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พระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๖)
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๖)
พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนลักษณะ ๒/๒ การนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปน
หลักทรัพยในการประกันการกูเงิน มาตรา ๔๗/๒ มาตรา ๔๗/๓ มาตรา ๔๗/๔ และมาตรา ๔๗/๕
แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
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“ลักษณะ ๒/๒
การนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงิน
มาตรา ๔๗/๒ ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอาจนําสิทธิ
ในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพไดรับบําเหน็จดํารงชีพ
ไปแลว หากประสงคจะนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินกับสถาบัน
การเงิน ใหหักบําเหน็จดํารงชีพออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดเสียกอน
มาตรา ๔๗/๓ ในกรณีที่ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ซึ่งได
นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินถึงแกความตายหรือผิดสัญญากูเงิน
จนต อ งบั ง คั บ เอากั บ สิ ท ธิ ใ นบํ า เหน็ จ ตกทอดที่ นํ า ไปเป น หลั ก ทรั พ ย ใ นการประกั น การกู เ งิ น
ใหกระทรวงการคลังจายเงินใหแกสถาบันการเงินที่ผูนั้นไดนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพย
ในการประกันการกูเงินเทากับจํานวนที่ถูกบังคับแตไมเกินจํานวนที่นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปน
หลักทรัพยในการประกันการกูเงิน
การจายเงินใหแกสถาบันการเงินตามวรรคหนึ่ง ใหกระทรวงการคลังจายจากงบประมาณที่ตั้ง
ไวสําหรับการเบิกจายบําเหน็จตกทอด
มาตรา ๔๗/๔ ในกรณีที่กระทรวงการคลังไดจายเงินแกสถาบันการเงินไปแลวตามมาตรา ๔๗/๓
ใหกระทรวงการคลัง หักจํานวนเงิน นั้นออกจากสิทธิใ นบําเหน็จ ตกทอดเทา กับจํานวนที่จายใหแ ก
สถาบันการเงิน
ในกรณี ที่ ก ระทรวงการคลั ง ไม อ าจหั ก จํ า นวนเงิ น ที่ จ า ยให แ ก ส ถาบั น การเงิ น จากสิ ท ธิ
ในบําเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่งได ใหกระทรวงการคลังเรียกเงินคืนจากผูรับบํานาญปกติหรือผูรับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพหรือจากกองมรดกของผูนั้น แลวแตกรณี เปนจํานวนเทากับจํานวน
ที่กระทรวงการคลังไดจายใหแกสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
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มาตรา ๔๗/๕ ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผูใดไดนําสิทธิ
ในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินแลว หากภายหลังผูนั้นกลับเขารับราชการใหม
โดยใชสิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับ
ราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ และเมื่อออกจากราชการในครั้งหลังไดเลือกรับบําเหน็จ ใหจาย
บําเหน็จแกผูนั้นตามสิทธิที่จะไดรับ แตตองไมเกินจํานวนที่เหลือจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไป
เปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงิน โดยใหกระทรวงการคลังกันเงินบําเหน็จเทากับจํานวนดังกลาวไว
และเมื่อสัญญากูเงินสิ้นสุดลงโดยไมมีการบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเปนหลักทรัพย
ในการประกันการกูเงินใหกระทรวงการคลังคืนเงินบําเหน็จที่กันไว
ในกรณีที่ผูรับบําเหน็จถึงแกความตายหรือสัญญากูเงิน สิ้นสุดลง ถามีการบังคับเอากับสิทธิ
ในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงิน ใหกระทรวงการคลังจายเงินใหแก
สถาบันการเงิน โดยกระทรวงการคลังมีสิทธิหักจากเงินบําเหน็จที่กันไวตามวรรคหนึ่งกอน ถามีเงินเหลือ
ใหจายคืนแกผูรับบําเหน็จหรือทายาท แลวแตกรณี”
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา ๔๙/๑ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
“มาตรา ๔๙/๑ ภายใตบังคับมาตรา ๔๙ ในกรณีที่ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษ
เพราะเหตุ ทุ พ พลภาพได นํ า สิ ท ธิ ใ นบํ า เหน็ จ ตกทอดไปเป น หลั ก ทรั พ ย ใ นการประกั น การกู เ งิ น
หากสัญญากูเงินสิ้นสุดลงโดยไมมีการบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเปนหลักทรัพยในการ
ประกัน การกูเงิน ทายาทมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดเต็มตามจํานวนที่มีสิทธิ หากผูรับบํานาญปกติ
หรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแกความตายหรือสัญญากูเงินสิ้นสุดลงโดยมีการบังคับ
เอากับสิทธิใ นบําเหน็จตกทอดที่นําไปเปน หลักทรัพยใ นการประกัน การกูเงิน ทายาทมีสิทธิไดรับ
บําเหน็จตกทอดเทากับจํานวนที่เหลือหลังจากที่กระทรวงการคลังไดหักจํานวนเงินที่จายใหแกสถาบัน
การเงินออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๗/๔ วรรคหนึ่ง”
มาตรา ๕ ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพซึ่งยังคงมีสิทธิ
ไดรับบํานาญอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีสิทธินําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกัน
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การกูเงินไดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖
ไดบัญญัติใหผูรับบํานาญมีสิทธินําบําเหน็จดํารงชีพมาใชไดกอนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนและเพื่อใหผูรับ
บํานาญสามารถดํารงชีพอยูได โดยเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ แตการดําเนินการดังกลาวสามารถชวยเหลือ
ผูรับบํานาญไดเพียงบางสวน และปรากฏวายังมีผูรับบํานาญอีกจํานวนมากที่ไดรับบํานาญรายเดือนในอัตราต่ํา
ทําใหไดรับบําเหน็จ ดํารงชีพ ในอัต ราที่ไมเพียงพอตอการครองชีพ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดรอ น
ของผูรับบํานาญและจะเปนการสงเสริมการลงทุนอันเปนการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกทางหนึง่
สมควรกําหนดใหผูรับบํานาญสามารถนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงิน
กับสถาบันการเงิน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

