




















พระราชกฤษฎกีา 

การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ 

และเงินอื�นในลกัษณะเดียวกนั  พ.ศ. 2535 

------------------------------------ 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วนัที� 29 มนีาคม พ.ศ. 2535 

เป็นปีที� 47 ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้ ฯ   ใหป้ระกาศวา่ 

โดยที$ เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี$ยวกับการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บาํเหน็จ บาํนาญ และเงินอื$นในลกัษณะเดียวกนั 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย   และมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัการกาํหนดหลกัเกณฑ์เกี$ยวกบัการจ่ายเงินบาง
ประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระ
ราชกฤษฎีกาขึ>นไว ้ดงัต่อไปนี>  

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี> เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน 
เงินปี บาํเหน็จบาํนาญ และเงินอื$นในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535" 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี> ใหใ้ชบ้งัคบัตั>งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

มาตรา 3 ใหย้กเลิก 
(1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาํเหน็จ บาํนาญ และ

เงินอื$นในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2522 
(2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาํเหน็จ บาํนาญ และ

เงินอื$นในลกัษณะเดียวกนั (ฉบบัที$ 2) พ.ศ. 2526 
บรรดา กฎ ขอ้บงัคบั และระเบียบอื$นในส่วนที$มีบญัญติัไวแ้ลว้ใน

พระราชกฤษฎีกานี>   หรือซึ$งขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชกฤษฎีกานี>  ให้ใชพ้ระราช
กฤษฎีกานี>แทน 



มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี>  

3"เงินเดือน" หมายความว่า เงินเดือนและเงินอื$นที$มีกาํหนดจ่ายเป็น
รายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรที$จ่ายในลกัษณะเงินเดือน 

"เงินปี" หมายความว่า เงินที$มีกาํหนดจ่ายเป็นรายปีจากงบประมาณ
รายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของสาํนกัพระราชวงั 

"บาํเหน็จ" หมายความว่า บําเหน็จตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการ  และหมายความรวมถึงเงินทดแทนขา้ราชการวิสามญัตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัดว้ย 

"บาํนาญ" หมายความว่า บาํนาญตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการและหมายความรวมถึงเบี>ยหวดัตามขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมดว้ย 

3"ขา้ราชการ" หมายความว่า ขา้ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยการนั>น 
และเพื$อประโยชน์ของมาตรา ๒๐ ใหห้มายความถึงบุคคลอื$นซึ$งไดรั้บเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรที$จ่ายในลกัษณะเงินเดือนดว้ย 

"ปี" หมายความวา่ ปีงบประมาณ 
มาตรา 5 การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี และเงินอื$นในลกัษณะเดียวกนั ให้

เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัที$กระทรวงการคลงักาํหนด 
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี>  

ลกัษณะ 1 

เงินเดือนและเงินอื�นที�จ่ายในลกัษณะเงินเดือน 

หมวด 1  

การถือจ่ายเงินเดือน 

3 มาตรา 7 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 8 การจ่ายเงินเดือนแต่ละปี  ใหก้ระทรวง  
ทบวง กรม  จ่ายตามบญัชีถือจ่ายเงินเดือนประจาํปีที$กรมบญัชีกลางอนุมติั 
                    การปฏิบติัเกี$ยวกบัการถือจ่ายเงินเดือน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที$
กระทรวงการคลงักาํหนด 



3 มาตรา 8 เมื$อขึ>นปีใหม่ถา้กรมบญัชีกลางยงัมิไดอ้นุมติับญัชีถือจ่าย
เงินเดือนประจาํปี     ใหจ่้ายเงินเดือนไปก่อนไดต้ามบญัชีถือจ่ายปีที$แลว้ ทั>งนี>ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที$กระทรวงการคลงักาํหนด 
                  มาตรา 9 การจ่ายเงินเดือนของขา้ราชการที$ไดเ้ลื$อนเงินเดือนเพราะถึงแก่
ความตาย  เนื$องจากปฏิบติัหนา้ที$ราชการ ใหจ่้ายจากอตัราเงินเดือนที$ผูน้ั>นครองอยูห่รือ
เงินเดือนเหลือจ่ายหรือใหโ้อนเงินหมวดอื$นมาตั>งจ่าย 

หมวด 2 

การจ่ายเงินเดือน 

                  3 มาตรา 10 การจ่ายเงินเดือนขา้ราชการ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ที$กรมบญัชีกลางกาํหนด 
                  มาตรา 11 การจ่ายเงินเดือนขา้ราชการซึ$งมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนไม่เตม็เดือน 
ใหจ่้ายตามส่วนของจาํนวนวนัที$มีสิทธิไดรั้บเงินเดือนในเดือนนั>น 
                  มาตรา 12 การจ่ายเงินเดือนขา้ราชการกรณีบรรจุใหม่หรือกลบัเขา้รับ
ราชการใหม่ ใหจ่้ายไดต้ั>งแต่วนัที$เริ$มเขา้ปฏิบติัหนา้ที$ราชการ 
                  มาตรา 13 การจ่ายเงินเดือนกรณีที$มีการเลื$อนชั>น เลื$อนระดบั หรือเลื$อนขั>น
เงินเดือน  ใหจ่้ายไดต้ั>งแต่วนัที$ระบุในคาํสั$งของผูมี้อาํนาจสั$งเลื$อน 
                  มาตรา 14 การจ่ายเงินเดือนขา้ราชการซึ$งไดรั้บแต่งตั>งใหด้าํรงตาํแหน่ง
ใหม่   ใหเ้ป็นไปตามคาํสั$งของผูมี้อาํนาจแต่งตั>งซึ$งตอ้งระบุดว้ยวา่ใหไ้ดรั้บเงินเดือนใน
อตัราใด และใหข้าดจากอตัราเงินเดือนเดิมไปรับอตัราเงินเดือนตาํแหน่งใหม่หรือให้
โอนอตัราเงินเดือนเดิมไปตั>งจ่ายสาํหรับตาํแหน่งใหม่ตั>งแต่เมื$อใด 
                  มาตรา 15 การจ่ายเงินเดือนในกรณีโอนขา้ราชการ ใหจ่้ายทางสังกดั
ใหม่ และงดจ่ายเงินเดือนทางสังกดัเดิมตั>งแต่วนัที$ระบุในคาํสั$งของผูมี้อาํนาจสั$งโอน 
                    ในกรณีที$มีการจ่ายเงินเดือนทางสังกดัเดิมล่วงลํ>าไป   ใหเ้บิก
เงินเดือนทางสังกดัใหม่ส่งใชส้ังกดัเดิมโดยวธีิเบิกหกัผลกัส่ง แลว้ใหเ้จา้สังกดัใหม่แจง้
การเบิกหกัผลกัส่งใหเ้จา้สังกดัเดิมทราบ หา้มมิใหเ้บิกเป็นตวัเงิน 



มาตรา 16 ขา้ราชการที$ละทิ>งหนา้ที$ราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรหรือ
หนีราชการ หา้มมิใหจ่้ายเงินเดือนสาํหรับวนัที$ละทิ>งหนา้ที$ราชการหรือหนีราชการ
ดงักล่าว 

3 ขา้ราชการที$มิไดม้าปฏิบติัราชการในกรณีอื$น จะมีสิทธิไดรั้บ
เงินเดือนหรือไม่ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั>น หรือตามที$อธิบดีกรมบญัชีกลาง
กาํหนด แลว้แต่กรณี 

มาตรา 17 การจ่ายเงินเดือนของผูซึ้$ งถูกลงโทษตดัเงินเดือน  ถา้ภายหลงัผูน้ั>น
ไดรั้บการแต่งตั>ง โอน หรือปรับเงินเดือน โดยไดรั้บเงินเดือนต่างจากเดิมและยงัไม่พน้
โทษตดัเงินเดือน ใหค้งตดัเงินเดือนต่อไปตามจาํนวนเดิม   หรือถา้เป็นกรณีตดัเงินเดือน
ตามส่วนของเงินเดือน กใ็หต้ดัตามส่วนของเงินเดือนเดิม 

มาตรา 18 ขา้ราชการผูใ้ดตายในระหวา่งรับราชการ ใหจ่้ายเงินเดือนจนถึง
วนัที$ถึงแก่ความตาย 

มาตรา 19 การจ่ายเงินเดือนในกรณีต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี>  
   (1) ลาออก ใหจ่้ายไดถึ้งวนัก่อนวนัถึงกาํหนดลาออก แต่ถา้ถึง

กาํหนดลาออกแลว้ยงัไม่ไดรั้บทราบคาํสั$งอนุญาตใหล้าออก และขา้ราชการผูน้ั>นยงัคง
รับราชการต่อมา ใหจ่้ายไดถึ้งวนัรับทราบคาํสั$ง  หรือควรไดรั้บทราบคาํสั$ง 

  (2) ใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออก ใหจ่้ายไดถึ้งวนัก่อนวนัที$ระบุ
ในคาํสั$ง   แต่ถา้ยงัไม่ไดรั้บทราบคาํสั$ง  และขา้ราชการผูน้ั>นยงัคงรับราชการต่อมา ให้
จ่ายไดถึ้งวนัรับทราบคาํสั$งหรือควรไดรั้บทราบคาํสั$ง 

  (3) ในกรณีตาม(1) และ(2) หากจาํเป็นตอ้งส่งมอบงานใน
หนา้ที$    กใ็หจ่้ายต่อไปไดจ้นถึงวนัส่งมอบงานเสร็จภายในเวลาอนัไม่ชกัชา้ตามที$
ผูบ้งัคบับญัชาจะกาํหนดตามสภาพของงาน  แต่ทั>งนี>จะตอ้งไม่เกินสิบหา้วนันบัแต่วนัที$
ระบุในคาํสั$งหรือวนัรับทราบคาํสั$งหรือควรไดรั้บทราบคาํสั$ง แลว้แต่กรณี 

  (4) พน้จากราชการเพราะเกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการ   ใหจ่้ายไดถึ้งวนัสิ>นปี สาํหรับกรณีที$ไดรั้บการต่อเวลาราชการ ใหจ่้าย
ไดถึ้งวนัครบการต่อเวลาราชการ 

3 มาตรา 20  การจ่ายเงินเดือนขา้ราชการประจาํเดือน ใหจ่้ายในวนัทาํการก่อน
วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนสามวนัทาํการ สาํหรับกรณีที$ตอ้งเบิกเงินจากธนาคาร ใหจ่้าย



ในวนัทาํการก่อนวนัทาํการสุดทา้ยของธนาคารในเดือนนั>นสามวนัทาํการ ทั>งนี>  
กรมบญัชีกลางจะกาํหนดวนัจ่ายเป็นอยา่งอื$นกไ็ด ้

หมวด 3 

การจ่ายเงินเดือนข้าราชการผู้ถูกสั�งพกัราชการ 

ผู้ถูกสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และผู้อทุธรณ์คาํสั�งลงโทษ 

มาตรา 21 การจ่ายเงินเดือนของขา้ราชการผูถู้กสั$งพกัราชการ   ใหจ่้ายตาม
กฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือนของขา้ราชการผูถู้กสั$งพกัราชการ หรือระเบียบขอ้บงัคบัของ
กระทรวงกลาโหมที$ไดท้าํความตกลงไวก้บักระทรวงการคลงั 

   อตัราเงินเดือนขา้ราชการระหวา่งพกัราชการ ไม่ถือเป็นอตัราวา่ง 

ขา้ราชการผูใ้ดตายในระหวา่งถูกสั$งพกัราชการ  ถา้เจา้กระทรวงหรือผูมี้
อาํนาจพิจารณาและวนิิจฉยัตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือนของขา้ราชการผูถู้กสั$งพกั
ราชการ  หรือตามระเบียบขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมที$ไดท้าํความตกลงไวก้บั
กระทรวงการคลงั   ใหจ่้ายเงินเดือนในระหวา่งพกัราชการอยา่งใด  กใ็หจ่้ายเงินเดือน
ตามที$วนิิจฉยันั>นจนถึงวนัที$ถึงแก่ความตาย 

มาตรา 22 ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา 21  มาใชบ้งัคบัแก่การจ่ายเงินเดือน
ขา้ราชการผูถู้กสั$งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน และผูอุ้ทธรณ์คาํสั$งลงโทษใหอ้อก ปลด
ออกหรือไล่ออกดว้ย โดยอนุโลม 

หมวด 4 

การจ่ายเงินช่วยพเิศษในกรณทีี�ข้าราชการถึงแก่ความตาย 

มาตรา 23 ขา้ราชการผูใ้ดถึงแก่ความตายในระหวา่งรับราชการ  ใหจ่้ายเงิน
ช่วยพิเศษจาํนวนสามเท่าของเงินเดือนเตม็เดือนที$ขา้ราชการผูน้ั>นมีสิทธิไดรั้บในเดือนที$
ถึงแก่ความตาย    และหากขา้ราชการผูน้ั>นมีสิทธิไดรั้บเงินเพิ$มพิเศษค่าวชิา เงินประจาํ
ตาํแหน่งที$ตอ้งฝ่าอนัตรายเป็นปกติ เงินเพิ$มพิเศษสาํหรับการสู้รบ  และเงินเพิ$มพิเศษ
สาํหรับการปราบปรามผูก้ระทาํผดิใหร้วมเงินดงักล่าวกบัเงินเดือนเพื$อคาํนวณเป็นเงิน



ช่วยพิเศษจาํนวนสามเท่าดว้ย 
                          ความในวรรคหนึ$ง ใหใ้ชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการผูถู้กสั$งพกัราชการ 
ผูถู้กสั$งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน     และผูอุ้ทธรณ์คาํสั$งลงโทษ ซึ$งมีสิทธิไดรั้บ
เงินเดือนตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 โดยอนุโลม 

ขา้ราชการผูใ้ดตายในระหวา่งละทิ>งหนา้ที$ราชการ โดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควรหรือหนีราชการ   หา้มมิใหจ่้ายเงินช่วยพิเศษ 

มาตรา 24 เงินช่วยพิเศษตามมาตรา  23  ใหจ่้ายแก่บุคคลซึ$งขา้ราชการผูต้าย
แสดงเจตนาโดยทาํเป็นหนงัสือยื$นต่อส่วนราชการเจา้สังกดัตามแบบที$กระทรวงการคลงั
กาํหนด 

ถา้ขา้ราชการผูต้ายมิไดแ้สดงเจตนาไวต้ามวรรคหนึ$ง    หรือ
บุคคลซึ$งขา้ราชการผูต้ายแสดงเจตนาไวต้ายก่อนขา้ราชการผูต้ายหรือก่อนมีการจ่ายเงิน 
กใ็หจ่้ายแก่บุคคลตามลาํดบั ดงันี>  

(1) คู่สมรส 

(2) บุตร 

(3) บิดามารดา 

เมื$อปรากฏวา่บุคคลในลาํดบัก่อนตามวรรคสองมีชีวติอยู ่ บุคคล
ในลาํดบัถดัไปไม่มีสิทธิไดรั้บเงินช่วยพิเศษ 

ถา้ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินช่วยพิเศษตามความในวรรคสองในลาํดบั
เดียวกนัมีหลายคน ใหจ่้ายใหแ้ก่ผูซึ้$ งบุคคลในลาํดบันั>นมอบหมายเป็นหนงัสือ หรือ
บุคคลหนึ$งบุคคลใดที$จดัการศพ 

มาตรา 25 การขอรับเงินช่วยพิเศษใหก้ระทาํภายในเวลาหนึ$งปีนบัแต่วนัที$
ขา้ราชการผูซึ้$ งมีสิทธิรับเงินเดือนตาย เวน้แต่กรณีที$ผูน้ั>นเป็นผูถู้กสั$งพกัราชการ ผูถู้กสั$ง
ใหอ้อกจากราชการไวก่้อน หรือผูอุ้ทธรณ์คาํสั$งลงโทษ  ระยะเวลาหนึ$งปีใหน้บัแต่วนัที$



การถูกสั$งพกัราชการ การออกจากราชการไวก่้อน      หรือการอุทธรณ์คาํสั$งลงโทษ
สิ>นสุดลง แลว้แต่กรณี 

มาตรา 26 ในกรณีที$ทางราชการมีความจาํเป็นตอ้งเขา้จดัการศพขา้ราชการ
ผูต้าย  เพราะไม่มีผูใ้ดเขา้จดัการในเวลาอนัสมควร ใหท้างราชการหกัค่าใชจ่้ายจากเงิน
ช่วยพิเศษไดเ้ท่าที$จ่ายจริง แลว้มอบส่วนที$เหลือ ถา้มี  ใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บตามมาตรา 24 

หมวด 5 

การจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 

มาตรา 27 ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการสงเคราะห์ขา้ราชการผูไ้ดรั้บ
อนัตรายหรือป่วยเจบ็เพราะเหตุปฏิบติัราชการ  ใหข้า้ราชการที$ลาป่วย  ไดรั้บเงินเดือน
ระหวา่งลาไดใ้นปีหนึ$งไม่เกินหกสิบวนัทาํการ     แต่ถา้ผูบ้งัคบับญัชาตั>งแต่ ตาํแหน่ง
อธิบดีหรือตาํแหน่งเทียบเท่าขึ>นไปเห็นสมควร จะใหจ่้ายเงินเดือนต่อไปอีกกไ็ด ้แต่ไม่
เกินหกสิบวนัทาํการ 

2มาตรา 28 ขา้ราชการลาเนื$องจากการคลอดบุตร ใหไ้ดรั้บเงินเดือนระหวา่ง
ลาไดไ้ม่เกินเกา้สิบวนั 

มาตรา 29 ใหข้า้ราชการลากิจส่วนตวัโดยไดรั้บเงินเดือนในปีหนึ$งไม่เกินสี$
สิบหา้วนัทาํการ   แต่ในปีที$เริ$มรับราชการ ใหไ้ดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาไดไ้ม่เกินสิบหา้
วนัทาํการ 

มาตรา 30 ใหข้า้ราชการที$ลาพกัผอ่นประจาํปี  ไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาไม่
เกินระยะเวลาที$กาํหนดในระเบียบวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ 

มาตรา 31 ตั>งแต่เริ$มรับราชการ ขา้ราชการผูใ้ดยงัไม่เคยอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือยงัไม่เคยประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
หากประสงคจ์ะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ  แลว้แต่กรณี ให้
ลาโดยไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาไดไ้ม่เกินหนึ$งร้อยยี$สิบวนั       ทั>งนี>  ตอ้งรับราชการ
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สิบสองเดือน 



มาตรา 32 ขา้ราชการซึ$งลาเขา้รับการตรวจเลือก หรือเขา้รับการเตรียม
พล   ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในระหวา่งนั>นได ้  แต่ถา้พน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ไม่รายงานตวั
เพื$อเขา้ปฏิบติัราชการภายในเจด็วนั     ใหง้ดจ่ายเงินเดือนหลงัจากนั>นไวจ้นถึงวนัเขา้
ปฏิบติัราชการ   เวน้แต่ในกรณีที$มีเหตุจาํเป็น      ผูบ้งัคบับญัชาตั>งแต่ตาํแหน่งอธิบดีหรือ
เทียบเท่าขึ>นไปจะใหจ่้ายเงินเดือนระหวา่งนั>นต่อไปอีกกไ็ด ้แต่ไม่เกินสิบหา้วนั 

มาตรา 33 ขา้ราชการซึ$งไดรั้บอนุญาตใหล้าไปศึกษา ฝึกอบรม  ดูงาน หรือ
ปฏิบติัการวิจยัใหไ้ดรั้บเงินเดือนในระหวา่งลาไม่เกินสี$ปี  นบัแต่วนัไปศึกษา ฝึกอบรม ดู
งาน หรือปฏิบติัการวจิยัจนถึงวนัก่อนวนัมารายงานตวัเพื$อเขา้ปฏิบติัราชการ 

ในกรณีที$ผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อาํนาจอนุญาตการลา  เห็นสมควรให้
ขา้ราชการลาไปศึกษาฝึกอบรม  ดูงานหรือปฏิบติัการวจิยัเกินสี$ปี กใ็หไ้ดรั้บเงินเดือน
ระหวา่งลาได ้แต่ทั>งนี> เมื$อรวมทั>งสิ>นจะตอ้งไม่เกินหกปี 

มาตรา 34 ขา้ราชการที$ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศไม่ให้
ไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลา    เวน้แต่อตัราเงินเดือนที$ไดรั้บจากองคก์ารระหวา่งประเทศตํ$า
กวา่อตัราเงินเดือนของทางราชการที$ผูน้ั>นไดรั้บอยูใ่นขณะนั>น  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนจาก
ทางราชการสมทบ   ซึ$งเมื$อรวมกบัเงินเดือนจากองคก์ารระหวา่งประเทศแลว้ไม่เกิน
อตัราเงินเดือนของทางราชการที$ขา้ราชการผูน้ั>นไดรั้บอยูใ่นขณะนั>น 

มาตรา 35 ขา้ราชการที$ลาติดตามคู่สมรส ไม่ใหไ้ดรั้บเงินเดือนระหวา่งลา 

มาตรา 36 การจ่ายเงินเดือนระหวา่งลาของขา้ราชการสังกดักระทรวง 
กลาโหม    ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของกระทรวงกลาโหม 

ลกัษณะ 2 

เงินปีและเงินประจําตําแหน่ง 

ที�จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอดุหนุนของสํานักพระราชวงั 

มาตรา 37 ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปีในปีใด ใหจ่้ายเงินปีในปีนั>นใหเ้ตม็ทั>งปีไม่วา่
กรณีจะเป็นประการใด 



มาตรา 38 การจ่ายเงินประจาํตาํแหน่งผูส้าํเร็จราชการแทนพระองค ์
ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี    ใหจ่้ายไดต้ั>งแต่วนัที$ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้
ฯ แต่งตั>งเป็นตน้ไป  สาํหรับเงินประจาํตาํแหน่งผูส้าํเร็จราชการแทนพระองคใ์หเ้ป็นไป
ตามอตัราที$คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

การจ่ายเงินประจาํตาํแหน่งผูส้าํเร็จราชการแทนพระองค ์ 
ประธานองคมนตรี    หรือองคมนตรีที$พน้จากตาํแหน่ง ใหจ่้ายไดเ้พียงวนัก่อนวนัพน้
จากตาํแหน่ง ในกรณีที$ถึงแก่ความตาย      ใหจ่้ายสาํหรับเดือนที$ถึงแก่ความตายนั>นให้
เตม็เดือน 

มาตรา 39 การจ่ายเงินประจาํตาํแหน่งตามมาตรา 38 ใหจ่้ายในลกัษณะ
เงินเดือน แต่ไม่ตอ้งทาํบญัชีถือจ่าย 

ลกัษณะ 3 

บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นที�จ่ายในลกัษณะบําเหน็จ บํานาญ 

หมวด 1 

การจ่ายบําเหน็จ บํานาญ 

1มาตรา 40 การจ่ายบาํเหน็จหรือบาํนาญ    ใหก้รมบญัชีกลางเป็นผูพ้ิจารณา
สั$งจ่ายตามหลกัเกณฑที์$กระทรวงการคลงักาํหนด   
                  การจ่ายบาํเหน็จหรือบาํนาญในกรณีผูเ้คยรับบาํนาญอยูแ่ลว้กลบัเขา้รับ
ราชการใหม่ แลว้ออกจากราชการครั> งหลงัโดยมีสิทธิไดรั้บบาํนาญในครั> งหลงัดว้ย  ถา้
การรับราชการในครั> งก่อนกบัครั> งหลงัต่าง  กระทรวง ทบวง  กรมกนั ใหร้วมจ่ายบาํนาญ
ทางส่วนราชการที$ออกจากราชการครั> งหลงั 

ในกรณีที$มีการลดหรืองดบาํนาญในระหวา่งเวลาที$ขา้ราชการกลบัเขา้รับ
ราชการใหม่ และต่อมาออกจากราชการครั> งหลงัโดยไม่มีสิทธิไดรั้บบาํนาญ    การจ่าย
บาํนาญที$เคยไดรั้บอยูเ่ดิมตั>งแต่วนัออกจากราชการครั> งหลงัจะจ่ายไดต่้อเมื$อ
กรมบญัชีกลางสั$งจ่ายใหแ้ลว้ และใหจ่้ายทางส่วนราชการเดิมที$จ่ายบาํนาญนั>น 

ในกรณีที$การกลบัเขา้รับราชการใหม่เป็นการกลบัเขา้รับราชการในตาํแหน่ง
ขา้ราชการการเมือง  ใหผู้น้ั>นมีสิทธิเลือกขอรับบาํนาญทางส่วนราชการเดิมที$ผูน้ั>นมีสิทธิ



รับบาํนาญมาก่อน    หรือทางส่วนราชการที$ออกจากราชการครั> งหลงัสุด หรือทางส่วน
ราชการที$ผูน้ั>นดาํรงตาํแหน่งเป็นขา้ราชการการเมืองในขณะนั>น 

มาตรา 41 บาํนาญปกติและบาํนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ        ใหจ่้ายได้
ตั>งแต่วนัขาดจากอตัราเงินเดือน เป็นตน้ไป 

บาํนาญพิเศษในกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ใหจ่้ายไดต้ั>งแต่
วนัถดัจากวนัที$ถึงแก่ความตาย หรือวนัถดัจากวนัที$สันนิษฐานวา่ถึงแก่ความตาย ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ แลว้แต่กรณี 

มาตรา 42 ถา้ผูมี้สิทธิรับบาํนาญถึงแก่ความตาย ใหจ่้ายบาํนาญใหจ้นถึงวนัที$
ถึงแก่ความตาย  นอกจากนี>ใหจ่้ายเงินช่วยพิเศษจาํนวนเท่ากบับาํนาญรวมกบัเงินช่วยค่า
ครองชีพผูรั้บเบี>ยหวดับาํนาญ (ถา้มี) สามเดือน   แต่ในกรณีที$ผูมี้สิทธิรับบาํนาญที$ถึงแก่
ความตายเป็นผูรั้บบาํนาญตกทอด หรือบาํนาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอุ้ปการะ หรือผูอ้ยู่
ในอุปการะ ไม่ใหจ่้ายเงินช่วยพิเศษ 

ใหน้าํความในมาตรา 24 และมาตรา 25 มาใชบ้งัคบัแก่การจ่ายเงิน
ช่วยพิเศษตามวรรคหนึ$งโดยอนุโลม 

ในกรณีที$ผูมี้สิทธิรับบาํนาญถึงแก่ความตายก่อนที$กรมบญัชีกลาง
จะสั$งจ่ายบาํนาญ   ใหน้บัระยะเวลาเพื$อขอรับเงินช่วยพิเศษตามความในมาตรา 25 ตั>งแต่
วนัที$กรมบญัชีกลางสั$งจ่ายบาํนาญ 

3 มาตรา 43   การจ่ายบาํนาญประจาํเดือน ใหจ่้ายในวนัทาํการก่อนวนัทาํการ
สุดทา้ยของเดือนหา้วนัทาํการ สาํหรับกรณีที$ตอ้งเบิกเงินจากธนาคาร หรือผูมี้สิทธิรับ
บาํนาญไดรั้บบาํนาญทางธนาคาร ใหจ่้ายในวนัทาํการก่อนวนัทาํการสุดทา้ยของธนาคาร
ในเดือนนั>นหา้วนัทาํการ ทั>งนี>  กรมบญัชีกลางจะกาํหนดวนัจ่ายเป็นอยา่งอื$นกไ็ด ้

3 มาตรา 44 การตรวจสอบการมีชีวติของผูรั้บบาํนาญก่อนจ่ายบาํนาญ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที$กรมบญัชีกลางกาํหนด 

1มาตรา 44 ทว ิใหผู้ที้$เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการการเมือง   และเป็นผูรั้บ
บาํนาญตามมาตรา 40 ไวแ้ลว้ มีสิทธิเปลี$ยนส่วนราชการที$จ่ายบาํนาญที$เคยไดรั้บอยู่
เดิม    โดยอาจเลือกขอรับทางส่วนราชการเดิมที$ผูน้ั>นมีสิทธิรับบาํนาญมาก่อน หรือทาง
ส่วนราชการที$ผูน้ั>นออกจากราชการครั> งหลงัสุด หรือทางส่วนราชการที$ผูน้ั>นดาํรง
ตาํแหน่ง  หรือเคยดาํรงตาํแหน่งเป็นขา้ราชการการเมืองกไ็ด ้



หมวด 2  

การจ่ายเงินอื�นที�จ่ายในลกัษณะบําเหน็จ บํานาญ 

มาตรา 45 การจ่ายเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื$องใน
การรบ     กฎหมายวา่ดว้ยการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัเนื$องจากการช่วยเหลือราชการ การ
ปฏิบติังานของชาติหรือการปฏิบติัหนา้ที$มนุษยธรรม   กฎหมายวา่ดว้ยบาํนาญพิเศษ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือเงินอื$นในลกัษณะเดียวกนั ใหน้าํความในลกัษณะ 3 
หมวด 1     มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
        อานันท์ ปันยารชุน 
           นายกรัฐมนตรี 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที$ 32 วนัที$ 1 เมษายน 2535 

1 แกไ้ขเพิ$มเติม (ฉบบัที$ 2) พ.ศ.2535 
2 แกไ้ขเพิ$มเติม (ฉบบัที$ 3) พ.ศ.2539 
3 แกไ้ขเพิ$มเติม (ฉบบัที$ 4) พ.ศ.2549 

 


