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พระราชกฤษฎีกา 
เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
เปนปที่ ๓๓ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยท่ีเปนการสมควรมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัด

บํานาญ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 

พุทธศักราช ๒๕๒๐ และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงิน
บางประเภทตามงบประมาณรายจาย  พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราช
กฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี ้

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับ

เบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

เปนตนไป 
 
มาตรา  ๓   ผู ได รั บ เบี้ ยหวั ดหรื อ มี สิท ธิ ได รั บ เบี้ ยหวั ดตามข อบั ง คับ

กระทรวงกลาโหม ผูไดรับบํานาญปกติหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ตํ่ากวาเดือนละส่ีพันบาท ใหไดรับเงิน
ชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ เรียกโดยยอวา “ช.ค.บ.” ในอัตราเดือนละสองรอยบาท 

ผูไดรับเบี้ยหวัดหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม ผูไดรับ
บํานาญปกติหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการตั้งแตเดือนละสี่พันบาทขึ้นไปแตไมเกินสี่พันสองรอยบาท 
ใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละสองรอยบาท แตเม่ือรวม ช.ค.บ. กับเบี้ยหวัดบํานาญแลว ให
ไดรับไมเกินเดือนละสี่พันสองรอยบาท 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๕/ตอนท่ี ๑๑๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑๐/๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๑ 
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มาตรา ๔๒  ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอด ในฐานะ
ทายาทหรือผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะ ต่ํากวาเดือนละสี่พันบาท ใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตรา
เดือนละหนึ่งรอยบาท 

ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอด ในฐานะทายาทหรือผู
อุปการะหรือผูอยูในอุปการะ ตั้งแตเดือนละสี่พันบาทขึ้นไป แตไมเกินส่ีพันหน่ึงรอยบาท ใหไดรับ 
ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ่งรอยบาท แตเมื่อรวม ช.ค.บ. กับบํานาญแลว ใหไดรับไมเกินเดือน
ละสี่พันหนึ่งรอยบาท 

 
มาตรา ๔ ทวิ๓  ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม  

ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ  บํานาญพิเศษหรือ
บํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการในวันท่ี ๑ มกราคม  ๒๕๒๓ และยังคงไดรับหรือมีสิทธิไดรับอยูในวันท่ี ๑ 
มกราคม ๒๕๒๕ เดือนละต่ํากวาอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของ
ขาราชการแตละประเภท ตามกฎหมายวาดวยการใหปรับใชบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพล
เรือน  บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ บัญชีอัตราเงินเดือน
ขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม หรือบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการอัยการ แลวแตกรณี 
ใหไดรับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละรอยละสามสิบเกาของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญท่ี
ไดรับหรือมีสิทธิไดรับแตทั้งนี ้ เมื่อรวม  ช.ค.บ. ตามวรรคนี้กับเบี้ยหวัดหรือบํานาญแลว ใหไดรับ
ไมเกินอัตราเงินเดือนข้ันสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของขาราชการแตละประเภท
ดังกลาว 

ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม ผูไดรับหรือมี
สิทธิไดรับบํานาญปกต ิบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ  บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดใน
ฐานะทายาทหรือผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะ  ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
ต้ังแตวันท่ี  ๒  มกราคม ๒๕๒๓ เปนตนมา และยังคงไดรับหรือมีสิทธิไดรับอยูในวันท่ี ๑ 
มกราคม ๒๕๒๕ เดือนละต่ํากวาอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของ
ขาราชการแตละประเภท  ตามกฎหมายวาดวยการใหปรับใชบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพล
เรือน บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ บัญชีอัตราเงินเดือน
ขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม หรือบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการอัยการ แลวแตกรณีให
ไดรับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละรอยละสิบหกของจํานวนเบี้ยหวัด หรือบํานาญท่ีไดรับหรือ
มีสิทธิไดรับ  แตท้ังนี้เม่ือรวม ช.ค.บ. ตามวรรคนี้กับเบี้ยหวัดหรือบํานาญแลว ใหไดรับไมเกิน
อัตราเงินเดือนข้ันสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข  ๓  ของขาราชการแตละประเภท

                                                 
๒ มาตรา ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๓ มาตรา ๔ ทว ิแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดังกลาว 
สําหรับผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู

อุปการะหรือผูอยูในอุปการะ ใหถือบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของผูท่ีกอใหเกิดสิทธิใน
บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดนั้น 

ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญรายใดไมอาจนําอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชี
อัตราเงินเดือนหมายเลข  ๓  ของขาราชการแตละประเภทมาใชบังคับ   ใหใชอัตราเงินเดือนข้ัน
สูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนหมายเลข ๓ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถามีเศษของบาทใหปดท้ิง 
 
มาตรา  ๔  ตรี ๔  ผู ได รั บหรื อ มี สิท ธิ ได รั บ เบี้ ยหวั ดตามข อบั ง คับของ

กระทรวงกลาโหม ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะ ตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว ในวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ใหไดรับ 
ช.ค.บ. ในอัตรา ดังน้ี 

(๑)  ผูท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญ และ ช.ค.บ. ตามมาตรา ๓ 
มาตรา ๔ หรือมาตรา ๔ ทวิ แลวแตกรณีอยูแลว ใหไดรับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละรอยละ
หกของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญ และ ช.ค.บ. ท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ 

(๒)  ผูที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับเฉพาะเบี้ยหวัดหรือบํานาญ ใหไดรับ ช.ค.บ. 
ในอัตราเดือนละรอยละหกของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถามีเศษของบาทใหปดท้ิง 
 
มาตรา  ๔  จัตวา ๕ ผู ได รับหรือ มี สิท ธิ ได รับ เบี้ ยหวัดตามขอบั ง คับของ

กระทรวงกลาโหม ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะ ตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว ในวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหไดรับ 
ช.ค.บ. ในอัตรา ดังน้ี 

(๑)  ผูท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ. ตามมาตรา ๓ 
มาตรา ๔ มาตรา ๔ ทวิ หรือมาตรา ๔ ตรี แลวแตกรณี อยูแลว ใหไดรับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตรา
เดือนละรอยละสิบของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ.  ท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ 

(๒)  ผูที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับเฉพาะเบี้ยหวัดหรือบํานาญ ใหไดรับ ช.ค.บ. 
ในอัตราเดือนละรอยละสิบของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถามีเศษของบาทใหปดท้ิง 
                                                 

๔ มาตรา ๔ ตรี เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับท่ี 
๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๕ มาตรา ๔ จัตวา เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับ
ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔ เบญจ๖ ผูไดรับบํานาญปกติท่ีมีเวลาราชการรวมกันท้ังส้ินไมนอยกวา

ย่ีสิบหาปบริบูรณ และไดรับ ช.ค.บ. ตามมาตรา ๓ มาตรา ๔ ทวิ มาตรา ๔ ตรี หรือมาตรา ๔ 
จัตวา แลวแตกรณีอยูแลวใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตรา ดังน้ี 

(๑)  ถาผูท่ีไดรับบํานาญปกติมีอายุต้ังแตเจ็ดสิบปบริบูรณข้ึนไป แตไมถึงแปด
สิบปบริบูรณ และไดรับบํานาญปกติรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไมถึงสามพันบาทใหไดรับ ช.ค.บ. 
เพิ่มข้ึนอีกในอัตราเดือนละเทากับสวนตางของเงินจํานวนสามพันบาทหักดวยบํานาญปกติและ 
ช.ค.บ. ที่ไดรับอยู 

(๒)  ถาผูท่ีไดรับบํานาญปกติมีอายุต้ังแตแปดสิบปบริบูรณข้ึนไป แตไมถึงเกา
สิบปบริบูรณ และไดรับบํานาญปกติรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไมถึงหาพันบาทใหไดรับ ช.ค.บ. 
เพิ่มข้ึนอีกในอัตราเดือนละเทากับสวนตางของเงินจํานวนหาพันบาทหักดวยบํานาญปกติและ 
ช.ค.บ. ที่ไดรับอยู 

(๓)  ถาผูท่ีไดรับบํานาญปกติมีอายุต้ังแตเกาสิบปบริบูรณข้ึนไป และไดรับ
บํานาญปกติรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไมถึงหกพันบาทใหไดรับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละ
เทากับสวนตางของเงินจํานวนหกพันบาทหักดวยบํานาญปกติและ ช.ค.บ. ที่ไดรับอยู 

 
มาตร า  ๔  ฉ๗  ผู ไ ด รั บหรื อ มี สิท ธิ ได รั บ เบี้ ย ห วั ดตามข อบั ง คั บขอ ง

กระทรวงกลาโหมผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลว และยังคงไดรับหรือมีสิทธิไดรับอยูในวันท่ี ๑ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้ 

(๑)  ผูท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญกอนวันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๒๑ ใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละรอยละส่ีสิบของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ. 
ท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ 

(๒)  ผูท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญต้ังแตวันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๒๑ ถึงวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละรอยละย่ีสิบของ
จํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญ และ ช.ค.บ. ท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ 

(๓)  ผูท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญต้ังแตวันท่ี ๒ มกราคม พ.ศ.
๒๕๓๒ ถึงวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละรอยละสิบสองของ
จํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ. ท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถามีเศษของบาทใหปดท้ิง 
 

                                                 
๖ มาตรา ๔ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับ

ท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๗ มาตรา ๔ ฉ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับท่ี 

๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔ สัตต๘  ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษหรือ
บํานาญตกทอด ในฐานะทายาทหรือผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการอยูแลว ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ ใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้ 

(๑)  ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแลว ใหไดรับ 
ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละรอยละสิบเอ็ดของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ. 
ท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ 

(๒)  ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเฉพาะเบี้ยหวัดหรือบํานาญ ใหไดรับ ช.ค.บ.ใน
อัตราเดือนละรอยละสิบเอ็ดของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถามีเศษของบาทใหปดท้ิง 
 
มาตรา ๔ อัฎฐ๙  ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม 

ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษหรือ
บํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการอยูแลว ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้ 

(๑)  ผูท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแลว ให
ไดรับ ช.ค.บ. เพิ่มข้ึนอีกในอัตราเดือนละรอยละสามของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ. 
ท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ 

(๒)  ผูที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับเฉพาะเบี้ยหวัดหรือบํานาญ ใหไดรับ ช.ค.บ. 
ในอัตราเดือนละ รอยละสามของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถามีเศษของบาทใหปดท้ิง 
 
มาตรา ๔ นว๑๐  ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม

ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษ หรือ
บํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการเม่ือรวมกับ ช.ค.บ. แลว ตํ่ากวาเดือนละหาพันหนึ่งรอยบาท ใหไดรับ ช.ค.บ. 
เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเทากับสวนตางของจํานวนเงินหาพันหนึ่งรอยบาทหักดวยจํานวนเบี้ยหวัด
หรือบํานาญ และ ช.ค.บ. ท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ 

 

                                                 
๘ มาตรา ๔ สัตต เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับท่ี 

๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๙ มาตรา ๔ อัฏฐ เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับท่ี 

๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑๐ มาตรา ๔ นว เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับท่ี 

๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๑๑  ทศ ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษ หรือ
บํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการอยูแลวในวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตราดังตอไปนี้ 
ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป 

(๑)  ผูท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแลว ให
ไดรับ ช.ค.บ. เพิ่มข้ึนอีกในอัตราเดือนละรอยละหาของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ. ท่ี
ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ 

(๒)  ผูท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับเฉพาะเบี้ยหวัดหรือบํานาญ ใหไดรับ ช.ค.บ. ใน
อัตราเดือนละรอยละหาของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถามีเศษของบาทใหปดท้ิง 
 
มาตรา ๕๑๒ ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญ ไมมีสิทธิไดรับ ช.ค.บ.

ตามมาตรา ๓ หรือมาตรา ๔ ถาเขารับราชการหรือกลับเขารับราชการหรือเขาทํางานหรือกลับเขา
ทํางานสังกัดราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น 

 
มาตรา ๖  การจาย ช.ค.บ. ใหนํากฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน เงินป 

บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตในกรณีผูรับ
เบี้ยหวัดบํานาญถึงแกความตาย ใหจาย ช.ค.บ. เพียงวันท่ีถึงแกความตาย 

 
มาตรา ๗  การเบิกจาย ช .ค.บ . ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิ ธีการ ท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด 
 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้

 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ส. โหตระกิตย 
รองนายกรัฐมนตร ี

                                                 
๑๑ มาตรา ๔ ทศ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับท่ี 

๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๒ มาตรา ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากภาวะการครองชีพ
โดยท่ัวไปในปจจุบันไดสูงข้ึนมาก สมควรใหเงินชวยเหลือจํานวนหนึ่งเปนเงินชวยคาครองชีพแก
ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ โดยใหไดรับเบี้ยหวัดบํานาญรวมกับเงินชวยคาครองชีพแลวไมเกินเดือนละ
สี่พันสองรอยบาท จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้น 
 
พระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๓ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ  เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา
เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๔ บัญญัติใหทายาทผูรับบํานาญ
พิเศษหรือบํานาญตกทอดเทานั้นเปนผูไดรับเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ ซ่ึงไม
สอดคลองกับการจายเงินบํานาญพิเศษและบํานาญตกทอดในกรณีท่ีผูตายไมมีทายาท สมควรใหผู
ไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะ
ไดรับเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญดวย นอกจากนี้เม่ือไดมีการปรับใหใชบัญชีอัตรา
เงินเดือนขาราชการพลเรือน บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร ฯลฯ เพื่อใหขาราชการทหาร ฯลฯ 
มีรายไดเหมาะสมกับภาวะการครองชีพในปจจุบันแลว ในการนี้ สมควรใหผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
เบี้ยหวัดหรือบํานาญในวันท่ี  ๑ มกราคม ๒๕๒๓ เดือนละตํ่ากวาอัตราเงินเดือนข้ันสูงสุดของ
บัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๒  ของขาราชการแตละประเภท  ตามกฎหมายวาดวยการใหปรับ
ใชบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร ฯลฯ แลวแตกรณี ไดรับเงิน
ชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญเพิ่มในอัตราเดือนละรอยละย่ีสิบของจํานวนเบี้ยหวัดหรือ
บํานาญท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๒๓ จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้ขึ้น 
 
พระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕๑๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีการปรับใชบัญชี
อัตราเงินเดือนขาราชการโดยใหไดรับตามบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข  ๓  ต้ังแตวันท่ี  ๑ 
มกราคม ๒๕๒๕ ในการนี้สมควรใหผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญไดรับเงิน
ชวยเหลือเพิ่มข้ึนในรูปเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญดวย  แตปรากฏวาบุคคลดังกลาว
มีอยูสองประเภท  คือ ประเภทแรกไดแกผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญในวันท่ี ๑ 
มกราคม ๒๕๒๓ (วันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๒๓) และไดรับเงินชวยคาครองชีพเพิ่มในอัตรารอยละย่ีสิบของจํานวนเบี้ยหวัดหรือ
บํานาญอยูแลวตามพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๒๓ โดยคํานวณจากเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๑ กับประเภทที่สอง ไดแกผู
ซ่ึงไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญต้ังแตวันท่ี ๒ มกราคม  ๒๕๒๓ (หลังวันท่ีพระราช
                                                 

๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนท่ี ๓๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑๖/๑๑ มีนาคม ๒๕๒๓ 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนท่ี ๒๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑๑/๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ ใชบังคับ) โดย
คํานวณจากเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๒ และยังไมมีการเพิ่มเงินชวยคาครองชีพ 
จึงจําเปนตองปรับใหบุคคลท้ังสองประเภทไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญรวมกับเงินชวยคาครองชีพ
เพิ่มในอัตราสวนเทาเทียมกันและสอดคลองกับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ 
ดังนั้น ผูไดรับเบี้ยหวัดฯ ประเภทแรก จึงควรใหไดรับเงินชวยคาครองชีพเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ
สามสิบเกาและผูไดรับเบี้ยหวัดฯ ประเภทหลังจึงควรใหไดรับเงินชวยคาครองชีพเพิ่มข้ึนในอัตรา
รอยละสิบหกของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๕ เปนตนไป 
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒๑๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีการปรับปรุงอัตรา
เงินเดือนขาราชการประเภทตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสถานภาพของตําแหนงและภาวะการครองชีพ
ในปจจุบัน สมควรปรับปรุงเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญเพิ่มข้ึนจากท่ีไดรับอยูเดิมให
สอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓๑๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีการปรับปรุงอัตรา
เงินเดือนขาราชการประเภทตางๆ ใหเหมาะสมกับสถานภาพของตําแหนงและภาวะการครองชีพ
ในปจจุบัน สมควรปรับปรุงเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญเพิ่มข้ึนจากท่ีไดรับอยูเดิมให
สอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๓๑๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากผูรับบํานาญปกติซ่ึง
ไดรับราชการมาเปนเวลานาน ขณะนี้สูงอายุและไดรับเงินบํานาญเปนจํานวนนอยไมเหมาะสมกับ
สภาวะคาครองชีพในปจจุบัน ดังนั้นเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของผูรับบํานาญปกติซ่ึงมี
อายุตั้งแตเจ็ดสิบปบริบูรณขึ้นไป สมควรปรับปรุงเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญเพิ่มข้ึน
จากท่ีไดรับอยูเดิมใหเหมาะสมย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๘ 
 

                                                 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖/ตอนท่ี ๑๑/หนา ๑/๑๗ มกราคม ๒๕๓๒ 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗/ตอนท่ี ๕๖/ฉบับพิเศษ หนา ๒๓/๙ เมษายน ๒๕๓๓ 
๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗/ตอนท่ี ๒๔๓/หนา ๕๑๒/๖ ธันวาคม ๒๕๓๓ 
๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนท่ี ๗๐/หนา ๑/๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีการปรับปรุงอัตรา
เงินเดือนขาราชการประเภทตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสถานภาพของตําแหนงและภาวะการครองชีพ
ในปจจุบัน สมควรปรับปรุงเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญเพิ่มข้ึนจากท่ีไดรับอยูเดิมให
เหมาะสมย่ิงข้ึน และเพื่อใหผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดบํานาญท่ีเขาทํางานหรือกลับเขา
ทํางานในรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือองคการของรัฐบาลตามกฎหมาย
วาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาลหรือตามกฎหมายวาดวยการนั้น ๆ ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับเบี้ยหวัด
บํานาญในอัตราท่ีนอยยังคงมีสิทธิไดรับเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘๑๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีการปรับปรุงอัตรา
เงินเดือนขาราชการประเภทตางๆ ใหเหมาะสมกับสถานภาพของตําแหนงและภาวะการครองชีพ
ในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญใหสูงข้ึนจากท่ีไดรับอยู
เดิมเพ่ือใหเหมาะสมย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗๒๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
และคาครองชีพในปจจุบันท่ีเพิ่มสูงข้ึน ประกอบกับมีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนขาราชการ
ประเภทตางๆ ใหเหมาะสมกับภาวะการครองชีพ สมควรเพิ่มเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัด
บํานาญใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘๒๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
และคาครองชีพในปจจุบันไดเพิ่มสูงข้ึน ดังนั้น เพื่อชวยเหลือผูซ่ึงไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัด
บํานาญในการครองชีพ สมควรปรับปรุงเงินชวยคาครองชีพสําหรับผูซ่ึงไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ย
หวัดบํานาญซึ่งเม่ือรวมกับเงินชวยคาครองชีพแลวต่ํากวาเดือนละหาพันหนึ่งรอยบาท ใหไดรับเงิน
ชวยคาครองชีพเพิ่มอีกในอัตราเดือนละเทากับสวนตางของจํานวนเงินหาพันหนึ่งรอยบาทหักดวย
จํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญ และเงินชวยคาครองชีพท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ จึงจําเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 

                                                 
๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนท่ี ๕ ก/หนา ๓๗/๓๐ มกราคม ๒๕๓๘ 
๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๓๙ ก/หนา ๑/๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนท่ี ๘๕ ก/หนา ๑๐/๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘๒๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
และคาครองชีพในปจจุบันเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนขาราชการประเภท
ตางๆ ใหเหมาะสมกับภาวะการครองชีพ สมควรเพิ่มเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญให
สอดคลองกันจึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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