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ใหไว ณ วันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 
เปนปท่ี 47 ในรัชกาลปจจุบนั 

 
                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช    มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา 
ฯ   ใหประกาศวา 
                   โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับการจายเงินเดือน เงินป 
บําเหน็จ บํานาญ    และเงินอืน่ในลักษณะเดียวกัน 
                    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   และ
มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงนิบางประเภทตาม
งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2518 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึน้ไว 
ดังตอไปนี ้
                                           มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา "พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน 
เงินป บําเหน็จบํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535" 
                                           มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  
                                           มาตรา 3 ใหยกเลิก 
                                                          (1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงนิเดอืน เงินป บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอืน่ในลักษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2522 
                                                          (2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงนิเดอืน เงินป บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอืน่ในลักษณะเดยีวกนั (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526 
                                           บรรดา กฎ ขอบังคับ และระเบยีบอ่ืนในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระ
ราชกฤษฎีกานี ้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชกฤษฎีกานี ้ใหใชพระราชกฤษฎีกานี้แทน 
                                           มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
                                                          "เงินเดอืน" หมายความวา  เงินเดือนและเงนิอื่นทีม่ีกําหนดจาย



เปนรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงนิเดือน 
                                                          "เงินป" หมายความวา เงินที่มีกําหนดจายเปนรายปจาก
งบประมาณรายจายหมวดเงนิอุดหนนุของสํานักพระราชวัง  
                                                          "บําเหน็จ" หมายความวา บําเหน็จตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ      และหมายความรวมถึงเงินทดแทนขาราชการวิสามัญตามระเบียบ
กระทรวงการคลังดวย 
                                                          "บํานาญ" หมายความวา บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการและหมายความรวมถึงเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมดวย 
                                                          "ขาราชการ" หมายความวา  บุคคลซึ่งรับราชการโดยไดรับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน 
                                                          "ป" หมายความวา ปงบประมาณ 
                                            มาตรา 5 การเบิกจายเงินเดือน เงินป และเงนิอื่นในลักษณะ
เดียวกัน             ใหเปนไปตามระเบียบปฏบิัติที่กระทรวงการคลังกําหนด 
                                            มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราช
กฤษฎีกานี ้

ลักษณะ 1 
เงินเดือนและเงินอื่นที่จายในลักษณะเงินเดือน 

หมวด 1  
การถือจายเงินเดือน 

                                            มาตรา 7 ภายใตบังคับมาตรา 8 การจายเงนิเดือนแตละป  ใหกระทรวง  
ทบวง กรม  จายตามบัญชีถือจายเงินเดือนประจําปที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ 
                                            การปฏิบัติเกี่ยวกับการถือจายเงินเดือน ใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
                                            มาตรา 8 เมื่อข้ึนปใหมถากรมบัญชีกลางยงัมิไดอนุมัติบญัชีถือจาย
เงินเดือนประจําป     ใหจายเงินเดือนไปกอนไดตามบัญชีถือจายปที่แลว ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
                                            มาตรา 9 การจายเงินเดือนของขาราชการที่ไดเล่ือนเงินเดอืนเพราะถึง
แกความตาย  เนื่องจากปฏิบตัิหนาที่ราชการ ใหจายจากอตัราเงินเดือนที่ผูนั้นครองอยูหรือเงินเดือน
เหลือจายหรือใหโอนเงนิหมวดอื่นมาตั้งจาย 



 

หมวด 2 
การจายเงินเดือน 

                                            มาตรา 10 การจายเงินเดือนขาราชการแตละเดือน ใหจายตามบัญชีถือ
จายเงินเดือนทีก่รมบัญชีกลางอนุมัติแลวตามความในหมวด 1 
                                            มาตรา 11 การจายเงินเดือนขาราชการซึ่งมีสิทธิไดรับเงินเดือนไมเต็ม
เดือน     ใหจายตามสวนของจํานวนวนัที่มสิีทธิไดรับเงินเดือนในเดือนนั้น 
                                            มาตรา 12 การจายเงินเดือนขาราชการกรณบีรรจุใหมหรือกลับเขารับ
ราชการใหม     ใหจายไดตั้งแตวนัที่เร่ิมเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
                                            มาตรา 13 การจายเงินเดือนกรณีที่มีการเลื่อนชั้น เล่ือนระดับ หรือเล่ือน
ขั้นเงินเดือน    ใหจายไดตั้งแตวันที่ระบใุนคําส่ังของผูมีอํานาจสั่งเลื่อน 
                                            มาตรา 14 การจายเงินเดือนขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใหม   ใหเปนไปตามคําส่ังของผูมีอํานาจแตงตั้งซ่ึงตองระบุดวยวาใหไดรับเงินเดือนในอัตรา
ใด             และใหขาดจากอตัราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนตําแหนงใหมหรือใหโอนอัตรา
เงินเดือนเดิมไปตั้งจายสําหรบัตําแหนงใหมตั้งแตเมื่อใด 
                                            มาตรา 15 การจายเงินเดือนในกรณีโอนขาราชการ ใหจายทางสังกัด
ใหม    และงดจายเงินเดือนทางสังกัดเดิมตัง้แตวนัที่ระบุในคําส่ังของผูมีอํานาจสั่งโอน 
                                            ในกรณีที่มกีารจายเงินเดือนทางสังกัดเดิมลวงลํ้าไป   ใหเบิกเงินเดอืน
ทางสังกัดใหมสงใชสังกัดเดมิโดยวิธีเบกิหกัผลักสง แลวใหเจาสังกัดใหมแจงการเบกิหักผลักสงให
เจาสังกัดเดิมทราบ หามมิใหเบิกเปนตวัเงิน 
                                            มาตรา 16 ขาราชการที่ละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
หรือหนีราชการ หามมิใหจายเงินเดือนสําหรับวันที่ละทิง้หนาที่ราชการหรือหนีราชการดังกลาว 
                                            ขาราชการที่มิไดมาปฏิบัติราชการในกรณอีื่น จะมีสิทธิไดรับเงินเดือน
หรือไม      ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เห็นสมควรแลวแตกรณ ี
                                            มาตรา 17 การจายเงินเดือนของผูซ่ึงถูกลงโทษตัดเงินเดือน     ถา
ภายหลังผูนั้นไดรับการแตงตั้ง โอน หรือปรับเงินเดือน โดยไดรับเงนิเดือนตางจากเดิมและยังไมพน
โทษตัดเงินเดอืน ใหคงตดัเงนิเดือนตอไปตามจํานวนเดมิ   หรือถาเปนกรณีตดัเงินเดือนตามสวน
ของเงินเดือน ก็ใหตดัตามสวนของเงินเดือนเดิม 
                                            มาตรา 18 ขาราชการผูใดตายในระหวางรบัราชการ ใหจายเงินเดือน



จนถึงวันที่ถึงแกความตาย 
                                            มาตรา 19 การจายเงินเดือนในกรณีตาง ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังนี ้
                                                            (1) ลาออก ใหจายไดถึงวันกอนวนัถึงกําหนดลาออก แตถาถึง
กําหนดลาออกแลวยังไมไดรับทราบคําส่ังอนุญาตใหลาออก และขาราชการผูนั้นยังคงรับราชการ
ตอมา ใหจายไดถึงวันรับทราบคําส่ัง  หรือควรไดรับทราบคําส่ัง 
                                                            (2) ใหออก ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดถึงวันกอนวนัที่
ระบุในคําส่ัง   แตถายังไมไดรับทราบคําส่ัง  และขาราชการผูนั้นยังคงรับราชการตอมา ใหจายไดถึง
วันรับทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบคําส่ัง 
                                                            (3) ในกรณีตาม(1) และ(2) หากจาํเปนตองสงมอบงานใน
หนาที ่   ก็ใหจายตอไปไดจนถึงวันสงมอบงานเสร็จภายในเวลาอันไมชักชาตามทีผู่บังคับบัญชาจะ
กําหนดตามสภาพของงาน  แตทั้งนี้จะตองไมเกินสิบหาวนันับแตวันที่ระบุในคําส่ังหรือวันรับทราบ
คําส่ังหรือควรไดรับทราบคําส่ัง แลวแตกรณ ี
                                                            (4) พนจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ   ใหจายไดถึงวนัสิ้นป สําหรับกรณีที่ไดรับการตอเวลาราชการ ใหจายได
ถึงวันครบการตอเวลาราชการ 
                                            มาตรา 20 การจายเงินเดือนขาราชการประจําเดือน      ใหจายในวนัทํา
การสุดทายของเดือนสําหรับกรณีที่ตองเบกิเงินจากธนาคาร ใหจายในวันทําการสุดทายของธนาคาร
ในเดือนนั้น   แตทั้งนี้กระทรวงการคลังจะกําหนดวันจายเปนอยางอื่นก็ได 

หมวด 3 
การจายเงินเดือนขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ 

ผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน และผูอุทธรณคําสั่งลงโทษ 

                                             มาตรา 21 การจายเงินเดือนของขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ   ใหจาย
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ หรือระเบียบขอบังคับของ
กระทรวงกลาโหมที่ไดทําความตกลงไวกบักระทรวงการคลัง 
                                             อัตราเงินเดือนขาราชการระหวางพกัราชการ ไมถือเปนอัตราวาง 
                                             ขาราชการผูใดตายในระหวางถูกสั่งพักราชการ  ถาเจากระทรวงหรือผู
มีอํานาจพิจารณาและวินจิฉยัตามกฎหมายวาดวยเงนิเดือนของขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ  หรือ
ตามระเบียบขอบังคับกระทรวงกลาโหมทีไ่ดทําความตกลงไวกับกระทรวงการคลัง   ใหจาย
เงินเดือนในระหวางพกัราชการอยางใด  ก็ใหจายเงินเดือนตามที่วินิจฉยันั้นจนถึงวันทีถึ่งแกความ



ตาย 
                                             มาตรา 22 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 21        มาใชบังคับแกการจาย
เงินเดือนขาราชการผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน และผูอุทธรณคําส่ังลงโทษใหออก ปลดออก
หรือไลออกดวย โดยอนุโลม 

หมวด 4 
การจายเงินชวยพิเศษในกรณีที่ขาราชการถึงแกความตาย 

                                             มาตรา 23 ขาราชการผูใดถึงแกความตายในระหวางรับราชการ       ให
จายเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาของเงินเดือนเต็มเดือนที่ขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับในเดือนที่ถึง
แกความตาย    และหากขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษคาวิชา เงินประจําตาํแหนงที่ตอง
ฝาอันตรายเปนปกติ เงินเพิม่พิเศษสําหรบัการสูรบ         และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปราม
ผูกระทําผิดใหรวมเงินดังกลาวกับเงนิเดือนเพื่อคํานวณเปนเงินชวยพเิศษจํานวนสามเทาดวย 
                                             ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกขาราชการผูถูกส่ังพักราชการ ผูถูก
ส่ังใหออกจากราชการไวกอน     และผูอุทธรณคําส่ังลงโทษ ซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามมาตรา 21 
หรือมาตรา 22 โดยอนุโลม 
                                             ขาราชการผูใดตายในระหวางละทิ้งหนาที่ราชการ โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรหรือหนีราชการ   หามมิใหจายเงินชวยพเิศษ 
                                             มาตรา 24 เงินชวยพเิศษตามมาตรา  23        ใหจายแกบุคคลซึ่ง
ขาราชการผูตายแสดงเจตนาโดยทําเปนหนงัสือยื่นตอสวนราชการเจาสังกัดตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
                                             ถาขาราชการผูตายมิไดแสดงเจตนาไวตามวรรคหนึ่ง    หรือบุคคลซึ่ง
ขาราชการผูตายแสดงเจตนาไวตายกอนขาราชการผูตายหรือกอนมีการจายเงิน ก็ใหจายแกบุคคล
ตามลําดับ ดังนี้ 
                                                              (1) คูสมรส 
                                                              (2) บุตร 
                                                              (3) บิดามารดา 
                                              เมื่อปรากฏวาบุคคลในลําดับกอนตามวรรคสองมีชีวิตอยู        บุคคล
ในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ 
                                              ถาผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษตามความในวรรคสองในลําดับเดียวกนั
มีหลายคน ใหจายใหแกผูซ่ึงบุคคลในลําดับนั้นมอบหมายเปนหนังสือ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่
จัดการศพ 



                                              มาตรา 25 การขอรับเงินชวยพิเศษใหกระทาํภายในเวลาหนึ่งปนับแต
วันที่ขาราชการผูซ่ึงมีสิทธิรับเงินเดือนตาย เวนแตกรณทีี่ผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ ผูถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอน หรือผูอุทธรณคําส่ังลงโทษ  ระยะเวลาหนึ่งปใหนับแตวนัทีก่ารถูกสั่งพัก
ราชการ การออกจากราชการไวกอน      หรือการอุทธรณคําส่ังลงโทษสิ้นสุดลง แลวแตกรณ ี
                                              มาตรา 26 ในกรณีที่ทางราชการมีความจําเปนตองเขาจัดการศพ
ขาราชการผูตาย     เพราะไมมีผูใดเขาจัดการในเวลาอันสมควร ใหทางราชการหักคาใชจายจากเงนิ
ชวยพเิศษไดเทาที่จายจริง แลวมอบสวนทีเ่หลือ ถามี   ใหแกผูมีสิทธิไดรับตามมาตรา 24 

หมวด 5 
การจายเงินเดือนระหวางลา 

                                             มาตรา 27 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผู
ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตัิราชการ   ใหขาราชการที่ลาปวย    ไดรับเงินเดือน
ระหวางลาไดในปหนึ่งไมเกนิหกสิบวันทําการ     แตถาผูบังคับบัญชาตั้งแต ตําแหนงอธิบดีหรือ
ตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปเหน็สมควร จะใหจายเงินเดือนตอไปอีกก็ได แตไมเกินหกสบิวันทําการ 
                                             2มาตรา 28 ขาราชการลาเนื่องจากการคลอดบุตร ใหไดรับเงินเดือน
ระหวางลาไดไมเกินเกาสิบวัน 
                                             มาตรา 29 ใหขาราชการลากิจสวนตวัโดยไดรับเงินเดือนในปหนึ่งไม
เกินสี่สิบหาวนัทําการ   แตในปที่เริ่มรับราชการ ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกินสิบหาวันทาํ
การ 
                                             มาตรา 30 ใหขาราชการที่ลาพักผอนประจําป       ไดรับเงินเดือน
ระหวางลาไมเกินระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 
                                             มาตรา 31 ตั้งแตเร่ิมรับราชการ ขาราชการผูใดยังไมเคยอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยประกอบพธีิฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หาก
ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมอืงเมกกะ  แลวแตกรณ ีใหลาโดยไดรับ
เงินเดือนระหวางลาไดไมเกนิหนึ่งรอยยี่สิบวัน       ทั้งนี้ ตองรับราชการมาแลวไมนอยกวาสิบสอง
เดอืน 
                                             มาตรา 32 ขาราชการซึ่งลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียม
พล   ใหไดรับเงินเดือนในระหวางนัน้ได   แตถาพนระยะเวลาดังกลาวแลวไมรายงานตัวเพื่อเขา
ปฏิบัติราชการภายในเจด็วนั     ใหงดจายเงนิเดือนหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติราชการ   เวน
แตในกรณีที่มเีหตุจําเปน      ผูบังคับบัญชาตั้งแตตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไปจะใหจาย
เงินเดือนระหวางนั้นตอไปอีกก็ได แตไมเกินสิบหาวัน 



                                             มาตรา 33 ขาราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม   ดู
งาน     หรือปฏิบัติการวิจัยใหไดรับเงินเดอืนในระหวางลาไมเกินสี่ป  นับแตวันไปศกึษา ฝกอบรม 
ดูงาน      หรือปฏิบัติการวิจัยจนถึงวันกอนวันมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติราชการ 
                                             ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุญาตการลา       เหน็สมควรให
ขาราชการลาไปศึกษาฝกอบรม  ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยเกินสี่ป ก็ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาได 
แตทั้งนี้เมื่อรวมทั้งส้ินจะตองไมเกินหกป  
                                             มาตรา 34 ขาราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศ        ไมใหไดรับเงินเดือนระหวางลา    เวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวาง
ประเทศต่ํากวาอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น  ใหไดรับเงินเดือนจาก
ทางราชการสมทบ   ซ่ึงเมื่อรวมกับเงินเดอืนจากองคการระหวางประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือน
ของทางราชการที่ขาราชการผูนั้นไดรับอยูในขณะนัน้  
                                             มาตรา 35 ขาราชการที่ลาติดตามคูสมรส ไมใหไดรับเงินเดือนระหวาง
ลา 
                                             มาตรา 36 การจายเงินเดือนระหวางลาของขาราชการสังกัด
กระทรวงกลาโหม    ใหเปนไปตามขอบังคับของกระทรวงกลาโหม 

ลักษณะ 2 
เงินปและเงินประจําตําแหนง 

ที่จายจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนของสํานักพระราชวัง 

                                             มาตรา 37 ผูมีสิทธิไดรับเงินปในปใด ใหจายเงินปในปนัน้ใหเต็มทั้งป
ไมวากรณีจะเปนประการใด 
                                             มาตรา 38 การจายเงินประจําตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี    ใหจายไดตั้งแตวนัที่ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตน
ไป  สําหรับเงินประจําตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคใหเปนไปตามอัตราที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 
                                              การจายเงนิประจําตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค  ประธาน
องคมนตรี    หรือองคมนตรีที่พนจากตําแหนง ใหจายไดเพียงวันกอนวันพนจากตําแหนง ในกรณทีี่
ถึงแกความตาย      ใหจายสําหรับเดือนที่ถึงแกความตายนั้นใหเต็มเดือน 
                                              มาตรา 39 การจายเงินประจําตําแหนงตามมาตรา 38 ใหจายในลักษณะ
เงินเดือน       แตไมตองทําบญัชีถือจาย 



ลักษณะ 3 
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นที่จายในลักษณะบําเหน็จ บํานาญ 

หมวด 1 
การจายบําเหน็จ บํานาญ 

                                              1มาตรา 40 การจายบําเหน็จหรือบํานาญ    ใหกรมบัญชกีลางเปนผู
พิจารณาสั่งจายตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด   
                                              การจายบําเหนจ็หรือบํานาญในกรณีผูเคยรับบํานาญอยูแลวกลับเขารับ
ราชการใหม แลวออกจากราชการครั้งหลังโดยมีสิทธิไดรับบํานาญในครั้งหลังดวย  ถาการรับ
ราชการในครั้งกอนกับครั้งหลังตาง  กระทรวง ทบวง  กรมกัน ใหรวมจายบํานาญทางสวนราชการ
ที่ออกจากราชการครั้งหลัง 
                                              ในกรณีที่มีการลดหรืองดบํานาญในระหวางเวลาที่ขาราชการกลับเขา
รับราชการใหม และตอมาออกจากราชการครั้งหลังโดยไมมีสิทธิไดรับบํานาญ    การจายบํานาญที่
เคยไดรับอยูเดมิตั้งแตวนัออกจากราชการครั้งหลังจะจายไดตอเมื่อกรมบัญชีกลางสั่งจายใหแลว 
และใหจายทางสวนราชการเดิมที่จายบํานาญนั้น 
                                              ในกรณีที่การกลับเขารับราชการใหมเปนการกลับเขารับราชการใน
ตําแหนงขาราชการการเมือง  ใหผูนั้นมีสิทธิเลือกขอรับบํานาญทางสวนราชการเดิมที่ผูนั้นมีสิทธิ
รับบํานาญมากอน    หรือทางสวนราชการที่ออกจากราชการครั้งหลังสุด หรือทางสวนราชการที่ผู
นั้นดํารงตําแหนงเปนขาราชการการเมืองในขณะนั้น 
                                              มาตรา 41 บํานาญปกติและบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ        ใหจาย
ไดตั้งแตวันขาดจากอัตราเงนิเดือน เปนตนไป 
                                              บํานาญพิเศษในกรณีถึงแกความตายหรือสูญหาย ใหจายไดตั้งแตวัน
ถัดจากวนัที่ถึงแกความตาย หรือวันถัดจากวันที่สันนิษฐานวาถึงแกความตาย ตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณ ี
                                              มาตรา 42 ถาผูมีสิทธิรับบํานาญถึงแกความตาย ใหจายบํานาญให
จนถึงวันที่ถึงแกความตาย  นอกจากนี้ใหจายเงินชวยพิเศษจํานวนเทากับบํานาญรวมกับเงินชวยคา
ครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ถามี) สามเดือน   แตในกรณีที่ผูมีสิทธิรับบํานาญที่ถึงแกความตาย
เปนผูรับบํานาญตกทอด หรือบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอุปการะ หรือผูอยูในอปุการะ ไมให
จายเงินชวยพิเศษ 
                                              ใหนําความในมาตรา 24 และมาตรา 25 มาใชบังคับแกการจายเงินชวย
พิเศษตามวรรคหนึ่งโดยอนโุลม 



                                              ในกรณีที่ผูมีสิทธิรับบํานาญถึงแกความตายกอนทีก่รมบัญชีกลางจะ
ส่ังจายบํานาญ   ใหนับระยะเวลาเพื่อขอรับเงินชวยพิเศษตามความในมาตรา 25 ตั้งแตวันที่
กรมบัญชีกลางสั่งจายบํานาญ 
                                              มาตรา 43 การจายบํานาญประจําเดือน ใหจายในวันทําการ        กอน
วันทําการสุดทายของเดือนสองวันทําการ สําหรับกรณทีี่ตองเบิกเงินจากธนาคารหรือผูมีสิทธิรับ
บํานาญไดรับบํานาญทางธนาคาร  ใหจายในวันทําการกอนวนัทําการสุดทายของธนาคารในเดือน
นั้นสองวันทําการ แตทั้งนีก้ระทรวงการคลังจะกําหนดวนัจายเปนอยางอื่นก็ได 
                                             มาตรา 44 ผูรับบํานาญจะตองแสดงตน หรือสงใบรับรองการมีชีวิตตอ
พนักงานเจาหนาที่ผูจายปละครั้งตามแบบและระยะเวลาทีก่รมบัญชีกลางกําหนด และในกรณีที่
กรมบัญชีกลางเห็นสมควร จะสั่งใหผูรับบํานาญแสดงตนหรือสงใบรับรองการมีชีวิตในระยะเวลา
ใด ๆ อีกก็ได  
                                              ผูรับบํานาญจะรับบํานาญไมไดจนกวาจะไดแสดงตนหรือสง
ใบรับรองการมีชีวิตแลว 
                                              1มาตรา 44 ทวิ ใหผูที่เปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง   และเปน
ผูรับบํานาญตามมาตรา 40 ไวแลว มีสิทธิเปลี่ยนสวนราชการที่จายบํานาญที่เคยไดรับอยูเดิม    โดย
อาจเลือกขอรับทางสวนราชการเดิมที่ผูนั้นมีสิทธิรับบํานาญมากอน หรือทางสวนราชการที่ผูนั้น
ออกจากราชการครั้งหลังสุด หรือทางสวนราชการที่ผูนั้นดํารงตําแหนง        หรือเคยดาํรงตําแหนง
เปนขาราชการการเมืองก็ได 

หมวด 2  
การจายเงินอื่นที่จายในลักษณะบําเหนจ็ บํานาญ 

                                               มาตรา 45 การจายเงินตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัย
เนื่องในการรบ     กฎหมายวาดวยการชวยเหลือผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การ
ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติหนาที่มนุษยธรรม   กฎหมายวาดวยบํานาญพิเศษสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ใหนําความในลักษณะ 3 หมวด 1     มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
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