
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

ของข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 
๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๓๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 
๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในประกาศนี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกซึ่งออกจากราชการและกลับเข้ารับ

ราชการใหม่และผู้ที่เคยเป็นสมาชิกซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและโอนกลับเข้ารับราชการ
ใหม่ 

 
ข้อ ๒  ข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่ตามมาตรา ๓๘ ต้ังแต่วันที่ประกาศนี้ใช้

บังคับให้แจ้งความประสงค์ตามแบบที่เลขาธิการกําหนด เพื่อส่วนราชการเจ้าสังกัดลงนามและนําส่ง
กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการใหม่ 

 
ข้อ ๓  ข้าราชการซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ และได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย

และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวจากกองทุนไปแล้ว หากประสงค์จะนับเวลาราชการต่อเนื่อง ให้
คืนเงินที่ได้รับไปทั้งจํานวนแก่กองทุนตามจํานวนที่กองทุนแจ้ง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
กลับเข้ารับราชการใหม่ เว้นแต่ขณะออกจากราชการยังไม่ได้ย่ืนคําขอรับเงินจากกองทุน ให้ถือว่า
กองทุนได้รับเงินจํานวนดังกล่าวแล้ว 

 
ข้อ ๔  ข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่ที่ประสงค์จะส่งเงินสะสม เงินสมทบ

และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วแก่กองทุนเพื่อให้กองทุนนําไปลงทุนหา
ผลประโยชน์ต่อไป ให้ส่งคืนเงินดังกล่าวแก่กองทุนตามจํานวนที่กองทุนแจ้ง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันกลับเข้ารับราชการใหม่ เว้นแต่ขณะออกจากราชการยังไม่ได้ย่ืนคําขอรับเงินจากกองทุน 
ให้ถือว่ากองทุนได้รับเงินจํานวนดังกล่าวแล้ว 

 
ข้อ ๕  ให้กองทุนแจ้งรายละเอียดยอดเงินที่ต้องนําส่งและวิธีการคืนเงินให้ส่วน

ราชการเจ้าสังกัดและสมาชิกทราบภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแบบตามข้อ ๒ ถูกต้อง
ครบถ้วน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง/หน้า ๕๑/๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ 



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 
 
 

เมื่อกองทุนได้รับชําระเงินดังกล่าวจากสมาชิกแล้ว ให้กองทุนจัดส่งเอกสารหลักฐาน
การรับเงินให้แก่สมาชิกผู้นั้น พร้อมสําเนาให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานและบันทึก
ไว้ในสมุดหรือแฟ้มประวัติของข้าราชการรายนั้น 

 
ข้อ ๖  การคํานวณผลประโยชน์จากการคืนเงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชน์

ตอบแทนเงินดังกล่าว หรือการส่งเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวที่ได้รับ
ไปแล้วจะเริ่มคํานวณนับแต่วันที่กองทุนได้รับเงินเข้าบัญชีแล้ว 

 
ข้อ ๗  ข้าราชการซึ่งออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ต้ังแต่วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แต่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้แจ้งความประสงค์ตามข้อ ๒ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ และให้คืนเงินตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

 
ข้อ ๘๒  ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่ไม่สามารถคืนเงินตามข้อ ๓ 

ข้อ ๔ หรือข้อ ๗ ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้โดยมิใช่ความผิดของข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับ
ราชการใหม่ ข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่นั้นอาจร้องขอต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดโดยระบุ
เหตุขัดข้องและระยะเวลาที่ขอขยายออกไป เพื่อให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดมีหนังสือแจ้งให้กองทุน
พิจารณาการขยายระยะเวลาการคืนเงินตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๗ ให้แก่ข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับ
ราชการใหม่นั้นต่อไป 

ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาขยายระยะเวลาการคืนเงินให้แก่ข้าราชการ ซึ่ง
กลับเข้ารับราชการใหม่ตามวรรคหนึ่ง 

 
ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธ์ุ 

รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

                                                 
๒ ข้อ ๘ เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการคืนเงินเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการของข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินเข้า
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการของข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓๓ 

 
ข้อ ๓  ให้เลขาธิการมีอํานาจพิจารณาขยายระยะเวลาการคืนเงินตามข้อ ๓ ข้อ ๔ 

หรือข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คืนเงินเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการของข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใน
กรณีที่ข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่ไม่สามารถคืนเงินได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้โดยมิใช่
ความผิดของข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่ และส่วนราชการเจ้าสังกัดของข้าราชการซึ่งกลับ
เข้ารับราชการใหม่ได้มีหนังสือแจ้งให้กองทุนพิจารณาขยายระยะเวลาการคืนเงินตามข้อ ๓ ข้อ ๔ 
และข้อ ๗ ให้แก่ข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่ไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย์/ผูจ้ดัทํา 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๑๓๓ ง/หน้า ๒๒๔/๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 


