
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกา 
การจายเงินเดอืน เงินป บาํเหน็จ บาํนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจายเงินเดือน 

เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี้ 
 

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

 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 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 และระเบียบอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราช

กฤษฎีกานี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชกฤษฎีกานี้ ใหใชพระราชกฤษฎีกานี้แทน 
 

มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี ้
“เงินเดือน”๒  หมายความวา เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกําหนดจายเปนรายเดือน

จากเงินงบประมาณรายจายประเภทงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๒/หนา ๒๕/๑ เมษายน ๒๕๓๕ 



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 
 

“เงินป”  หมายความวา เงินที่มีกําหนดจายเปนรายปจากเงินงบประมาณรายจาย
หมวดเงินอุดหนุนของสํานักพระราชวัง 

“บําเหน็จ”  หมายความวา บําเหน็จตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ และหมายความรวมถึงเงินทดแทนขาราชการวิสามัญตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ดวย 

“บํานาญ”  หมายความวา บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ และหมายความรวมถึงเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมดวย 

“ขาราชการ”๓  หมายความวา ขาราชการตามกฎหมายวาดวยการนั้น และเพ่ือ
ประโยชนของมาตรา ๒๐ ใหหมายความถึงบุคคลอื่นซึ่งไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจาย
ประเภทงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนดวย 

“ป”  หมายความวา ปงบประมาณ 
 

มาตรา ๕  การเบิกจายเงินเดือน เงินป และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ใหเปนไป
ตามระเบียบปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้

 
ลักษณะ ๑ 

เงินเดือนและเงินอื่นที่จายในลักษณะเงินเดอืน 
   

 
หมวด ๑ 

การถือจายเงินเดือน 
   

 
มาตรา ๗๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๘๕  (ยกเลิก) 

 

                                                                                                                                            
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เงินเดือน” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน 

เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ขาราชการ” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน 

เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔ มาตรา ๗ ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงิน

อ่ืนในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๕ มาตรา ๘ ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงิน

อ่ืนในลักษณะเดียวกัน (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 
 

มาตรา ๙  การจายเงินเดือนของขาราชการที่ไดเล่ือนเงินเดือนเพราะถึงแกความ
ตายเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหจายจากอัตราเงินเดือนที่ผูนั้นครองอยู หรือเงินเดือนเหลือ
จายหรือใหโอนเงินหมวดอื่นมาตั้งจาย 
 

หมวด ๒ 
การจายเงินเดอืน 
   

 
มาตรา ๑๐๖  การจายเงินเดือนขาราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กรมบัญชีกลางกําหนด 
 
มาตรา ๑๑  การจายเงินเดือนขาราชการซึ่งมีสิทธิไดรับเงินเดือนไมเต็มเดือน ให

จายตามสวนของจํานวนวันที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนในเดือนนั้น 
 
มาตรา ๑๒  การจายเงินเดือนขาราชการกรณีบรรจุใหมหรือกลับเขารับราชการ

ใหม ใหจายไดตั้งแตวันที่เร่ิมเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 
มาตรา ๑๓  การจายเงินเดือนกรณีที่มีการเลื่อนชั้น เล่ือนระดับ หรือเล่ือนข้ัน

เงินเดือน ใหจายไดตั้งแตวันที่ระบุในคําส่ังของผูมีอํานาจสั่งเล่ือน 
 
มาตรา ๑๔  การจายเงินเดือนขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม ให

เปนไปตามคําส่ังของผูมีอํานาจแตงตั้ง ซึ่งตองระบุดวยวาใหไดรับเงินเดือนในอัตราใด และใหขาด
จากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนตําแหนงใหมหรือใหโอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจาย
สําหรับตําแหนงใหมตั้งแตเมื่อใด 

 
มาตรา ๑๕  การจายเงินเดือนในกรณีโอนขาราชการ ใหจายทางสังกัดใหมและงด

จายเงินเดือนทางสังกัดเดิมตั้งแตวันที่ระบุในคําส่ังของผูมีอํานาจสั่งโอน 
ในกรณีที่มีการจายเงินเดือนทางสังกัดเดิมลวงล้ําไป ใหเบิกเงินเดือนทางสังกัด

ใหมสงใชสังกัดเดิมโดยวิธีเบิกหักผลักสง แลวในเจาสังกัดใหมแจงการเบิกหักผลักสงใหเจาสังกัด
เดิมทราบ หามมิใหเบิกเปนตัวเงิน 
 

มาตรา ๑๖  ขาราชการที่ละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือหนี
ราชการ หามมิใหจายเงินเดือนสําหรับวันที่ละทิ้งหนาที่ราชการหรือหนีราชการดังกลาว 

ขาราชการที่มิไดมาปฏิบัติราชการในกรณีอ่ืน จะมีสิทธิไดรับเงินเดือนหรือไม ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือตามที่อธิบดีกรมบัญชีกลางกําหนด แลวแตกรณี๗ 

                                                 
๖ มาตรา ๑๐ แกไขเพิ่มเติมโดยโดยพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ 

บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



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 
 

มาตรา ๑๗  การจายเงินเดือนของผูซึ่งถูกลงโทษตัดเงินเดือน  ถาภายหลังผูนั้น 
ไดรับการแตงตั้ง โอน หรือปรับเงินเดือน โดยไดรับเงินเดือนตางจากเดิมและยังไมพนโทษตัด 
เงินเดือน ใหคงตัดเงินเดือนตอไปตามจํานวนเดิม หรือถาเปนกรณีตัดเงินเดือนตามสวนของ 
เงินเดือนก็ใหตัดตามสวนของเงินเดือนเดิม 
 

มาตรา ๑๘  ขาราชการผูใดตายในระหวางรับราชการ ใหจายเงินเดือนจนถึงวันที่
ถึงแกความตาย 

 
มาตรา ๑๙  การจายเงินเดือนในกรณีตางๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี ้
(๑)  ลาออก ใหจายไดถึงวันกอนวันถึงกําหนดลาออก  แตถาถึงกําหนดลาออก

แลวยังไมไดรับทราบคําส่ังอนุญาตใหลาออก และขาราชการผูนั้นยังคงรับราชการตอมา ใหจายได
ถึงวันรับทราบคําส่ัง หรือควรไดรับทราบคําส่ัง 

(๒)  ใหออก ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดถึงวันกอนวันที่ระบุในคําส่ัง แตถา
ยังไมไดรับทราบคําส่ัง และขาราชการผูนั้นยังคงรับราชการตอมาใหจายไดถึงวันรับทราบคําส่ัง 
หรือควรไดรับทราบคําส่ัง 

(๓)  ในกรณีตาม (๑)  และ (๒)  หากจําเปนตองสงมอบงานในหนาที่ก็ใหจาย
ตอไปไดจนถึงวันสงมอบงานเสร็จภายในเวลาอันไมชักชาตามที่ผูบังคับบัญชาจะกําหนดตามสภาพ
ของงานแตทั้งนี้ จะตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ระบุในคําส่ังหรือวันรับทราบคําส่ังหรือควรได
รับทราบคําส่ัง แลวแตกรณี 

(๔)  พนจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ ใหจายไดถึงวันสิ้นป สําหรับกรณีที่ไดรับการตอเวลาราชการ ใหจายไดถึงวันครบการ
ตอเวลาราชการ 
 

มาตรา ๒๐๘  การจายเงินเดือนขาราชการประจําเดือน ใหจายในวันทําการกอน
วันทําการสุดทายของเดือนสามวันทําการ สําหรับกรณีที่ตองเบิกเงินจากธนาคาร ใหจายในวันทํา
การกอนวันทําการสุดทายของธนาคารในเดือนนั้นสามวันทําการ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะกําหนดวัน
จายเปนอยางอ่ืนก็ได 

 
หมวด ๓ 

การจายเงินเดอืนขาราชการผูถูกส่ังพักราชการ 
ผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน และผูอุทธรณคําส่ังลงโทษ 

   

                                                                                                                                            
๗ มาตรา ๑๖ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยโดยพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป 

บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๘ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยโดยพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ 

บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



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 
 

มาตรา ๒๑  การจายเงินเดือนของขาราชการผูถูกส่ังพักราชการ ใหจายตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการผู ถูกส่ังพักราชการ  หรือระเบียบขอบังคับของ
กระทรวงกลาโหมที่ไดทําความตกลงไวกับกระทรวงการคลัง 

อัตราเงินเดือนขาราชการระหวางพักราชการ ไมถือเปนอัตราวาง 
ขาราชการผูใดตายในระหวางถูกส่ังพักราชการ ถาเจากระทรวงหรือผูมีอํานาจ

พิจารณาและวินิจฉัยตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการ ผูถูกส่ังพักราชการหรือตาม
ระเบียบขอบังคับกระทรวงกลาโหมที่ไดทําความตกลงไวกับกระทรวงการคลังใหจายเงินเดือนใน
ระหวางพักราชการอยางใดก็ใหจายเงินเดือนตามที่วินัจฉัยนั้นจนถึงวันที่ถึงแกความตาย 

 
มาตรา ๒๒  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาใชบังคับแกการจายเงินเดือน

ขาราชการผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน และผูอุทธรณคําส่ังลงโทษใหออก ปลดออกหรือไล
อออกดวย โดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
การจายเงินชวยพิเศษในกรณีที่ขาราชการถึงแกความตาย 

   
 

มาตรา ๒๓  ขาราชการผูใดถึงแกความตายในระหวางรับราชการใหจายเงินชวย
พิเศษจํานวนสามเทาของเงินเดือนเต็มเดือนที่ขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับในเดือนที่ถึงแกความ
ตาย และหากขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษคาวิชาเงินประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตราย
เปนปกติเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําผิด ให
รวมเงินดังกลาวกับเงินเดือนเพื่อคํานวณเปนเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาดวย 

ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกขาราชการผูถูกส่ังพักราชการ ผูถูกส่ังใหออก
จากราชการไวกอน และผูอุทธรณคําส่ังลงโทษ ซึ่งมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามมาตรา ๒๑ หรือ
มาตรา ๒๒ โดยอนุโลม 

ขาราชการผูใดตายในระหวางละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือ
หนีราชการหามมิใหจายเงินชวยพิเศษ 
 

มาตรา ๒๔  เงินชวยพิเศษตามมาตรา ๒๓  ใหจายแกบุคคลซึ่งขาราชการผูตาย
แสดงเจตนาโดยทําเปนหนังสือย่ืนตอสวนราชการเจาสังกัดตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ถาขาราชการผูตายมิไดแสดงเจตนาไวตามวรรคหนึ่ง หรือบุคคลซึ่งขาราชการ
ผูตายแสดงเจตนาไวตายกอนขาราชการผูตายหรือกอนมีการจายเงิน ก็ใหจายแกบุคคลตามลําดับ 
ดังนี้ 

(๑)  คูสมรส 
(๒)  บุตร 
(๓)  บิดามารดา 



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 
 

เมื่อปรากฏวาบุคคลในลําดับกอนตามวรรคสองมีชีวิตอยู บุคคลในลําดับถัดไป
ไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ 

ถาผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษตามความในวรรคสองในลําดับเดียวกันมีหลายคน
ใหจายใหแกผูซึ่งบุคคลในลําดับนั้นมอบหมายเปนหนังสือ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ 

 
มาตรา ๒๕  การขอรับเงินชวยพิเศษ ใหกระทําภายในเวลาหนึ่งปนับแตวันที่

ขาราชการผูซึ่งมีสิทธิรับเงินเดือนตาย เวนแตกรณีที่ผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ ผูถูกส่ังใหออก
จากราชการไวกอนหรือผูอุทธรณคําส่ังลงโทษ ระยะเวลาหนึ่งปใหนับแตวันที่การถูกส่ังพักราชการ 
การออกราชการไวกอนหรือการอุทธรณคําส่ังลงโทษสิ้นสุดลง แลวแตกรณี 
 

มาตรา ๒๖  ในกรณีที่ทางราชการมีความจําเปนตองเขาจัดการศพขาราชการ
ผูตายเพราะไมมีผูใดเขาจัดการในเวลาอันสมควร ใหทางราชการหักคาใชจายจากเงินชวยพิเศษได
เทาที่จายจริง แลวมอบสวนที่เหลือ ถามี ใหแกผูมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๒๔ 

 
หมวด ๕ 

การจายเงินเดอืนระหวางลา 
   

 
มาตรา ๒๗  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับ

อันตราย หรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ใหขาราชการที่ลาปวย ไดรับเงินเดือนระหวางลา
ไดในปหนึ่งไมเกินหกสิบวันทําการ แตถาผูบังคับบัญชาตั้งแตตําแหนงอธิบดีหรือตําแหนง
เทียบเทาข้ึนไปเห็นสมควรจะใหจายเงินเดือนตอไปอีกก็ได แตไมเกินหกสิบวันทําการ 
 

มาตรา ๒๘๙  ขาราชการลาเนื่องจากการคลอดบุตร ใหไดรับเงินเดือนระหวางลา
ไดไมเกินเกาสิบวัน 

 
มาตรา ๒๙  ใหขาราชการลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนในปหนึ่งไมเกินสี่สิบ

หาวันทําการแตในปที่เร่ิมรับราชการ ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกินสิบหาวันทําการ 
 
มาตรา ๓๐  ใหขาราชการที่ลาพักผอนประจําปไดรับเงินเดือนระหวางลาไมเกิน

ระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 
 

มาตรา ๓๑  ตั้งแตเ ร่ิมรับราชการ ขาราชการผูใดยังไมเคยอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หาก
ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ แลวแตกรณี ใหลาโดยไดรับ

                                                 
๙ มาตรา ๒๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยโดยพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ 

บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



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 
 

เงินเดือนระหวางลาไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน ทั้งนี้ ตองรับราชการมาแลวไมนอยกวาสิบสอง
เดือน 

 
มาตรา ๓๒  ขาราชการซึ่งลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลให

ไดรับเงินเดือนในระหวางนั้นได แตถาพนระยะเวลาดังกลาวแลวไมรายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติ
ราชการภายในเจ็ดวันใหงดจายเงินเดือนหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติราชการ เวนแตในกรณทีี่
มีเหตุจําเปน ผูบังคับบัญชาตั้งแตตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทาข้ึนไปจะใหจายเงินเดือนระหวางนั้น
ตอไปอีกก็ได แตไมเกินสิบหาวัน 
 

มาตรา ๓๓  ขาราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยใหไดรับเงินเดือนในระหวางลาไมเกินสี่ป นับแตวันไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยจนถึงวันกอนวันมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติราชการ 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุญาตการลา เห็นสมควรใหขาราชการลาไป
ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยเกินสี่ป ก็ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาได แตทั้งนี้ เมื่อ
รวมทั้งส้ินจะตองไมเกินหกป 

 
มาตรา ๓๔  ขาราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศไมใหไดรับ

เงินเดือนระหวางลา เวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวางประเทศต่ํากวาอัตรา
เงินเดือนของทางราชการที่ผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น ใหไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่ง
เมื่อรวมกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่
ขาราชการผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น 
 

มาตรา ๓๕  ขาราชการที่ลาติดตามคูสมรส ไมใหไดรับเงินเดือนระหวางลา 
 
มาตรา ๓๖  การจายเงินเดือนระหวางลาของขาราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม 

ใหเปนไปตามขอบังคับของกระทรวงกลาโหม 
 

ลักษณะ ๒ 
เงินปและเงินประจําตาํแหนง 

ที่จายจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนนุของสํานักพระราชวัง 
   

 
มาตรา ๓๗  ผูมีสิทธิไดรับเงินปในปใด ใหจายเงินปในปนั้นใหเต็มทั้งปไมวา

กรณีจะเปนประการใด 
 
มาตรา ๓๘  การจายเงินประจําตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค ประธาน

องคมนตรีหรือองคมนตรี ใหจายไดตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป 



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 
 

สําหรับเงินประจําตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคใหเปนไปตามอัตราที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 

การจายเงินประจําตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค  ประธานองคมนตรี 
หรือองคมนตรีที่พนจากตําแหนง ใหจายไดเพียงวันกอนวันพนจากตําแหนง ในกรณีที่ถึงแกความ
ตาย ใหจายสําหรับเดือนที่ถึงแกความตายนั้นใหเต็มเดือน 

 
มาตรา ๓๙  การจายเงินประจําตําแหนงตามมาตรา ๓๘ ใหจายในลักษณะ

เงินเดือนแตไมตองทําบัญชีถือจาย 
 

ลักษณะ ๓ 
บําเหน็จ บาํนาญ และเงินอืน่ที่จายในลักษณะบาํเหน็จ บํานาญ 

   
 

หมวด ๑ 
การจายบาํเหน็จ บาํนาญ 

   
 

มาตรา ๔๐  การจายบําเหน็จหรือบํานาญ ใหกรมบัญชีกลางเปนผูพิจารณาสั่งจาย
ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 

การจายบําเหน็จหรือบํานาญในกรณีผูเคยรับบํานาญอยูแลวกลับเขารับราชการ
ใหม แลวออกจากราชการครั้งหลังโดยมีสิทธิไดรับบํานาญในครั้งหลังดวย ถาการรับราชการใน
ครั้งกอนกับครั้งหลังตางกระทรวง ทบวง กรมกัน ใหรวมจายบํานาญทางสวนราชการที่ออกจาก
ราชการครั้งหลัง 

ในกรณีที่มีการลดหรืองดบํานาญในระหวางเวลาที่ขาราชการกลับเขารับราชการ
ใหม และตอมาออกจากราชการครั้งหลังโดยไมมีสิทธิไดรับบํานาญ การจายบํานาญที่เคยไดรับอยู
เดิมตั้งแตวันออกจากราชการครั้งหลังจะจายไดตอเมื่อกรมบัญชีกลางส่ังจายใหแลว และใหจาย
ทางสวนราชการเดิมที่จายบํานาญนั้น 

ในกรณีที่การกลับเขารับราชการใหมเปนการกลับเขารับราชการในตําแหนง
ขาราชการการเมือง ใหผูนั้นมีสิทธิเลือกขอรับบํานาญทางสวนราชการเดิมที่ผูนั้นมีสิทธิรับบํานาญ
มากอน หรือทางสวนราชการที่ออกจากราชการครั้งหลังสุด หรือทางสวนราชการที่ผูนั้นดํารง
ตําแหนงเปนขาราชการการเมืองในขณะนั้น๑๐ 

 
มาตรา ๔๑  บํานาญปกติและบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ใหจายไดตั้งแตวัน

ขาดจากอัตราเงินเดือนเปนตนไป 

                                                 
๑๐ มาตรา ๔๐ วรรคสี่ เพ่ิมโดยโดยพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ 

บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



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 
 

บํานาญพิเศษในกรณีถึงแกความตายหรือสูญหาย  ใหจายไดตั้งแตวันถัดจาก
วันที่ถึงแกความตาย หรือวันถัดจากวันที่สันนิษฐานวาถึงแกความตายตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการแลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๔๒  ถาผูมีสิทธิรับบํานาญถึงแกความตาย ใหจายบํานาญใหจนถึงวันที่ถึง

แกความตาย นอกจากนี้ ใหจายเงินชวยพิเศษจํานวนเทากับบํานาญรวมกับเงินชวยคาครองชีพ
ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ถามี) สามเดือน แตในกรณีที่ผูมีสิทธิรับบํานาญที่ถึงแกความตายเปนผูรับ
บํานาญตกทอดหรือบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอุปการะ หรือผูอยูในอุปการะ ไมใหจายเงิน
ชวยพิเศษ 

ใหนําความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับแกการจายเงินชวยพิเศษ
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผูมีสิทธิรับบํานาญถึงแกความตายกอนที่กรมบัญชีกลางจะสั่งจาย
บํานาญใหนับระยะเวลาเพื่อขอรับเงินชวยพิเศษตามความในมาตรา ๒๕ ตั้งแตวันที่กรมบญัชกีลาง
ส่ังจายบํานาญ 
 

มาตรา ๔๓๑๑  การจายบํานาญประจําเดือน ใหจายในวันทําการกอนวันทําการ
สุดทายของเดือนหาวันทําการ สําหรับกรณีที่ตองเบิกเงินจากธนาคาร หรือผูมีสิทธิรับบํานาญไดรับ
บํานาญทางธนาคาร ใหจายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายของธนาคารในเดือนนัน้หาวนัทาํการ 
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะกําหนดวันจายเปนอยางอ่ืนก็ได 

 
มาตรา ๔๔๑๒  การตรวจสอบการมีชีวิตของผูรับบํานาญกอนจายบํานาญ ให

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 
มาตรา ๔๔ ทวิ๑๓  ใหผูที่เปนหรือเคยเปนขาราชการการเมืองและเปนผูรับ

บํานาญตามมาตรา ๔๐ ไวแลว มีสิทธิเปลี่ยนสวนราชการที่จายบํานาญที่เคยไดรับอยูเดิม โดยอาจ
เลือกขอรับทางสวนราชการเดิมที่ผูนั้นมีสิทธิรับบํานาญมากอน หรือทางสวนราชการที่ผูนั้นออก
จากราชการครั้งหลังสุด หรือทางสวนราชการที่ผูนั้นดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงเปน
ขาราชการการเมืองก็ได 

 
หมวด ๒ 

                                                 
๑๑ มาตรา ๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยโดยพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ 

บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๒ มาตรา ๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยโดยพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ 

บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๓ มาตรา ๔๔ ทวิ เพ่ิมโดยโดยพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ 

และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



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 
 

การจายเงินอืน่ที่จายในลักษณะบาํเหน็จ บํานาญ 
   

 
มาตรา ๔๕  การจายเงินตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องใน

การรบกฎหมายวาดวยการชวยเหลือผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติหนาที่มนุษยธรรม กฎหมายวาดวยบํานาญพิเศษสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ใหนําความในลักษณะ ๓ หมวด ๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาการ
จายเงินเดือน  เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๒๖  มีบทบัญญัติหลายประการที่ไมเหมาะสมกับกาลสมัย และ
สภาวการณในปจจุบัน ประกอบกับสิทธิและประโยชนของขาราชการเกี่ยวกับการลาได 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจายเงินเดือน เงินป 
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันใหเหมาะสมยิ่งข้ึนและสอดคลองกับสิทธิและ
ประโยชนของขาราชการดังกลาวดวย จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๔ 
 
พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙๑๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑการจาย
เงินเดือนระหวางลาของขาราชการ ในกรณีลาคลอดบุตร ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาการ
จายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕ ยังกําหนดไวไม
เหมาะสม ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพของขาราชการสตรีและการเลี้ยงดูบุตรในระยะแรก
เกิด สมควรปรับปรุงหลักเกณฑการจายเงินเดือนระหวางลาดังกลาวเสียใหมใหเหมาะสยิ่งข้ึน จึง
จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙๑๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การเบิกจายเงินเดือน
ของสวนราชการตางๆ และการจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนตามที่กําหนดไวในพระราช
กฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ มี
ความลาชาและขาดความคลองตัว เนื่องจากการเบิกจายเงินเดือนจะตองจัดทําเปนบัญชีถือจาย
และตองรออนุมัติจากกรมบัญชีกลางกอนจึงจะสามารถเบิกจายได และการจายเงินเดือนและ
บํานาญประจําเดือนในชวงวันสิ้นเดือนมีผูใชบริการเปนจํานวนมาก สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการจายเงินเสียใหมและกําหนดวันจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนใหเร็ว
ข้ึน เพ่ือใหการเบิกจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนมีความคลองตัว รวดเร็ว เหมาะสม และ
                                                 

๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๙๖/หนา ๑๐/๑๙ กันยายน ๒๕๓๕ 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนที่ ๑๔ ก/หนา ๑/๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙ 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๓๘ ก/หนา ๑/๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ 



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 
 

สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน นอกจากนั้น สมควรกําหนดใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนผู
พิจารณาอนุมัติการจายเงินเดือนใหแกขาราชการที่มิไดมาปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนการกระจาย
อํานาจและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยกเลิกการแสดงตนของผูรับบํานาญและกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบการมีชีวิตอยูของผูรับบํานาญขึ้นใหม เพ่ือไมใหเปนการสรางภาระ
และความลําบากแกผูรับบํานาญเกินความจําเปน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาทินี/ปรับปรุง 
๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
 



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 
 

 


