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พระราชบัญญัติ 
บําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่  ๒๕) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่  ๒๕)  

พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

พ.ศ.  ๒๔๙๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่  ๒๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๑๙  ขาราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลวเปนอันพนจากราชการเมื่อ 
ส้ินปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกขาราชการพลเรือนในพระองค  สมุหราชองครักษ   
รองสมุหราชองครักษ  ขาราชการการเมือง  และขาราชการซึ่งมีกฎหมายบัญญัติเร่ืองการพนจากราชการ 
ไวเปนอยางอื่น 

การพนจากราชการของขาราชการพลเรือนในพระองค  สมุหราชองครักษและรองสมุหราชองครักษ   
ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกมาตรา  ๑๙  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ   
พ.ศ.  ๒๔๙๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่  ๑๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
มาตรา  ๑๙  ตรี  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่  ๑๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และมาตรา  ๑๙  จัตวา   
แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่  ๒๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
พ.ศ.  ๒๔๙๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๐  ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการแตละประเภท  เปนเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการประเภทนั้น  เวนแตขาราชการ
สังกัดกระทรวงกลาโหม  ใหกระทรวงกลาโหมเปนเจาหนาที่” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่  ๒๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๑  กอนส้ินปงบประมาณทุกปไมนอยกวาหกสิบวัน  ใหเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุ 
ของขาราชการตามมาตรา  ๒๐  ย่ืนบัญชีรายชื่อขาราชการผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญ  เนื่องจาก 
การเกษียณอายุตามมาตรา  ๑๙  ในปงบประมาณถัดไปตอประธานศาล  เจากระทรวง  หรือหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐของผูนั้น  แลวแตกรณี  และตอกระทรวงการคลัง” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
พ.ศ.  ๒๔๙๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๒๒  การตอเวลาราชการในคราวแรกและในคราวถัดไป  ใหเปนไปตามกฎหมาย 
วาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทนั้น 

การตอเวลาราชการในคราวแรก  ใหนับต้ังแตวันครบเกษียณอายุของขาราชการประเภทนั้น   
สวนการตอเวลาราชการใหในคราวถัดไป  หากไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่นใหส่ังตอเวลาราชการ
ลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งเดือนกอนส้ินวันครบการตอเวลาราชการครั้งสุดทายถามิไดมีการส่ังตอเวลา
ราชการคราวถัดไป  ใหถือวาขาราชการผูนั้นพนจากราชการถัดจากวันครบการตอเวลาราชการ 
คร้ังสุดทาย” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกมาตรา  ๕๒  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔ 
มาตรา ๙ ในระหวางที่ยังมิไดมีการตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑใหขาราชการตุลาการ

ดํารงตําแหนงไดจนถึงอายุครบเจ็ดสิบป  ใหขาราชการตุลาการพนจากราชการตามหลักเกณฑ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ขาราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ   ๒๕๕๑   
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบเอ็ดปบริบูรณ   
เวนแตขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๒) ขาราชการตุลาการซ่ึงจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ   ๒๕๕๒   
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบสองปบริบูรณ   
เวนแตขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๓) ขาราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ   ๒๕๕๓   
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบสามปบริบูรณ   
เวนแตขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๔) ขาราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ   ๒๕๕๔   
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบส่ีปบริบูรณ  เวนแต
ขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๕) ข าราชการตุลาการซึ่ งจะมี อายุ ครบหกสิบป บริบู รณ ในป งบประมาณ   ๒๕๕๕   
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ   
เวนแตขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 
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(๖) ขาราชการตุลาการซึ่ งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ   ๒๕๕๖   
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบหกปบริบูรณ   
เวนแตขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๗) ขาราชการตุลาการซึ่ งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ   ๒๕๕๗   
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบเจ็ดปบริบูรณ 
เวนแตขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๘) ขาราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ   ๒๕๕๘   
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบแปดปบริบูรณ   
เวนแตขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๙) ขาราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ   ๒๕๕๙   
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบหกสิบเกาปบริบูรณ 
เวนแตขาราชการตุลาการผูนั้นจะไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 

(๑๐) ขาราชการตุลาการซึ่งจะมีอา ยุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ   ๒๕๖๐   
ใหพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 

ขาราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสที่มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณแลว 
เปนอันพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการตุลาการผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ   
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติในกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการแตงต้ังและการดํารงตําแหนง 
ผูพิพากษาอาวุโส 

ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับการพนจากราชการของขาราชการอัยการ
และขาราชการอัยการซ่ึงดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส  ในระหวางที่ยังมิไดมีการตรากฎหมายกําหนด
หลักเกณฑใหขาราชการอัยการดํารงตําแหนงไดจนถึงอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีปจจุบันกฎหมายวาดวย 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทตาง ๆ   ไดบัญญัติเรื่องการพนจากราชการกรณีเกษียณอายุไวเปนอยางอ่ืน

นอกเหนือจากกรณีเกษียณอายุเม่ืออายุครบหกสิบปบริบูรณ  สมควรกําหนดใหการพนจากราชการของ

ขาราชการประเภทตาง ๆ  การตออายุราชการ รวมทั้งเจาหนาท่ีควบคุมเกษียณอายุ เปนไปตามกฎหมายวาดวย

การบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทนั้น เพ่ือความคลองตัวและสอดคลองกันในการบังคับใชกฎหมาย 

นอกจากนี้สมควรยกเลิกบทบัญญัติท่ีใหผูรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดที่กระทําความผิดถึงตองโทษ

จําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุกหรือตกเปนบุคคลลมละลายทุจริตตามกฎหมายวาดวยลมละลายหมดสิทธิรับ

บํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดนับแตวันมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูรับบําเหน็จ 

หรือรับบํานาญโดยเสมอกัน  รวมทั้งไมกระทบสิทธิของบุคคลที่สามในเรื่องการรับบําเหน็จตกทอด   

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


