พระราชกฤษฎีกา
การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอืน่ ในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. ๒๕๓๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจายเงินเดือน
เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารจ า ยเงิ น บางประเภทตาม
งบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕”

มาตรา ๒ 1[๑] พระราชกฤษฎี ก านี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ตั้ ง แต วัน ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
บรรดากฎ ขอบังคับ และระเบียบอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชกฤษฎีกานี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชกฤษฎีกานี้ ใหใชพระราชกฤษฎีกานี้แทน

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“เงินเดือน”2[๒] หมายความวา เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกําหนดจายเปนรายเดือน
จากเงินงบประมาณรายจายประเภทงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือน
“เงินป” หมายความวา เงินที่มีกําหนดจายเปนรายปจากเงินงบประมาณรายจาย
หมวดเงินอุดหนุนของสํานักพระราชวัง
“บําเหน็จ” หมายความวา บําเหน็จตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
และหมายความรวมถึงเงินทดแทนขาราชการวิสามัญตามระเบียบกระทรวงการคลังดวย
“บํานาญ” หมายความวา บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
และหมายความรวมถึงเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมดวย

“ข า ราชการ” หมายความว า ข า ราชการตามกฎหมายว า ด ว ยการนั้ น และ
เพื่อประโยชนของมาตรา ๒๐ ใหหมายความถึงบุคคลอื่นซึ่งไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจายประเภทงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนดวย
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ

มาตรา ๕ การเบิกจายเงินเดือน เงินป และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ใหเปนไป
ตามระเบียบปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ลักษณะ ๑
เงินเดือนและเงินอืน่ ที่จา ยในลักษณะเงินเดือน
หมวด ๑
การถือจายเงินเดือน

มาตรา ๗ (ยกเลิก)

มาตรา ๘ (ยกเลิก)

มาตรา ๙ การจ า ยเงิ น เดื อ นของข า ราชการที่ ไ ด เ ลื่ อ นเงิ น เดื อ นเพราะถึ ง แก
ความตายเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหจายจากอัตราเงินเดือนที่ผูนั้นครองอยู หรือเงินเดือน
เหลือจายหรือใหโอนเงินหมวดอื่นมาตั้งจาย

หมวด ๒
การจายเงินเดือน

มาตรา ๑๐ การจายเงินเดือนขาราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด

มาตรา ๑๑ การจายเงินเดือนขาราชการซึ่งมีสิทธิไดรับเงินเดือนไมเต็มเดือน
ใหจายตามสวนของจํานวนวันที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนในเดือนนั้น

มาตรา ๑๒ การจายเงินเดือนขาราชการกรณีบรรจุใหมหรือกลับเขารับราชการใหม
ใหจายไดตั้งแตวันที่เริ่มเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ

มาตรา ๑๓ การจายเงินเดือนกรณีที่มีการเลื่อนชั้น เลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้น
เงินเดือน ใหจายไดตั้งแตวันที่ระบุในคําสั่งของผูมีอํานาจสั่งเลื่อน

มาตรา ๑๔ การจายเงินเดือนขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม
ใหเปนไปตามคําสั่งของผูมีอํานาจแตงตั้ง ซึ่งตองระบุดวยวาใหไดรับเงินเดือนในอัตราใด และ

ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนตําแหนงใหมหรือใหโอนอัตราเงินเดือนเดิมไป
ตั้งจายสําหรับตําแหนงใหมตั้งแตเมื่อใด

มาตรา ๑๕ การจายเงินเดือนในกรณีโอนขาราชการ ใหจายทางสังกัดใหมและ
งดจายเงินเดือนทางสังกัดเดิมตั้งแตวันที่ระบุในคําสั่งของผูมีอํานาจสั่งโอน
ในกรณีที่มีการจายเงินเดือนทางสังกัดเดิมลวงล้ําไป ใหเบิกเงินเดือนทางสังกัด
ใหมสงใชสังกัดเดิมโดยวิธีเบิกหักผลักสง แลวในเจาสังกัดใหมแจงการเบิกหักผลักสงใหเจาสังกัด
เดิมทราบ หามมิใหเบิกเปนตัวเงิน

มาตรา ๑๖ ขา ราชการที่ ล ะทิ้ง หน า ที่ร าชการโดยไม มี เ หตุ ผ ลอั น สมควรหรื อ
หนีราชการ หามมิใหจายเงินเดือนสําหรับวันที่ละทิ้งหนาที่ราชการหรือหนีราชการดังกลาว
ขาราชการที่มิไดมาปฏิบัติราชการในกรณีอื่น จะมี สิทธิไดรับเงินเดือนหรื อไม
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือตามที่อธิบดีกรมบัญชีกลางกําหนด แลวแตกรณี
มาตรา ๑๗ การจายเงินเดือนของผูซึ่งถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถาภายหลังผูนั้น
ไดรับการแตงตั้ง โอน หรือปรับเงินเดือน โดยไดรับเงินเดือนตางจากเดิมและยังไมพนโทษตัด
เงินเดือน ใหคงตั ดเงิ นเดือนต อไปตามจํานวนเดิม หรื อถาเปนกรณี ตัดเงิ น เดือนตามสวนของ
เงินเดือนก็ใหตัดตามสวนของเงินเดือนเดิม

มาตรา ๑๘ ขาราชการผูใดตายในระหวางรับราชการ ใหจายเงินเดือนจนถึงวัน
ที่ถึงแกความตาย

มาตรา ๑๙ การจายเงินเดือนในกรณีตางๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) ลาออก ใหจายไดถึงวันกอนวันถึงกําหนดลาออก แตถาถึงกําหนดลาออก
แลวยังไมไดรับทราบคําสั่งอนุญาตใหลาออก และขาราชการผูนั้นยังคงรับราชการตอมา ใหจายได
ถึงวันรับทราบคําสั่ง หรือควรไดรับทราบคําสั่ง
(๒) ใหออก ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดถึงวันกอนวันที่ระบุในคําสั่ง แตถายัง
ไมไดรับทราบคําสั่ง และขาราชการผูนั้นยังคงรับราชการตอมาใหจายไดถึงวันรับทราบคําสั่ง หรือ
ควรไดรับทราบคําสั่ง
(๓) ในกรณีตาม (๑) และ (๒) หากจําเปนตองสงมอบงานในหนาที่ก็ใหจาย
ตอไปไดจนถึงวันสงมอบงานเสร็จภายในเวลาอันไมชักชาตามที่ผูบังคับบัญชาจะกําหนดตาม
สภาพของงานแตทั้งนี้ จะตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ระบุในคําสั่งหรือวันรับทราบคําสั่งหรือ
ควรไดรบั ทราบคําสั่ง แลวแตกรณี
(๔) พนจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ ใหจายไดถึงวันสิ้นป สําหรับกรณีที่ไดรับการตอเวลาราชการ ใหจายไดถึงวันครบการ
ตอเวลาราชการ

มาตรา ๒๐ การจายเงินเดือนขาราชการประจําเดือน ใหจายในวันทําการกอน
วั น ทํา การสุดท า ยของเดือ นสามวัน ทํ า การ สํ า หรับ กรณีที่ต อ งเบิก เงิน จากธนาคาร ให จา ยใน
วัน ทําการก อนวั น ทํ าการสุดทายของธนาคารในเดือนนั้น สามวันทํ า การ ทั้ ง นี้ กรมบัญชีก ลาง
จะกําหนดวันจายเปนอยางอื่นก็ได

หมวด ๓
การจายเงินเดือนขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ
ผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน และผูอทุ ธรณคําสั่งลงโทษ

มาตรา ๒๑ การจายเงินเดือนของขา ราชการผูถูกสั่ง พักราชการ ใหจายตาม
กฎหมายว า ด ว ยเงิ น เดื อ นของข า ราชการผู ถู ก สั่ ง พั ก ราชการ หรื อ ระเบี ย บข อ บั ง คั บ ของ
กระทรวงกลาโหมที่ไดทําความตกลงไวกับกระทรวงการคลัง
อัตราเงินเดือนขาราชการระหวางพักราชการ ไมถือเปนอัตราวาง
ขาราชการผูใดตายในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถาเจากระทรวงหรือผูมีอํานาจ
พิจารณาและวินิจฉัยตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการ ผูถูกสั่งพักราชการหรือตาม
ระเบียบขอบังคับกระทรวงกลาโหมที่ไดทําความตกลงไวกับกระทรวงการคลังใหจายเงินเดือนใน
ระหวางพักราชการอยางใดก็ใหจายเงินเดือนตามที่วินัจฉัยนั้นจนถึงวันที่ถึงแกความตาย

มาตรา ๒๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาใชบังคับแกการจายเงินเดือนขาราชการ
ผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน และผูอุทธรณคําสั่งลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลอออกดวย
โดยอนุโลม

หมวด ๔
การจายเงินชวยพิเศษในกรณีที่ขาราชการถึงแกความตาย

มาตรา ๒๓ ข า ราชการผู ใ ดถึ ง แก ค วามตายในระหว า งรั บ ราชการให จ า ย
เงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาของเงินเดือนเต็มเดือนที่ขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับในเดือนที่ถึงแก
ความตาย และหากขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษคาวิชาเงินประจําตําแหนงที่ตอง
ฝา อัน ตรายเป น ปกติ เงิ น เพิ่ ม พิเศษสําหรั บการสูรบ และเงิน เพิ่ม พิเศษสํา หรับการปราบปราม
ผูกระทําผิด ใหรวมเงินดังกลาวกับเงินเดือนเพื่อคํานวณเปนเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาดวย

ความในวรรคหนึ่ ง ให ใ ช บั ง คั บ แก ข า ราชการผู ถู ก สั่ ง พั ก ราชการ ผู ถู ก สั่ ง ให
ออกจากราชการไว ก อน และผู อุท ธรณคํ า สั่ ง ลงโทษ ซึ่ง มีสิ ท ธิ ได รับ เงิ น เดื อ นตามมาตรา ๒๑
หรือมาตรา ๒๒ โดยอนุโลม
ขาราชการผูใดตายในระหวางละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือ
หนีราชการหามมิใหจายเงินชวยพิเศษ

มาตรา ๒๔ เงินชวยพิเศษตามมาตรา ๒๓ ใหจายแกบุคคลซึ่งขาราชการผูตาย
แสดงเจตนาโดยทําเปนหนังสือยื่นตอสวนราชการเจาสังกัดตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ถาขาราชการผูตายมิไดแสดงเจตนาไวตามวรรคหนึ่ง หรือบุคคลซึ่งขาราชการ
ผูตายแสดงเจตนาไวตายกอนขาราชการผูตายหรือกอนมีการจายเงิน ก็ใหจายแกบุคคลตามลําดับ
ดังนี้
(๑) คูสมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดา
เมื่อปรากฏวาบุคคลในลําดับกอนตามวรรคสองมีชีวิตอยู บุคคลในลําดับถัดไป
ไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ
ถาผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษตามความในวรรคสองในลําดับเดียวกันมีหลายคน
ใหจายใหแกผูซึ่งบุคคลในลําดับนั้นมอบหมายเปนหนังสือ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ

มาตรา ๒๕ การขอรับเงินชวยพิเศษ ใหกระทําภายในเวลาหนึ่งปนับแตวัน ที่
ขาราชการผูซึ่งมีสิทธิรับเงินเดือนตาย เวนแตกรณีที่ผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ ผูถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอนหรือผูอุทธรณคําสั่งลงโทษ ระยะเวลาหนึ่งปใหนับแตวันที่การถูกสั่งพักราชการ
การออกราชการไวกอนหรือการอุทธรณคําสั่งลงโทษสิ้นสุดลง แลวแตกรณี

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ทางราชการมีความจําเปนตองเขาจัดการศพขาราชการ
ผูตายเพราะไมมีผูใดเขาจัดการในเวลาอันสมควร ใหทางราชการหักคาใชจายจากเงินชวยพิเศษ
ไดเทาที่จายจริง แลวมอบสวนที่เหลือ ถามี ใหแกผูมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๒๔

หมวด ๕
การจายเงินเดือนระหวางลา

มาตรา ๒๗ ภายใต บั ง คั บ กฎหมายว า ด ว ยการสงเคราะห ข า ราชการผู ไ ด รั บ
อันตราย หรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ใหขาราชการที่ลาปวย ไดรับเงินเดือนระหวางลา
ไดในปหนึ่งไมเกินหกสิบวันทําการ แตถาผูบังคับบัญชาตั้งแตตําแหนงอธิบดีหรือตําแหนงเทียบเทา
ขึ้นไปเห็นสมควรจะใหจายเงินเดือนตอไปอีกก็ได แตไมเกินหกสิบวันทําการ

มาตรา ๒๘ ขาราชการลาเนื่องจากการคลอดบุตร ใหไดรับเงินเดือนระหวางลา
ไดไมเกินเกาสิบวัน

มาตรา ๒๙ ใหขาราชการลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนในปหนึ่งไมเกินสี่สิบหา
วันทําการแตในปที่เริ่มรับราชการ ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกินสิบหาวันทําการ

มาตรา ๓๐ ใหขาราชการที่ลาพักผอนประจําปไดรับเงินเดือนระหวางลาไมเกิน
ระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ

มาตรา ๓๑ ตั้ ง แต เ ริ่ ม รั บ ราชการ ข า ราชการผู ใ ดยั ง ไม เ คยอุ ป สมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หาก
ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ แลวแตกรณี ใหลาโดยไดรับ
เงินเดือนระหวางลาไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน ทั้งนี้ ตองรับราชการมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน

มาตรา ๓๒ ขาราชการซึ่งลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลให
ไดรับเงินเดือนในระหวางนั้นได แตถาพนระยะเวลาดังกลาวแลวไมรายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติ
ราชการภายในเจ็ดวันใหงดจายเงินเดือนหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติราชการ เวนแตในกรณีที่
มีเหตุจําเปน ผูบังคับบัญชาตั้งแตตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไปจะใหจายเงินเดือนระหวางนั้น
ตอไปอีกก็ได แตไมเกินสิบหาวัน

มาตรา ๓๓ ขาราชการซึ่ง ไดรับอนุญาตให ลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยใหไดรับเงินเดือนในระหวางลาไมเกินสี่ป นับแตวันไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยจนถึงวันกอนวันมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติราชการ
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุญาตการลา เห็นสมควรใหขาราชการลาไป
ศึก ษา ฝ ก อบรม ดู ง าน หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เกิ น สี่ ป ก็ ใ ห ได รั บ เงิ น เดื อ นระหว า งลาได แต ทั้ ง นี้
เมื่อรวมทั้งสิ้นจะตองไมเกินหกป

มาตรา ๓๔ ขาราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศไมใหไดรับ
เงิ น เดื อ นระหวา งลา เวน แตอั ต ราเงิ น เดื อ นที่ ไ ด รั บ จากองค ก ารระหว า งประเทศต่ํ า กว า อั ต รา
เงินเดือนของทางราชการที่ ผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น ให ไดรับเงิน เดือนจากทางราชการสมทบ
ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่
ขาราชการผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น

มาตรา ๓๕ ขาราชการที่ลาติดตามคูสมรส ไมใหไดรับเงินเดือนระหวางลา

มาตรา ๓๖ การจายเงินเดือนระหวางลาของขาราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม
ใหเปนไปตามขอบังคับของกระทรวงกลาโหม

ลักษณะ ๒
เงินปและเงินประจําตําแหนง
ที่จายจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนของสํานักพระราชวัง

มาตรา ๓๗ ผูมีสิทธิไดรับเงินปในปใด ใหจายเงินปในปนั้นใหเต็มทั้งปไมวากรณี
จะเปนประการใด

มาตรา ๓๘ การจายเงินประจําตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค ประธาน
องคมนตรีหรือองคมนตรี ใหจายไดตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป สําหรับ
เงินประจําตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคใหเปนไปตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
การจายเงินประจําตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค ประธานองคมนตรี
หรื อ องคมนตรี ที่ พ น จากตํา แหน ง ให จ า ยไดเ พี ย งวั น ก อนวั น พ น จากตํ า แหน ง ในกรณี ที่ ถึ ง แก
ความตาย ใหจายสําหรับเดือนที่ถึงแกความตายนั้นใหเต็มเดือน

มาตรา ๓๙ การจ า ยเงิน ประจํา ตํา แหนง ตามมาตรา ๓๘ ใหจา ยในลัก ษณะ
เงินเดือนแตไมตองทําบัญชีถือจาย

ลักษณะ ๓
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอืน่ ที่จา ยในลักษณะบําเหน็จ บํานาญ
หมวด ๑
การจายบําเหน็จ บํานาญ

มาตรา ๔๐ การจา ยบําเหน็จหรือบํา นาญ ใหกรมบั ญชีกลางเปนผูพิจารณา
สั่งจายตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
การจายบําเหน็จหรือบํานาญในกรณีผูเคยรับบํานาญอยูแลวกลับเขารับราชการ
ใหม แลวออกจากราชการครั้งหลังโดยมีสิทธิไดรับบํานาญในครั้งหลังดวย ถาการรับราชการในครั้ง
กอ นกั บครั้ง หลั ง ต างกระทรวง ทบวง กรมกัน ให ร วมจา ยบํ า นาญทางสว นราชการที่อ อกจาก
ราชการครั้งหลัง
ในกรณีที่มีการลดหรืองดบํานาญในระหวางเวลาที่ขาราชการกลับเขารับราชการ
ใหม และตอมาออกจากราชการครั้งหลังโดยไมมีสิทธิไดรับบํานาญ การจายบํานาญที่เคยไดรับอยู
เดิมตั้งแตวันออกจากราชการครั้งหลังจะจายไดตอเมื่อกรมบัญชีกลางสั่งจายใหแลว และใหจาย
ทางสวนราชการเดิมที่จายบํานาญนั้น
ในกรณี ที่ก ารกลั บเข า รั บ ราชการใหมเ ปน การกลับ เข า รั บ ราชการในตํ า แหน ง
ขาราชการการเมือง ใหผูนั้นมีสิทธิเลือกขอรับบํานาญทางสวนราชการเดิมที่ผูนั้นมีสิทธิรับบํานาญ
มากอน หรือทางสวนราชการที่ออกจากราชการครั้งหลังสุด หรือทางสวนราชการที่ผูนั้นดํารง
ตําแหนงเปนขาราชการการเมืองในขณะนั้น

มาตรา ๔๑ บํานาญปกติและบํา นาญพิเศษเหตุ ทุพพลภาพ ใหจา ยไดตั้ง แต
วันขาดจากอัตราเงินเดือนเปนตนไป

บํานาญพิเศษในกรณีถึงแกความตายหรือสูญหาย ใหจายไดตั้งแตวันถัดจาก
วัน ที่ถึ ง แก ค วามตาย หรื อ วั น ถัด จากวั น ที่ สั น นิ ษ ฐานว า ถึ ง แกค วามตายตามกฎหมายว า ด ว ย
บําเหน็จบํานาญขาราชการแลวแตกรณี

มาตรา ๔๒ ถาผูมีสิทธิรับบํานาญถึงแกความตาย ใหจายบํานาญใหจนถึงวันที่
ถึงแกความตาย นอกจากนี้ ใหจายเงินชวยพิเศษจํานวนเทากับบํานาญรวมกับเงินชวยคาครองชีพ
ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ถามี) สามเดือน แตในกรณีที่ผูมีสิทธิรับบํานาญที่ถึงแกความตายเปนผูรับ
บํานาญตกทอดหรือบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอุปการะ หรือผูอยูในอุปการะ ไมใหจาย
เงินชวยพิเศษ
ใหนําความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับแกการจายเงินชวยพิเศษ
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ในกรณีที่ ผูมี สิท ธิ รับ บํา นาญถึ ง แก ค วามตายกอ นที่ก รมบั ญชี ก ลางจะสั่ง จา ย
บํานาญใหนับระยะเวลาเพื่อขอรับเงินชวยพิเศษตามความในมาตรา ๒๕ ตั้งแตวันที่กรมบัญชีกลาง
สั่งจายบํานาญ

มาตรา ๔๓3[๑๑] การจายบํานาญประจําเดือน ใหจายในวันทําการกอนวันทําการ
สุดทายของเดือนหาวันทําการ สําหรับกรณีที่ตองเบิกเงินจากธนาคาร หรือผูมีสิทธิรับบํานาญไดรับ
บํานาญทางธนาคาร ใหจายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายของธนาคารในเดือนนั้นหาวันทําการ
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะกําหนดวันจายเปนอยางอื่นก็ได

มาตรา ๔๔ การตรวจสอบการมีชีวิตของผูรับบํานาญกอนจายบํานาญ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด

มาตรา ๔๔ ทวิ ใหผูที่เปนหรือเคยเปนขาราชการการเมืองและเปนผูรับบํานาญ
ตามมาตรา ๔๐ ไวแลว มีสิทธิเปลี่ยนสวนราชการที่จายบํานาญที่เคยไดรับอยูเดิม โดยอาจเลือก
ขอรับทางสวนราชการเดิมที่ผูนั้นมีสิทธิรับบํานาญมากอน หรือทางสวนราชการที่ผูนั้นออกจากราชการ
ครั้ ง หลั ง สุ ด หรื อ ทางส ว นราชการที่ ผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน ง เป น ข า ราชการ
การเมืองก็ได

หมวด ๒
การจายเงินอืน่ ที่จา ยในลักษณะบําเหน็จ บํานาญ

มาตรา ๔๕ การจายเงินตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องใน
การรบกฎหมายวาดวยการชวยเหลือผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติหนาที่มนุษยธรรม กฎหมายวาดวยบํานาญพิเศษสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ใหนําความในลักษณะ ๓ หมวด ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ มีบทบัญญัติหลายประการที่ไมเหมาะสมกับกาลสมัย และสภาวการณ
ในปจจุบัน ประกอบกับสิทธิและประโยชนของขาราชการเกี่ยวกับการลาได เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม สมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกันใหเหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคลองกับสิทธิและประโยชนของขาราชการ
ดังกลาวดวย จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๓๕4[๑๔]

พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๓๙5[๑๕]

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑการจาย
เงินเดือนระหวางลาของขาราชการ ในกรณีลาคลอดบุตร ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาการ
จายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕ ยังกําหนดไวไม
เหมาะสม ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพของขาราชการสตรีและการเลี้ยงดูบุตรในระยะแรก
เกิด สมควรปรับปรุงหลักเกณฑการจายเงินเดือนระหวางลาดังกลาวเสียใหมใหเหมาะสยิ่งขึ้น จึง
จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่
๔) พ.ศ. ๒๕๔๙6[๑๖]

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การเบิกจายเงินเดือนของ
สวนราชการตางๆ และการจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนตามที่กําหนดไวในพระราช
กฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ มี
ความลาชาและขาดความคลองตัว เนื่องจากการเบิกจายเงินเดือนจะตองจัดทําเปนบัญชีถือจาย
และตองรออนุมัติจากกรมบัญชีกลางกอนจึงจะสามารถเบิกจายได และการจายเงินเดือนและ
บํานาญประจําเดือนในชวงวันสิ้นเดือนมีผูใชบริการเปนจํานวนมาก สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการจายเงินเสียใหมและกําหนดวันจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนให
เร็วขึ้น เพื่อใหการเบิกจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนมีความคลองตัว รวดเร็ว เหมาะสม
และสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน นอกจากนั้น สมควรกําหนดใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนผู
พิจารณาอนุมัติการจายเงินเดือนใหแกขาราชการที่มิไดมาปฏิบัติราชการ เพื่อเปนการกระจาย
อํานาจและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยกเลิกการแสดงตนของผูรับบํานาญและกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบการมีชีวิตอยูของผูรับบํานาญขึ้นใหม เพื่อไมใหเปนการสรางภาระ
และความลําบากแกผูรับบํานาญเกินความจําเปน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

