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การจ่ ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืน ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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เป็ นปี ที 47 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที$ เ ป็ นการสมควรปรั บ ปรุ ง หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี$ ย วกับ การจ่ า ย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื$นในลักษณะเดียวกัน
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 175 ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก ร
ไทย และมาตรา 3 แห่ งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี$ยวกับการจ่ายเงินบาง
ประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระ
ราชกฤษฎีกาขึ>นไว้ ดังต่อไปนี>
มาตรา 1 พระราชกฤษฎี กานี> เรี ยกว่า "พระราชกฤษฎี กาการจ่ายเงินเดื อน
เงินปี บําเหน็จบํานาญ และเงินอื$นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535"
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี>ให้ใช้บงั คับตั>งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดื อน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื$นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2522
(2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดื อน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื$นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที$ 2) พ.ศ. 2526
บรรดา กฎ ข้อบังคับ และระเบี ยบอื$ นในส่ วนที$ มีบญ
ั ญัติไว้แล้วใน
พระราชกฤษฎีกานี> หรื อซึ$ งขัดหรื อแย้งกับบทแห่ งพระราชกฤษฎีกานี> ให้ใช้พระราช
กฤษฎีกานี>แทน

มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี>
3"เงินเดื อน" หมายความว่า เงินเดื อนและเงินอื$ นที$มีกาํ หนดจ่ายเป็ น
รายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรที$จ่ายในลักษณะเงินเดือน
"เงินปี " หมายความว่า เงินที$มีกาํ หนดจ่ายเป็ นรายปี จากงบประมาณ
รายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของสํานักพระราชวัง
"บํา เหน็ จ " หมายความว่ า บํา เหน็ จ ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยบํา เหน็ จ
บํานาญข้าราชการ และหมายความรวมถึงเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญตามระเบียบ
กระทรวงการคลังด้วย
"บํานาญ" หมายความว่า บํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการและหมายความรวมถึงเบี>ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมด้วย
3"ข้าราชการ" หมายความว่า ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยการนั>น
และเพื$อประโยชน์ของมาตรา ๒๐ ให้หมายความถึงบุคคลอื$นซึ$ งได้รับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรที$จ่ายในลักษณะเงินเดือนด้วย
"ปี " หมายความว่า ปี งบประมาณ
มาตรา 5 การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี และเงินอื$นในลักษณะเดียวกัน ให้
เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิที$กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา 6 ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลัง รั ก ษาการตามพระราช
กฤษฎีกานี>
ลักษณะ 1
เงินเดือนและเงินอืน ทีจ ่ ายในลักษณะเงินเดือน
หมวด 1
การถือจ่ ายเงินเดือน
มาตรา 7 ภายใต้บงั คับมาตรา 8 การจ่ายเงินเดือนแต่ละปี ให้กระทรวง
ทบวง กรม จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี ที$กรมบัญชีกลางอนุมตั ิ
การปฏิบตั ิเกี$ยวกับการถือจ่ายเงินเดือน ให้เป็ นไปตามระเบียบที$
กระทรวงการคลังกําหนด
3

มาตรา 8 เมื$อขึ>นปี ใหม่ถา้ กรมบัญชีกลางยังมิได้อนุมตั ิบญั ชีถือจ่าย
เงินเดือนประจําปี ให้จ่ายเงินเดือนไปก่อนได้ตามบัญชีถือจ่ายปี ที$แล้ว ทั>งนี>ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที$กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา 9 การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการที$ได้เลื$อนเงินเดือนเพราะถึงแก่
ความตาย เนื$องจากปฏิบตั ิหน้าที$ราชการ ให้จ่ายจากอัตราเงินเดือนที$ผนู ้ > นั ครองอยูห่ รื อ
เงินเดือนเหลือจ่ายหรื อให้โอนเงินหมวดอื$นมาตั>งจ่าย
3

หมวด 2
การจ่ ายเงินเดือน
มาตรา 10 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที$กรมบัญชีกลางกําหนด
มาตรา 11 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึ$งมีสิทธิได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือน
ให้จ่ายตามส่ วนของจํานวนวันที$มีสิทธิได้รับเงินเดือนในเดือนนั>น
มาตรา 12 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการกรณี บรรจุใหม่หรื อกลับเข้ารับ
ราชการใหม่ ให้จ่ายได้ต> งั แต่วนั ที$เริ$ มเข้าปฏิบตั ิหน้าที$ราชการ
มาตรา 13 การจ่ายเงินเดือนกรณี ที$มีการเลื$อนชั>น เลื$อนระดับ หรื อเลื$อนขั>น
เงินเดือน ให้จ่ายได้ต> งั แต่วนั ที$ระบุในคําสั$งของผูม้ ีอาํ นาจสั$งเลื$อน
มาตรา 14 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึ$งได้รับแต่งตั>งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ใหม่ ให้เป็ นไปตามคําสั$งของผูม้ ีอาํ นาจแต่งตั>งซึ$งต้องระบุดว้ ยว่าให้ได้รับเงินเดือนใน
อัตราใด และให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนตําแหน่งใหม่หรื อให้
โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั>งจ่ายสําหรับตําแหน่งใหม่ต> งั แต่เมื$อใด
มาตรา 15 การจ่ายเงินเดือนในกรณี โอนข้าราชการ ให้จ่ายทางสังกัด
ใหม่ และงดจ่ายเงินเดือนทางสังกัดเดิมตั>งแต่วนั ที$ระบุในคําสั$งของผูม้ ีอาํ นาจสั$งโอน
ในกรณี ที$มีการจ่ายเงินเดือนทางสังกัดเดิมล่วงลํ>าไป ให้เบิก
เงินเดือนทางสังกัดใหม่ส่งใช้สังกัดเดิมโดยวิธีเบิกหักผลักส่ ง แล้วให้เจ้าสังกัดใหม่แจ้ง
การเบิกหักผลักส่ งให้เจ้าสังกัดเดิมทราบ ห้ามมิให้เบิกเป็ นตัวเงิน
3

มาตรา 16 ข้าราชการที$ละทิ>งหน้าที$ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรื อ
หนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายเงินเดือนสําหรับวันที$ละทิ>งหน้าที$ราชการหรื อหนีราชการ
ดังกล่าว
ั ิราชการในกรณี อื$น จะมีสิทธิได้รับ
3 ข้าราชการที$มิได้มาปฏิบต
เงินเดือนหรื อไม่ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั>น หรื อตามที$อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กําหนด แล้วแต่กรณี
มาตรา 17 การจ่ายเงินเดือนของผูซ้ $ ึงถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถ้าภายหลังผูน้ > นั
ได้รับการแต่งตั>ง โอน หรื อปรับเงินเดือน โดยได้รับเงินเดือนต่างจากเดิมและยังไม่พน้
โทษตัดเงินเดือน ให้คงตัดเงินเดือนต่อไปตามจํานวนเดิม หรื อถ้าเป็ นกรณี ตดั เงินเดือน
ตามส่ วนของเงินเดือน ก็ให้ตดั ตามส่ วนของเงินเดือนเดิม
มาตรา 18 ข้าราชการผูใ้ ดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงินเดือนจนถึง
วันที$ถึงแก่ความตาย
มาตรา 19 การจ่ายเงินเดือนในกรณี ต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี>
(1) ลาออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันถึงกําหนดลาออก แต่ถา้ ถึง
กําหนดลาออกแล้วยังไม่ได้รับทราบคําสั$งอนุญาตให้ลาออก และข้าราชการผูน้ > นั ยังคง
รับราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบคําสั$ง หรื อควรได้รับทราบคําสั$ง
(2) ให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันที$ระบุ
ในคําสั$ง แต่ถา้ ยังไม่ได้รับทราบคําสั$ง และข้าราชการผูน้ > นั ยังคงรับราชการต่อมา ให้
จ่ายได้ถึงวันรับทราบคําสั$งหรื อควรได้รับทราบคําสั$ง
(3) ในกรณี ตาม(1) และ(2) หากจําเป็ นต้องส่ งมอบงานใน
หน้าที$ ก็ให้จ่ายต่อไปได้จนถึงวันส่ งมอบงานเสร็จภายในเวลาอันไม่ชกั ช้าตามที$
ผูบ้ งั คับบัญชาจะกําหนดตามสภาพของงาน แต่ท> งั นี>จะต้องไม่เกินสิ บห้าวันนับแต่วนั ที$
ระบุในคําสั$งหรื อวันรับทราบคําสั$งหรื อควรได้รับทราบคําสั$ง แล้วแต่กรณี
(4) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ ให้จ่ายได้ถึงวันสิ> นปี สําหรับกรณี ที$ได้รับการต่อเวลาราชการ ให้จ่าย
ได้ถึงวันครบการต่อเวลาราชการ
3 มาตรา 20 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจําเดือน ให้จ่ายในวันทําการก่อน
วันทําการสุ ดท้ายของเดือนสามวันทําการ สําหรับกรณี ที$ตอ้ งเบิกเงินจากธนาคาร ให้จ่าย

ในวันทําการก่อนวันทําการสุ ดท้ายของธนาคารในเดือนนั>นสามวันทําการ ทั>งนี>
กรมบัญชีกลางจะกําหนดวันจ่ายเป็ นอย่างอื$นก็ได้
หมวด 3
การจ่ ายเงินเดือนข้ าราชการผู้ถูกสั งพักราชการ
ผู้ถูกสั งให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน และผู้อทุ ธรณ์ คาํ สั งลงโทษ
มาตรา 21 การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการผูถ้ ูกสั$งพักราชการ ให้จ่ายตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนของข้าราชการผูถ้ ูกสั$งพักราชการ หรื อระเบียบข้อบังคับของ
กระทรวงกลาโหมที$ได้ทาํ ความตกลงไว้กบั กระทรวงการคลัง
อัตราเงินเดือนข้าราชการระหว่างพักราชการ ไม่ถือเป็ นอัตราว่าง
ข้าราชการผูใ้ ดตายในระหว่างถูกสั$งพักราชการ ถ้าเจ้ากระทรวงหรื อผูม้ ี
อํานาจพิจารณาและวินิจฉัยตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนของข้าราชการผูถ้ ูกสั$งพัก
ราชการ หรื อตามระเบียบข้อบังคับกระทรวงกลาโหมที$ได้ทาํ ความตกลงไว้กบั
กระทรวงการคลัง ให้จ่ายเงินเดือนในระหว่างพักราชการอย่างใด ก็ให้จ่ายเงินเดือน
ตามที$วนิ ิจฉัยนั>นจนถึงวันที$ถึงแก่ความตาย
มาตรา 22 ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา 21 มาใช้บงั คับแก่การจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการผูถ้ ูกสั$งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และผูอ้ ุทธรณ์คาํ สั$งลงโทษให้ออก ปลด
ออกหรื อไล่ออกด้วย โดยอนุโลม
หมวด 4
การจ่ ายเงินช่ วยพิเศษในกรณีทขี ้ าราชการถึงแก่ความตาย
มาตรา 23 ข้าราชการผูใ้ ดถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงิน
ช่วยพิเศษจํานวนสามเท่าของเงินเดือนเต็มเดือนที$ขา้ ราชการผูน้ > นั มีสิทธิได้รับในเดือนที$
ถึงแก่ความตาย และหากข้าราชการผูน้ > นั มีสิทธิได้รับเงินเพิ$มพิเศษค่าวิชา เงินประจํา
ตําแหน่งที$ตอ้ งฝ่ าอันตรายเป็ นปกติ เงินเพิ$มพิเศษสําหรับการสู ้รบ และเงินเพิม$ พิเศษ
สําหรับการปราบปรามผูก้ ระทําผิดให้รวมเงินดังกล่าวกับเงินเดือนเพื$อคํานวณเป็ นเงิน

ช่วยพิเศษจํานวนสามเท่าด้วย
ความในวรรคหนึ$ง ให้ใช้บงั คับแก่ขา้ ราชการผูถ้ ูกสั$งพักราชการ
ผูถ้ ูกสั$งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และผูอ้ ุทธรณ์คาํ สั$งลงโทษ ซึ$งมีสิทธิได้รับ
เงินเดือนตามมาตรา 21 หรื อมาตรา 22 โดยอนุโลม
ข้าราชการผูใ้ ดตายในระหว่างละทิ>งหน้าที$ราชการ โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรหรื อหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ
มาตรา 24 เงินช่วยพิเศษตามมาตรา 23 ให้จ่ายแก่บุคคลซึ$งข้าราชการผูต้ าย
แสดงเจตนาโดยทําเป็ นหนังสื อยืน$ ต่อส่ วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบที$กระทรวงการคลัง
กําหนด
ถ้าข้าราชการผูต้ ายมิได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคหนึ$ง หรื อ
บุคคลซึ$งข้าราชการผูต้ ายแสดงเจตนาไว้ตายก่อนข้าราชการผูต้ ายหรื อก่อนมีการจ่ายเงิน
ก็ให้จ่ายแก่บุคคลตามลําดับ ดังนี>
(1) คู่สมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
เมื$อปรากฏว่าบุคคลในลําดับก่อนตามวรรคสองมีชีวติ อยู่ บุคคล
ในลําดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
ถ้าผูม้ ีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามความในวรรคสองในลําดับ
เดียวกันมีหลายคน ให้จ่ายให้แก่ผซู ้ $ ึงบุคคลในลําดับนั>นมอบหมายเป็ นหนังสื อ หรื อ
บุคคลหนึ$งบุคคลใดที$จดั การศพ
มาตรา 25 การขอรับเงินช่วยพิเศษให้กระทําภายในเวลาหนึ$งปี นับแต่วนั ที$
ข้าราชการผูซ้ $ ึงมีสิทธิรับเงินเดือนตาย เว้นแต่กรณี ที$ผนู ้ > นั เป็ นผูถ้ ูกสั$งพักราชการ ผูถ้ ูกสั$ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรื อผูอ้ ุทธรณ์คาํ สั$งลงโทษ ระยะเวลาหนึ$งปี ให้นบั แต่วนั ที$

การถูกสั$งพักราชการ การออกจากราชการไว้ก่อน หรื อการอุทธรณ์คาํ สั$งลงโทษ
สิ> นสุ ดลง แล้วแต่กรณี
มาตรา 26 ในกรณี ที$ทางราชการมีความจําเป็ นต้องเข้าจัดการศพข้าราชการ
ผูต้ าย เพราะไม่มีผใู ้ ดเข้าจัดการในเวลาอันสมควร ให้ทางราชการหักค่าใช้จ่ายจากเงิน
ช่วยพิเศษได้เท่าที$จ่ายจริ ง แล้วมอบส่ วนที$เหลือ ถ้ามี ให้แก่ผมู ้ ีสิทธิได้รับตามมาตรา 24
หมวด 5
การจ่ ายเงินเดือนระหว่ างลา
มาตรา 27 ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ขา้ ราชการผูไ้ ด้รับ
อันตรายหรื อป่ วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ิราชการ ให้ขา้ ราชการที$ลาป่ วย ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาได้ในปี หนึ$งไม่เกินหกสิ บวันทําการ แต่ถา้ ผูบ้ งั คับบัญชาตั>งแต่ ตําแหน่ง
อธิบดีหรื อตําแหน่งเทียบเท่าขึ>นไปเห็นสมควร จะให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่
เกินหกสิ บวันทําการ
มาตรา 28 ข้าราชการลาเนื$องจากการคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่าง
ลาได้ไม่เกินเก้าสิ บวัน
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มาตรา 29 ให้ขา้ ราชการลากิจส่ วนตัวโดยได้รับเงินเดือนในปี หนึ$งไม่เกินสี$
สิ บห้าวันทําการ แต่ในปี ที$เริ$ มรับราชการ ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินสิ บห้า
วันทําการ
มาตรา 30 ให้ขา้ ราชการที$ลาพักผ่อนประจําปี ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่
เกินระยะเวลาที$กาํ หนดในระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
มาตรา 31 ตั>งแต่เริ$ มรับราชการ ข้าราชการผูใ้ ดยังไม่เคยอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรื อยังไม่เคยประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
หากประสงค์จะลาอุปสมบทหรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ แล้วแต่กรณี ให้
ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินหนึ$งร้อยยีส$ ิ บวัน ทั>งนี> ต้องรับราชการ
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองเดือน

มาตรา 32 ข้าราชการซึ$งลาเข้ารับการตรวจเลือก หรื อเข้ารับการเตรี ยม
พล ให้ได้รับเงินเดือนในระหว่างนั>นได้ แต่ถา้ พ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่รายงานตัว
เพื$อเข้าปฏิบตั ิราชการภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่ายเงินเดือนหลังจากนั>นไว้จนถึงวันเข้า
ปฏิบตั ิราชการ เว้นแต่ในกรณี ที$มีเหตุจาํ เป็ น ผูบ้ งั คับบัญชาตั>งแต่ตาํ แหน่งอธิบดีหรื อ
เทียบเท่าขึ>นไปจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างนั>นต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินสิ บห้าวัน
มาตรา 33 ข้าราชการซึ$งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั ให้ได้รับเงินเดือนในระหว่างลาไม่เกินสี$ ปี นับแต่วนั ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดู
งาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั จนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพื$อเข้าปฏิบตั ิราชการ
ในกรณี ที$ผบู ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตการลา เห็นสมควรให้
ข้าราชการลาไปศึกษาฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจยั เกินสี$ ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาได้ แต่ท> งั นี>เมื$อรวมทั>งสิ> นจะต้องไม่เกินหกปี
มาตรา 34 ข้าราชการที$ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศไม่ให้
ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่อตั ราเงินเดือนที$ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศตํ$า
กว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการที$ผนู ้ > นั ได้รับอยูใ่ นขณะนั>น ให้ได้รับเงินเดือนจาก
ทางราชการสมทบ ซึ$งเมื$อรวมกับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่เกิน
อัตราเงินเดือนของทางราชการที$ขา้ ราชการผูน้ > นั ได้รับอยูใ่ นขณะนั>น
มาตรา 35 ข้าราชการที$ลาติดตามคู่สมรส ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา
มาตรา 36 การจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการสังกัดกระทรวง
กลาโหม ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม
ลักษณะ 2
เงินปี และเงินประจําตําแหน่ ง
ทีจ ่ ายจากเงินงบประมาณรายจ่ ายหมวดเงินอุดหนุนของสํ านักพระราชวัง
มาตรา 37 ผูม้ ีสิทธิได้รับเงินปี ในปี ใด ให้จ่ายเงินปี ในปี นั>นให้เต็มทั>งปี ไม่วา่
กรณี จะเป็ นประการใด

มาตรา 38 การจ่ายเงินประจําตําแหน่งผูส้ าํ เร็จราชการแทนพระองค์
ประธานองคมนตรี หรื อองคมนตรี ให้จ่ายได้ต> งั แต่วนั ที$ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า
ฯ แต่งตั>งเป็ นต้นไป สําหรับเงินประจําตําแหน่งผูส้ าํ เร็จราชการแทนพระองค์ให้เป็ นไป
ตามอัตราที$คณะรัฐมนตรี กาํ หนด
การจ่ายเงินประจําตําแหน่งผูส้ าํ เร็จราชการแทนพระองค์
ประธานองคมนตรี หรื อองคมนตรี ที$พน้ จากตําแหน่ง ให้จ่ายได้เพียงวันก่อนวันพ้น
จากตําแหน่ง ในกรณี ที$ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายสําหรับเดือนที$ถึงแก่ความตายนั>นให้
เต็มเดือน
มาตรา 39 การจ่ายเงินประจําตําแหน่งตามมาตรา 38 ให้จ่ายในลักษณะ
เงินเดือน แต่ไม่ตอ้ งทําบัญชีถือจ่าย
ลักษณะ 3
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอืน ทีจ ่ ายในลักษณะบําเหน็จ บํานาญ
หมวด 1
การจ่ ายบําเหน็จ บํานาญ
มาตรา 40 การจ่ายบําเหน็จหรื อบํานาญ ให้กรมบัญชีกลางเป็ นผูพ้ ิจารณา
สั$งจ่ายตามหลักเกณฑ์ที$กระทรวงการคลังกําหนด
การจ่ายบําเหน็จหรื อบํานาญในกรณี ผเู ้ คยรับบํานาญอยูแ่ ล้วกลับเข้ารับ
ราชการใหม่ แล้วออกจากราชการครั>งหลังโดยมีสิทธิได้รับบํานาญในครั>งหลังด้วย ถ้า
การรับราชการในครั>งก่อนกับครั>งหลังต่าง กระทรวง ทบวง กรมกัน ให้รวมจ่ายบํานาญ
ทางส่ วนราชการที$ออกจากราชการครั>งหลัง
ในกรณี ที$มีการลดหรื องดบํานาญในระหว่างเวลาที$ขา้ ราชการกลับเข้ารับ
ราชการใหม่ และต่อมาออกจากราชการครั>งหลังโดยไม่มีสิทธิได้รับบํานาญ การจ่าย
บํานาญที$เคยได้รับอยูเ่ ดิมตั>งแต่วนั ออกจากราชการครั>งหลังจะจ่ายได้ต่อเมื$อ
กรมบัญชีกลางสั$งจ่ายให้แล้ว และให้จ่ายทางส่ วนราชการเดิมที$จ่ายบํานาญนั>น
ในกรณี ที$การกลับเข้ารับราชการใหม่เป็ นการกลับเข้ารับราชการในตําแหน่ง
ข้าราชการการเมือง ให้ผนู ้ > นั มีสิทธิเลือกขอรับบํานาญทางส่ วนราชการเดิมที$ผนู ้ > นั มีสิทธิ
1

รับบํานาญมาก่อน หรื อทางส่ วนราชการที$ออกจากราชการครั>งหลังสุ ด หรื อทางส่ วน
ราชการที$ผนู ้ > นั ดํารงตําแหน่งเป็ นข้าราชการการเมืองในขณะนั>น
มาตรา 41 บํานาญปกติและบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ให้จ่ายได้
ตั>งแต่วนั ขาดจากอัตราเงินเดือน เป็ นต้นไป
บํานาญพิเศษในกรณี ถึงแก่ความตายหรื อสู ญหาย ให้จ่ายได้ต> งั แต่
วันถัดจากวันที$ถึงแก่ความตาย หรื อวันถัดจากวันที$สันนิษฐานว่าถึงแก่ความตาย ตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
มาตรา 42 ถ้าผูม้ ีสิทธิรับบํานาญถึงแก่ความตาย ให้จ่ายบํานาญให้จนถึงวันที$
ถึงแก่ความตาย นอกจากนี>ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจํานวนเท่ากับบํานาญรวมกับเงินช่วยค่า
ครองชีพผูร้ ับเบี>ยหวัดบํานาญ (ถ้ามี) สามเดือน แต่ในกรณี ที$ผมู ้ ีสิทธิ รับบํานาญที$ถึงแก่
ความตายเป็ นผูร้ ับบํานาญตกทอด หรื อบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอ้ ุปการะ หรื อผูอ้ ยู่
ในอุปการะ ไม่ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ
ให้นาํ ความในมาตรา 24 และมาตรา 25 มาใช้บงั คับแก่การจ่ายเงิน
ช่วยพิเศษตามวรรคหนึ$งโดยอนุโลม
ในกรณี ที$ผมู ้ ีสิทธิ รับบํานาญถึงแก่ความตายก่อนที$กรมบัญชีกลาง
จะสั$งจ่ายบํานาญ ให้นบั ระยะเวลาเพื$อขอรับเงินช่วยพิเศษตามความในมาตรา 25 ตั>งแต่
วันที$กรมบัญชีกลางสั$งจ่ายบํานาญ
3 มาตรา 43 การจ่ายบํานาญประจําเดือน ให้จ่ายในวันทําการก่อนวันทําการ
สุ ดท้ายของเดือนห้าวันทําการ สําหรับกรณี ที$ตอ้ งเบิกเงินจากธนาคาร หรื อผูม้ ีสิทธิรับ
บํานาญได้รับบํานาญทางธนาคาร ให้จ่ายในวันทําการก่อนวันทําการสุ ดท้ายของธนาคาร
ในเดือนนั>นห้าวันทําการ ทั>งนี> กรมบัญชีกลางจะกําหนดวันจ่ายเป็ นอย่างอื$นก็ได้
ิ ของผูร้ ับบํานาญก่อนจ่ายบํานาญ ให้
3 มาตรา 44 การตรวจสอบการมีชีวต
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที$กรมบัญชีกลางกําหนด
ู ้ ี$เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการการเมือง และเป็ นผูร้ ับ
1มาตรา 44 ทวิ ให้ผท
บํานาญตามมาตรา 40 ไว้แล้ว มีสิทธิเปลี$ยนส่ วนราชการที$จ่ายบํานาญที$เคยได้รับอยู่
เดิม โดยอาจเลือกขอรับทางส่ วนราชการเดิมที$ผนู ้ > นั มีสิทธิรับบํานาญมาก่อน หรื อทาง
ส่ วนราชการที$ผนู ้ > นั ออกจากราชการครั>งหลังสุ ด หรื อทางส่ วนราชการที$ผนู ้ > นั ดํารง
ตําแหน่ง หรื อเคยดํารงตําแหน่งเป็ นข้าราชการการเมืองก็ได้

หมวด 2
การจ่ ายเงินอืน ทีจ ่ ายในลักษณะบําเหน็จ บํานาญ
มาตรา 45 การจ่ายเงินตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยเนื$องใน
การรบ กฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยเนื$องจากการช่วยเหลือราชการ การ
ปฏิบตั ิงานของชาติหรื อการปฏิบตั ิหน้าที$มนุษยธรรม กฎหมายว่าด้วยบํานาญพิเศษ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรื อเงินอื$นในลักษณะเดียวกัน ให้นาํ ความในลักษณะ 3
หมวด 1 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที$ 32 วันที$ 1 เมษายน 2535
1 แก้ไขเพิ$มเติม (ฉบับที$ 2) พ.ศ.2535
2 แก้ไขเพิ$มเติม (ฉบับที$ 3) พ.ศ.2539
3 แก้ไขเพิ$มเติม (ฉบับที$ 4) พ.ศ.2549

