
พระราชกฤษฎกีา 

การจ่ายเงนิเดอืน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญ และเงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

                   
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ       

ให้ประกาศว่า  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ 

บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา ๓ 

แห่งพระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ .ศ. ๒๕๑๘      
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ 
บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕”  

มาตรา ๒1  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ

เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน ในลักษณะ

เดียวกัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
บรรดากฎ ข้อบังคับ และระเบียบอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชกฤษฎีกานี้ หรือ 

ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้แทน  
มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“เงินเดือน”2 หมายความว่า เงินเดือนและเงินอ่ืนที่มีก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงิน

งบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน 

                                                           
1ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๓๒/หน้า ๒๕/๑ เมษายน ๒๕๓๕ 
2มาตรา ๔ นิยามค าว่า “เงินเดือน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่น

ในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



“เงินปี” หมายความว่า เงินที่มีก าหนดจ่ายเป็นรายปีจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
ของส านักพระราชวัง 

“บ าเหน็จ” หมายความว่า บ าเหน็จตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และ
หมายความรวมถึงเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญตามระเบียบกระทรวงการคลังด้วย 

“บ านาญ” หมายความว่า บ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และ
หมายความรวมถึงเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมด้วย 

“ข้าราชการ”3 หมายความว่า ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และเพ่ือประโยชน์  
ของมาตรา ๒๐ ให้หมายความถึงบุคคลอ่ืนซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากร  
ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนด้วย 

“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 
มาตรา ๕  การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ให้เป็นไปตามระเบียบ

ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด  
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ลักษณะ ๑ 

เงนิเดือนและเงนิอืน่ทีจ่า่ยในลักษณะเงนิเดือน 
__________ 

 
หมวด ๑ 

การถือจ่ายเงนิเดือน 
___________ 

 
มาตรา ๗4  (ยกเลิก)  
มาตรา ๘5  (ยกเลิก) 
มาตรา ๙  การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการที่ได้เลื่อนเงินเดือนเพราะถึงแก่ความตายเนื่องจาก

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้จ่ายจากอัตราเงินเดือนที่ผู้นั้นครองอยู่ หรือเงินเดือนเหลือจ่าย หรือให้โอนเงินหมวดอ่ืน
มาตั้งจ่าย 
  

                                                           
3มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ข้าราชการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่น

ในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
4มาตรา ๗ ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

5มาตรา ๘ ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 



หมวด ๒ 
การจา่ยเงนิเดอืน 
___________ 

 
มาตรา ๑๐6  การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
มาตรา ๑๑  การจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือน ให้จ่ายตามส่วน

ของจ านวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนในเดือนนั้น  
มาตรา ๑๒  การจ่ายเงินเดือนข้าราชการกรณีบรรจุใหม่หรือกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้จ่ายได้

ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
มาตรา ๑๓  การจ่ายเงินเดือนกรณีที่มีการเลื่อนชั้น เลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ระบุในค าสั่งของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน 
มาตรา ๑๔  การจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ให้เป็นไปตาม

ค าสั่งของผู้มีอ านาจแต่งตั้ง ซึ่งต้องระบุด้วยว่าให้ได้รับเงินเดือนในอัตราใด และให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม 
ไปรับอัตราเงินเดือนต าแหน่งใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายส าหรับต าแหน่งใหม่ตั้งแต่เม่ือใด  

มาตรา ๑๕  การจ่ายเงินเดือนในกรณีโอนข้าราชการ ให้จ่ายทางสังกัดใหม่และงดจ่าย
เงนิเดือนทางสังกัดเดิมตั้งแต่วันที่ระบุในค าสั่งของผู้มีอ านาจสั่งโอน 

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินเดือนทางสังกัดเดิมล่วงล้ าไป ให้เบิกเงินเดือนทางสังกัดใหม่  
ส่งใช้สังกัดเดิมโดยวิธีเบิกหักผลักส่ง แล้วในเจ้าสังกัดใหม่แจ้งการเบิกหักผลักส่งให้เจ้าสังกัดเดิมทราบ ห้ามมิให้
เบิกเป็นตัวเงิน  

มาตรา ๑๖  ข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินเดือนส าหรับวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการหรือหนีราชการดังกล่าว 

ข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอ่ืน จะมีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือไม่ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือตามท่ีอธิบดีกรมบัญชีกลางก าหนด แล้วแต่กรณี7 

มาตรา ๑๗  การจ่ายเงินเดือนของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับ 
การแต่งตั้ง โอน หรือปรับเงินเดือน โดยได้รับเงินเดือนต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดเงินเดือน ให้คง 
ตัดเงินเดือนต่อไปตามจ านวนเดิม หรือถ้าเป็นกรณีตัดเงินเดือนตามส่วนของเงินเดือน ก็ให้ตัดตามส่วน  
ของเงินเดือนเดิม  

มาตรา ๑๘  ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงินเดือนจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย  
  

                                                           
6มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

7มาตรา ๑๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



มาตรา ๑๙  การจ่ายเงินเดือนในกรณีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) ลาออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันถึงก าหนดลาออก แต่ถ้าถึงก าหนดลาออกแล้วยังไม่ได้

รับทราบค าสั่งอนุญาตให้ลาออก และข้าราชการผู้นั้นยังคงรับราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบค าสั่ง หรือ
ควรได้รับทราบค าสั่ง 

(๒) ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันที่ระบุในค าสั่ง แต่ถ้ายังไม่ได้
รับทราบค าสั่ง และข้าราชการผู้นั้นยังคงรับราชการต่อมาให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบค าสั่ง หรือควรได้รับทราบ
ค าสั่ง 

(๓) ในกรณีตาม (๑) และ (๒) หากจ าเป็นต้องส่งมอบงานในหน้าที่ก็ให้จ่ายต่อไปได้จนถึง 
วันส่งมอบงานเสร็จภายในเวลาอันไม่ชักช้าตามที่ผู้บังคับบัญชาจะก าหนดตามสภาพของงาน แต่ทั้งนี้จะต้อง 
ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ระบุในค าสั่งหรือวันรับทราบค าสั่งหรือควรได้รับทราบค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

(๔) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ให้จ่ายไดถ้ึงวันสิ้นปี ส าหรับกรณีที่ได้รับการต่อเวลาราชการ ให้จ่ายได้ถึงวันครบการต่อเวลาราชการ 

มาตรา ๒๐8  การจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจ าเดือน ให้จ่ายในวันท าการก่อนวันท าการ
สุดท้ายของเดือนสามวันท าการ ส าหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคาร ให้จ่ายในวันท าการก่อนวันท าการ
สุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นสามวันท าการ  ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะก าหนดวันจ่ายเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

 
หมวด ๓ 

การจา่ยเงนิเดอืนขา้ราชการผูถู้กสัง่พักราชการ 
ผูถู้กสัง่ให้ออกจากราชการไวก้่อน และผู้อุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษ 

_______________ 

 
มาตรา ๒๑  การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ ให้จ่ายตามกฎหมาย 

ว่าด้วยเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือระเบียบข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมที่ได้ท า  
ความตกลงไว้กับกระทรวงการคลัง 

อัตราเงินเดือนข้าราชการระหว่างพักราชการ ไม่ถือเป็นอัตราว่าง 
ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถ้าเจ้ากระทรวงหรือผู้มีอ านาจพิจารณา 

และวินิจฉัยตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการหรือตามระเบียบข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมที่ได้ท าความตกลงไว้กับกระทรวงการคลังให้จ่ายเงินเดือนในระหว่างพักราชการอย่างใด  
ก็ให้จ่ายเงินเดือนตามท่ีวินิจฉัยนั้นจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย 
  

                                                           
8มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



มาตรา ๒๒  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับแก่การจ่ายเงินเดือนข้าราชการผู้ถูกสั่ง 
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน และผู้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกด้วย โดยอนุโลม 

  
หมวด ๔ 

การจา่ยเงนิชว่ยพเิศษในกรณทีี่ขา้ราชการถงึแก่ความตาย 
______________ 

  
มาตรา ๒๓  ข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจ านวน

สามเท่าของเงินเดือนเต็มเดือนที่ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับในเดือนที่ถึงแก่ความตาย และหากข้าราชการผู้นั้น 
มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมพิเศษค่าวิชาเงินประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ และ
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการปราบปรามผู้กระท าผิด ให้รวมเงินดังกล่าวกับเงินเดือนเพ่ือค านวณเป็นเงินช่วยพิเศษ
จ านวนสามเท่าด้วย 

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
และผู้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ โดยอนุโลม 

ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ  

มาตรา ๒๔  เงินช่วยพิเศษตามมาตรา ๒๓ ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการผู้ตายแสดงเจตนา
โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ถ้าข้าราชการผู้ตายมิได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือบุคคลซึ่งข้าราชการผู้ตาย       
แสดงเจตนาไว้ตายก่อนข้าราชการผู้ตายหรือก่อนมีการจ่ายเงิน ก็ให้จ่ายแก่บุคคลตามล าดับดังนี้ 

(๑) คู่สมรส 
(๒) บุตร 
(๓) บิดามารดา 
เมื่อปรากฏว่าบุคคลในล าดับก่อนตามวรรคสองมีชีวิตอยู่ บุคคลในล าดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับ

เงินช่วยพิเศษ 
ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามความในวรรคสองในล าดับเดียวกันมีหลายคนให้จ่าย 

ให้แก่ผู้ซึ่งบุคคลในล าดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ 
มาตรา ๒๕  การขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้กระท าภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการ 

ผู้ซึ่งมีสิทธิรับเงินเดือนตาย เว้นแต่กรณีที่ผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
หรือผู้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ระยะเวลาหนึ่งปีให้นับแต่วันที่การถูกสั่ งพักราชการ การออกราชการไว้ก่อน 
หรือการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี 



มาตรา ๒๖  ในกรณีที่ทางราชการมีความจ าเป็นต้องเข้าจัดการศพข้าราชการผู้ตาย 
เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการในเวลาอันสมควร ให้ทางราชการหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษได้เท่าที่จ่ายจริง 
แล้วมอบส่วนที่เหลือ ถ้ามี ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามมาตรา ๒๔ 
 

หมวด ๕ 
การจา่ยเงนิเดอืนระหวา่งลา 

___________ 
  

มาตรา ๒๗  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย 
หรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ให้ข้าราชการที่ลาป่วย ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกิน  
หกสิบวันท าการ แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ต าแหน่งอธิบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควรจะให้จ่าย
เงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินหกสิบวันท าการ  

มาตรา ๒๘9  ข้าราชการลาเนื่องจากการคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน  
เก้าสิบวัน 

มาตรา ๒๘/๑10  ข้าราชการซึ่งลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ภริยาคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวันท าการ แต่ถ้าเป็นการลาเมื่อพ้นสามสิบวัน
นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ต าแหน่งอธิบดี  
หรือต าแหน่งเทียบเท่าข้ึนไปเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลานั้นก็ได้ แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการ 

มาตรา ๒๙  ให้ข้าราชการลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนในปีหนึ่งไม่เกินสี่สิบห้าวันท าการ 
แต่ในปีที่เริ่มรับราชการ ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวันท าการ  

มาตรา ๒๙/๑11  ข้าราชการซึ่งลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร 
ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

มาตรา ๓๐  ให้ข้าราชการที่ลาพักผ่อนประจ าปีได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกินระยะเวลา 
ที่ก าหนดในระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  

มาตรา ๓๑12  ตั้งแต่เริ่มรับราชการ ข้าราชการผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 
หรือเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาโดยการอุปสมบทนั้นมีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดไม่ให้ถือเป็นวันลา 
ของข้าราชการ หรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้ข้าราชการผู้นั้น  

                                                           
9มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

10มาตรา ๒๘/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

11มาตรา ๒๙/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

12มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ แล้วแต่กรณี โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
ทั้งนี ้ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน 

มาตรา ๓๒  ข้าราชการซึ่งลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลให้ได้รับเงินเดือน
ในระหว่างนั้นได้ แต่ถ้าพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่รายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติราชการภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่าย
เงินเดือนหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ต าแหน่ง
อธิบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินสิบห้าวัน  

มาตรา ๓๓  ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
ให้ได้รับเงินเดือนในระหว่างลาไม่เกินสี่ปี นับแต่วันไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย จนถึง  
วันก่อนวันมารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติราชการ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุญาตการลา เห็นสมควรให้ข้าราชการลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยเกินสี่ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมทั้งสิ้นจะต้อง    
ไม่เกินหกป ี 

มาตรา ๓๔  ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศไม่ให้ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา เว้นแต่อัตราเงินเดือนที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ ากว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการ     
ที ่ผู ้นั ้นได้รับอยู ่ในขณะนั้น ให้ได้ร ับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ ่งเมื ่อรวมกับเงินเดือนจาก  
องค์การระหว่างประเทศแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น 

มาตรา ๓๕  ข้าราชการที่ลาติดตามคู่สมรส ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
มาตรา ๓๕/๑13  ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาเพ่ือไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ    
แล้วแต่กรณี ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร แต่ไม่เกินสิบสองเดือน 

มาตรา ๓๖  การจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม 
  

ลักษณะ ๒ 
เงนิปแีละเงินประจ าต าแหนง่ 

ที่จา่ยจากเงินงบประมาณรายจา่ยหมวดเงนิอุดหนนุของส านักพระราชวงั 
_______________ 

  
มาตรา ๓๗   ผู้มีสิทธิได้รับเงินปีในปีใด  ให้จ่ายเงินปีในปีนั้นให้ เต็มทั้ งปีไม่ว่ากรณี  

จะเป็นประการใด  

                                                           
13มาตรา ๓๕/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 



มาตรา ๓๘  การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ประธานองคมนตรี 
หรือองคมนตรี ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ส าหรับเงินประจ าต าแหน่ง
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี  
ที่พ้นจากต าแหน่ง ให้จ่ายได้เพียงวันก่อนวันพ้นจากต าแหน่ง ในกรณีที่ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายส าหรับเดื อน 
ที่ถึงแก่ความตายนั้นให้เต็มเดือน  

มาตรา ๓๙  การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งตามมาตรา ๓๘ ให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน         
แต่ไม่ต้องท าบัญชีถือจ่าย 

  
ลักษณะ ๓ 

บ าเหนจ็ บ านาญ และเงนิอืน่ที่จา่ยในลักษณะบ าเหนจ็ บ านาญ 
________________ 

  
หมวด ๑ 

การจา่ยบ าเหนจ็ บ านาญ 
__________ 

  
มาตรา ๔๐  การจ่ายบ าเหน็จหรือบ านาญ ให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ พิจารณาสั่งจ่าย 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
การจ่ายบ าเหน็จหรือบ านาญในกรณีผู้ เคยรับบ านาญอยู่แล้วกลับเข้ารับราชการใหม่ 

แล้วออกจากราชการครั้งหลังโดยมีสิทธิได้รับบ านาญในครั้งหลังด้วย ถ้าการรับราชการในครั้งก่อนกับครั้งหลัง
ต่างกระทรวง ทบวง กรมกัน ให้รวมจ่ายบ านาญทางส่วนราชการที่ออกจากราชการครั้งหลัง 

ในกรณีที่มีการลดหรืองดบ านาญในระหว่างเวลาที่ข้าราชการกลับเข้ารับราชการใหม่       
และต่อมาออกจากราชการครั้งหลังโดยไม่มีสิทธิได้รับบ านาญ การจ่ายบ านาญที่เคยได้รับอยู่เดิมตั้งแต่ 
วันออกจากราชการครั้งหลังจะจ่ายได้ต่อเมื่อกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายให้แล้ว และให้จ่ายทางส่วนราชการเดิม  
ที่จ่ายบ านาญนั้น 

ในกรณีที่การกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นการกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
ให้ผู้นั้นมีสิทธิเลือกขอรับบ านาญทางส่วนราชการเดิมที่ผู้นั้นมีสิทธิรับบ านาญมาก่อน หรือทางส่วนราชการ 
ทีอ่อกจากราชการครั้งหลังสุด หรือทางส่วนราชการที่ผู้นั้นด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการการเมืองในขณะนั้น14 
  

                                                           
14มาตรา ๔๐ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



มาตรา ๔๑  บ านาญปกติและบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันขาดจากอัตรา
เงินเดือนเป็นต้นไป 

บ านาญพิเศษในกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ถึงแก่ความตาย 
หรือวันถัดจากวันที่สันนิษฐานว่าถึงแก่ความตายตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๒  ถ้าผู้มีสิทธิรับบ านาญถึงแก่ความตาย ให้จ่ายบ านาญให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย 
นอกจากนี้ ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจ านวนเท่ากับบ านาญรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ถ้ามี) 
สามเดือน แต่ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับบ านาญที่ถึงแก่ความตายเป็นผู้รับบ านาญตกทอดหรือบ านาญพิเศษในฐานะ
ทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ ไม่ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ 

ให้น าความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับแก่การจ่ายเงินช่วยพิเศษตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับบ านาญถึงแก่ความตายก่อนที่กรมบัญชีกลางจะสั่ งจ่ายบ า นาญ 
ให้นับระยะเวลาเพ่ือขอรับเงินช่วยพิเศษตามความในมาตรา ๒๕ ตั้งแต่วันที่กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายบ านาญ  

มาตรา ๔๓15  การจ่ายบ านาญประจ าเดือน ให้จ่ายในวันท าการก่อนวันท าการสุดท้าย 
ของเดือนห้าวันท าการ ส าหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคาร หรือผู้มีสิทธิรับบ านาญได้รับบ านาญทางธนาคาร 
ให้จ่ายในวันท าการก่อนวันท าการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นห้าวันท าการ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะก าหนด 
วันจ่ายเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

มาตรา ๔๔16  การตรวจสอบการมีชีวิตของผู้รับบ านาญก่อนจ่ายบ านาญ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  

มาตรา ๔๔ ทวิ17  ให้ผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมืองและเป็นผู้รับบ านาญ 
ตามมาตรา ๔๐ ไว้แล้ว มีสิทธิเปลี่ยนส่วนราชการที่จ่ายบ านาญที่เคยได้รับอยู่เดิม โดยอาจเลือกขอรับ 
ทางส่วนราชการเดิมที่ผู้นั้นมีสิทธิรับบ านาญมาก่อน หรือทางส่วนราชการที่ผู้นั้นออกจากราชการครั้งหลังสุด  
หรือทางส่วนราชการที่ผู้นั้นด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการการเมืองก็ได้ 
  

                                                           
15มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

16มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

17มาตรา ๔๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน   
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



หมวด ๒ 
การจา่ยเงนิอืน่ที่จา่ยในลักษณะบ าเหนจ็ บ านาญ 

_______________ 
  

มาตรา ๔๕  การจ่ายเงินตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ 
กฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือ  
การปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม กฎหมายว่าด้วยบ านาญพิเศษสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือเงินอ่ืน  
ในลักษณะเดียวกัน ให้น าความในลักษณะ ๓ หมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท์  ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน 
เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา   
การจ่ายเงนิเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ มีบทบัญญัติ
หลายประการที่ไม่เหมาะสมกับกาลสมัยและสภาวการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับสิทธิและประโยชน์ของ
ข้าราชการเกี่ยวกับการลาได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ ยวกับการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสิทธิ  
และประโยชน์ของข้าราชการดังกล่าวด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียว กัน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕18  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๔๐ แห่งพระราชกฤษฎีกา
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดวิธีปฏิบัติในการ
รับบ านาญยังไม่สะดวกและไม่เหมาะสมส าหรับผู้ซึ่งรับบ านาญอยู่แล้ว และกลับเข้ารับราชการใหม่ ซึ่งในการ 
รับราชการครั้งหลังสุดเป็นข้าราชการการเมืองและผู้ซึ่งเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมืองและเป็นผู้รับ
บ านาญอยู่แล้วตามมาตรา ๔๐ โดยที่ผู้มีสิทธิรับบ านาญหรือผู้รับบ านาญอยู่แล้วดังกล่าวมีจ านวนไม่มากนัก 
และการตรวจสอบเพ่ือมิให้มีการจ่ายบ านาญซ้ าซ้อนกันสามารถกระท าได้โดยไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ 
แต่อย่างใด จึงเห็นควรให้สิทธิแก่บุคคลดังกล่าวที่จะเลือกขอรับบ านาญทางส่วนราชการเดิมที่ผู้นั้นมีสิทธิ  
รับบ านาญมาก่อน หรือทางส่วนราชการที่ออกจากราชการครั้งหลังสุด หรือทางส่วนราชการที่ผู้นั้นด ารง
ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการการเมือง แล้วแต่กรณีได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๙19 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือน
ระหว่างลาของข้าราชการ ในกรณีลาคลอดบุตร ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  
เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังก าหนดไว้ไม่เหมาะสม ดังนั้น  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการสตรีและการเลี้ยงดูบุตรในระยะแรกเกิด สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเดือนระหว่างลาดังกล่าวเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  

                                                           
18ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๙๖/หน้า ๑๐/๑๔ กันยายน ๒๕๓๕ 

19ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๑๔ ก/หน้า ๑/๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙ 



พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๙20 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การเบิกจ่ายเงินเดือนของส่วนราชการต่าง ๆ 
และการจ่ายเงินเดือนและบ านาญประจ าเดือนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี 
บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความล่าช้าและขาดความคล่องตัว เนื่องจาก
การเบิกจ่ายเงินเดือนจะต้องจัดท าเป็นบัญชีถือจ่ายและต้องรออนุมัติจากกรมบัญชีกลางก่อนจึงจะสามารถ
เบิกจ่ายได้ และการจ่ายเงินเดือนและบ านาญประจ าเดือนในช่วงวันสิ้นเดือนมีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก 
สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินเสียใหม่และก าหนดวันจ่ายเงินเดือนและบ านาญ
ประจ าเดือนให้เร็วขึ้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนและบ านาญประจ าเดือนมีความคล่องตัว รวดเร็ว เหมาะสม 
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน นอกจากนั้น สมควรก าหนดให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นผู้พิจารณา  
อนุมัติการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจและลดขั้นตอน  
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยกเลิกการแสดงตนของผู้รับบ านาญและก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ 
การมีชีวิตอยู่ของผู้รับบ านาญขึ้นใหม่ เพ่ือไม่ให้เป็นการสร้างภาระและความล าบากแก่ผู้รับบ านาญ  
เกินความจ าเป็น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๕21 

มาตรา ๗  ข้าราชการซึ่งลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรหรือลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ด้านอาชีพตั้งแต่วันที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ .ศ. ๒๕๕๕ ใช้บังคับ 
ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘/๑ หรือมาตรา ๓๕/๑  
แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ .ศ. ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ แล้วแต่กรณี 

ข้าราชการซึ่งเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยการอุปสมบทนั้นไม่ถือเป็นวันลาของข้าราชการ หากปรากฏว่าได้มีการลาอุปสมบท 
ในเวลาต่อมา ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนระหว่างลาอุปสมบทได้   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา ๓๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ 
  

                                                           
20ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๓๘ ก/หน้า ๑/๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ 
21ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๙๐ ก/หน้า ๔/๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ  โดยที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก าหนดประเภทการลาขึ้นใหม่ คือ การลาไปช่วยเหลือภริยา 
ที่คลอดบุตรและการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ประกอบกับยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์  
การจ่ายเงินเดือนระหว่างลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไว้อย่างชัดเจน อีกทั้ง
เนื่องจากในปัจจุบันได้มีข้าราชการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรี โดยการอุปสมบทนั้น  
ไม่ถือเป็นวันลาของข้าราชการ และหากข้าราชการดังกล่าวมีการลาอุปสมบทก็จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาอุปสมบทได้ สมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการระหว่างลาในกรณีดังกล่าว 
และแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการซึ่งลาอุปสมบทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็น 
ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี ้


