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พระราชกฤษฎีกา 
การจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  (ฉบับที ่ ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  

บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓

แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  
บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  (ฉบบัที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “เงินเดือน”  ในมาตรา   ๔  แหงพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 
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““เงินเดือน”  หมายความวา  เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกําหนดจายเปนรายเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจายประเภทงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือน” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “ขาราชการ”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

““ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการตามกฎหมายวาดวยการนั้น  และเพื่อประโยชน 
ของมาตรา  ๒๐  ใหหมายความถึงบุคคลอื่นซ่ึงไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจายประเภท 
งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนดวย” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน   
เงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐  แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  
บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐ การจายเงินเดือนขาราชการ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๖  แหงพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“ขาราชการที่มิไดมาปฏิบัติราชการในกรณีอื่น  จะมีสิทธิไดรับเงินเดือนหรือไม  ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น  หรือตามที่อธิบดีกรมบัญชีกลางกําหนด  แลวแตกรณี” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  
บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๐ การจายเงินเดือนขาราชการประจําเดือน  ใหจายในวันทําการกอนวันทําการ
สุดทายของเดือนสามวันทําการ  สําหรับกรณีที่ตองเบิกเงินจากธนาคาร  ใหจายในวันทําการกอนวันทําการ
สุดทายของธนาคารในเดือนนั้นสามวันทําการ  ทั้งนี้  กรมบัญชีกลางจะกําหนดวันจายเปนอยางอื่นก็ได” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๓  แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  
บาํเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๓ การจายบํานาญประจําเดือน   ใหจายในวันทําการกอนวันทําการสุดทาย 
ของเดือนหาวันทําการ  สําหรับกรณีที่ตองเบิกเงินจากธนาคาร  หรือผูมีสิทธิรับบํานาญไดรับบํานาญ 
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ทางธนาคาร  ใหจายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายของธนาคารในเดือนนั้นหาวันทําการ  ทั้งนี้  
กรมบัญชีกลางจะกําหนดวันจายเปนอยางอื่นก็ได” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๔  แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  
บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๔ การตรวจสอบการมีชีวิตของผูรับบํานาญกอนจายบํานาญ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่การเบิกจายเงินเดือนของสวนราชการตาง  ๆ 
และการจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  
บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มีความลาชาและขาดความคลองตัว  เนื่องจากการเบิกจาย
เงินเดือนจะตองจัดทําเปนบัญชีถือจายและตองรออนุมัติจากกรมบัญชีกลางกอนจึงจะสามารถเบิกจายได  และ
การจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนในชวงวันส้ินเดือนมีผูใชบริการเปนจํานวนมาก  สมควรปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจายเงินเสียใหมและกําหนดวันจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนใหเร็วขึ้น  
เพ่ือใหการเบิกจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนมีความคลองตัว  รวดเร็ว  เหมาะสม  และสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบัน  นอกจากนั้น  สมควรกําหนดใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนผูพิจารณาอนุมัติการจายเงินเดือน
ใหแกขาราชการที่มิไดมาปฏิบัติราชการ  เพ่ือเปนการกระจายอํานาจและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งยกเลิก
การแสดงตนของผูรับบํานาญและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบการมีชีวิตอยูของผูรับบํานาญขึ้นใหม  
เพ่ือไมใหเปนการสรางภาระและความลําบากแกผูรับบํานาญเกินความจําเปน  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้
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