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เปนปที่ ๑๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหการสงเคราะหแกขาราชการผูไดรับอันตราย หรือการปวยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือ
มาตรา ๑
การปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘“
พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒
เปนตนไป
ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓
“ขาราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภท
เงินเดือนในกระทรวงทบวงกรมทุกแหง
ขาราชการผูใดไดรับอันตราย หรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่
มาตรา ๔
หรือเนื่องจากตองไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ใหผูนั้น
ไดรับการสงเคราะหตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
การขอรับการสงเคราะหตองแสดงรายงานแพทยที่ทางราชการรับรอง ตามความหมายของกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ กับรายงานแสดงเหตุที่ตองรับอันตรายหรือการปวยเจ็บหรือถูกประทุษรายนั้น
ดวย
ขาราชการผูไดรับอันตราย หรือการเจ็บปวย หรือถูกประทุษรายอันเกิดจากกรณี
มาตรา ๕
ดังกลาวในมาตรา ๔ มีสิทธิไดรับการักษาพยาบาลโดยรัฐบาลเปนผูออกคาใชจาย
คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามความในวรรคกอน ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวง
การคลัง
ในระหวางที่ตองรักษาพยาบาล ถารัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาเห็นสมควรให
มาตรา ๖
ขาราชการผูรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ หรือถูกประทุษรายนั้นไดลาหยุดราชการเพื่อรักษาตัวเกินกวาเวลา
ที่กําหนดไวในกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการลาของขาราชการก็ได แตตองไมเกินหนึ่งป แตถา
ระยะเวลาหนึ่งปไมเพียงพอ คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหลาตออีกก็ได

๒
ถาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหลาไดเมื่อรวมกับอายุของขาราชการ ผูไดรับอนุญาตเกิน หกสิบปก็ให
ถือวาเปนการตออายุราชการ แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินหกสิบหาป
ในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหลา ใหขาราชการผูไดรับอนุญาตนั้นไดรับเงินเดือนเต็ม
ถาอันตราย หรือการปวยเจ็บ หรือการถูกประทุษรายอันเกิดจากกรณีดังกลาวใน
มาตรา ๗
มาตรา ๔ ทําใหขาราชการผูใดตกเปนผูทุพพลภาพ หรือพิการ อันเปนเหตุจะตองออกจากราชการตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือขอบังคับที่ใชอยู หากรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาเห็นวาขาราชการผูนั้นยังอาจปฏิบัติหนาที่ราชการ
อื่นใดที่เหมาะสมได และเมื่อขาราชการผูนั้นสมัครจะรับราชการตอไป รัฐมนตรีเจาสังกัดจะสั่งใหขาราชการผูนั้นไป
รับราชการในตําแหนงหนาที่อื่นใหม โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีก็ได
ขาราชการที่ไดรับการสงเคราะหดังกลาวในมาตรา ๗ ยังไมมีสิทธิรับบํานาญพิเศษ
มาตรา ๘
ถาตอมาผูนั้นไดออกจากราชการเมื่อใด ใหมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษดังนี้
(๑) ไดบํานาญพิเศษ โดยคํานวณตามเกณฑที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการที่ใชอยู และตามเงินเดือนที่ไดรับในวันที่ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บหรือถูกประทุษราย
เงินเดือนตามวรรคกอนมีความหมายอยางเดียวกับคําวา “เงินเดือนเดือนสุดทาย” ตามกฎหมายวา
ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(๒) ถาผูนั้นออกจากราชการโดยมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการที่ใชอยูในเวลาออก ใหคํานวณเปนบํานาญปกติตามสิทธินั้นบวกเขากับบํานาญพิเศษใน (๑)
ดวย เวนแตถาผูนั้นออกจากราชการโดยไมมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ ก็ใหไดรับบํานาญพิเศษตาม (๑) แตอยาง
เดียว
(๓) ถาผูนั้นออกจากราชการดวยกรณีที่กอใหเกิดสิทธิบํานาญพิเศษ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการที่ใชอยูในเวลาออก ก็ใหผูนั้นไดรับสิทธิตามกฎหมายนั้นหรือบํานาญพิเศษตามความใน (๑)
แลวแตบํานาญพิเศษรายใดจะมีจํานวนมากกวา
ถาขาราชการที่ไดรับการสงเคราะหดังกลาวในมาตรา ๗ ถึงแกความตายโดยทายาทมีสิทธิไดรับ
บํานาญตกทอดตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการที่ใชอยูในเวลาตายใหทายาทไดรับบํานาญตกทอด
ตามสิทธินั้นบวกเขากับกึ่งหนึ่งของบํานาญที่คํานวนไดตามความใน (๑) ดวย เวนแตถาตายโดยทายาทไมมีสิทธิได
รับบํานาญตกทอดตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการก็ใหทายาทไดรับบํานาญตกทอดกึ่งหนึ่งของ
บํานาญที่คําควณไดตามความใน (๑) แตอยางเดียว
ถาผูนั้นถึงแกความตายดวยกรณีที่กอใหเกิดสิทธิบํานาญพิเศษ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการที่ใชอยูในเวลาตาย ก็ใหทายาทไดรับสิทธิตามกฎหมายนั้นหรือบํานาญพิเศษตามความใน (๑) แลวแต
บํานาญพิเศษรายใดจะมีจํานวนมากกวา
ขาราชการที่ออกจากราชการโดยไดรับหรือมีสิทธิไดรับบําเหน็จ หรือบํานาญพิเศษ
มาตรา ๙
ไปแลวกอนวันพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากเห็นวาตนอยูในลักษณะดังกลาวในมาตรา ๔ และประสงคจะเขารับ
ราชการอีกใหยื่นคํารองขอใหรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาในเรื่องการบรรจุใหมไดภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวัน
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับรกระทําความผิดนั้น
มาตรา ๑๐ ผูที่กลับเขารับราชการใหมตามความในมาตรา ๙ ถาเงินเดือนที่ไดรับในขณะที่เขารับ
ราชการครั้งใหมนอยกวาเงินเดือนเดิม เมื่อกอนออกจากราชการใหรับบํานาญที่ไดรับอยูรวมกันไปดวย แตถาเงิน
เดือนรวมกับบํานาญสูงกวาเงินเดือนเดิมตองลดบํานาญลงในระหวางที่รับราชการครั้งหลัง จนเงินเดือนใหมรวม
กับบํานาญไมสูงกวาเงินเดือนเดิม ถาเงินเดือนใหมเทาหรือสูงกวาเงินเดือนเดิม ก็ใหงดบํานาญในระหวาง
นั้น

๓
เมื่อออกจากราชการในตอนหลัง โดยมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญก็ใหคํานวณเปนบํานาญ โดย
คิดเฉพาะตามสิทธินั้นบวกเขากับบํานาญเดิม บํานาญในตอนหลังนี้จะเปลี่ยนขอรับบําเหน็จแทนก็ได
มาตรา ๑๑ ถาผูที่กลับเขารับราชการใหมตามความในมาตรา ๙ ถึงแกความตาย ใหทายาทได
รับบํานาญดังนี้
(๑) ถาผูตายยังคงรับบํานาญรวมกับเงินเดือน ตลอดมาจนถึงเวลาตายใหทายาทไดรบั บํานาญตาม
สิทธิที่บญ
ั ญัตไิ วในกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการที่ใชอยูในเวลาตาย
(๒) ถาหากวาไดงดเบิกจายบํานาญไวตามความในมาตรา ๑๐ ใหทายาทไดรับบํานาญตามสิทธิที่
บัญญัตไิ วในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ทีใ่ ชอยูในเวลาตายบวกเขากับกึ่งหนึ่งของบํานาญที่งดไว
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ไดรบั การสงเคราะหดังกลาวในมาตรา ๗ หลายครั้ง โดยไมไดออกจาก
ราชการ เมื่อถึงเวลาตองออกจากราชการ ใหคํานวณบํานาญพิเศษทุกครั้งและใหไดรบั จากการสงเคราะหครั้งที่มี
จํานวนเงินสูงสุดแตอยางเดียว
มาตรา ๑๓ ใหนํ าบทบั ญ ญั ติวาด วยการแบ งสวน และเงื่อนไขการจายบํานาญพิ เศษ ใหแ ก
ทายาทในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการมาใชบงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ เมื่อขาราชการผูใดถึงแกความตาย เนื่องจากเหตุดั่งบัญ ญัติไวในมาตรา ๔
คณะรัฐมนตรี จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในเดือนที่ตายใหแกขาราชการผูนั้นเปนกรณีพิเศษตามแตจะเห็นสมควร
เวนแตในกรณีที่ผูตายเปนขาราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม การสั่งเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
ของกระทรวงกลาโหม
ถาไมมีทางที่จะเลื่อนเงินเดือนขึ้นไดตามกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้นใหเพิ่มเปน
พิเศษโดยนําเงินเดือนเหลือจาย หรือจะเหลือจายในปปจจุบันของกรมหรือสํานักราชการนั้นมาตั้งจายใหเปนพิเศษ
เฉพาะจํานวนที่เพิ่มขึ้น ถาหากเงินเดือนเหลือจายหรือจะเหลือจายไมมีหรือมีไมพอ ใหกระทรวงการคลังหาเงินมา
ตั้งจายให และในการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหรวมเงินที่ไดเพิ่มขึ้นนี้เขาเปนเงินเดือนเดือนสุดทายดวย
มาตรา ๑๕ ขาราชการผูถึงแกความตาย เนื่องจากเหตุดั่งบัญญัติไวในมาตรา ๔ ผูใด สมควรจะ
ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณเพียงไร หรือไม ใหรฐั มนตรีเจาสังกัดพิจารณาดําเนินการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๒ ตอนที่ ๘ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๔๙๘)
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏวามีบคุ คลเปนจํานวนมากตองออกจาก
ราชการเนื่องจากเปนผูพิการทุพพลภาพเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่หรือถึงแกกรรมเพราะเหตุดังกลาว แม
จะไดรับประโยชนตอบแทนโดยไดรับบํานาญ แตก็หาเพียงพอแกการครองชีพของตนหรือของครอบครัวไม จึง
สมควรที่จะชวยเหลือเพื่อขจัดความเดือนรอนและเพื่อเปนการสมนาคุณแกบุคคลซึ่งไดปฏิบัติราชการอันเปน
ความชอบแกประเทศชาติ โดยใหไดรับการสงเคราะหตามแบบแหงพระราชบัญญัตินี้

