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ให้ไว้ ณ วันท่ี ๖  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
เป็นปีท่ี ๓ ในรัชกาลป้จจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรจัดระบบการควบคุมเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเงินคงคลังให้รัดกุม 
พระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญ้ติ 

ข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตน้ีิให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ ” หมายความว่า บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ซึ่งกระทรวงการคลังมีไวัเพื่อประโยชน์แห่งมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัตินี้
“บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๒” .หมายความว่า บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ซึ่งกระทรวงการคลังมีไวัเพื่อประโยชน์แห่งมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้
“มติให้จ่ายเงินไปก่อน”๒ หมายความว่า มติของสภาผ้แทนราษฎร ซ่ึงได้ตราข้ึนไว้ เป็นพระราชบัญญัติ 

อนญาตให ้ร ัธบาลจ่ายเง ินเพ ื่อก ิจการท ี่ระบไว้ในพระราชบ ัญญ ัต ิน ั้นไปพลางก ่อนจนกว่าจะได ้ประกาศใช้จ *ิ ' ๘ช  ิ จ V  V

พระราชบัญญัติงบประมาณหรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม



“ เงินยืมทดรองราชการ” หมายความว่า เงินซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตาม 
จำนวนที่เห็นสมควร เพ ื่อทดรองจ่ายเป ็นค่าใช้สอยปลีกย่อยประจำสำนักงานตามข้อบังคับและระเบียบของ 
กระทรวงการคลัง

“ เงินฝาก” หมายความว่า เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไว้ และจ่ายคืนตามคำขอชองผู้ฝากตามข้อ 
บังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง

“ เงินขายบิล” หมายความว่า เงินที่กระทรวงการคลังรับไว้ ณ ที่แห่งหนึ่ง เพื่อโอนไปจ่าย ณ ที่อีก 
แห่งหนึ่งตามข้อบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง

“ท ุนหนุนเว ียน” ห มายความว ่า ท ุนท ี่ต ั้งข ึ้นเพ ื่อก ิจการซ ึ่งอน ุญาตให ้นำรายรับสมทบทุนไว้
ใช้จ่ายได้

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๓ บรรดาเงินทั้งปวงที่พึงชำระให้แก'รัฐบาล ไม'ว่าเป็นภาษี 

อากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินกู้หรือเงินอื่นใด หัวหน้าส่วนราชการที่ได้เก็บหรือรับเงินนั้นมีหน้าที่ควบคุมให้ส่ง 
เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญขีที่ ๑ หรือส่งคลังจังหวัด หรือคลังอำเภอตามกำหนดเวลาและข้อบังคับที่รัฐมนตรีกำหนด 
โดยไม่หักเงินไว้เพื่อการใด  ๆ เลย

รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดข้อบังคับอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการใด  ๆ หักรายจ่ายจากเงินที่จะต้อง 
ส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ หรือส่งคลังจังหวัดหรือคลังอำเภอได้ในกรณีดังนี้๓

(๑) รายจ่ายที่หักนั้นเป็นรายจ่ายที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได''
(๒) รายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังเพื่อเป็นค่าสินบน 

รางวัล หรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้ได้มาซึ่งเงินอันพึงต้องชำระให้แก'รัฐบาล
(๓) รายจ่ายที่ต้องจ่ายคืนให้แก'บุคคลใดๆ เพราะเป็นเงินอันไม'พึงต้องชำระให้แก'รัฐบาล
มาตรา ๕ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ ให้กระทำไต้แต่เพื่อโอนเงินไปเข้าบัญชีเงิน 

คงคลังบัญชีที่ ๒ เท่านั้น
มาตรา ๖  ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลัง 

บัญชีที่ ๒ หรือคลังจังหวัดหรือคลังอำเภอ ให้กระทำไต้แต่เฉพาะตามที่บัญญัติ ไว้[นพระราชบัญญัติงบประมาณ 
ประจำปี พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ มติให้จ่ายเงินไปก่อน หรือ 
พระราชกำหนดที่ออกตามความใบบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ในกรณีที่จ่ายเงินตามมติให้จ่ายเงินไปก่อนหรือตามพระราชกำหนดให้ตั้งเงินรายจ่ายเพื่อซดใซใน 
พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนที่ ๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑ / ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑
๒มาตรา ๓ นิยามคำว่า “มติให้จ่ายเงินไปพลางก่อน” แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินคลัง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔
๓ มาตรา ๔ วรรคสอง แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔



มาตรา ๗๔ในกรณีต่อไปนี้ ให้สั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๒ หรือคลังจังหวัด หรือคลัง 
อำเภอได้ก่อนที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่าย คือ

(๑) รายการจ่ายที่มีการอนุญาตให้จ่ายเงินได้แล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำ 
ปีงบประมาณ แต่เงินที่ตั้งไว้มีจำนวนไม่พอจ่ายและพฤติการณ์เกิดขึ้นให้มีความจำเป็นต้องจ่ายโดยเร็ว

(๒) มีกฎหมายใด  ๆ ที่กระทำให้ต้องจ่ายเงิน.เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายนั้น  ๆ และมีความจำเป็นต้อง
จ่ายโดยเร็ว

(๓) มีข้อผูกพันกับรัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่กระทำให้ต้องจ่ายเงิน 
และมีความจำเป็นต้องจ่ายโดยเร็ว

(๔) เพื่อซื้อคืนหรือไถ,ถอนพันธบัตรของรัฐบาลหรือตราสารเงินกู้ของกระทรวงการคลัง หรือขำระ 
หนี้ตามสัญญากู้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้ ทั้งนี้ ตามจำนวนที่รัฐมนตรีเห็นสมควร

(๔) เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ พันธบัตรของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ หลักทรัพย์ที่มั่นคงในต่าง 
ประเทศท่ีไม'ใช่หุ้น ในสกุลเงินตราที่จะต้องขำระหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้ และในวงเงินไม่เกินจำนวนหนี้ที่ 
ถึงกำหนดขำระในฃ่วงระยะเวลาไม่เกิน ๔ ปี เพื่อนำไปใข้ประโยขนในการขำระหนี้เมื่อถึงกำหนด ทั้งนี้ให้รัฐมนตรี 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนด ข้อบังคับเกี่ยวกับการซื้อเงินตราต่างประเทศ พันธบัตรของ 
รัฐบาลต่างประเทศ และหลักทรัพย์ที่มั่นคงในต่างประเทศที่ไม่ใช่หุ้น การนำเงินตราต่างประเทศฝากธนาคาร รวม 
ทั้งวิธีปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การจ่ายเงินในห้ากรณีข้างต้นนี้เม ื่อได้จ่ายแล้วให้ต ั้งเงินรายจ่ายเพ ื่อซดใช้ในกฎหมายว่าด้วยงบ 
ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ หรือในกฎหมายว่าด้วยโอนงบประมาณรายจ่ายหรือในกฎหมาย 
ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีต่อไป

มาตรา ๘ เงินต่อไปนี้ให้สั่งจ่ายจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๒ หรือคลังจังหวัด หรือคลังอำเภอได้ คือ 
(๑) เงินยืมทดรองราชการ 
(๒) เงินฝาก 
(๓) เงินขายบิล
(๔)๕ เงินที่จำเป็นต้องจ่ายคืนภายในปีงบประมาณที่นำส่งแล้ว เพราะเป็นเงินอันไม่พึงต้องขำระ

ให้แก่รัฐบาล
มาตรา ๙ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ ให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรี หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรี 

มอบหมายให้เป็นผู้สั่งจ่ายได้
มาตรา ๑๐๖ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๒ให้เป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมธนารักษ์หรือ 

ผู้ที่อธิบดีกรมธนารักษ์มอบหมาย และเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยเฉพาะเพื่อการนี้เป็นผู้ลงลายมือชื่อร่วม 
กันสั่งจ่าย

๔ มาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๓๔ 
๕มาตรา ๘ (๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเงินคลัง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
๖ มาตรา ๑ ๐  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔

๓



มาตรา ๑ ๑ ๗ การสั่งจ่ายเงินจากคลังจังหวัดหรือคลังอำเภอให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการ จังหวัด 
หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และให้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ถ้ามีเงินเหลือจ่ายให้ส่ง 
เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ ตามวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๑๒ การจ่ายเงินเป็นทุนหรือเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการใด  ๆ ให้กระทำได้แต่โดยกฎหมาย 
มาตรา ๑๓ องค์การใด  ๆ ของรัฐบาลที่ตั้งขึ้นแล้ว ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้หรือที่จะตั้งขึ้นให่ม' 

บรรดาที่ใข้ทุนหรือทุนหมุนเวียนนั้น ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนำทุนหรือผลกำไรเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑

มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ควง อภัยวงค์
นายกรัฐมนตรี

๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินคลัง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕



พระราชบัญญ ัต ิ 
วิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๐๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

เป็นปีท่ี ๑๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดิยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไวิโดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่าง 

รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้.เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒”
มาตรา๒(๙ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙
.บรรดาบทกฎหมาย กฎและข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซี่งชัดหรือ 

แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ 

ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
“งบ ป ระม าณ รายจ ่ายข ้าม ป ี” หมายความว ่า งมประมาณ รายจ ่ายท ี่ใช ้ได ้เก ินป ีงบประมาณ  

ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ ถันยายนของ 

ปีถัดไป และให้ใช้ ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นซื่อสำหรับปีงบประมาณนี้น

ราชกิจจาบุเบก'ษา เล่ม ๗๖/ตอนที่ ๙๘/หน ้า ๔๔๔/ ๒๗ ตุลาคม ๒๔๐๒

๔'



“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการ ไม'ว่า 
จะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การคํ้าประกัน การซื้อหรือการจ้างโดยใข้เครดิต หรือจากการอื่นใด

“ เงินประจำงวด” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อหนี้ 
ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง

“ส ่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่ม ีฐานะเทียบเท่า 
สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ แด,ไม'รวม ตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(ก) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมืทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
(ค) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ/หรือ (ข) 

มืทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
(ง) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) และ/หรือ (ก) 

และ/หรือ (ข) มืทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
(จ) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/หรือ (ก) และ/ 

หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มืทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
“คล ัง” หมายความว่า คลังจังหวัดหรือคลังอำเภอ และให้หมายความรวมถึงบัญขีเงินฝากของ 

กระทรวงการคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
“ เงินทดรองราชการ” หมายความว่า เงินที่กระทรวงการคลังจ่ายและอนุญาตให้ส่วนราขการมืไว้ 

ตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองเป็นค'าใข้จ่ายตามระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงการคลัง 
“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๒ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราขบัญญัตินี้ 

และให้มือำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับ 
สำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ

มาตรา ๖  ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ 
ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มือำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณดังต่อไปนี้ด้วย

๒ มาตรา ๕ แก่ไขเพิ่มเติมโดยประมาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑(ะ



(๑) เรียกให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลัก 
เกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดตามที่ผู้อำนวยการกำหนด

(๒) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
(๓) กำหนด เพิ่ม หรือลดเงินประจำงวดตามความจำเป็นของการปฏิบัติงานและตามกำลังเงินชอง

แผ่นดิน
(๔) กำหนดระยะเวลาของเงินประจำงวด
มาตรา ๗ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจเรียกให้ส่วนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจเสนอข้อเท ็จจริงตามที่เห ็นสมควร และให ้ผ ู้อำนวยการหรือพนักงานเจ ้าหน้าท ี่ ท ี่ผ ู้อำนวยการ 
มอบหมายมีอำนาจที่จะ เข้าตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง  ๆ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อประโยชน์แห่งวรรคก่อน ให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย เป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

หมวด ๒
ลักษณะจองงบประมาณ

มาตรา ๘ งบประมาณประจำปทีีเ่สนอต่อรัฐสภานั้น โดยปกติให้ประกอบด้วย 
(๑) คำแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระสำคัญของ 

งบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ฃอตั้ง
(๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ส ่วงมาแล้ว ปีป้จจุบันและปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
(๓) คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ 
(๔) คำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง 
(๔) รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ
(๖) คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่เสนอฃอกู้เพิ่มเติม 
(๗) รายงานการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ 
(๘) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรา ๙ ในการเสนองบประมาณนั้น ล้าประมาณการรายรับประเภทรายได้ตามอำนาจกฎหมาย 

ที่มีอยู่แล้วเป็นจำนวนตํ่ากว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ฃอตั้ง ให้แถลงวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลย์ต่อรัฐสภาด้วย 
แต่ล้าเป็นจำนวนสูงกว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการแก'ส่วนที่เกินดุลย์นั้นในทางที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

มาตรา ๙ ทวิ๓ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี.หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเติมใช้บังคับแล้ว หรือเมื่อมีกรณีที่ต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลาง 
ก่อนตามมาตรา ๑๖ ล้ารายจ่ายสูงกว่ารายได้ ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินได้ตามความจำเป็น แต่กรณีจะ 
เป็นประการใดก็ตาม การกู้เงินตามมาตรานี้ในปีหนึ่ง  ๆ ต้องไม,เกิน

๓ มาตรา ๙ ทวิ แกิไฃเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๑๗



(๑) ร้อยละยี่สิบของจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ 
ของจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วมา แล้วแต่กรณีกับอีก 

(๒) ร้อยละแปดสิบของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับขำระคืนต้นเงินกู้ 
การกู้เงินตามวรรคหนึ่ง จะใช้วิธีออกตั๋วเงินคลัง พนธบัตร ตราสารอื่น หรือทำสัญญากู้ก็ไต้ 
การออกตั๋วเงินคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินคลัง แต่การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น 

หรือการทำสัญญากู้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน
การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น ให้กระทรวงการคลังประกาศจำนวนเงินที่จะกู้ อัตราดอกเบี้ย 

ระยะเวลากู้ เง่ือนไข และวิธีการต่าง  ๆใบการออกพันธบัตรหรือตราสารนั้น ในกรณีทำสัญญากู้ให้กระทรวงการ 
คลังประกาศจำนวนเงินที่ได้กู้ ผู้ให้กู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู้และ สาระสำคัญอื่น  ๆ ในสัญญากู้นั้น 

ประกาศกระทร่วงการคลังตามความในวรรคสี่ ให้ประกาศในราขกิจจาบุเบกษา 
มาตรา ๑๐๔ งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ฃอตั้งจะมีงบกลาง 

แยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของส่วนราขการ หรือรัฐวิสาหกิจก็ไต้ และจะกำหนดให้มีรายการเงินสำรอง 
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในงบกลางนั้นด้วยก็ได้

มาตรา ๑๑ งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จ 
ทันภายในปีงบประมาณไม,ได้ การตั้งงบประมาณรายจ่ายช้ามปีบี้ ต้องกำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย

หมวด ๓
การจัดทำงบประมาณ

มาตรา ๑๒ ให้หัวหน้าส่วนราฃการหรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบ 
ประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น

มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือรัฐมนตรีซึ่งตามกฎหมายให้ 
มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นงบประมาณประจำปีของส่วนราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจ นั้นต่อผู้อำนวยการ ภายในเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด

ในกรณีรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการหรือ 
รัฐวิสาหกิจเจ้าของทุน เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดขอบตามความในวรรคก่อน

งบประมาณประจำปีนั้น ถ้ามิได้ยื่นภายในกำหนดเวลาตามความในสองวรรคแรก ผู้อำนวยการอาจ 
พิจารณาการตั้งงบประมาณประจำปีตามที่เห็นสมควร

มาตรา ๑๔๕ รายจ่ายเพื่อซดใช้เงินคงคลังก็ดี หรือรายจ่ายเพื่อขดใช้เงินทุนสำรองจ่ายตามมาตรา 
๒๙ ทวิ ก็'ดี ให้แยกตั้งไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และให้ถือว่าเป็นรายจ่าย 
ของปีงบประมาณที่ได้จ่ายเงินคงคลังหรือเงินทุนสำรองจ่ายนั้น  ๆ ไป

๔ มาตรา ๑ ๐  แกไขเพิ่มเติมโดยประมาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวัมที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๑๔
๕  มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๔๐๓



มาตรา ๑๕ ให้ผู้อำนวยการเสนองบประมาณประจำปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอ 
ต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสองเดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น

มาตรา ๑๖  ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม'พันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล ่วงแล้วไปพลางก่อนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผ ู้อำนวยการ 
กำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี

มาตรา ๑๗ ในกรณีจำเป็นจะต้องจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนด 
ไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีคณะรัฐมนตรีอาจเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เพิ่มเติมต่อรัฐสภาได้ และให้แสดงถึงเงินที่พีงได้มาสำหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ฃอตั้งด้วย 

การจัดทำงบประมาณเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด

หมวด ๔
การโอนงบประมาณรายจ่าย

มาตรา ๑๘๖ รายจ่ายที่กำหนดไว้สำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ตามพระราชบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่ายประจำปีก ็ด ื พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก็ดื จะโอนหรือนำไปใช้สำหรับส่วน 
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นมิได้เว้นแต่

(๑) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนำไปใช้ได้
(๒) ในกรณีที่พระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเช้าด้วยกันไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วน 

ราชการขึ้นใหม่หรือไม'ก็ตาม ให ้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถ ูกโอนหรือรวมเช้าด้วยกันนั้น 
ไปเป็นชองส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับโอนหรือที่รวมเช้าด้วยกัน หรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในพระราชฤกษฎีกาดังกล่าว

มาตรา ๑๙๙ รายจ่ายที่กำหนดไว้ในรายการใด สำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามพระราช 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ ิ่มเติม พระราชบัญญัติโอนเงินงบ 
ประมาณรายจ่าย หรือพระราชฤกษฎีกาตามมาตรา ๑๘ (๒) จะโอนหรือนำไปใช้ในรายการอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้ 
รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ แต่ผู้อำนวยการจะอนุญาตมิไดืในกรณีที่เป็นผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภที่เงินราชการ่ 
ลับ หรือเป็นงาน หรือโครงการใหม่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

รายจ ่ายรายการต ่าง  ๆ ที่กำหนดไว้ในงบกลาง ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจจัดสรรให้ส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง  ๆ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น  ๆ ได้ตาม 
ความจำเป็น

๖ มาตรา ๑๘ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒(ะ๔๓
๗ มาตรา ๑ ๙  แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓



ในกรณีจำเป็นผู้อำนวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนรายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนี่ง 
ไปเพิ่มรายการอื่น  ๆ ในงบเดียวกันก็ได้

มาตรา ๒๐ การใช้รายจ่ายสำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่กำหนดไวในแต่ละรายการตาม 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็ดี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก็ดี ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนด

หมวด ๕
การควบคุมงบประมาณ

มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) จัดให้มีการประมวลบัญชีการเงินแผ่นดิน
(๒) กำหนดระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงิน 

ส่งคลัง ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๓) จัดให้มีการตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน การจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพัน ตลอดจนเอกสาร 

ต่างๆ เกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการฺนำเงินส่งคลัง
(๔) กำหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบรายงาน และเอกสารเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและหนี้
(๔) กำหนดระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยเงินทดรองราชการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๒ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจเรียกให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็น 

สมควร และให้มีอำนาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง  ๆ
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

เพื่อประโยชน์แห่งวรรคก่อน ให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นเจ้าพนักงานตาม 
ประมวลกฎหมายอาญาด้วย๘

มาตรา ๒๓๙ ยกเว้นกรณีที่บัญญัติไวิในมาตรา ๒๓ ตรี ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะจ่ายเงินหรือ 
ก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือตามอำนาจที่มีอยู,ตามกฎหมายอื่น และห้ามมิให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตาม 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จนกว่าจะได้รับ 
อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

๘ มาตรา ๒๒ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕;๑๑
๙ มาตรา ๒๓ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕;)พ.ศ. ๒๕;๓๔

๑๐



รายจ่ายใดมีจำนวนและระยะเวลาการจ่ายเงินที่แน่นอน ผู้อำนวยการโดยความเห็นชอบของคณะ 
รัฐมนตรีจะกำหนดให้ส่วนราชการจ่ายเงินโดยไม่ต้องขออนุมัติเงินประจำงวดก็ได้

เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
แล้วแด'กรณี ใช้บังคับแล้ว ให้สำนักงบประมาณรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันและ 
วงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ  ๆ ไป พร้อมทั้งจำนวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด 
เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ 
และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนด 
ด้วยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรี

ในกรณีที่มีความจำเปีนและเร่งด่วนและมิใช่กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม คณะรัฐมนตรีมีอำนาจ 
อนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
หรือพระราชบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายเพ ิ่มเต ิมก ่อนได ้ร ับเง ินประจำงวด หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือ 
รัฐวิสาหกิจก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไวิในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 
ปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้

มาตรา ๒๓ ทวิ๑๐ ส่วนราชการใด  ๆ นอกจากกระทรวงการคลังจะทำการก่อหนี้ผูกพันที่เป็นการกู้ 
ยืมเงินหรือการคํ้าประกันมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่บัญญัติไวิในมาตรา ๒๓ ตรี

มาตรา ๒๓ .ตรี๑๑ รัฐวิสาหกิจที่ไม,ใช่นิติบุคคล ถ้ามีความจำเป็นต้องกู้ย ืมเงินเพื่อใช้ดำเนินกิจการ 
ให้กระทรวงเจ้าสังกัดมีอำนาจกู้ยืมให้ได้ตามเงื่อนไขดังนี้

(๑)ในกรณีกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน รัฐวิสาหกิจนั้นจะต้องเสนอแผนงานลงทุนให้คณะกรรมการบริหาร 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติพิจารณาก่อน

(๒) ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแสะผู้อำนวยการ และล้าเป็นจำนวนเงินเกินกว่าห้าล้าน 
บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกด้วย

เงินที่ได้รับจากการกู้ยืมตามมาตรานี้ให้จ่ายแก่รัฐวิสาหกิจนั้น เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงดํไดํโดย 
ไม,ต้องนำส่งคลัง

มาตรา ๒๔๑๒ บรรดาเงินที่ส่วนราชการได้รับเป็นกรรมสิทธิ้ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือได้รับชำระตามอำนาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สิน หรือเก็บดอกผลจาก 
ทรัพย์สินของราชการ ให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินนั้น นำส่งคลังตามระเบียบหรือข้อบังคับที่รัฐมนตรีกำหนด เว้น 
แต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

ส่วนราชการใดได้รับเงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการนั้นใช้จ่ายในกิจการของ 
ส่วนราชการนั้นก็ดีหรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่ายในกิจการของส่วนราชการ 
นั้นก็ดี ให้ส่วนราชการนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับนั้นได้ และไม่ต้องนำส่งคลัง

๑๐ มาตรา ๒๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
๑๑ มาตรา ๒๓ ตรี แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗
'"๒ มาตรา ๒๔ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗

6)6)



ในกรณีส่วนราชการได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ 
สหประซาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประซาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดไม,ว่า 
จะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า รวมทั้งเงินที่ส่วนราชการได้รับสืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือเช่นว่านั้น 
รัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม'ต้องนำส่งคลังก็ได้

รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินในกรณีต่อไปนี้ นำเงินนั้นไปใช้จ่ายโดยไม1ต้องนำส่ง
คลังก็ได้ คือ

(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าซดใช้ความเสียหา'ยหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจำเป็นต้องจ่ายเพื่อ 
บูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา

(๒) เงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอื่นใดที่อำนวยบริการ 
อันเป็นสาธารณประโยชน์หรือประซาสงเคราะห์

(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ 
‘ (๔) เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนำไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น๑๓ 

การจ่ายเงินตาม (๒) และ (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบท่ีได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและผู้อำนวยการ ส่วนการ 
จำหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบชองกระทรวงการคลัง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี๑๔ 

มาตรา ๒๔๑๕ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๖ ช้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดของส่วนราชการ กระทำการก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงิน หรือ 

โดยรู้อยู่แล้วยินยอมอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวนั้นโดยฝ่าแนพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้ 
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว ผู้กระทำหรือ 
ผู้ยินยอมอนุญาตให้กระทำดังกล่าว จะต้องรับผิดชดใช้จำนวนเงินที่ส่วนราชการได้จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้อง 
จ่าย ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด  ๆ ให้แก1ส่วนราชการนั้น

บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทำที่เป็นการฝ่าผืเนพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบหรือ 
ข้อบังคับที่ได้ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวในวรรคก่อน จะต้องร่วมรับผิดกับผู้กระทำการฝ่าผืเนตาม 
ความในวรรคก่อนเช่นกันเว้นแต่จะแสดงได้ว่า ตนได้กระทำไปโดยสุจริตไม่รู้เท่าถึงการฝ่า!!!นพระราชบัญญัติหรือ 
ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว

ความในวรรคแรกไม'ใช้บังคบแก'ช้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งได้ทักท้วงคำสั่งชองผู้บังคับบัญชาเป็น 
หนังสือแล้วว่า การที่จะปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับ

มาตรา ๒๗๑๖ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้ 
แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่

(๑) เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี หรือ

๑๓ มาตรา ๒๔ วรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๔ 
๑๔มาตรา ๒๔ วรรคห้าแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๔ 
๑* มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔0 ๓ 

.๑๖มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ ๒๔๑๗



(๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
ให้เบิกเหลื่อมปี และได้มีการกันเงินไว้ตฺามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

ในกรณี (๒) ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม,เกินหกเดือนปฏิทินของปีงบประมาณ 
ถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ก็ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการ 
คลังเป็นกรณี  ๆ ไป

มาตรา ๒๘๑๗ในกรณ ีท ี่เป ็นงบประมาณรายจ่ายข้ามป ี การขอเบิกเง ินจากคลังตามงบประมาณ 
รายจ่ายข้ามปีน ั้น ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
เว ้นแต ่เป ็นงบประมาณรายจ ่ายข ้ามป ีท ี่ได ัก1อหนี้ผ ูกพันไว้ก่อนสิ้นกำหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตาม 
ระเบ ียบหรือข ้อบ ังค ับเก ี่ยวก ับการเบ ิกจ่ายเง ินจากคลังก็ให ้ขยายเวลาขอเบ ิกเงินจากคลังต ่อไปได้อ ีกไม'เก ิน 
สามเดือนปฏิทิน

มาตรา ๒๙ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากค่ลังเป็นเงินทดรองราชการได้ 
มาตรา ๒๙ ทวิ๑๘ให้มีเงินทุนจำนวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลังเรียกว่า “ เงินทุนสำรองจ่าย” 

เป็นจำนวนหนึ่งร้อยล้านบาท เงินทุนนี้ให้นำไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก,ราชการแผ่นดิน 
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้จ่ายไปแล้ว ให้ขอตั้งรายจ่ายชดใช้เพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไป

มาตรา ๓๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 
ที่สิ้นสุดนั้นในราชกิจจานุเบกษาโดยมิซักข้า

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีตามความในวรรคก่อน เมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจ 
สอบแล้ว ให้ทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอรัฐสภา

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๓๑ การปฏิบัต ิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณที่ใข้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ เว้นแต่ความ 
ในมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๓๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ ให้มีระยะเวลาตั้งแต่ว้นที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึงวัน 
ท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อรัฐสภาก่อนสิ้นเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔ให้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๐๔ และให้เสนอร่างพระราชบัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีต ่อรัฐสภาก่อนสิ้นเด ือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๐๓

๑'’'มาตรา ๒๘ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
๑๘ มาตรา ๒๙ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓

๑๓



มาตรา ๓๓ ส่วนราชการใดเบิกจ่ายเงินจากคลังตามระบบจ่ายก่อนตรวจอยู่แล้วก่อนวันที่พระราช 
บัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือปฏิบัติต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใซ้บังคับ 

มาตรา ๓๔๑๙ (ยกเลิก)

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ส. ธนะรัซต์
นายกรัฐมนตรี

๑๙ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕0 ๓



1

พระราชบัญญัต ิ
เงินตรา 

พ.ศ. ๒๕๐๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ณ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ 

เป็นปีท่ี ๑๓ ในรัชกาลป้จจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเงินตรา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ๆให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว่โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทน 

ราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑”
มาตรา ๒๑พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช ๒๔๗๑ 
(๒) พระราชบัญญัติเงินตราแล้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๓ 
(๓) พระราชบัญญัติเงินตราแล้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
(๔) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับท่ี ๔) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๕) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(๖) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(๗) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๘) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๕

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๕/ตอนที่ ๖๕/ห ,น้า ๔๐๙/ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๑

๑๕



(๙) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับท่ี ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๑๐) พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับท่ี ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
(๑๑) พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
มาตรา ๔๒ ในพระราชบัญญัตินี้
“กองทุนการเงิน”๓ หมายความว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศตามข้อตกลงว่าด้วยกองทุนการ 

เงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นสมาซิก
“ใบสำคัญสิทธิซื้อส่วนสำรอง”๔ หมายความว่า ใบสำคัญสิทธิซื้อส่วนสำรองที่ออกตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ
“ซื้อหรือขายทันที” หมายความว่า ซื้อหรือขายโดยโอนตามคำสั่งทางโทรเลข 
“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า
(๑) หลักทรัพย์ของรัฐบาลต่างประเทศหรือของสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น

สมาซิก
(๒) หลักทรัพย์ที่รัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาซิก 

คํ้าประกันการชำระหนี้ตามหลักทรัพย์นั้น
(๓) ตราสารที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาซิกออกให้เป็นหลักฐานว่า 

ผู้ถือตราสารได้มีส่วนร่วมกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาซิกในการให้กู้ยืมเงินแก่รัฐบาล 
สมาซิก หรือองค์การของรัฐบาลสมาซิกของสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาซิกตามจำนวน 
ดังระบุไว่ในตราสารนั้น

“อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด”หมายความว่า ความยิ่งหย่อนแห่งนั้าหนักและเนื้อโลหะของเหรียญกษาปณ์ 
จากอัตราที่กำหนด

“ เงินตราที่พึงเปลี่ยนได้” หมายความว่า เงินตราของประเทศที่รับปฏิบัติแล้วตามพันธะที่ตั้งไว้ตาม 
หมวด ๘ แห่งข้อตกลงว่าด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

“ใบสำคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน” หมายความว่า ใบสำคัญสิทธิพิเศษถอนเงินที่ออกตามกฎหมายว่า 
ด้วยการให้อำนาจและกำหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”1๕ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออก 

กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราขกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

๒ มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๑๖
๓ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “กองทุนการเงิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๔๐๑ 
พ.ศ. ๒๔๒๑
๔ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “ใบสำคัญสิทธิซื้อส่วนสำรอง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม - 
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๒๑
๕ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๖



หมวด ๑
เงินตราและหน่วยของเงินตรา

มาตรา ๖  เงินตราได้แก่เหรียญกษาปณ์และธนบัตร
มาตรา ๗ หน่วยของเงิน่ตราเรียกว่า “บาท” หนี่งบาทแบ่งเป็นหนึ่งร้อยสตางค์ 

'คำว ่า “บาท” น้ัน จะใช้เครื่องหมาย “บ.” แทนก็ได้
มาตรา ๘๖ ค่าเสมอภาคของบาทได้แก่ค่าของบาททีก่ำหนดโดยเทียบกับหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน 

หรือเทียบกับเงินตราสกุลอื่น หรือเทียบกับค่าที่คำนวณได้จากเงินตราสกุลอื่นหลายสกุลรวมกันหรือเทียบกับหน่วย 
เทียบอื่นที่กองทุนการเงินกำหนดขึ้น การกำหนดค่าเสมอภาคของบาทดังกล่าวให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา 

ในกรณีที่มีการกำหนดค่าเสมอภาคของบาทตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเหตุสมควรรัฐมนตรีอาจประกาศ 
ให้ระงับใช้ค่าเสมอภาศของบาทชั่วคราว เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน โดยจะประกาศให้ใช้ระบบการแลกเปลี่ยนเงิน 
ตราระบบใดตามที่เห็นสมควรในระหว่างนั้น ด้วยหรือไม'ก็ได้ ทั้งนี้โดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในกรณีที่ไม,มีการกำหนดค่าเสมอภาคของบาทตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีอาจประกาศให้ใช้ระบบการ 
แลกเปลี่ยนเงินตราระบบใดได้ตามที่เห็นสมควรโดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย

มาตรา ๙ ห้ามมิให้ผูใดทำ จำหน่าย ใช้ หรือนำออกใช้ซึ่งวัตถุหรือเครื่องหมายใด  ๆ แทนเงินตรา 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี

มาตรา ๑๐๗ ให้กระทรวงการคลังจัดทำและนำออกใช้ซึ่งเหรียญกษาปณ์ 
เหรียญกษาปณ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ละชนิด ราคา ที่นำออกใช้ให้มีได้เพียงขนาดเดียว และจะมีขนาด 

เท่ากับเหรียญกษาปณ์ชนิด ราคา อ่ืนไม,ได้เว้นแต่กรณีการจัดทำและนำออกใช้เป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก หรือ 
เหรียญกษาปณ์ที่ใช้แทนเหรียญกษาปณ์ที่ถอนคืน

ชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ นั้าหนัก ขนาด ลวดลาย และลักษณะอื่นๆ (ถ้ามี) ของเหรียญ 
กษาปณ์รวมทั้งอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ให้กำหนดโดยกฎกระทรวงิ

มาตรา ๑๑ เหรียญกษาปณ์เป ็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม,เกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎ
กระทรวง

- มาตรา ๑๒๘ เหรียญกษาปณ์ชำรุดไม,เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย 
(เหรียญกษาปณ์ต่อไปนี้เป็นเหรียญกษาปณ์ชำรุด)
(๑) เหรียญกษาปณ์ที่ถูกตัด หรือถูกตอก หรือถูกตี หรือถูกกระทำด้วยประการใดๆ ให้บุบสลาย 

หรือชำรุดจนเสียรูป หรือลวดลายลบเลือน หรือเปลี่ยนแปลงในดุลภาค หรือบิดงอ-หรือทำให้นํ้าหนักลดลง ไม่ว่า 
โดยเหตุใดในลักษณะที่ปรากฏโดยซัดแจ้ง

(๒) เหรียญกษาปณ์ที่สึกหรอไปตามธรรมดาจนมีนํ้าหนักลดลงเกินกว่าสองเท่าครึ่งของอัตราเผื่อ
เหลือเผื่อขาด
๖ มาตรา ๘ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒(ะ๐ ๑  พ.ศ. ๒๕๒®
๗ มาตรา ๑ ๐  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖
๘ มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖



มาตรา ๑๓๙ ให้กระทรวงการคลังรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชำรุดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหรียญกษาปณ์ชำรุดที่จะรับแลกเปลี่ยนได้ต้องเป็นเหรียญกษาปณ์ที่มิใช่เหรียญกษาปณ์ทองคำ 

เหรียญกษาปณ์เงิน หรือเหรียญกษาปณ์ขัดเงา
(๒) เหรียญกษาปณ์ที่ชำรุดตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง (๑) ให้รับแลกเปลี่ยนได้ครึ่งราคาของเหรียญ 

กษาปณ์นั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๓) เหรียญกษาปณ์ที่ชำรุดตามมารตรา ๑๒ วรรคสอง (๒)ให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของเหรียญ

กษาปณ์นั้น
พนักงานเจ้าหน้าที่และสถานที่รับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชำรุดตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ให้ 

เป็นไปตามกำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ ทวิ๑๐ เมื่อเห็นสมควร รัฐมนตรีมีอำนาจถอนคืนเหรียญกษาปณ์ที่ออกใช้ ขนิดและราคา 

ใด  ๆโดยให้นำมาแลกเปลี่ยนกับธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อื่นได้
การถอนคืนเหรียญกษาปณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อยต้อง 

มีข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ชนิด ราคา และลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ถอนคืน
(๒) ระยะเวลาให้นำเหรียญกษาปณ์ที่ถอนคืนมาแลกเปลี่ยนกับธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อื่น ต้อง. 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ
(๓) พนักงานเจ้าหน้าที่และสถานที่รับเหรียญษาปณ์ที่ถอนคืน
เหรียญกษาปณ์ที่นำมาแลกเปลี่ยน ถ้าเป็นเหรียญกษาปณ์ชำรุดตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ให้รับแลก 

เปลี่ยนตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๓ ตรี®,5, เหรียญกษาปณ์ที่ได้รับจากการถอนคืนตามมาตรา ๑๓ ทวิวรรคสอง (๒) รัฐมนตรี 

มีอำนาจสั่งให้กรมธนารักษ์นำไปยุบหลอมหรือทำลายเพื่อนำไปใช้ประโยขนํอย่างอื่นหรือจำหน่ายต่อไปได้ หรือ 
สั่งให้กรมธนารักษ์จัดการจำหน่ายโดยให้ผู้ซื้อต้องนำไปยุบหลอมหรือทำลายตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมธนารักษ์ 
กำหนด และต้องยุบหลอมหรือทำลายภายุใต้การควบคุมและตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีกำหนด 

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาให้แลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ที่ถอนคืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม 
มาตรา ๑๓ ทวิวรรคสอง (๒) บรรดาเหรียญกษาปณ์ที่ถอนคืนไม'เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

เหรียญกษาปณ์ที่ชำระหนี้ไม,ได้ตามกฎหมายเพราะพ้นกำหนดระยะเวลาการถอนคืน ถ้าผู้ไดนำ 
เหรียญกษาปณ์มาขอแลกเปลี่ยนกับธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อื่นโดยแสดงเหตุผลและความจำเป็นให้กระทรวง 
การคลังรับแลกเปลี่ยนตามมาตรา ๑๓ ทวิได้ตลอดไป

มาตรา ๑๔ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจจัดทำจัดการ และนำออกใช้ซึ่งธนบัตร 
ของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ต่อไป

๙ มาตรา ๑๓ แกใฃเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ;ศ. ๒๕๓๖
๑0 มาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบบั ที่ ๕) พ.ศ. ๖๕๓๖
๑๑ มาตรา ๑๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบบั ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖



ให้รัฐมนตรีประกาศ ชนิด ราคา สี ขนาด และลักษณะอื่น  ๆ ของธนบัตรที่จะออกใช้ในราชกิจจา 
บุเบกษา เว้นแต่ในกรณีที่จะนำออกใช้ซึ่งธนบัตรถอนคืน

มาตรา ๑๕ ธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยไม,จำกัดจำนวน 
มาตรา ๑๖  ห้ามมิให้นำออกใช้ซึ่งธนบัตร เว้นแต่เป็นการแลกเปลี่ยนทันที กับ 
(๑) ธนบัตรที่นำออกใชํไปก่อนแล้ว ซึ่งถอนคืนจากธนบัตรออกใช้ หรีอ
(๒) สินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งซ ึ่งม ีค ่าเท ่ากันและระบุไว้ในมาตรา ๓๐ ซึ่งจะต้องรับขึ้นบัญชี 

ทุนสำรองเงินตราที่รักษาไว้ตามมาตรา ๒๖
ธนบัตรได้ซื่อว่าออกใช้นับแต่เวลาที่นำออกใช้และก่อนถอนคืน
มาตรา ๑๗ ธนบัตรที่ถอนคืนจากธนบัตรออกใช้จะเลิกใช้และทำลายเสีย หรือจะเก็บไว้และนำออก

ใช้อีกก็ได้
มาตรา ๑๘ ธนบัตรชำรุดไม่เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายธนบัตรต่อไปนี้เป็นธนบัตรชำรุด 
(๑) ธนบัตรครึ่งฉบับ คือครึ่งหนึ่งของธนบัตรซึ่งได้ถูกแยกตรงกลาง หรือใกล้กับกลางเป็นสองส่วน

ตามยืน
(๒) ธนบัตรต่อท่อนผิด คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนของธนบัตรฉบับอื่นมาต่อเช้าเป็นฉบับเดียวกัน หรือ 
(๓) ธนบัตรขาดวิ่นหรือลบเลือน คือ ธนบัตรซึ่งส่วนหนึ่งขาดหาย หรือมีเหตุที่ทำให้อ่านข้อความหรือ 

ตัวเลขไม่ได้ความ
- มาตรา ๑๙ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดตามข้อจำกัดหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ เมื่อเห็นสมควร รัฐมนตรีมีอำนาจถอนคืนธนบัตรออกใช้ชนิดและราคาใด  ๆโดยให้นำ 

มาแลกเปลี่ยนกับธนบัตรอื่นได้
การถอนคืนธนบัตรออกใช้ให้ประกาศในราขกิจจานุเบกษา 
ในประกาศถอนคืนธนบัตรออกใช้อย่างน้อยตัองมีข้อความตังต่อไปนี้ 
(๑) ชนิดและราคาของธนบัตรที่ถอนคืน
(๒) ระยะเวลาให้นำส่งธนบัตรที่ถอนคืนซึ่งต้องกำหนดไม'น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราช 

กิจจานุเบกษา
(๓) พนักงานเจ้าหน้าที่และสถานที่รับธนบัตรที่ถอนคืน
มาตรา ๒๑ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้กำหนดให้นำส่งธนบัตรที่ถอนคืน ตามความในมาตรา 

๒๐ บรรดาธนบัตรที่รัฐมนตรีประกาศถอนคืนไม,เป็นเงินที่ชำระหนี้ไต้ตามกฎหมาย แต่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
รับแลกเปลี่ยนกับธนบัตรอื่นได้ภายในสองปี นับแต่วันที่ธนบัตรถอนคืนตถเป็นเงินที่ชำระหนี้ไม่ไต้ตามกฎหมาย 

มาตรา ๒๒ บรรดาธนบัตรที่ตกเป็นเงินที่ชำระหนี้ไม่ไต้ตามกฎหมาย ตามความในมาตรา ๒๑ ซ่ึง 
มิ,ไต้'นำมาแลกเปลี่ยนกับธนบัตรอื่นภาย'ในเวลาที่กำหนด'ให้'นำมาแลกเปลี่ยน'ได้ให้ถือว่าเป็นธนบัตร'ที่ถอน!คืนแล้ว 
จากธนบัตรออกใช้และจะโอนสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีค่าเท่ากันซึ่งถือไว้เป็นทุนสำรองเงินตราตามมาตรา 
๒๖ ให้เป็นรายไต้ของแผ่นดินก็ได้



หมวด ๒
การดำรงไว้ซึ่งค่าของบาท

มาตรา ๒๓๑๒ เพื่อประโยซนํในการดำรงไว้ซึ่งค่าของบาทให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทุนรักษา 
ระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซื้อหรือขายทันทีซึ่งเงินตราต่างประเทศที่กำหนดโดยกฎกระทรวงตามที่ธนาคาร 
พาณิชยไนราขอาณาจักรจะเรียกให้ซื้อหรือขาย แต่การซื้อหรือขายคราวหนึ่ง  ๆ ต้องไม'ตํ่ากว่าจำนวนซึ่งรัฐมนตรี 
กำหนด

เงินตราต่างประเทศที่กำหนดโดยกฎระทรวงนั้น ต้องเป็นเงินตราที่ประกอบขึ้นเป็นทุนสำรองเงิน
เงินตราไต้

ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราไม่จำต้องซื้อหรือขายทันทีตาม 
วรรคหนึ่งในขณะที่ยังมีกฎหมายว่าด้วยการจำกัดการซื้อขายเงินปริวรรตต่างประเทศใช้บัง,ดับอยู่

มาตรา ๒๔๑๓ การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย หรือทุนรักษา 
ระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากับธนาคารพาณิชย์ตามมาตรา ๒๓ น้ัน อัตราซื้อหรือขายทันทีจะต่างจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนตามค่าเสมอภาคของบาทไดไม,สูงกว่าอัตราขั้นสูงและไม่ตํ่ากว่าอัตราขั้นตํ่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

มาตรา ๒๔®๔ รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจประกาศกำหนดอัตรา 
ขั้นสูงและอัตราขั้นตํ่าสำหรับการซื้อหรือขายทันทีซึ่งเงินตราต่างประเทศโดยธนาคารพาณิชย์หรือบุคคลอื่นได้และ 
เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว ธนาคารพาณิชย์หรือบุคคลอื่นที่ซื้อหรือขายทันทีซึ่งเงินตราต่างประเทศ 
ต้องซื้อหรือขายในอัตราทีไม,สูงหรือตํ่ากว่าอัตราที่กำหนดนั้น

ห้ามมิให้ธนาคารพ่าณิซย์หรือบุคคลอื่นรับเงินส่วนลด หรือเรียกเก็บเงินไม่ว่าประเภทใดเนื่องในการ 
ซื้อหรือขายทันทีซึ่งเงินตราต่างประเทศนอกจากค่าโทรเลข ท้ังน้ีไม,ว่าจะมีประกาศตามวรรคหนึ่งหรือไม,

หมวด ๓
ทุนสำรองเงินตรา

มาตรา ๒๖ เพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของเงินตรา ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรักษาทุนสำรอง 
เงินตราไว้กองหนึ่งเรียกว่า “ทุนสำรองเงินตรา”

มาตรา ๒๗ บรรดาสินทรัพย์ที่มีอยู,ในทุนสำรองเงินตราซึ่งมีอยู่ก่อนและในวันที่พระราขบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้เป็นทุนสำรองเงินตราตามพระราชบัญญัตินี้

๑''’ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๑๒
๑๓ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๑๒
๑๔ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๒๑

๒๐



มาตรา ๒๘ ทุนสำรองเงินตรานั้นให้กันไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก'จากสินทรัพย์อื่นๆ บรรดาที่เป็น 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย

มาตรา ๒๙๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๔ ห้ามมิให้จ่ายทุนสำรอ์งเงินตรา เว้นแต่ 
(๑) ในขณะเดียวกันนั้นจะไต้ถอนธนบัตรเป็นจำนวนเท่ากันคืนจากธนบัตรออกใช้ หรือ 
(๒) ในขณะเด ียวก ันน ั้นจะได ้ร ับส ินทรัพย ์อย ่างอ ื่นตามมาตรา ๓๐- ม ีค ่าเท ่าก ันข ึ้นบ ัญช ีเป ็น 

ทุนสำรองเงินตรา
การจ่ายทุนสำรองเงินตราดังกล่าวจะกระทำไต้ต่อเมื่อไต้มีคำสั่งของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

หรือผู้แทนซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไต้แต่งตั้งเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
มาตรา ๓๐๑๖ให้สินทรัพย์ต่อไปนี้เป็นสิ่งอันขอบด้วยกฎหมายที่จะประกอบขึ้นเป็นทุนสำรองเงินตรา 
(๑) ทองคำ
(๒) เงินตราต่างประเทศอันเป็นเงินตราที่พีงเปลี่ยนได้หรือเงินตราต่างประเทศอื่นใดที่กำหนดโดย 

กฎกระทรวง ทั้งนี้ ต้องเป็นรูปเงินฝากในธนาคารนอกราขอาณาจักรหรือในสถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
(๓) หลักทรัพย์ต่างประเทศที่จะมีการชำระหนี้เป็นเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว่ใน (๒)
(๔) ทองคำ สินทรัพย์ต่างประเทศ และสิทธิพิเศษถอนเงิน ทั้งนี้ที่นำส่งสมทบกองทุนการเงิน 
(๔) ใบสำคัญสิทธิซื้อส่วนสำรอง 
(๖) ใบสำคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน
(๗) หลักทรัพย์รัฐบาลไทยที่จะมีการชำระหนี้เป็นเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว่ใน (๒)หรือเป็นบาท 
(๘) ตั๋วเงินในประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพึงซื้อหรือรับช่วงซื้อลดไต้ แต่ต้องมีค่ารวมกันไม, 

เกินร้อยละยี่สิบของจำนวนธนบัตรออกใช้
สินทรัพย์ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๔) และ (๖) น้ัน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องจัดดำรงไว้ให้มีคำ 

รวมกันทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบของจำนวนธนบัตรออกใช้
มาตรา ๓๑๗ การคำนวณค่าแห่งสินทรัพย์ทีเ่ป็นหรือจะรับเช้าเป็นทุนสำรองเงินตรานั้นให้คำนวณ

ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นหลักทรัพย์รัฐบาลไทยที่มีราคาเป็นบาทหรือตั๋วเงินในประเทศให้คำนวณตามราคา 

ที่ซื้อหรือรับช่วงซื้อลดไว้ หรือที่ตราไว้แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
(๒) ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ที่มีราคาหรือมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ หรือสิทธิพิเศษถอนเงิน ให้ 

คำนวณตามราคาหรือจำนวนดังนี้
.(ก) ทองคำและหิลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้คำนวณตามราคาในตลาดต่างประเทศเมื่อสิ้นปี 

แต่ละปี- หรือถ้าเป็นทองคำหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ซื้อในระหว่างปีใดให้คำนวณตามราคาที่ซื้อจนถึงเวลาตี 
ราคาเมื่อสิ้นปีที่ซื้อนั้น

^  มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๑๐
๑๖ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๒๑
๑๗ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๒๑



(ข) ทองคำ สินทรัพย์ต่างประเทศ และสิทธิพิเศษถอนเงินที่นำส่งสมทบกองทุนการเงินตาม 
ความในมาตรา ๓๐ (๔) ให้คำนวณตามจำนวนหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินที่กองทุนแจ้งไว้ครั้งหลังสุด

(ค) ใบสำคัญสิทธิซื้อส่วนสำรองและใบสำคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน ให้คำนวณตามจำนวนหน่วย 
สิทธิพิเศษถอนเงินที่ตราไว้

(ง) เงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณตามจำนวนเงินฝากในขณะนั้น 
(จ) หลักทรัพย์รัฐบาลไทยให้คำนวณตามราคาเป็นเงินตราต่างประเทศที่ซื้อหรือรับช่วงซื้อลด 

หรือที่ตราไว้แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
การคำนวณสินทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง (๒) เป็นบาท ให้คำนวณดังนี้
(๑) ในกรณีที่ไม่มีการกำหนดคำเสมอภาคของบาทหรือค่าเสมอภาคของบาทถูกระงับใช้ให้คำนวณ 

เป็นบาทตามอัตรากลางระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายทันทีซึ่งเงินตราต่างประเทศสกุลที่เกี่ยวข้องโดยใช้อัตราใน 
ตลาดในวันสิ้นปี หรือในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ที่ซื้อในระหว่างปี ให้ใช้อัตราที่ใข้ในการตีราคาเมื่อสิ้นปีก่อน

(๒) ในกรณีที่มีการกำหนดค่าเสมอภาคของบาทให้คำนวณโดยแปลงราคาหรือจำนวนสินทรัพย์นั้น 
เป็นเงินตราต่างประเทศสกุลอื่นที่อาจคำนวณกลับเป็นหน่วยเทียบของบาทไดโดยใช้อัตรากลางระหว่างอัตราซื้อ 
และอัตราขายทันทีซึ่งเงินตราต่างประเทศสกุลอื่นนั้นในตลาดต่างประเทศในวันสิ้นปีหรือในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ 
ที่ซื้อในระหว่างปี ให้ใช้อัตราที่ใช้ในการตีราคาเมื่อสิ้นปีก่อน แล้วให้คำนวณเป็นบาทตามค่าเสมอภาค

(๓) ในกรณีที่มีการกำหนดค่าเสมอภาคของบาทโดยเทียบกับหน่วยเทียบที่กองทุนการเงินกำหนด 
และเงินตราต่างประเทศสกุลที่เกี่ยวช้องนั้นมีค่าเสมอภาคโดยเทียบกับหน่วยเทียบที่กองทุนการเงินกำหนดเช่น 
กัน ให้คำนวณเป็นบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนตามค่าเสมอภาค

มาตรา ๓๒ ให้ธนาคารแห้งประเทศไทยตีราคาสินทรัพย์ที่เป็นทุนสำรองเงินตราทุก  ๆ ปี ไม,ช้ากว่า 
หกสิบวันนับแต่วันฃึ้นปีใหม่

มาตรา ๓๓๑๘ ผลประโยขน์อันเกิดจากทุนสำรองเงินตราแต่ละปีให้ใช้เพื่อการต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ธนบัตร รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพิมพ์ของธนาคารแห้ง 

ประเทศไทยเพื่อพิมพ์ธนบัตรและสิ่งพิมพ์อื่นที่รัฐมนตรีเห็นขอบ และการตั้งเป็นทุนหมุนเวียนตามความจำเป็น 
เพื่อดำเนินกิจการโรงพิมพ์ดังกล่าว

(๒) ค่าใช้จ่ายในการออกและจัดการธนบัตร
(๓) ค่าเสื่อมราคาหรือสูญไปซึ่งสินทรัพย์ที่ถือไว้ในทุนสำรองเงินตรา
เงินคงเหลือหลังจากการจ่ายที่กล่าวแล้ว ให้รับขึ้นบัญชีสำรองพิเศษไว้
เงินคงเหลือหลังจากการจ่ายตามวรรคสอง เมื่อสิ้นปี ให้โอนเช้าบัญชีสำรองพิเศษหรือบัญชีอื่นตาม 

ที่กฎหมายกำหนด๑๙
มาตรา ๓๔ในกรณีที่ทุนสำรองเงินตรามีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะการตีราคาตามมาตรา ๓๒ หรือ 

เพราะมีการเปลี่ยนแปลงค่าเสมอภาคของเงินตราต่างประเทศใดๆ ที่ถึอไว้ในทุนสำรองเงินตราอันเป็นเหตุให้มีผล

๑๘ มาตรา ๓๓ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคสาม แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕0 ® (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕

'๒ใอ



กำไรหรือขาดทุนผลกำไรหรือขาดทุนนั้นให้รับขึ้นหรือจ่ายจากบัญชีสำรองพิเศษตามความในมาตรา ๓๓ แล้วแต่ 
กรณี ล้ามีไม,พอจ่าย ก็ให้จ่ายรายได้ของแผ่นดินเท่าจำนวนที่ขาดอยู่นั้นไปใช้ทุนสำรองเงินตรา

ถ้าในปีต่อๆ ไป ผลประโยชน์อันเกิดจากทุนสำรองเงินตรามีเหลือจากการจ่ายในมาตรา ๓๓ ให้ใช้ 
คืนเงินรายได้ของแผ่นดินจนครบจำนวนที่ได้จ่ายตามความในวรรคก่อนและเมื่อเหลือเท่าใดจึงให้รับขึ้นบัญชีสำรอง 
พิเศษไว้

มาตรา ๓๔/ ๑๒๐ สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคเพื่อกิจการของฝ่ายออกบัตรธนาคารตามกฎหมายว่าด้วย 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้นำเช้าบัญชีสำรองพิเศษ

มาตรา ๓๔/ ๒๒๑ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจโอนสินทรัพย์ในบัญชีสำรองพิเศษเช้าเป็น 
สินทรัพย์ในบัญชีทุนสำรองเงินตรา เพื่อการนำออกใช้ซึ่งธนบัตรได้

เมื่อมีการถอนธนบัตรตามวรรคหนึ่งคืนจากธนบัตรออกใช้ ให้โอนสินทรัพย์ที่มีค่าเท่ากันในบัญชี 
ทุนสำรองเงินตรา เช้าเป็นสินทรัพย์ในบัญชีสำรองพิเศษ

หมวด ๔ 
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๓๔๒๒ ผู้ใดฝ่าแนมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม,เกินห้าหมื่นบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๖ ธนาคารพาณิชย์ใดซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในอัตราที่ต่างไปจากอัตรากำหนด 
อันเป็นการฝ่า'ฝืนมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับเป็นเงินสามเท่าของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขายต่างไปจากอัตราที่ 
กำหนดนั้น หรือเป็นเงินหนึ่งพันบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ากัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ถ. กิตตขจร
นายกรัฐมนตรี

๒๐ มาตรา ๓๔/ ๑ เพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๔๐®) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔
๒® มาตรา ๓๔/ ๒ เพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๔๐๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔
๒๒ มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๔๐๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔



พระราชบัญญ ัต ิ 
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔

ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ 
เป็นปีที่ ๖  ในรัชกาลป็จจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญทหาร และกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ 
บำนาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน

พระมหากษัตริย์ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราช 
บัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
มาตรา๒(๑)พระราชบัญญัตินี้ให้ไข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบรรดากฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญทหารกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ 

ข้าราชการฝ่ายพลเรือน และบรรดากฎหมายกฎ และข้อบังคับอื่น  ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติ 
น ี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
ข้าราชการ หมายความว่า ทหารและข้าราชการพลเรือน ทหาร หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตร 

นายทหารประทวนตลอดจนว่าที่ยศนั้น  ๆ และพลทหารประจำการ

๒๙



ข้าราชการพลเรือน0๙ หมายความว่า ข ้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน

ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
ข้าราชการ'ตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครู
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ หมายความว่าเวลาราชการที่ข้าราชการรับราชการมา 

ตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไวิในพระราชบัญญัตินี้

เงินเดือนเดือนสุดท้าย(๑) หมายความว่า เงินเดือนที่ไต้รับจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนเดือน 
สุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับคำวิชาและหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะและหรือ 
สำหรับประจำตำแหน่งที่ต ้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และหรือสำหรับการสู้รบ และหรือสำหรับการปราบปราม 
ผู้กระทำความผิด แต่ไม'รวมถึงเงินเพิ่มอย่างอื่น  ๆ ส่วนข้าราชการตำรวจซึ่งกรมตำรวจสั่งแต่งตั้งใหไปปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากผู้ว่าจ้าง เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายความว่า เงินเดือนที่ผ ู้ว ่าจ้างจ่ายตาม 
คำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามอัตราเงินเดือนในบัญชีต่อท้ายกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจเดือนสุดท้าย 
ที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สำหรับคำวิชา และหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือสำหรับ 
ประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และหรือสำหรับการสู้รบ และหรือสำหรับ การปราบปรามผู้กระทำ 
ความผิด แต่ไม,รวมเงินเพิ่มอย่างอื่น ๆ

เงินเดือนเดิม(๒) หมายความว่า เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับสูงสุดในครั้งใดก่อนออ่กจากราชการ 
แต่ในกรณีที่มืการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ เงินเดือนเดิมให้หมายความถึงเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับ 
สูงสุดในครั้งใดก่อนออกจากราชการและไต้ปรับตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ใข้บังคับแก่ข้าราชการนั้นแล้ว 

บำเหน็จ หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ไต้รับราชการมาซึ่งจ่ายครั้งเดียว 
บำนาญ หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ไต้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน 
แพทย์ที่ทางราชการรับรอง หมายความว่า ผู้ท ี่ไต้ฃึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 

โรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือแพทย์ที่มืสิทธิประกอบโรคศิลปะใน 
ต่างประเทศซึ่งประกอบโรคศิลปะอยู่ในต่างประเทศนั้น และกระทรวงการคลังได้รับรองให้ทำการตรวจและแสดง 
ความเห็นตามความในพระราชบัญญัตินี้ไต้



ทายาทผู้มีสิ'ทธิ''", หมายความว่า
(๑) บุตร และให้หมายความรวมถึงบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย 

ของผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้ 
หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดา 

(๒) สามีหรือภริยา 
(๓) บิดาและมารดา

ผู้อุปการะ(๔) หมายความว่า
(๑) ผู้ท ี่ได้อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ฉันท์บิดา มารดากับบุตร หรือ 
(๒) ผู้ที่ได้อุปการะข้าราชการประจำหรือข้าราชการบำนาญ ผู้มีรายได้ไม่เพียงพอแก1อัตภาพ หรือ 

ได้อุปการะข้าราชการบำนาญผู้ซึ่งป่วยเจ็บทุพพลภาพ หรือวิกลจริตไม,สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ ผู้อุปการะตาม 
ข้อนี้ต้องเป็นผู้ให้อุปการะประจำเป็นส่วนใหญ่

ผู้อยู่ในอุปการะ'๘ หมายความว่า ผู้ท ี่ได้อยู่ในความอุปการะของผู้ตายตลอดมา โดยจำเป็นต้องมี 
ผู้อุปการะและความตายของผู้นั้นทำให้ได้รับความเดือนร้อนเพราะขาดความอุปการะ

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก 
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

ลักษณะ ๑ 
บำเหนจบำนาญปกติ

หมวด ๑
สิทธิในบำเหน็จบำนาญปกติ

มาตรา ๖  เมื่อข้าราชการผู้ใดออกจากราชการ ให้จ่ายบำเหน็จหรือบำนาญให้ตามเกณฑ์ซึ่งกำหนด 
ไว์ในพระราชบัญญัตินี้

สิทธิในบำเหน็จหรือบำนาญเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้
มาตรา ๗ ภายใต้บ ังคับมาตรา ๘ ข้าราชการซึ่งจะได้รับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติน ี้ 

เมื่อก่อนออกจากราชการหรือก่อนได้รับคำสั่งให้ไปทำการใด  ๆ ตามความในมาตรา ๒๘ ต้องได้รับเงินเดือนจาก 
เงินงบประมาณประเภทเงินเดือน



มาตรา ๘ บุคคลที่ระบุไว้ต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) ผู้ถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะมีความผิด
(๒) ข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อกำหนดให้บำเหน็จหรือบำนาญไว้ในหนังสือ 

สัญญาจ้างตามความต้องการของรัฐบาล
(๓) ผู้ซึ่งรัฐบาลกำหนดเงินอย่างอื่นไว้ให้แทนบำเหน็จหรือบำนาญแล้ว 
(๔) ผู้ซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญไม'ครบหนึ่งปีบริบูรณ์ 
(๔) ผู้ซ่ึงไม1เคยรับราชการมาก ่อน แต ่ได ้เป ็นทหารตามกฎหมายว่าด ้วยการรับราชการทหาร 

เมื่อปลดเป็นกองหนุนแล้วและได้เข้ารับราชการอีกโดยเวลารับราชการจะติดต่อกับเวลารับราชการกองประจำการ 
หรือไม'ก็ตามยังไม,ครบหนึ่งปีบริบูรณ์

มาตรา ๙ ข้าราชการมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุทดแทน
(๒) เหตุทุพพลภาพ
(๓) เหตุสูงอายุ
(๔) เหตุรับราชการนาน
มาตรา ๑๐ สิทธิในการขอบำเหน็จบำนาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอายุความสามปี 
มาตรา ๑๑'๙ บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนนั้น ให้แก'ข้าราชการซึ่งออกจากประจำการเพราะเลิก 

หรือยุบตำแหน่ง หรือซึ่งมีคำสั่งให้ออกโดยไม'มีความผิด หรือซึ่งออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด

มาตรา ๑๒ บำเหน็จบำนาญเหตุทุพพลภาพนั้น ให้แก่ข้าราชการผู้บํวยเจ็บทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ 
ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม'สามารถที่จะรับราชการในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้น 
ต่อไป

มาตรา ๑๓(๒) บำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุนั้น ให้แก'ข้าราชการผู้มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว 
ล้าข้าราชการผู้ใดมีอายุครบห้าสิบปีบริบูรณ์แล้ว ประสงค์จะลาออกจากราชการก็ให้ผู้มีอำนาจสั่ง 

อนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุได้
มาตรา ๑๔'๗ บำเหน็จบำนาญเหตุรับราชการนานนั้น ให้แก่ข้าราชการ ซึ่งมีเวลาราชการสำหรับ 

คำนวณบำเหน็จบำนาญครบสามสิบปีบริบูรณ์แล้ว
ถ้าข้าราชการผู้!ดมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์แล้ว ประสงค์จะ 

ลาออกจากราชการ ก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุรับราชการนานได้ 
มาตรา ๑๔ ข้าราชการผู้ซ ึ่งม ีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จ บำนาญไม'ถึงสิบปีบริบูรณ์ 

มีสิทธิได้บำเหน็จ
ข้าราชการผู้ซ ึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิได้

บำนาญ
มาตรา ๑๖ ข้าราชการผู้มีสิทธิได้บำนาญจะยื่นคำขอรับบำเหน็จตามเกณฑ็ไนมาตรา ๓๒ แทน

บำนาญก็ได้



มาตรา ๑๗(๔) ข้าราชการผู้ใดมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบสิบปีบริบูรณ์แล้ว 
ออกจากราชการเพราะลาออกและไม่มีส ิทธิท ี่จะได้รับบำเหน็จบำนาญปกติตามความในมาตรา ๙ ก็ให้ได้'รับ- 
บำเหน็จตามเกณฑในมาตรา ๓๒

มาตรา ๑๘(๙ช้าราชการการเมืองตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งได้รับราชการในตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
มาแล้วและมีเวลาราชการในตำแหน่งข้าราชการการเมืองรวมกันไม'น้อยกว่าสี่ปีบริบูรณ์ เมื่อออกจากตำแหน่งและ 
ไม'ประสงค์จะรับบำเหน็จบำนาญตามความในบทแห่งพระราชบัญญัตินี้โดยประการอื่น ก็ให้มีสิทธิรับบำนาญเดือน 
ละสองพันบาท

แต่ล้าข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับหรือเคยได้รับบำนาญปกติอยู่ก่อนแล้ว เมื่อข้าราชการผู้นั้นได้ใช้ 
สิทธิตามความในวรรคก่อน สิทธิรับบำนาญที่มือยู่แล้วนั้นเป็นอันสิ้นไป

การคำนวณเวลาราชการตามความในมาตรานี้ ไม'ให้รวมเวลาราชการที่ผู้นั้นได้รับบำเหน็จบำนาญ 
ไปแล้วล้ามีเข้าด้วย

หมวด ๒
เวลาราซการและการนับเวลาราชการสำหรับ 

คำนวณบำเหน็จบำนาญ

มาตรา ๑๙ (๑)ข ้าราชการซ ึ่งม ีอาย ุครบหกส ิบป ีบร ิบ ูรณ ์แล ้ว เป ็นอ ันพ ันจากราชการ เมื่อสิ้น 
ปีงบประมาณที่ข้าราชการนั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ความในวรรคหนึ่งมิให่ใช้บังคับแก'ข้าราชการพลเรือนในพระองค์สมุหราชองครักษ์ รองสมุหราช 
องครักษ์ และข้าราชการการเมือง

การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนในพระองค์สมุหราชองครักษ์ และรองสมุหราชองครักษ์ 
ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ เว้นแต่

(๑) ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าหน้าที่ 
(๒) ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าหน้าที่ 
(๓) ข้าราชการครู ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าหน้าที่
มาตรา ๒๑'1๒1 ก่อนสิ้นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณทุกปี ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุข้าราชการ 

ดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐ ยื่นบัญชีรายขื่อข้าราชการผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญซึ่งมีอายุจะครบหกสิบปี 
บริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไปต่อเจ้ากระทรวงของผู้นั้นและกระทรวงการคลัง

เมื่อเจ้ากระทรวงได้รับบัญชีรายซื่อนั้นแล้วให้พิจารณา ถ้าเห็นว่าข้าราชการผู้!ดสมควรได้รับการ 
พิจารณาชองคณะรัฐมนตรีตามความใน มาตรา ๑๙ ก็ให้ดำเนินการต่อไป



เมื่อได้มีการสั่งต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการผู้โดแล้วให้เจ้ากระทรวงแจ้งไปให้เจ้าหน้าที่ควบคุม 
เกษียณอายุทราบ และให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุแจ้งต่อไปยังกระทรวงการคลัง

วรรคสาม* [ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติๆ (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๓ รก.๒๕๒๓/ ๑๔๖/พ .๒/ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๒๓]

มาตรา ๒๒ การต่อเวลาราชการหนึ่งปีคราวแรกนั้น ให้นับตั้งแต่วันอายุครบหกลิบปีบริบูรณ์ และ 
ล้าจะต่อเวลาราชการให้ในปีถัดไปอีก ให้สั่งต่อเวลาราชการล่วงหน้าไม1น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนสิ้นวันครบการ 
ต่อเวลาราชการครั้งส ุดท้าย ถ้ามิได้มีการสั่งต ่อเวลาราชการภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าข้าราชการผู้น ั้น 
พ้นจากราชการลัดจากวันครบการต่อเวลาราชการครั้งสุดท้ายนั้น

มาตรา ๒๓ การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญนั้นให้นับแต่วันรับราชการรับเงิน 
เดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนซึ่งมิใซ่อัตราข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง

ครูประซาบาล สารวัตรศึกษา หรือข้าราชการวิสามัญที่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายให้ยกฐานะหรือ 
ให้เปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการที่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญตามมาตรา ๗ ได้ และเมื่อได้มีการยกฐานะหรือเปลี่ยน 
ฐานะเป็นข้าราชการที่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญดังกล่าวแล้ว ก็ให้นับเวลาระหว่างที่เป็น

ครูประซาบาล สารวัตรศึกษา หรือข้าราชการวิสามัญที่ติดต่อกับวันที่ได้มีการยกฐานะหรือการเปลี่ยน 
ฐานะนั้นเป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญได้ด้วย

ข้าราชการซึ่งทำงานหรือรับราชการก่อนอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ ให้เริ่มนับเวลาราชการสำหรับ 
คำนวณบำเหน็จบำนาญตั้งแต่วันที่มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์เป็นด้นไป

ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการให้มีสิทธินับเวลาราชการได้ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจำ 
การตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

มาตรา ๒๓ ทวิ'๙ การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่โอนมาจาก 
ข้าราชการส่วนจังหวัดหรือข้าราชการที่โอนมาจากพนักงานเทศบาล ให้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จ 
บำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ใข้อยู่ในวันโอน เป็นเวลาราชการสำหรับ 
คำนวณบำเหน็จบำนาญด้วย

มาตรา ๒๔ ผู้ซึ่งกระทำหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือการ 
สงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจลหรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักคำเรือด0านํ้า ให้นับเวลาราชการที่ปฏิบัติการตามสั่งเป็นทวีคูณ แม้ว่าในระยะ 
เวลาดังกล่าวนั้นจะไม,ได้รับเงินเดือนจากเงิน่งบประมาณประเภทเงินเดือนก็ตาม

นับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นด้นไป ข้าราชการผู้ใดประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตใดที่ได้มีประกาศ, 
ใช้กฎอัยการศึก ให้นับเวลาราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นเป็นทวีคูณ

ในกรณีดังกล่าวในสองวรรคก่อน ถ้าผู้ใดมีเวลาราชการซึ่งอาจนัขเป็นทวีคูณในเวลาเดียวกันได้หลาย 
ประการ ก็ให้นับเวลาระหว่างนั้นเป็นทวีคูณแต่ประการเดียว

มาตรา ๒๔ เวลาป่วยหรือลา หรือต้องพักราชการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนเต็มนั้น สำหรับ 
การคำนวณบำเหน็จบำนาญให้นับเหมือนเต็มเวลาราชการ



เวลาป่วยหรือลา หรือต้องพักราชการ ซึ่งไต้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนไม'เต็มนั้น สำหรับการคำนวณ 
บำเหน็จบำนาญให้นับเวลาตามส่วนแห่งเงินเดือนที่ไต้รับ

เวลาป่วยหรือลา หรือต้องพักราชการ หรือมิไต้อยู่รับราชการ ซึ่งมิไต้รับอนุญาตให้รับเงินเดือน 
ไม,นับเป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ แต่ทั้งนี้มิไต้หมายความถึงผู้ที่มิไต้อยู่รับราชการด้วยเหตุที่ 
ถูกลงทัณฑ์ทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารหรือตำรวจ

มาตรา ๒๖ ในระหว่างที่ทหารกองหนุนไต้รับเบี้ยหวัด ให้นับเวลาสำหรับการคำนวณบำเหน็จ 
บำนาญเสมอหนึ่งในสี่ชองเวลาอยู่รับราชการ

มาตรา ๒๗ ช้าราชการซึ่งทางราชการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกให้ไป่ดูการหรือศึกษาวิชาในต่าง 
ประเทศ ให้นับเวลาสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญในระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ

มาตรา ๒๘ ช้าราชการที่ไต้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งทางราชการสั่ง 
ให้ไปทำการใด  ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ผู้นั้นยังไมมสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ และให้นับ 
เวลาสำหรับ การคำนวณบำเหน็จบำนาญในระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ

มาตรา ๒๙ เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญให้นับแต่ จำนวนปี เศษชองปีถ้าถึงครึ่ง 
ปีให้นับเป็นหนึ่งปี

การนับระยะเวลาตามความในวรรคก่อน สำหรับเดือนหรือวันให้คำนวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี สำหรับจำนวนวัน ถ้ามืรวมกันหลายระยะ ให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน

มาตรา ๓๐(๑) ช้าราชการซึ่งมิใช่ช้าราชการการเมืองผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ล้าภายหลังกลับ 
เช้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยกองทุน 
บำเหน็จบำนาญช้าราชการ

ช้าราชการการเมืองผู้ใดซึ่งต้องออกหรือพ้นจากตำแหน่งโดยผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทย และยังมิไต้รันบำเหน็จบำนาญสำหรับการรับราชการในตอนที่ต้องออกหรือพ้นจากตำแหน่ง ถ้าภายหลังกลับ 
เช้ารับราชการใหม่เป็นช้าราชการการเมือง ให้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญก่อนออกหรือพ้น 
จากตำแหน่งต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง

V ท ุ  1 / 4 ^  ๘ ^  ^ ท ุ  2 / ® /  9 -  เ ^  ๔ *  ท ุ ! / ® /  ^ น  1 / 4 / 0  ! /ผูซงเดรับหรัอมสิทธเิดรับบำนาญปกติหรอผูซงเดรับหรอมสิทธเิดรับบำนาญตามมาตรา ๑๘ ถาภาย 
หลังกลับเช้ารับราชการใหม่เป็นช้าราชการการเมือง และเลิกรับบำนาญในขณะที่กลับเช้ารับราชการใหม่ให้นับ 
เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง หาก 
ผู้น ั้นประสงค์จะรับบำนาญต่อไปจะต้องแจ้งความประสงค์ภายในสามสิบวันนับแต่วันกลับเช้ารับราชการใหม่ 
โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือซื่อไว้เป็นหลักฐานยื่นต่อเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นกลับเช้ารับราชการใหม่ ในกรณีหลังนี้ให้ 
ผู้น้ันมีสิทธิรับบำนาญต่อไป และจะนับเวลาราชการต่อเนื่องมิไต้ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวไม,แจ้งความประสงค์ 
ให้ถือว่าช ้าราชการผู้น ั้น เลิกรับบำนาญเพื่อขอนับเวลาราชการต่อเนื่องโดยให้ส่วนราชการที่ผ ู้น ั้นกลับเช้ารับ 
ราชการใหม่แจ้งไปยังเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นรับบำนาญอยู่เพื่องดจ่ายบำนาญ

ฅ ๐



มาตรา ๓๐ ทว(ิ๒) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติตามกฎหมายว่าด้วย 
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นข้าราชการการเมืองและเลิกรับ 
บำนาญในขณะที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญก่อนออกจากราชการ 
ต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง หากผู้นั้นประสงค์จะรับบำนาญต่อไปจะต้องแจ้งความประสงค์ภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันกลับเข้ารับราชการใหม่ โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือซื่อไว้เป็นหลักฐานยื่นต่อเจ้าสังกัดที่ผู้นั้น 
กลับเข้ารับราชการใหม่ ในกรณีหลังนี้ใท้ผู้นั้นมืสิทธิรับบำนาญต่อไป และจะนับเวลาราชการต่อเนื่องมิได้ เมื่อพ้น 
กำหนดเวลาดังกล่าวไม'แจ้งความประสงค์ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นเลิกรับบำนาญเพื่อขอนับเวลาราชการต่อเนื่อง 
โดยให้ส่วนราชการที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่แจ้งไปยังเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นรับบำนาญอยู่เพื่องดจ่ายบำนาญ

หมวด ๓
วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญ

มาตรา ๓๑* ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญนั้น ให้ต ั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็นเกณฑ์คำนวณ 
แต่ถ้าเป็นการคำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการซึ่งพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ เงิน 
เดือนเดือนสุดท้ายให้หมายความรวมถึงเงินเดือนที่ได้เลื่อนในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้นด้วย

การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้นไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับเงินเดือนที่ได้เลื่อน แต่เงิน 
เดือนที่ได้เลื่อนนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นเงินเดือนเดิม

(๑)ข ้าราชการผ ู้ใดเคยดำรงตำแหน ่งในขณ ะเด ียวก ันหลายตำแหน ่ง แล ้วพ ้นจากตำแหน่งท ี่ม ื 
เงินเดือนสูงก่อนพ้นจากราชการ ให้ถือเงินเดือนเดือนสุดท้ายของตำแหน่งที่มืเงินเดือนสูงจากเงินงบประมาณ 
ประเภทเงินเดือนที่เคยได้รับอยู่นั้นเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสำหรับตั้งเป็นเกณฑ์คำนวณ ในกรณีที่มืกฎหมาย 
หรือข้อบังคับปรับอัตราเงินเดือนชองตำแหน่งที่มืเงินเดือนสูงก่อนข้าราชการผู้นั้นพ้นจากราชการให้ถือเงินเดือน 
ของตำแหน่งที่มืเงินเดือนสูงที่ปรับตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นแล้ว เป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสำหรับตั้งเป็น 
เกณฑ์คำนวณ

มาตรา ๓๒''๒’ วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญ ให้กระทำดังนี้ 
(๑) สำหรับบำเหน็จ ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ 
(๒) สำหรับบำนาญ ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายหารด้วยท้าสิบคูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ 
มาตรา ๓๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๘ เมื่อได้แจ้งการคำนวณบำเหน็จบำนาญปกติให้ผู้มืสิทธิรับ 

ทราบล่วงพ้นสองปีแล้ว ให้ถือว่าการคำนวณนั้นเป็นอันเด็ดขาด
มาตรา ๓๔* [ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ รก.๒๔๙๙/ ๗๗/พ .๑๐/ ๒๗ 

กันยายน ๒๔๙๙]



หมวด ๔(๓)
ผู้รับบำนาญกลับเข้ารับราชการใหม่

มาตรา ๓๕*
มาตรา ๓๕ ทวิ*

ลักษณะ ๒
บำเหน็จบำนาญพิเศษ

มาตรา ๓๖ เมื่อข้าราชการผู้ไดประสพเหตุด้งที่บัญญัติไว้ไนลักษณะนี้ให้จ่ายบำเหน็จหรือบำนาญ 
พิเศษให้สิทธิในบำเหน็จหรือบำนาญพิเศษเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้

มาตรา ๓๗ ข้าราชการ พลทหารกองประจำการ หรือบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวง 
กลาโหมกำหนด ผู้ไดไต้รับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขาหูหนวกทั้งสองข้าง ตาบอด -หรือได้รับการปวยเจ็บ 
ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจแล้ว และแสดงว่าถึงทุพพลภาพไม,สามารถจะรับราชการต่อไปได้อีกเลย 
ทั้งนี้เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ ให้ผู้นั้นได้รับบำนาญ 
ปกติกับทั้งได้รับบำนาญพิเศษด้วย เว้นแต่การได้รับอันตราย ได้รับการปวยเจ็บ หรือการถูกประทุษร้ายนั้นเกิดขึ้น 
จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง

มาตรา ๓๘ ข้าราชการผู้ไดได้รับบำเหน็จหรือบำนาญไปแล้วตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพลทหาร 
กองประจำการ หรือบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ผู้ไดซึ่งได้ออกจากราชการหรือพ้น 
จากหน้าที่ทหารไปแล้ว ล้าภายในกำหนดเวลาสามปี นับแต่วันออกจากราชการหรือพ้นจากหน้าที่ทหาร ปรากฏ 
หลักฐานชัดแจ้งว่า ผู้นั้นเกิดป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพอันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่างที่ผู้นั้น 
รับราชการ หรือทำหน้าที่ทหารอยูกให้จ่ายบำนาญตามมาตรา ๓๗ และล้าถึงตายก็ให้จ่ายบำนาญตามมาตรา ๔๑ 
ทั้งนี้ให้จ่ายให้นับแต่วันขอ และในกรณีที่ได้รับบำเหน็จไปแล้วก็ให้จ่ายเฉพาะบำนาญพิเศษแต่อย่างเดียว

มาตรา ๓๙ การคำนวณบำนาญพิเศษ ให้เจ้ากระทรวงเป็นผู้กำหนดตามสมควรแก1เหตุการณ์ 
ประกอบกับความพิการ และทุพพลภาพของผู้นั้น ตามอัตราด้งต่อไปนี้

(๑) ใบยามปกติ มีอัตราตั้งแต่ห้าในห้าสิบส่วนจนถึงยี่สิบในห้าสิบส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
(๒) ผู้มีหน้าที่ต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือต้องไปราชการหรือ 

ปฏิบัติราชการโดยเรือดำนั้า หรือมีหน้าที่ต้องทำการดำนํ้า หรือมีหน้าที่ทำการกวาดทุ่นระเบิด หรือมีหน้าที่ขุด 
ทำลายทำ หรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหน้าที่เกี่ยวกับไอพิษ ล้าไต้รับอันตรายด้วย หน้าที่ที่กระทำนั้น ให้มี 
อัตราเป็นจำนวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย

(๓) เวลาทำหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือการสงคราม หรือ 
มีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ล้าไต้รับ



อันตรายด้วยหน้าทีทีกระทำนัน ให้มีอัตราตังแต่สามสิบในห้าสิบส่วนจนถึงสามสิบห้าในห้าสิบส่วนของเงินเดือน 
เดือนสุดท้ายในกรณีที่ไม่มีเงินเดือนให้ถืออัตราเงินเดือนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดเป็นเงินเดือนเดือน 
สุดท้าย

มาตรา ๔๐ ผู้โด้รับอันตรายถึงทุพพลภาพตังกล่าวในมาตรา ๓๗ แม้จะยังไม'มีสิทธิรับบำนาญปกติ 
ก็ให้ได้รับบำนาญปกติได้ คิดตามอัตราที่ บัญญัติไวในมาตรา ๓๒ บวกกับบำนาญพิเศษด้วย

มาตรา ๔๑'‘๑’ ผู้ได้รับอันตรายตังกล่าวในมาตรา ๓๗ ถ้าถึงแก,ความตาย เพราะเหตุนั้นก่อนได้รับ 
บำนาญพิเศษไป นอกจากบำเหน็จตกทอดซึ่งจะได้รับตามที่บัญญัติไวในลักษณะ ๓ ก็ให้จ่ายบำนาญพิเศษให้แก1 
ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ตังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๔ อีกด้วย ดังนี้ 

(๑) ในยามปกติเป็นจำนวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย
(๒) ผู้มีหน้าที่ต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือมีหน้าที่ต้องทำการ 

โดดร่ม หรือต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือด0านํ้า หรือมีหน้าที่ต้องทำการดำนํ้า หรือมีหน้าที่ทำการ 
กวาดทุ่นระเบิดหรือมีหน้าที่ขุด ทำลาย ทำหรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหน้าที่เกี่ยวกับไอพิษ หรือเวลาทำหน้าที่ 
ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล 
หรือในระหว่างเวลาที่มีการ ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ 
ที่กระทำนั้น ให้มีอัตราเป็นจำนวนสี่สิบในห้าสิบส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย

มาตรา ๔๒ ช้าราชการผู้!ดได้รับการป่วยเจ็บจนทุพพลภาพตังกล่าว ในมาตรา ๓๗ เพราะเหตุ 
(๑) ต้องไปปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวนอกตำบลที่ตั้งสำนักงานประจำ หรือ 
(๒) ต้องประจำปฏิบัติราชการในท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บซึ่งท้องที่นั้นได้กำหนด 

ไว้โดยพระราชกฤษฎีกา
ถ้าปรากฏว่า ความป่วยเจ็บทุพพลภาพนั้นได้เกิดเนื่องจากการต้องไปปฏิบัติราชการหรือต้องประจำ 

ปฏิบัติราชการนั้น ก็ให้จ่ายบำนาญตามมาตรา ๓๗ และถ้าถึงตายก็ให้จ่ายบำนาญพิเศษตามมาตรา ๔๑(๑)
มาตรา ๔๓ ช ้าราชการ พลทหารกองประจำการ หรือบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวง 

กลาโหมกำหนด ผู้ใดสูญหายไปและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้นั้นได้รับอันตรายตังกล่าวในมาตรา ๓๗ ถึงตาย 
เมื่อพ้นกำหนดสองเดือนนับแต่ วันสูญหาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ว่า ผู้น้ันถึงแก่ 
ความตายในวันที่สูญหายและให้จ่ายบำนาญพิเศษตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๑

ถ้าปรากฏในภายหลังว่า ผู้ที่ต้องสันนิษฐานว่าตายตามความในวรรคก่อนมิได้ตาย ก็ให้งดจ่ายบำนาญ 
พิเศษนั้น และถ้าเจ้ากระทรวงจะต้องจ่ายเงินให้ในระหว่างเวลาที่ต้องสันนิษฐานว่าถึงแก่ความตาย ก็ให้หักจำนวน 
เงินทั้งหมดที่จ่าย ไปแล้วออกจากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายนั้น

มาตรา ๔๔^  บำนาญพิเศษที่บัญญัติในลักษณะนี้ให้จ่ายแก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังนี 
(๑) บุตร ให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน 
(๒) สามีหรือภรรยา ให้ได้รับหนึ่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มี,ชีวิตอยู่ ให้ได้รับหนึ่งส่วน 
ถ้าผู้ตายไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษในอนุมาตราใดตังกล่าว หรือทายาทนันได้ตายไปก่อน 

ให้แบ่งบำนาญพิเศษนั้นระหว่างทายาทผู้มีสิทธิตามส่วนในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้บำนาญพ้1’ศษ



ถ้าได้มีการจ่ายบำนาญพิเศษไปแล้ว หากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มี คำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร 
ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตาย 
หรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้นให้แบ่งบำนาญพิเศษนั้นใหม่ระหว่างทายาฑผู้มีสิทธิ 
โดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิตั้งแต่วันตายของเจ้าบำนาญ กรณีเข่นนี้ 
ให้กระทรวงการคลังหักเอาจากทายาทซึ่งรับบำนาญพิเศษไปก่อนแล้วคืนตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด 

กรณีที่ไม่สามารถหักเงินบำนาญพิเศษที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปในส่วนของตนตามวรรคสามคืน 
ได้ กระทรวงการคลังไม,ต้องรับผิดขอบจ่ายเงินบำนาญพิเศษให้แก,บุตร ซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร 
ขอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบำนาญพิเศษแต่อย่างใด

ถ้าไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษดังกล่าวทั้ง ๓ อนุมาตรา ให้บุคคลซึ่งเจ้ากระทรวงพิจารณา 
เห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตายอยู่หรือเป็นผู้อยู่ในความอุปการะของผู้ตาย เป็นผู้รับบำนาญพิเศษ 
ตามส่วนที่เจ้ากระทรวงจะได้กำหนดให้ และเมื่อได้จ่ายบำนาญพิเศษให้แก'ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้ 
ตายแล้ว หากปรากฏภายหลังว่ามีบุตร ซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรขอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้ 
มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อน หรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึง 
ความตายของบิดาให้สั่งจ่ายบำนาญพิเศษให้แก'บุตรซึ่งศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว กรณี 
เข่นนี้ถ้าไม่สามารถเรียกเงินบำนาญพิเศษที่จ่ายให้ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในความอุปการะของผู้ตายรับไปแล้วคืนได้ 
ให้นำความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อบุคคลซึ่งได้รับบำนาญพิเศษอยู่ตามที่กล่าวข้างต้นตายหรือหมดสิทธิไป ให้ส่วนที่ผู้นั้นได้รับอยู่ 
เป็นอันยุติลงเพียงนั้น

มาตรา ๔๕‘๒) บำนาญพิเศษที่บัญญัติไว่ในมาตรา ๔๔ ให้จ่ายโดยกำหนดเวลาแสะเงื่อนไข ดังนี้ 
(๑) บุตร ให้มีสิทธิได้รับจนอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ เว้นแต่เมื่ออายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์นั้นกำลังศึกษา 

อยู่ในชั้นเตรียมอุดมศึกษาหรือในขั้นอุดมศึกษาหรือชั้นการศึกษาที่ทางราชการรับรองให้เทียบเท่า' ก็ให้ได้รับต่อ 
ไปตลอดเวลาที่ยังทำการศึกษาอยู่ในสถานศึกษา แต่ไม'เกินอายุยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 

(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับตลอดชีวิต เว้นแต่ทำการสมรสใหม่ 
(๓) บิดามารดา ให็ได้รับตลอดชีวิต
(๔) บุคคลอื่นนอกจากที่ได้กล่าวใน (๑) (๒) และ (๓) ถ้าอายุยังไม'ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ ให้อนุโลมรับ 

อย่างบุตร แล้วแต่กรณี ถ้าไม'เข้าลักษณะดังกล่าวแล้ว ให้รับอยู่เพียงสิบปี
ถ้าผู้มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษเป็นผู้พิการถึงทุพพลภาพอยู่ก่อนแล้ว หรือในระหว่างที่มีสิทธิได้รับ 

บำนาญพิเศษ ก็ให้ผู้นั้นได้รับบำนาญพิเศษตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู่
มาตรา ๔๖'■๙ บำนาญพิเศษรายใด มีจำนวนยอดรวมไม'ถึงเดือนละสามร้อยบาท บรรดาผู้มีสิ'ทธิจะ 

ได้รับ จะยื่นคำขอเปลี่ยนเป็นรับบำเหน็จพิเศษ แทนได้ เป็นจำนวนเท่ากับบำนาญพิเศษหกสิบเดือนแต่ต้องไม่ 
น้อยกว่าสามพันบาท

มาตรา ๔๗ การขอบำนาญพิเศษต้องแสดงรายงานแพทย์ที่ทางราชการรับรองกับรายงานแลดง 
เหตุที่ต้องรับอันตราย ได้รับการบิวยเจ็บ หรือถูกประทุษร้ายนั้นด้วย

ในกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๓ ให้แสดงถึงเหตุการณ์อันทำให้ควรเชื่อได้ว่ฤผู้นั้นได้รับอันตรายถึงตาย



ลักษณะ ๓ 
บำเหน็จตกทอด

มาตรา ๔๘''๒’ ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการอยู่ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาย ถ้า 
ความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดเป็น 
จำนวนตามเกณฑ์คำนวณในมาตรา ๓๒(๑) ให้แก'ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังนี้

(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปไห้ได้รับสามส่วน 
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ในกรณีที่ไม'มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่าง 

ทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ
ในกรณีที่ไม1ม ีทายาททั้งสามอน ุมาตราดังกล่าว ให้จ่ายแก'บ ุคคลซึ่งผ ู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต ่อ 

ส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจต่นาไว้ตามวรรคสามหรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อน 

ให้สิทธิในบำเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง
ในกรณีที่ได้มีการจ่ายบำเหน็จตกทอดไปแล้วหากปรากฎว่ามีบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาชองศาลว่าเป็น 

บุตรชอบด้วยกฎหมายชองผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟัองคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายใบหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดา 
ตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้นให้แบ่งบำเหน็จตกทอดนั้นใหม่ระหว่างทายาท 
ผู้ม ีส ิทธิโดยถือว่าบ ุตรขอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษานั้นเป ็นทายาทผู้ม ีส ิทธิต ั้งแต่ว ันตายของเจ้าบำนาญ 
ในกรณีเซ่นนี้ให้กระทรวงการคลังเรียกคืนบำเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งรับบำเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตาม 
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในกรณีที่ไม'สามารถเรียกคืนบำเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไป ในส่วนของตนตามวรรค 
ห้าได้ กระทรวงการคลังไม่'ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก'บุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็น 
บุตรชอบด้วยกฎหมาย ย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบำเหน็จตกทอดแต่อย่างใด

มาตรา ๔๙''๑’ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๘ ผู้ได้รับบำนาญปกติอยู่ หรือผู้มีสิทธิจะได้รับบำนาญปกติ 
หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ตาย ให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดให้แก'บุคคลดังที่บัญญัติไว้ใน 
มาตรา ๔๘ เป็นจำนวนสามสิบเท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับนั้น และให้จ่ายตามส่วนและ 
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรานั้น

มาตรา ๔๐(๒) การคำนวณเงินบำเหน็จตกทอดตามความในลักษณะนีรายใดได้ผลเป็นยอดเงินบำเหน็จ 
ตกทอดไม'ถึงสามพันบาท ก็ให้จ่ายเป็นเงินบำเหน็จตกทอดสามพันบาท

๓๔



ลกษณะ ๔
การพิจารณาสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ

มาตรา ๕๑{๗ เมื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการเจ้าสังกัดซึ่งมีฐานะไม่ตํ่ากว่ากรม หรือ 
จังหวัด แล้วแต่กรณี ได้รับเรื่องราวขอรับบำเหน็จหรือบำนาญแล้วให้รีบตรวจสอบ และน่าส่งให้ถึงกระทรวงการ 
คลังภายใบสามสิบวันนับแต่วันรับ และให้กระทรวงการคลังรีบพิจารณาสั่งภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันรับ ทั้งนี้ 
เว้นแต่ความส่าช้าเป็นเพราะความผิดของผู้ฃอหรือส่วนราชการเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี

การขอให้สั่งจ่ายและการสั่งจ่ายบำเหน็จหรือบำนาญให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

ลักษณะ ๕
การเสืยสิทธิรับบำนาญ

มาตรา ๕๒ ผูใดได้รับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดอยู่ ล้า
(๑) กระทำความผิดถึงต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐาน 

ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ผู้นั้นหมดสิทธิรับบำนาญปกติ หรือบำนาญตกทอดตั้งแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด
มาตรา ๕๓ ช้าราชการผู้ไดมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรงถึงแก,ความตายก่อน 

ได้รับการวินิจฉัยเรื่องที่กระทำผิดวินัยนั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาวินิจฉัยว่า ล้าผู้น้ันไม,ถึงแก'ความตายเสีย 
ก่อนจะต้องได้รับโทษถึงไล่ออกหรือปลดออกหรือไม, ล้าเห็นว่าผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษ ถึงไล่ออกหรือปลดออก 
ทายาทไม,มีสิทธิได้รับบำนาญตามมาตรา ๔๘

มาตรา ๕๔ ผู้ซึ่งได้รับบำนาญปกติ หรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ หรือได้รับบำนาญพิเศษเพราะ 
เหตุทุพพลภาพ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ผู้ใดกระทำความผิดอาญาซึ่งไม,ใช่ความผิดใบลักษณะฐานลหุโทษ 
หรือความผิดอันได้กระทำ โดยประมาท หรือถูกฟ็องว่าเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ล้าถึงแก,ความตายก่อนมีคดี 
หรือก่อนคดีถึงที่สุด ให้กระทรวงเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นเคยสังกัดอยู่พิจารณาวินิจฉัยว่าผู้นั้นได้กระทำความผิดจริงหรือ 
ไม, ล้าเห็นว่าผู้นั้นได้กระทำความผิดซึ่งกฎหมายกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงไว้เกินกว่าหนึ่งปีแล้ว ทายาทไม'มีสิทธิ 
ได้รับบำนาญตามมาตรา ๔๙

มาตรา ๕๕ ทายาทดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับบำนาญตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙

(๑) ผู้ด้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้เจตนากระทำหรือพยายามกระทำให้เจ้าบำนาญหรือผู้ที่จะก่อ 
ให้เกิดสิทธิรับบำนาญแก,ตนถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย



(๒) ทายาทตามมาตรา ๔๔ ต้องคำพิพากษาถึงที่ส ุดว่า ได้เจตบากระทำหรือพยายามกระทำให้ 
ทายาทด้วยกันถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

(๓) ผู้ที่ได้ฟัองเจ้าบำนาญหรือผู้ที่จะก่อให้เกิดสิทธิ.รับบำนาญแก'ตนหาว่าทำความผิดโทษประหาร 
ชีวิต และตนเองกลับต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทำพยานเท็จ

ลักษณะ ๖  
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๕๖ ข้าราชการผูใดลาออกไปดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนหรือสภาผู้แทนราษฎร 
แล้วแต่กรณืก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่ ก็ให้นับเวลาระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง 
สมาชิกสภาผู้แทนหรือสภาผู้แทนราษฎร ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายที่ใข้อยู่ก่อนวันใช้พระราช 
บัญญัตินี้

มาตรา ๕๗ ผู้ซ ึ่งไปหรือผู้ซ ึ่งทางราชการสั่งอนุญาตให้ไปศึกษาวิชาในต่างประเทศก่อนวันใช้ 
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อเช้ารับราชการให้มีสิทธินับเวลาระหว่างไปศึกษาวิชาในต่างประเทศเป็นเวลาราชการสำหรับ 
คำนวณบำเหน็จบำนาญตามเกณฑ็ในกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญที่ใช้อยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๘ ช้าราชการผู้ใดกลับเช้ารับราชการก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายว่า 
ด้วยบำเหน็จบำนาญที่ใช้อยู่ในขณะที่กลับเช้ารับราชการนั้น อาจให้นับเวลาราชการหลายตอนต่อกันได้ก็ให้ผู้นั้น 
มีสิทธิได้นับเวลาราชการตอนก่อนกับตอนหลังต่อกันได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี

บัญชีอัตราเบี้ยหวัดบำนาญ*
ท้ายพระราซบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราซการ (ฉบับท่ี ๑๐)

พ.ศ. ๒๕๑๗

บัญชีหมายเลข ๑
บัญชีปรับอัตราเบี้ยหวัด หรือบำนาญปกติ



บัญชีหมายเลข ๒
บัญชีปรับอัตราเบี้ยหวัดหรือบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ 

หรือกฎหมายว่าด้วยล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ

บัญชีหมายเลข ๓
บัญชีปรับอัตราบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
๑. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษไม่เกิน ๑๐๐ บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีก ๕๐ บาท 
๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษเกิน ๑๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้น 

อีกกึ่งหนึ่งของบำนาญพิเศษเดิม
๓. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษเกิน ๓๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้น 

อีก ๑๕๐ บาท แต่เมื่อเพิ่มตามนี้แล้ว ล้ามีจำนวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. ผู้ใด้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปให้คงได้รับเท่าเดิม 
๕. บำนาญพิเศษที่ปรับแล้วตาม ๑.๒. และ ๓. ล้ามีเศษของบาทให้ป้ดเป็นหนึ่งบาท

บัญชีหมายเลข ๔
บัญชีปรับอัตราบำนาญพิเศษสำหรับทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะซี่งมีสิทธิได้รับอยู่ในวัน 

ท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒
๑ .  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันไม่เกิน ๕๐ บาท‘ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีก

๒๕ บาท
๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๕๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ บาท 

ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบำนาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน
๓. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๑๐๐ บาท แต่ไม,ถึง ๑๐,๐๐๐ 

บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีก ๕๐ บาท แต่เมื่อเพิ่มตามนี้ แล้วล้ามีจำนวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเพียง ๑๐,๐๐๐ 
บาท

๔. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปให้คงได้
รับเท่าเดิม

๕. บำนาญพิเศษและเงินเพิ่มที่ปรับแล้วตาม ๑.๒.และ ๓. ล้ามีเศษของบาทให้ป้ดเป็นหนึ่งบาท

บัญชีหมายเลข ๕
บัญชีปรับอัตราบำนาญพิเศษสำหรับทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะซึ่งมีสิทธิได้รับตั้งแต่วัน 

ท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๒ จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ
๑. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษไม'เกิน ๕๐ บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีก ๒๕ บาท 
๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษเกิน ๕0  บาท แต่ไม'เกิน ๑๐๐ บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีก 

กึ่งหนึ่งของบำนาญพิเศษเดิม



๓ .  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษเกิน ๑๐๐ บาท แต่ไม,ถึง ๑๐,๐๐๐ บาทให้ได้รับเพิ่มขึ้น 
อีก ๕๐ บาท แต่เมื่อเพิ่มตามนี้แล้ว ถ้ามีจำนวนเกิน ๑๐,๐๐๐. บาท ให้ได้รับเพียง-๑๐,๐๐๐ บาท

๔. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้คงได้รับเท่าเดิม 
๕. บำนาญพิเศษที่ปรับแล้วตาม ๑. ๒. และ ๓. ล้ามีเศษของบาท ให้ปิดเป็นหนึ่งบาท

บัญชีหมายเลข ๖
บัญชีปรับอัตราบำนาญตกทอด
๑. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกันไม่เกิน ๒๐ บาท ให้ได้รับเพิ่มขึ้น

อีก ๑๐ บาท
๒. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๒๐ บาท แต่ไม'เกิน ๑๐๐ บาท 

ให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบำนาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกัน
๓ . ผู้ใด้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกันเกิน ๑๐๐ บาท ข้ึนไป ให้ได้รับเพิ่ม 

ขึ้นอีก ๕๐ บาท
๔. บำนาญตกทอดที่ปรับแล้วตาม ๑. ๒. และ ๓. ล้ามีเศษของบาทให้ปิดเป็นหนึ่งบาท

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเบี้ยหวัดและ 
บำนาญ.เพื่อให้เหมาะสมแก่ค่าครองชีพในปัจจุบัน และเพื่อให้ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ เสียภาษีเงินได้เอง จึงจำเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญช้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๙๙
มาตรา ๑๑  การบอกเล ิกรับบำนาญตามมาตรา ๓๐ (จ) แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ 

ช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ตามที่ได้แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ สำหรับผู้ที่ได้กลับเช้ารับราชการใหม่ 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้บอกเลิกได้ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันที่พระราช 
บัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ แต่ทั้งนี้ต้องกระทำในขณะที่ยังรับราชการอยู่ และในกรณีที่ได้รับบำนาญรวมกับเงินเดือน. 
มาแล้วให้คืนบำนาญและเงินที่จ่ายควบกับบำนาญที่รับไปแล้วตั้งแต่วันที่กลับเช้ารับราชการใหม่ให้หมดเสียก่อน 
วันออกจากราชการ
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พรุะราชบัญญัติฉบับนี้ คือ

๑. เน ื่องจากไดม้กีารแก่ไขเพิ่มเต ิม พระราชบัญญ ัต ิระเบ ียบช ้าราชการพลเร ือน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ให้ช้าราชการตำรวจซึ่งกรมตำรวจสั่งแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจ โดยได้รับเงินเดือนจากผู้ว ่าจ้าง 
คงมีฐานะเป็นช้าราชการตำรวจ จึงจำต้องแก่ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
ให้สอดคล้องกันด้วย

๒. ช้าราชการซึ่งออกจากราชการ โดยได้รับบำนาญไปแล้วเป็นผู้ออกจากราชการไปโดยไม,มีความ 
ผิด เมื่อกลับเช้ารับราชการใหม่ก็สมควรให้ประโยซน้ในการนับเวลาราชการตอนก่อนกับตอนหลังติดต่อกันได้



๓. เพื่อเหมาะลมแก่ความเป็นอยู่และความเป็นธรรมแก่ข้าราชการซึ่งได้รับราซการมานาน จึงสมควร 
ให้สิทธิในการคำนวณบำนาญตามกฎหมายโดยไม,มีข้อจำกัดขั้นสูงไว้สำหรับบำนาญที่จะพึงได้รับ

๔. เนื่องจากข้าราชการประจำตลอดจนข้าราชการบำนาญบางคนบิดา มารดา ได้ตายเสียตั้งแต่เล็ก 
ต้องอาศัยญาติพี่น้อง เช่น บิ ย่า ตา ยาย หรือผู้มี'ใจ'บุญอ่ืน  ๆ ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษามาตั้งแต่ 
เยาว์วัย เช่นเดียวกับบิดามารดา จนกระทั่งเข้ารับราชการ เมื่อข้าราชการผู้นั้นถึงแก'กรรมลง โดยที่มิได้มีบุตรภริยา 
โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูมาก็ควรได้รับบำนาญตกทอดเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้สำหรับผู้รับ 
บำนาญพิเศษ และในทำนองเดียวกันข้าราชการที่ไม่มีบิดามารดาและบุตรภริยา แต่ได้อุปการะเลี้ยงดูผู้หนึ่งผู้โด 
เมื่อข้าราชการผู้นั้นถึงแก,กรรม ย่อมเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู'ในความอุปการะเลี้ยงดูได้รับความเดือดร้อน จึงเป็นการ 
สมควรที่จะให้ผ ู้อยู'ในความอุปการะเลี้ยงดูได้ร ับบำนาญตกทอดด้วย และเนื่องจากเดิมไม'ม ีบทนิยามคำว่า 
ผู้อุปการะ และผู้อยู่ในอุปการะ ฉะนั้น จึงควรมีบทนิยามไว้เพื่อให้ชัดแจ้งขึ้น

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๔๐๒
มาตรา ๓ ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยมีสิทธิได้รับบำนาญก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ 

ถ้ากลับเข้ารับราชการใหม่ คำว่าเงินเดือนเดิม ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
ให้หมายถึงเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับอันดับสูงสุดในครั้งใดก่อนออกจากราชการรวมกับเงินเพิ่มพิเศษประจำ 
เดือนชั่วคราว(พ.) ตามเกณฑ์ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ

มาตรา ๔ เพื่อประโยชน์แห่งมาตรา ๓๑ วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้รวมเงินเพิ่มพิเศษประจำเดือนชั่วคราว(พ.) ตามเกณฑ์ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้ 
บ ังคับเข้ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ได้รับอยู่ก ่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ ซึ่งให้ตั้งเป็นเกณฑ์คำนวณ 
บำเหน็จบำนาญตามความในวรรคท้ายแห่งมาตรานั้นด้วย

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ ๔ บำนาญปกติให้จำกัดจำนวนอย่างสูงไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
มาตรา ๑๓ บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไม'กระทบกระทั่งสิทธิของผู้โด้รับ หรือมีสิทธิได้รับบำนาญ 

ตกทอดอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ
มาตรา ๑๔ ผู้โด้รับหรือมีสิทธิจะได้รับเบี้ยหวัดบำนาญโดยคำนวณจากอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่ 

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับและได้รับเงินเพิ่มอยู่ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจำเดือนชั่วคราว 
สำหรับผู้ที่ได้รับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๔๐0  ให้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญตามอัตราในบัญชีท้าย 
พระราชบัญญัตินี้

ผู้โด้รับบำนาญโดยคำนวณจากอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ ซึ่งกลับ 
เข้ารับราชการใหม่โดยมิได้นับเวลาราชการติดต่อกัน เมื่อออกจากราชการในตอนหลัง สำหรับบำนาญเดิมที่จะได้ 
รับ ให้ได้รับตามอัตราในบัญชีดังกล่าวในวรรคแรก

บทบัญญัติในวรรคแรกให้ใช้บังคับเฉพาะผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพราะเหตุที่ได้
รับราชการ
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่รัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข ้าราชการพลเร ือนและกฎหมายว ่าด ้วยระเบ ียบข ้าราชการฝ ่ายต ุลาการ ยกเล ิกเง ิน เพ ิ่มพ ิเศษประจำเด ือน



ชั่วคราว(พ.) โดยรวมเงินเพิ่มพิเศษเข้าเป็นเงินเดือน จึงต้องแก้กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้ 
สอดคล้องกัน และในโอกาสเดียวกันนี้สมควรที่จะแก้หลักการบางประการในกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการเสียในคราวเดียวกันด้วย เซ่น เปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีอายุครบห้าสิบปีบริบูรณ์ หรือมีเวลาราชการ 
ครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ลาออกจากราชการขอรับบำเหน็จบำนาญได้ และยกเลิกบำนาญตกทอดซึ่งปรากฏว่าได้มี 
ความยุ่งยากใน ทางปฏิบัติเป็นอันมาก และเปลี่ยนเป็นบำเหน็จตกทอด

อน่ึง เนื่องจากการที่เอาเงินเพิ่มพิเศษประจำเดือนชั่วคราว(พ.) มารวมกับเงินเดือนและถือเป็นเงิน 
เดือนนั้น เป็นผลให้ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ ภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ ได้รับบำนาญมีจำนวน 
สูงข้ึน ท้ัง  ๆ ที่การคำนวณเป็นไปตามวิธีเดิม จึงสมควรปรับปรุงอัตราเบี้ยหวัด บำนาญของข้าราชการที่ได้รับอยู่ 
ในขณะนี้เพิ่มขึ้นให้สมส่วนกัน เพื่อความเป็นธรรมแก'ข้าราชการซึ่งได้ปฏิบัติงานให้แก'บ้านเมืองมาแล้วนั้นด้วย

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปีงบประมาณได้เปลี่ยนจากปีปฏิทินเป็น 
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีหนึ่งถึงเดือนกันยายนของปีถัดไป และเป็นการสมควรที่จะเปลี่ยนหลักเกณฑ์ 
เกษียณอายุของข้าราชการให้สอดคล้องกับปีงบประมาณใหม่ โดยให้ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว พ้นจาก 
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์นั้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๐๙
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในกรณีที่มีการโอนข้าราชการส่วนจังหวัดมาเป็น 
ข้าราชการ ให้ผู้ที่โอนมามีสิทธิได้นับเวลาราชการระหว่างที่เป็นข้าราชการส่วนจังหวัดเป็นเวลาราชการสำหรับ 
คำนวณบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้ด้วย จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า 
ด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๑๒
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้ข้าราชการที่โอนมาจากพนักงานเทศบาล 
มีสิทธิได้นับเวลาระหว่างที่เป็นพนักงานเทศบาลเป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่า 
ด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้ด้วย

ประกาศชองคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๒๔
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า กระทรวงกลาโหมได้ประกาศใช้ ข้อบังคับว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 

เพิ่มการเลื่อนฐานะของผู้ที่ได้เลื่อนฐานะเป็นข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๔๑๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๔๑๔ และโดยที่สภาพเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะนี้เป็นเงินเดือน จึงสมควรแกไชเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จ 
บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อให้นำเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะมารวมเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสำหรับคำนวณ 
บำเหน็จบำนาญ หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๔ ๑



พระราชบัญญ ัต ิบำเหน ็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๖
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้ ช้าราชการซึ่งจะต้องออกจากราชการ 
เพราะเกษียณอายุ ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปีชองปีพื่ออกจากราชการ และน่าเงินบำเหน็จ 
ความชอบที่ได้รับนั้นมาคำนวณบำเหน็จบำนาญ

พระราชบัญญ ัต ิบำเหน ็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗
มาตรา ๕ ให้ผู้!ด้รับหรือมีสิทธิจะได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 

หรือบำนาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญช้าราชการ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ได้รับเบี้ย 
หวัด หรือบำนาญตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายพระราชบัญญัตินี้

ผู้ซึ่งกลับเช้ารับราชการใหม่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับโดยมิได้นับเวลาราชการติดต่อกัน 
และถูกงดบำนาญตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญช้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ เมื่อออกจากราชการในหรือหลังวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สำหรับบำนาญเดิมที่จะได้รับ ให้ได้รับตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายพระราช 
บัญญัตินี้

มาตรา ๖ ให้ผู้!ด้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๔ พุทธ 
ศตวรรษ หรือกฎหมายว่าด้วยล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๔ พุทธศตวรรษ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๒ ท้ายพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๗ ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๐๒ 
มิให้ใช้บังคับแก่ผู้!ด้รับหรือมีสิทธิจะได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญปกติตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๖ แห่งพระราช 
บัญญัตินี้

มาตรา ๘ ให้ผู้!ด้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ 
นี้!ช้บังคับ ใต้รับบำนาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายพระราชบัญญัตินี้

มาตรา .๙ ผู้!ด้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ 
อยู่ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๒ ให้รวมบำนาญพิเศษและเงินเพิ่มที่ได้รับอยู่ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 
เพิ่มพิเศษประจำเดือนชั่วคราวสำหรับผู้ที่ได้รับเงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๔๐๐ เช้าด้วยกันแล้ว 
ปรับให้ได้รับเป็นบำนาญพิเศษอย่างเดียวตาม อัตราในบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายพระราชบัญญัตินี้

ผู้!ด้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะเริ่มตั้งแต่ 
วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๒ เป็นด้นมา และได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับอยู่จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้ได้รับบ ำน าญ พ ิเศ ษ ต าม อ ัต ราใบบ ัญ ช ีห ม าย เลข  ๕ ท ้าย พ ระราช บ ัญ ญ ัต ิน ี้

มาตรา ๑๐ ผู้!ด้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบำนาญตกทอดอยู่ในวันที่ พระราชบัญญัตินี้!ช้บังคับ ให้รวม 
บำนาญตกทอดและเงินเพิ่มที่ได้รับอยู่ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจำเดือนชั่วคราวสำหรับผู้ที่ได้รับ 
เงินในงบประมาณเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๔๐๐ เช้าด้วยกันแล้วปรับให้ได้รับเป็นบำนาญตกทอดอย่างเดียวตาม 
อัตราในบัญชีหมายเลข ๖ ท้ายพระราชบัญญัตินี้



พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ {ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับ่นี้ คือ โดยที่เป็น การสมควรปรับปรุงอัตราเบี้ยหวัดและ 
บำนาญ เพื่อให้เหมาะสมแก่ค่าครองชีพในปิจจุบัน และเพื่อให้ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเสียภาษีเงินได้เอง จึงจำเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัติบี้ขึ้น -

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติบี้ คือ ใดยที่กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญช้าราชการซึ่ง 
บัญญัติให้ช้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วุ อาจได้รับการต่อเวลาราชการให้รับราชการต่อไปอีกไดใน 
กรณี พิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก,ราชการอย่างยิ่ง น้ัน ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ 
ของประเทศในป้จจุบัน สมควรที่จะได้ยกเลิกการ ต่อเวลาราชการให้แก,ช้าราชการ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
แล้ว ไม,ว่าในกรณีใด จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติบี้

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
มาตรา ๕ การบอกเลิกรับบำนาญตามมาตรา ๓ ๐ ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญช้าราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบี้ สำหรับผู้ที่เช้ารับราชการเป็นช้าราชการก่อนวันที่พระราช 
บัญญัติบี้ใช้บังคับ ให้บอกเลิกได้ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติบี้ใช้บังคับ แต่ทั้งบี้ 
ต้องกระทำในขณะที่ยังรับราชการอยู่ และในกรณีที่ได้รับบำนาญรวมกับเงินเดือนมาแล้ว ให้คืนบำนาญและเงิน 
ที่จ่ายควบกับบำนาญที่รับไปแล้วตั้งแต่วันที่เช้ารับราชการเป็นช้าราชการให้หมดเสียก่อนวันออกจากราชการ

มาตรา ๖  บทบัญญัติมาตรา ๓๔ ทวิ ไม'กระทบกระเทือนสิทธิของช้าราชการส่วนห้องถิ่นซึ่งได้รับ 
หรือมีสิทธิในบำนาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนห้องถิ่น ซึ่งภุายหลังได้เช้ารับราชการ 
เป็น ช้าราชการก่อนวันที่พระราชบัญญัติบี้ใช้บังคับ และช้าราชการผู้นั้นไม่ได้ ใช้สิทธิบอกเลิกรับบำนาญเพื่อต่อ 
เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ ตามมาตรา ๔

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับบี้ คือ โดยที่ได้มี การแก่ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
บำเหน็จบำนาญช้าราชการส'วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐ เกี่ยวกับการให้ช้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ 
บำนาญ ช้าราชการซึ่งออกจากราชการแล้ว ภายหลังเช้ารับราชการเป็นช้าราชการส่วนท้องถิ่น มีสิทธิขอต่อเวลา 
ราชการระหว่างที่เป็นช้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญช้าราชการกับเวลาราชการระหว่างที่เป็น 
ช้าราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเซ่นเดียวกับกรณีการกลับเช้ารับราชการใหม่ได้ จึงสมควร 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ให้ช้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่า 
ด้วยบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการแล้ว ภายหลังเช้ารับราชการเป็นช้าราชการมีสิทธิ 
ขอต่อเวลาราชการระหว่างที่เป็นช้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้อง 
ถิ่นกับเวลาราชการระหว่างที่เป็นช้าราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเซ่นเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตราพระ 
ราชบัญญัติบี้ขึ้น



พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๒๓
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สถานการณ์ของประเทศอยู่ในภาวะที่มีภัย 
รอบด้าน และภาวะทางเศรษฐกิจของโลกที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ก็กระทบกระเทือนต่อการพัฒนาประเทศชาติ 
สมควรที่จะเปิดโอกาสให้สามารถใช้ทรัพยากรทางด้านบุคคลมาร่วมกันทำประโยชน์แก'ประเทศชาติในด้านการ 
รักษาความมั่นคงชองราชอาณาจักร หรือเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาและการพัฒนาประเทศให้มากที่ส ุด 
แต่เนื่องจากตามกฎหมายปีจจุบันนอกจากช้าราชการพลเรือนในพระองค์แล้วเมื่อช้าราชการมีอายุครบหกสิบปี 
บริบูรณ์ต้องพ้นจากราชการ แม้ว่าทางราชการ จะยังเล็งเห็นประโยชน์ชองช้าราชการผู้นั้นอยู่ก็ไม่สามารถจะเรียก 
กลับมาทำประโยชน์ให้แก'ประเทศชาติได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ฃึ้น

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๔๒๖
มาตรา ๙ ในกรณีที่มีผู้!ด้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๔๒๑ อยู่ก่อนวันที่พระราช 
บัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้เงินเพิ่มพิเศษดังกล่าวมีผลใช้บังคับในการรวมเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายตั้งแต่วันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๒๑
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก่ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
บำเหน็จบำนาญช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด 
(พ.ป.ผ.) เช้ากับเงินเดือนเดือนสุดท้าย เพื่อการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังตั้งแต่วัน 
ประกาศใช้ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๔๒๑ และสมควร 
ให้บุตรที่ได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วย กฎหมายของผู้ตาย มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษและบำเหน็จ 
ตกทอดได้ เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๔ ฉบับบีจจุบัน และสมควรให้ทบวง 
กรม หรือส่วนราชการเจ้าสังกัดซึ่งมีฐานะไม่ตํ่ากว่ากรม หรือจังหวัด มีอำนาจส่งเรื่องราวขอรับบำเหน็จบำนาญได้ 
เซ่นเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัด และให้การสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังโดย 
ให้รีบตรวจสอบ และนำส่งให้ถึงกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่ วันรับ และให้กระทรวงการคลังรีบ 
พิจารณาสั่งภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันรับ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๔๓0
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญช้าราชการ 
ซึ่งบัญญัติให้ช้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วอาจได้รับการต่อเวลาราชการให้รับราชการต่อไปอีกได้ 
ในกรณีพิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการอย่างยิ่งนั้น ไม,เหมาะสมกับสภาวการณ์ 
ของประเทศในบีจจุบัน สมควรที่จะได้ยกเลิกการ ต่อเวลาราชการให้แก,ช้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
แล้ว ไม'ว่าในกรณีใด จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๙ การนับเวลาราชการของผู้กลับเข้ารับราชการใหม่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ 

พระราชบัญญัตินี้ใซ้บังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห,งกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญช้าราชการที่ใช้อยู่ก่อนที่ 
จะมีการแก่ไช เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติบำเหน็จ 
บำนาญช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ไดใช้บังคับมานานแล้วและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม,เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับหลักการในการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการคิดเวลาราชการสำหรับ คำนวณ 
บำเหน็จบำนาญชองช้าราชการที่กลับเช้ารับราชการใหม่ สิทธิรับบำเหน็จ ตกทอดและการแบ่งจ่ายเงินบำเหน็จ 
ตกทอด สมควรแก่ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัตินี้



เ

พระราชบัญญ ัต ิ 
กองทุนบำเหน็จบำนาญช้าราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เป็นปีท่ี ๕๑ ในรัชกาล,ซจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว่โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา

ดังต่อไปนื้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราช พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๒ (๑) พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น 

ไป เว้นแต่บทบัญญัติแห่งหมวด ๓ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้ 
บังคับเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
ข้าราชการ หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูข้าราชการรัฐสภาสามัญตาม 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ 
และข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร (บทนิยามนี้ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๒)

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
“สมาซิก” หมายความว่า สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

๔ ๖



“เงินเดือน” หมายความว่าแงินเดือนที,ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการนั้น  ๆ รวม 
ทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชา สำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ สำหรับการสู้รบ หรือ 
สำหรับการิปราบปรามผู้กระทำความผิด แต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มอย่างอื่น

“เงินสะสม” หมายความว่า เงินที่สมาซิกสะสมเข้ากองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เงินสมทบ” หมายความว่า เงินที่รัฐบาลจ่ายสมทบเงินสะสมตามพระริาซบัญญัตินี้ 
“เงินประเดิม” หมายความว่า เงินที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนเพื่อจ่ายเพิ่มให้แก,สมาซิกซึ่งเป็น 

ข้าราชการอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวด ๓ ใช้บังคับและเสือกรับบำนาญ
“เงินซดเชย” หมายความว่า เงินที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนเพื่อจ่ายเพิ่มให้แก่สมาซิกซึ่งรับบำนาญ 
“บำนาญ” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่สมาซิกเป็นรายเดือนเมื่อสมาซิกภาพชองสมาซิกสิ้นสุดลง 
“บำเหน็จ” หมายความว่าแงินที่จ่ายให้แก่สมาซิกโดยจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อสมาซิกภาพของสมาซิก

ส้ินสุดลง
“บำเหน็จตกทอด” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก'ทายาทโดยจ่ายให้ครั้งเดียวในกรณีที่สมาซิก 

หรือผู้รับบำนาญถึงแก,ความตาย
“เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาตั้งแต่วันที่สมาซิกเริ่มรับราชการจนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับเงิน 

เดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และให้หมายความรวมถึงการนับเวลาราชการเป็น 
ทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการด้วย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้ และให้มีอำนาจแต่ง 

ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
การจัดตั้งกองทุน และลักษณะของกิจการกองทุน

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรียกโดยย่อ
ว่า กบข.

ให้กองทนเป็นนิติบคคล มีวัตถประสงค์ดังต่อไปนี้



(๑) เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการ 
แก,ช้าราชการเมื่อออกจากราชการ

(๒) เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 
(๓) เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก 

มาตรา ๖  กองทุนประกอบด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(๑) เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม และเงินชดเชย 
(๒) เงินที่ได้รับจัดสรรตามมาตรา ๗๒ 
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้

' (๔) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๔) รายได้อื่น
(๖) ดอกผลชองเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

มาตรา ๗ กิจการชองกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่า 
ด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหม่ายว่าด้วยประกันสังคม

มาตรา ๘ ให้กองทุนมีสำนักงานใหญ่ ณ สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
และจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อ่ืนใด ตามความจำเป็นก็ได้

มาตรา ๙ ให้กองทุนมีอำนาจกระทำกิจการต่าง  ๆ ภายในชอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ และ 
อำนาจเซ่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) ถือกรรมสิทธึ๋ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทำนิติกรรมใด  ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) ให้สมาชิกกู้ยืมเงิน
(๔) ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน
(๔) กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เก ี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน
มาตรา ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนให้จ่ายจากเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
มาตรา ๑๑ กองทุนไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ 

รายได้ของกองทุนไม'ต้องน่าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

หมวด ๒
การควบคุมและการบริหาร

มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญช้าราชการ 
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการคณะ

๔๘



กรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราขการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ผ ู้อำนวยการสำน ักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผ ู้ว ่าการธนาคารแห ่ง 
ประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ ู้แทนสมาชิกซึ่งเป ็น 
ข้าราชการตามมาตรา ๓ ประเภทละหนี่งคนซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๑๓ และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคนซึ่งได้ 
รับเลือกตามมาตรา ๑๔ เป็นกรรมการ

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ-
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งพนักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการไดีไม,เกินสองคน
มาตรา ©๓ การเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
มาตรา ๑๔ ให้ประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้แทนสมาชิกประชุมร่วม 

กัน เพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม'มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่นไล่ออก ปลดออก ให้ 
ออก หรือเลิกจ้างเพราะทุจริต'ต่อหน้าที่หรือถือว่าทุจริตต่อหน้าที่

' (๒) ไม่เป็นข้าราชการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ชองพรรคการเมือง

มาตรา ๑๖ ให้กรรมการผู้แทนสมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี แต่จะดำรงตำแหน่ง 
เกินสองวาระติดต่อกันมิได้ . -

มาตรา ๑๗ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี แต่จะเป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเกินสองวาระติดต่อกันมิได้

มาตรา ๑๘ นอกจากการพันจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้แทนสมาชิก หรือกรรมการผู้ทรง 
คุณวุฒิพันจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย^
(๒) ลาออก

.(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ 

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) พ้นจากการเป็นสมาชิกหรือพ้นจากภารเป็นข้าราชการประเภทที่ตนได้รับเลือกเป็นผู้แทน 

ในกรณีกรรมการผู้แทนสมาชิก
(๗) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่กรรมการผู้แทนสมาชิกหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพันจากตำแหน่งตามวาะ 
ให้1ดำเนินการเลือกกรรมการ'ขึ้น'ใหม่ภาย'ใน'หกสิบ'วัน ใน'ระหว่างที่ยังมิ'ได้มีการเลือกกรรมการ'ขึ้น'ใหม่ ให้1กรรมการ 
ที่พันจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป จนกว่ากรรมการที่ได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที



มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กรรมการผู้แทนสมาซิกผู้ใดพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้ผู้ซึ่งได้คะแนนกัด 
ไปซึ่งขึ้นบัญชีไวในการเลือกผู้แทนสมาซิกของข้าราชการประเภทนั้นเป็นกรรมการแทนในกรณีที่ไม'มีผู้ขึ้นบัญขีไว้ 
ให้ดำเนินการเลือกกรรมการผู้แทนสมาซิกประเภทนั้นขึ้นใหม่ตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้ดำเนินการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ขึ้นแทนตามมาตรา ๑๔

ให้กรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกให้ดำรงตำแหน่งแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองอยู่ใน 
ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ในกรณีที่วาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ไม'ถึงสามสิบวัน จะไม'แต่งตั้งหรือเลือกกรรมการขึ้นดำรง 
ตำแหน่งแทนก็ได้

มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แต่งตั้งเลขาธิการ จาก 
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม'เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด 

ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไม'เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ไม'เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นชองรัฐ
(๗) ไม'เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาซิกสภาห้องถิ่นหรือผู้บริหาร 

ท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ชองพรรคการเมือง
(๘) ไม'เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง 

กันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(๙) ไม'เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการที่กระทำให้แก'กองทุน ไม'ว่า 

โดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้น
มาตรา ๒๒ การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการกำหนดเงื่อนไชในการทดลองปฏิบัติ 

งานหรือการทำงานในหน้าที่เลขาธิการ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการกำหนด โดยให้มีอายุการจ้าง 
คราวละไม'เกินสี่ปี และเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาจ้างแล้วคณะกรรมการจะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้

การทำสัญญาจ้างเลขาธิการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจทำสัญญาในนามของกองทุน 
ให้เลขาธิการได้รับเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 
มาตรา ๒๓ นอ่กจากการพ้นจากตำแหน่งตามอายุการจ้างเลขาธิการพันจากตำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑

๕ 0



(๔) คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เลิกจ้าง
มาตรา ๒๔ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดขอบในการบริหารกิจการ 

ของกองทุนให้เป็นไปตามวัต่ถุประสงค์ของกองทุนและตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะ 
กรรมการกำหนด

เลขาธิการต้องรับผิดขอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุน 
มาตรา ๒๔ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของกองทุนการ 

ปฏิบัต ิงานของเลขาธิการและการมอบอำนาจให้ผู้อ ื่นปฏิบัติงานแทนเลขาธิการให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะ 
กรรมการกำหนด

นิติกรรมที่กระทำโดยฝ่า‘ฝืนข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่ผูกพันกองทุนเว้นแต่คณะกรรมการจะ
ให้สัตยาบัน

มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบาย และออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งในการบริหารกิจการ

ของกองทุน
(๒) กำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง 
(๓) กำกับดูแลการจัดการกองทุน
(๔) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการ และการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติ

งานแทนเลขาธิการ
(๔) กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน และค่าใช้จ ่ายอื่นที่เก ี่ยวกับกิจการ

ของกองทุน
(๖) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ่ายเงินของกองทุน 
(๗) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และค่าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบรรจุแต่งตั้ง ถอดถอน 

และวินัยของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนการกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นรวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการ 
(๘) พิจารณามอบหมายให้สถาบันการเงินจัดการเงินของกองทุน 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๐) แต่งตั้งผู้แทนเข้าประขุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือทุ้นของบริษัทหรือ 

หน่วยงานอื่นใดที่กองทุนถือหุ้นอยู่
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามที่กำหนดในพระราช

บัญญัตินี้
มาตรา ๒๗ การประขุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประขุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน 

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประขุม
ในการประขุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประขุมหรือไม'อาจปฏิบัติหน้าที่ไดํให้ 

กรรมการที่มาประขุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประขุม
การวินิจฉัยขี้ขาดของที่ประขุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสืยงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประขุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงซีขาค



การออกเสียงลงมติแต่งตั้งหรือเลิกจ้างเลขาธิการต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน 
กรรมการทั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่ง

มา.ตรา ๒๘ กรรมการผูใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น 
มาตรา ๒๙ ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความ- 

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๐ ให้มีคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ 

การคลังเป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คนซึ่งคณะกรรมการ 
แต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการและเลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

.มาตรา ๓๑ ให้คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการลงทุนต่อคณะกรรมการ
(๒) ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การดัดเลือกสถาบันการเงินที่จะมอบ 

หมายให้จัดการเงินของกองทุน
(๓) ติดตามดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงินที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน 
(๔) รายงานุผลการดำเนินการด้านการลงทุนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
(๔) ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๓๒ ให้มีคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ ประกอบด้วยเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธาน 
อนุกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมประซาสัมพันธ์ และผู้แทนสมาชิกจำนวนห้าคนเป็นอนุกรรมการ 
และให้เลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

การเลือกผู้แทนสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 
มาตรา ๓๓ ให้คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นสื่อกลางระหว่างกองทุนกับสมาชิก ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก 
(๒) เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และรายงานความคืบหน้าของการจัดการกองทุน 
(๓) รับฟ้งความคิดเห็นและป้ญหาต่าง  ๆ จากสมาชิก
(๔) พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้

แก'สมาชิก
(๔) ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๓๔ ให้นำมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒0  มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มา 
ใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่ง การพันจากดำแหน่งและการประชุมขอ่งคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

หมวด ๓
สมาซิกและสิทธิประโยซนของสมาซิก

มาตรา ๓๔ ให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นสมาชิก
(๑) ผู้ซึ่งเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใข้บังคับ



(๒) 'ผู้ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชิการตามพระราชิบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี๋ใซ้บังคับ 
มาตรา ๓๖ ' บุคคลต่อไปนี้จะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้

(๑) ข้าราชิการซึ่งรับราชิการอยู่ในวันก่อนวันที่บฑบัญญัติแห่งหมวดนี้ใข้บังคับ - - ‘
(๒) ข้าราชิการซึ่งออกจากราชิการเพื่อไปปฏิบัติงานตามพระราชิกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนด 

หลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชิการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชิการก่อนวันที่บทบัญญัติแห่ง 
หมวดนี้ใข้บังคับและกลับเข้ารับราชิการตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใข้บังคับ

การสมัครเป็นสมาชิกให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยประกาศใน 
ราชิกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๗ บำเหน็จบำนาญและบำเหน็จตกทอดให้จ่ายจากเงินงบประมาณสำหรับเงินสะสม เงิน 
สมทบ เงินประเดิม เงิน'ชิดเชิย และผลประโยชิน์ตอบแทน เงินดังกล่าวให้จ่ายจากกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ 
กำหนดไวิในพระราชิบัญญัตินี้

มาตรา ๓๘ ข้าราชิการซึ่งออกจากราชิการ ถ้ากลับเข้ารับราชิการใหม่ตั้งแต่วันที่บฑบัญญัติแห่ง 
หมวดนี้ใข้บังคับให้นับเวลาราชิการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนก่อนออกจากราชิการต่อเนื่องกับการรับ 
ราชิการในตอนหลังได้ เว้นแต่ข้าราชิการผู้นั้นถูกปลดออก หรือไล่ออกจากราชิการเนื่องจากกระทำความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงและไม'มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญจากการรับราชิการตอนก่อ่นออกจากราชิการ -

ข้าราชิการซึ่งได้รับบำเหน็จไปแล้ว จะนับเวลาราชิการต่อเนื่องตามวรรคหนึ่งได้จะต้องคืนบำเหน็จ 
ที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจำชิองธนาคารออมสิน ส่วนระยะเวลาในการคืนบำเหน็จให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้าราชิการซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติแล้ว ให้งดการจ่ายบำนาญตลอดเวลาที่กลับเข้ารับ 
ราชิก่ารใหม่นั้น .แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะรับบำนาญต่อไป จะต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อส่วนราชิการเจ้า 
สังกัดที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชิกๆรใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันกลับเข้ารับราชิการ และจะนับเวลาราชิการต่อเนื่อง 
มิได้ กรณีนี้ถ้าเงินเดือนที่ได้รับในชิณะกลับเข้ารับราชิการใหม่เท่าหรือสูงกว่าเงินเดือนเดิมเมื่อออกจากราชิการให้ 
งดการจ่ายบำนาญ.แต่ถ้าเงินเดือนใหม่น้อยกว่าเงินเดือนเดิมให้รับบำนาญเท่ากับผลต่างชิองเงินเดือนใหม่และเงิน 
เดือนเดิมโดยให้ส่วนราชิการที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชิการใหม่แจ้งไปยังเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นรับบำนาญอยู่เพื่องดหรือลด 
การจ่ายบำนาญ เมื่ออกจากราชการให้มีสิทธิได้รับบำนาญโดยคำนวณจากเงินเดือน และเวลาราชิการในตอนใหม่ 
บวกเข้ากับบำนาญเดิม บำนาญในตอนหลังจะเปลี่ยนเป็นชิอรับบำเหน็จแทนก็ได้

เพื่อประโยชิน์แห่งมาตรานี้ ข้าราชิการซึ่งกลับเข้ารับราชิการใหม่อาจมีสิทธิได้รับเงินประเดิมตาม 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไชิที่กำหนดในกฎกระทรุวง

ความในมาตรานี้ให้ใข้นังคับแก่ข้าราชิการส่วนท้องถิ่นซึ่งกลับเข้ารับราชิการเป็นข้าราชิการประเภท 
ต่าง  ๆ ตามคำนิยามในมาตรา ๓ โดยอนุโลม

มาตรา ๓๙ ให้สมาชิกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่สมาชิก 
ซึ่งรับราชิการอยู,ก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใข้บังคับจะส่งเงินสะสมเข้ากองทุนหรือไม่ก็ได้

ถ้าสมาชิกไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนไม,เต็มจำนวนสำหรับระยะเวลาใด ให้ส่งเงิน 
สะสมตามส่วนแห่งเงินเดือนที่สมาชิกผู้นั้นได้รับ



เงินสะสมตามวรรคหนี่ง ให้ส่วนราชการหักจากเงินเดือนที่สมาขิกผู้นั้นได้รับและส่งเข้ากองทุนในวัน 
ที่มีการจ่ายเงินเดือน และให้ส่วนราชการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนให้สมาขิกผู้นั้นในจำนวนที่เท่ากันพร้อมการส่ง 
เงินสะสมนั้น

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ เงินเดือนไม'รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชา สำหรับประจำ 
ตำแหน่งที่ต ้องฝ่าอันตรายเป ็นปกติ สำหรับการสู้รบ สำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด หรือเงินเพิ่ม 
อย่างอื่น

มาตรา ๔๐ ให้กระทรวงการคลังคำนวณเงินประเดิมสำหรับสมาชิกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อนำส่งเข้ากองทุน

การส่งเงินประเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายจากเงินคงคลัง
มาตรา ๔๑ ให้ส่วนราชการส่งเงินชดเชยเข้ากองทุนให้แก'สมาขิกตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือนให้แก'สมาขิกในการนี้ให้นำมาตรวิ ๓๙ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ถ้าสมาขิกไม'มีสิทธิไต้รับเงินเดือนหรือไต้รับเงินเดือนไม'เต็มจำนวนสำหรับระยะเวลาใด ให้ส่งเงิน 

ชดเชยตามส่วนแห่งเงินเดือนที่สมาขิกผู้นั้นได้รับ
มาตรา ๔๒ สมาขิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นจากกองทุนตามที่คณะกรรมการ

กำหนด
มาตรา ๔๓ สมาขิกมีสิทธิกู้เงินจากกองทุนไม'เกินจำนวนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ 

ตอบแทนเงินดังกล่าวที่บันทึกไวิใบบัญชีเงินรายบุคคลเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะ 
กรรมการกำหนด

มาตรา ๔๔ สมาชิกภาพชองสมาขิกสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นออกจากราชการเว้นแต่เป็นการสั่งให้ออก 
จากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการนั้น  ๆ หรือการออกจากราชการของผู้ไปปฏิบัติงาน 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือน 
เต็มเวลาราชการ

มาตรา ๔๔ สมาขิกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินซดเชย และ 
ผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว่ในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อสมาขิกภาพชองสมาขิกสิ้น 
สุดลง

มาตรา ๔๖ สมาขิกซึ่งส่งเงินสะสมเข้ากองทุนให้มีสิทธิได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ 
ตอบแทนเงินดังกล่าว จากกองทุน

มาตรา ๔๗ สมาขิกซึ่งมีเวลาราชการตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ให้มีสิทธิ 
ได้รับบำเหน็จ

มาตรา ๔๘ สมาขิกตามมาตรา ๓๔ ซึ่งมีเวลาราชการตั้งแต่ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับ 
บำนาญ เงินซดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว เว้นแต่จะเลือกรับบำเหน็จแทน

สำหรับสมาขิกตามมาตรา ๓๖ (๑) หรือ (๒) ซึ่งมีเวลาราชการตั้งแต่ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีสิทธิ 
ได้รับบำนาญ เงินประเดิม เงินขดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว เว้นแต่จะเลือกรับบำเหน็จแทน

มาตรา ๔๙ นอกจากกรณีที่กำหนดไวิในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ สมาขิกมีสิทธิได้รับบำเหน็จ 
บำนาญด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้



(๑) เหตุทุพพลภาพ 
(๒) เหตุทดแทน 
(๓) เหตุสูงอายุ

มาตรา ๔๐ บำเหน็จบำนาญเหตุทุพพลภาพให้จ่ายให้แก่สมาซิกซึ่งออกจากราชการเพราะป่วยเจ็บ 
ทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ไม่สามารถที่จะรับราชการในตำแหน่ง 
หน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป่ได้

มาตรา ๔๑ บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนให้จ่ายให้แก่สมาซิกซึ่งออกจากราชการเพราะทางราชการ 
เลิกหรือยุบตำแหน่งหรือมีคำสั่งให้ออกโดยไม'มีความผิดหรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด

มาตรา ๔๒ บำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุให้จ่ายให้แก,สมาซิกซึ่งออกจากราชการเมื่อมีอายุครบหก 
สิบปีบริบูรณ์แล้ว หรือลาออกเมื่อมีอายุความห้าสิบปีบริบูรณ์แล้ว

มาตรา ๔๓ สมาชิกซึ่งมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญด้วยเหตุทุพพลภาพเหตุทดแทน หรือเหตุสูงอายุ 
จะได้รับเงินตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ถ้ามีเวลาราชการตั้งแต่หนึ่งปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม,ถึงสิบปีบริบูรณ์มีสิทธิได้รับบำเหน็จ 
(๒) ถ้ามีเวลาราชการตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป

(ก) สมาซิกตามมาตรา ๓๔ ให้มีสิทธิตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง 
(ข) สมาซิกตามมาตรา ๓๖ (๑) หรือ (๒) ให้มีสิทธิตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง 

มาตรา ๔๔ สมาชิกซึ่งถูกไล่ออกจากราชการ หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่าง 
ร้ายแรงของตนเอง ผู้นั้นหรือทายาทไม,มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ เงินประเดิม เงินซดเชย และผลประโยชน์ 
ตอบแทนเงินดังกล่าว

มาตรา ๔๔ สิทธิในการรับบำนาญให้เริ่มมีตั้งแต่เมื่อสมาซิกภาพของสมาซิกสิ้นสุดลงจนกระทั่งผู้ 
น้ันถึงแก,ความตาย

มาตรา ๔๖ ผู้รับบำนาญผู้[ด
(๑)ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำ 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
ผู้นั้นหมดสิทธิรับบำนาญตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด 

มาตรา ๕๗ ให้ผู้รับบำนาญตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิได้รับสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่าง  ๆ
เช่นเดียวกับผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดถึงแก'ความตายในระหว่างรับราชการและความตายนั้นมิได้เกิด 
ขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง หรือในกรณีที่ผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย ให้จ่ายบำเหน็จ 
บำนาญตกทอดแก,ทายาทของสมาชิกหรือผู้รับบำนาญตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าสมาชิกผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน 
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มื่ซีวิตอยู'ให้ได้รับหนึ่งส่วน



ในก์รณีที่ไม'มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่าง 
ทายาทผู้มีสิ,ทธิ'ในอนุมาตราที่มี'ทายาทผู้มีสิทธิ’ได้'รับ

ในกรณีที่ไม'มีทายาททั้งสามอนุมาตราดังกล่าว ให้จ่ายแก'บุคคลซึ่งสมาซิกผู้ตายแสดงเจตนาไว้ต่อ 
ส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งสมาซิกผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรือบุคคลนั้นได้ตาย 
ไปก่อน ให้สิทธิในบำเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง

ในกรณีที่ได้มีการจ่ายบำเหน็จตกทอดไปแล้วหากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็น 
บุตรขอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดา 
ตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ให้แบ่งบำเหน็จตกทอดนั้นใหม่ระหว่างทายาท 
ผู้ม ีส ิทธิโดยถือว่าบุตรขอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้ม ีส ิทธิตั้งแต่วันตาย ในกรณีเซ่นนี้ให้ 
กระทรวงการคลังเรียกคืนบำเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งรับบำเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเบียบที่กระทรวง 
การคลังกำหนด

ในกรณีที่ไม'สามารถเรียกคืนบำเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปในส่วนของตนตามวรรค 
ห้าได้ กระทรวงการคลังไม'ต้องรับผิดขอบจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก'บุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็น 
บุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบำเหน็จตกทอดแต่อย่างใด

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่สมาซิกผู้ถึงแก'ความตายได้ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนให้จ่ายเงินสะสมเงินสมทบ 
และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวแก่ผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาซิกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผู้รับบำนาญถึงแก'ความตาย นอกจากทายาทจะมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด 
ตามมาตรา ๕๘ แล้ว ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนเงินปี บำเหน็จ 
บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันด้วย

มาตรา ๖๑ สิทธิการรับเงินต่าง  ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนแก'กันได้ 
มาตรา ๖๒ การคำนวณบำเหน็จให้คำนวณจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ 
มาตรา ๖๓ การคำนวณบำนาญให้คำนวณจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้ายคูณด้วย 

เวลาราชการ หารด้วยห้าสิบ แต่ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหากสิบเดือนสุดท้าย
การคำนวณบำนาญของผู้กลับเข้ารับราชการใหม่ตามมาตรา ๓๘ หากเวลาราชการซึ่งกลับเข้ารับ 

ราชการใหม่ยังไม'ครบห้าปีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยที่จะนำมาคำนวณบำนาญให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๖๔ บำเหน็จตกทอดที่จ่ายให้แก'ทายาทของสมาซิก ให้คำนวณจากอัตราเงินเดือนเดือน 

สุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการของผู้ตาย
มาตรา ๖๔ บำเหน็จตกทอดที่จ่ายให้แก่ทายาทของผู้รับบำนาญให้จ่ายสามสิบเท่าของอัตราบำนาญ 

ที่ผู้ตายมีสิทธิได้รับ
มาตรา ๖๖ การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับบำเหน็จบำนาญให้นับจ้านวนปี เศษของปีถ้า 

ถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี
การนับเวลาราชการเพื่อคำนวณจ้านวนบำเหน็จบำนาญให้นับจ้านวนปีรวมทั้งเศษของปีด้วยการนับ 

เศษของปีซึ่งเป็นเดือนหรือวันให้คำนวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือนและให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี สำหรับจ้านวน 
วันถ้ามีรวมกันหลายระยะให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน



มาตรา ๖๗ เมื่อมีผู้ยื่นคำข่อรับเงินตามมาตรา ๔๔ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดที่ได้รับคำข่อนั้นตรวจ 
สอบสิทธิในการได้รับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินซดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล,าวของ 
ผู้ยื่นคำข่อ.ทั้งนี้-ตามหลักเกณฑ์ที่คณ์ะกรรมการกำหนดโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและแจ้งให้กองทุนทราบ 
ภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำข่อรับเงินดังกล่าว เว้นแต่กริณีที่มีเหตุอันสมควร

การจ่ายเงินจากกองทุนให้แก'ผู้มีสิทธิตามิวรรคหนึ่ง■ ให้กองทุนจ่ายภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งจากส่วนราชการเจ้าสังกัด

มาตรา ๖๘ ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข่าราชการมาใช้บังดับโดยอนุโลม 
เท'าที่ไม'ขัดหรือแย้งกับพระราข่บัญญัตินี้

มาตรา ๖ ๙  การหาประโยชน์ข่องกองทุน ให้เป็นไปตามนโยบายข่องคณะกรรมการ และจะมอบ 
หมายให้บุคคลใดดำเนินการแทนตามความเหมาะสมก็ได้ แต่การมอบหมายให้จัดการเงินข่องกองทุนนั้นจะต้อง 
มอบหมายให้สถาบันการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนไม'น้อยกว่าสองแห่ง ซึ่งเป็นผูได้รับอนุญาตจัดการ 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือผูใด้รับอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผูได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุน ทั้งนี้โดย 
ให้คำนึงถึงการกระจายความเสี่ยงด้วย

เพื่อประโยชน์ไนการดำเนินการหาประโยชน์ของกองทุนตามวรรคหนึ่งให้ผูได้รับมอบหมายให้ดำเนิน 
การจัดการกองทุนมีหน้าที่และอยู่ในบังคับบทบัญญัติต่าง  ๆ ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยง 
ชีพหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสมือนหนึ่งกองทุนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุน 
ส่วนบุคคลแล้วแต่กรณ

การให้สถาบันการเงินเป็นผูได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนตามวรรคหนึ่งคุณสมบัติข่อง 
' ผ ู้รับดำเนินการ วิธีดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ 
กระทรวง

มาตรา ๗๐ เงินข่องกองทุนให้ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้อง 
กำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม'ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ ยกเว้นเงินสำรองตามมาตรา ๗๒ ต้องนำ 
ไปลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ข่องรัฐหรือรัฐวิสาหกิจก่อน

หมวด ๔
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ

มาตรา ๗๑ ให้กองทุนจัดให้มีบัญชี ประกอบด้วย
(๑ ) บ ัญ ช ีเง ิน ส ำรองซ ึ่งแส ด งรายการเง ิน ส ำรอง และด อ กผ ลข อ งเง ิน ด ังก ล ่าว  
(๒) บัญชีเงินกองกลางซึ่งแสดงรายการเงินที่มีผู้บริจาคให้ เงินตามบัญชีเงินรายบุคคลที่ไม่มี 

ผู้รับ เงินส่วนกลางที่มิใช่ข่องสมาชิกคนใด และดอกผลข่องเงินดังกล่าว



(๓) บัญชีเงินรายบุคคลซึ่งแสดงรายการเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินซดเชย และ 
ดอกผลของเงินดังกล่าวบรรดาที่เป็นของสมาขิกแต่ละคน

มาตรา ๗๒ ให้รัฐตั้งงบประมาณรายจ่ายเป ็นรายปีเป ็นจำนวนไม'น ้อยกว่าร้อยละยี่ส ิบของงบ 
ประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปีเข้าบัญชีเงินสำรองทุกปีจนกว่าเงินสำรองเงินกองกลาง 
และดอกผลของเงินดังกล่าวจะมีจำนวนสามเท่าของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี 
หลังจากนั้นให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้เงินสำรอง เงินกองกลางและดอกผลของเงินดังกล่าวคงระดับ 
สามเท่าของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการในแต่ละปี และถ้าเงินสำรอง เงินกองกลาง และ 
ดอกผลของเงินดังกล่าวมีจำนวนเกินสามเท่าของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี 
ให้นำเงินส่วนที่เกินนั้นส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ในกรณีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กองทุนส่งเงินออกจากบัญชีเงินสำรองกลับ 
คืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการไดิโดยตราเป็นพระราขกฤษฎีกาแต่รัฐจะต้องจัดสรร 
งบประมาณเพื่อซดเชยส่วนของเงินดังกล่าวที่นำไปใช้ส่งคืนกองทุนในปีงบประมาณถัดไป

มาตรา ๗๓ ดอกผลที่ได้จากการนำเงินของกองทุนในแต่ละบัญชีไปลงทุนหาผลประโยชน์เมื่อได้ 
หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามส่วนของการลงทุนในแต่ละบัญชีแล้ว ดอกผลที่ได้จากการนำเงินสำรองไปลงทุน 
ให้บันทึกไว้ในบัญชีเงินสำรอง สำหรับดอกผลที่ได้จากการนำเงินอื่นไปลงทุนให้จัดสรรเป็นผลประโยชน์ตอบแทน 
ไวิในบัญชีเงินกองกลางและบัญชีเงินรายบุคคลของสมาขิกตามลัดส่วนของเงินที่มีอยู่ในแต่ละบัญชีเป็นประจำตาม 
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๗๔ ให้กองทุนแจ้งยอดเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิมและเงินซดเชย พร้อมทั้งผล 
ประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวในส่วนของสมาขิกแต่ละคนให้สมาขิกทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

มาตรา ๗๕ ให้กองทุนยื่นรายงานแสดงการจัดการกองทุนต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๗๖ กองทุนต้องวางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการแยกตามประเภทงาน 
ส่วนที่สำคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงินสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ความจริงและตาม 
ที่ควร ตามประเภทงานพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น  ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็น 
ประจำ

มาตรา ๗๗ กองทุนต้องจัดทำงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่ง 
ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

มาตรา ๗๘ ทุกปีให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบรับรองบัญชี 
ทุกประเภทของกองทุน

มาตรา ๗๙ ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุด บัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุน 
เพื่อการนี้ให้มีอำนาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการพนักงานและลูกจ้างได้

มาตรา ๘๐ ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ผู้แทน 
สมาขิกภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ



มาตรา ๘๑ กองทุนต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพิจารณา 
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุน

การประชุมใหญ่และการเลือกผู้แทนสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
รัฐมนตรีกำหนด

ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกมีอำนาจแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
ของกองทุนต่อคณะกรรมการ

มาตรา ๘๒ เมื่อไต้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนจากที่ประชุม 
ใหญ่ผู้แทนสมาชิกแล้วให้คณะกรรมการทำรายงานการสอบบัญชีพร้อมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรี 
เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีและประกาศรายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป

หมวด ๕
การควบคุมกำกับการจัดการกองทุน

มาตรา ๘๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้ไต้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนกรรมการ 
ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ไต้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนขี้แจงข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับการจัดการกองทุนขี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการกองทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนไม,ขี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการกองทุน 
ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม'มีเหตุอันสมควร หรือปรากฏว่าผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุน 
จัดการกองทุนในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก,กองทุน ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้ใด้รับ 
มอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนแกไขหรือระงับการกระทำนั้น หรือสั่งยกเลิกการมอบหมายให้เป็นผู้ได้รับ 
มอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนนั้นได้

มาตรา ๘๔ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งการจัดการกองทุน เพื่อประโยชน์ 
ในการนี้จะสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการกองทุนก็ได้และให้รัฐมนตรี 
แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้รัฐมนตรีทราบด้วย

ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่า ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนจัดการกองทุนในลักษณะที่ 
อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก'กองทุน รัฐมนตรีอาจขอให้คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการตามมาตรา๘๓ 
วรรคสอง

มาตรา ๘๔ เมื่อได้รับคำสั่งตามมาตรา ๘๓ วรรคสองแล้ว ให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการ 
กองทุนหยุดจัดการกองทุนในทันที และส่งมอบทรัพย์สินคืนภายในเวลาที่กำหนดในคำสั่งนั้น

มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการ 

กองทุนในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบสมุด 
บัญชีหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดการกองทุน



(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชปัญญัติ 
น ี้ เพื่อประโยชนในการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือดำเนินคดี .

(๓) สั่งให้กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของผู้ใด้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการ 
กองทุนมาให้ถ้อยฺคำหรือส่งสำเนาหรือแสดงสมุดบัญชี หรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดการกองทุน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร 
เมื่อได้เข้าไปและลงมือทำการตรวจสอบตาม (๑) แล้ว ล้ายังดำเนินการไม,เสร็จ จะกระทำต่อไปใน 

เวลากลางคืนหรือนอกเวลาทำการชองสถานที่นั้นก็ได้
มาตรา ๘๗ ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวแก,บุคคลที่ เกี่ยวข้อง 
บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศ ในราชกิจ

จาบุเบกษา
มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม 

ประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๖  
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๘๙ ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนรายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๕ ต้อง 
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม'เกินวันละหนึ่งแสนบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง กรรมการผู้ 
จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนนั้นต้อง 
ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ 
มีส่วนในการกระทำความผิดของผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกองทุนนั้นด้วย

มาตรา ๙๐ ผู้ใดไม'ปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม,อำนวยความสะดวกแก'พนักงานเจ้าหน้าที่ซ ึ่งปฏิบัติ 
หน้าที่ตามมาตรา ๘๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม'เกินสามเดือน หรือปรับไม'เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๙๑ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนิน 
การจัดการกองทุนรายใดแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญเกี่ยว 
กับการจัดการกองทุนต่อคณะกรรมการต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม'เกินสองล้านห้าแสนบาท หรือ 
ทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๙๒ ความผิดตามมาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเปรียบเทียบได้ 
เมื่อผู้ต ้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ล้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระเงินค่าปรับภายในระยะเวลา 
ที่กำหนด ให้ดำเนินคดีต่อไป



บทเฉพาะกาล

มาตรา ๙๓ ให้ดำเนินการเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้ง 
เลขาธิการเพื่อให้ได้คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามพระราฃบัญญัตินี้ ภายในสองร้อยสี่สิบ 
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ

ในระหว่างที่ยังไม'มีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยปลัด 
กระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป ็นกรรมการและอธิบดีกรมบัญชีกลางเป ็นกรรมการและเลขานุการ 
ทำหน้าที่คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและให้อธิบดีกรมบัญชีกลางทำหน้าที่เลขาธิการเพื่อ 
ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน

ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมบัญชีกลางอาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้ช่วย 
เลขานุการก็ได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

บรรหาร ศิลปอา1ซา 
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ให้ 
รัฐต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำทุกปี โดยไม'มีการกันเงินสำรองไว้ล่วงหน้า 
สำหรับจ่ายบำเหน็จบำนาญในอนาคตนั้น ไม'เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินการคลังของ 
ประเทศในปัจจุบันทำให้ไม'อาจวางแผนเชิงบริหารการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวและไม'อาจวางแผน 
พัฒนาบุคลากรของรัฐได้ดังนั้น สมควรปรับปรุงระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการกังกล่าวเสียใหม่โดยจัดตั้งกองทุน 
บำเหน็จบำนาญข้าราชการขึ้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ 
ตอบแทนการรับราชการแก'ข้าราชการ เมื่อออกจากราชการ และเพื่อล่งเสริมการออมทรัพย์ และจัดสวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิกของกองทุน รวมทั้งให้เป็นสถาบันเงินออมที่มีบทบาทสำคัญ 
ในการช่วยแก่ไขปัญหาการขาดแคลนเงินออมภายในประเทศ และการส่งเสริมการลงทุนอันเป็นการส่งเสริมและ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมอีกด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๖ ๑



พระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลป้จจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบำ เหน็จบำ นาญฃ้าราชการกรุงเทพมหานคร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว่โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา

ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน ี้เร ียกว่า “พระราชบัญญ ัต ิบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ข้าราชการ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน 

บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการต่ามกฎหมาย 
ว ่าด ้วยระเบ ียบข้าราชฝ่ายตุลาการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ข ้าราชการครูตามกฎหมายว ่าด ้วยระเบ ียบข ้าราชการครู ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภาข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการตำรวจ 
ข ้าราชการกฎ ห ม ายตาม กฎ ห ม ายว ่าด ้วยระเบ ียบ ข ้าราช การ ข ้าราชการสำน ักงานศาลร ัฐธรรมน ูญตาม

๖๒



กฎหมายว่าด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการซึ่งม ีหน้าที่กฎหมายบัญญัติให้เป ็นข้าราชการตาม 
พระราชบัญญัตินี้”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการ ซึ่งได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดตั้งสำนักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระโดยบุคลากร 
ม ีฐานะเป็นข้าราชการ ฉะนั้นเพื่อให้ข้าราชการเหล่านั้นได้รับสิทธิในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตาม 
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการรวมทั้งข้าราชการชองส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระอื่นๆ 
ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นด้วย สมควรแกไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ข ้าราชการ” ในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จ 
บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้มีความหมายรวมถึงข้าราชการด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



เ

พระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๑๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

เป็นปีท่ี ๒๘ ในรัชกาลป้จจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยบำ เหน็จบำ นาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร

.จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข ึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมชองสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๑๖”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ไข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตน้ีิ
“ข้าราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๔ ให้มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อจ่ายบำเหน็จบำนาญให้ 

แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้กรุงเทพมหานครหักเงินงบประมาณรายได้ประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุน 
ในถัตราซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้กำหนดโดยกฎกระทรวงไม,เกินร้อยละสาม และตั้งประเภทเงินนี้ไว้ไนงบ 
ประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายได้ประจำปี ซึ่งพึงคำนวณหักสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
มิให้นำงบประมาณรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย

มาตรา ๕ ให้โอนเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละยี่สิบของจำนวนเงิน 
ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ มาเป็นทุนประเดิมแก'กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร

๖ ๔

;



มาตรา ๖  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานครให้รวมถึงเงินดังกล่าวต่อไปน้ีด้วย 
(๑) เงินดอกผลที่เกิดจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๒) เงินที่มีผู้อุทิศสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมกาปลัดกรุงเทพมหานคร รอง 
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการมีอำนาจควบคุมและ 
ดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนรวมตลอดจนหาดอกผลจากกองทุนนี้ ทั้งนี้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

มาตรา ๘ ให้นำกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนห้องถิ่นมาใช้บังคับแก'ข้าราชการ 
กรุงเทพมหานครโดยอนุโลม เว้นแต่ พระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา ๙ เม ื่อเจ ้าหน้าท ีผู่้!ด้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเรื่องราวขอรับ 
บำเหน็จบำนาญแล้ว ให้รีบตรวจสอบนำส่งให้ถิ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วัน 
รับ และเมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเรื่องราวดังกล่าวแล้วให้รีบพิจารณาสั่งภายในกำหนดหกสิบวันนับ 
แต่วันรับ ทั้งนี้เว้นแต่ความล่าข้าเป็นเพราะความผิดของผู้ขอเอง หรือในกรณีจำเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๑๐ - การนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นที่โอนมาเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตาม 
กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วแต่ 
กรณีที่ใข้อยู่ในวันโอนรวมเป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ 
ออํกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

(ลงซื่อ) จอมพล ถนอม กิตติขจร 
(ถนอม กิตติขจร)

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้ม ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้ 
สอดคล้องกัน.

ประกาศในราชกิจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๘๔ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๑๖



4

พระราชบัญญัติ
เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ 

พ.ศ. ๒๕๐๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

เป็นปีท่ี ๑๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น  ๆให้แก่ข้าราชการผู้ถูก

พักราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว่โดยคำแนะนำและยินยอมชองสภาร่าง 

รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเงินเดือนชองข้าราชการ ผู้ถูกสั่งพักราชการ 

พ.ศ. ๒๕ว!อ”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัต ิ ว ่าด ้วยการจ ่ายเง ิน เด ือน และเงินอื่นๆ ให้แก'ข้าราชการ 

ผู้ถูกพักราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๘
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ เงินเดือน” หมายความรวมถึงเงินอื่น  ๆ ท ี่จ่ายเป็นรายเดือนด้วย
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

และข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
มาตรา ๕ ข้าราชการผู้ใดถูกสั่งพักราชการ ให้งดเบิกจ่ายเงินเดือน สำหรับข้าราชการ ผู้นั้นตั้งแต่ 

วันให้พักราชการเป็นด้นไป
มาตรา ๖  กรณีท่ีข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ ได้รับราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการ 

เพราะมิได้รับทราบคำสั่ง ให้เบิกจ่ายเงินเดือนให้ถึงวันที่ได้รับทราบ หรือควรจะได้รับทราบ คำสั่งนั้น

๖๖



ถ้าข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการจำเป็นต้องส่งมอบงาน ก็ให้เบิกจ่ายเงินเดือนให้ถ้งวันส่งมอบงาน 
เสร็จแต่ต้องไม'เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบหรือควรจะไต้รับทราบคำสั่งให้พักราชการนั้น 

มาตรา ๗ เงินเดือนระหว่างพักราชการนั้น เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด
(๑) ถ้าปรากฏว่าข้าราชการผู้ถ ูกสั่งพ ักมิได้กระทำความผิด และไม,มีมลทินหรือมัวหมอง

ให้จ่ายให้เต็ม
(๒) ถ้าปรากฏว่าข้าราชการผู้ถูกสั่งพักมิได้กระทำความผิดแต่มีมลทินหรือมัวหมอง หรือ 

ปรากฏว่าข้าราชการผู้ถูกสั่งพักได้กระทำความผิด แต่ถูกลงโทษไม,ถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ 
ไม,เกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับก่อนวันให้พักราชการตามที่เจ้ากระทรวงจะใด้กำหนด แต่เฉพาะค่าเข่าบ้าน 
ให้จ่ายให้เต็ม

(๓) ถ้าปรากฏว่าข้าราชการผู้ถูกสั่งพักได้กระทำความผิดและถูกลงโทษถึงให้ออก ปลดออก 
หรือไล่ออก ห้ามมิให้จ่าย

มาตรา ๘ ถ้าข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการตายเสียก่อนคดีหรือกรณีถึงที่สุด ให้เจ้ากระทรวงพิจารณา 
และวิน ิจฉัยตามหลักฐานเท,าท ี่ม ีอย ู่ว ่าจะจ ่ายเง ิน เด ือนระหว ่างพ ักราชการหร ือจะไม'จ ่าย โดยอนุโลมตาม 
มาตรา ๗

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ส. ธนะรัชต์ 
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเนื่องจาก พระราชบัญญัติว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
และเงินอื่นๆให้แก่ผู้ถูกพักราชการพุทธศักราช๒๔๘๘ห้ามมิให้จ่ายเงินเดือนและเงินที่จ่ายเป็นรายเดือนระหว่าง 
เวลาต้องขังแก'ข้าราชการตำรวจซึ่งกระทำผิดวินัย และผู้บังคับบัญชาสั่งขัง จะเบิกจ่ายได้แต่เบี้ยเลี้ยงซึ่งเป็นการ 
ลงโทษที่หนักกว่าข้าราชการพลเรือนมาก และทำให้เดือดร้อนไปถึงครอบครัวของผู้ถูกขังด้วย สมควรปรับปรุง 
กฎหมายว่าด้วยเรื่องนี้ เพื่อความเป็นธรรมแก'ข้าราชการตำรวจ

ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม ๓๖ ตอนที่ ๖๐ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๐๒



1

พระราชบัญญัต ิ
การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน 

บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. ๒๕๑๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

เป็นปีท่ี ๓๐ ในรัชกาลป็จจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป ็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฐ์เกี่ยวกับจ่ายเงินบางประเภทตาม 

งบประมาณรายจ่าย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน 

บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๔๑๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายในประเภท ดังต่อไปนี้ ให้กระทำไดโดยตราเป็น 

พระราชกฤษฎีกา
(๑) ค่าเช่าซื้อบ้านช้าราชการ
(๒) ค่าเช่าบ้านช้าราชการหรือคำที่อยู่อาศัยของช้าราชการ
(๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(๔) เบี้ยประชุมกรรมการ
(๔) เงินเดือนระหว่างลาของช้าราชการ
(๖) เงินสวัสดิการจากทางราชการ

๖๘



พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งให้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การจ่ายเงิน วิธีการเบิกจ่าย อัตราการ 
จ่าย ของผู้มีสิทธิได้รับเงินนั้นและ หลักเกณฑ์อื่นตามที่เห็นสมควร

มาตรา ๔ นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พระราชกฤษฎีกา ว ่าด ้วยระเบ ียบค ่าเช ่าบ ้าน 
ช้าราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุม 
กรรมการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของช้าราชการพลเรือน และตุลาการ และพระ 
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่าง ลาของ ช้าราชการอัยการ และประกาศกระทรวงการคลังที่ออก 
ตามความใน พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือช้าราชการ ในประเภทต่าง  ๆ ที่ใช้อยู่ 
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไป ระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวง 
การคลัง หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ฃี้นใหม่

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สัญญา ธรรมคักดี้ 
นายกรัฐมนตรี

* หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ในบีจจุบันหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
ตามงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เบีนต้น ได้ 
กำหนด ไว้ในพระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวงการคลัง และระเบียบกระทรวง การคลังต่าง  ๆ กัน สมควรแกไข 
ให้กระทำได้เฉพาะในรูปพระราชกฤษฎีกา เท่านั้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ฃึ้น



สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ 
การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม

พ.ศ. ๒๕๔๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีท่ี ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดซ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ 

ราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว่โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา

ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรืยกว่า “พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ 

ราชการ การปฏิบัติงานชองชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาบุเบกษาเป็นด้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ 

หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานชองชาติ 

หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๔) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ 

หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖

๗ ๐



มาตรา ๔ ในพระราซบัญญัตน้ีิ
“ เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินซดเชยและเงินดำรงชีพ
“ เงินซดเซย” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที่จ่ายเป็นเงินก้อนให้แก,ผู้ประสบภัยหรือทายาท 
“ เงินดำรงชีพ” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที่จ่ายเป็นรายเดือนให้แก,ผู้ประสบภัย 
“ทายาท” หมายความว่า
(๑) บุตร และให้หมายความรวมถึงบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาซองศาลว่าเป็นบุตรซอบด้วยกฎหมาย 

ซองผู้ตายซึ่งได้มีการฟัองคดีให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือ 
ควรได้รู้ถึงความตายของบิดา

(๒) สามีหรือภรรยา และ
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
มาตรา ๕ ผู้ใดถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายถึงสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงารน 

ซองอวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงไป หรือทุพพลภาพหรือปวยเจ็บจนไม,สามารถใช้กำลังกายหรือความคิดประกอบอาชีพ 
ได้ตามปกติเพราะเหตุผู้นั้นได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ช่วยเหลือราซการ
(๒) ปฏิบัติงานของซาติตามที่ได้รับมอบหมายจากทางราซการ 
(๓) ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือช่วยเหลือบุคคลอื่นตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด. หรือ 
(๔) ปฏิบัติราชการตามหน้าที่มนุษยธรรมซึ่งพลเมืองดืพึงปฏิบัติในเมื่อการปฏิบัติการนั้นไม1ขัดกับ 

คำสั่งโดยซอบของเจ้าพนักงาน
ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผุ้นั้นเป็นผู้ประสบภัย และให้ได้รับเงินซดเซย เว้นแต่การถูกประทุษร้าย 

หรือการได้รับอันตรายหรือการปวยเจ็บเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของ 
ตนเอง

มาตรา ๖  ในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายเพราะเหตุได้กระทำการตามมาตรา ๔ ให้จ่ายเงิน 
ซดเซยแก'ทายาทตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญช้าราซการที่ใช้ 
บังคับอยู่ในวันที่ถึงแก่ความตายโดยอนุโลม

มาตรา ๗ ในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก,ความตายเพราะเหตุได้กระทำการตามมาตรา ๕ ให้จ่ายเงิน 
ช่วยเหลือค่าจัดการศพแก,ทายาทซึ่งจัดการศพหรือผู้จัดการศพของผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตรา 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด

มาตรา ๘ ในกรณทีี่ผูป้ระสบภัยตามมาตรา ๕ ต้องพิการทุพพลภาพขนาดหนัก จนเป็นอุปสรรค 
สำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ ให้ได้รับเงินดำรงชีพด้วย

ลักษณะซองความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือ 
ในการดำรงชีพตามวรรรหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง



มาตรา ๙ ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับค่าใช้จ,ายเก ี่ยวก ับการร ักษาพยาบาลจากรัฐตามหลักเกณฑ ์ 
เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ไม'ว่าผู้ประสบภัยจะมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์หรือไม, 
ก็ตาม

ในก่รณีที่ผ ู้ประสบภัยผู้Iดได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ 
บุคคลในครอบครัวของผู้นั้นได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้นั้นจากหน่วยงานอื่นของรัฐแล้ว 
ผู้นั้นไมมสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลที่ได้รับนั้นตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ก็ให้มีสิทธิได้รับ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่

มาตรา ๑๐ ใน กรณ ีท ี่ผ ู้ป ระส บ ภ ัยม ีส ิท ธ ิได ้ร ับ เง ิน ท ำขว ัญ ตามระเบ ียบ กระท รวงการคล ัง 
ว ่าด ้วยเง ินทำขว ัญช ้าราชการและล ูกจ ้าง หรือมีส ิทธิได้ร ับเงินอื่นใดที่ทางราชการจ่ายให้ตามกฎหมายหรือ 
ระเบียบอื่นในลักษณะเดียวกันด้วย ถ้าผู้นั้นได้รับเงินทำขวัญหรือเงินอื่นใดสำหรับเหตุการณ์เดียวกันไปแล้ว 
ให้ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิที่จะได้รับเงินซดเขยตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่การได้รับเงินทำขวัญ หรือเงินอื่นใด 
ที่ได้รับนั้นมีจำนวนตากว่าเงินซดเซยที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินซดเชยเฉพาะส่วน 
ที่ขาดอยู่

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับเงินเลี้ยงเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ 
ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ หรือมีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือมี 
สิทธได้รับเงินอื่นใดที่ทางราขการจ่ายให้ตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นในลักษณะเดียวกันด้วย ถ้าผู้นั้นได้รับเงิน 
เลี้ยงชีพบำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการจ่ายให้สำหรับเหตุการณ์เดียวกันไปแล้ว ให้ผู้นั้นเป็นอันหมด 
สิทธิที่จะได้รับเงินดำรงชีพตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่การได้รับเงินเลี้ยงชีพ บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดที่ได้ 
รับนั้นมีจำนวนตํ่ากว่าเงินดำรงชีพที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราฃบัญญัตินี้ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินดำรงชีพเฉพาะส่วนที่ 
ขาดอยู่

มาตรา ๑๒ การขอรับเงินสงเคราะห์ต้องกระทำภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้ทราบ 
ถึงสิทธิของตน

การยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์และแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวง 
การคลังกำหนด .

มาตรา ๑๓ ให้ม ีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เร ียกว่า “ คณะกรรมการสงเคราะห ์ผ ู้ประสบภัย” 
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน 
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวุงแรงงานและสวัสดิการสังคม และผู้แทนกระทรวง 
สาธารณสุข เป็นกรรมการ และให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมบัญชีกลางเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นว่าบุคคลใดจะพึงมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือไม, - ' V

๗๒



มาตรา ๒๒ ให้บรรดาระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการ 
ช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราช 
บัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษาคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะ 
ได้มาการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๓ ■ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจ 
ออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

- กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ซวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๓) ได้ใช้ 
บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการไม'เหมาะสมกับสภาวการณีในบีจจุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ที่จ่ายให้แก,ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการ 
ปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม โดยกำหนดให้ผู้ประสบภัยซึ่งสูญเสียอวัยวะอื่นๆ นอกจากแขน ขา หูหนวกทั้งสอง 
ช้าง หรือตาบอด ได้รับการสงเคราะห์ และในกรณีที่ผู้ประสบภัยต้องพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรค 
สำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีพ สมควรให้ได้รับเงินดำรงชีพเป็นรายเดือนด้วย นอกจากนี้สมควร 
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเพื่อให้ประกอบด้วยผู้แทน 
หน่วยงานที่เกี่ยวช้องอย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


