
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
กองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เปนปที่ ๕๑ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ” พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติแหงหมวด ๓ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสบิวนั
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป 

 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการ”๒  หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือน ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 
ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครูตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู ขาราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนที่ ๔๒ ก/หนา ๑/๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ขาราชการ” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการ
ทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร  ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญตาม
กฎหมายวาดวยสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหเปนขาราชการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ขาราชการสวนทองถ่ิน”๓  หมายความวา ขาราชการ พนักงาน หรือผูปฏิบัติงาน 
ซึ่งเรียกชื่ออยางอ่ืนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 

“พนักงานมหาวิทยาลัย”๔  หมายความวา พนักงาน บุคลากร หรือผูปฏิบัติงาน 
ซึ่งเรียกชื่ออยางอ่ืนของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐตามกฎหมายวาดวย
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ แตไมหมายความรวมถึงลูกจางประจําและลูกจาง
ช่ัวคราว 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”๕  หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 

“กองทุน  หมายความวา กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
“สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
“เงินเดือน”  หมายความวา เงินเดือนที่ไดรับตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการนั้นๆ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา สําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝา
อันตรายเปนปกติ สําหรับการสูรบ หรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดแตไมรวมถึงเงิน
เพ่ิมอยางอ่ืน 

“เงินสะสม”  หมายความวา เงินที่สมาชิกสะสมเขากองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เ งินสมทบ ”  หมายความว า  เ งินที่ รั ฐบาลจ ายสมทบเงิ นสะสมตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“เงินประเดิม”  หมายความวา เงินที่รัฐบาลนําสงเขากองทุนเพื่อจายเพิ่มใหแก

สมาชิกซึ่งเปนขาราชการอยูกอนวันที่บทบัญญัติแหงหมวด ๓ ใชบังคับและเลือกรับบํานาญ 
“เงินชดเชย”  หมายความวา เงินที่รัฐบาลนําสงเขากองทุนเพื่อจายเพิ่มใหแก

สมาชิกซึ่งรับบํานาญ 

                                                 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ขาราชการสวนทองถ่ิน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔ มาตรา ๓ นิยามคําวา “พนักงานมหาวิทยาลัย” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๕ มาตรา ๓ นิยามคําวา “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“บํานาญ”  หมายความวา เงินที่จายใหแกสมาชิกเปนรายเดือนเม่ือสมาชิกภาพ
ของสมาชิกส้ินสุดลง 

“บําเหน็จ”  หมายความวา เงินที่จายใหแกสมาชิก โดยจายใหครั้งเดียวเมื่อ
สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง 

“บําเหน็จดํารงชีพ”๖  หมายความวา เงินที่จายใหแกผูรับบํานาญเพื่อชวยเหลือ
การดํารงชีพโดยจายใหครั้งเดียว 

“บําเหน็จตกทอด”  หมายความวา เงินที่จายใหแกทายาทโดยจายใหครั้งเดียวใน
กรณีที่สมาชิกหรือผูรับบํานาญถึงแกความตาย 

“เวลาราชการ”  หมายความวา เวลาตั้งแตวันที่สมาชิกเร่ิมรับราชการจนถึงวัน
สุดทายที่ไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และให
หมายความรวมถึงการนับเวลาราชการเปนทวีคูณตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ดวย 

“นิติบุคคล”๗  หมายความวา นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตางประเทศ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 

“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
“เลขาธิการ”  หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ 
“พนักงาน”  หมายความวา พนักงานของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
“ลูกจาง”  หมายความวา ลูกจางของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

                                                 
๖ มาตรา ๓ นิยามคําวา “บําเหน็จดํารงชีพ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗ มาตรา ๓ นิยามคําวา “นิติบุคคล” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้งกองทุน และลักษณะของกิจการกองทุน 

   
 
มาตรา ๕  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ” เรียกโดยยอวา “กบข.” 
ใหกองทุนเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(๑)  เพ่ือเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและใหประโยชนตอบแทนการ

รับราชการแกขาราชการเมื่อออกจากราชการ 
(๒)  เพ่ือสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก 
(๓)  เพ่ือจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนใหแกสมาชิก 
 
มาตรา ๖  กองทุนประกอบดวยทรัพยสินดังตอไปนี้ 
(๑)  เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม และเงินชดเชย 
(๒)  เงินที่ไดรับจัดสรรตามมาตรา ๗๒ 
(๓)  ทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
(๔)  เงินที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความจําเปนเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค

ของกองทุน 
(๕)  รายไดอ่ืน 
(๖)  ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
 
มาตรา ๗  กิจการของกองทุนไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และ
กฎหมายวาดวยประกันสังคม 

 
มาตรา ๘  ใหกองทุนมีสํานักงานใหญ ณ สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน

ราชกิจจานุเบกษาและจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อ่ืนใด ตามความจําเปนก็ได 
 
มาตรา ๙  ใหกองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตางๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค

ตามมาตรา ๕  และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑)  ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ 
(๒)  กอตั้งสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใดๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๓)  ใหสมาชิกกูยืมเงิน 
(๔)  ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔/๑)๘  จัดตั้งบริษัทจํากัด เพ่ือใหบริการแกกองทุนหรือนิติบุคคลที่กองทุนเปน
หุนสวนหรือถือหุนตั้งแตรอยละเจ็ดสิบหาของหุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

(๕)  กระทําการอยางอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกองทุน 

 
มาตรา ๑๐  คาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน ใหจายจากเงินของกองทุน

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๑๑  กองทุนไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณและรายไดของกองทุนไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน 
 

หมวด ๒ 
การควบคุมและการบริหาร 

   
 
มาตรา ๑๒  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ผูแทนสมาชิกซึ่งเปนขาราชการ
ตามมาตรา ๓ ประเภทละหนึ่งคนซึ่งไดรับเลือกตามมาตรา ๑๓ และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน
ซึ่งไดรับเลือกตามมาตรา ๑๔ เปนกรรมการ 

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการอาจแตงตั้งพนักงานเปนผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน 
 
มาตรา ๑๓  การเลือกกรรมการผูแทนสมาชิกตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ให

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๔  ใหประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูแทน

สมาชิกประชุมรวมกัน เพ่ือเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

                                                 
๘ มาตรา ๙ (๔/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๕  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑)  ไมเปนบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐอื่นไลออก 

ปลดออก ใหออก หรือเลิกจางเพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวาทุจริตตอหนาที่ 
(๒)  ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภา

ทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
 
มาตรา ๑๖  ใหกรรมการผูแทนสมาชิกมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป 

แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
 
มาตรา ๑๗  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แต

จะเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเกินสองวาระติดตอกันมิได 
 
มาตรา ๑๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนสมาชิก หรือ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖)  พนจากการเปนสมาชิกหรือพนจากการเปนขาราชการประเภทที่ตนไดรับ

เลือกเปนผูแทนในกรณีกรรมการผูแทนสมาชิก 
(๗)  มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ ในกรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่กรรมการผูแทนสมาชิกหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการเลือกกรรมการขึ้นใหมภายในหกสิบวันในระหวางที่ยังมิไดมีการ
เลือกกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงาน
ตอไป จนกวากรรมการที่ไดรับเลือกใหมเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กรรมการผูแทนสมาชิกผูใดพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหผู

ซึ่งไดคะแนนถัดไปซึ่งข้ึนบัญชีไวในการเลือกผูแทนสมาชิกของขาราชการประเภทนั้นเปนกรรมการ
แทน ในกรณีที่ไมมีผูข้ึนบัญชีไว ใหดําเนินการเลือกกรรมการผูแทนสมาชิกประเภทนั้นข้ึนใหม
ตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหดําเนินการเลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนแทนตามมาตรา ๑๔ 

ใหกรรมการผูไดรับการแตงตั้งหรือเลือกใหดํารงตําแหนงแทนตามวรรคหนึ่ง 
และวรรคสองอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่วาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมถึงสามสิบวัน จะไมแตงตั้งหรือเลือก
กรรมการขึ้นดํารงตําแหนงแทนก็ได 

 
มาตรา ๒๑  ใหประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง 

แตงตั้งเลขาธิการจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓)  สามารถปฏิบัติงานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา 
(๔)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๖)  ไมเปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของกระทรวง ทบวง  กรม ราชการ

สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(๗)  ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภา

ทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน หรือกรรมการหรือที่ปรึกษา หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
(๘)  ไมเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะ

งานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 
(๙)  ไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการที่กระทําใหแก

กองทุน ไมวาโดยตรงหรือโดยออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนกรรมการใน
บริษัทที่กองทุนเปนผูถือหุน 

 
มาตรา ๒๒  การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการกําหนดเงื่อนไขใน

การทดลองปฏิบัติงานหรือการทํางานในหนาที่เลขาธิการ ใหเปนไปตามสัญญาจางที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยใหมีอายุการจางคราวละไมเกินสี่ป และเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาจางแลว
คณะกรรมการจะตออายุสัญญาจางอีกก็ได 

การทําสัญญาจางเลขาธิการ ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจทําสัญญาในนาม
ของกองทุน 

ใหเลขาธิการไดรับเงินคาจาง คาตอบแทนและเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามอายุการจาง เลขาธิการพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๑ 
(๔)  คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรใหเลิกจาง 
 
มาตรา ๒๔  ใหเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง และรับผิดชอบ

ในการบริหารกิจการของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนและตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด 

เลขาธิการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุน 
 
มาตรา ๒๕  ในกิจการของกองทุนที่เก่ียวกับบุคคลภายนอกใหเลขาธิการเปน

ผูแทนของกองทุน การปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอํานาจใหผูอ่ืนปฏิบัติงานแทน
เลขาธิการใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมที่กระทําโดยฝาฝนขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ยอมไมผูกพันกองทุนเวนแต
คณะกรรมการจะใหสัตยาบัน 

 
มาตรา ๒๖  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  กําหนดนโยบาย และออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังในการ

บริหารกิจการของกองทุน 
(๒)  กําหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน ตามหลักเกณฑที่ กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(๓)  กํากับดูแลการจัดการกองทุน 
(๔)  ออกขอบังคับวาดวยการปฏิบัติงานของเลขาธิการ และการมอบอํานาจให

ผูอ่ืนปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ 
(๕)  กําหนดคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน และคาใชจายอื่นที่

เก่ียวกับกิจการของกองทุน 
(๖)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจายเงินของกองทุน 
(๗)  ออกระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบรรจุ 

แตงตั้ง ถอดถอน และวินัยของพนักงานและลูกจาง ตลอดจนการกําหนดเงินเดือนและเงินอื่น
รวมถึงการสงเคราะหและสวัสดิการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘)๙  พิจารณามอบหมายใหสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นจัดการเงินของ
กองทุน 

(๙)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๐)  แตงตั้งผูแทนเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผูถือหุน

ของบริษัทหรือหนวยงานอื่นใดที่กองทุนถือหุนอยู 
(๑๑)  ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนตามที่กําหนด

ในพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๒๗  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

การออกเสียงลงมติแตงตั้งหรือเลิกจางเลขาธิการตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่อยูในตําแหนง 

 
มาตรา ๒๘  กรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา หามมิใหเขารวม

พิจารณาในเรื่องนั้น 
 
มาตรา ๒๙  ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่

รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๓๐  ใหมีคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน ประกอบดวย ผูอํานวยการ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย และ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง เปนอนุกรรมการ และเลขาธิการเปน
อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๓๑  ใหคณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  ใหคําแนะนําปรึกษาดานการลงทุนตอคณะกรรมการ 

                                                 
๙ มาตรา ๒๖ (๘) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)๑๐  ใหคําแนะนําปรึกษาดานการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกสถาบัน
การเงินหรือนิติบุคคลที่จะมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุน 

(๓)๑๑  ติดตามดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายใหจัดการเงินของกองทุน 

(๔)  รายงานผลการดําเนินการดานการลงทุนและเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการ 

(๕)  ปฏิบัติการในเรื่องอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๒  ใหมีคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ ประกอบดวยเลขาธิการ ก.พ. 

เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนกรมประชาสัมพันธ และผูแทนสมาชิก
จํานวนหาคนเปนอนุกรรมการ และใหเลขาธิการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

การเลือกผูแทนสมาชิกตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๓  ใหคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  เปนสื่อกลางระหวางกองทุนกับสมาชิก ตลอดจนเสริมสรางความรูความ

เขาใจแกสมาชิก 
(๒)  เผยแพรขอมูล ขาวสาร และรายงานความคืบหนาของการจัดการกองทุน 
(๓)  รับฟงความคิดเห็นและปญหาตางๆ จากสมาชิก 
(๔)  พิจารณาเสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชนอ่ืนใหแกสมาชิก 
(๕)  ปฏิบัติการในเรื่องอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๔  ใหนํามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๗ 

และมาตรา ๒๘ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

สมาชิกและสิทธิประโยชนของสมาชิก 
   

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๑ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๑ มาตรา ๓๑ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๕  ใหบุคคลตอไปนี้ เปนสมาชิก 
(๑)  ผูซึ่งเขารับราชการตั้งแตวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับ 
(๒)  ผูซึ่งโอนมาเปนขาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่บทบัญญัติแหง

หมวดนี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๓๖  บุคคลตอไปนี้จะสมัครเปนสมาชิกก็ได 
(๑)  ขาราชการซึ่งรับราชการอยูในวันกอนวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับ 
(๒)  ขาราชการซึ่งออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการกอนวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับและกลับเขารับราชการตั้งแตวันที่บทบัญญัติแหง
หมวดนี้ใชบังคับ 

การสมัครเปนสมาชิกใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๗๑๒  บําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ และบําเหน็จตกทอด ใหจาย

จากเงินงบประมาณ สําหรับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชนตอบ
แทนเงินดังกลาวใหจายจากกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๘  ขาราชการซึ่งออกจากราชการ ถากลับเขารับราชการใหมตั้งแตวันที่

บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับ ใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนกอนออก
จากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได เวนแตขาราชการผูนั้นถูกปลดออก หรือไล
ออกจากราชการเนื่องจากกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงและไมมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ
บํานาญจากการรับราชการตอนกอนออกจากราชการ 

ขาราชการซึ่งไดรับบําเหน็จไปแลว จะนับเวลาราชการตอเนื่องตามวรรคหนึ่งได
จะตองคืนบําเหน็จที่ไดรับพรอมดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจําของธนาคารออมสิน สวน
ระยะเวลาในการคืนบําเหน็จใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขาราชการซึ่งไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติแลว ใหงดการจายบํานาญ
ตลอดเวลาที่กลับเขารับราชการใหมนั้น แตถาผูนั้นประสงคจะรับบํานาญตอไป จะตองมีหนังสือ
แจงความประสงคตอสวนราชการเจาสังกัดที่ผูนั้นกลับเขารับราชการใหมภายในสามสิบวันนับแต
วันกลับเขารับราชการ และจะนับเวลาราชการตอเนื่องมิได กรณีนี้ถาเงินเดือนที่ไดรับในขณะกลับ
เขารับราชการใหมเทาหรือสูงกวาเงินเดือนเดิมเมื่อออกจากราชการใหงดการจายบํานาญ แตถา
เงินเดือนใหมนอยกวาเงินเดือนเดิมใหรับบํานาญเทากับผลตางของเงินเดือนใหมและเงินเดือน

                                                 
๑๒ มาตรา ๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เดิม โดยใหสวนราชการที่ผูนั้นกลับเขารับราชการใหมแจงไปยังเจาสังกัดที่ผูนั้นรับบํานาญอยูเพ่ือ
งดหรือลดการจายบํานาญ เมื่อออกจากราชการใหมีสิทธิไดรับบํานาญโดยคํานวณจากเงินเดือน 
และเวลาราชการในตอนใหมบวกเขากับบํานาญเดิม บํานาญในตอนหลังจะเปลี่ยนเปนขอรับ
บําเหน็จแทนก็ได 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ขาราชการซึ่งกลับเขารับราชการใหมอาจมีสิทธิไดรับ
เงินประเดิมตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแกขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งกลับเขารับราชการเปน
ขาราชการประเภทตางๆ ตามคํานิยามในมาตรา ๓ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๙๑๓  ใหสมาชิกสงเ งินสะสมเขากองทุนตามอัตราที่ กําหนดใน

กฎกระทรวง เวนแตสมาชิกซึ่งรับราชการอยูกอนวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับ จะสงเงิน
สะสมเขากองทุนหรือไมก็ได 

ในกรณีที่สมาชิกผูใดประสงคที่จะสงเงินสะสมเขากองทุนเกินกวาอัตราตามวรรค
หนึ่งใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด แตทั้งนี้ การสงเงินสะสมตาม
มาตรานี้รวมกันแลวจะตองไมเกินรอยละสิบหาของเงินเดือน 

ถาสมาชิกไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนหรือไดรับเงินเดือนไมเต็มจํานวนสําหรับ
ระยะเวลาใดใหสงเงินสะสมตามสวนแหงเงินเดือนที่สมาชิกผูนั้นไดรับ 

การสงเงินสะสมตามมาตรานี้ ใหสวนราชการหักจากเงินเดือนที่สมาชิกผูนั้นไดรับ
และสงเขากองทุนในวันที่มีการจายเงินเดือน 

ใหสวนราชการสงเงินสมทบเขากองทุนใหสมาชิกในจํานวนที่เทากับอัตราเงิน
สะสมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงพรอมการสงเงินสะสมนั้น แตถาสมาชิกไมไดรับเงินเดือนหรือ
ไดรับเงินเดือนไมเต็มจํานวน ใหสงเงินสมทบตามอัตราสวนแหงเงินเดือนที่สมาชิกผูนั้นไดรับ 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ เงินเดือนไมรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคา
วิชา สําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ สําหรับการสูรบ สําหรับการปราบปราม
ผูกระทําความผิดหรือเงินเพิ่มอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๔๐  ใหกระทรวงการคลังคํานวณเงินประเดิมสําหรับสมาชิกตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อนําสงเขากองทุน 
การสงเงินประเดิมตามวรรคหนึ่ง ใหจายจากเงินคงคลัง 
 

                                                 
๑๓ มาตรา ๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๑๑๔  ใหสวนราชการสงเงินชดเชยเขากองทุนใหแกสมาชิกตามอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวงทุกครั้งที่มีการจายเงินเดือนใหแกสมาชิก ในการนี้ใหนํามาตรา ๓๙ วรรค
หก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๒  สมาชิกมีสิทธิไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนจากกองทุนตามที่

คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๔๓  สมาชิกมีสิทธิกูเงินจากกองทุนไมเกินจํานวนเงินสะสม เงินสมทบ 

และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวที่บันทึกไวในบัญชีเงินรายบุคคลเพื่อใชจายตาม
วัตถุประสงค หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๔๔  สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงเมื่อผูนั้นออกจากราชการ เวนแต

เปนการสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการนั้นๆ หรือการออก
จากราชการของผูไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการสั่งให
ขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 

 
มาตรา ๔๕  สมาชิกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ เงินสะสม เงินสมทบ เงิน

ประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง 

 
มาตรา ๔๖  สมาชิกซึ่งสงเงินสะสมเขากองทุน ใหมีสิทธิไดรับเงินสะสม เงิน

สมทบ และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวจากกองทุน 
 
มาตรา ๔๗  สมาชิกซึ่งมีเวลาราชการตั้งแตสิบปบริบูรณข้ึนไป แตไมถึงย่ีสิบหาป

บริบูรณ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 
 
มาตรา ๔๘  สมาชิกตามมาตรา ๓๕ ซึ่งมีเวลาราชการตั้งแตย่ีสิบหาปบริบูรณข้ึน

ไปใหมีสิทธิไดรับบํานาญ เงินชดเชย และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาว เวนแตจะเลือกรับ
บําเหน็จแทน 

สําหรับสมาชิกตามมาตรา ๓๖ (๑) หรือ (๒) ซึ่งมีเวลาราชการตั้งแตย่ีสิบหาป
บริบูรณข้ึนไปใหมีสิทธิไดรับบํานาญ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชนตอบแทนเงิน
ดังกลาว เวนแตจะเลือกรับบําเหน็จแทน 
                                                 

๑๔ มาตรา ๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 
๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๙  นอกจากกรณีที่กําหนดไวในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ สมาชิกมี
สิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

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

 
มาตรา ๕๐  บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพใหจายใหแกสมาชิกซึ่งออกจาก

ราชการเพราะปวยเจ็บทุพพลภาพ ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวา 
ไมสามารถที่จะรับราชการในตําแหนงหนาที่ซึ่งปฏิบัติอยูนั้นตอไปได 

 
มาตรา ๕๑  บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนใหจายใหแกสมาชิกซึ่งออกจากราชการ

เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงหรือมีคําส่ังใหออกโดยไมมีความผิดหรือทหารซึ่งออกจาก
กองหนุนเบี้ยหวัด 

 
มาตรา ๕๒  บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุใหจายใหแกสมาชิกซึ่งออกจากราชการ

เมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว หรือลาออกเมื่อมีอายุครบหาสิบปบริบูรณแลว 
 
มาตรา ๕๓  สมาชิกซึ่งมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญดวยเหตุทุพพลภาพเหตุ

ทดแทน หรือเหตุสูงอายุ จะไดรับเงินตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
(๑)  ถามีเวลาราชการตั้งแตหนึ่งปบริบูรณข้ึนไปแตไมถึงสิบปบริบูรณมีสิทธิ

ไดรับบําเหน็จ 
(๒)  ถามีเวลาราชการตั้งแตสิบปบริบูรณข้ึนไป 
(ก)  สมาชิกตามมาตรา ๓๕ ใหมีสิทธิตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง 
(ข)  สมาชิกตามมาตรา ๓๖ (๑) หรือ (๒) ใหมีสิทธิตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง 
 
มาตรา ๕๔  สมาชิกซึ่งถูกไลออกจากราชการ หรือถึงแกความตาย เนื่องจากการ

ประพฤติช่ัวอยางรายแรงของตนเอง ผูนั้นหรือทายาทไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ เงินประเดิม 
เงินชดเชย และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาว 

 
มาตรา ๕๕  สิทธิในการรับบํานาญใหเร่ิมมีตั้งแตเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิก

ส้ินสุดลงจนกระทั่งผูนั้นถึงแกความตาย 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๖  ผูรับบํานาญผูใด 
(๑)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ 
(๒)  เปนบุคคลลมละลายทุจริตตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
ผูนั้นหมดสิทธิรับบํานาญตั้งแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด 
 
มาตรา ๕๗  ใหผูรับบํานาญตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิไดรับสวัสดิการและเงิน

ชวยเหลือตางๆ เชนเดียวกับผูรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 
มาตรา ๕๗/๑๑๕  ผูรับบํานาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพตามอัตราและวิธีการ

ที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินสิบหาเทาของบํานาญรายเดือนที่ผูนั้นไดรับ 
ในกรณีที่ผูรับบํานาญเปนผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมาย

วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการดวย ใหนําบํานาญและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวม
เปนบํานาญรายเดือนเพื่อคํานวณจายเปนบําเหน็จดํารงชีพแกผูนั้น 

เมื่อไดรับบําเหน็จดํารงชีพแลว ผูรับบํานาญไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จดํารงชีพอีก 
ถาภายหลังผูนั้นกลับเขารับราชการใหมและไดออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบํานาญ 

ผูรับบํานาญผูใดไดรับบําเหน็จดํารงชีพไปแลว ถาภายหลังผูนั้นกลับเขารับ
ราชการใหม โดยมีสิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนกอนออกจากราชการ
ตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๘ และเมื่อออกจากราชการในครั้งหลังโดย
เลือกรับบําเหน็จ การจายบําเหน็จในกรณีเชนวานี้ ใหหักเงินออกจากบําเหน็จที่จะไดรับเทากับเงิน
บําเหน็จดํารงชีพเสียกอน 

ในกรณีที่ผูรับบํานาญไดแสดงเจตนาขอรับบําเหน็จดํารงชีพไวแลว แตไดถึงแก
ความตายกอนไดรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ ใหการจายเงินดังกลาวเปนอันระงับไป 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีที่สมาชิกผูใดถึงแกความตายในระหวางรับราชการและความ

ตายนั้นมิไดเกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติช่ัวอยางรายแรงของตนเอง หรือในกรณีที่ผูรับบํานาญถึง
แกความตาย ใหจายบําเหน็จตกทอดแกทายาทของสมาชิกหรือผูรับบํานาญตามเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑)  บุตรใหไดรับสองสวน ถาสมาชิกผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับ
สามสวน 

(๒)  สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน 
(๓)  บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน 

                                                 
๑๕ มาตรา ๕๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ไมมีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นไดตายไปเสียกอนใหแบงเงิน
ดังกลาวระหวางทายาทผูมีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผูมีสิทธิไดรับ 

ในกรณีที่ไมมีทายาททั้งสามอนุมาตราดังกลาว ใหจายแกบุคคลซึ่งสมาชิกผูตาย
แสดงเจตนาไวตอสวนราชการเจาสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่ไมมีทายาทและบุคคลซึ่งสมาชิกผูตายไดแสดงเจตนาไวตามวรรคสาม 
หรือบุคคลนั้นไดตายไปกอน ใหสิทธิในบําเหน็จตกทอดนั้นเปนอันยุติลง 

ในกรณีที่ไดมีการจายบําเหน็จตกทอดไปแลวหากปรากฏวามีบุตรซึ่งไดมีคํา
พิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตร
กอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา
เพ่ิมข้ึน ใหแบงบําเหน็จตกทอดนั้นใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิโดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมาย
ตามคําพิพากษานั้นเปนทายาทผูมีสิทธิตั้งแตวันตาย ในกรณีเชนนี้ใหกระทรวงการคลังเรียกคืน
บําเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งรับบําเหน็จตกทอดไปกอนแลวตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

ในกรณีที่ไมสามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดที่จายใหทายาทซึ่งรับเกินไปในสวน
ของตนตามวรรคหาได กระทรวงการคลังไมตองรับผิดชอบจายเงินบําเหน็จตกทอดใหแกบุตรซึ่ง
ไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตก
ทอดแตอยางใด 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่สมาชิกผูถึงแกความตายไดสงเงินสะสมเขากองทุนให

จายเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวแกผูมีสิทธิรับมรดกของสมาชิก
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
มาตรา ๖๐  ในกรณีที่ผูรับบํานาญถึงแกความตาย นอกจากทายาทจะมีสิทธิไดรับ

บําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๕๘ แลว ใหมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันดวย 

 
มาตรา ๖๑  สิทธิการรับเงินตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปนสิทธิเฉพาะตวัไมอาจ

โอนแกกันได 
 
มาตรา ๖๒  การคํานวณบําเหน็จใหคํานวณจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดทายคูณ

ดวยเวลาราชการ 
 
มาตรา ๖๓  การคํานวณบํานาญใหคํานวณจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือน

สุดทายคูณดวยเวลาราชการ หารดวยหาสิบ แตตองไมเกินรอยละเจ็ดสิบของอัตราเงินเดือนเฉลี่ย
หกสิบเดือนสุดทาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การคํานวณบํานาญของผูกลับเขารับราชการใหมตามมาตรา ๓๘ หากเวลา
ราชการซึ่งกลับเขารับราชการใหมยังไมครบหาปอัตราเงินเดือนเฉลี่ยที่จะนํามาคํานวณบํานาญให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๔  บําเหน็จตกทอดที่จายใหแกทายาทของสมาชิก ใหคํานวณจากอัตรา

เงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยเวลาราชการของผูตาย 
 
มาตรา ๖๕  บําเหน็จตกทอดที่จายใหแกทายาทของผูรับบํานาญ ใหจายสามสิบ

เทาของอัตราบํานาญที่ผูตายมีสิทธิไดรับ 
ในกรณีที่ไดมีการรับบําเหน็จดํารงชีพไปแลว เมื่อผูรับบํานาญถึงแกความตาย 

การจายเงินบําเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่ง ใหหักเงินออกจากบําเหน็จตกทอดที่จะไดรับเทากับ
เงินบําเหน็จดํารงชีพเสียกอน๑๖ 

 
มาตรา ๖๖  การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสิทธิรับบําเหน็จบํานาญใหนับจํานวน

ป เศษของปถาถึงครึ่งปใหนับเปนหนึ่งป 
การนับเวลาราชการเพื่อคํานวณจํานวนบําเหน็จบํานาญใหนับจํานวนปรวมทั้ง

เศษของปดวย การนับเศษของปซึ่งเปนเดือนหรือวันใหคํานวณตามวิธีการจายเงินเดือนและใหนับ
สิบสองเดือนเปนหนึ่งป สําหรับจํานวนวันถามีรวมกันหลายระยะใหนับสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๖๗  เมื่อมีผูย่ืนคําขอรับเงินตามมาตรา ๔๕ ใหสวนราชการเจาสังกัดที่ได

รับคําขอนั้นตรวจสอบสิทธิในการไดรับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และ
ผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวของผูย่ืนคําขอ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จและแจงใหกองทุนทราบภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับคํา
ขอรับเงินดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุอันสมควร 

การจายเงินจากกองทุนใหแกผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหกองทุนจายภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการเจาสังกัด และไดปรากฏหลักฐานถูกตองครบถวน๑๗ 

 
มาตรา ๖๗/๑๑๘  ผูที่มีสิทธิไดรับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย 

และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวตามมาตรา ๔๕ ผูใดที่ยังไมขอรับเงินคืน หรือขอทยอยรับ

                                                 
๑๖ มาตรา ๖๕ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๗ มาตรา ๖๗ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เงินคืนใหกองทุนบริหารเงินที่ยังไมรับคืนตอไปได แตถาผูนั้นขอโอนเงินไปยังกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพ 
ใหกองทุนโอนเงินไปยังกองทุนดังกลาวภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความประสงค 
และไดปรากฏหลักฐานถูกตองครบถวน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๖๗/๒๑๙  เงินประเดิมตามบัญชีเงินรายตัวสมาชิกซึ่งกระทรวงการคลังสง

เขากองทุนตามมาตรา ๔๐ นั้น หากตอมามีขอมูลเพ่ิมเติมทําใหตองเปลี่ยนแปลงยอดเงินประเดิม
และดอกผลของเงินดังกลาวของสมาชิกรายใดแลว ใหกองทุนคํานวณผลการเปลี่ยนแปลงสุทธิเปน
รายเดือน ในกรณีที่ผลการเปลี่ยนแปลงสุทธิเปนการรับเงินเกิน ใหกองทุนสงเงินดังกลาวคืนแก
กระทรวงการคลัง แตในกรณีที่ผลการเปล่ียนแปลงสุทธิเปนการรับเงินขาด ใหกองทุนทดรองจาย
ออกจากบัญชีเงินกองกลางเพ่ือเขาบัญชีรายตัวสมาชิกกอน หลังจากนั้นใหแจงกระทรวงการคลัง
ทราบ และใหกระทรวงการคลังดําเนินการสงเงินเทาจํานวนเงินที่ทดรองจายไปคืนแกบัญชีเงิน
กองกลางภายในปงบประมาณถัดไป 

 
มาตรา ๖๘  ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการมาใช

บังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๖๙๒๐  การหาประโยชนของกองทุนให เปนไปตามนโยบายของ

คณะกรรมการและจะมอบหมายใหบุคคลใดดําเนินการแทนตามความเหมาะสมก็ได 
การมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนภายในประเทศนั้น กองทุนจะตอง

มอบหมายใหสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานการลงทุนไมนอยกวาสอง
แหง ซึ่งเปนผูไดรับอนุญาตจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ หรือผูไดรับอนุญาตจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดการกองทุน ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงการกระจาย
ความเสี่ยงดวย และเพ่ือประโยชนในการดําเนินการหาประโยชนของกองทุนภายในประเทศ ใหผู
ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดการกองทุนมีหนาที่และอยูในบังคับบทบัญญัติตาง ๆ ตามที่
กําหนดในกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เสมือนหนึ่งกองทุนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนสวนบุคคล แลวแตกรณี 

                                                                                                                                            
๑๘ มาตรา ๖๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๙ มาตรา ๖๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๐ มาตรา ๖๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนในตางประเทศนั้น กองทุนจะตอง
มอบหมายใหสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานการลงทุนในตางประเทศ 
ซึ่งเปนผูไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ เปนผู
ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดการกองทุน 

การใหสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
จัดการกองทุนในประเทศหรือในตางประเทศ คุณสมบัติของผูรับดําเนินการ วิธีดําเนินการ และ
คาใชจายในการดําเนินการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๐๒๑  เงินของกองทุนนอกจากสวนที่นําไปลงทุนตามแผนการลงทุนใน

วรรคสองใหลงทุนไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอยางนอยตองกําหนดใหลงทุน
ในหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูงไมต่ํากวารอยละหกสิบ ยกเวนเงินสํารองตามมาตรา ๗๒ ตอง
นําไปลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกอน 

กองทุนอาจจัดใหมีแผนการลงทุนสําหรับเงินที่อยูในบัญชีเงินรายบุคคลเฉพาะใน
สวนของเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกลาว ตามมาตรา ๗๑ (๓) เพ่ือใหสมาชิก
เลือก โดยในแตละแผนอาจกําหนดใหลงทุนในหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูงแตกตางจากอัตราที่
กําหนดไวตามวรรคหนึ่งได 

การจัดใหมีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การใหขอมูลประกอบการ
พิจารณาเลือกแผนการลงทุนแกสมาชิก และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๓/๑ 

การรับขาราชการซึ่งโอนไปเปนขาราชการสวนทองถ่ินเปนสมาชิก๒๒ 
   

 
มาตรา ๗๐/๑  ในกรณีที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหมีการถาย

โอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสมาชิกซึ่ง
โอนไปเปนขาราชการสวนทองถ่ินตั้งแตวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับ ยังคงมีสมาชิกภาพ
ของสมาชิกตอไป 

ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสมาชิกและสิทธิประโยชนของสมาชิกมาใช
บังคับกับสมาชิกตามหมวดนี้โดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงหมวดนี้ 

                                                 
๒๑ มาตรา ๗๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๒ หมวด ๓/๑ การรับขาราชการซึ่งโอนไปเปนขาราชการสวนทองถ่ินเปนสมาชิก มาตรา 

๗๐/๑ ถึงมาตรา ๗๐/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๐/๒  ในกรณีที่สมาชิกตามมาตรา ๗๐/๑ ไดเคยเปนขาราชการและ
สมาชิกมากอนที่จะโอนไปเปนขาราชการสวนทองถ่ิน ใหสมาชิกผูนั้นมีสมาชิกภาพตอเนื่องกับ
สมาชิกภาพเดิมได ในการนี้ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติ บําเหน็จตกทอด เงินสะสม เงิน
สมทบ เงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาว แลวแตกรณี ตอเนื่องจาก
สิทธิที่เคยมีอยูเดิมตอไป และใหนับเวลาราชการตอเนื่องกับการเปนขาราชการสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตบําเหน็จดํารงชีพและบําเหน็จบํานาญ
พิเศษใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

 
มาตรา ๗๐/๓  การสงเงินสะสมเขากองทุนของสมาชิกตามมาตรา ๗๐/๑ และ

การสงเงินสมทบและเงินชดเชยเขากองทุน ใหนํามาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๗๐/๔  บําเหน็จบํานาญของสมาชิกตามมาตรา ๗๐/๑ ใหจายจาก

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน 

การคํานวณบําเหน็จบํานาญ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
การขอรับบําเหน็จบํานาญใหนําระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด มาใชบงัคบั

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๗๐/๕  การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่กลาวถึงสวน

ราชการใหหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 
 

หมวด ๓/๒ 
การรับพนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเปนสมาชิก๒๓ 

   
 
มาตรา  ๗๐/๖   ในกรณี ที่ มี กฎหมายกํ าหนดให มห า วิทย าลั ยหรื อ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ใหสมาชิกซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยและประสงคจะเปนสมาชิกตั้งแตวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับ ยังคง
มีสมาชิกภาพของสมาชิกตอไป 

                                                 
๒๓ หมวด ๓/๒ การรับพนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเปนสมาชิก มาตรา ๗๐/๖ ถึง

มาตรา ๗๐/๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสมาชิกและสิทธิประโยชนของสมาชิกมาใช
บังคับกับสมาชิกตามหมวดนี้โดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงหมวดนี้ 

 
มาตรา ๗๐/๗  ในกรณีที่สมาชิกตามมาตรา ๗๐/๖ ไดเคยเปนขาราชการและ

สมาชิกมากอนที่จะเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหสมาชิกผูนั้นมีสมาชิก
ภาพตอเนื่องกับสมาชิกภาพเดิมได ในการนี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติ บําเหน็จดํารง
ชีพ บําเหน็จตกทอด เงินสะสมเงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชนตอบแทนเงิน
ดังกลาว แลวแตกรณี ตอเนื่องจากสิทธิที่เคยมีอยูเดิมตอไป และใหนับเวลาราชการตอเนื่องกับ
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๐/๘  ใหสมาชิกตามมาตรา ๗๐/๖ สงเงินสะสมเขากองทุนโดยคํานวณ

ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตทั้งนี้ การสงเงินสะสมดังกลาว
จะตองไมเกินรอยละสิบหาของเงินเดือน 

เงินสะสมตามวรรคหนึ่ง ใหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐที่
สมาชิกผูนั้นสังกัดหักสงและจายสมทบในจํานวนที่เทากับอัตราเงินสะสมตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง พรอมการสงเงินสะสมนั้น 

ใหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐที่สมาชิกผูนั้นสังกัดสงเงิน
ชดเชยเขากองทุน โดยคํานวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง และตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๐/๙  ใหคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยนําบัญชีอัตราเงินเดอืนตามมาตรา 

๗๐/๘ วรรคหนึ่งมาใชบังคับ 
การจายเงินบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ และบําเหน็จตกทอด ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

หมวด ๔ 
การเงิน การบญัชี และการตรวจสอบ 

   
 
มาตรา ๗๑  ใหกองทุนจัดใหมีบัญชี ประกอบดวย 
(๑)  บัญชีเงินสํารองซึ่งแสดงรายการเงินสํารอง และดอกผลของเงินดังกลาว 
(๒)  บัญชีเงินกองกลางซึ่งแสดงรายการเงินที่มีผูบริจาคให เงินตามบัญชี เงิน

รายบุคคลที่ไมมีผูรับ เงินสวนกลางที่มิใชของสมาชิกคนใด และดอกผลของเงินดังกลาว 
(๓)  บัญชีเงินรายบุคคลซึ่งแสดงรายการเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงิน

ชดเชย และดอกผลของเงินดังกลาวบรรดาที่เปนของสมาชิกแตละคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๒  ใหรัฐตั้งงบประมาณรายจายเปนรายปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ
ย่ีสิบของงบประมาณรายจายบําเหน็จบํานาญของขาราชการประจําปเขาบัญชีเงินสํารองทุกปจนกวา
เงินสํารอง เงินกองกลาง และดอกผลของเงินดังกลาวจะมีจํานวนสามเทาของงบประมาณรายจาย
บําเหน็จบํานาญของขาราชการประจําป หลังจากนั้นใหตั้งงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือใหเงิน
สํารอง เงินกองกลาง และดอกผลของเงินดังกลาวคงระดับสามเทาของงบประมาณรายจาย
บําเหน็จบํานาญของขาราชการในแตละป และถาเงินสํารอง เงินกองกลาง และดอกผลของเงิน
ดังกลาวมีจํานวนเกินสามเทาของงบประมาณรายจายบําเหน็จบํานาญของขาราชการประจาํป ใหนาํ
เงินสวนที่เกินนั้นสงเปนรายไดแผนดิน 

ในกรณีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งใหกองทุนสงเงินออกจาก
บัญชีเงินสํารองกลับคืนเปนรายไดแผนดินเพื่อจายเปนบําเหน็จบํานาญขาราชการไดโดยตราเปน
พระราชกฤษฎีกา แตรัฐจะตองจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยสวนของเงินดังกลาวที่นําไปใชสงคืน
กองทุนในปงบประมาณถัดไป 

 
มาตรา ๗๓๒๔  ดอกผลที่ไดจากการนําเงินของกองทุนในแตละบัญชีไปลงทุนหา

ผลประโยชนตามมาตรา ๗๐ เมื่อไดหักคาใชจายในการดําเนินการตามสวนของการลงทุนในแตละ
บัญชีแลวดอกผลที่ไดจากการนําเงินสํารองไปลงทุนใหบันทึกไวในบัญชีเงินสํารอง ดอกผลที่ได
จากการนําเงินกองกลางไปลงทุนใหบันทึกไวในบัญชีเงินกองกลาง ดอกผลที่ไดจากการนําเงิน
รายบุคคลไปลงทุนใหบันทึกไวในบัญชีรายบุคคล สําหรับดอกผลที่ไดจากการนําเงินรายบุคคลใน
สวนของเงินสะสม เงินสมทบและดอกผลของเงินดังกลาวไปลงทุนตามแผนการลงทุนใหบันทึก
แยกตามผลประกอบการของแตละแผนการลงทุน โดยใหจัดสรรผลประโยชนตอบแทนไวในบัญชี
เงินรายบุคคลของสมาชิกตามอัตราผลตอบแทนของแตละแผนการลงทุนที่เลือกไวตามสัดสวน
ของเงินแยกตางหากจากกันทั้งนี้ การคํานวณดอกผล คาใชจายและการจัดสรรผลประโยชนตอบ
แทน ใหทําเปนประจําตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

สมาชิกไมมีสิทธิเรียกรองผลตอบแทนจากแผนการลงทุนอื่นที่สมาชิกมิไดเลือก 
 
มาตรา ๗๓/๑๒๕  ในกรณีที่ไมมีการจายเงินประเดิมหรือเงินชดเชยของสมาชิก 

เพราะเหตุสมาชิกไมมีสิทธิไดรับเนื่องจากการออกจากราชการ หรือเพราะเหตุการรับบําเหน็จ 
หรือบําเหน็จตกทอดแลวแตกรณี ใหกองทุนสงเงินประเดิมหรือเงินชดเชยของสมาชิกรายนั้น 
พรอมดอกผลของเงินดังกลาวคืนแกกระทรวงการคลังโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

                                                 
๒๔ มาตรา ๗๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๕ มาตรา ๗๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๔  ใหกองทุนแจงยอดเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม และเงินชดเชย 
พรอมทั้งผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวในสวนของสมาชิกแตละคนใหสมาชิกทราบอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง 

 
มาตรา ๗๕  ใหกองทุนยื่นรายงานแสดงการจัดการกองทุนตอรัฐมนตรีอยางนอย

เดือนละหนึ่งครั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๗๖  กองทุนตองวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการ

แยกตามประเภทงานสวนที่สําคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจายเงินสินทรัพยและหนี้สินที่
แสดงกิจการที่เปนอยูตามความจริงและตามที่ควร ตามประเภทงานพรอมดวยขอความอันเปน
ที่มาของรายการนั้นๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา 

 
มาตรา ๗๗  กองทุนตองจัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน สง

ผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 
 
มาตรา ๗๘  ทุกปใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบ

รับรองบัญชีทุกประเภทของกองทุน 
 
มาตรา ๗๙  ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุด บัญชี และเอกสาร

หลักฐานของกองทุน เพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ พนักงานและ
ลูกจางได 

 
มาตรา ๘๐  ผูสอบบัญชีตองทํารายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอที่

ประชุมใหญผูแทนสมาชิกภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีเ พ่ือนําเสนอตอ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๘๑  กองทุนตองจัดใหมีการประชุมใหญผูแทนสมาชิกอยางนอยปละหนึ่ง

ครั้ง เพ่ือพิจารณารายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจายเงินของกองทุน 
การประชุมใหญและการเลือกผูแทนสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 
ใหที่ประชุมใหญผูแทนสมาชิกมีอํานาจแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การดําเนินงานของกองทุนตอคณะกรรมการ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๒  เมื่อไดรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
กองทุนจากที่ประชุมใหญผูแทนสมาชิกแลว ใหคณะกรรมการทํารายงานการสอบบัญชีพรอมทั้ง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี และประกาศรายงานการสอบ
บัญชีในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

 
หมวด ๕ 

การควบคุมกาํกับการจัดการกองทุน 
   

 
มาตรา ๘๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการ

จัดการกองทุน กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของผูไดรับมอบหมายให
ดําเนินการจัดการกองทุนชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการจัดการกองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่ผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดการกองทุนไมช้ีแจงขอเท็จจริง
เก่ียวกับการจัดการกองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือปรากฏวาผู
ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดการกองทุนจัดการกองทุนในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกกองทุน ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดการกองทุน
แกไขหรือระงับการกระทํานั้น หรือส่ังยกเลิกการมอบหมายใหเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
จัดการกองทุนนั้นได 

 
มาตรา ๘๔  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไป ซึ่งการจัดการ

กองทุน เพ่ือประโยชนในการนี้จะสั่งแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพ่ือสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการ
จัดการกองทุนก็ได และใหรัฐมนตรีแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงและรายงานให
รัฐมนตรีทราบดวย 

ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นวา ผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดการกองทุนจัดการ
กองทุนในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกกองทุน รัฐมนตรีอาจขอใหคณะกรรมการ
พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง 

 
มาตรา ๘๕  เมื่อไดรับคําส่ังตามมาตรา ๘๓ วรรคสองแลว ใหผูไดรับมอบหมาย

ใหดําเนินการจัดการกองทุนหยุดจัดการกองทุนในทันที และสงมอบทรัพยสินคืนภายในเวลาที่
กําหนดในคําส่ังนั้น 

 
มาตรา ๘๖  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ มี

อํานาจดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผูไดรับมอบหมายให
ดําเนินการจัดการกองทุนในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของ
สถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดการกองทุน 

(๒)  ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพ่ือประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือดําเนินคดี 

(๓)  ส่ังใหกรรมการ ผูจัดการ พนักงานหรือลูกจางของผูไดรับมอบหมายให
ดําเนินการจัดการกองทุนมาใหถอยคําหรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี หรือเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกับการจัดการกองทุน 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 

เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๑) แลว ถายังดําเนินการไมเสร็จ 
จะกระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได 

 
มาตรา ๘๗  ในการปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแก

บุคคลที่เก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘๘  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

   
 
มาตรา ๘๙  ผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดการกองทุนรายใดไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๘๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งลานบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งแสนบาท 
จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

ในกรณีที่ผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดการกองทุนกระทําความผิดตาม
วรรคหนึ่ง กรรมการผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของผูไดรับมอบหมาย
ใหดําเนินการจัดการกองทุนนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานหาแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของผูไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการจัดการกองทุนนั้นดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๐  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๘๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๑  กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของผูไดรับ

มอบหมายใหดําเนินการจัดการกองทุนรายใดแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริง 
ซึ่งควรบอกใหแจงในสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการกองทุนตอคณะกรรมการตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองลานหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๒  ความผิดตามมาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

เปรียบเทียบได เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนด
แลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหดําเนินคดีตอไป 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา  ๙๓  ใหดําเนินการเลือกกรรมการผูแทนสมาชิกและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ และแตงตั้งเลขาธิการเพื่อใหไดคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยเปนกรรมการ และอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่
คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการและใหอธิบดีกรมบัญชีกลางทําหนาที่เลขาธิการ 
เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน 

ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมบัญชีกลางอาจ
แตงตั้งบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการก็ได 

 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากระบบบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการที่ใหรัฐตองตั้งงบประมาณรายจายบําเหน็จบํานาญของขาราชการประจําทุกป โดยไมมี
การกันเงินสํารองไวลวงหนาสําหรับจายบําเหน็จบํานาญในอนาคตนั้น ไมเหมาะสมและสอดคลอง
กับสถานการณทางการเงินการคลังของประเทศในปจจุบันทําใหไมอาจวางแผนเชิงบริหารการเงิน
การคลังของประเทศในระยะยาวและไมอาจวางแผนพัฒนาบุคลากรของรัฐไดดังนั้น สมควร
ปรับปรุงระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการดังกลาวเสียใหมโดยจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการขึ้นมีฐานะเปนนิติบุคคล เพ่ือเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและใหประโยชน
ตอบแทนการรับราชการแกขาราชการเมื่อออกจากราชการ และเพ่ือสงเสริมการออมทรัพย และ
จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนใหแกขาราชการที่เปนสมาชิกของกองทุน รวมทั้งใหเปนสถาบัน
เงินออมที่มีบทบาทสําคัญในการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนเงินออมภายในประเทศ และการ
สงเสริมการลงทุนอันเปนการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยสวนรวมอีกดวย จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
สุนันทา/แกไข 
๑๔/๑๒/๔๔ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๒๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการที่เปนอิสระ ซึ่งไดมีการตรากฎหมายวา
ดวยสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือจัดตั้งสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญใหเปนหนวยธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระโดยบุคลากรมีฐานะเปนขาราชการ 
ฉะนั้น เพ่ือใหขาราชการเหลานั้นไดรับสิทธิในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวา
ดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ รวมทั้งขาราชการของสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระ
อ่ืนๆ  ที่ จะมีการจัดตั้ ง ข้ึนดวย  สมควรแกไขเพิ่มเติมบทนิยามคํ าว า  “ข าราชการ” ใน
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหมีความหมายรวมถึงขาราชการ
ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
สุนันทา/แกไข 
๑๔/๑๒/๔๔ 

A+B (C) 
                                                 

๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๕ ก/หนา ๘/๘ เมษายน ๒๕๔๒ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พัชรินทร/เนติมา  จดัทํา 
๕ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 
พระราชบัญญตัิกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖๒๗ 

 
มาตรา ๗  ผูรับบํานาญซึ่งไดรับบํานาญอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให

มีสิทธิไดรับบําเหน็จดํารงชีพตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ดวย 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาวการณทางเศรษฐกิจ
ไดเปลี่ยนแปลงเปนอันมาก อันมีผลกระทบตอการดํารงชีพของขาราชการบํานาญซึ่งไดรับบํานาญ
เปนรายเดือนในจํานวนที่คงที่ ดังนั้นเพื่อเปนการชวยเหลือผูรับบํานาญใหสามารถดํารงชีพอยาง
เหมาะสมและพอเพียงกับเศรษฐกิจในปจจุบัน สมควรกําหนดใหผูรับบํานาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จ
ดํารงชีพจํานวนหนึ่งในระหวางที่ยังมีชีวิตอยู โดยเงินจํานวนที่ไดรับดังกลาวจะนําไปหักออกจาก
บําเหน็จตกทอดซึ่งจะจายใหแกทายาทหรือบุคคลที่ผูรับบํานาญไดแสดงเจตนาใหเปนผูมีสิทธิที่จะ
ไดรับตามกฎหมายเมื่อผูรับบํานาญถึงแกความตาย ซึ่งการดําเนินการเชนนี้เปนการนําเงินที่รัฐ
จะตองจัดสรรเปนงบประมาณรายจายอยูแลวในอนาคตมาจายใหแกผูรับบํานาญสวนหนึ่งกอน 
โดยมิไดเปนการเพิ่มภาระงบประมาณรายจายของรัฐแตอยางใด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ 
 
พระราชบัญญตัิกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙๒๘ 
 

มาตรา ๕  ขาราชการซึ่งโอนไปเปนขาราชการสวนทองถ่ินเพราะมีกฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนวันที่บทบัญญัติแหงหมวด ๓/๑ ใชบังคับ ถากอนโอนไปเปน
ขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นเปนสมาชิก ใหผูนั้นยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนตอไป และ
ใหผูนั้นสงเงินสะสมเขากองทุน และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําสงเงินสมทบและเงินชดเชย
เขากองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 

มาตรา ๖  ขาราชการซึ่งโอนไปเปนขาราชการสวนทองถ่ินเพราะมีกฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ ผูใดออกจากราชการกอนวันที่
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นมีสิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จตก
                                                 

๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๑๓ ก/หนา ๔/๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๔ ก/หนา ๘/๑๗ มกราคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทอด เงินสะสมเงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ดวย 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่นโยบายของรัฐหรือ
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐ
ดําเนินการอยูแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหตองมีการถายโอนขาราชการของราชการ
สวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคไปเปนขาราชการสวนทองถ่ิน รวมทั้งไดมีกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยกําหนดใหมหาวิทยาลัยของรัฐเปนหนวยงานในกํากับของรัฐอันมีผลทําให
สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการของบุคคลดังกลาวสิ้นสุดลงดวย ดังนั้น 
เพ่ือใหระบบสิทธิประโยชนของบุคคลดังกลาวยังคงอยูเชนเดิม สมควรกําหนดใหบุคคลดังกลาว
ยังคงเปนสมาชิกและไดรับสิทธิประโยชนของสมาชิกตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

สัญชัย/วาทิน/ีวีราภรณ/ปรับปรุง 
๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๒๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดตั้งกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญ และใหผลประโยชน
ตอบแทนการรับราชการแกขาราชการเมื่อออกจากราชการ รวมทั้งเปนการสงเสริมการออมทรัพย
ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนใหแกสมาชิกโดยกองทุนจะนําเงินไปลงทุนเพื่อ
หาผลประโยชนตอบแทนคืนสูสมาชิก แตเนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบังคับมาเปนเวลานานไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน ดังนั้น 
เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินกิจการของกองทุนและเพื่อประโยชนของสมาชิก สมควร
กําหนดใหกองทุนสามารถดําเนินกิจการของกองทุนไดทั้งในประเทศและในตางประเทศ โดยอาจ
มอบหมายใหสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูจัดการกองทุน รวมทั้งสามารถจัดตั้งบริษัท
จํากัด เพ่ือใหบริการแกกองทุนหรือนิติบุคคลที่กองทุนเปนหุนสวนหรือถือหุนตั้งแตรอยละเจ็ดสิบ
หาของหุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น และใหสมาชิกสามารถสงเงินสะสมเขากองทุนไดตาม
ความสามารถของแตละคน รวมทั้งสามารถเลือกแผนการลงทุนในหลักทรัพยที่กองทุนจัดทําข้ึน 
ซึ่งสมาชิกจะไดรับผลตอบแทนตามอัตราตอบแทนของแตละแผนการลงทุน นอกจากนั้น สมควร
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในกรณีที่กองทุนบริหารเงินของผูซึ่งมีสิทธิไดรับเงินคืนแตยังไม
ขอรับเงินหรือทยอยขอรับเงินคืนและกรณีที่ผูมีสิทธิรับเงินคืนขอโอนเงินไปยังกองทุนอื่น รวมทั้ง

                                                 
๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๕ ก/หนา ๑/๙ มกราคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การสงเงินประเดิมหรือเงินชดเชยคืนแกกระทรวงการคลัง ในกรณีที่ไมมีการจายเงินประเดิมหรือ
เงินชดเชย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 จํานงค/ปรบัปรุง 

๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ 
 

 


