมควรที่
จะเปลี่ยนหลักเกณฑ์เกษียณอายุของข้าราชการให้สอดคล้องกับปีงบประมาณใหม่ โดยให้ผู้ที่มีอายุ
ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์นั้น  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙๖๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้น
ไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในกรณีที่มีการโอนข้าราชการส่วน
จังหวัดมาเป็นข้าราชการ ให้ผู้ที่โอนมามีสิทธิได้นับเวลาราชการระหว่างที่เป็นข้าราชการส่วนจังหวัด
เป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้
ด้วยจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๒๖๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให้ข้าราชการที่โอนมาจาก
พนักงานเทศบาลมีสิทธิได้นับเวลาระหว่างที่เป็นพนักงานเทศบาลเป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้ด้วย 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕๖๖ 

 
ข้อ ๑  ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ คําว่า “ข้าราชการ” ให้หมายความถึง

ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

                                                 
๖๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๘/ตอนที่ ๙๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ 
๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓/ตอนที่ ๗๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๗/๑๖ กันยายน ๒๕๐๙ 
๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๖/ตอนที่ ๑๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒/๖ มีนาคม ๒๕๑๒ 
๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๒๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๗/๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ 



44 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๒  การนับเวลาราชการที่ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างประกาศใช้กฎ
อัยการศึกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ มิให้นับเป็น
ทวีคูณตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และ
มาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ทั้งนี้
ต้ังแต่วันประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว 

 
ข้อ ๓  ความในข้อ ๒ มิให้ใช้บังคับแก่การนับเวลาปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการซึ่งได้

ออกจากราชการ และทางราชการได้สั่งจ่ายบําเหน็จหรือบํานาญให้โดยนับเวลาราชการเป็นทวีคูณไป
แล้วก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใช้บังคับ 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๖๗ 
 

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า กระทรวงกลาโหมได้ประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะของผู้ที่ได้เลื่อนฐานะเป็นข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 
๒๕๑๕ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๑๔ และโดยที่สภาพเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะนี้เป็นเงินเดือน จึง
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เพ่ือให้นําเงินเพิ่มการ
เลื่อนฐานะมารวมเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

 
ข้อ ๒  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

เป็นต้นไป 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๖๖๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เพ่ือให้ข้าราชการซึ่งจะต้องออกจาก
ราชการเพราะเกษียณอายุ ได้รับการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปีของปีที่ออกจากราชการ 
และนําเงินบําเหน็จความชอบที่ได้รับน้ันมาคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗๖๙ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้น

ไป 
 
มาตรา ๕  ให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่า

ด้วยเงินเบี้ยหวัด หรือบํานาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ อยู่ในวันที่

                                                 
๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓/๒๔ เมษายน ๒๕๑๕ 
๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐/ตอนที่ ๑๒๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๕ กันยายน ๒๕๑๖ 
๖๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑/ตอนที่ ๑๑๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘/๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัตินี้ ใ ช้ บังคับ ได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับโดยมิได้นับเวลา
ราชการติดต่อกันและถูกงดบํานาญตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
เมื่อออกจากราชการในหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สําหรับบํานาญเดิมที่จะได้รับ ให้ได้รับ
ตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖  ให้ผู้ได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมในโอกาส

ครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ หรือกฎหมายว่าด้วยล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใ ช้ บังคับ ได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๒ ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗  ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับ

ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญปกติตามมาตรา ๕ 
หรือมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘  ให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอยู่ใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ได้รับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายพระราชบัญญัติ
น้ี 

 
มาตรา ๙  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษในฐานะทายาทผู้อุปการะ หรือผู้

อยู่ในอุปการะ อยู่ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้รวมบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มที่ได้รับอยู่
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราวสําหรับผู้ที่ได้รับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัด
บํานาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ เข้าด้วยกันแล้วปรับให้ได้รับเป็นบํานาญพิเศษอย่างเดียวตามอัตราในบัญชี
หมายเลข ๔ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ใน
อุปการะเริ่มต้ังแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นต้นมา และได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับอยู่จนถึง
วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้ บังคับ ให้ได้รับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๕ ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญตกทอดอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ ให้รวมบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มที่ได้รับอยู่ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
ประจําเดือนชั่วคราวสําหรับผู้ที่ได้รับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ เข้าด้วยกันแล้ว
ปรับให้ได้รับเป็นบํานาญตกทอดอย่างเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๖ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
 

บัญชีอัตราเบี้ยหวัดบํานาญ 
ท้ายพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 



45กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๒  การนับเวลาราชการที่ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างประกาศใช้กฎ
อัยการศึกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ มิให้นับเป็น
ทวีคูณตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และ
มาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ทั้งนี้
ต้ังแต่วันประกาศใช้กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักรตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว 

 
ข้อ ๓  ความในข้อ ๒ มิให้ใช้บังคับแก่การนับเวลาปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการซึ่งได้

ออกจากราชการ และทางราชการได้สั่งจ่ายบําเหน็จหรือบํานาญให้โดยนับเวลาราชการเป็นทวีคูณไป
แล้วก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใช้บังคับ 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๖๗ 
 

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า กระทรวงกลาโหมได้ประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะของผู้ที่ได้เลื่อนฐานะเป็นข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 
๒๕๑๕ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๑๔ และโดยที่สภาพเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะนี้เป็นเงินเดือน จึง
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เพ่ือให้นําเงินเพ่ิมการ
เลื่อนฐานะมารวมเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

 
ข้อ ๒  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

เป็นต้นไป 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๖๖๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เพื่อให้ข้าราชการซึ่งจะต้องออกจาก
ราชการเพราะเกษียณอายุ ได้รับการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปีของปีที่ออกจากราชการ 
และนําเงินบําเหน็จความชอบที่ได้รับน้ันมาคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗๖๙ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้น

ไป 
 
มาตรา ๕  ให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่า

ด้วยเงินเบี้ยหวัด หรือบํานาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ อยู่ในวันที่

                                                 
๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓/๒๔ เมษายน ๒๕๑๕ 
๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐/ตอนที่ ๑๒๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๕ กันยายน ๒๕๑๖ 
๖๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑/ตอนที่ ๑๑๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘/๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัตินี้ ใ ช้ บังคับ ได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับโดยมิได้นับเวลา
ราชการติดต่อกันและถูกงดบํานาญตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
เมื่อออกจากราชการในหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สําหรับบํานาญเดิมที่จะได้รับ ให้ได้รับ
ตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖  ให้ผู้ได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมในโอกาส

ครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ หรือกฎหมายว่าด้วยล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใ ช้ บังคับ ได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๒ ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗  ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับ

ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญปกติตามมาตรา ๕ 
หรือมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘  ให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอยู่ใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ได้รับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
มาตรา ๙  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษในฐานะทายาทผู้อุปการะ หรือผู้

อยู่ในอุปการะ อยู่ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้รวมบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มท่ีได้รับอยู่
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราวสําหรับผู้ที่ได้รับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัด
บํานาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ เข้าด้วยกันแล้วปรับให้ได้รับเป็นบํานาญพิเศษอย่างเดียวตามอัตราในบัญชี
หมายเลข ๔ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ใน
อุปการะเริ่มต้ังแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นต้นมา และได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับอยู่จนถึง
วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้ บังคับ ให้ได้รับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๕ ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญตกทอดอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ ให้รวมบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มที่ได้รับอยู่ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
ประจําเดือนชั่วคราวสําหรับผู้ที่ได้รับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ เข้าด้วยกันแล้ว
ปรับให้ได้รับเป็นบํานาญตกทอดอย่างเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๖ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
 

บัญชีอัตราเบี้ยหวัดบํานาญ 
ท้ายพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 



46 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัตินี้ ใ ช้ บังคับ ได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับโดยมิได้นับเวลา
ราชการติดต่อกันและถูกงดบํานาญตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
เมื่อออกจากราชการในหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สําหรับบํานาญเดิมที่จะได้รับ ให้ได้รับ
ตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖  ให้ผู้ได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมในโอกาส

ครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ หรือกฎหมายว่าด้วยล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใ ช้ บังคับ ได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๒ ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗  ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับ

ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญปกติตามมาตรา ๕ 
หรือมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘  ให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอยู่ใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ได้รับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
มาตรา ๙  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษในฐานะทายาทผู้อุปการะ หรือผู้

อยู่ในอุปการะ อยู่ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้รวมบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มที่ได้รับอยู่
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจําเดือนชั่วคราวสําหรับผู้ที่ได้รับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัด
บํานาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ เข้าด้วยกันแล้วปรับให้ได้รับเป็นบํานาญพิเศษอย่างเดียวตามอัตราในบัญชี
หมายเลข ๔ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ใน
อุปการะเริ่มต้ังแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นต้นมา และได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับอยู่จนถึง
วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้ บังคับ ให้ได้รับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๕ ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญตกทอดอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ ให้รวมบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มที่ได้รับอยู่ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
ประจําเดือนชั่วคราวสําหรับผู้ที่ได้รับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ เข้าด้วยกันแล้ว
ปรับให้ได้รับเป็นบํานาญตกทอดอย่างเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๖ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
 

บัญชีอัตราเบี้ยหวัดบํานาญ 
ท้ายพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
   

 
บัญชีหมายเลข ๑ 

บัญชีปรับอัตราเบี้ยหวัด หรือบํานาญปกติ 
   

 
เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบ้ียหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ 
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบ้ียหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ 
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

  ๓๒๕ ๔๗๕ ๑,๕๐๐ ๑,๗๔๘ ๓,๗๐๐ ๔,๒๐๔ 
  ๓๕๐ ๕๐๐ ๑,๖๐๐ ๑,๘๖๐ ๓,๘๐๐ ๔,๓๑๕ 
  ๓๗๕ ๕๒๕ ๑,๗๐๐ ๑,๙๗๒ ๓,๙๐๐ ๔,๔๒๗ 

๒๐ ๗๐ ๔๐๐ ๕๕๐ ๑,๘๐๐ ๒,๐๘๓ ๔,๐๐๐ ๔,๕๓๙ 
๓๐ ๘๐ ๔๒๕ ๕๗๖ ๑,๙๐๐ ๒,๑๙๕ ๔,๑๐๐ ๔,๖๕๐ 
๔๐ ๙๐ ๔๕๐ ๖๐๓ ๒,๐๐๐ ๒,๓๐๖ ๔,๒๐๐ ๔,๗๖๒ 
๕๐ ๑๐๐ ๔๗๕ ๖๓๑ ๒,๑๐๐ ๒,๔๑๘ ๔,๓๐๐ ๔,๘๗๓ 
๖๐ ๑๑๐ ๕๐๐ ๖๕๘ ๒,๒๐๐ ๒,๕๓๐ ๔,๔๐๐ ๔,๙๘๕ 
๗๐ ๑๒๐ ๕๕๐ ๗๑๒ ๒,๓๐๐ ๒,๖๔๑ ๔,๕๐๐ ๕,๐๙๗ 
๘๐ ๑๓๐ ๖๐๐ ๗๖๖ ๒,๔๐๐ ๒,๗๕๓ ๔,๖๐๐ ๕,๒๐๘ 
๙๐ ๑๔๐ ๖๕๐ ๘๒๑ ๒,๕๐๐ ๒,๘๖๔ ๔,๗๐๐ ๕,๓๒๐ 
๑๐๐ ๑๕๐ ๗๐๐ ๘๗๕ ๒.๖๐๐ ๒,๙๗๖ ๔,๘๐๐ ๕,๔๓๑ 
๑๒๐ ๑๘๐ ๗๕๐ ๙๒๙ ๒,๗๐๐ ๓,๐๘๘ ๔,๙๐๐ ๕,๕๔๓ 
๑๔๐ ๒๑๐ ๘๐๐ ๙๘๔ ๒,๘๐๐ ๓,๑๙๙ ๕,๐๐๐ ๕,๖๕๕ 
๑๖๐ ๒๔๐ ๘๕๐ ๑,๐๓๘ ๒,๙๐๐ ๓,๓๑๑ ๕,๒๕๐ ๕,๙๓๘ 
๑๘๐ ๒๗๐ ๙๐๐ ๑,๐๙๓ ๓,๐๐๐ ๓,๔๒๒ ๕,๕๐๐ ๖,๒๒๕ 
๒๐๐ ๓๐๐ ๙๕๐ ๑,๑๔๗ ๓,๑๐๐ ๓,๕๓๔ ๕,๗๕๐ ๖,๕๑๑ 
๒๒๐ ๓๓๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๑ ๓,๒๐๐ ๓,๖๔๖ ๖,๐๐๐ ๖,๗๙๘ 
๒๔๐ ๓๖๐ ๑,๑๐๐ ๑,๓๑๐ ๓,๓๐๐ ๓,๗๖๕ ๖,๒๕๐ ๗,๐๘๕ 
๒๖๐ ๓๙๐ ๑,๒๐๐ ๑,๔๑๙ ๓,๔๐๐ ๓,๘๖๙ ๖,๕๐๐ ๗,๓๗๑ 
๒๘๐ ๔๒๐ ๑,๓๐๐ ๑,๕๒๗ ๓,๕๐๐ ๓,๙๘๐ ๖,๗๕๐ ๗,๖๕๘ 
๓๐๐ ๔๕๐ ๑,๔๐๐ ๑,๖๓๗ ๓,๖๐๐ ๔,๐๙๒ ๗,๐๐๐ ๗,๙๔๕ 

๗,๒๕๐ ๘,๒๓๒ ๘,๗๔๓ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐ ๑๒,๐๒๑ ๑๔,๐๐๐ ๑๖,๕๒๓ 
๗,๕๐๐ ๘,๕๒๐ ๘,๗๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๒,๖๔๖ ๑๔,๕๐๐ ๑๗,๑๘๙ 
๗,๗๕๐ ๘,๘๑๗ ๙,๐๐๐ ๑๐,๑๕๕ ๑๑,๕๐๐ ๑๓,๒๗๑ ๑๕,๐๐๐ ๑๗,๘๕๖ 
๘,๐๐๐ ๙,๑๑๕ ๙,๒๕๐ ๑๐,๔๕๙ ๑๒,๐๐๐ ๑๓,๘๙๖ ๑๕,๕๐๐ ๑๘,๕๒๓ 
๘,๒๕๐ ๙,๔๑๒ ๙,๕๐๐ ๑๐,๗๗๑ ๑๒,๕๐๐ ๑๔,๕๒๑ ๑๖,๐๐๐ ๑๙,๒๒๗ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ 
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ 
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

๘,๕๐๐ ๙,๗๑๐ ๙,๗๕๐ ๑๑,๐๘๔ ๑๓,๐๐๐ ๑๕,๑๘๙   
๘,๗๒๕ ๙,๙๖๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๑,๓๙๖ ๑๓,๕๐๐ ๑๕,๘๕๖   

 
หมายเหตุ ผู้ใดได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญเดิมอยู่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่ได้รับอยู่ระหว่างสอง

อัตราใด ก็ให้ได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญโดยคํานวณเพิ่มให้ตามส่วนในระหว่างสองอัตรา
นั้น เศษของบาทให้ปัดเป็นหนึ่งบาท 

ตัวอย่าง บํานาญเดิมอัตรา ๗๒๒ บาท เป็นอัตราที่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่เป็นอัตราที่อยู่ใน
ระหว่างอัตรา 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 

 
บัญชีหมายเลข ๒ 

บัญชีปรับอัตราเบี้ยหวัดหรือบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ 
พุทธศตวรรษหรือกฎหมายว่าด้วยล้างมลทินในโอกาส 

ครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ 
   

 
เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

๑ ๗๕ ๘๐ ๘๒๖ ๒๔๐ ๑,๙๔๔ ๔๕๐ ๓,๒๖๖ 
๕ ๑๓๕ ๙๐ ๘๙๗ ๒๖๐ ๒,๐๗๘ ๔๗๕ ๓,๔๒๐ 
๑๐ ๒๑๘ ๑๐๐ ๙๖๘ ๒๘๐ ๒,๒๑๒ ๕๐๐ ๓,๕๗๓ 
๒๐ ๓๕๓ ๑๒๐ ๑,๑๐๙ ๓๐๐ ๒,๓๔๕ ๕๕๐ ๓,๘๕๓ 
๓๐ ๔๖๕ ๑๔๐ ๑,๒๕๐ ๓๒๕ ๒,๔๙๙ ๖๐๐ ๔,๑๓๒ 
๔๐ ๕๔๐ ๑๖๐ ๑,๓๙๑ ๓๕๐ ๒,๖๕๒ ๖๕๐ ๔,๔๑๐ 
๕๐ ๖๑๔ ๑๘๐ ๑,๕๓๓ ๓๗๕ ๒,๘๐๖ ๗๐๐ ๔,๖๙๐ 



47กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
   

 
บัญชีหมายเลข ๑ 

บัญชีปรับอัตราเบี้ยหวัด หรือบํานาญปกติ 
   

 
เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ 
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบ้ียหวัด
บํานาญ 
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบ้ียหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

  ๓๒๕ ๔๗๕ ๑,๕๐๐ ๑,๗๔๘ ๓,๗๐๐ ๔,๒๐๔ 
  ๓๕๐ ๕๐๐ ๑,๖๐๐ ๑,๘๖๐ ๓,๘๐๐ ๔,๓๑๕ 
  ๓๗๕ ๕๒๕ ๑,๗๐๐ ๑,๙๗๒ ๓,๙๐๐ ๔,๔๒๗ 

๒๐ ๗๐ ๔๐๐ ๕๕๐ ๑,๘๐๐ ๒,๐๘๓ ๔,๐๐๐ ๔,๕๓๙ 
๓๐ ๘๐ ๔๒๕ ๕๗๖ ๑,๙๐๐ ๒,๑๙๕ ๔,๑๐๐ ๔,๖๕๐ 
๔๐ ๙๐ ๔๕๐ ๖๐๓ ๒,๐๐๐ ๒,๓๐๖ ๔,๒๐๐ ๔,๗๖๒ 
๕๐ ๑๐๐ ๔๗๕ ๖๓๑ ๒,๑๐๐ ๒,๔๑๘ ๔,๓๐๐ ๔,๘๗๓ 
๖๐ ๑๑๐ ๕๐๐ ๖๕๘ ๒,๒๐๐ ๒,๕๓๐ ๔,๔๐๐ ๔,๙๘๕ 
๗๐ ๑๒๐ ๕๕๐ ๗๑๒ ๒,๓๐๐ ๒,๖๔๑ ๔,๕๐๐ ๕,๐๙๗ 
๘๐ ๑๓๐ ๖๐๐ ๗๖๖ ๒,๔๐๐ ๒,๗๕๓ ๔,๖๐๐ ๕,๒๐๘ 
๙๐ ๑๔๐ ๖๕๐ ๘๒๑ ๒,๕๐๐ ๒,๘๖๔ ๔,๗๐๐ ๕,๓๒๐ 
๑๐๐ ๑๕๐ ๗๐๐ ๘๗๕ ๒.๖๐๐ ๒,๙๗๖ ๔,๘๐๐ ๕,๔๓๑ 
๑๒๐ ๑๘๐ ๗๕๐ ๙๒๙ ๒,๗๐๐ ๓,๐๘๘ ๔,๙๐๐ ๕,๕๔๓ 
๑๔๐ ๒๑๐ ๘๐๐ ๙๘๔ ๒,๘๐๐ ๓,๑๙๙ ๕,๐๐๐ ๕,๖๕๕ 
๑๖๐ ๒๔๐ ๘๕๐ ๑,๐๓๘ ๒,๙๐๐ ๓,๓๑๑ ๕,๒๕๐ ๕,๙๓๘ 
๑๘๐ ๒๗๐ ๙๐๐ ๑,๐๙๓ ๓,๐๐๐ ๓,๔๒๒ ๕,๕๐๐ ๖,๒๒๕ 
๒๐๐ ๓๐๐ ๙๕๐ ๑,๑๔๗ ๓,๑๐๐ ๓,๕๓๔ ๕,๗๕๐ ๖,๕๑๑ 
๒๒๐ ๓๓๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๑ ๓,๒๐๐ ๓,๖๔๖ ๖,๐๐๐ ๖,๗๙๘ 
๒๔๐ ๓๖๐ ๑,๑๐๐ ๑,๓๑๐ ๓,๓๐๐ ๓,๗๖๕ ๖,๒๕๐ ๗,๐๘๕ 
๒๖๐ ๓๙๐ ๑,๒๐๐ ๑,๔๑๙ ๓,๔๐๐ ๓,๘๖๙ ๖,๕๐๐ ๗,๓๗๑ 
๒๘๐ ๔๒๐ ๑,๓๐๐ ๑,๕๒๗ ๓,๕๐๐ ๓,๙๘๐ ๖,๗๕๐ ๗,๖๕๘ 
๓๐๐ ๔๕๐ ๑,๔๐๐ ๑,๖๓๗ ๓,๖๐๐ ๔,๐๙๒ ๗,๐๐๐ ๗,๙๔๕ 

๗,๒๕๐ ๘,๒๓๒ ๘,๗๔๓ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐ ๑๒,๐๒๑ ๑๔,๐๐๐ ๑๖,๕๒๓ 
๗,๕๐๐ ๘,๕๒๐ ๘,๗๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๒,๖๔๖ ๑๔,๕๐๐ ๑๗,๑๘๙ 
๗,๗๕๐ ๘,๘๑๗ ๙,๐๐๐ ๑๐,๑๕๕ ๑๑,๕๐๐ ๑๓,๒๗๑ ๑๕,๐๐๐ ๑๗,๘๕๖ 
๘,๐๐๐ ๙,๑๑๕ ๙,๒๕๐ ๑๐,๔๕๙ ๑๒,๐๐๐ ๑๓,๘๙๖ ๑๕,๕๐๐ ๑๘,๕๒๓ 
๘,๒๕๐ ๙,๔๑๒ ๙,๕๐๐ ๑๐,๗๗๑ ๑๒,๕๐๐ ๑๔,๕๒๑ ๑๖,๐๐๐ ๑๙,๒๒๗ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เบ้ียหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ 
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ 
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

๘,๕๐๐ ๙,๗๑๐ ๙,๗๕๐ ๑๑,๐๘๔ ๑๓,๐๐๐ ๑๕,๑๘๙   
๘,๗๒๕ ๙,๙๖๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๑,๓๙๖ ๑๓,๕๐๐ ๑๕,๘๕๖   

 
หมายเหตุ ผู้ใดได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญเดิมอยู่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่ได้รับอยู่ระหว่างสอง

อัตราใด ก็ให้ได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญโดยคํานวณเพิ่มให้ตามส่วนในระหว่างสองอัตรา
นั้น เศษของบาทให้ปัดเป็นหนึ่งบาท 

ตัวอย่าง บํานาญเดิมอัตรา ๗๒๒ บาท เป็นอัตราที่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่เป็นอัตราที่อยู่ใน
ระหว่างอัตรา 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 

 
บัญชีหมายเลข ๒ 

บัญชีปรับอัตราเบี้ยหวัดหรือบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ 
พุทธศตวรรษหรือกฎหมายว่าด้วยล้างมลทินในโอกาส 

ครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ 
   

 
เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

๑ ๗๕ ๘๐ ๘๒๖ ๒๔๐ ๑,๙๔๔ ๔๕๐ ๓,๒๖๖ 
๕ ๑๓๕ ๙๐ ๘๙๗ ๒๖๐ ๒,๐๗๘ ๔๗๕ ๓,๔๒๐ 
๑๐ ๒๑๘ ๑๐๐ ๙๖๘ ๒๘๐ ๒,๒๑๒ ๕๐๐ ๓,๕๗๓ 
๒๐ ๓๕๓ ๑๒๐ ๑,๑๐๙ ๓๐๐ ๒,๓๔๕ ๕๕๐ ๓,๘๕๓ 
๓๐ ๔๖๕ ๑๔๐ ๑,๒๕๐ ๓๒๕ ๒,๔๙๙ ๖๐๐ ๔,๑๓๒ 
๔๐ ๕๔๐ ๑๖๐ ๑,๓๙๑ ๓๕๐ ๒,๖๕๒ ๖๕๐ ๔,๔๑๐ 
๕๐ ๖๑๔ ๑๘๐ ๑,๕๓๓ ๓๗๕ ๒,๘๐๖ ๗๐๐ ๔,๖๙๐ 



48 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

๖๐ ๖๘๕ ๒๐๐ ๑,๖๗๖ ๔๐๐ ๒,๙๕๙ ๗๕๐ ๔,๙๑๓ 
๗๐ ๗๕๖ ๒๒๐ ๑,๘๑๐ ๔๒๕ ๓,๑๑๓ ๘๐๐ ๕,๑๓๖ 

 
หมายเหต ุผู้ใดได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญเดิมอยู่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่ได้รับอยู่ระหว่างสอง

อัตราใดก็ให้ได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญโดยคํานวณเพิ่มให้ตามส่วนในระหว่างสองอัตรานั้น 
เศษของบาท ให้ปัดเป็นหนึ่งบาท 

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 ปัด
ขึ้นเป็น ๔๙๘ บาท 

 
บัญชีหมายเลข ๓ 

บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
   

 
๑. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษไม่เกิน ๑๐๐ บาท ให้ได้รับเพ่ิมขึ้นอีก ๕๐ บาท 
๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษเกิน ๑๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ บาท ให้ได้รับ

เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบํานาญพิเศษเดิม 
๓. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษเกิน ๓๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับ

เพ่ิมขึ้นอีก ๑๕๐ บาท แต่เมื่อเพิ่มตามนี้แล้วถ้ามีจํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเพียง ๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๔. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ให้คงได้รับเท่าเดิม 
๕. บํานาญพิเศษที่ปรับแล้วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ้ามีเศษของบาท ให้ปัดเป็นหนึ่งบาท 
 

บัญชีหมายเลข ๔ 
บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษสําหรับทายาท ผู้อุปการะ หรอืผู้อยู่ในอุปการะ 

ซึ่งมีสิทธิได้รับอยู่ในวนัที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

๑. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันไม่เกิน ๕๐ บาท ให้ได้รับ
เพิ่มขึ้นอีก ๒๕ บาท 

๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๕๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ 
บาท ให้ได้รับเพ่ิมขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน 

๓. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๑๐๐ บาทแต่ไม่ถึง 
๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเพ่ิมขึ้นอีก ๕๐ บาท แต่เมื่อเพิ่มตามนี้แล้วถ้ามีจํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้
ได้รับเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปให้
คงได้รับเท่าเดิม 

๕. บํานาญพิเศษและเงินเพิ่มที่ปรับแล้วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดเป็นหนึ่ง
บาท 

 
บัญชีหมายเลข ๕ 

บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษสําหรับทายาท ผู้อุปการะ หรอืผู้อยู่ในอุปการะ 
ซึ่งมีสิทธิได้รับต้ังแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
   

 
๑. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษไม่เกิน ๕๐ บาท ให้ได้รับเพ่ิมขึ้นอีก ๒๕ บาท 
๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษเกิน ๕๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ บาทให้ได้รับ

เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบํานาญพิเศษเดิม 
๓. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษเกิน ๑๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับ

เพ่ิมขึ้นอีก ๕๐ บาท แต่เมื่อเพิ่มตามน้ีแล้วถ้ามีจํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเพียง ๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๔. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ให้คงได้รับเท่าเดิม 
๕. บํานาญพิเศษที่ปรับแล้วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ้ามีเศษของบาท ให้ปัดเป็นหนึ่งบาท 

 
บัญชีหมายเลข ๖ 

บัญชีปรับอัตราบํานาญตกทอด 
   

 
๑. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกันไม่เกิน ๒๐ บาท ให้ได้รับ

เพิ่มขึ้นอีก ๑๐ บาท 
๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๒๐ บาทแต่ไม่เกิน 

๑๐๐ บาท ให้ได้รับเพ่ิมขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกัน 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

๖๐ ๖๘๕ ๒๐๐ ๑,๖๗๖ ๔๐๐ ๒,๙๕๙ ๗๕๐ ๔,๙๑๓ 
๗๐ ๗๕๖ ๒๒๐ ๑,๘๑๐ ๔๒๕ ๓,๑๑๓ ๘๐๐ ๕,๑๓๖ 

 
หมายเหต ุผู้ใดได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญเดิมอยู่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่ได้รับอยู่ระหว่างสอง

อัตราใดก็ให้ได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญโดยคํานวณเพิ่มให้ตามส่วนในระหว่างสองอัตรานั้น 
เศษของบาท ให้ปัดเป็นหนึ่งบาท 

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 ปัด
ขึ้นเป็น ๔๙๘ บาท 

 
บัญชีหมายเลข ๓ 

บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
   

 
๑. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษไม่เกิน ๑๐๐ บาท ให้ได้รับเพ่ิมขึ้นอีก ๕๐ บาท 
๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษเกิน ๑๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ บาท ให้ได้รับ

เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบํานาญพิเศษเดิม 
๓. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษเกิน ๓๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับ

เพ่ิมขึ้นอีก ๑๕๐ บาท แต่เมื่อเพิ่มตามนี้แล้วถ้ามีจํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเพียง ๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๔. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ให้คงได้รับเท่าเดิม 
๕. บํานาญพิเศษที่ปรับแล้วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ้ามีเศษของบาท ให้ปัดเป็นหนึ่งบาท 
 

บัญชีหมายเลข ๔ 
บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษสําหรับทายาท ผู้อุปการะ หรอืผู้อยู่ในอุปการะ 

ซึ่งมีสิทธิได้รับอยู่ในวนัที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 



49กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

๖๐ ๖๘๕ ๒๐๐ ๑,๖๗๖ ๔๐๐ ๒,๙๕๙ ๗๕๐ ๔,๙๑๓ 
๗๐ ๗๕๖ ๒๒๐ ๑,๘๑๐ ๔๒๕ ๓,๑๑๓ ๘๐๐ ๕,๑๓๖ 

 
หมายเหต ุผู้ใดได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญเดิมอยู่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่ได้รับอยู่ระหว่างสอง

อัตราใดก็ให้ได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญโดยคํานวณเพิ่มให้ตามส่วนในระหว่างสองอัตรานั้น 
เศษของบาท ให้ปัดเป็นหนึ่งบาท 

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 ปัด
ขึ้นเป็น ๔๙๘ บาท 

 
บัญชีหมายเลข ๓ 

บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
   

 
๑. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษไม่เกิน ๑๐๐ บาท ให้ได้รับเพ่ิมขึ้นอีก ๕๐ บาท 
๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษเกิน ๑๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ บาท ให้ได้รับ

เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบํานาญพิเศษเดิม 
๓. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษเกิน ๓๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับ

เพ่ิมขึ้นอีก ๑๕๐ บาท แต่เมื่อเพิ่มตามนี้แล้วถ้ามีจํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเพียง ๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๔. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ให้คงได้รับเท่าเดิม 
๕. บํานาญพิเศษที่ปรับแล้วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ้ามีเศษของบาท ให้ปัดเป็นหนึ่งบาท 
 

บัญชีหมายเลข ๔ 
บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษสําหรับทายาท ผู้อุปการะ หรอืผู้อยู่ในอุปการะ 

ซึ่งมีสิทธิได้รับอยู่ในวนัที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

๑. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันไม่เกิน ๕๐ บาท ให้ได้รับ
เพิ่มขึ้นอีก ๒๕ บาท 

๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๕๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ 
บาท ให้ได้รับเพ่ิมขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน 

๓. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๑๐๐ บาทแต่ไม่ถึง 
๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเพ่ิมขึ้นอีก ๕๐ บาท แต่เมื่อเพิ่มตามนี้แล้วถ้ามีจํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้
ได้รับเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปให้
คงได้รับเท่าเดิม 

๕. บํานาญพิเศษและเงินเพิ่มที่ปรับแล้วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดเป็นหนึ่ง
บาท 

 
บัญชีหมายเลข ๕ 

บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษสําหรับทายาท ผู้อุปการะ หรอืผู้อยู่ในอุปการะ 
ซึ่งมีสิทธิได้รับต้ังแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
   

 
๑. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษไม่เกิน ๕๐ บาท ให้ได้รับเพ่ิมขึ้นอีก ๒๕ บาท 
๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษเกิน ๕๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ บาทให้ได้รับ

เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบํานาญพิเศษเดิม 
๓. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษเกิน ๑๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับ

เพ่ิมขึ้นอีก ๕๐ บาท แต่เมื่อเพิ่มตามน้ีแล้วถ้ามีจํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเพียง ๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๔. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ให้คงได้รับเท่าเดิม 
๕. บํานาญพิเศษที่ปรับแล้วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ้ามีเศษของบาท ให้ปัดเป็นหนึ่งบาท 

 
บัญชีหมายเลข ๖ 

บัญชีปรับอัตราบํานาญตกทอด 
   

 
๑. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกันไม่เกิน ๒๐ บาท ให้ได้รับ

เพิ่มขึ้นอีก ๑๐ บาท 
๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๒๐ บาทแต่ไม่เกิน 

๑๐๐ บาท ให้ได้รับเพ่ิมขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกัน 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบี้ยหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบี้ยหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบ้ียหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบ้ียหวัด
บํานาญ 
บาท 

เบ้ียหวัด
บํานาญ
เดิม 
บาท 

ให้ได้รับ
เบ้ียหวัด
บํานาญ 
บาท 

๖๐ ๖๘๕ ๒๐๐ ๑,๖๗๖ ๔๐๐ ๒,๙๕๙ ๗๕๐ ๔,๙๑๓ 
๗๐ ๗๕๖ ๒๒๐ ๑,๘๑๐ ๔๒๕ ๓,๑๑๓ ๘๐๐ ๕,๑๓๖ 

 
หมายเหต ุผู้ใดได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญเดิมอยู่ไม่ตรงกับอัตราในบัญชีนี้ แต่ได้รับอยู่ระหว่างสอง

อัตราใดก็ให้ได้รับเบ้ียหวัดหรือบํานาญโดยคํานวณเพิ่มให้ตามส่วนในระหว่างสองอัตรานั้น 
เศษของบาท ให้ปัดเป็นหนึ่งบาท 

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 ปัด
ขึ้นเป็น ๔๙๘ บาท 

 
บัญชีหมายเลข ๓ 

บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
   

 
๑. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษไม่เกิน ๑๐๐ บาท ให้ได้รับเพ่ิมขึ้นอีก ๕๐ บาท 
๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษเกิน ๑๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ บาท ให้ได้รับ

เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบํานาญพิเศษเดิม 
๓. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษเกิน ๓๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับ

เพ่ิมขึ้นอีก ๑๕๐ บาท แต่เมื่อเพิ่มตามนี้แล้วถ้ามีจํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเพียง ๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๔. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ให้คงได้รับเท่าเดิม 
๕. บํานาญพิเศษที่ปรับแล้วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ้ามีเศษของบาท ให้ปัดเป็นหนึ่งบาท 
 

บัญชีหมายเลข ๔ 
บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษสําหรับทายาท ผู้อุปการะ หรอืผู้อยู่ในอุปการะ 

ซึ่งมีสิทธิได้รับอยู่ในวนัที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 



50 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๑๐๐ บาทข้ึนไป ให้
ได้รับเพ่ิมขึ้นอีก ๕๐ บาท 

๔. บํานาญตกทอดที่ปรับแล้วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ้ามีเศษของบาท ให้ปัดเป็นหนึ่งบาท 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตรา
เบ้ียหวัดและบํานาญ เพื่อให้เหมาะสมแก่ค่าครองชีพในปัจจุบัน และเพื่อให้ผู้รับเบี้ยหวัด บํานาญ เสีย
ภาษีเงินได้เอง  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘๗๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการซึ่งบัญญัติให้ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว อาจได้รับการต่อเวลาราชการให้
รับราชการต่อไปอีกได้ในกรณีพิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นความจําเปน็เพ่ือประโยชน์แก่ราชการอย่าง
ยิ่ง นั้น ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศในปัจจุบัน สมควรที่จะได้ยกเลิกการต่อเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วไม่ว่าในกรณีใด  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
นี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๐๗๑ 
 

มาตรา ๕  การบอกเลิกรับบํานาญตามมาตรา ๓๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ สําหรับผู้ที่เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บอกเลิกได้ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ทั้งนี้ ต้องกระทําในขณะที่ยังรับราชการอยู่ และในกรณีที่ได้รับ
บํานาญรวมกับเงินเดือนมาแล้ว ให้คืนบํานาญและเงินที่จ่ายควบกับบํานาญที่รับไปแล้วต้ังแต่วันที่เข้า
รับราชการเป็นข้าราชการให้หมดเสียก่อนวันออกจากราชการ 

 
มาตรา ๖  บทบัญญัติมาตรา ๓๕ ทวิ ไม่กระทบกระเทอืนสิทธิของข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นซึ่งได้รับหรือมีสิทธิในบํานาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่งภายหลังได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และข้าราชการผู้นั้น
ไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกรับบํานาญเพื่อต่อเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามมาตรา ๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ เกี่ยวกับการให้ข้าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการซึ่งออกจากราชการแล้ว ภายหลังเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีสิทธิขอต่อเวลาราชการระหว่างที่เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการกับเวลาราชการระหว่างที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสําหรับคํานวณ
                                                 

๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนที่ ๓๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ 
๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนที่ ๑๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑/๙ มีนาคม ๒๕๒๐ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บําเหน็จบํานาญเช่นเดียวกับกรณีการกลับเข้ารับราชการใหม่ได้  จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่า
ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการแล้ว ภายหลังเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการ มีสิทธิขอต่อเวลาราชการระหว่างที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับเวลาราชการระหว่างที่เป็นข้าราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเช่นเดียวกัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๓๗๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่สถานการณ์ของประเทศอยู่ใน
ภาวะที่มีภัยรอบด้าน และภาวะทางเศรษฐกิจของโลกที่กําลังเป็นอยู่ในขณะนี้ก็กระทบกระเทือนต่อ
การพัฒนาประเทศชาติสมควรที่จะเปิดโอกาสให้สามารถใช้ทรัพยากรทางด้านบุคคลมาร่วมกันทํา
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
เดือนสุดท้ายต้ังแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับการ
ปราบปรามผู้กระทําความผิด (พ.ป.ผ.) เข้ากับเงินเดือนเดือนสุดท้าย เพื่อการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
โดยให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังต้ังแต่วันประกาศใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บําเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และสมควรให้บุตรที่ได้มีคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรที่ชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้ตาย มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษและบําเหน็จตกทอดได้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ฉบับปัจจุบัน และสมควรให้ทบวง กรม หรือส่วนราชการ
เจ้าสังกัด ซึ่งมีฐานะไม่ตํ่ากว่ากรม หรือจังหวัด มีอํานาจส่งเรื่องราวขอรับบําเหน็จบํานาญได้
เช่นเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัด และให้การส่ังจ่ายบําเหน็จบํานาญเป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงการคลังโดยให้รีบตรวจสอบ และนําส่งให้ถึงกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันรับ 

                                                 
๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนที่ ๑๔๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๑ กันยายน ๒๕๒๓ 
๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๗๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓/๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๖ 



51กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๑๐๐ บาทข้ึนไป ให้
ได้รับเพ่ิมขึ้นอีก ๕๐ บาท 

๔. บํานาญตกทอดที่ปรับแล้วตาม ๑. ๒. และ ๓. ถ้ามีเศษของบาท ให้ปัดเป็นหนึ่งบาท 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตรา
เบ้ียหวัดและบํานาญ เพ่ือให้เหมาะสมแก่ค่าครองชีพในปัจจุบัน และเพื่อให้ผู้รับเบี้ยหวัด บํานาญ เสีย
ภาษีเงินได้เอง  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘๗๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการซึ่งบัญญัติให้ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว อาจได้รับการต่อเวลาราชการให้
รับราชการต่อไปอีกได้ในกรณีพิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นความจําเปน็เพื่อประโยชน์แก่ราชการอย่าง
ยิ่ง นั้น ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศในปัจจุบัน สมควรที่จะได้ยกเลิกการต่อเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วไม่ว่าในกรณีใด  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
นี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๐๗๑ 
 

มาตรา ๕  การบอกเลิกรับบํานาญตามมาตรา ๓๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ สําหรับผู้ที่เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บอกเลิกได้ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ทั้งนี้ ต้องกระทําในขณะที่ยังรับราชการอยู่ และในกรณีที่ได้รับ
บํานาญรวมกับเงินเดือนมาแล้ว ให้คืนบํานาญและเงินที่จ่ายควบกับบํานาญที่รับไปแล้วต้ังแต่วันที่เข้า
รับราชการเป็นข้าราชการให้หมดเสียก่อนวันออกจากราชการ 

 
มาตรา ๖  บทบัญญัติมาตรา ๓๕ ทวิ ไม่กระทบกระเทอืนสิทธิของข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นซึ่งได้รับหรือมีสิทธิในบํานาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่งภายหลังได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และข้าราชการผู้นั้น
ไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกรับบํานาญเพื่อต่อเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามมาตรา ๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ เกี่ยวกับการให้ข้าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการซึ่งออกจากราชการแล้ว ภายหลังเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีสิทธิขอต่อเวลาราชการระหว่างที่เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการกับเวลาราชการระหว่างที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสําหรับคํานวณ
                                                 

๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนที่ ๓๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ 
๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนที่ ๑๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑/๙ มีนาคม ๒๕๒๐ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บําเหน็จบํานาญเช่นเดียวกับกรณีการกลับเข้ารับราชการใหม่ได้  จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่า
ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการแล้ว ภายหลังเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการ มีสิทธิขอต่อเวลาราชการระหว่างที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับเวลาราชการระหว่างที่เป็นข้าราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเช่นเดียวกัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๓๗๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่สถานการณ์ของประเทศอยู่ใน
ภาวะที่มีภัยรอบด้าน และภาวะทางเศรษฐกิจของโลกที่กําลังเป็นอยู่ในขณะนี้ก็กระทบกระเทือนต่อ
การพัฒนาประเทศชาติสมควรที่จะเปิดโอกาสให้สามารถใช้ทรัพยากรทางด้านบุคคลมาร่วมกันทํา
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
เดือนสุดท้ายต้ังแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับการ
ปราบปรามผู้กระทําความผิด (พ.ป.ผ.) เข้ากับเงินเดือนเดือนสุดท้าย เพื่อการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
โดยให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังต้ังแต่วันประกาศใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บําเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และสมควรให้บุตรที่ได้มีคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรที่ชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้ตาย มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษและบําเหน็จตกทอดได้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ฉบับปัจจุบัน และสมควรให้ทบวง กรม หรือส่วนราชการ
เจ้าสังกัด ซึ่งมีฐานะไม่ตํ่ากว่ากรม หรือจังหวัด มีอํานาจส่งเรื่องราวขอรับบําเหน็จบํานาญได้
เช่นเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัด และให้การส่ังจ่ายบําเหน็จบํานาญเป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงการคลังโดยให้รีบตรวจสอบ และนําส่งให้ถึงกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันรับ 

                                                 
๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนที่ ๑๔๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๑ กันยายน ๒๕๒๓ 
๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๗๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓/๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๖ 



52 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และให้กระทรวงการคลังรีบพิจารณาสั่งภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันรับ  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๗๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการซึ่งบัญญัติให้ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วอาจได้รับการต่อเวลา
ราชการให้รับราชการต่อไปอีกได้ในกรณีพิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่
ราชการอย่างยิ่งนั้นไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศในปัจจุบัน สมควรที่จะได้ยกเลิกการต่อ
เวลาราชการให้แก่ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว ไม่ว่าในกรณีใด  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙๗๕ 
 

มาตรา ๙  การนับเวลาราชการของผู้กลับเข้ารับราชการใหม่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการที่ใช้อยู่ก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้ใช้บังคับมานานแล้ว และมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม
และสอดคล้องกับหลักการในการจัดต้ังกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการคิด
เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่ สิทธิรับบําเหน็จ
ตกทอดและการแบ่งจ่ายเงินบําเหน็จตกทอด สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒๗๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๓๓๔ (๒) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้พิพากษาศาล
ยุติธรรมซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใด ไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเพ่ือนั่ง
พิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น ต้ังแต่วันถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้พิพากษาผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และหากผู้พิพากษาอาวุโส
ผู้ใดผ่านการประเมินตามที่กฎหมายบัญญัติว่ายังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ดํารงตําแหน่ง
ต่อไปได้จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้พิพากษาผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของ
                                                 

๗๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๑๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๐ 
๗๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๒๒/๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ 
๗๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๗๕ ก/หน้า ๖/๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้าราชการตุลาการและข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓๗๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการตรากฎหมายกําหนด
หลักเกณฑ์ให้ข้าราชการอัยการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใดไปดํารงตําแหน่ง
อัยการอาวุโส เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานอัยการในสํานักงานอัยการสูงสุดต้ังแต่วันถัดจากวันสิ้น
ปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการอัยการผู้นั้นมีอายุ
ครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และหากอัยการอาวุโสผู้ใดผ่านการประเมินตามที่กฎหมายบัญญัติว่ายังมี
สมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่อัยการอาวุโสผู้นั้นมี
อายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 
๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการอัยการซึ่งดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโสให้
สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓๗๘ 
 

มาตรา ๖  ข้าราชการผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ
ปลดออกจากราชการภายหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ
แล้ว และเป็นการลงโทษตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ ข้าราชการผู้นั้นหรือทายาท แล้วแต่กรณี ไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
บํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ .ศ . ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗  สิทธิที่จะนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการซึ่งประจําปฏิบัติ

หน้าที่อยู่ในเขตที่มีประกาศใช้กฎอัยการศึกให้เป็นอันยุติลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้น
แต่คณะรัฐมนตรีจะได้พิจารณาให้มีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามมาตรา ๒๔ แห่ง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญมี ๕ สถาน คือ 
ภาคฑัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือน ปลดออก และไล่ออก โทษให้ออกซึ่งมีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงไม่มีอยู่อีกต่อไป และได้บัญญัติถึงสิทธิใน
การรับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการในกรณีปลดออกว่า ผู้ถูกลงโทษปลดออกจากราชการให้มีสิทธิ
ได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิใน
                                                 

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



53กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และให้กระทรวงการคลังรีบพิจารณาสั่งภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันรับ  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๗๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการซึ่งบัญญัติให้ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วอาจได้รับการต่อเวลา
ราชการให้รับราชการต่อไปอีกได้ในกรณีพิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่
ราชการอย่างยิ่งนั้นไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศในปัจจุบัน สมควรที่จะได้ยกเลิกการต่อ
เวลาราชการให้แก่ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว ไม่ว่าในกรณีใด  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙๗๕ 
 

มาตรา ๙  การนับเวลาราชการของผู้กลับเข้ารับราชการใหม่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการที่ใช้อยู่ก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้ใช้บังคับมานานแล้ว และมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม
และสอดคล้องกับหลักการในการจัดต้ังกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการคิด
เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่ สิทธิรับบําเหน็จ
ตกทอดและการแบ่งจ่ายเงินบําเหน็จตกทอด สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒๗๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๓๓๔ (๒) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้พิพากษาศาล
ยุติธรรมซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใด ไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเพ่ือนั่ง
พิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น ต้ังแต่วันถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้พิพากษาผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และหากผู้พิพากษาอาวุโส
ผู้ใดผ่านการประเมินตามที่กฎหมายบัญญัติว่ายังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ดํารงตําแหน่ง
ต่อไปได้จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้พิพากษาผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของ
                                                 

๗๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๑๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๐ 
๗๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๒๒/๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ 
๗๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๗๕ ก/หน้า ๖/๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้าราชการตุลาการและข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓๗๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการตรากฎหมายกําหนด
หลักเกณฑ์ให้ข้าราชการอัยการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใดไปดํารงตําแหน่ง
อัยการอาวุโส เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานอัยการในสํานักงานอัยการสูงสุดต้ังแต่วันถัดจากวันสิ้น
ปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการอัยการผู้นั้นมีอายุ
ครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และหากอัยการอาวุโสผู้ใดผ่านการประเมินตามที่กฎหมายบัญญัติว่ายังมี
สมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่อัยการอาวุโสผู้นั้นมี
อายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 
๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการอัยการซึ่งดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโสให้
สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓๗๘ 
 

มาตรา ๖  ข้าราชการผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ
ปลดออกจากราชการภายหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ
แล้ว และเป็นการลงโทษตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ ข้าราชการผู้นั้นหรือทายาท แล้วแต่กรณี ไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
บํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ .ศ . ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗  สิทธิที่จะนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการซึ่งประจําปฏิบัติ

หน้าที่อยู่ในเขตที่มีประกาศใช้กฎอัยการศึกให้เป็นอันยุติลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้น
แต่คณะรัฐมนตรีจะได้พิจารณาให้มีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามมาตรา ๒๔ แห่ง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญมี ๕ สถาน คือ 
ภาคฑัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือน ปลดออก และไล่ออก โทษให้ออกซึ่งมีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงไม่มีอยู่อีกต่อไป และได้บัญญัติถึงสิทธิใน
การรับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการในกรณีปลดออกว่า ผู้ถูกลงโทษปลดออกจากราชการให้มีสิทธิ
ได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิใน
                                                 

๗๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๑ ก/หน้า ๕/๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ 
๗๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน้า ๗/๑ เมษายน ๒๕๔๓ 



54 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การได้รับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้สอดคล้องกับที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๓๕ โดยมิให้มีผลกระทบต่อบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 
๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ยังคงบัญญัติให้ข้าราชการ
ตุลาการและข้าราชการอัยการซึ่งถูกปลดออกจากราชการไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ ประกอบกับ
หลักเกณฑ์การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการในปัจจุบันถูกกําหนดให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ
เมื่อได้มีประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่รัฐต้องการจะประหยัด
งบประมาณรายจ่าย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการเป็นอํานาจ
ของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาให้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓๗๙ 
 

มาตรา ๖  ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองผู้ใดหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดซึ่งได้รับ
หรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ ถ้าผู้นั้นเป็นข้าราชการการเมืองอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และอยู่ในระหว่างเลิกรับบํานาญเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง ให้ผู้นั้นได้รับการนับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญต่อเนื่อง 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ บัญญัติให้ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติแล้วภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นข้าราชการ
การเมือง นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับ
ราชการในตอนหลัง และให้นําอัตราเงินเดือนของข้าราชการการเมืองมาเป็นฐานเงินเดือนในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญ ทําให้ได้รับบําเหน็จบํานาญในตอนหลังสูงเกินควร เกิดความแตกต่างในการ
ได้รับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการการเมืองซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติที่
ออกหรือพ้นจากราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้กลับเข้ามาเป็นข้าราชการการเมืองอีก และเกิดความแตกต่าง
กับข้าราชการการเมืองซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อนในการรับบําเหน็จบํานาญประกอบกับเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศในปัจจุบัน สมควรแก้ไขการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญของข้าราชการการเมืองเสียใหม่ โดยให้นับเฉพาะเวลาราชการที่ดํารงตําแหน่งเป็น
ข้าราชการการเมืองเท่าน้ัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖๘๐ 
 

มาตรา ๕  ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพซึ่งได้รับ
บํานาญอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จดํารงชีพตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 
 
                                                 

๗๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๙๒ ก/หน้า ๑/๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ 
๘๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๑๓ ก/หน้า ๑/๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจได้
เปลี่ยนแปลงเป็นอันมาก อันมีผลกระทบต่อการดํารงชีพของข้าราชการบํานาญซึ่งได้รับบํานาญเป็น
รายเดือนในจํานวนที่คงที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับบํานาญให้สามารถดํารงชีพอย่างเหมาะสม
และพอเพียงกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรกําหนดให้ผู้รับบํานาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
จํานวนหนึ่งในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยเงินจํานวนที่ได้รับดังกล่าวจะนําไปหักออกจากบําเหน็จตก
ทอดซึ่งจะจ่ายให้แก่ทายาทหรือบุคคลที่ผู้รับบํานาญได้แสดงเจตนาให้เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับตาม
กฎหมายเมื่อผู้รับบํานาญถึงแก่ความตาย ซึ่งการดําเนินการเช่นนี้เป็นการนําเงินที่รัฐจะต้องจัดสรร
เป็นงบประมาณรายจ่ายอยู่แล้วในอนาคตมาจ่ายให้แก่ผู้รับบํานาญส่วนหนึ่งก่อน โดยมิได้เป็นการเพิ่ม
ภาระงบประมาณรายจ่ายของรัฐแต่อย่างใด  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๘๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการตรากฎหมายกําหนด
หลักเกณฑ์ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหน่งวิชาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบ
ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใดไปดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหน่ง
วิชาการตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่
ข้าราชการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสภาบัน
อุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหน่งทางวิชาการให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณและทางราชการมีความจําเป็นที่จะให้รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ
หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ จะให้รับราชการ
ต่อไปอีกไม่เกินห้าปีก็ได้ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งดํารงตําแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๓ 
 

                                                 
๘๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๗ ก/หน้า ๒๙/๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
๘๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๒ ก/หน้า ๕๒/๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ 
๘๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๕ ก/หน้า ๑๐/๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ 



55กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การได้รับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้สอดคล้องกับที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๓๕ โดยมิให้มีผลกระทบต่อบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 
๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ยังคงบัญญัติให้ข้าราชการ
ตุลาการและข้าราชการอัยการซึ่งถูกปลดออกจากราชการไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ ประกอบกับ
หลักเกณฑ์การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการในปัจจุบันถูกกําหนดให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ
เมื่อได้มีประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่รัฐต้องการจะประหยัด
งบประมาณรายจ่าย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการเป็นอํานาจ
ของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาให้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓๗๙ 
 

มาตรา ๖  ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองผู้ใดหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดซึ่งได้รับ
หรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ ถ้าผู้นั้นเป็นข้าราชการการเมืองอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และอยู่ในระหว่างเลิกรับบํานาญเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง ให้ผู้นั้นได้รับการนับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญต่อเนื่อง 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ บัญญัติให้ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติแล้วภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นข้าราชการ
การเมือง นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับ
ราชการในตอนหลัง และให้นําอัตราเงินเดือนของข้าราชการการเมืองมาเป็นฐานเงินเดือนในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญ ทําให้ได้รับบําเหน็จบํานาญในตอนหลังสูงเกินควร เกิดความแตกต่างในการ
ได้รับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการการเมืองซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติที่
ออกหรือพ้นจากราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้กลับเข้ามาเป็นข้าราชการการเมืองอีก และเกิดความแตกต่าง
กับข้าราชการการเมืองซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อนในการรับบําเหน็จบํานาญประกอบกับเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศในปัจจุบัน สมควรแก้ไขการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญของข้าราชการการเมืองเสียใหม่ โดยให้นับเฉพาะเวลาราชการที่ดํารงตําแหน่งเป็น
ข้าราชการการเมืองเท่าน้ัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖๘๐ 
 

มาตรา ๕  ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพซึ่งได้รับ
บํานาญอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จดํารงชีพตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 
 
                                                 

๗๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๙๒ ก/หน้า ๑/๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ 
๘๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๑๓ ก/หน้า ๑/๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจได้
เปลี่ยนแปลงเป็นอันมาก อันมีผลกระทบต่อการดํารงชีพของข้าราชการบํานาญซึ่งได้รับบํานาญเป็น
รายเดือนในจํานวนที่คงที่ ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้รับบํานาญให้สามารถดํารงชีพอย่างเหมาะสม
และพอเพียงกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรกําหนดให้ผู้รับบํานาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
จํานวนหนึ่งในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยเงินจํานวนที่ได้รับดังกล่าวจะนําไปหักออกจากบําเหน็จตก
ทอดซึ่งจะจ่ายให้แก่ทายาทหรือบุคคลที่ผู้รับบํานาญได้แสดงเจตนาให้เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับตาม
กฎหมายเมื่อผู้รับบํานาญถึงแก่ความตาย ซึ่งการดําเนินการเช่นนี้เป็นการนําเงินที่รัฐจะต้องจัดสรร
เป็นงบประมาณรายจ่ายอยู่แล้วในอนาคตมาจ่ายให้แก่ผู้รับบํานาญส่วนหนึ่งก่อน โดยมิได้เป็นการเพิ่ม
ภาระงบประมาณรายจ่ายของรัฐแต่อย่างใด  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๘๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการตรากฎหมายกําหนด
หลักเกณฑ์ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหน่งวิชาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบ
ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใดไปดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหน่ง
วิชาการตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่
ข้าราชการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสภาบัน
อุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหน่งทางวิชาการให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณและทางราชการมีความจําเป็นที่จะให้รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ
หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ จะให้รับราชการ
ต่อไปอีกไม่เกินห้าปีก็ได้ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งดํารงตําแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๓ 
 

                                                 
๘๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๗ ก/หน้า ๒๙/๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
๘๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๒ ก/หน้า ๕๒/๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ 
๘๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๕ ก/หน้า ๑๐/๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ 



56 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้
ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ได้รับบํานาญพิเศษเพิ่มสูงขึ้น เพ่ือให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป และแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายบําเหน็จตกทอด
ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเพ่ือให้สามารถนําเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) มารวม
คํานวณได้  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๔ 
 

มาตรา ๙  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการ
ตุลาการดํารงตําแหน่งได้จนถึงอายุครบเจ็ดสิบปี ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากราชการตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบเอ็ดปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

(๒) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบสองปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

(๓) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบสามปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

(๔) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบสี่ปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

(๕) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

(๖) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบหกปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

(๗) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

(๘) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบแปดปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

                                                 
๘๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน้า ๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบเก้าปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้น้ันจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

(๑๐) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ให้พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

ข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสที่มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารง
ตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

ให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับการพ้นจากราชการของ
ข้าราชการอัยการและข้าราชการอัยการซึ่งดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโส ในระหวา่งที่ยังมิได้มีการตรา
กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการอัยการดํารงตําแหน่งได้จนถึงอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ด้วย
โดยอนุโลม 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ได้บัญญัติเรื่องการพ้นจากราชการกรณีเกษียณอายุไว้
เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากกรณีเกษียณอายุเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สมควรกําหนดให้การพ้น
จากราชการของข้าราชการประเภทต่าง ๆ การต่ออายุราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุ 
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น เพ่ือความคล่องตัวและ
สอดคล้องกันในการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้สมควรยกเลิกบทบัญญัติที่ให้ผู้รับบํานาญปกติหรือ
บํานาญตกทอดที่กระทําความผิดถึงต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุกหรือตกเป็นบุคคล
ล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหมดสิทธิรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดนับแต่วัน
มีคําพิพากษาถึงที่สุดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับบําเหน็จหรือรับบํานาญโดยเสมอกัน รวมทั้งไม่
กระทบสิทธิของบุคคลที่สามในเรื่องการรับบําเหน็จตกทอด  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓๘๕ 
 

มาตรา ๕  ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพซึ่งยังคงมีสิทธิได้รับ
บํานาญอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธินําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้
เงินได้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้บัญญัติให้ผู้รับบํานาญมีสิทธินําบําเหน็จดํารงชีพมาใช้ได้ก่อนเพื่อบรรเทา

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



57กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้
ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ได้รับบํานาญพิเศษเพิ่มสูงขึ้น เพ่ือให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายบําเหน็จตกทอด
ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเพ่ือให้สามารถนําเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) มารวม
คํานวณได้  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๔ 
 

มาตรา ๙  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการ
ตุลาการดํารงตําแหน่งได้จนถึงอายุครบเจ็ดสิบปี ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากราชการตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบเอ็ดปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

(๒) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบสองปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

(๓) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบสามปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

(๔) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบสี่ปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

(๕) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

(๖) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบหกปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

(๗) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

(๘) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบแปดปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

                                                 
๘๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน้า ๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้
พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบเก้าปีบริบูรณ์ เว้นแต่
ข้าราชการตุลาการผู้นั้นจะไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

(๑๐) ข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ให้พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

ข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสที่มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารง
ตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 

ให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับการพ้นจากราชการของ
ข้าราชการอัยการและข้าราชการอัยการซึ่งดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโส ในระหวา่งที่ยังมิได้มีการตรา
กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการอัยการดํารงตําแหน่งได้จนถึงอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ด้วย
โดยอนุโลม 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ได้บัญญัติเรื่องการพ้นจากราชการกรณีเกษียณอายุไว้
เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากกรณีเกษียณอายุเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สมควรกําหนดให้การพ้น
จากราชการของข้าราชการประเภทต่าง ๆ การต่ออายุราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุ 
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น เพ่ือความคล่องตัวและ
สอดคล้องกันในการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้สมควรยกเลิกบทบัญญัติที่ให้ผู้รับบํานาญปกติหรือ
บํานาญตกทอดที่กระทําความผิดถึงต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุกหรือตกเป็นบุคคล
ล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหมดสิทธิรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดนับแต่วัน
มีคําพิพากษาถึงที่สุดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับบําเหน็จหรือรับบํานาญโดยเสมอกัน รวมทั้งไม่
กระทบสิทธิของบุคคลที่สามในเรื่องการรับบําเหน็จตกทอด  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓๘๕ 
 

มาตรา ๕  ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพซึ่งยังคงมีสิทธิได้รับ
บํานาญอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธินําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้
เงินได้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้บัญญัติให้ผู้รับบํานาญมีสิทธินําบําเหน็จดํารงชีพมาใช้ได้ก่อนเพื่อบรรเทา

                                                 
๘๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๒๘ ก/หน้า ๑/๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ 
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- ๔๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความเดือดร้อนและเพื่อให้ผู้รับบํานาญสามารถดํารงชีพอยู่ได้ โดยเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ แต่
การดําเนินการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือผู้รับบํานาญได้เพียงบางส่วน และปรากฏว่ายังมีผู้รับบํานาญ
อีกจํานวนมากที่ได้รับบํานาญรายเดือนในอัตราต่ําทําให้ได้รับบําเหน็จดํารงชีพในอัตราที่ไม่เพียงพอต่อ
การครองชีพ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับบํานาญและจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนอัน
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกทางหนึ่ง สมควรกําหนดให้ผู้รับบํานาญสามารถ
นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔๘๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพระตําแหน่งองค์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งส่งผลให้หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
เจริญก้าวหน้ามาโดยลําดับ มีระบบและระเบียบแบบแผนเป็นมาตรฐานมาด้วยความเรียบร้อยและสม
พระเกียรติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพไทยและประเทศชาติ สมควรสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และเนื่องจากตําแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์เป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดเบ้ืองพระยุคลบาท และ
ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย สมควรกําหนดให้การพ้นจากราชการของทหารผู้ดํารงตําแหน่งผู้
บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์และรองสมุหราชองครักษ์  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๔๘๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ใน
สิ้นปีงบประมาณและทางราชการมีความจําเป็นที่จะให้รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทาง
วิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญหรือ
ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ จะให้รับราชการ
ต่อไปอีกไม่เกินสิบปีก็ได้ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎ ก.ร. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ซึ่งดํารงตําแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

                                                 
๘๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๒๐ ก/หน้า ๑/๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๘๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๓๔ ก/หน้า ๔๔/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
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- ๔๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความเดือดร้อนและเพื่อให้ผู้รับบํานาญสามารถดํารงชีพอยู่ได้ โดยเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ แต่
การดําเนินการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือผู้รับบํานาญได้เพียงบางส่วน และปรากฏว่ายังมีผู้รับบํานาญ
อีกจํานวนมากที่ได้รับบํานาญรายเดือนในอัตราต่ําทําให้ได้รับบําเหน็จดํารงชีพในอัตราที่ไม่เพียงพอต่อ
การครองชีพ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับบํานาญและจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนอัน
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกทางหนึ่ง สมควรกําหนดให้ผู้รับบํานาญสามารถ
นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๔๘๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพระตําแหน่งองค์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งส่งผลให้หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
เจริญก้าวหน้ามาโดยลําดับ มีระบบและระเบียบแบบแผนเป็นมาตรฐานมาด้วยความเรียบร้อยและสม
พระเกียรติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพไทยและประเทศชาติ สมควรสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และเนื่องจากตําแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์เป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดเบ้ืองพระยุคลบาท และ
ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย สมควรกําหนดให้การพ้นจากราชการของทหารผู้ดํารงตําแหน่งผู้
บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์และรองสมุหราชองครักษ์  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๔๘๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ใน
สิ้นปีงบประมาณและทางราชการมีความจําเป็นที่จะให้รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทาง
วิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญหรือ
ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ จะให้รับราชการ
ต่อไปอีกไม่เกินสิบปีก็ได้ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎ ก.ร. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ซึ่งดํารงตําแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

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



60 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
เหรียญพิทักษ์เสรีชน 

พ.ศ. ๒๕๑๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
เป็นปีที่ ๒๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. 

๒๕๑๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้มีเหรียญเพื่อพระราชทานแก่ผู้ที่กระทําการปราบปรามผู้ก่อการร้าย

คอมมิวนิสต์ เรียกว่า “เหรียญพิทักษ์เสรีชน” ใช้อักษรย่อว่า ส.ช. 
เหรียญพิทักษ์เสรีชนอาจพระราชทานแก่ผู้ที่ทางราชการมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
(๑) การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ หรือ 
(๒) การปฏิบัติการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติในต่างประเทศหรือปฏิบัติหน้าที่

อ่ืน ๆ อันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของประเทศ ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวต้องระบุภารกิจ สถานการณ์ พ้ืนที่ และระยะเวลาการปฏิบัติการที่เหมาะสมไว้ด้วย๒ 

 
มาตรา ๔๓  เหรียญพิทักษ์เสรีชน เป็นเหรียญทองแดงรมดํา รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ 

๒๓ มิลลิเมตร ย่อกลางทั้งสี่ด้าน ตัวเหรียญมุมบนห้อยกับแพรแถบ ด้านหน้าเหรียญตรงกลางมีรูปจักร
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๖/ตอนที่ ๑๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๕๒/๖ มีนาคม ๒๕๑๒ 
๒ มาตรา ๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓ มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



61กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
เหรียญพิทักษ์เสรีชน 

พ.ศ. ๒๕๑๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
เป็นปีที่ ๒๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. 

๒๕๑๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้มีเหรียญเพื่อพระราชทานแก่ผู้ที่กระทําการปราบปรามผู้ก่อการร้าย

คอมมิวนิสต์ เรียกว่า “เหรียญพิทักษ์เสรีชน” ใช้อักษรย่อว่า ส.ช. 
เหรียญพิทักษ์เสรีชนอาจพระราชทานแก่ผู้ที่ทางราชการมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ หรือ 
(๒) การปฏิบัติการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติในต่างประเทศหรือปฏิบัติหน้าที่

อ่ืน ๆ อันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของประเทศ ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวต้องระบุภารกิจ สถานการณ์ พ้ืนที่ และระยะเวลาการปฏิบัติการที่เหมาะสมไว้ด้วย๒ 

 
มาตรา ๔๓  เหรียญพิทักษ์เสรีชน เป็นเหรียญทองแดงรมดํา รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ 

๒๓ มิลลิเมตร ย่อกลางทั้งสี่ด้าน ตัวเหรียญมุมบนห้อยกับแพรแถบ ด้านหน้าเหรียญตรงกลางมีรูปจักร
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๖/ตอนที่ ๑๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๕๒/๖ มีนาคม ๒๕๑๒ 
๒ มาตรา ๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓ มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มีสมอขัดในวงจักร ซ้ายขวาของจักรมีรูปปีกนกทับอยู่บนพระแสงดาบ เขนและโล่ ตอนบนเป็นรูปครุฑ
พ่าห์ ด้านหลังมีอักษรจารึกว่า “อสาธุํ สาธุนา ชิเน” กับแพรแถบกว้าง ๓๔ มิลลิเมตร ลายร้ิวจากบน
ลงล่างเป็นสีแดงขาวสลับกัน ขอบทั้งสองข้างเป็นริ้วสีแดงรวม ๑๗ ริ้ว ข้างบนแถบมีเข็มโลหะจารึก
อักษรว่า “พิทักษ์เสรีชน” 

เหรียญพิทักษ์เสรีชน มี ๒ ช้ัน ดังนี้ 
ช้ันที่ ๑ มีเครื่องหมายทําด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ช่อเดียวติดกลางแพร

แถบ 
ถ้าผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ ๑ ปฏิบัติการถึงขั้นที่จะได้รับ

พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ ๑ อีก ก็จะได้รับพระราชทานเครื่องหมายเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์
ช่อเดียวติดเพ่ิมกลางแพรแถบในทางดิ่งกับช่อชัยพฤกษ์เดิมทุกครั้ง 

ช้ันที่ ๒ มีสองประเภท 
ประเภทที่ ๑ มีเครื่องหมายทาด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปขีดประกอบด้วยเปลวระเบิด

ติดกลางแพรแถบ 
ประเภทที่ ๒ ไม่มีเครื่องหมายติดแพรแถบ๔ 
 
มาตรา ๕๕  เหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ ๑ จะพระราชทานแก่บุคคลตามมาตรา ๓ 

ซึ่งได้ปฏิบัติการสู้รบด้วยความกล้าหาญ หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตในการสู้รบ และการสู้
รบนั้นได้ก่อให้เกิดผลดีอย่างยิ่งแก่ประเทศ 

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ ๒ ประเภทที่ ๑ จะพระราชทานแก่บุคคลตามมาตรา ๓ 
ซึ่งได้ปฏิบัติการสู้รบหรืออํานวยการสู้รบจนได้รับคําชมเชยจากทางราชการ หรือปฏิบัติการเสี่ยง
อันตรายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
ช้ันที่ ๑ 

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ ๒ ประเภทที่ ๒ จะพระราชทานแก่บุคคลตามมาตรา ๓ 
ซึ่งได้ปฏิบัติการเป็นผลดีแก่ประเทศ 

การขอพระราชทานเหรียญ การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญ บัตรประจําตัว 
และการเรียกเหรียญและบัตรประจําตัวคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๖  ให้ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนได้สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย 

ข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 
มาตรา ๗  เหรียญพิทักษ์เสรีชนนี้ พระราชทานให้เป็นกรรมสิทธ์ิ ถ้าผู้ได้รับ

พระราชทานกระทําความผิดร้ายแรง หรือประพฤติตนไม่สมเกียรติอาจทรงเรียกคืนได้ เมื่อส่งคืนไม่ได้
ด้วยประการใด ๆ ต้องใช้ราคาเหรียญนั้น 

 
                                                 

๔ มาตรา ๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๕ มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๘  ถ้าผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนวายชนม์เสียก่อน
ได้รับพระราชทาน จะได้พระราชทานแก่ทายาทโดยธรรมคนใดคนหน่ึงเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงความดี
ของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตามลําดับ ดังนี้ 

ลําดับ ๑ คู่สมรส 
ลําดับ ๒ บุตรคนใหญ่ของจํานวนบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ 
ลําดับ ๓ บิดา 
ลําดับ ๔ มารดา 
 
มาตรา ๙  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มีสมอขัดในวงจักร ซ้ายขวาของจักรมีรูปปีกนกทับอยู่บนพระแสงดาบ เขนและโล่ ตอนบนเป็นรูปครุฑ
พ่าห์ ด้านหลังมีอักษรจารึกว่า “อสาธุํ สาธุนา ชิเน” กับแพรแถบกว้าง ๓๔ มิลลิเมตร ลายร้ิวจากบน
ลงล่างเป็นสีแดงขาวสลับกัน ขอบทั้งสองข้างเป็นริ้วสีแดงรวม ๑๗ ริ้ว ข้างบนแถบมีเข็มโลหะจารึก
อักษรว่า “พิทักษ์เสรีชน” 

เหรียญพิทักษ์เสรีชน มี ๒ ช้ัน ดังนี้ 
ช้ันที่ ๑ มีเครื่องหมายทําด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ช่อเดียวติดกลางแพร

แถบ 
ถ้าผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ ๑ ปฏิบัติการถึงขั้นที่จะได้รับ

พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ ๑ อีก ก็จะได้รับพระราชทานเครื่องหมายเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์
ช่อเดียวติดเพ่ิมกลางแพรแถบในทางดิ่งกับช่อชัยพฤกษ์เดิมทุกครั้ง 

ช้ันที่ ๒ มีสองประเภท 
ประเภทที่ ๑ มีเครื่องหมายทาด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปขีดประกอบด้วยเปลวระเบิด

ติดกลางแพรแถบ 
ประเภทที่ ๒ ไม่มีเครื่องหมายติดแพรแถบ๔ 
 
มาตรา ๕๕  เหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ ๑ จะพระราชทานแก่บุคคลตามมาตรา ๓ 

ซึ่งได้ปฏิบัติการสู้รบด้วยความกล้าหาญ หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตในการสู้รบ และการสู้
รบนั้นได้ก่อให้เกิดผลดีอย่างยิ่งแก่ประเทศ 

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ ๒ ประเภทที่ ๑ จะพระราชทานแก่บุคคลตามมาตรา ๓ 
ซึ่งได้ปฏิบัติการสู้รบหรืออํานวยการสู้รบจนได้รับคําชมเชยจากทางราชการ หรือปฏิบัติการเสี่ยง
อันตรายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
ช้ันที่ ๑ 

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ ๒ ประเภทที่ ๒ จะพระราชทานแก่บุคคลตามมาตรา ๓ 
ซึ่งได้ปฏิบัติการเป็นผลดีแก่ประเทศ 

การขอพระราชทานเหรียญ การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญ บัตรประจําตัว 
และการเรียกเหรียญและบัตรประจําตัวคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๖  ให้ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนได้สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย 

ข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 
มาตรา ๗  เหรียญพิทักษ์เสรีชนนี้ พระราชทานให้เป็นกรรมสิทธ์ิ ถ้าผู้ได้รับ

พระราชทานกระทําความผิดร้ายแรง หรือประพฤติตนไม่สมเกียรติอาจทรงเรียกคืนได้ เมื่อส่งคืนไม่ได้
ด้วยประการใด ๆ ต้องใช้ราคาเหรียญนั้น 

 
                                                 

๔ มาตรา ๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๕ มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๘  ถ้าผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนวายชนม์เสียก่อน
ได้รับพระราชทาน จะได้พระราชทานแก่ทายาทโดยธรรมคนใดคนหน่ึงเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงความดี
ของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตามลําดับ ดังนี้ 

ลําดับ ๑ คู่สมรส 
ลําดับ ๒ บุตรคนใหญ่ของจํานวนบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ 
ลําดับ ๓ บิดา 
ลําดับ ๔ มารดา 
 
มาตรา ๙  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี



64 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีทหาร ตํารวจ ข้าราชการและ
ราษฎรได้ปฏิบัติการเป็นผลดีแก่การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ สมควรให้มีเหรียญพิทักษ์
เสรีชน สําหรับพระราชทานแก่บุคคลดังกล่าวเพ่ือเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๔๖ 
 

ข้อ ๓  ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ ๑ ไปแล้วก่อนวันที่ประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใช้บังคับ ให้เปลี่ยนเครื่องหมายเดิมเป็นเครื่องหมายทําด้วยโลหะสีทองเป็นรูป
ช่อชัยพฤกษ์ช่อเดียวติดกลางแพรแถบ 

 
ข้อ ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี 

 
พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๗ 

 
มาตรา ๖  บุคคลตามมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับ
จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จะมีสิทธิได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนตาม
พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในเหตุการณ์ใด 
พ้ืนที่ใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก

ระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เนื่องจากปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติ
ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นผลทําให้
ไม่สามารถขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนได้อีกต่อไป สมควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการ
พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนเพื่อให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ทางราชการมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันประเทศ การรักษาความม่ันคงภายใน การรกัษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การ
ปฏิบัติการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติในต่างประเทศ หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ อันเกี่ยวกับการ
รักษาความมั่นคงของประเทศ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของบุคคลดังกล่าว  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนท่ี ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๔๗ ก/หน้า ๓/๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 



65กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีทหาร ตํารวจ ข้าราชการและ
ราษฎรได้ปฏิบัติการเป็นผลดีแก่การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ สมควรให้มีเหรียญพิทักษ์
เสรีชน สําหรับพระราชทานแก่บุคคลดังกล่าวเพ่ือเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๔๖ 
 

ข้อ ๓  ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ ๑ ไปแล้วก่อนวันที่ประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้เปลี่ยนเครื่องหมายเดิมเป็นเครื่องหมายทําด้วยโลหะสีทองเป็นรูป
ช่อชัยพฤกษ์ช่อเดียวติดกลางแพรแถบ 

 
ข้อ ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี 

 
พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๗ 

 
มาตรา ๖  บุคคลตามมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับ
จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จะมีสิทธิได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนตาม
พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในเหตุการณ์ใด 
พ้ืนที่ใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก

ระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เนื่องจากปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติ
ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นผลทําให้
ไม่สามารถขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนได้อีกต่อไป สมควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการ
พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนเพื่อให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ทางราชการมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันประเทศ การรักษาความม่ันคงภายใน การรกัษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การ
ปฏิบัติการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติในต่างประเทศ หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ อันเกี่ยวกับการ
รักษาความมั่นคงของประเทศ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของบุคคลดังกล่าว  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๔๗ ก/หน้า ๓/๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 



66 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



67กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



68 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



69กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



70 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



71กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



72 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



73กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



74 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



75กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน


