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พระราชบัญญัติ 
การกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญ 

ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔ 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

เป็นปีที่  ๖๙  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญ
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน

บําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
“เงินสะสม”  หมายความว่า  เงินสะสมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
“เงินสมทบ”  หมายความว่า  เงินสมทบตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
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“เงินประเดิม”  หมายความว่า  เงินประเดิมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
“เงินชดเชย”  หมายความว่า  เงินชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
มาตรา ๔ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิขอกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ

บําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(๑) ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนตามมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๒) ผู้รับบํานาญอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนตามมาตรา  ๓๖  

แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๓) ทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนตามมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติ

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
มาตรา ๕ ข้าราชการตามมาตรา  ๔  (๑)  หากมีความประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญ

ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้แสดงความประสงค์ได้
ตั้งแต่วนัที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหน่ึงออกจากราชการไปเนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
เพื่อไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  หรือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไป
ปฏิบัติงานใด ๆ  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซึ่งให้ 
นับเวลาระหวา่งนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หรืออยู่ในระหว่างร้องทุกข์
หรืออุทธรณ์คําสั่งให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  
และกลับเข้ารับราชการหลังวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้แสดงความประสงค์ได้ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ  นอกจากเหตุตามวรรคสอง  
หลังวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ยกเว้นกรณีถึงแก่ความตาย
หรือถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ  ให้แสดงความประสงค์ได้จนถึงวันก่อนวันออกจากราชการ 

มาตรา ๖ ผู้รับบํานาญตามมาตรา  ๔  (๒)  หากมีความประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิรับบํานาญ
ตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ให้แสดง
ความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มาตรา ๗ ทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดตามมาตรา  ๔  (๓)  หากมีความประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิ
รับบํานาญเหตุทดแทนตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
เว้นแต่กรณีออกจากกองหนุนเบ้ียหวัดเพื่อรับบํานาญเหตุทดแทนก่อนวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
ให้แสดงความประสงค์ได้จนถึงวันก่อนวันออกจากกองหนุนเบ้ียหวัดเพื่อรับบํานาญเหตุทดแทน 
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มาตรา ๘ การแสดงความประสงค์ตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  ให้แสดงความประสงค์
ต่อส่วนราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๙ ผู้ซึ่งได้แสดงความประสงค์ไว้ตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  หรือมาตรา  ๗  จะถอนคืน
การแสดงความประสงค์นั้นมิได้  แต่ถ้าผู้แสดงความประสงค์ถึงแก่ความตายก่อนวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์เป็นอันสิ้นผล 

มาตรา ๑๐ ให้สมาชิกภาพในกองทุนของข้าราชการซ่ึงได้แสดงความประสงค์ตามมาตรา  ๕  
สิ้นสุดลงภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้าราชการซึ่งได้แสดงความประสงค์ตามมาตรา  ๕ วรรคหนึ่ง  ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง
ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เว้นแต่ข้าราชการน้ันต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ  ยกเว้น
กรณีถึงแก่ความตายหรือถูกลงโทษไล่ออกจากราชการก่อนวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้สมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงตั้งแต่วันออกจากราชการ 

(๒) ข้าราชการซึ่งได้แสดงความประสงค์ตามมาตรา  ๕ วรรคสอง  ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง
ตั้งแต่วันถัดจากวันแสดงความประสงค์ต่อส่วนราชการ 

(๓) ข้าราชการซึ่งได้แสดงความประสงค์ตามมาตรา  ๕  วรรคสาม  ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง
ตั้งแต่วันออกจากราชการ 

มาตรา ๑๑ ข้าราชการตามมาตรา  ๔  (๑)  ซึ่งได้แสดงความประสงค์ตามมาตรา  ๕  มีสิทธิ
ได้รับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ตั้งแต่วันออกจากราชการ 

ให้ผู้รับบํานาญตามมาตรา  ๔  (๒)  ซึ่งได้แสดงความประสงค์ตามมาตรา  ๖  เป็นผู้รับบํานาญ
ตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
ตั้งแต่วันออกจากราชการ 

ทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดตามมาตรา  ๔  (๓)  ซึ่งได้แสดงความประสงค์ตามมาตรา  ๗  มีสิทธิได้รับ
บํานาญเหตุทดแทนตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
ตั้งแต่วันออกจากกองหนุนเบ้ียหวัดเพื่อรับบํานาญเหตุทดแทน 

มาตรา ๑๒ ข้าราชการตามมาตรา  ๔  (๑)  ซึ่งได้แสดงความประสงค์ตามมาตรา  ๕  มีสิทธิได้รับ
เฉพาะเงินสะสมและผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสม  แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ  เงินประเดิม   
เงินชดเชย  และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว 

ให้กองทุนจ่ายคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสมแก่ข้าราชการผู้นั้น 
ให้กองทุนนําส่งเงินสมทบ  เงินประเดิม  เงินชดเชย  และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว

ของข้าราชการตามวรรคหนึ่ง  เข้าบัญชีเงินสํารองตามมาตรา  ๗๑  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
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การจ่ายคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสมตามวรรคสอง  และการส่งเงินเข้า
บัญชีเงินสํารองตามวรรคสาม  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๓ ผู้ รับบํานาญตามมาตรา  ๔  (๒)  ซึ่งได้แสดงความประสงค์ตามมาตรา  ๖   
ต้องคืนเงินสมทบ  เงินประเดิม  เงินชดเชย  และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวที่กองทุนคํานวณให้ 
ในวันปิดบัญชีเงินรายบุคคลของผู้รับบํานาญนั้น  และเงินบํานาญที่ได้รับหรือพึงได้รับตามหลักเกณฑ์ 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ตั้งแต่วันออกจากราชการจนถึง
วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้แก่ส่วนราชการ  โดยวิธีการหักกลบลบกันกับเงินบํานาญที่พึงได้รับ
ตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  ตั้งแต่วันออกจากราชการ
จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ในกรณีที่ดําเนินการหักกลบลบกันแล้ว  ผู้รับบํานาญตามวรรคหน่ึงผู้ใดต้องคืนเงิน  ให้ดําเนินการ
ส่งเงินคืนให้แก่ส่วนราชการภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือจะแบ่งชําระเงินออกเป็นส่วน ๆ  
ตั้งแต่วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ก็ได้  และให้ 
ส่วนราชการนั้นส่งเงินให้กรมบัญชีกลางเก็บรักษาไว้ตามมาตรา  ๑๕ 

ในกรณีที่ดําเนินการหักกลบลบกันแล้ว  ผู้ รับบํานาญตามวรรคหน่ึงผู้ใดได้รับเงินส่วนเพิ่ม   
ให้กรมบัญชีกลางนําเงินที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา  ๑๕  จ่ายให้แก่ผู้นั้น 

ในกรณีที่ผู้รับบํานาญตามวรรคหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ต้องคืนเงินตามวรรคสองผู้ใดไม่คืนเงินให้แก่ 
ส่วนราชการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์ตามมาตรา  ๖   
ของผู้นั้น  เป็นอันสิ้นผล 

ในกรณีที่ผู้รับบํานาญตามวรรคหนึ่งไม่ส่งเงินคืนให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือถึงแก่ความตายก่อนวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้ส่วนราชการแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อถอนเงิน 
ที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา  ๑๕  เพื่อจ่ายเงินที่ผู้รับบํานาญได้คืนให้แก่ส่วนราชการตามวรรคสอง  ให้แก่ 
ผู้รับบํานาญหรือผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบํานาญนั้น  แล้วแต่กรณี  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

การหักกลบลบกัน  การคืนเงินให้แก่ส่วนราชการ  การจ่ายเงินส่วนเพิ่มให้แก่ผู้รับบํานาญ   
และการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบํานาญตามมาตราน้ี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๔ ทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดตามมาตรา  ๔  (๓)  ซึ่งได้แสดงความประสงค์ตามมาตรา  ๗  
ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม  เงินชดเชย  และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวและต้องคืนเงินสมทบ
และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสมทบที่ได้รับไปจากกองทุนให้แก่ส่วนราชการภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  เว้นแต่ทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดซึ่งออกจากกองหนุนเบ้ียหวัดเพื่อรับบํานาญเหตุทดแทน
ก่อนวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้คืนเงินสมทบและผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสมทบดังกล่าว
ให้แก่ส่วนราชการภายในวันก่อนวันออกจากกองหนุนเบ้ียหวัดเพื่อรับบํานาญเหตุทดแทน 
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ให้ส่วนราชการนําส่งเงินที่ได้รับตามวรรคหน่ึงให้กรมบัญชีกลางเก็บรักษาไว้ตามมาตรา  ๑๕ 
ในกรณีที่ทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดซึ่งมีหน้าที่ต้องคืนเงินตามวรรคหน่ึงผู้ใดไม่คืนเงินให้แก่ส่วนราชการ

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์ตามมาตรา  ๗  เป็นอันสิ้นผล 
ในกรณีที่ทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดตามวรรคหน่ึงถึงแก่ความตายก่อนวันออกจากกองหนุนเบ้ียหวัด

เพื่อรับบํานาญเหตุทดแทน  ให้ส่วนราชการแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อจ่ายเงินที่ทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัด 
ได้คืนให้แก่ส่วนราชการตามวรรคหน่ึง   ให้แก่ผู้ มีสิทธิ รับมรดกของทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดนั้น 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยให้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบกลาง  รายการ
เงินเบ้ียหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ 

ให้กองทุนนําสง่เงินประเดิม  เงินชดเชย  และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวของทหารกองหนุน
มีเบ้ียหวัดตามวรรคหน่ึง  เข้าบัญชีเงินสํารองตามมาตรา  ๗๑  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

การคืนเงินให้แก่ส่วนราชการและการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับมรดกของทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัด
ตามมาตรานี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๕ เงินที่ส่วนราชการได้รับจากผู้รับบํานาญและทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดและเงินที่
กรมบัญชีกลางได้รับจากส่วนราชการตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลัง 
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้เก็บรักษาเงินตามวรรคหนึ่ง  โดยนําฝากกระทรวงการคลัง 
ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับบํานาญตามมาตรา  ๑๓  วรรคสาม  หรือผู้รับบํานาญหรือผู้มีสิทธิ

รับมรดกของผู้รับบํานาญตามมาตรา  ๑๓ วรรคห้า  แล้วแต่กรณี  ให้กรมบัญชีกลางจ่ายจากเงินที่เก็บรักษาไว้
ตามวรรคสอง  ถ้าเงินที่ได้รับไว้ไม่พอจ่าย  ให้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบกลาง  รายการเงินเบ้ียหวัด  
บําเหน็จ  บํานาญ 

เม่ือกรมบัญชีกลางได้ดําเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับบํานาญและผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบํานาญ
เสร็จสิ้นแล้ว  หากมีเงินตามวรรคสองคงเหลือ  ให้กรมบัญชีกลางนําส่งเข้าบัญชีเงินสํารองตามมาตรา  ๗๑  (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  และ 
ให้รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๑๖ ให้กองทุนจัดทํารายงานการนําเงินสมทบ  เงินประเดิม  เงินชดเชย  และผลประโยชน์
ตอบแทนของเงินดังกล่าวตามมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๔  ส่งเข้าบัญชีเงินสํารองตามมาตรา  ๗๑  (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  เสนอต่อกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
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มาตรา ๑๗ ให้นําความในพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การกลับไปใช้สิทธิ 
ในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  ของบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้าราชการซึ่งรับราชการอยู่ในวันก่อนวันที่บทบัญญัติหมวด  ๓  แห่งพระราชบัญญัติ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ใช้บังคับ  ซึ่งต้องลาออกจากราชการเนื่องจากได้รับ 
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครองและได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและต้องเข้าเป็นสมาชิกกองทุน 
ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  ทั้งนี้  ต้องได้รับการแต่งตั้งไม่เกินวันที่  ๓๐  มิถุนายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๒) ข้าราชการซึ่งรับราชการอยู่ในวันก่อนวันที่บทบัญญัติหมวด  ๓  แห่งพระราชบัญญัติ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ใช้บังคับ  ซึ่งลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการ
ตั้งแต่วันที่บทบัญญัติหมวด  ๓  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ  ทั้งนี้  ต้องกลับเข้ารับราชการ
ไม่เกินวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๓) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนตามมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และเป็นสมาชิกกองทุนตามมาตรา  ๗๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 

(๔) พนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนตามมาตรา   ๓๖   
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และเป็นสมาชิกกองทุนตามมาตรา  ๗๐/๖  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

(๕) ผู้รับบํานาญอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบั้งคับ  ซึ่งเคยเป็นบุคคลตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  
ในวันก่อนวันออกจากราชการ  หรือเคยเป็นบุคคลตาม  (๔)  ในวันก่อนวันพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามวรรคหน่ึง  ให้บทนิยามคําว่า  “ข้าราชการ”   
ตามพระราชบัญญัตินี้  หมายความรวมถึงบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และให้นําบทบัญญัติ 
เก่ียวกับข้าราชการและผู้รับบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔   
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาใช้บังคับกับบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม  (๓)  ได้แสดงความประสงค์ตามมาตรา  ๕  ให้มีสิทธิได้รับ
บําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
ตั้งแต่วันออกจากราชการ  โดยบําเหน็จบํานาญให้จ่ายจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ในการน้ี  ให้นับเวลาราชการต่อเนื่องกับ 
การเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และให้นําระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดมาใช้บังคับแก่การขอรับ
บําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าวโดยอนุโลม 
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ในกรณีที่ผู้รับบํานาญตาม  (๕)  ซึ่งเคยเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม  (๓)  ได้แสดงความประสงค์
ตามมาตรา  ๖  ให้มีสิทธิได้รับบํานาญตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ   
พ.ศ.  ๒๔๙๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้งแต่วันออกจากราชการ  โดยบํานาญให้จ่ายจากกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตาม  (๔)  ได้แสดงความประสงค์ตามมาตรา  ๕ 
ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  และที่ 
แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้งแต่วันพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  โดยให้นับเวลาราชการ
ต่อเนื่องกับการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ทั้งนี ้  การคํานวณบําเหน็จบํานาญของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐนั ้น  ให้คํานวณโดยใช้เงินเดือนเดือนสุดท้ายตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคํานวณเงินสะสม  เงินสมทบ  เงินชดเชย  
และบําเหน็จบํานาญของพนักงานมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๗๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรให้ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิก
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการและผู้รับบํานาญและทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดซึ่งเคยเป็นสมาชิก 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการที่รับราชการ  อยู่ในวันก่อนวันที่บทบัญญัติ  หมวด  ๓  สมาชิกและ 
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ใช้บังคับ  
สามารถกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  ได้  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


