
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติกองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๓๘ วรรคสี่ และมาตรา ๔๐ วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  สมาชิกดังตอไปนี้มีสิทธิไดรับเงินประเดิม 
(๑)  ขาราชการซึ่งรับราชการอยูกอนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ 
(๒)  ขาราชการซึ่งออกจากราชการแลวกลับเขารับราชการใหมกอนวันที่ ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๔๐ โดยบอกเลิกรับบํานาญเดิมเพื่อขอนับเวลาราชการตอเนื่อง 
(๓)  ขาราชการซึ่งออกจากราชการไปและกลับเขารับราชการใหมหลังวันที่ ๒๖ 

มีนาคม ๒๕๔๐ เนื่องจาก 
(ก)  ไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการสั่งให

ขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 
(ข)  ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
(ค)  ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
(ง)  ถูกคําส่ังใหออก ปลดออก หรือไลออก และอยูในระหวางรองทุกขหรือ

อุทธรณคําส่ังดังกลาว 
(๔)๑  ขาราชการซึ่งออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหมดวยเหตุอ่ืน

นอกจาก (๓) โดยมีบัญชีเงินประเดิมและมีสิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับเวลารับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๘ โดยใหมีสิทธิ
ไดรับเงินประเดิมและผลประโยชนของเงินประเดิมตอนกอนออกจากราชการตามจํานวนที่ปรากฏ
ในบัญชีรายบุคคลของสมาชิกผูนั้น 

 
ขอ ๒  เงินประเดิมใหคํานวณโดยวิธีการดังตอไปนี ้
เงินประเดิม = ๒๕ x เงินเดือน [(๑.๐๙)เวลาราชการ - (๑.๐๘)เวลาราชการ] 

(๑.๐๘)เวลาราชการ-๑ 
เพ่ือประโยชนในการคํานวณเงินประเดิมตามวรรคหนึ่ง 
(๑)  เงินเดือน คือ อัตราเงินเดือนที่ขาราชการไดรับตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการนั้นๆ ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๐ โดยไมรวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชาสําหรับ
                                                 

๑ ขอ  ๑  (๔) เ พ่ิมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖  (พ .ศ .  ๒๕๔๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 



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 
 

ประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ สําหรับการสูรบ สําหรับการปราบปรามผูกระทํา
ความผิด หรือเงินเพิ่มอยางอ่ืน 

(๒)  เวลาราชการ คือ เวลาราชการที่คํานวณตามบทบัญญัติไวในมาตรา ๖๖ 
วรรคสอง และใหคํานวณเศษของปโดยใชทศนิยมสี่ตําแหนง ทั้งนี้ ไมรวมเวลาราชการทวีคูณ 

(๓)  จํานวนเงินประเดิม หากมีเศษของบาทใหคิดเปนหนึ่งบาท 
 
ขอ ๓  ในกรณีตามขอ ๑ (๑) ใหนับเวลาราชการตั้งแตวันที่เร่ิมเขารับราชการ

โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ตอเนื่องกันจนถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๔๐ 

 
ขอ ๔  ในกรณีตามขอ ๑ (๒) ใหนับเวลาราชการตอนกอนออกจากราชการรวม

กับเวลาราชการที่กลับเขารับราชการใหมจนถึงวันกอนวันเขาเปนสมาชิกโดยตัดเวลาระหวางรับ
บํานาญออกเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณเงินประเดิม 

 
ขอ ๕  ในกรณีตามขอ ๑ (๓) ใหนับเวลาราชการตอนกอนออกจากราชการรวม

กับเวลาราชการที่กลับเขารับราชการใหมจนถึงวันกอนเขาเปนสมาชิกโดยรวมเวลาซึ่งออกจาก
ราชการไปเพราะเหตุดังกลาวดวย เปนเวลาราชการ และใหนําเงินเดือนที่ผูนั้นไดรับอยูกอนวันที่
เขาเปนสมาชิก เปนเงินเดือน สําหรับคํานวณเงินประเดิม 

 
ขอ ๖๒  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ เปนตนไป 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
อํานวย วีรวรรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนที่ ๑๕ ก/หนา ๑/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๓๘ วรรคสี่และ
มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
กําหนดใหขาราชการซึ่งกลับเขารับราชการใหม อาจมีสิทธิไดรับเงินประเดิมตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และกําหนดใหกระทรวงการคลัง คํานวณเงินประเดิมสําหรับ
สมาชิกตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อนําสงเขากองทุน จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 

 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙๓ 
 

ขอ ๒  กฎกระทรวงนี้ใชบังคับตั้งแตวนัที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๓๘ วรรคสี่ แหง
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหขาราชการซึ่งกลับเขา
รับราชการใหมอาจมีสิทธิไดรับเงินประเดิมตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
และโดยที่ขอ ๑ (๓) แหงกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดเหตุที่สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการผู
ซึ่งออกจากราชการไปและกลับเขารับราชการใหมหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๐ มีสิทธิไดรับเงิน
ประเดิมเพียง ๔ กรณี ซึ่งยังไมครอบคลุมถึงการออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนและขณะที่ลาออกยัง
ไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญซึ่งไมสามารถนําเวลาราชการเดิมมานับตอเนื่องเพื่อสิทธิในเงิน
ประเดิมทั้งที่บทบัญญัติมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๙ กําหนดใหขาราชการซึ่งออกจากราชการและตอมากลับเขารับราชการใหมตั้งแตวันที่
พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ สามารถนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบาํนาญตอนกอน
ออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได อีกทั้งเจตนารมณในการใหเงินประเดิม
แกสมาชิกก็เพ่ือชดเชยสูตรบํานาญที่เปลี่ยนไปซึ่งทําใหเงินบํานาญลดลง ประกอบกับกฎหมาย
บังคับวาผูที่กลับเขารับราชการใหม ตองเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ดังนั้น เพ่ือ
มิใหขาราชการที่เขาเง่ือนไขดังกลาว ตองเสียสิทธิและผลประโยชนในเงินประเดิมที่ควรมีสิทธิ
ไดรับเมื่อเร่ิมเปนสมาชิกโดยผลของชองวางของกฎหมาย สมควรกําหนดเหตุแหงสิทธิที่จะไดรับ
เงินประเดิมเพิ่มเติมเพื่อใหขาราชการผูนั้นไดรับเงินประเดิมในสวนที่เคยมีสิทธิตอเนื่องไปดวย จงึ
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๗ กันยายน ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๘/๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 


