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ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคลำกร
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเพ่ือทรำบสิทธิประโยชน์และข้อปฏิบัติต่ำงๆ 
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การลาของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
 
ประเภทของการลา 
   การลาตามระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการลาของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มี ๑๑ ประเภท  ดังนี้ 

   1. การลาป่วย 
   2. การลาคลอดบุตร 

   3. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
   4. การลากิจส่วนตัว 
   5. การลาพักผ่อน 
   6. การลาอุปสมบทหรือการไปประกอบพิธีฮัจย์ 
   7. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
   9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
      10. การลาติดตามคู่สมรส 
     11. การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

หลักเกณฑ์การลาในแต่ละประเภท  

   ๑. การลาป่วย 
       หลักเกณฑ์ 
        (1) ลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ติดต่อกัน ถ้าผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นสมควร จะให้มีใบรับรองแพทย์หรือให้ผู้ลาไป
รับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
        (2) ลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 30 วัน ขึ้นไป ต้องมีใบรับรอง
แพทย์ ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควร ผู้มีอ านาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของ
แพทย์อื่นที่ผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 
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        (3) การนับวันลาให้นับเฉพาะวันท าการ 
        การเสนอหรือจัดส่งใบลา 
        (1) ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง
ผู้มีอ านาจอนุญาต  ก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่ง
ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
        (2) กรณีป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ผู้ขอลาจะให้
ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
        การได้รับเงินเดือน 
        - ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วันท าการต่อปี 
แต่ถ้าผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่อธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควร จะให้จ่ายต่อไปอีกก็
ได้ แต่ไม่เกิน ๖๐ วันท าการ ตามมาตรา 27 แห่ง พรฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี 
บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

  2. การลาคลอดบุตร 
       หลักเกณฑ์ 
        (1) การลาคลอดบุตรจะลาก่อนวันคลอด ในวันคลอด หรือ
หลังวันคลอด ก็ได้ 
        (2) ลาได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๙๐ วัน  
        (3) ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
       (4) กรณีที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการ
ไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตรตามก าหนด หากประสงค์จะยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่
หยุดไป ให้ผู้มีอ านาจขออนุญาตอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้ ทั้งนี้ ให้ถือ
ว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
        (5) การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่
ครบก าหนดวันลาของการลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง  
และนับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มลาคลอด 
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        (6) การนับวันลาให้นับรวมวันหยุดราชการ 
       การเสนอหรือจัดส่งใบลา 
        ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มี
อ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ผู้ขอลาจะ
ให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
        การได้รับเงินเดือน 
        ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 9๐ วัน ตามมาตรา 28 
แห่ง พรฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  

  3. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
            หลักเกณฑ์ 
        (1) เป็นการลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอด
บุตรในการเลี้ยงดูบุตร 
        (2) ลาติดต่อกันครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 
        (3) การนับวันลาให้นับเฉพาะวันท าการ 
        การเสนอหรือจัดส่งใบลา 
        ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มี
อ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร ทั้งนี้ ผู้มี
อ านาจอนุญาตอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้  
        การได้รับเงินเดือน 
        - กรณีที่ลาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ให้
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันท าการ  
        - กรณีที่ลาเมื่อพ้น ๓๐ วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ไม่ให้
ได้รับเงินเดือนในระหว่างลา เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
เห็นสมควร จะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลาก็ได้ แต่ไม่เกิน 15 วันท าการ  
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        ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 28/1 แห่ง พรฎ. การจ่ายเงินเดือน 
เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
       หมายเหตุ 
        ถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจ
อนุญาตสามารถเรียกตัว   ข้าราชการที่ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรมาปฏิบัติ
ราชการระหว่างการลาได้ 

  ๔. การลากิจส่วนตัว 
       หลักเกณฑ์ 
        (1) เป็นการลากิจส่วนตัว หรือ 
       (2) เป็นการลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ส าหรับข้าราชการที่
ลาคลอดบุตรครบ ๙๐ วันแล้ว มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการ
ลาคลอดบุตรได้อีกไม่เกิน ๑๕๐ วันท าการ ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา     
        (3) การนับวันลาให้นับเฉพาะวันท าการ 
       การเสนอหรือจัดส่งใบลา 
        ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มี
อ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดได้ 
        เว้นแต่  
        (1) มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้วหยุดไปก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้
มีอ านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว  
        (2) มีเหตุพิเศษท่ีไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาได้ ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มี
อ านาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
        การได้รับเงินเดือน 

             - กรณีลากิจส่วนตัวให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๔๕ วันท าการ 
แต่ส าหรับในปีที่เริ่มรับราชการ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๑๕ วันท าการ ตามมาตรา 
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29 แห่ง พรฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
       - กรณีลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ไม่ให้ได้รับเงินเดือนใน
ระหว่างลา ตามมาตรา 29/1 แห่ง พรฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
       หมายเหตุ 
        ถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจ
อนุญาตสามารถเรียกตัว ข้าราชการที่ลากิจส่วนตัวที่มิใช้ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดู
บุตรมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาได้ 

  ๕. การลาพักผ่อน 
       หลักเกณฑ์ 
        (1) ลาในปีงบประมาณหนึ่งได้ ๑๐ วันท าการ เว้นแต่
ข้าราชการดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง ๖ เดือน 
         1) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก 
      2) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการแล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับ
ราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ 
      3) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจาก
กรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณี
ปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับ
ราชการอีก 
        (2) ข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อน หรือลาพักผ่อนแล้วแต่ไม่
ครบ ๑๐ วันท าการ    ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่
วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อน     ในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันท า
การ ส าหรับผู้ที่รับราชการติดต่อกันมาแล้วน้อยกว่า ๑๐ ปี  หรือไม่เกิน 3๐ วันท า
การ ส าหรับผู้ที่รับราชการติดต่อกันมาแล้ว ๑๐ ปีขึ้นไป 
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        (3) ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 
        (4) การนับวันลาให้นับเฉพาะวันท าการ 
       การเสนอหรือจัดส่งใบลา 
        ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มี
อ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดได้ 
        การได้รับเงินเดือน 

             ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา ตามมาตรา 30 แห่ง พรฎ. การ
จ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
        หมายเหตุ 
        ถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจ
อนุญาตสามารถเรียกตัว   ข้าราชการที่ลาพักผ่อนมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาได้ 

  6. การลาอุปสมทบหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
       หลักเกณฑ์ 
        (1) เป็นการลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ของศาสนาอิสลาม ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
        (2) เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลา
อุปสมบท หรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือ
ออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา และจะต้อง
กลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วันนับแต่วันที่ลาลิกขา หรือวันที่
เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ทั้งนี้ จะต้อง
นับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 
        (3) กรณีที่มี อุปสรรคท าให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือไป
ประกอบพิธีฮัจย์ได้ สามารถขอยกเลิกวันลาและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ตามปกติได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดไปแล้วเป็น วันลากิจส่วนตัว 
       (4) การนับวันลาให้นับรวมวันหยุดราชการ 
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        การได้รับเงินเดือน 
        ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 120 วัน ทั้งนี้ ต้องรับ
ราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ตามมาตรา 31 แห่ง พรฎ. การจ่ายเงินเดือน 
เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

  7. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
       หลักเกณฑ์ 
        (1) ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการ
เป็นทหารกองประจ าการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือ 
        (2) ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล เข้ารับการระดม
พล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความ
พรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
       (3) การนับวันลาให้นับรวมวันหยุดราชการ 
       การเสนอรายงานลา 
        (1) กรณีได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้เสนอ
รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง  
        (2) กรณีได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้เสนอ
รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียก 
        (3) ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตาม
วันเวลาในหมายเรียกโดยไม่ต้องรอค าสั่งอนุญาต 
        (4) ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามล าดับจนถึง
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา กรณีข้าราชการที่ลาเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ให้รายงานลาต่อประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ
ประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
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       การกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
        เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
แล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่
มีเหตุจ าเป็น ผู้บังคับบัญชาอาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน 
        การได้รับเงินเดือน 

             ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่ถ้าพ้นระยะเวลาการลาแล้ว
ไม่รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๗ วัน ให้งดจ่ายเงินเดือนหลังจากนั้นจนถึง
วันเข้าปฏิบัติราชการ เว้นแต่กรณีจ าเป็น ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อธิบดีหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปจะให้จ่ายต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน ตามมาตรา 32 แห่ง พรฎ. การ
จ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
        หมายเหตุ 
        กรณีข้าราชการผู้ใดลาเข้ารับการตรวจเลือกแล้วถูกเกณฑ์ให้
เข้ากองประจ าการ   ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 42 สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการตาม
มาตรา 84 แห่งพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และให้สงวน
ต าแหน่งในประเภทเดิม ระดับเดิม สายงานเดิม ไว้ส าหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการ ตามมาตรา 46 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 
2554 ประกอบหนังสือ ก.ร.   ที่ 105/2555 (ว.41) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2555 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญกลับเข้ารับราชการ 

   8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
       หลักเกณฑ์ 
        (1) เป็นการลาเพ่ือไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดู
งานทั้งในและต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ร. ก าหนด  
       (2) การนับวันลาให้นับรวมวันหยุดราชการ 
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        การเสนอหรือจัดส่งใบลา 
        ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา กรณีข้าราชการที่ลาเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ให้ เสนอหรือจัดส่งใบลา ต่อประธานรัฐสภา ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
       การได้รับเงินเดือน 

             - ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน จนถึงวันก่อนมารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติ
ราชการ  
        - ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน จนถึงวันก่อนมารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติ
ราชการ ส าหรับกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุญาตการลาเห็นสมควรให้ลา
เกิน 4 ปี  
        ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 33 แห่ง พรฎ. การจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

    9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
       หลักเกณฑ์ 
        (1) เป็นการลาเพ่ือไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปท าการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือน
เต็มเวลาราชการ 
        (2) กรณีลาไม่เกิน ๑ ปี เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ให้รายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบก าหนดเวลา และให้รายงานผล
เกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ



- ๑๐ - 

ประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
       (3) การนับวันลาให้นับรวมวันหยุดราชการ 
        การเสนอหรือจัดส่งใบลา 
        ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
        การได้รับเงินเดือน 

             ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่เงินเดือนที่ได้รับจาก
องค์การระหว่างประเทศ  ต่ ากว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผู้นั้นได้รับอยู่ใน
ขณะนั้น ให้ได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจาก
องค์การระหว่างประเทศแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผู้นั้นได้รับอยู่
ในขณะนั้น ตามมาตรา 34 แห่ง พรฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ 
และเงินอ่ืน   ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

   10. การลาติดตามคู่สมรส 
        หลักเกณฑ์ 
        (1) เป็นการลาเพ่ือติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมายที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
       (2) คู่สมรสไปอยู่ต่างประเทศเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือทางราชการสั่งให้ ไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันต้ังแต่ ๑ ปี  ขึ้นไป ตามความต้องการของทาง
ราชการตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ไปท าการ
ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  
        (3) การไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติ งานใน
ต่างประเทศของคู่สมรสในคราวหนึ่ง จะเป็นประเทศเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 
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       (4) ขอลาได้คราวหนึ่งไม่เกิน ๒ ปี ในกรณีจ าเป็นขอลาต่อได้
อีก 2 ปี แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปี ให้ลาออกจากราชการ  
        (5) เมื่อลาครบก าหนดแล้ว จะลาได้อีกต่อเมื่อคู่ สมรสได้
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจ าในประเทศไทยแล้วต่อมาได้รับ
ค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก 
        (6) แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
       (7) การนับวันลาให้นับรวมวันหยุดราชการ 

    การเสนอหรือจัดส่งใบลา 
        ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
        การได้รับเงินเดือน 

             ไมใ่ห้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา ตามมาตรา 35 แห่ง พรฎ. การ
จ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

  11. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
       หลักเกณฑ์ 
        (1) ลาเพราะเหตุได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ จนท าให้ตก
เป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ 
        (2) ส าหรับข้าราชการที่ได้รับอันตราหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุ
อ่ืนนอกจาก (1) จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ ก็สามารถลาได้ ถ้าผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้  
        (3) เป็นการลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือต่อการประกอบอาชีพ 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้  ต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
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องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของ
ทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด 
        (4) ลาครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่
ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน 
       (5) การนับวันลาให้นับรวมวันหยุดราชการ 
        การเสนอหรือจัดส่งใบลา 
        ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มี
อ านาจพิจารณาหรืออนุญาต พร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการเพ่ือไป
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 
       การได้รับเงินเดือน 

             ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
หลักสูตร แต่ไม่เกิน  12 เดือน ตามมาตรา 35/1 แห่ง พรฎ. การจ่ายเงินเดือน 
เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

  ทั้งนี้ ตามระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการลาของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้ก าหนดไว้ว่า “กรณีข้าราชการซึ่งประสงค์จะ (ลา) ไปต่างประเทศในระหว่าง
การลาตามระเบียบนี้หรือในระหว่างวันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อหัวหน้า
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ส าหรับกรณีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสงค์ 
จะ (ลา) ไปต่างประเทศ ให้เสนอขออนุญาตต่อประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 

 
------------------------------------- 
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      - -  

ผู้อ านวยการส านัก 
หัวหนา้สว่นราชการ
ที่เรียกชื่ออยา่งอื่น 
ซ่ึงมีฐานะเทียบส านัก 

ข้าราชการ
ทุกต าแหน่ง
ในสังกัด 

 
(๖๐ วัน) 

 
(๓๐ วัน) 

- -  - - - - - - 

หมายเหตุ : หมายถึง มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 
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เงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
 

๑) บัญชีเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
การได้รับเงินเดือนเมื่อบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อบุคคลใดได้รับการบรรจุ

และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ผู้นั้นจะได้รับเงินเดือนตามบัญชี
เงินเดือนตามระดับและประเภทต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง การได้รับ
เงินเดือนตลอดอายุราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญนั้นจะเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาพ .ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ ซึ่งกล่าวถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับเงินเดือนในช่วงเวลาต่างๆ 
ของการรับราชการ ตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการ การมีคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น  
การเลื่อนระดับต าแหน่ง พระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงเป็นสิ่งที่ข้าราชการรัฐสภา
สามัญควรศึกษาไว้ เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องการได้รับเงินเดือน 

ในปัจจุบันได้มีการก าหนดบัญชีเงินเดือนส าหรับข้าราชการพลเรือน
สามัญ ๔ บัญชี ตามประเภทต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ดังนี้ 

 
บัญชีเงินเดือนขั้นต ่าขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

ต่าแหน่งประเภทบริหาร 
 

 บาท บาท 
ขั้นสูง ๗๔,๓๒๐ ๗๖,๘๐๐ 
ขั้นต่ า ๕๑,๑๔๐ ๕๖,๓๘๐ 

ขั้นต่ าชั่วคราว ๒๔,๔๐๐ ๒๙,๙๘๐ 
ระดับ ต้น สูง 
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ต่าแหน่งประเภทอ่านวยการ 
 บาท บาท 

ขั้นสูง ๕๙,๕๐๐ ๗๐,๓๖๐ 
ขั้นต่ า ๒๖,๖๖๐ ๓๒,๘๕๐ 

ขั้นต่ าชั่วคราว ๑๙,๘๖๐ ๒๔,๔๐๐ 
ระดับ ต้น สูง 

 
 

ต่าแหน่งประเภทวิชาการ 
 บาท บาท บาท บาท บาท 

ขั้นสูง ๒๖,๙๐๐ ๔๓,๖๐๐ ๕๘,๓๙๐ ๖๙,๐๔๐ ๗๖,๘๐๐ 
ขั้นต่ า ๘,๓๔๐ ๑๕,๐๕๐ ๒๒,๑๔๐ ๓๑,๔๐๐ ๔๓,๘๑๐ 

ขั้นต่ าชั่วคราว ๗,๑๔๐ ๑๓,๑๖๐ ๑๙,๘๖๐ ๒๔,๔๐๐ ๒๙,๙๘๐ 

ระดับ ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒ ิ

 
 

ต่าแหน่งประเภททั วไป 
 บาท บาท บาท บาท 

ขั้นสูง ๒๑,๐๑๐ ๓๘,๗๕๐ ๕๔,๘๒๐ ๖๙,๐๔๐ 
ขั้นต่ า ๔,๘๗๐ ๑๐,๑๙๐ ๑๕,๔๑๐ ๔๘,๒๒๐ 
ระดับ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 
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๒) อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 
ในระบบค่าตอบแทนของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ได้มีการก าหนดอัตรา

เงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ ก.ร. รับรองตามหนังสือคณะกรรมการข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ ที่ ๑๕/๒๕๕๖ (ว๖) ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ร. รับรอง โดยอัตราเงินเดือนแรกบรรจุจะมี
ลักษณะเป็นช่วง กล่าวคือ ไม่ได้มีเพียงอัตราเดียว แต่มีการก าหนดอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุขั้นต่ าส าหรับแต่ละคุณวุฒิไว้ 

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจึงสามารถได้รับเงินเดือนตาม
ช่วงเงินเดือนที่ก าหนดไว้ ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุเข้ารับราชการต าแหน่ง
ที่บรรจุ และคุณสมบัติที่ผู้นั้นมีตามที่ ก.ร. ก าหนด  

 
อัตราเงินเดือนส่าหรับคุณวุฒิที  ก.ร. รับรอง (สถานศึกษาในประเทศ) 

เพื อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ตั้งแต่วันที  ๑ มกราคม ๒๕๕๗ 

ล าดับ 
ที ่

คุณวุฒิ 
ประเภทและ

ระดับต าแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 

(บาท) 
๑ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า วิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 
๒๑,๐๐๐ 

๒ ปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐาน หรือปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะ
สาขาวิชาที่ก าหนดที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อ
จากวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต 

วิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

๑๗,๕๐๐ 
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ล าดับ 
ที ่

คุณวุฒิ 
ประเภทและ

ระดับต าแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 

(บาท) 
๓ ประกาศนียบัตรชั้นสูงที่มี

หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑ ปี ต่อจากปริญญาโทในข้อ ๕ 

วิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

๑๘,๕๑๐ 

๔ ปริญญาโทที่มีหลักสูตร
ก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๒ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี
เฉพาะที่ก าหนดในข้อ ๘ 

วิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

๑๘,๕๑๐ 

๕ ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า วิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

๑๗,๕๐๐ 

๖ ประกาศนียบัตรขั้นสูงที่มี
หลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
ตรีเฉพาะที่ก าหนดในข้อ ๘ 

วิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

๑๖,๖๑๐ 

๗ ประกาศนียบัตรขั้นสูง หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมี
หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี
ทั่วไปในข้อ ๙ 

วิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

๑๕,๘๐๐ 

๘ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตร
ก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะ
ปริญญาที่ ก.ร. ก าหนดให้ได้รับ
เงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี 

วิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

๑๕,๘๐๐ 
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ล าดับ 
ที ่

คุณวุฒิ 
ประเภทและ

ระดับต าแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 

(บาท) 
๙ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตร

ก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

วิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

๑๕,๐๐๐ 

๑๐ อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรของส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตร
ก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๓ ปี ๖ เดือน ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

ทั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

๑๑,๘๔๐ 

๑๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรืออนุปริญญหรือ
ประกาศนียบัตรของส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตร
ก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

ทั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

๑๑,๕๐๐ 

๑๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
(ปวท.) และอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรของส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตร

ทั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

๑๐,๘๔๐ 
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ล าดับ 
ที ่

คุณวุฒิ 
ประเภทและ

ระดับต าแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 

(บาท) 
ก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๔ 
ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
เทียบเท่า 

๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือประกาศนียบัตรที่มี
หลักสูตรก าหนดระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๓ 
ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
เทียบเท่า 

ทั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

๙,๔๐๐ 

 
๓) เงินเพิ มการครองชีพชั วคราว 

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวก าหนดขึ้นเพ่ือช่วยเหลือให้ข้าราชการได้รับ
ค่าตอบแทนตามหลักความพอเพียง กล่าวคือ ให้ข้าราชการมีรายได้ที่พอเพียง   
แก่การด ารงชีพ ถือเป็นการก าหนดค่าตอบแทนขั้นต่ า (Minimum Pay) ในระบบ
ค่าตอบแทนของข้าราชการรัฐสภาสามัญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสามารถสรุปการได้รับเงินเพิ่ม 
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การครองชีพชั่วคราวตามระดับคุณวุฒิได้ ดังนี้ 
 

คุณวุฒิ 
ช่วงเงินเดือน 
(บาท/เดือน) 

ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน 

ต่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรี 

ต่ ากว่า ๑๑,๒๘๕ เงินเดือน+ค่าครองชีพ (๒,๐๐๐) 
ถ้ารวมแล้วไม่ถึง ๑๐,๐๐๐  

ให้ได้รับเพ่ิมจนรวมได้ ๑๐,๐๐๐ 
๑๑,๒๘๖ – ๑๓,๒๘๕ เงินเดือน+ค่าครองชีพ = ๑๓,๒๘๕ 
มากกว่า ๑๓,๒๘๕ ได้รับเฉพาะเงินเดือน 

 
๔)   เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

เป็นค่าตอบแทนที่ก าหนดขึ้นตามระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ 
และแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐสภา  
สภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภา อันเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจนิติบัญญัติตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นหน่วยงานธุรการของ
รัฐสภาที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการ
อ่ืน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ดังนี้ 

บัญชีเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
อัตรา 

(บาท/เดือน) 
ต่าแหน่ง 

ประเภทบริหาร 
ต่าแหน่ง 

ประเภทอ่านวยการ 
ต่าแหน่ง 

ประเภทวิชาการ 
ต่าแหน่ง 

ประเภททั วไป 
๓๓,๐๐๐ ระดับสูงที่ได้รับ 

เงินประจ า
ต าแหน่งในอัตรา 
๒๑,๐๐๐ บาท 
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อัตรา 
(บาท/เดือน) 

ต่าแหน่ง 
ประเภทบริหาร 

ต่าแหน่ง 
ประเภทอ่านวยการ 

ต่าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ 

ต่าแหน่ง 
ประเภททั วไป 

๒๕,๐๐๐   ระดับทรงคุณวฒุิที่
ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งในอัตรา 
๑๕,๖๐๐ บาท 

 

๒๒,๐๐๐ ระดับสูงที่ได้รับ 
เงินประจ า

ต าแหน่งในอัตรา 
๑๔,๕๐๐ บาท 

 ระดับทรงคุณวฒุิที่
ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งในอัตรา 
๑๓,๐๐๐ บาท 

 

๒๐,๐๐๐ ระดับต้น ระดับสูง   
๑๘,๐๐๐   ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทักษะ

พิเศษ 
๑๖,๐๐๐  ระดับต้น ระดับช านาญการ

พิเศษ 
ระดับอาวุโส 

๑๔,๐๐๐   ระดับช านาญการ  
๑๒,๐๐๐    ระดับ 

ช านาญงาน 
๑๐,๐๐๐   ระดับปฏบิัติการ 

ครบ ๓ ปี 
 

๘,๐๐๐   ระดับปฏบิัติการ ระดับ
ปฏิบัติงาน 
ครบ ๔ ปี 

๗,๐๐๐    ระดับ
ปฏิบัติงาน 
ครบ ๒ ปี 

๖,๐๐๐    ระดับ
ปฏิบัติงาน 
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เงื อนไขส่าคัญ :  
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในเดือนใด ต้องมี

ผลการปฏิบัติราชการในเดือนนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายระเบียบและต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนวันท าการในเดือนนั้น 

 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม
มาตรา ๔๓ ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๔๒ มีค าสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นรับราชการต่อไป 

 
๕)   การเลื อนเงินเดือนของข้าราชการ 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการเป็นการด าเนินการตาม กฎ ก.ร. ว่า
ด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการข้าราชการ
รัฐสภา ที่ ๕๕/๒๕๕๕ (ว ๒๔) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามผลการ
ปฏิบัติราชการ และที่ ๔๗/๒๕๕๘ (ว๑๘) ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง 
ก าหนดค่ากลาง ฐานในการค านวณ และช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือน
ในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 
๒๕๕๕ การเลื่อนเงินเดือนเป็นการจ่ายค่าตอบแทนหรือการขึ้นเงินเดือนตาม
ผลงาน เมื่อข้าราชการปฏิบัติงานจนถึงรอบการประเมิน รัฐจะจ่ายค่าตอบแทน
เพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็นการตอบแทนการท างานและสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการ การ
เลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมินนั้น นอกจากจะพิจารณาถึงผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการแล้ว ยังพิจารณาข้อมูลอื่นๆ ประกอบด้วย ได้แก่ ข้อมูล
การลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการ
เป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ โดยในแต่ละรอบการประเมินนั้น 
ข้าราชการแต่ละคนจะสามารถได้รับการเลื่อนเงินเดือนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 
ของฐานในการค านวณ ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวขอ้ถัดไป 
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รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ในหนึ่งปีงบประมาณก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 

๒ รอบ และก าหนดการเลื่อนเงินเดือนไว้เพียงปีละ ๒ ครั้งเท่านั้น โดยสามารถ
สรุปได้ ดังนี้ 
 

รอบการประเมิน ระยะเวลา วันที เลื อนเงินเดือน 
รอบท่ี ๑ ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ๑ เมษายน 
รอบท่ี ๒ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๑ ตุลาคม 

 
ฐานในการค่านวณ 

ตามหนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาที่ ๔๗/๒๕๕๘ (ว๑๘)  
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ก าหนดค่ากลาง ฐานในการค านวณ และ
ช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งตาม
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นตัวเลขที่น าไปใช้ในการคิด
ค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในแต่ละประเภทต าแหน่ง และระดับ  
ต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานโดยในการใช่ฐานค านวณนี้ 
สะท้อนถึงแนวคิดเรื่องค่างาน กล่าวคือ ผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับต าแหน่งเดียวกัน
ควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนที่สะท้อนถึงค่างานในระดับเดียวกันในแต่ละระดับ  
ต าแหน่งจะมีฐานในการค านวณ ๒ ค่า คือฐานในการค านวณระดับล่างและฐานใน
การค านวณระดับบน  
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ฐานในการค่านวณและช่วงเงินเดือนส่าหรับการเลื อนเงินเดือน 
ในแต่ละประเภทและระดับต่าแหน่ง  

ตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที แก้ไขเพิ มเติม 
ส่าหรับการเลื อนเงินเดือนวันที  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 
ประเภท
ต่าแหน่ง 

ระดับ ช่วงเงินเดือน 
ฐานในการค่านวณ 
ระดับ อัตรา 

บริหาร 

สูง 

๖๙,๙๒๐-
๗๖,๘๐๐ 

บน ๗๑,๗๐๐ 

๒๙,๙๘๐-
๖๙,๙๑๐ 

ล่าง ๖๙,๙๑๐ 

ต้น 

๖๒,๗๔๐-
๗๔,๓๒๐ 

บน ๖๘,๕๓๐ 

๒๔,๔๐๐-
๖๒,๗๓๐ 

ล่าง ๖๒,๒๑๐ 

อ านวยการ 

สูง 

๕๒,๓๓๐-
๗๐,๓๖๐ 

บน ๖๐,๙๙๐ 

๒๔,๔๐๐-
๕๒,๓๒๐ 

ล่าง ๕๒,๓๒๐ 

ต้น 

๔๓,๐๙๐-
๕๙,๕๐๐ 

บน ๕๑,๒๙๐ 

๑๙,๘๖๐-
๔๓,๐๘๐ 

ล่าง ๓๗,๒๑๐ 



- ๒๖ - 

ประเภท
ต่าแหน่ง 

ระดับ ช่วงเงินเดือน 
ฐานในการค่านวณ 
ระดับ อัตรา 

วิชาการ 

ทรงคุณวุฒิ 

๖๐,๘๔๐-
๗๖,๘๐๐ 

บน ๖๘,๕๖๐ 

๒๙,๙๘๐-
๖๐,๘๓๐ 

ล่าง ๖๐,๘๓๐ 

เชี่ยวชาญ 

๕๐,๓๓๐-
๖๙,๐๔๐ 

บน ๕๙,๖๓๐ 

๒๔,๔๐๐-
๕๐,๓๒๐ 

ล่าง ๕๐,๓๒๐ 

ช านาญการ
พิเศษ 

๔๐,๒๘๐-
๕๘,๓๙๐ 

บน ๔๙,๓๓๐ 

๑๙,๘๖๐-
๔๐,๒๗๐ 

ล่าง ๓๗,๒๐๐ 

ช านาญการ 

๒๙,๓๔๐-
๔๓,๖๐๐ 

บน ๓๖,๔๗๐ 

๑๓,๑๖๐-
๒๙,๓๓๐ 

ล่าง ๒๔,๔๑๐ 

ปฏิบัติการ 

๒๐,๙๖๐-
๒๖,๙๐๐ 

บน ๒๓,๙๓๐ 

๗,๑๔๐-
๒๐,๙๕๐ 

ล่าง ๑๗,๙๘๐ 
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ประเภท
ต่าแหน่ง 

ระดับ ช่วงเงินเดือน 
ฐานในการค่านวณ 
ระดับ อัตรา 

ทั่วไป 

ทักษะพิเศษ 

๕๘,๖๔๐-
๖๙,๐๔๐ 

บน ๖๓,๘๔๐ 

๔๘,๒๒๐-
๕๘,๖๓๐ 

ล่าง ๕๓,๔๓๐ 

อาวุโส 

๓๕,๑๓๐-
๕๔,๘๒๐ 

บน ๔๔,๙๗๐ 

๑๕,๔๑๐-
๓๕,๑๒๐ 

ล่าง ๓๒,๒๕๐ 

ช านาญงาน 

๒๔,๔๘๐-
๓๘,๗๕๐ 

บน ๓๑,๖๑๐ 

๑๐,๑๙๐-
๒๔,๔๗๐ 

ล่าง ๑๘,๔๘๐ 

ปฏิบัติงาน 

๑๕,๒๒๐-
๒๑,๐๑๐ 

บน ๑๘,๑๑๐ 

๔,๘๗๐-
๑๕,๒๑๐ 

ล่าง ๑๒,๓๑๐ 

 
การได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือใกล้
ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต่าแหน่ง) 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือต าแหน่ง(ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้าราชการรัฐสภาสามัญอาจ
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ได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ใน ๒ กรณี คือ 
(๑) กรณีที่ข้าราชการผู้นั้นมีเงินเดือนใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุด หรือ (๒) กรณีที่   
ข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงสุดอยู่  เนื่องจากข้าราชการรัฐสภาสามัญไม่
สามารถได้รับเงินเดือนเกินกว่าอัตราสูงสุดที่ก าหนดไว้ตามบัญชีเงินเดือนของ
ระดับต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ได ้

ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับเงินเดือนสูงสุดอยู่ ก็ให้น าผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการมาใช้ โดยน าร้อยละที่ได้ไปคูณกับฐานในการค านวณในช่วงเงินเดือนตาม
ประเภทและระดับต าแหน่งของผู้นั้น และจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามผลคูณที่
ได้ทั้งหมดโดยไมต้่องปัดเศษ 

ในกรณีที่มีเงินเดือนใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุด ให้น าผลการประเมินและ      
ร้อยละที่ได้ไปคูณกับฐานในการค านวณ แล้วน าไปบวกรวมกับเงินเดือนจนถึง
อัตราสูงสุดของระดับต าแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นด ารงอยู่ ส่วนที่เหลือจึงได้รับเป็น 
ค่าตอบแทนพิเศษโดยไมต้่องปัดเศษ 

ทั้งนี้ ให้น าค่าตอบแทนพิเศษนี้รวมค านวณอยู่ภายใต้การบริหารวงเงิน
งบประมาณร้อยละ ๓ ในการเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการด้วย  เพ่ือเป็น 
การควบคุมค่าใช้จา่ยงบประมาณด้านบุคคล 
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เงินประจ ำต ำแหน่งและเงินเพ่ิม 
 

ข้าราชการรัฐสภา หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยสังกัดในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ทั้งนี้ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง และเงินเพ่ิม ตามกฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ดังนี้  

เงินประจ ำต ำแหน่ง 
       ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในประเภท 
สายงาน และระดับตามที่ก าหนดในกฎ ก.ร. และปฏิบัติหน้าที่หลักของต าแหน่ง
ดังกล่าวให้มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
       การให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามบัญชี
อัตราเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญในอัตราใด ต้องเป็นไปตาม
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง         
พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้ไดร้ับดังนี้ 
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ต ำแหน่ง
ประเภท 

ต ำแหน่ง ระดับ 
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง 
(อัตรำ) 

บริหาร                      - ต้น ๑๐,๐๐๐ 

บริหาร 
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ 
รองเลขาธิการวุฒสิภา 

สูง ๑๔,๕๐๐ 

บริหาร 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ 
เลขาธิการวุฒิสภา 

สูง ๒๑,๐๐๐ 

อ านวยการ -  ต้น ๕,๖๐๐ 
อ านวยการ ผู้อ านวยการส านัก สูง ๑๐,๐๐๐ 

วิชาการ 

สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์  สายงาน
พยาบาลวิชาชีพ  และสายงาน  เภสัชกรรม 
(ต้องด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการในแตล่ะสายงานมาแลว้ไม่
น้อยกว่า ๒ ปี)  

ช านาญการ ๓,๕๐๐ 

วิชาการ 
สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สายงาน
พยาบาลวิชาชีพ และสายงานเภสัชกรรม 

ช านาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ 

วิชาการ - เชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ 
วิชาการ - ทรงคุณวุฒิ ๑๓,๐๐๐ 
วิชาการ - ทรงคุณวุฒิ ๑๕,๖๐๐ 
ทั่วไป - ทักษะพิเศษ             ๙,๙๐๐ 

 
 เงินเพิ่ม  
 การให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ต้องเป็นไปตามระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ และว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
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นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาสามัญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  โดย
ให้ได้รับดังนี้ 

ต ำแหน่ง
ประเภท 

ต ำแหน่ง ระดับ 

เงินค่ำตอบแทน
นอกเหนือจำก

เงินเดือนฯ 
(อัตรำ) 

บริหาร - ต้น ๑๐,๐๐๐ 

บริหาร 
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และรองเลขาธิการวุฒสิภา 

สูง ๑๔,๕๐๐ 

บริหาร 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ
เลขาธิการวุฒิสภา 

สูง ๒๑,๐๐๐ 

อ านวยการ ผู้อ านวยการส านัก สูง ๑๐,๐๐๐ 

วิชาการ 
สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 
สายงานพยาบาลวิชาชีพ และ
สายงานเภสัชกรรม 

ช านาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ 

วิชาการ                       - เชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ 
วิชาการ                       - ทรงคุณวุฒิ ๑๓,๐๐๐ 
วิชาการ                       - ทรงคุณวุฒิ ๑๕,๖๐๐ 
วิชาการ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ช านาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ 
วิชาการ                        - ช านาญการพิเศษ ๓,๕๐๐ 
วิชาการ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ช านาญการ ๒,๑๐๐ 

  ทั่วไป ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน อาวุโส        ๕,๖๐๐ 
  ทั่วไป                        - อาวุโส        ๓,๕๐๐ 
 
 
 

กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภา
สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภา
สามัญ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
 
เป็นค่าตอบแทนที่ก าหนดขึ้นตามระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน

พิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ 
และแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐสภา  
สภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภา อันเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจนิติบัญญัติตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นหน่วยงานธุรการของ
รัฐสภาที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการ
อ่ืน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ดังนี้ 

บัญชีเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
อัตรา 

(บาท/เดือน) 
ต าแหน่ง 

ประเภทบริหาร 
ต าแหน่ง 

ประเภทอ านวยการ 
ต าแหน่ง 

ประเภทวิชาการ 
ต าแหน่ง 

ประเภททั่วไป 
๓๓,๐๐๐ ระดับสูงที่ได้รับ 

เงินประจ า
ต าแหน่งในอัตรา 
๒๑,๐๐๐ บาท 

   

๒๕,๐๐๐   ระดับทรงคุณวุฒิที่
ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งในอัตรา 
๑๕,๖๐๐ บาท 

 

๒๒,๐๐๐ ระดับสูงที่ได้รับ 
เงินประจ า

ต าแหน่งในอัตรา 
๑๔,๕๐๐ บาท 

 ระดับทรงคุณวุฒิที่
ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งในอัตรา 
๑๓,๐๐๐ บาท 

 

๒๐,๐๐๐ ระดับต้น ระดับสูง   
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อัตรา 
(บาท/เดือน) 

ต าแหน่ง 
ประเภทบริหาร 

ต าแหน่ง 
ประเภทอ านวยการ 

ต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ 

ต าแหน่ง 
ประเภททั่วไป 

๑๘,๐๐๐   ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทักษะ
พิเศษ 

๑๖,๐๐๐  ระดับต้น ระดับช านาญการ
พิเศษ 

ระดับอาวุโส 

๑๔,๐๐๐   ระดับช านาญการ  
๑๒,๐๐๐    ระดับ 

ช านาญงาน 
๑๐,๐๐๐   ระดับปฏิบัติการ 

ครบ ๓ ปี 
 

๘,๐๐๐   ระดับปฏิบัติการ ระดับ
ปฏิบัติงาน 
ครบ ๔ ปี 

๗,๐๐๐    ระดับ
ปฏิบัติงาน 
ครบ ๒ ปี 

๖,๐๐๐    ระดับ
ปฏิบัติงาน 

เงื่อนไขส าคัญ :  
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในเดือนใด ต้องมี

ผลการปฏิบัติราชการในเดือนนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายระเบียบและต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนวันท าการในเดือนนั้น 
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 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม
มาตรา ๔๓ ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๔๒ มีค าสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นรับราชการต่อไป 

 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดขาดราชการ หรือละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรในเดือนใด  ห้ามมิให้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับวันที่
ขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการดังกล่าว หรือกรณีมีภารกิจที่ต้องอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเร่งด่วน ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับวันที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว 

 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน หรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับระยะเวลาดังกล่าว 

 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนหรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  ไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับระยะเวลาดังกล่าว 

 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ ใดถูกสั่ งลงโทษภาคทัณฑ์  ให้งดจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่ก าหนด 
เป็นเวลาหนึ่งเดือน หรือข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถูกสั่งลงโทษตัด
เงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในเดือนที่ผู้นั้นมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามท่ีก าหนดเป็นเวลาสามเดือน 
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การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 
 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการเป็นการด าเนินการตาม กฎ ก.ร. ว่า
ด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการข้าราชการ
รัฐสภา ที่ ๕๕/๒๕๕๕ (ว ๒๔) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามผลการ
ปฏิบัติราชการ และที่ ๔๗/๒๕๕๘ (ว๑๘) ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง 
ก าหนดค่ากลาง ฐานในการค านวณ และช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือน
ในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 
๒๕๕๕ การเลื่อนเงินเดือนเปนการจายคาตอบแทนหรือการขึ้นเงินเดือนตาม
ผลงาน เมื่อขาราชการปฏิบัติงานจนถึงรอบการประเมิน รัฐจะจาย  คาตอบแทน
เพ่ิมขึ้นเพ่ือเปนการตอบแทนการท างานและสรางแรงจูงใจใหกับขาราชการ  
การเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบการประเมินนั้น นอกจากจะพิจารณาถึงผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการแลว ยังพิจารณาขอมูลอ่ืนๆ ประกอบด้วย ไดแก  
ขอมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนใหเหมาะสม
กับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอ่ืนๆ โดยในแตละรอบการประเมินนั้น 
ขาราชการแตละคนจะสามารถไดรับการเลื่อนเงินเดือนไดในอัตราไมเกินรอยละ ๖ 
ของฐานในการค านวณ  
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

โดยในหนึ่งปงบประมาณก าหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
และการเลื่อนเงินเดือนไว เพียงปละ ๒ ครั้งเทานั้น โดยครั้งที่ ๑ จะเป็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม และเลื่อน
เงินเดือนวันที่ ๑ เมษายน ส่วนในครั้งที่ ๒ จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน และเลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ 
ตุลาคม 
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ฐานในการค านวณ 
ตามหนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาที่  ๔๗/๒๕๕๘ (ว๑๘)  

ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ก าหนดค่ากลาง ฐานในการค านวณ และ
ช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งตาม
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตัวเลขที่น าไปใชในการคิด
ค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของขาราชการในแตละประเภทต าแหนง และระดับ  
ต าแหนง การจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานโดยในการใชฐานค านวณนี้ 
สะทอนถึงแนวคิดเรื่องคางาน กลาวคือ ผูที่ปฏิบัติงานในระดับต าแหนงเดียวกัน
ควรไดรับการเลื่อนเงินเดือนที่สะทอนถึงคางานในระดับเดียวกันในแตละระดับ  
ต าแหนงจะมีฐานในการค านวณ ๒ คา คือฐานในการค านวณระดับลางและฐานใน
การค านวณระดับบน  

ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือน 
ในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง  

ตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 
ประเภท
ต าแหน่ง 

ระดับ ช่วงเงินเดือน 
ฐานในการค านวณ 

ระดับ อัตรา 

บริหาร 
สูง 

๖๙,๙๒๐-๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐ 
๒๙,๙๘๐-๖๙,๙๑๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐ 

ต้น 
๖๒,๗๔๐-๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐ 
๒๔,๔๐๐-๖๒,๗๓๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐ 

อ านวยการ 
สูง 

๕๒,๓๓๐-๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐ 
๒๔,๔๐๐-๕๒,๓๒๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐ 

ต้น 
๔๓,๐๙๐-๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐ 
๑๙,๘๖๐-๔๓,๐๘๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐ 

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ ๖๐,๘๔๐-๗๖,๘๐๐ บน ๖๘,๕๖๐ 
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ประเภท
ต าแหน่ง 

ระดับ ช่วงเงินเดือน 
ฐานในการค านวณ 

ระดับ อัตรา 
๒๙,๙๘๐-๖๐,๘๓๐ ล่าง ๖๐,๘๓๐ 

เช่ียวชาญ 
๕๐,๓๓๐-๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐ 
๒๔,๔๐๐-๕๐,๓๒๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐ 

ช านาญการพิเศษ 
๔๐,๒๘๐-๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐ 
๑๙,๘๖๐-๔๐,๒๗๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐ 

ช านาญการ 
๒๙,๓๔๐-๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐ 
๑๓,๑๖๐-๒๙,๓๓๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐ 

ปฏิบัติการ 
๒๐,๙๖๐-๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐ 
๗,๑๔๐-๒๐,๙๕๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐ 

ทั่วไป 

ทักษะพิเศษ 
๕๘,๖๔๐-๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐ 
๔๘,๒๒๐-๕๘,๖๓๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐ 

อาวุโส 
๓๕,๑๓๐-๕๔,๘๒๐ บน ๔๔,๙๗๐ 
๑๕,๔๑๐-๓๕,๑๒๐ ล่าง ๓๒,๒๕๐ 

ช านาญงาน 
๒๔,๔๘๐-๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐ 
๑๐,๑๙๐-๒๔,๔๗๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐ 

ปฏิบัติงาน 
๑๕,๒๒๐-๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐ 
๔,๘๗๐-๑๕,๒๑๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐ 

 

การไดรับคาตอบแทนพิเศษ (กรณีผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกล
ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหนง) 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ
ของขาราชการและลูกจางประจ าผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึง
ขั้นสูงของอันดับหรือต าแหนง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ขาราชการรัฐสภาสามัญ
อาจไดรับคาตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการไดใน ๒ กรณี 
คือ (๑) กรณีท่ีขาราชการผูนั้นมีเงินเดือนใกลถึงเงินเดือนสูงสุด หรือ (๒) กรณีท่ี  ข
าราชการผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงสุดอยู เนื่องจากขาราชการรัฐสภาสามัญไม
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สามารถไดรับเงินเดือนเกินกวาอัตราสูงสุดที่ก าหนดไวตามบัญชีเงินเดือนของ
ระดับต าแหนงที่ตนด ารงอยูได 

ในกรณีที่เปนผูไดรับเงินเดือนสูงสุดอยู ก็ใหน าผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการมาใช โดยน ารอยละที่ไดไปคูณกับฐานในการค านวณในชวงเงินเดือนตาม
ประเภทและระดับต าแหนงของผูนั้น และจะไดรับคาตอบแทนพิเศษตามผลคูณที่
ไดทั้งหมดโดยไมตองปดเศษ 

ในกรณีที่มีเงินเดือนใกลถึงเงินเดือนสูงสุด ใหน าผลการประเมินและ      
รอยละที่ไดไปคูณกับฐานในการค านวณ แลวน าไปบวกรวมกับเงินเดือนจนถึง
อัตราสูงสุดของระดับต าแหนงที่ขาราชการผูนั้นด ารงอยู สวนที่เหลือจึงไดรับเปน 
คาตอบแทนพิเศษโดยไมตองปดเศษ 

ทั้งนี้ ใหน าคาตอบแทนพิเศษนี้รวมค านวณอยูภายใตการบริหารวงเงิน
งบประมาณรอยละ ๓ ในการเลื่อนเงินเดือนของสวนราชการดวย เพ่ือเปนการควบ
คุมคาใชจายงบประมาณดานบุคคล 
 
การเลื่อนระดับต าแหน่ง 

การเลื่อนระดับต าแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในประเภทวิชาการ
และประเภททั่วไปให้ด าเนินการตามที่ ก.ร. ก าหนด โดยกฎ ระเบียบ หรือ
หนังสือเวียนที่ใช้ในการประเมินเลื่อนระดับมีดังนี้ 

๑) กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒) หนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ ๔๙/๒๕๕๔ (ว๒๔)  

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง การใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓) หนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ ๘๕/๒๕๕๖ (ว๒๙)  
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การประเมินข้าราชการรับสภาสามัญเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงานและระดับอาวุโส 
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๔) หนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ ๘๖/๒๕๕๖ (ว๓๐) ลง
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การประเมินข้าราชการรับสภาสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

๕) หนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ ๑๘/๒๕๖๐ (ว๔) ลงวันที่ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การประเมินข้าราชการรับสภาสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งระดับควบและมีผู้ครองอยู่ในประเภทวิชาการ 

๖) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของ  
ขาราชการและลูกจางประจ าผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือต าแหนง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ส าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญนั้น เมื่อข้าราชการคนใดได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นจะยังคงได้รับเงินเดือนในอัตราเดิม 
ยกเว้นในกรณีที่ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงสุดของระดับต าแหน่งและได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ต่อมาหากข้าราชการ 
ผู้นั้นได้รับการเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ข้าราชการผู้นั้นสามารถได้รับเงินเดือน
เพ่ิมขึ้นโดยน าค่าตอบแทนพิเศษซึ่งเป็นผลจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มาบวกรวมเป็นเงินเดือนได้  
 โดยข้าราชการรัฐสภาสามัญที่จะขอเข้ารับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งระดับควบและมีผู้ครองอยู่ในประเภทวิชาการ และ
ประเภททั่วไปจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
 ๒) เป็นผู้มีระยะเวลาปฏิบัติราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภามาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี (กรณีโอนมาจากส่วนราชการอ่ืน) 

๓) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง ตามบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือ
ต าแหน่งประเภททั่วไป 
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๔) ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการต้องเป็นผู้มีผลงานหรือผลส าเร็จของ
งานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและข้อเสนอ
แนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน ในส่วนของต าแหน่งประเภททั่วไปให้
ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการผู้มีหน้าที่ประเมินด าเนินการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในประเภท
ทั่วไปตามท่ีก าหนด 
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ผังเส้นทางความก้าวหน้าส าหรับต าแหน่งระดับควบ 
และมีผู้ครองอยู่ในประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผังอย่างง่ายเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเท่านั้น 

ปวส. ๔ ป/ี 
ปวช. ๖ ปี 

 

 ๖ ปี /๙ ปี 
 

   ปริญญาเอก 2 ป ี
   ปริญญาโท 4 ป ี
   ปริญญาตรี 6 ปี 

 

 3 ปี  

 4 ปี  

ระดับเช่ียวชาญ 

ระดับช านาญการ
พิเศษ 

ระดับช านาญการ 

ระดบัปฏิบัติการ 

 2 ปี  
ระดับอาวุโส 

ระดับช านาญงาน 

ระดับปฏิบัติงาน 

ประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ 

   ปริญญาเอก ๒ ปี 
   ปริญญาโท ๔ ปี 
   ปริญญาตรี ๖ ปี 

 

 ๔ ปี  

 ๓ ปี  
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พนักงานราชการรัฐสภา 
 

         ตามระเบียบระเบียบรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการรัฐสภา             
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความหมายของ “พนักงานราชการรัฐสภา” หมายความว่า 
บุคคลซึ่งส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจาก
งบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือเป็นพนักงานราชการของ                   
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภานั้น 
  พนักงานราชการรัฐสภามี ๒ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการ
รัฐสภาซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจ าทั่วไปของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ในด้านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ และงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 (๒) พนักงานราชการรัฐสภาพิเศษ ได้แก่  พนักงานราชการ
รัฐสภาซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็น
พิเศษเพ่ือปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นเฉพาะเรื่องของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา หรือมีความจ าเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว 

ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการรัฐสภา 

ค่าจ้าง             
ตามระเบียบระเบียบรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ได้ให้ความหมายของ “ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานราชการ
รัฐสภาในการปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยอัตราค่าจ้างของ
พนักงานราชการรัฐสภาให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานราชการรัฐสภา 
ดังนี้  
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บัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป 
กลุ่มงานบริการ 

อัตรา อัตรา (บาท/เดือน) 
ขั้นสูง ๒๐,๒๑๐ 
ขั้นต่ า ๑๐,๔๓๐ 

 

กลุ่มงานเทคนิค 
อัตรา อัตรา (บาท/เดือน) 
ขั้นสูง ๒๔,๙๓๐ 
ขั้นต่ า ๑๑,๒๘๐ 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
อัตรา อัตรา (บาท/เดือน) 
ขั้นสูง ๓๔,๗๐๐ 
ขั้นต่ า ๑๐,๐๑๐ 

 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
อัตรา อัตรา (บาท/เดือน) 
ขั้นสูง ๔๔,๕๕๐ 
ขั้นต่ า ๑๐,๘๕๐ 
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กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
อัตรา อัตรา (บาท/เดือน) 
ขั้นสูง ๖๘,๓๕๐ 
ขั้นต่ า ๒๕,๕๙๐ 

 
 พนักงานราชการรัฐสภาในกลุ่มงานใดซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะใน   
กรณีใด จะได้รับค่าจ้างจ านวนเท่าใด ให้เป็นไปตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างของ   
ผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.ร. รับรองคุณวุฒิแล้วหรือผู้มีทักษะ
ประสบการณ์ของพนักงานราชการรัฐสภา ดังนี้  
 
         บัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                             

       ที่ ก.ร. รับรองคุณวุฒิแล้ว 
            หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ของพนักงานราชการรัฐสภา 

 

ล าดับ 
คุณวุฒิที่ ก.ร. รับรองแล้ว 

หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ 
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 
กลุ่มงาน บาท 

๑ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาชีพเฉพาะ ๒๗,๓๐๐ 
๒ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า บริหารทั่วไป ๒๕,๒๐๐ 
๓ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทยสภา ที่มี
ก าหนดระยะเวลาการศึกษา
อบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจาก
วุฒิ ป ริญญาแพทยศาสตร
บัณฑิต และได้รับใบประกอบ

วิชาชีพเฉพาะ ๒๗,๓๐๐ 
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ล าดับ 
คุณวุฒิที่ ก.ร. รับรองแล้ว 

หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ 
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 
กลุ่มงาน บาท 

วิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือ
หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา
เดียวกันกับวุฒิบัตร 

๔ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชพี 
ทันตกรรมของทันตแพทยสภา 
ที่มีก าหนดระยะเวลา
การศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า  
๓ ปี ต่อจากวุฒปิริญญา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตก
รรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติ
บัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับ
วุฒิบัตร 

วิชาชีพเฉพาะ ๒๗,๓๐๐ 

๕ ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า วิชาชีพเฉพาะ ๒๒,๗๕๐ 
๖ ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า บริหารทั่วไป ๒๑,๐๐๐ 
๗ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพหรือปริญญา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

วิชาชีพเฉพาะ ๒๓,๔๓๐ 
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ล าดับ 
คุณวุฒิที่ ก.ร. รับรองแล้ว 

หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ 
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 
กลุ่มงาน บาท 

๘ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนด
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 
๕ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ 
ก.ร. ก าหนดให้ได้รับค่าจ้าง
ตามหลักสูตร ๕ ป ี

วิชาชีพเฉพาะ ๒๐,๕๔๐ 

๙ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนด
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 
๔ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๙,๕๐๐ 

๑๐ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนด
ระยะเวลาการศึกษาไมน่้อย
กว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 

บริหารทั่วไป ๑๘,๐๐๐ 
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ล าดับ 
คุณวุฒิที่ ก.ร. รับรองแล้ว 

หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ 
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 
กลุ่มงาน บาท 

๑๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรของส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตร
ก าหนดระยะเวลาการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปตี่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

บริการ/เทคนิค ๑๓,๘๐๐ 

๑๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
(ปวท.) ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) 
และอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรของ              
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตร
ก าหนดระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือ   ไม่น้อยกว่า  
๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
เทียบเท่า 

บริการ/เทคนิค ๑๓,๐๑๐ 
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ล าดับ 
คุณวุฒิที่ ก.ร. รับรองแล้ว 

หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ 
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 
กลุ่มงาน บาท 

๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือประกาศนียบัตรที่มี
หลักสูตรก าหนดระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ป ี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปตี่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือเทียบเท่า 
     กรณีกลุ่มงานเทคนิคที่ต้อง
ใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล 
ซึ่งมิได้ผา่นการเรียนการสอน
ในสถาบนัการศึกษาใดเปน็การ
เฉพาะ จะต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะใน
งานทีจ่ะปฏบิัติไมต่่ ากว่า ๕ ป ี

บริการ/เทคนิค ๑๑,๒๘๐ 

๑๔ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น และประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 

บริการ ๑๐,๔๓๐ 

 



- ๕๐ - 

ค่าตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบระเบียบรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการรัฐสภา             
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๓ ก าหนดให้พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไปได้รับค่าตอบแทน
พิเศษเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
เจ้าสังกัด ตามบัญชีค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป ดังนี้  
 

บัญชีค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป 
 

พนักงานราชการรัฐสภา อัตรา (บาท/เดือน) 

กลุ่มงานบริการ ๕,๐๐๐ 
กลุ่มงานเทคนิค ๖,๐๐๐ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๗,๐๐๐ 
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มงาน

เชี่ยวชาญเฉพาะ 
๘,๐๐๐ 

 

ค่าครองชีพชั่วคราว ตามระเบียบระเบียบรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการรัฐสภา             
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๔ ก าหนดให้พนักงานราชการรัฐสภาที่ได้รับการว่าจ้าง            
ในต าแหน่งที่ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับกลุ่มงานซึ่งต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับ
ต่ ากว่าปริญญาตรี ที่มี อัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ ๑๓,๒๘๕ บาท ให้ได้รับ                        
ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกับค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกิน
เดือนละ ๑๓,๒๘๕ บาท    
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สิทธิประโยชน์พนักงานราชการรัฐสภา 

 ตามระเบียบระเบียบรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการรัฐสภา             
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖ ก าหนดให้พนักงานราชการรัฐสภาประเภทใดหรือต าแหน่ง    
ในกลุ่มงานใดอาจได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  ทั้งนี้                     
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ร. ก าหนด  
 (๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา 
 (๒) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 
 (๓) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน 
 (๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 (๕) ค่าเบี้ยประชุม 
 (๖) สิทธิในการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 (๗) การได้รับรถประจ าต าแหน่ง 
 (๘) สิทธิอ่ืน ๆ ที่ ก.ร. ก าหนด 

ค่าตอบแทนการออกจากงานของพนักงานราชการ 

 ตามประกาศ ก.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์การได้รับค่าตอบแทนการ
ออกจากงานของพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดว่า ในกรณีที่
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไปผู้ใด
ก่อนครบก าหนดเวลาจ้าง โดยมิใช่ความผิดของพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป
ดังกล่าว ให้พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไปผู้นั้นได้รับค่าตอบแทนการออกจากงาน
โดยไม่มีความผิด ดังนี้ 

๑. พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป ที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ    
๔ เดือน แต่ไม่ครบ ๑ ปี ให้ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าจ้างที่ได้รับอยู่ก่อน
วันออกจากงาน 
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๒. พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป ที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ    
๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ให้ได้รับค่าตอบแทนจ านวนสามเท่าของอัตราค่าจ้างที่ได้รับ
อยู่ก่อนวันออกจากงาน 

๓. พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป ที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ    
๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ให้ได้รับค่าตอบแทนจ านวนหกเท่าของอัตราค่าจ้างที่ได้รับอยู่
ก่อนวันออกจากงาน 

๔. พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป ที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ    
๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี ให้ได้รับค่าตอบแทนจ านวนแปดเท่าของอัตราค่าจ้างที่
ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากงาน 

๕. พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป ที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ    
๑๐ ปีขึ้นไป ให้ได้รับค่าตอบแทนจ านวนสิบเท่าของอัตราค่าจ้างที่ได้รับอยู่ก่อนวัน
ออกจากงาน 

การลาของพนักงานราชการรัฐสภา 
 ตามประกาศ ก.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้รับ

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒ ได้ก าหนดให้
พนักงานราชการรัฐสภามีสิทธิลาในประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การลาป่วย มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยนับแต่วันท า
การ การลาป่วยตั้งแต่ ๓ วันท าการขึ้นไป ผู้มีอ านาจอนุญาตอาจสั่งให้มีใบรับรอง
แพทย์จากสถานพยาบาลที่ทางราชการรับรองประกอบการลา หรือประกอบการ
พิจารณาอนุญาตก็ได้ 

(๒) การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ ๙๐ วัน 
(๓) การลากิจส่วนตัว มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ปีละไม่ เกิน                   

๑๐ วันท าการ 
(๔) การลาพักผ่อน มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ ๑๐ วันท าการ 

ส าหรับในปีแรกที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการรัฐสภายังไม่ครบ ๖ เดือน  
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ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน เว้นแต่ผู้ที่เคยได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการรัฐสภามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และได้พ้นจากการเป็นพนักงานราชการรัฐสภาไปแล้ว แต่ต่อมา
ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการรัฐสภาในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเดิมอีก 

  พนักงานราชการรัฐสภาผู้ใดที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปีขึ้นไป 
และในปีที่ผ่านมาพนักงานราชการรัฐสภาผู้นั้นมิได้ลาพักผ่อนประจ าปี หรือลา
พักผ่อนประจ าปีแล้วไม่ครบ ๑๐ วันท าการ ให้สามารถน าวันลาพักผ่อนที่เหลือซึ่ง
ยังไม่ได้ลามาสะสมได้ แต่วันลาพักผ่อนที่น ามาสะสมต้องไม่เกิน ๕ วันท าการ  
โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันแล้วจะต้องไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 

(๕) การลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ 
เพ่ือฝึกวิชาทหาร เข้ารับการระดมพล หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อมตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ทั้งนี้ เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก
หรือเตรียมพล ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน 

(๖) การลาเพ่ือไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ พนักงาน
ราชการรัฐสภาที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๔ ปี มีสิทธิลาเพ่ือไปอุปสมบท
หรือประกอบพิธีฮัจญ์ได้จ านวน ๑ ครั้ง ตลอดช่วงเวลาของการมีสถานภาพเป็น
พนักงานราชการรัฐสภา โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน และการ
ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์มีสิทธิลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ตามระยะเวลาที่ใช้ในการ
ประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
อนุมัติการลาดังกล่าวตามความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 

สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 
 ตามประกาศ ก.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้รับ

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ ได้ก าหนดให้
พนักงานราชการรัฐสภามีสิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา ดังนี้ 

(๑) ลาป่วย ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน 
ส่วนที่เกิน ๓๐ วัน มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคม 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
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(๒) ลาคลอดบุตร ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกิน ๔๕ วัน 
และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรจากกองทุนประกัน
สังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

(๓) ลากิจส่วนตัว ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน    
๑๐ วัน 

(๔) การลาพักผ่อนประจ าปี ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ปีหนึ่ง
ไมเ่กินระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒ (๔) ของประกาศ ก.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๕) การลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ 
เพ่ือฝึกวิชาทหาร เข้ารับการระดมพล หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อมให้ได้รับ
ค่าจ้างระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๖๐ วัน 

(๖) การลาเพ่ือไปอุปสมบท และการลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ให้
ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน 

ในกรณีที่พนักงานราชการรัฐสภาเข้าท างานไม่ถึง ๑ ปี ให้ทอนสิทธิ
ที่จะได้รับค่าจ้างการลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อนประจ าปีลงตามส่วนของ
จ านวนวันที่จ้าง 

สิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 ตามประกาศ ก.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔ ได้ก าหนดให้
พนักงานราชการรัฐสภาที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
หรืออยู่ปฏิบัติงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษ มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการโดย
อนุโลม  
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สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 ตามประกาศ ก.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ ได้ก าหนดให้ 
พนักงานราชการรัฐสภาที่ได้รับค าสั่งจากผู้มีอ านาจอนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการโดยอนุโลม  

สิทธิได้รับเบี้ยประชุม 
 ตามประกาศ ก.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ

ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ ได้ก าหนดให้
ให้พนักงานราชการรัฐสภาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ 
หรือเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
แล้วแต่กรณี มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามกฎหมายว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการโดย
อนุโลม  

สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 ตามประกาศ ก.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ได้ก าหนดให้ 
พนักงานราชการรัฐสภาที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสงค์จะให้เข้ารับ 
การฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการโดย
อนุโลม  
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สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตามประกาศ ก.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้รับ

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ ได้ก าหนดให้สิทธิ
ในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานราชการรัฐสภา โดยให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น  

การได้รับเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการ
ท างานให้ราชการ 

 ตามประกาศ ก.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙ ก าหนดให้
พนักงานราชการรัฐสภาได้รับเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญ
หาย เนื่องจากการท างานให้ราชการ โดยในระหว่างที่พระราชบัญญัติเงินทดแทน      
พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่มีผลใช้บังคับกับพนักงานราชการรัฐสภา หากพนักงานราชการ
รัฐสภาประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการท างานให้ราชการ      
ให้พนักงานราชการรัฐสภามีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
อัตราการจ่ายเงินทดแทนในหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 
๒๕๓๗ และให้น ากฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือ
การป่วยเจ็บ เพราะเหตุปฏิบัติราชการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการลามาใช้บังคับ
กับพนักงานราชการรัฐสภาโดยอนุโลม ทั้งนี้ ส าหรับการเบิกจ่ายเงินทดแทนให้
เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินไปพลางก่อน 

ในกรณีที่พนักงานราชการรัฐสภาประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือ
สูญหาย ให้พนักงานราชการรัฐสภา หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
ยื่นค าร้องขอเงินทดแทนต่อส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่พนักงานราชการรัฐสภา
สังกัดปฏิบัติงานอยู่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประสบอันตราย 
เจ็บป่วย หรือสูญหาย แล้วแต่กรณี เว้นแต่พนักงานราชการรัฐสภาที่ประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขฉบับนี้มี
ผลใช้บังคับ ให้พนักงานราชการรัฐสภาหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
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ทดแทน ยื่นค าร้องภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ 
การยื่นค าร้องขอใช้สิทธิให้กรอกข้อความในแบบ ก.ร./สป.๑ และ ก.ร./สป.๒ และ
ทางราชการอาจส่งตัวพนักงานราชการรัฐสภาเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ตาม
ความจ าเป็น  
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ก.ร./สป.๑ 

แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และค าร้อง 
ขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ส าหรับพนักงานราชการรัฐสภา หรือผู้ยื่นค าร้องกรอก 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน..............................สังกัดกรม..............................กระทรวง.........................
ท่ีตั้ง.................หมู่ท่ี........ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ต าบล/แขวง.......................... 
อ าเภอเขต...............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์................... 

๒. ชื่อพนักงานราชการรัฐสภาท่ีประสบอันตราย  เจ็บป่วย หรือสูญหาย (นาย,นาง
,นางสาว)............................อาย.ุ....ปี ภูมิล าเนาบ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี.........ตรอก/ซอย.....................
ถนน.......................................ต าบล/แขวง...............อ าเภอ/เขต.......................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์…........................ 

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน                                    
เลขท่ีบัตรประกันสังคม   

๓. วัน เดือน ปี ท่ีพนักงานราชการรัฐสภาท่ีรับการจ้าง…….......ต าแหน่งหน้าท่ีขณะประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย................ 

๔. เวลาท างานปกติเริ่ม..................น. เลิก..................น. ท างานสัปดาห์ละ....................วัน 
๕. ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ได้รับค่าจ้าง............................................... 

เดือนละ................................บาท 
๖. รายได้อื่น เช่น ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ (ถ้ามีให้แจ้งรายละเอียด) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๗. การประสบอันตรายเกิดขึ้นท่ี...............ต าบล/แขวง..............อ าเภอ/เขต........................         

จังหวัด................... 
๘. วัน เดือน ปี ท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย.............เวลา…......น. วัน เดือน ปี        

ท่ีหน่วยงานทราบ.............. 
๙. วัน เดือน ปี ท่ีพนักงานราชการรัฐสภาเริ่มหยุดงาน......................................วัน เดือน ปี                

ท่ีกลับเข้าท างาน......................................... 
๑๐. สาเหตุท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (อธิบายว่าเกิดขึ้นอย่างไร) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๑๑. ผลของการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย (ระบุอวัยวะหรืออาการ เช่น แขนขวาขาด) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑๒. ชื่อและที่อยู่ของพยาน หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์

.............................................................................................................................................................. 
๑๓. ชื่อสถานพยาบาลท่ีเข้ารับการรักษา....................................เลขท่ีบัตรประจ าตัวผู้ป่วย

............................................................................................ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อความข้างต้น 
                                                                                เป็นความจริงทุกประการ 

 ลงชื่อ.......................หัวหน้าส่วนราชการท่ีจ้าง ลงชื่อ..............................พนักงานราชการ 
                         พนักงานราชการรัฐสภา รัฐสภา/ผู้ยื่นค าร้อง 

 (....................................) (........................................) 

 ต าแหน่ง............................................... ต าแหน่ง............................................... 

 วันท่ี.........เดือน...................พ.ศ. ......... วันท่ี.........เดือน..................พ.ศ. .......... 

หมายเหตุ 
๑. ให้พนักงานราชการรัฐสภาหรือผู้มีสิทธิยื่นค าร้องขอรับเงินทดแทนภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันท่ี
ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 
๒. ส่วนราชการมีอ านาจขอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามกฎหมาย 
(พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๗) 
๓. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่ส่วนราชการ ซ่ึงอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗) 
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ก.ร./สป.๒ 

หนังสือรับรองของแพทย์ผู้รักษา 

ข้าพเจ้า (นายแพทย์,แพทย์หญิง)...........................................เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวาชีพเวชกรรม 
.................................................................................................................................................... ......... 
สถานท่ีตรวจรักษา................................................................................................................................  
ได้ตรวจรักษาแล้วขอรับรอง ดังน้ี 
๑. ผู้ป่วยชื่อ..........................................นามสกุล.........................................เพศ................อายุ..........ปี 
    H.N. …………………………………… A.N. …………………………………………… 
๒. เข้ารับการรักษาครั้งแรกวันท่ี..............................................................เวลา..................................น. 

    � กรณีเจ็บป่วยจากการท างาน                  � กรณีประสบอันตรายจากการท างาน 

๓. สาเหตุของการเจ็บป่วย/ประสบอันตราย
........................................................................................... ................................................................... 
๔. ประวัติการเจ็บป่วยและอาการที่ส าคัญ
.............................................................................................................................................................. 
๕. ผลการตรวจร่างกายท่ีส าคัญ............................................................................................................. 
   (Pertinent Physical Exam)………………………….…………………………………………………………………… 
   .......................................................................................................................................................... 
๖. ผลการตรวจพิเศษ............................................................................................................................  
   (Investigation)…………………………………………………………………………………………………………………. 
๗. การวินิจฉัยโรค (ให้ระบุชื่อโรคโดยใช้หลักตาม ICD ๑๐)  

๑. ............................................................... 
๒. ............................................................... 
๓. ............................................................... 

   (Diagnosis)…………………………………………………………………….………………………………………………… 
    โรคแทรก……………………………………………………………………………………… 

๘. การรักษา � แนะน า � ยา, แนะน า � ผ่าตัด � หัตถการอื่น ๆ ระบุ
.............................................................................................................................................................. 
    (Treatment) 
       ถ้ามีการผ่าตัด  ๑............................................................................................................  

วันท่ี.........................................................................................................  
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๒............................................................................................................... 
วันท่ี..........................................................................................................  

๙. ระยะเวลาหยุดพักรักษาตัว � มีก าหนด...................................เดือน....................วัน ตั้งแต่วันท่ี 
...........................................................................................................................................................
ถึงวันท่ี....................... � วันสิ้นสุดการรักษา......................... � ยังไม่ส้ินสุดการรักษา……………….. 

๑๐. ผลการรักษา � สูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของอวัยวะ ๑................... ร้อยละ.................. 

      ๒................... ร้อยละ.................. 

      ๓.................... ร้อยละ................. 

� ไม่มีการสูญเสีย.............................................................................................  

� เสียชีวิตจากสาเหตุ........................................................................................ 

๑๑. ความเห็นอื่น.................................................................................................................... 
     (Comments) ......................................…….....................................................................  
 

 

 ลงชื่อ....................................................แพทย์ผู้รักษา 

                                                          วันท่ี................เดือน...................... พ.ศ. .........  
 

หมายเหตุ : แบบฟอร์ม ก.ร./สป.๑ และ ก.ร./สป. ๒ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี Intranet                      
ส านักบริหารงานกลาง 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการรัฐสภา 

 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการรัฐสภา  ของหนั งสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา                             
ที่ ๗๖/๒๕๖๐ (ว๒๒) ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารพนักงานราชการรัฐสภาและน าผลการประเมินไปใช้ เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(๑) การเลื่อนค่าจ้าง 
(๒) การเลิกจ้าง 
(๓) การต่อสัญญาจ้าง 
(๔) อ่ืน ๆ  

ระยะเวลาประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป ปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ  

  ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม         
ถึง ๓๑ มีนาคม 
  ครั้งที่  ๒  ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน 
ถึง ๓๐ กันยายน 
องค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของ
งานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๒๐ โดยการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) ปริมาณผลงาน 
(๒) คุณภาพผลงาน 
(๓) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
(๔) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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โดยในแต่ละรอบการประเมิน ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการรัฐสภามาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมิน
เป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ดังนี้  
 ดีเด่น  ๙๕ – ๑๐๐ คะแนน 
 ดีมาก  ๘๕ – ๙๔   คะแนน 
 ดี  ๗๕ – ๘๔   คะแนน 
 พอใช้  ๖๕ – ๗๔   คะแนน 
 ต้องปรับปรุง  น้อยกว่า ๖๕ คะแนน 

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(๑) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน และ
พนักงานราชการรัฐสภาแต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและ/หรือความส าเร็จของงานซึ่งพนักงานราชการรัฐสภาผู้ นั้นต้อง
รับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่
คาดหวังด้วย 

(๒) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (๑) รวมทั้งให้
ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนจัด
ให้ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้พนักงานราชการรัฐสภาสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายและผลส าเร็จของงานที่ก าหนด 

(๓) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน
ด าเนินการ ดังนี้ 
   (๓.๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
รัฐสภาจากผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

(๓.๒) จัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานราชการรัฐสภาตามล าดับ
คะแนนผลการประเมิน แล้วเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานพิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการประเมิน ก่อนที่
จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพ่ือน าไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลต่อไป 

 (๓.๓) แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่พนักงานราชการ
รัฐสภา และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่พนักงานราชการรัฐสภาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

การเลิกจ้าง พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไปผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แล้วมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี 
โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ถือว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาเพ่ือพิจารณาด าเนินการสั่งเลิกจ้างต่อไป 

การต่อสัญญาจ้าง ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลังตามสัญญาจ้างไม่ต่ ากว่าระดับดี ทั้งนี้ ให้
ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณาสั่งจ้าง
ต่อไป  

การเลื่อนค่าจ้างประจ าปี เป็นไปตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐ ให้พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไปได้รับการพิจารณา
เลื่อนค่าจ้างประจ าปีตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ ตุลาคม          
ของทุกปี ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่
แล้วมาไม่น้อยกว่าแปดเดือน เพ่ือจูงใจให้พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไปที่
ปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี  

(๒) ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี  
(๓) การเลื่อนค่าจ้างต้องไม่เกินอัตราร้อยละหกของฐานค่าจ้างที่

ได้รับ  
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 ทั้งนี้  ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเลื่อนค่าจ้างประจ าปีให้
พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไปในสังกัดภายในวงเงินร้อยละสี่ของอัตราค่าจ้างที่จ่าย
ให้พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไปที่มีอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน  

........................................................... 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ก ำหนดว่ำ 

ลูกจ้ ำงประจ ำ  หมำยควำมว่ ำ  ลูกจ้ำงประจ ำที่ จ้ ำงจำกเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย เพ่ือปฏิบัติงำนที่มีลักษณะประจ ำโดยไม่มีก ำหนดเวลำ ตำม
อัตรำและจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ 

ค่ำจ้ำง หมำยควำมว่ำ ค่ำจ้ำงอัตรำปกติที่ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือน
ตำมอัตรำที่ก ำหนดจ่ำยให้ลูกจ้ำงประจ ำส ำหรับกำรท ำงำนปกติ และให้
หมำยควำมรวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้วย 

อัตรำค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำให้เป็นไปตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
วันเวลำท ำงำน วันหยุดรำชกำรตำมประเพณี วันหยุดรำชกำร

ประจ ำปี ให้เป็นไปตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือน โดยกำร
ลำหยุดรำชกำรของลูกจ้ำงประจ ำ ให้น ำระเบียบกำรลำของข้ำรำชกำรมำใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

๑. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  
ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเลื่อน

ขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ หนังสือกระทรวงกำรคลัง 
ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำของส่วน
รำชกำร และ ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรับ
โครงสร้ำงอัตรำค่ำจ้ำงลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร ดังนี้ 
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๑.๑ รอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน  

ให้ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำปีละ ๒ ครั้ง ตำมรอบปีงบประมำณ คือ 

รอบการประเมิน ระยะเวลา วันที่เลื่อนขั้นค่าจ้าง 
รอบท่ี ๑ ๑ ตุลำคม - ๓๑ มีนำคม ๑ เมษำยน 
รอบท่ี ๒ ๑ เมษำยน - ๓๐ กันยำยน ๑ ตุลำคม 

๑.๒ การพิจารณาเลื่อนขั้นคา่จ้าง 

๑) ให้ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นพิจำรณำเบื้องต้น โดยน ำ
ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและข้อมูลเกี่ยวกับกำรลำ พฤติกรรมกำรมำ
ท ำงำน กำรรักษำวินัย กำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมและข้อควรพิจำรณำอ่ืน ๆ ของ 
ผู้นั้นมำประกอบกำรพิจำรณำ แล้วรำยงำนผลกำรพิจำรณำพร้อมข้อมูลดังกล่ำว
ต่อผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไปตำมล ำดับจนถึงผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง 

๒) เมื่อผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงได้รับรำยงำนผล
กำรพิจำรณำจำกผู้บังคับบัญชำชั้นต้นแล้ว เห็นว่ำ 

- ลูกจ้ำงประจ ำผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ
กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงครึ่ งขั้น และปฏิบัติตนเหมำะสมกับกำรเป็น
ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ให้เลื่อนขั้นค่ำจ้ำงแก่ผู้นั้นครึ่งขั้น  

- ลูกจ้ำงประจ ำผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ
กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงครึ่งขั้น และมีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงหนึ่งขั้น ก็ให้เลื่อนขั้นค่ำจ้ำงให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 

ทั้งนี้ กำรเลื่อนขั้นดังกล่ำวให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชำที่จะพิจำรณำ และให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุเป็นผู้สั่งเลื่อน โดยกำรเลื่อน
ขัน้ค่ำจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของต ำแหน่ง 



- ๖๘ - 

๑.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
๑) ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะการ

ปฏิบัติงาน พิจำรณำจำกองค์ประกอบ ดังนี้ 

- ผลงำน พิจำรณำจำกปริมำณงำน คุณภำพของ
งำน ควำมทันเวลำ ควำมคุ้มค่ำของงำน ผลลัพธ์ ประโยชน์ในกำรน ำไปใช้และ
ประสิทธิผลของงำน 

- คุณลักษณะกำรปฏิบัติงำน พิจำรณำจำก
ควำมสำมำรถและควำมอุตสำหะในกำรปฏิบัติงำน กำรรักษำวินัยและปฏิบัติตน
เหมำะสมกับกำรเป็นลูกจ้ำงประจ ำ ควำมรับผิดชอบ ควำมร่วมมือ สภำพกำรมำ
ปฏิบัติงำน กำรวำงแผน ควำมคิดริเริ่ม 

๑.๔ หลกัเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 

พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง คร่ึงขั้น  
ในแต่ละคร้ัง 

พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง หนึ่งขัน้  
ในแต่ละคร้ัง 

ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
๑. ในครึ่งปีท่ีแล้วมำได้ปฏิบัติงำนตำม

หน้ำที่ของตนด้วยควำมสำมำรถและด้วย
ควำมอุตสำหะจนเกิดผลดีหรือควำมก้ำวหน้ำ
แก่รำชกำร  

๒. ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องไม่ถูกลงโทษ
ทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์ หรือไม่
ถูกศำลพิพำกษำในคดีอำญำให้ลงโทษใน
ควำมผิดที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
หรือควำมผิดที่ท ำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ข อ ง ต ำ แ หน่ งหน้ ำที่ ร ำ ช กำ รขอ งต น  
ซึ่งมิใช่ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือ
ควำมผิดลหุโทษ 

๓. ในครึ่งปีท่ีแล้วมำต้องไม่ถูกสั่งพัก
รำชกำรเกินกว่ำ ๒ เดือน 

ประกำรใดประกำรหนึ่งหรือหลำย
ประกำร ดังนี ้

๑. ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ได้ผลดี มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดีต่อทำงรำชกำรและ
สังคมจนถือเป็นตัวอย่ำงที่ดีได้ 

๒. ปฏิบัติงำนโดยมีควำมคิดริเริ่มใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้ำ หรือ
ประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ทำงรำชกำรเป็นพิเศษและทำงรำชกำรและ
ทำงรำชกำรได้ด ำเนินกำรตำมควำมคิดรเิริม่
หรือได้รับรองให้ใช้ค้นคว้ำหรือสิ่งประดิษฐ์
นั้น 

๓ .  ป ฏิ บั ติ ง ำ น ต ำ ม ห น้ ำ ที่ ที่ มี
สถำนกำรณ์ตรำกตร ำเสี่ยงอันตรำยมำก
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พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง คร่ึงขั้น  
ในแต่ละคร้ัง 

พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง หนึ่งขัน้  
ในแต่ละคร้ัง 

๔. ในครึ่งปีท่ีแล้วมำต้องไม่ขำด
รำชกำรโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

๕. ในครึ่งปีท่ีแล้วมำไดร้ับบรรจุเขำ้รับ
รำชกำรมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๔ เดือน 

๖. ในครึ่งปีที่แล้วมำถ้ำเป็นผู้ได้รับ
อนุญำตให้ไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำนหรือ
ปฏิบัติกำรวิจัย ต้องได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ในครึ่งปีท่ีแล้วมำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๔ เดือน 

๗. ในครึ่งปีท่ีแล้วมำต้องไมล่ำหรือมำ
ท ำงำนสำยเกินจ ำนวนครั้งท่ีหัวหนำ้ส่วน
รำชกำรหรือผู้ได้รับมอบหมำยก ำหนด 

๘. ในครึ่งปีท่ีแล้วมำต้องมีเวลำปฏบิัติ
รำชกำร ๖ เดือนโดยมีวันลำไมเ่กนิ ๒๓ วัน 
แต่ไมร่วมถึงวันลำ ดังต่อไปนี ้

๑ )  ล ำอุ ปสมบทหรื อล ำ ไป
ประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกะ ประเทศ
ซำอุดิอำระเบีย 

๒) ลำคลอดบุตรไม่เกิน ๙๐ วัน 
๓) ลำป่วยซึ่งจ ำเป็นต้องรักษำ

ตัวเป็นเวลำนำนไม่ว่ำครำวเดียวหรือหลำย
ครำวรวมกันไม่เกิน ๖๐ วันท ำกำร 

๔) ลำป่วยเพรำะประสบ
อันตรำยในขณะปฏิบตัิรำชกำร 

๕) ลำพักผ่อน 
๖) ลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือ

เข้ำรับกำรเตรยีมพล 
๗) ลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำร

ระหว่ำงประเทศ 

หรือมีกำรต่อสู้ที่เสี่ยงต่อควำมปลอดภัยของ
ชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

๔. ปฏิบัติงำนที่มภีำระหน้ำที่หนักเกิน
กว่ำต ำแหน่งหน้ำที่จนเกิดประโยชน์ต่อทำง
รำชกำรเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี
ของตนเป็นผลดีด้วย 

๕. ปฏิบัติงำนตำมต ำแหน่งหน้ำท่ีด้วย
ควำมตรำกตร ำเหน็ดเหนื่อยยำกล ำบำก
เป็นพิเศษ และงำนนั้นไดผ้ลดีเป็นประโยชน์
ต่อทำงรำชกำรและสังคม 

๖. ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยให้
กระท ำกิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจนส ำเร็จ
เป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชำติ 
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๒.  การได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจ ามีขั้นค่าจ้าง
ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง) 

กำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรก ำหนดให้เลื่อนได้
ไม่เกินขั้นสูงของต ำแหน่ง โดยในกรณีที่ลูกจ้ำงประจ ำมีขั้นค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงของ
อันดับหรือต ำแหน่ง อยู่ก่อนรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้เบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนพิเศษ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน
พิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือ
ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต ำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้ 

“ใกล้ถึงขั้นสูง” หมำยควำมว่ำ ก่อนถึงขั้นสูงของระดับ
ต ำแหน่งในแต่ละประเภทต ำแหน่ง หรือก่อนถึงขั้นสูงสุดไม่เกินหนึ่งขั้นของอันดับ
หรือต ำแหน่ง 

การประเมินให้เลื่อนขัน้
ค่าจ้าง 

ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ  
(อัตราร้อยละของค่าจ้างที่ถึงขัน้สูงของอนัดับหรือต าแหน่ง) 

ครึ่งขั้น ร้อยละ ๒ 

หนึ่งขั้น ร้อยละ ๔ 

หนึ่งขั้นครึ่ง ร้อยละ ๖ 

ลูกจ้ำงประจ ำซึ่งมีขั้นค่ำจ้ำงใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต ำแหน่ง และได้รับกำรประเมินให้
เลื่อนขั้นค่ำจ้ำงเกินกว่ำขั้นค่ำจ้ำงที่เหลืออยู่ในอันดับหรือต ำแหน่งนั้น ให้เลื่อนขั้นที่ได้รับ
กำรประเมินถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือต ำแหน่งก่อน และน ำจ ำนวนขั้นที่เหลือจำกกำร
เลื่อนขั้นดังกล่ำวมำเบิกจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษในอัตรำร้อยละ ๒ กรณีเหลือครึ่งขั้น 
หรือร้อยละ ๔ กรณีเหลือหน่ึงขั้น 
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๓.  อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๙ 

พฤษภำคม ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรับโครงสร้ำงอัตรำค่ำจ้ำงลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร ได้
ก ำหนดบัญชีโครงสร้ำงอัตรำค่ำจ้ำงลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร โดยลูกจ้ำงประจ ำของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีบัญชีโครงสร้ำงอัตรำค่ำจ้ำง สรุปได้ดังนี้ 

 
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ 

ล าดับ
ขั้น 

อัตราค่าจ้าง 
ล าดับ
ขั้น 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ล าดับขั้น 
อัตรา
ค่าจ้าง 

๓๔ ๑๙,๑๐๐ ๒๔ ๒๑,๑๔๐ ๒๓.๕ ๒๕,๙๗๐ 
๓๔.๕ ๑๙,๔๑๐ ๒๔.๕ ๒๑,๕๐๐ ๒๔ ๒๖,๔๖๐ 
๓๕ ๑๙,๗๒๐ ๒๕ ๒๑,๘๘๐ ๒๔.๕ ๒๖,๙๘๐ 

๓๕.๕ ๒๐,๐๔๐ ๒๕.๕ ๒๒,๒๓๐ ๒๕ ๒๗,๔๘๐ 
๓๖ ๒๐,๓๖๐ ๒๖ ๒๒,๖๐๐ ๒๕.๕ ๒๘,๐๓๐ 

๓๖.๕ ๒๐,๖๘๐ ๒๖.๕ ๒๒,๙๘๐ ๒๖ ๒๘,๕๖๐ 
๓๗ ๒๑,๐๑๐ ๒๗ ๒๓,๓๔๐ ๒๖.๕ ๒๙,๑๑๐ 

  ๒๗.๕ ๒๓,๗๑๐ ๒๗ ๒๙,๖๘๐ 
  ๒๘ ๒๔,๐๘๐ ๒๗.๕ ๓๐,๒๒๐ 
  ๒๘.๕ ๒๔,๔๕๐ ๒๘ ๓๐,๗๙๐ 
  ๒๙ ๒๔,๘๕๐ ๒๘.๕ ๓๑,๓๔๐ 
  ๒๙.๕ ๒๕,๒๕๐ ๒๙ ๓๑,๘๘๐ 
  ๓๐ ๒๕,๖๗๐ ๒๙.๕ ๓๒,๔๕๐ 
    ๓๐ ๓๓,๐๐๐ 
    ๓๐.๕ ๓๓,๕๐๐ 
    ๓๑ ๓๔,๑๑๐ 
    ๓๑.๕ ๓๔,๖๘๐ 
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กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ 
ล าดับ
ขั้น 

อัตราค่าจ้าง 
ล าดับ
ขั้น 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ล าดับขั้น 
อัตรา
ค่าจ้าง 

    ๓๒ ๓๕,๒๒๐ 
    ๓๒.๕ ๓๕,๗๖๐ 
    ๓๓ ๓๖,๔๕๐ 
    ๓๓.๕ ๓๗,๑๓๐ 
    ๓๔ ๓๗,๘๓๐ 
    ๓๔.๕ ๓๘,๔๔๐ 
    ๓๕ ๓๙,๐๕๐ 
    ๓๕.๕ ๓๙,๖๘๐ 
    ๓๖ ๔๐,๓๑๐ 
    ๓๖.๕ ๔๐,๙๖๐ 
    ๓๗ ๔๑,๖๑๐ 

๔.  อัตราค่าจ้างขั้นสูงของลูกจ้างประจ า 
ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๒๗ ลงวันที่ ๖ 

มีนำคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร
ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงสูงกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นสูงของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละ
ระดับ ได้ปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นสูงของลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร โดยลูกจ้ำงประจ ำ
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีอัตรำค่ำจ้ำงขั้นสูง ดังนี้ 
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ล าดับ กลุ่มงาน รหัส ต าแหน่ง ระดับ 
อัตราค่าจ้าง

ขั้นสูง 

๑ บริกำรพื้นฐำน ๑๑๐๑ พนักงำนท่ัวไป บ ๒ ๒๑,๐๑๐ 

๒ บริกำรพื้นฐำน ๑๑๐๒ คนสวน บ ๒ ๒๑,๐๑๐ 

๓ บริกำรพื้นฐำน ๑๑๐๓ พนักงำนสถำนที ่ บ ๒ ๒๑,๐๑๐ 

๔ บริกำรพื้นฐำน ๑๑๐๖ 
ผู้ดูแลหมวด
สถำนท่ี 

บ ๒/
หัวหน้ำ 

๒๕,๖๗๐ 

๕ บริกำรพื้นฐำน ๑๑๑๗ พนักงำนบริกำร บ ๒ ๒๕,๖๗๐ 

๖ บริกำรพื้นฐำน ๑๑๑๗ พนักงำนบริกำร 
บ ๒/

หัวหน้ำ 
๓๔,๑๑๐ 

๗ บริกำรพื้นฐำน ๑๔๐๕ พนักงำนโรงพิมพ์ บ ๒ ๒๕,๖๗๐ 

๘ บริกำรพื้นฐำน ๑๔๐๙ 
พนักงำนบริกำร
เอกสำรทั่วไป 

บ ๒ ๒๕,๖๗๐ 

๙ สนับสนุน ๒๙๑๓ 
พนักงำนขับ
รถยนต ์

ส ๒ ๓๔,๑๑๐ 

๑๐ สนับสนุน ๒๙๑๓ 
พนักงำนขับ
รถยนต ์

ส ๒/
หัวหน้ำ 

๔๑,๖๑๐ 

 ๕.  ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา 

ตำมระ เบี ยบรั ฐ สภำ  ว่ ำ ด้ ว ยค่ ำ ตอบแทน พิ เ ศษของ
ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ก ำหนดให้
ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษเป็น 
รำยเดือน ดังนี้ 
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ระยะเวลาปฏิบัติราชการ ได้รับในอัตรา (บาท/เดือน) 

ยังไม่ครบ ๑๐ ปี ๕,๐๐๐ บำท 

ครบ ๑๐ ปี ๖,๐๐๐ บำท 

ครบ ๑๕ ปี ๗,๐๐๐ บำท 

ครบ ๒๐ ปี ๘,๐๐๐ บำท 

ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลำปฏิบตัิหน้ำทีร่ำชกำรไม่น้อยกว่ำ ๓ ใน ๔ ของจ ำนวนวันท ำกำรใน
เดือนนั้นๆ 
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บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  
(กรณีผู้ไม่เป็นสมำชิก กบข.) 

 
ตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

บ ำเหน็จบ ำนำญเป็นสิทธิประโยชน์อย่ำงหนึ่งที่ทำงรำชกำรจ่ำยเป็นเงิน
ให้แก่ข้ำรำชกำรที่พ้นจำกรำชกำร เพ่ือควำมมั่นคงและเป็นหลักประกันในชีวิต 
โดยให้เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

บ ำเหน็จ หมำยถึง เงินตอบแทนควำมชอบที่ได้รับรำชกำรมำซึ่งจ่ำยเป็น
เงินก้อนครั้งเดียว  

บ ำนำญ หมำยถึง เงินตอบแทนควำมชอบที่ได้รับรำชกำรมำซึ่งจ่ำยเป็น
รำยเดือนจนกว่ำจะถึงแก่กรรม หรือหมดสิทธิ  

สิทธิในบ ำเหน็จปกติ 
 เมื่อข้ำรำชกำรผู้ใดออกจำกรำชกำรให้จ่ำยบ ำเหน็จหรือบ ำนำญให้ 
ตำมเกณฑ์ สิทธิในบ ำเหน็จหรือบ ำนำญเป็นสิทธิเฉพำะตัว จะโอนไม่ได้ 
 ข้ำรำชกำรซึ่งได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญเมื่อก่อนออกจำกรำชกำรหรือก่อน
ได้รับค ำสั่งให้ไปท ำกำรใด ๆ ต้องได้รับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณประเภท
เงินเดือน 
 บุคคลที่ระบุไว้ต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญปกติ 
 (๑) ข้ำรำชรัฐสภำสำมัญ ซึ่งถูกไล่ออกจำกรำชกำรเพรำะมีควำมผิด 
 (๒) ผู้ซึ่งมีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญไม่ครบหนึ่งปี
บริบูรณ ์
 ข้ำรำชกำรมีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญปกติด้วยเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุทดแทน 
 (๒) เหตุทุพพลภำพ 
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 (๓) เหตุสูงอำยุ 
 (๔) เหตุรับรำชกำรนำน 
 สิทธิในกำรขอบ ำเหน็จบ ำนำญปกติตำมนี้ให้มีอำยุควำมสำมปี 

ผู้มีสิทธิที่จะได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญปกติ  ต้องเข้ำเหตุใดเหตุหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

๑. เหตุทดแทน ให้แก่ข้ำรำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำรเพรำะเลิกหรือยุบ
ต ำแหน่งหรือมีค ำสั่งให้ออกโดยไม่มีควำมผิด หรือออกตำมบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ หรือทหำรซึ่งออกจำกกองหนุนมีเบี้ยหวัด   
 ๒. เหตุทุพพลภำพ ให้แก่ข้ำรำชกำรผู้ป่วยเจ็บทุพพลภำพ  ซึ่งแพทย์ที่
ทำงรำชกำรรับรองได้ตรวจและแสดงควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถรับรำชกำรใน
ต ำแหน่งหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไปได้  เช่น  เจ็บป่วยเป็นอัมพำต หรือเป็น 
โรคจิต โรคประสำท เป็นต้น กำรออกจำกรำชกำรด้วยเหตุทุพพลภำพนี้  
ข้ำรำชกำรมีสิทธิที่จะลำออกได้เองหรือทำงรำชกำรจะสั่งให้ออกก็ได้  ข้อส ำคัญ
จะต้องให้แพทย์ท ำกำรตรวจและให้ควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถรับรำชกำรใน
ต ำแหน่งหน้ำที่นั้นต่อไปได้ 

๓. เหตุสูงอำยุ ให้แก่ข้ำรำชกำรผู้มีอำยุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
(เกษียณอำยุ) หรือลำออกเม่ือมีอำยุครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์ 

ข้ำรำชกำรผู้มีอำยุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์  เป็นอันพ้นจำกรำชกำรเมื่อสิ้น
ปีงบประมำณที่มีอำยุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์  ยกเว้นกรณีท่ีมีกฎหมำยบัญญัติให้รับ
รำชกำรต่อไปได้อีก เช่น ข้ำรำชกำรตุลำกำร  ข้ำรำชกำรอัยกำร และข้ำรำชกำร
ในพระองค์  เป็นต้น 

ข้ำรำชกำรที่ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุทดแทน  เหตุทุพพลภำพ  หรือ
เหตุสูงอำยุ  ถ้ำมีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป 
มีสิทธิเลือกขอรับบ ำเหน็จหรือบ ำนำญก็ได้  แต่ถ้ำมีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณ
บ ำเหน็จบ ำนำญไม่ถึง ๑๐ ปี  มีสิทธิได้รับเพียงบ ำเหน็จเท่ำนั้น     
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๔. เหตุรับรำชกำรนำน ให้แก่ข้ำรำชกำรซึ่งมีเวลำรำชกำรส ำหรับ
ค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญครบ ๓๐ ปีบริบูรณ์ 

ถ้ำข้ำรำชกำรผู้ใดมีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญครบ 
๒๕ ปีบริบูรณ์แล้ว ประสงค์จะขอลำออกจำกรำชกำรก็ให้ผู้มีอ ำนำจสั่งอนุญำต
ให้ลำออกจำกรำชกำรเพ่ือรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุรับรำชกำรนำนได้ 

ข้ำรำชกำรผู้ซึ่งมีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญไม่ถึง  
๑๐ ปีบริบูรณ์ มีสิทธิได้บ ำเหน็จ 

ข้ำรำชกำรผู้ซึ่งมีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญตั้งแต่ ๑๐ 
ปีบริบูรณ์ข้ึนไป มีสิทธิได้บ ำนำญ 

 กำรนับเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ 
ให้น ำเวลำรำชกำรปกติบวกด้วยเวลำทวีคูณ  หักด้วย  วันลำระหว่ำง

เวลำทวีคูณ และวันลำซึ่งไม่ได้รับเงินเดือน 

เงินเดือนเดือนสุดทำย หมำยถึง เงินเดือนที่ไดรับจำกเงินงบประมำณ
ประเภท เงินเดือนเดือนสุดทำย ที่ออกจำกรำชกำร รวมเงินเพ่ิมพิเศษรำยเดือน 
ส ำหรับกำรสูรบ (พ.ส.ร.) ดวย  

เวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ หมำยถึง เวลำรำชกำร
ที่ขำรำชกำรรับรำชกำรมำตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้ำยที่ไดรับเงินเดือนตำมเกณฑ
และวิธีกำรที่บัญญัติไว ในพระรำชบัญญัตินี้ ที่ได รับเงินเดือน กรณีที่มีกำร
ประกำศกฎอัยกำรศึก ระหวำงปฏิบัติหนำที่รำชกำรประจ ำในเขตที่ไดมีกำร
ประกำศกฎอัยกำรศึกใหนับรวมไปดวย ทั้งนี้ ใหหักเวลำรำชกำรที่มิไดอยูปฏิบัติ
หนำที่ออกดวย  

กำรตัดเวลำรำชกำร 
๑. เวลำที่ไม่ได้รับเงินเดือนด้วยเหตุใด ๆ เช่น ป่วย ลำ ขำด พักรำชกำร 

ลำศึกษำต่อโดยไม่ได้รับเงินเดือน ลำติดตำมคู่สมรสไปต่ำงประเทศ ลำกิจเพ่ือ
เลี้ยงดูบุตรโดยไม่ได้รับเงินเดือน ให้ตัดเวลำระหว่ำงนั้นออก หรือถูกสั่งพัก
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รำชกำรโดยได้รับเงินเดือนไม่เต็มอัตรำ เช่น ได้รับครึ่งหนึ่ง หรือ ๑ ใน ๓ หรือ  
๑ ใน ๔ ให้ตัดเวลำรำชกำรออกตำมส่วนที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน 

๒. เวลำระหว่ำงรับเบี้ยหวัด นับเวลำรำชกำรให้ ๑ ใน ๔ 
๓. ผู้มีสิทธิได้นับเวลำรำชกำรเป็นทวีคูณ กรณีประกำศกฎอัยกำรศึก 

ถ้ำวันใดไม่มำปฏิบัติรำชกำรในระหว่ำงประกำศกฎอัยกำรศึก ด้วยเหตุใดก็ตำม 
ไม่มีสิทธิได้นับเวลำทวีคูณในวันนั้น 

บ ำเหน็จบ ำนำญที่เกี่ยวข้องกับข้ำรำชกำรที่เกษียณอำยุ มี ๒ ประเภท คือ 
๑. บ ำเหน็จบ ำนำญปกติ ผู้มีสิทธิได้รับจะต้องเป็นผู้ที่รับเงินเดือนจำก

เงินงบประมำณ มีอำยุรำชกำรตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป ไม่ถูกไล่ออกหรือปลดออกจำก
รำชกำร ต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรวิสำมัญหรือลูกจ้ำง และต้องไม่เป็นผู้ซึ่งรัฐบำล
ก ำหนด เงินอย่ำงอ่ืนไว้ให้แทนบ ำเหน็จแล้ว ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญนั้น
ให้ถือเกณฑ ์ดังนี้  

กำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ  
บ ำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x จ ำนวนปีเวลำรำชกำร  
บ ำนำญ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x จ ำนวนปีเวลำรำชกำร  

           ๕๐  
* จ ำนวนปเวลำรำชกำร หมำยถึง จ ำนวนปรวมเศษของป ถำถึง

ครึ่งปใหนับเปน ๑ ป  
 

ตัวอย่ำงในกำรค ำนวณบ ำเหน็จ (กรณีไม่เป็นสมำชิก กบข.) 
 

กรณีที่ท่ำนเลือกรับบ ำเหน็จ ท่ำนจะได้รับเงินก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียว
โดยมีวิธีกำรค ำนวณดังนี้  

วิธีกำรค ำนวณ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย X จ ำนวนปีเวลำรำชกำรรวม
ทวีคูณ  
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ตัวอย่ำง ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ำย ๓๖,๐๐๐ บำท มีเวลำ
รำชกำร ๓๖ ป ี๔ เดือน ๑๕ วัน  

เงินบ ำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย X จ ำนวนปีเวลำรำชกำร        
รวมทวีคูณ = ๓๖,๐๐๐ x ๓๖ = ๑,๒๙๖,๐๐๐ บำท  

หมำยเหตุ: เศษเดือนที่ไม่ถึง ๖ เดือน ให้ตัดทิ้ง ถ้ำถึง ๖ เดือน ให้ปัด
เป็น ๑ ปี  

ตัวอย่ำง ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ำย ๓๖,๐๐๐ บำท มีเวลำ
รำชกำร ๓๖ ป ี๖ เดือน  
        เงินบ ำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย  X จ ำนวนปีเวลำรำชกำร        
รวมทวีคูณ = ๓๖,๐๐๐ x ๓๗ = ๑,๓๓๒,๐๐๐ บำท  
 

ตัวอย่ำงในกำรค ำนวณบ ำนำญ (กรณีไม่เป็นสมำชิก กบข.) 
 

บ ำนำญ คือ เงินตอบแทนที่ท่ำนจะได้รับเป็นรำยเดือน กรณีที่ไม่ได้เป็น
สมำชิก กบข. ค ำนวณได้ดังนี้  

บ ำนำญปกติ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย  X จ ำนวนปีเวลำรำชกำร       
รวมทวีคูณ /๕๐  

หมำยเหตุ : บ ำนำญรำยเดือนที่ได้รับต้องไม่เกินเงินเดือนเดือน
สุดท้ำย  

ตัวอย่ำง ข้ำรำชกำรรับเงินเดือนเดือนสุดท้ำย ๓๖,๐๐๐ บำท มีเวลำ
รำชกำร ๓๖ ป ี๔ เดือน ๑๕ วัน  

= เงินเดือนเดือนสุดท้ำย X จ ำนวนปีเวลำรำชกำรรวมทวีคูณ / ๕๐  
= ๓๖,๐๐๐ X ๓๖ หำร ๕๐ = ๒๕,๙๒๐ บำท  

  *** ข้ำรำชกำรรำยนี้ได้รับเงินบ ำนำญรำยเดือน เดือนละ ๒๕,๙๒๐ บำท 
เนื่องจำกอยู่ในเงื่อนไขตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด คือ ต้องไม่เกินเงินเดือนเดือน
สุดท้ำย = ๓๖,๐๐๐ บำท  
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๒. บ ำเหน็จตกทอด พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
ก ำหนดว่ำ ผู้ได้รับบ ำนำญปกติอยู่หรือผู้มีสิทธิได้รับบ ำนำญถึงแก่ควำมตำยให้
จ่ำยเงินเป็นบ ำเหน็จตกทอดให้แก่ทำยำทผู้มีสิทธิเป็นจ ำนวนสำมสิบเท่ำของ
บ ำนำญรำยเดือนที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

กำรค ำนวณบ ำเหน็จตกทอด  
(๑) บ ำเหน็จตกทอด = บ ำนำญรำยเดือนคูณด้วยสำมสิบ 

(ส ำหรับข้ำรำชกำรบ ำนำญ) หรือ บ ำเหน็จตกทอด = เงินเดือนเดือนสุดท้ำยคูณ
ด้วยอำยุรำชกำร (ส ำหรับข้ำรำชกำรที่ถึงแก่กรรมระหว่ำงรับรำชกำรและมีอำยุ
รำชกำรตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป)  

(๒) กำรค ำนวณบ ำเหน็จตกทอดรำยใดได้เงินบ ำเหน็จตกทอด
ไม่ถึงสำมพันบำทให้จ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จตกทอดสำมพันบำท  

 ๓. บ ำเหน็จด ำรงชีพ หมำยถึง เงินที่จ่ำยให้แก่ผู้รับบ ำนำญปกติโดยน ำ
เงินบ ำเหน็จตกทอด มำจ่ำยให้ก่อนในอัตรำ ๑๕ เท่ำของบ ำนำญสุทธิรำยเดือน
แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บำท หำกมีสิทธิได้รับส่วนที่ เกิน  ๒๐๐,๐๐๐ บำท 
สำมำรถยื่นขอรับได้เมื่ออำยุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 
๔๐๐,๐๐๐ บำท 

หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ 
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดไว้ 

มีดังนี ้ 
กำรค ำนวณบ ำเหน็จด ำรงชีพ จะค ำนวณจำกเงินบ ำนำญรำยเดือน 

เท่ำนั้น จะไม่น ำเงินอ่ืน ๆ มำรวมค ำนวณ  
กำรขอรับเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ ขอรับได้ ๒ ครั้ง ตำมเงื่อนไขดังนี้  
ขอรับครั้งแรก  
- เงินบ ำนำญ x ๑๕ เท่ำ แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บำท 
- ยื่นเรื่องขอรับพร้อมกับเรื่องขอรับบ ำนำญก็ได้ 
- หำกไม่ยื่นเรื่องขอรับพร้อมกับขอรับบ ำนำญ ให้ยื่นเรื่องขอรับได้    
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  ในเดือน ตุลำคม – ธันวำคม ของทุกปี  
ขอรับครั้งที่สอง  
- เงินบ ำนำญ x ๑๕ เท่ำ หัก บ ำเหน็จด ำรงชีพที่ขอรับครั้งแรก แต่รวม

วงเงินที่ขอรับครั้งแรกและครั้งที่สองแล้วต้องไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บำท  
- ยื่นเรื่องขอรับเมื่ออำยุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์  
- จะขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพในครำวเดียว เมื่ออำยุครบ ๖๕ ปีก็ได้  

= เงินบ ำนำญ x ๑๕ เท่ำ แต่ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บำท 

กำรจ่ำยเงินบ ำเหน็จตกทอด ให้จ่ำยแก่ทำยำทผู้มีสิทธิ ดังนี้   
๑. บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้ำสมำชิกผู้ตำยมีบุตรตั้งแต่สำมคนขึ้นไปให้

ได้รับสำมส่วน 
๒. สำมีหรือภริยำให้ได้รับหนึ่งส่วน 
๓. บิดำมำรดำ หรือบิดำหรือมำรดำที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน 
ในกรณีไม่มีทำยำทในข้อใด หรือทำยำทนั้นได้ตำยไปเสียก่อนให้แบ่ง

เงินดังกล่ำวระหว่ำงทำยำทผู้มีสิทธิในอนุมำตรำที่มีทำยำทผู้มีสิทธิได้รับ 
ในกรณีไม่มีทำยำททั้งสำมข้อดังกล่ำว ให้จ่ำยแก่บุคคลซึ่งสมำชิกผู้ตำย

แสดงเจตนำไว้ต่อส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดตำมแบบและวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด 

ในกรณีที่ไม่มีทำยำทและบุคคลซึ่งสมำชิกผู้ตำยได้แสดงเจตนำไว้หรือ
บุคคลนั้นได้ตำยไปก่อน ให้สิทธิในบ ำเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง 

เงินช่วยพิเศษกรณีข้ำรำชกำรผู้รับบ ำนำญถึงแก่ควำมตำย 
ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และ

เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก ำหนดให้ในกรณีที่
ข้ำรำชกำรผู้รับบ ำนำญ ถึงแก่ควำมตำย ให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษให้แก่บุคคลที่
ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำยและระเบียบดังกล่ำวแล้วแต่กรณี  ดังนี้ 
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๑. จ่ำยให้แก่บุคคลซึ่งข้ำรำชกำร  ผู้รับบ ำนำญ ลูกจ้ำงประจ ำ ที่ถึงแก่
ควำมตำยได้แสดงเจตนำระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษไว้เป็นหนังสือยื่น
ต่อส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดตำมแบบที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด โดยข้ำรำชกำร
และผู้รับบ ำนำญใช้แบบ   

๒. กรณีข้ำรำชกำร ผู้รับบ ำนำญ ถึงแก่ควำมตำยไม่ได้แสดงเจตนำไว้ 
หรือบุคคลที่ได้แสดงเจตนำไว้ได้ถึงแก่ควำมตำยไปก่อนผู้แสดงเจตนำหรือถึงแก่
ควำมตำยไปก่อนที่จะมีกำรจ่ำยเงินช่วยพิเศษ ให้จ่ำยให้แก่บุคคลตำมล ำดับ 
ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดำ - มำรดำ หำกบุคคลในล ำดับก่อนมีชีวิตอยู่บุคคลใน
ล ำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ  และหำกผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษใน
ล ำดับเดียวกันมีหลำยคนให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษให้แก่ผู้ซึ่งบุคคลในล ำดับนั้น
มอบหมำยเป็นหนังสือหรือบุคคลที่เป็นผู้จัดกำรงำนศพ 

๓. หำกไม่ได้แสดงเจตนำไว้ หรือบุคคลที่แสดงเจตนำไว้ถึงแก่ควำมตำย
ไปก่อน และไม่มีคู่สมรส บุตร บิดำมำรดำ สิทธินี้เป็นอันยุติลง 

สูตรกำรคิดเงินช่วยพิเศษ   = บ ำนำญรำยเดือนรวมกับเงินช่วยค่ำ 
        ครองชีพ x ๓ 

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรได้รับสิทธิบ ำเหน็จบ ำนำญ 
เหตุออก 

จำกรำชกำร 
อำย ุ

รำชกำร 
สิทธิรับ 
บ ำเหน็จ 
บ ำนำญ 

ได้รับเงินจำก 
กระทรวงกำรคลัง 

 ไม่ถึง ๑๐ ปี - - 
ลำออก 
ให้ออก 

ปลดออก 

๑๐ ปีขึ้นไป 
แต่ไม่ถึง ๒๕ ปี 

บ ำเหน็จ บ ำเหน็จ 

 
๒๕ ปีขึ้นไป 

บ ำนำญ บ ำนำญ 

  หรือเลือกรับ 
บ ำเหน็จ บ ำเหน็จ 
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เหตุออก 
จำกรำชกำร 

อำย ุ
รำชกำร 

สิทธิรับ 
บ ำเหน็จ 
บ ำนำญ 

ได้รับเงินจำก 
กระทรวงกำรคลัง 

 ไม่ถึง ๑ ปี - - 

เกษียณ 
๑ ปี 

แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี 
บ ำเหน็จ บ ำเหน็จ 

สูงอำย ุ
ทุพพลภำพ 
ทดแทน ๑๐ ปีขึ้นไป 

บ ำนำญ บ ำนำญ 

  หรือเลือกรับ 
บ ำเหน็จ 

เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x 
เวลำรำชกำร 

เสียชีวิต(ปกติ) ๑ ปีขึ้นไป บ ำเหน็จตกทอด บ ำเหน็จตกทอด 

เสียชีวิต 
ระหว่ำงรับ
บ ำนำญ 

 
- 

 
- 

บ ำเหน็จตกทอด (๓๐ เท่ำ 
บ ำนำญรำยเดือน) 

เงินช่วยพิเศษ 
(๓ เท่ำบ ำนำญรำยเดือน) 

ไล่ออก - - - 

 
 

  



- ๘๔ - 

บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร   
(กรณีเป็นสมำชิก กบข.) 

 
ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๙  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เป็นหน่วยงำนของรัฐที่เป็น

นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 
๒๕๓๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

๑. เป็นหลักประกันกำรจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญและให้ประโยชน์ตอบแทน
กำรรับรำชกำรแก่ข้ำรำชกำรเมื่อออกจำกรำชกำร  

๒. ส่งเสริมกำรออมทรัพย์ของสมำชิก  
๓. จัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมำชิก 

หน้ำที่หลักของ กบข. มี ๒ ด้ำน คือ 
๑. ด้ำนกำรลงทุน : กบข. มีหน้ำที่บริหำรเงินออมของข้ำรำชกำรที่เป็น

สมำชิก โดยน ำเงินที่รับจำกสมำชิกและส่วนรำชกำรต้นสังกัดของสมำชิกไป
ลงทุนภำยใต้วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนตำมที่กฎหมำยก ำหนด เพ่ือ
สร้ำงผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยำวที่เหมำะสมและภำยใต้กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่
มีประสิทธิภำพ ซึ่งผลตอบแทนดังกล่ำวจะต้องสูงกว่ำเงินเฟ้อเฉลี่ยในระยะเวลำ
เดียวกัน 

๒. ด้ำนสมำชิก : กบข. มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรรับจ่ำยเงิน
และกำรจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่สมำชิก และส่วนรำชกำรต้นสังกัด ท ำกำร
ประชำสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรบริหำร
เงินทุนและกิจกำรของ กบข. และจัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ให้แก่
สมำชิก 
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สมำชิกและสิทธิประโยชน์ของสมำชิก กบข. 

ข้ำรำชกำรที่เข้ำรับรำชกำรตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๔๐ ทุกคนต้อง
เป็นสมำชิก กบข. ตำมที่พระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ก ำหนด ส่วนข้ำรำชกำรที่เข้ำรับรำชกำรก่อนวันที่ ๒๗ มีนำคม 
๒๕๔๐ มีสิทธิเลือกเป็นสมำชิกตำมควำมสมัครใจ  

ปัจจุบัน สมำชิก กบข. ประกอบด้วยข้ำรำชกำร ๑๒ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
๑. ข้ำรำชกำรพลเรือน 
๒. ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร 
๓. ข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร 
๔. ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
๕. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๖. ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ 
๗. ข้ำรำชกำรต ำรวจ 
๘. ข้ำรำชกำรทหำร 
๙. ข้ำรำชกำรส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ 
๑๐. ข้ำรำชกำรศำลปกครอง 
๑๑. ข้ำรำชกำรส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
๑๒. ข้ำรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 
      ทุจริตแห่งชำติ 
เมื่อปี ๒๕๔๙ ได้มีกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ

ข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือให้ครอบคลุมสิทธิของผู้ที่เคยเป็นข้ำรำชกำรสมำชิก 
กบข. ใน ๒ กรณี ดังต่อไปนี้ 

กรณีที่ ๑ สมำชิก กบข. ที่โอนย้ำยไปปฏิบัติงำนที่องค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตำมที่มีกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรี ให้คงเป็นสมำชิก กบข. ต่อไปได ้
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กรณีที่ ๒ สมำชิก กบข. ซึ่งรับรำชกำรอยู่ในมหำวิทยำลัยที่แปรสภำพ
เป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐและมีควำมประสงค์เป็นสมำชิก กบข. ต่อไป 
แม้มหำวิทยำลัยจะไม่เป็นส่วนรำชกำรแล้วก็ตำม 
 
สิทธิประโยชน์ของสมำชิก 
 สมำชิกมีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม 
เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติ เมื่อสมำชิกภำพของสมำชิกสิ้นสุดลง โดยจ ำแนกรำยละเอียด 
ดังนี้ 
 ๑. สมำชิกซึ่งส่งเงินสะสมเข้ำกองทุนมีสิทธิได้รับเงินสะสม เงินสมทบ 
และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่ำวจำกกองทุน 
 ๒. สมำชิกซึ่งมีเวลำรำชกำรตั้งแต่ ๑๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒๕ ปี 
มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จ 
 ๓. สมำชิกซึ่งรับรำชกำรตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๔๐ ซึ่งมีเวลำ
รำชกำรตั้งแต่ ๒๕ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิได้รับบ ำนำญ เงินชดเชย และ
ผลประโยชน์ตอบแทนจำกเงินดังกล่ำว เว้นแต่จะเลือกรับบ ำเหน็จแทน 
 ส่วนสมำชิกซึ่งรับรำชกำรอยู่ก่อนวันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๔๐ ซึ่งมีเวลำ
รำชกำรตั้งแต่ ๒๕ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิได้รับบ ำนำญ เงินประเดิม เงินชดเชย 
และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่ำว เว้นแต่จะเลือกรับบ ำเหน็จแทน 
 
หลักเกณฑ์กำรคิดค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ 

บ ำเหน็จ = เงินเดือนสุดท้ำย x อำยุรำชกำร 

บ ำนำญ = เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้ำยก่อนออกจำกรำชกำร x อำยุรำชกำร 
                                                     ๕๐ 
ซึ่งจะได้รับไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้ำย  
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บ ำเหน็จ (กรณีเป็นสมำชิก กบข.) 
วิธีกำรค ำนวณ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย X จ ำนวนปีเวลำรำชกำร    

รวมทวีคูณ  
นอกจำกจะได้รับเงินก้อนตำมวิธีกำรค ำนวณดังกล่ำว  แล้ว ท่ำนจะ

ได้รับเงินสะสมเงินสมทบและดอกผล    
ตัวอย่ำง ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ำย ๓๖,๐๐๐ บำท มีเวลำ

รำชกำร ๓๖ ป ี๔ เดือน ๑๕ วัน (๓๖.๓๗ ปี)  
กำรค ำนวณเวลำรำชกำร  
๓๖ ป ี= ๓๖  
๔ เดือน = ๔ / ๑๒ เดือน  = ๐.๓๓  
๑๕ วัน = ๑๕ / ๓๖๐ วัน = ๐.๐๔  
สรุปเวลำรำชกำรค ำนวณได้ = ๓๖ + ๐.๓๓ + ๐.๐๔ = ๓๖.๓๗ ปี  
เงินบ ำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย  X จ ำนวนปีเวลำรำชกำร       

รวมทวีคูณ  
     = ๓๖,๐๐๐ x ๓๖.๓๗ = ๑,๓๐๙,๓๒๐ บำท  

หมำยเหตุ : กำรค ำนวณเวลำรำชกำรให้นับจ ำนวนปี + เศษของปี      
กำรนับเศษของปี คือ ๑๒ เดือน และ ๓๖๐ วัน = ปี  
 

บ ำนำญ กบข. (เป็นสมำชิก กบข.) 
บ ำนำญปกติ = เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้ำย X จ ำนวนปีเวลำ

รำชกำรรวมทวีคูณ / ๕๐  
หมำยเหตุ : บ ำนำญรำยเดือนที่ได้รับต้องไม่เกิน ๗๐% ของเงินเดือน 

เฉลี่ย ๖๐เดือนสุดท้ำย  
ตัวอย่ำง ข้ำรำชกำรมีเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้ำย ๓๐,๒๐๐ บำท 

และมีเวลำรำชกำร ๓๖ ปี ๔ เดือน ๑๕ วัน (๓๖.๓๗ ปี)  
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กำรค ำนวณเวลำรำชกำร  
๓๖ ป ี= ๓๖  
๔ เดือน = ๔ / ๑๒ เดือน = ๐.๓๓  
๑๕ วัน = ๑๕ / ๓๖๐ วัน = ๐.๕ / ๑๒ เดือน = ๐.๐๔  
สรุปเวลำรำชกำรค ำนวณได้ = ๓๖ + ๐.๓๓ + ๐.๐๔ = ๓๖.๓๗ ปี  
บ ำนำญปกติ = ๓๐,๒๐๐ X ๓๖.๓๗ / ๕๐ = ๒๑,๙๖๗.๔๘ บำท  
หลักเกณฑ์ : บ ำนำญต้องไม่เกิน ๗๐% ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือน

สุดท้ำย ๓๐,๒๐๐ X ๗๐ % = ๒๑,๑๔๐ บำท  
สรุป ข้ำรำชกำรรำยนี้ จะได้รับบ ำนำญเดือนละ ๒๑,๑๔๐ บำท และรับ

เงินก้อนในส่วนของ กบข. ประกอบด้วย เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสมเงิน
สมทบ และดอกผลของเงินดังกล่ำว 

 นอกจำกนี้สมำชิกยังมีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เหตุทุพพลภำพ 
 ๒. เหตุทดแทน 
 ๓. เหตุสูงอำยุ 
 - บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทุพพลภำพ ให้จ่ำยแก่สมำชิกซึ่งออกจำก
รำชกำรเพรำะเจ็บป่วยทุพพลภำพ ซึ่งแพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรองได้ตรวจและ
แสดงควำมเห็นว่ำ ไม่สำมำรถที่จะรับรำชกำรในต ำแหน่งหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้น
ต่อไปได ้
 - บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน ให้จ่ำยให้แก่สมำชิกซึ่งออกจำก
รำชกำรเพรำะทำงรำชกำรเลิกหรือยุบต ำแหน่งหรือมีค ำสั่งให้ออกโดยไม่มี
ควำมผิดหรือทหำรซึ่งออกจำกกองหนุนเบี้ยหวัด 
 - บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุสูงอำยุ ให้จ่ำยแก่สมำชิกซึ่งออกจำกรำชกำร
เมื่อมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว หรือลำออกเมื่อมีอำยุครบห้ำสิบปีบริบูรณ์แล้ว 
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 สมำชิกซึ่งมีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยเหตุทุพพลภำพ เหตุทดแทน 
หรือเหตุสูงอำยุจะได้รับเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 ๑.  ถ้ำมีเวลำรำชกำรตั้งแต่หนึ่งปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงสิบปีบริบูรณ์ 
มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จ 
 ๒. ถ้ำมีเวลำรำชกำรตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป แยกได้เป็น ๒ กรณี 
ดังนี้ 
  ๒.๑  สมำชิกซึ่งรับรำชกำรตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๔๐ ให้
มีสิทธิรับบ ำนำญ เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่ำว เว้นแต่จะ
เลือกรับบ ำเหน็จแทน 
  ๒.๒  สมำชิกซึ่งรับรำชกำรอยู่ก่อนวันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๔๐ 
ให้มีสิทธิได้รับบ ำนำญ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงิน
ดังกล่ำว เว้นแต่จะเลือกรับบ ำเหน็จแทน 
 ส ำหรับสมำชิกซ่ึงถูกไล่ออกจำกรำชกำร หรือถึงแก่ควำมตำย เนื่องจำก
กำรประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรงของตนเอง ผู้นั้นหรือทำยำทไม่สิทธิได้รับบ ำเหน็จ
บ ำนำญ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่ำว 
 ส ำหรับสมำชิกซึ่งถึงแก่ควำมตำยในระหว่ำงรับรำชกำรและควำมนั้น
มิได้เกิดขึ้น เนื่องจำกกำรประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรงของตนเอง หรือในกรณีที่
ผู้รับบ ำนำญถึงแก่ควำมตำย ให้จ่ำยบ ำนำญตกทอดแก่ทำยำทของสมำชิกหรือ
ผู้รับบ ำนำญ ตำมเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 ๑. บุตรให้ได้รับ ๒ ส่วน ถ้ำสมำชิกผู้ตำยมีบุตรตั้งแต่สำมคนขึ้นไปให้
ได้รับ ๓ ส่วน 
 ๒. สำมีหรือภริยำให้ได้รับ ๑ ส่วน 
 ๓. บิดำมำรดำ หรือบิดำ หรือมำรดำที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับ ๑ ส่วน 
 ในกรณีท่ีไม่มีทำยำท ตำมข้อ ๑ หรือ ข้อ ๒ หรือ ข้อ ๓ หรือทำยำทนั้น
ได้ตำยไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่ำวระหว่ำงทำยำทผู้มีสิทธิได้รับที่ยังเหลืออยู่ 
 ในกรณีท่ีไม่มีทำยำทเลยให้จ่ำยแก่บุคคลซึ่งสมำชิกผู้ตำยแสดงเจตนำได้
ต่อส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดตำมแบบและวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
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 นอกจำกสิทธิประโยชน์ที่สมำชิกจะได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ เงินสะสม 
เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่ำวแล้ว 
สมำชิกยังมีสิทธิได้รับสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์อ่ืนจำกกองทุนตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด และสมำชิกยังมีสิทธิกู้เงินจำกกองทุนไม่เกินจ ำนวนเงิน
สะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่ำวที่บันทึกไว้ในบัญชีเงิน
รำยบุคล เพ่ือใช่จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด 
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ประเภทของเงินที่มีใน กบข. 
เงินออมในบัญชีของสมำชิกแยกเป็นเงินส่วนที่รัฐเป็นผู้น ำส่งและ

สมำชิกน ำส่ง ดังนี้ 
๑. ส่วนที่รัฐเป็นผู้น ำส่ง 

ประเภทเงิน ควำมหมำย สิทธิได้รับ 
เงินประเดิม เงินท่ีภำครัฐน ำส่งให้เฉพำะสมำชิก 

กบข. ที่เป็นข้ำรำชกำรอยู่ก่อนวันที่ 
๒๗ มีนำคม ๒๕๔๐ โดยน ำส่งเงินก้อน
ในวันท่ีสมัครเป็นสมำชิก กบข.ครัง้
เดียวเท่ำนั้นเพื่อชดเชยเงินบ ำนำญที่
ลดลง 

เมื่อสิ้นสุดสมำชิกภำพ  และ
เลือกรับบ ำนำญเท่ำน้ัน 

เงินชดเชย เงินท่ีภำครัฐน ำส่งให้สมำชิกทุกเดอืน
ในอัตรำร้อยละ ๒ ของเงินเดือน
สมำชิก เพื่อชดเชยเงินบ ำนำญที่ลดลง 

เมื่อสิ้นสุดสมำชิกภำพ   
และเลือกรับบ ำนำญเท่ำน้ัน 

เงินสมทบ เงินท่ีภำครัฐน ำส่งให้สมำชิก กบข.    
ที่สะสมเงินเข้ำกองทุนทุกเดือนใน
อัตรำร้อยละ ๓ ของเงินเดือนสมำชิก 

เมื่อสิ้นสุดสมำชิกภำพ    
ทุกกรณ ี

  
 ๒. ส่วนที่สมำชิกเป็นผู้น ำส่ง 

ประเภทเงิน ควำมหมำย สิทธิได้รับ 
เงินสะสม เงินท่ีสมำชิกน ำส่งทุกเดือน ในอัตรำ

ร้อยละ ๓ ของเงินเดือนสมำขิก  
ซึ่งเงินเดือนดังกล่ำวไม่รวมกับเงินเพิ่ม
พิเศษรำยเดือนหรือเงินเพิม่อย่ำงอ่ืน 

เมื่อสิ้นสุดสมำชิกภำพ    
ทุกกรณ ี

เงินสะสมส่วน
เพิ่ม(ออมเพิ่ม) 

เงินท่ีสมำชิกสมคัรใจ สะสมเพิ่มจำก
อัตรำที่ก ำหนดไว้ ในอัตรำร้อยละ    
๑ – ๑๒ ของเงินเดือนสมำชิก 

เมื่อสิ้นสุดสมำชิกภำพ    
ทุกกรณ ี

 
 



- ๙๒ - 

สิทธิกำรรับเงินคืนจำก กบข. 
 สิทธิกำรรับเงินคืนจำก กบข. เกิดข้ึนเมื่อ สมำชิกภำพของสมำชิกสิ้นสุด
ลงเมื่อผู้นั้นออกจำกรำชกำร 
 

ตำรำงแสดงเหตุแห่งกำรสิ้นสุดสมำชิกภำพ 
เหตุแห่งกำรสิ้นสุดสมำชกิภำพ ควำมหมำย 

๑. เกษียณอำยุรำชกำร สมำชิกที่ออกจำกรำชกำรเมื่อมีอำยุครบ ๖๐ ปี
บริบูรณ ์

๒. เสยีชีวิต สมำชิกที่เสยีชีวิตระหว่ำงรับรำชกำร 
๓. ทุพพลภำพ สมำชิกที่ออกจำกรำชกำร เพรำะเจ็บป่วย ทุพพล

ภำพซึ่งแพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรองได้ตรวจและ
แสดงควำมเห็นว่ำ ไมส่ำมำรถท่ีจะรับรำชกำรใน
ต ำแหน่งหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไปได ้

๔. ทดแทน สมำชิกที่ออกจำกรำชกำร เพรำะทำงรำชกำรเลิก 
หรือยุบต ำแหน่ง หรือมีค ำสั่งให้ออกโดยไม่มี
ควำมผิด หรือทหำรซึ่งออกจำกกองหนุนเบี้ยหวัด 

๕. สูงอำย ุ สมำชิกที่ลำออกจำกรำชกำรเมื่อมอีำยุครบ ๕๐ ปี
บริบูรณ ์

๖. ลำออก สมำชิกที่ประสงค์ลำออกจำกรำชกำร โดยส่วน
รำชกำรต้นสังกัดอนุมัต ิ

๗. ให้ออก สมำชิกที่ออกจำกรำชกำรโดยส่วนรำชกำรต้น
สังกัดอนุมัต ิ

๘. ปลดออก สมำชิกที่ออกจำกรำชกำรโดยส่วนรำชกำรต้น
สังกัดให้ออกจำกโทษทำงวินัย 

๙. ไล่ออก สมำชิกที่ออกจำกรำชกำรโดยส่วนรำชกำรต้น
สังกัดไล่ออก เนื่องจำกมีควำมผิดทำงวินัยร้ำยแรง 

 
 



- ๙๓ - 

เหตุแห่งกำรสิ้นสุดสมำชกิภำพ ควำมหมำย 

๑๐. โอนไปหน่วยงำนของรัฐที่
ไม่ใช่ประเภทข้ำรำชกำร ตำม
พระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๙ 

สมำชิกที่โอนไปยังหน่วยงำนของรัฐที่ไม่ใช่
ข้ำรำชกำรตำมมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญตัิ
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๑. ออกรับเบี้ยหวัด สมำชิกที่เป็นข้ำรำชกำรทหำร (ย้ำย) ที่ยังไม่พ้น
เกณฑ์กองหนุนเมื่อออกจำกรำชกำรทหำรกอง
ประจ ำกำร ภำยใตเ้งื่อนไขและเง่ือนเวลำที่
ข้อบังคับ กระทรวงกลำโหมว่ำด้วยเบี้ยหวัด พ.ศ. 
๒๔๙๕ ก ำหนดไว ้

 
สิทธิกำรรับเงินคืน 
 สมำชิก กบข. เมื่อสิ้นสุดสมำชิกภำพจะได้รับเงิน ๒ ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ ๑ เงินบ ำเหน็จหรือเงินบ ำนำญรำยเดือน จำกกรมบัญชีกลำง 

กำรนับเวลำรำชกำรเพ่ือให้เกิดสิทธิรับบ ำเหน็จบ ำนำญให้นับจ ำนวนปี 
เศษของปีถ้ำถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
 กำรนับเวลำรำชกำรเพ่ือค ำนวณจ ำนวนบ ำเหน็จบ ำนำญให้นับจ ำนวนปี
รวมทั้งเศษของปีด้วย กำรนับเศษของปีซึ่งเป็นเดือนหรือวันให้ค ำนวณตำม
วิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและให้นับ ๑๒ เดือน เป็น ๑ ปี ส ำหรับจ ำนวนวันถ้ำมี
รวมกันหลำยระยะให้นับสำมสิบวันเป็นหนึ่งเดือน 

 ส่วนที่ ๒ เงิน กบข. รำยละเอียดแตกต่ำงตำมเวลำรำชกำร สิทธิและ
กำรเลือกใช้สิทธิรับบ ำเหน็จบ ำนำญ ดังนี้ 
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ตำรำงแสดงรำยละเอียดเงิน กบข.  
ที่สมำชิกจะได้รับเมื่อสิ้นสุดสมำชิกภำพด้วยเหตุต่ำงๆ 

 

เหตุออก 
จำกรำชกำร 

อำย ุ
รำชกำร 

สิทธิรับ 
บ ำเหน็จ 
บ ำนำญ 

เงินที่จะได้จำก 

กบข.  กระทรวงกำรคลัง 

 ไม่ถึง ๑๐ ปี - สะสม + สมทบ + 
ออมเพิ่ม (สมัครใจ) 

+ผลประโยชน์ 
- 

 
ลำออก 
ให้ออก 

ปลดออก 

๑๐ ปีขึ้นไป 
แต่ไม่ถึง ๒๕ 

ปี 

บ ำเหน็จ 
สะสม + สมทบ + 
ออมเพิ่ม (สมัครใจ) 

+ผลประโยชน์ บ ำเหน็จ 

 

๒๕ ปีขึ้นไป 
กรณีเลือก
บ ำนำญ 

ประเดิม (ถ้ำมี) + 
ชดเชย + สะสม + 
สมทบ + ออมเพิ่ม 

(สมัครใจ) +
ผลประโยชน์ 

บ ำนำญ 

  
กรณีเลือก
บ ำเหน็จ 

สะสม + สมทบ + 
ออมเพิ่ม (สมัครใจ) 

+ผลประโยชน์ 
บ ำเหน็จ 
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เหตุออก 
จำกรำชกำร 

อำย ุ
รำชกำร 

สิทธิรับ 
บ ำเหน็จ 
บ ำนำญ 

เงินที่จะได้จำก 

กบข.  กระทรวงกำรคลัง 

 
ไม่ถึง ๑ ปี - 

สะสม + สมทบ  
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ) 

+ผลประโยชน์ 
- 

 
๑ ปี 

แต่ไม่ถึง  
๑๐ ปี 

บ ำเหน็จ 

สะสม + สมทบ + 
ออมเพิ่ม (สมัครใจ) 

+ผลประโยชน์ 
บ ำเหน็จ 

เกษียณอำย ุ
ทุพพลภำพ 
ทดแทน 

๑๐ ปี     
ขึ้นไป 

กรณีเลือก
บ ำนำญ 

 
ประเดิม (ถ้ำมี) + 

ชดเชย + 
สะสม + สมทบ + 
ออมเพิ่ม (สมัครใจ) 

+ผลประโยชน์ 

บ ำนำญ 

 
 กรณีเลือก 

บ ำเหน็จ 

สะสม + สมทบ + 
ออมเพิ่ม (สมัครใจ) 

+ผลประโยชน์ 
บ ำเหน็จ 

 
เสียชีวิต(ปกติ) 

ไม่ถึง ๑ ปี - สะสม + สมทบ + 
ออมเพิ่ม (สมัครใจ) 
+    ผลประโยชน์ 

- 

๑ ปีขึ้นไป บ ำเหน็จ
ตกทอด 

สะสม + สมทบ + 
ออมเพิ่ม (สมัครใจ) 
+    ผลประโยชน์ 

บ ำเหน็จตก
ทอด 

(งด.เดือน
สุดท้ำย 
Xเวลำ

รำชกำร) 
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เหตุออก 
จำกรำชกำร 

อำย ุ
รำชกำร 

สิทธิรับ 
บ ำเหน็จ 
บ ำนำญ 

เงินที่จะได้จำก 

กบข.  กระทรวงกำรคลัง 

เสียชีวิต
ระหว่ำง 

รับบ ำนำญ 

 
- 

 
- - 

บ ำเหน็จตก
ทอด 

(๓๐ เท่ำ
บ ำนำญรำย

เดือน) 
เงินช่วยพิเศษ 
(๓ เท่ำบ ำนำญ

รำยเดือน) 

ไล่ออก 
- - สะสม + สมทบ + 

ออมเพิ่ม (สมัครใจ) 
+  ผลประโยชน์ 

- 

เสียชีวิตเพรำะ
ประพฤติชั่ว
อย่ำงร้ำยแรง 

- - สะสม + สมทบ + 
ออมเพิ่ม (สมัครใจ) 
+  ผลประโยชน์ 

ไม ่

ออกรับเบี้ย
หวัด 

- - สะสม + สมทบ + 
ออมเพิ่ม (สมัครใจ) 
+  ผลประโยชน์ 

เบี้ยหวัด 

ย้ำยประเภทรบั
เบี้ยหวัดเป็นรับ

บ ำเหน็จ 
บ ำนำญ (ต่อ)
เนื่องจำกออก
รับเบี้ยหวดั 

- กรณีเลือก
บ ำเหน็จ 

- 
บ ำเหน็จ 

 กรณีเลือก
บ ำนำญ 

ประเดิม (ถ้ำมี) 
+ ชดเชย + 
ผลประโยชน์ 

บ ำนำญ 
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เหตุออก 
จำกรำชกำร 

อำย ุ
รำชกำร 

สิทธิรับ 
บ ำเหน็จ 
บ ำนำญ 

เงินที่จะได้จำก 

กบข.  กระทรวงกำรคลัง 

โอนไป
หน่วยงำนของ

รัฐที่ไม่ใช่
ประเภท

ข้ำรำชกำร 
ตำม พ.ร.บ. 

กบข. 

- - สะสม + สมทบ + 
ออมเพิ่ม (สมัครใจ) 
+  ผลประโยชน์ 

- 
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ตำรำงแสดงสิทธิประโยชน์ 

รำยกำร ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ ระบบ กบข. 

๑. ผู้เป็นสมำชิก ข้ำรำชกำรทุกประเภทซึ่ง
รวมข้ำรำชกำรกำรเมือง 

๑. ข้ำรำชกำรทุกประเภท 
ยกเว้นข้ำรำชกำรกำรเมือง 
๒. ผู้เป็นข้ำรำชกำรอยู่ก่อน
วันท่ี ๒๗ มีนำคม ๒๕๔๐ และ
สมัครเป็นสมำชิก ภำยในวันท่ี 
๒๖ มีนำคม ๒๕๔๐  
๓. ผู้ที่เข้ำรับรำชกำรหรือโอน
มำเป็นข้ำรำชกำร ตั้งแต่วันท่ี 
๒๗ มีนำคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป 

๒. เกษียณอำยุ และมี
เวลำรำชกำร ๒๕ ปี 
ขึ้นไป 

มีสิทธิเลือกรับบ ำเหนจ็หรือ
บ ำนำญ 
๑. บ ำเหน็จ = เงินเดือน
เดือนสุดท้ำยคูณเวลำ
รำชกำร 
๒. บ ำนำญ = เงินเดือน
เดือนสุดท้ำยคูณเวลำ
รำชกำรหำรด้วย ๕๐ 

มีสิทธิเลือกรับบ ำเหนจ็หรือ
บ ำนำญ  
บ ำเหน็จ จะไดร้ับ ๒ ส่วนคือ  
๑. บ ำเหน็จ = เงินเดือนเดือน
สุดท้ำยคณูเวลำรำชกำร  
๒. เงินสะสม เงินสมทบ และ
ผลประโยชน์ของเงินดังกล่ำว  
บ ำนำญ จะได้รบั ๒ ส่วนคือ  
๑. บ ำนำญ = เงินเดือนเฉลีย่ 
๖๐ เดือนสุดท้ำยคูณเวลำ
รำชกำรหำรด้วย ๕๐    (แต่ไม่
เกินร้อยละ ๗๐ ของเงินเดือน
เฉลี่ย)  
๒. เงินสะสม เงินสมทบ เงิน
ชดเชย เงินประเดิม (ถ้ำมี) 
และผลประโยชน์ของเงิน
ดังกล่ำว 

 



- ๙๙ - 

รำยกำร ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ ระบบ กบข. 

๓. ลำออกจำกรำชกำรหรือถูกปลดออกจำกรำชกำร (อำยุไม่ถึง ๕๐ ปี) 
๓.๑ เวลำรำชกำรไม่ถึง 
๑๐ ปี 

ไม่มสีิทธิรับบ ำเหน็จหรือ
บ ำนำญ  

ไม่มสีิทธิรับบ ำเหน็จหรือ
บ ำนำญแตไ่ดร้ับเงินสะสม เงิน
สมทบ และผลประโยชน์ของ
เงินดังกล่ำว 

๓.๒ เวลำรำชกำร
ตั้งแต่ ๑๐ ปี แต่ไมเ่กิน 
๒๕ ปี 

มีสิทธิรับบ ำเหน็จ มีสิทธิรับบ ำเหน็จและได้รับ
เงินสะสม เงินสมทบ และ
ผลประโยชน์ของเงินดังกล่ำว 

๓.๓ เวลำรำชกำร
ตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป 

มีสิทธิเลือกรับบ ำเหนจ็ หรือ
บ ำนำญ 

มีสิทธิเลือกรับบ ำเหนจ็หรือ
บ ำนำญเช่นเดยีวกับรำยกำรที่ 
๒ (เกษียณอำยุ และมีเวลำ
รำชกำร ๒๕ ปีขึ้นไป) 

๔. ออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุทุพพลภำพ เหตุทดแทน เหตสุูงอำยุ หรือถูกปลดออกจำก
รำชกำร (อำยุ ๕๐ ปีขึ้นไป)  
๔.๑ เวลำรำชกำร
ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป แต่ไม่
ถึง ๑๐ ปี 

มีสิทธิรับบ ำเหน็จ  มีสิทธิรับบ ำเหน็จและได้รับ
เช่นเดียวกับรำยกำรที่ ๓.๒ 

๔.๒ เวลำรำชกำร
ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป 

มีสิทธิเลือกรับบ ำเหนจ็หรือ
บ ำนำญ 
 

มีสิทธิเลือกรับบ ำเหนจ็หรือ
บ ำนำญเช่นเดยีวกับรำยกำรที่ 
๒ 

๔.๓ กรณีทุพพลภำพ
เนื่องจำกปฏิบัติ
รำชกำร 

มีสิทธิเลือกรับบ ำเหนจ็หรือ
บ ำนำญ และไดร้ับบ ำนำญ
พิเศษอีกส่วนหนึ่งตำม พรบ. 
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
พ.ศ. ๒๔๙๔ 

มีสิทธิเลือกรับบ ำเหนจ็หรือ
บ ำนำญเช่นเดยีวกับรำยกำรที่ 
๒ และไดร้ับบ ำนำญพิเศษอีก
ส่วนหน่ึง ตำม พรบ.บ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 
๒๔๙๔ 
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รำยกำร ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ ระบบ กบข. 

๕. ถูกไล่ออกจำก
รำชกำรหรือเสียชีวิต
เพรำะเหตุประพฤติช่ัว
อย่ำงร้ำยแรง 

ไม่ได้รับบ ำเหน็จหรือ
บ ำนำญ 

ตนเองหรือทำยำทได้รับเงิน
สะสม และผลประโยชน์ของ
เงินดังกล่ำว 

๖. เสียชีวิตระหว่ำงรับ
รำชกำร 

ทำยำทไดร้ับบ ำเหน็จตก
ทอด ซึ่งเท่ำกับเงินเดือน
เดือนสุดท้ำยคูณเวลำ
รำชกำร และหำกเสียชีวิต
เนื่องจำกปฏิบัติรำชกำร
ทำยำทจะได้รับบ ำนำญ
พิเศษอีกส่วนหนึ่ง  

ทำยำทจะได้รับเงิน ๒ ส่วน คือ 
๑. บ ำเหน็จตกทอด ซึ่งเท่ำกับ
เงินเดือนๆ สดุท้ำยคณูเวลำ
รำชกำร 
๒. เงินสะสม เงินสมทบ และ
ผลประโยชน์ของเงินดังกล่ำว  
หำกเสียชีวิตเนื่องจำกปฏิบัติ
รำชกำรทำยำทจะไดร้ับ
บ ำนำญพิเศษอีกส่วนหนึ่ง 

๗. เสียชีวิตระหว่ำงรับ
บ ำนำญ 

ทำยำทมีสิทธิรับบ ำเหน็จตก
ทอด จ ำนวน ๓๐ เท่ำ ของ
บ ำนำญ 

ทำยำทมีสิทธิรับบ ำเหน็จตก
ทอด จ ำนวน ๓๐ เท่ำ ของ
บ ำนำญ 

๘. สิทธิประโยชน์ของ
สมำชิก 

สิทธิสวัสดิกำรต่ำงๆ ไม่มี
กำรเปลีย่นแปลง 

สิทธิสวัสดิกำรต่ำงๆ ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลง และจะได้รับ
สิทธิอื่นๆ อีกคือ 
๑. สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษี
จำกเงินสะสม 
๒. สิทธิในกำรกู้เงินสะสม เงิน
สมทบ และผลประโยชน์ของ
เงินดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ก ำหนด 
๓. สิทธิกำรรับเงินต่ำงๆ ใน
กองทุน เป็นสิทธิเฉพำะตัวของ
สมำชิก ไม่อำจโอนกันได ้
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บ ำเหน็จลูกจ้ำง 
 
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำง พ.ศ. ๒๕๑๙                    
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ลูกจ้ำงประจ ำ หมายถึง ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ซึ่งส่วน
ราชการจ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจ าไม่มีก าหนดเวลา และจ่ายค่าจ้างจาก
เงินงบประมาณ แต่ไม่รวมถึง ลูกจ้างประจ าที่มีสัญญาจ้าง และลูกจ้างที่จ้าง
ปฏิบัติงานของส่วนราชการในต่างประเทศ  

ลูกจ้ำงชั่วครำว หมายถึง ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ซึ่งส่วน
ราชการจ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราวหรือโดยมีก าหนดเวลาจ้าง โดยมี
ระยะเวลาจ้างไม่เกิน ๑ ปีงบประมาณ 

ค่ำจ้ำง หมายถึง ค่าจ้างอัตราปกติ ตามอัตราที่ก าหนดจ่ายให้ส าหรับการ
ท างานในระยะเวลาปกติ และหมายรวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู่รบ (พ.ส.ร.)  

ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย หมายถึง ค่าจ้างทั้งเดือนที่ลูกจ้างควรจะได้รับใน
เดือนสุดท้ายก่อนออกจากงาน ถ้าหากลูกจ้างผู้นั้นมาท างานเต็มตามเวลาที่ก าหนด 

บ ำเหน็จลูกจ้ำง หมายถึง บ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพิเศษ 
และบ าเหน็จพิเศษรายเดือน 

บ ำเหน็จปกติ หมายความว่า เงินตอบแทนของลูกจ้างประจ าที่ออกจากงาน 
เนื่องจากท างานมานานซึ่งจ่ายให้ครั้งเดียว 

บ ำเหน็จรำยเดือน หมายความว่า เงินตอบแทนของลูกจ้างประจ าที่ออก
จากงานเนื่องจากท างานมานานซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน 

บ ำเหน็จพิเศษ หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้าง
ชั่วคราวที่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูก
ประทุษร้าย เพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้
ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลยซึ่งจ่ายครั้งเดียว  
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บ ำเหน็จพิเศษรำยเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าที่ได้รับ
อันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะ
เหตุกระท าการตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลย ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน 

บ ำเหน็จตกทอด หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ทายาทของผู้รับบ าเหน็จ 
รายเดือน หรือผู้รับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย 

วิธีค ำนวณ 
       การนับเวลาส าหรับค านวณบ าเหน็จปกติและบ าเหน็จรายเดือน ให้นับเป็น
จ านวนเดือน ส าหรับจ านวนเดือนที่มีหลายระยะให้รวมกันโดยนับ ๓๐ วันเป็น 
๑ เดือน เศษของเดือนเกิน ๑๕ วันให้นับเป็น ๑ เดือน ถ้าไม่ถึงให้ปัดทิ้ง 

กำรค ำนวณบ ำเหน็จปกติ  
         ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จ านวนเดือนที่ท างาน 

                         ๑๒ 
กำรค ำนวณบ ำเหน็จรำยเดือน 
         ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จ านวนเดือนที่ท างาน / ๑๒ 

                              ๕๐ 
ตัวอย่างเช่น ลูกจ้างประจ า เงินเดือนสุดท้าย ๑๘,๐๐๐ บาท มีเวลา

ราชการ ๓๘ ป ี๗ เดือน 

          วิธีค านวณบ าเหน็จปกต ิ๑๘,๐๐๐ X (๓๘ X ๑๒) + ๗ หาร ๑๒         = 
๖๙๔,๕๐๐ บาท (จ่ายเงินเป็นก้อนเดียว) 

          วิธีค านวณบ าเหน็จรายเดือน  ๑๘,๐๐๐ X (๓๘ X ๑๒) + ๗ หาร ๑๒ 
= ๖๙๔,๕๐๐ หาร ๕๐ = ๑๓,๘๙๐ (จ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ ๑๓,๘๙๐ บาท) 
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ลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จปกติ ซึ่งมีเวลาท างานตั้งแต่ยี่สิบห้าปี
บริบูรณ์ขึ้นไปจะแสดงความประสงค์ขอรับบ าเหน็จรายเดือนแทนก็ได้ 

  ผู้มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จปกติ 
 ๑. ลูกจ้างประจ าซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว และพ้นจากงานเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณท่ีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  เว้นแต่ลูกจ้างประจ าของส านักราช
เลขาธิการ และส านักพระราชวังให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 ๒. ลูกจ้างประจ าเมื่อต้องออกจากงานด้วยเหตุลาออกโดยไม่มีความผิด 
หรือกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษปลดออกจากราชการ จะต้อง
ท างานเป็นลูกจ้างประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีบริบูรณ์  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
บริบูรณ์ในกรณีถึงแก่ความตาย และอ่ืนๆ ตามระเบียบฯ 

 กำรนับเวลำท ำงำนส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จปกติ 
 ๑. เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มเข้าปฏิบัติงาน  โดยได้รับค่าจ้างแต่ไม่ก่อนวันที่มี
อายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ จนถึงวันก่อนออกจากงานหรือก่อนวันพ้นจากหน้าที่  
และไม่หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ หรือจนถึง
วันที่ถึงแก่ความตาย แล้วแต่กรณี 
 ๒. ลูกจ้างประจ าที่ไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหารโดยมิได้รับบ าเหน็จเมื่อออกจากกองประจ าการหรือได้รับการลาพักเพ่ือรอ
การปลด โดยไม่มีความเสียหาย แล้วกลับเข้าท างานเป็นลูกจ้างประจ าในสังกัด
เดิมภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันก็ให้นับเวลาตอนก่อนไปรับราชการทหาร
กองประจ าการและเวลาระหว่างรับราชการทหารกองประจ าการรวมเป็นเวลา
ท างานส าหรับค านวณจ่ายบ าเหน็จปกติได้  การนับเวลาตอนไปรับราชการ
ทหารให้นับตั้งแต่วันที่ได้เข้ารับประจ าการในกองประจ าการ จนถึงวันออกจาก
กองประจ าการ หรือวันที่ได้รับการลาพักเพ่ือรอการปลด แต่ไม่รวมถึงเวลาที่
ต้องอยู่ชดใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
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กำรเสียสิทธิกำรรับบ ำเหน็จปกติ  
ลูกจ้างประจ าผู้ใดมีกรณีหรือต้องหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือ

ถูกฟ้องคดีอาญาหรืออยู่ในระหว่างถูกพักงาน  ถ้าถึงแก่ความตายก่อนได้รับการ
วินิจฉัยเรื่องที่กระท าผิดวินัยหรือก่อนคดีอาญาถึงที่สุดให้เจ้ากระทรวงพิจารณา
วินิจฉัยว่า ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อน จะต้องได้รับโทษถึงไล่ออกหรือไม่ 
ถ้าเห็นว่าผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษถึงไล่ออก ทายาทของลูกจ้างประจ าไม่มีสิทธิ
ได้รับบ าเหน็จปกติ 

กำรตัดเวลำรำชกำร 
 ๑. ลูกจ้างประจ าผู้ใดไม่ได้รับค่าจ้างเพราะลา ขาดงาน ถูกสั่งพัก  ให้ตัด
เวลาท างานส าหรับค านวณบ าเหน็จปกติตามส่วนแห่งวันที่ไม่ได้รับค่าจ้างนั้น 
 ๒.  ลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณกฎอัยการศึก  ถ้าไม่ได้มา
ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลาซึ่งได้นับทวีคูณ เช่น ป่วย ลา ขาด พักราชการ ไม่มี
สิทธิได้นับเวลาทวีคูณแม้จะได้ค่าจ้างเต็มจ านวน 

ผู้มีสิทธิรับบ ำเหน็จพิเศษ 
 ๑.  ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับอันตราย หรือป่วยเจ็บ
เพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตาม
หน้าที่ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไปได้อีก 
 ๒.  ทายาทของลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราว  ที่ถึงแก่ความตาย
ขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่  ซึ่งนอกจากจะได้รับบ าเหน็จปกติแล้วให้ได้รับ
บ าเหน็จพิเศษด้วย (ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิรับบ าเหน็จปกติ)  เว้นแต่
อันตรายที่ได้รับหรือการป่วยเจ็บนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
หรือจากความผิดของตนเอง 
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ลูกจ้ำงประจ ำผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือนเม่ือเสียชีวิตได้รับบ ำเหน็จตกทอด 
รำยละเอียด ดังนี้  

บ ำเหน็จตกทอด 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ ๑๕/๔ ก าหนดให้ลูกจ้างประจ าที่รับบ าเหน็จรายเดือนเมื่อเสียชีวิต  
บุตร  คู่สมรส  หรือบิดามารดา  จะมีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด ๑๕ เท่าของ
บ าเหน็จรายเดือนได้ และในกรณีที่ผู้รับบ าเหน็จรายเดือนไม่มีบุตร   คู่สมรส  
บิดามารดา  หรือมีแต่ได้ถึงแก่ความตายไปก่อน ให้จ่ายบ าเหน็จตกทอดให้แก่
บุคคลซึ่งลูกจ้างประจ าที่ถึงแก่ความตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้า
สังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยให้ลูกจ้างประจ า
ด าเนินการ  ดังนี้ 

๑. ให้ลูกจ้างประจ าที่รับบ าเหน็จรายเดือนจัดท าหนังสือแสดงเจตนา
ระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจ า แบบ ๑ จ านวน ๒ ฉบับ มี
ข้อความตรงกันยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิก
บ าเหน็จรายเดือน หากไม่สามารถไปยื่นด้วยตนเองได้ให้ท าหนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ให้ผู้รับมอบฉันทะไปยื่นแทนได ้
 ๒. เมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนาทั้ง ๒ ฉบับ 
ณ วันที่มีการยื่นหนังสือแสดงเจตนานั้นแล้วให้ลูกจ้างประจ าผู้แสดงเจตนาเก็บ
รักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ 

๓. กรณีลูกจ้างประจ าที่รับบ าเหน็จรายเดือนประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขหนังสือแสดงเจตนาที่ได้ท าไว้แล้ว ให้ท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ
บ าเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจ าตามแบบ ๒ จ านวน ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกัน
ยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบ าเหน็จรายเดือน 

สูตรการคิดบ าเหน็จตกทอด   = (บ าเหน็จรายเดือน x ๑๕)   
ตัวอย่างเช่น ลูกจ้างประจ ารับบ าเหน็จรายเดือนๆ ละ ๑๓,๘๙๐ บาท 
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           บ าเหน็จตกทอด = ๑๓,๘๙๐ X ๑๕  ทายาทจะได้รับเงินบ าเหน็จ    
ตกทอด = ๒๐๘,๓๕๐ บาท 

ทำยำทผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินบ ำเหน็จตกทอด ดังนี้ 

           ๑.  บุตร  ให้ ได้ รั บ  ๒  ส่ วน (ถ้ าผู้ ตายมีบุ ตรตั้ งแต่  ๓  คนขึ้นไป                
ให้ได้รับ ๓ ส่วน) 
           ๒. สามีหรือภริยาให้ได้รับ ๑ ส่วน 
           ๓. บิดามารดาให้ได้รับ ๑ ส่วน 
           หากไม่มีบุคคลในล าดับข้อใด ก็ให้แบ่งตามส่วนของบุคคลในล าดับที่
เหลือ ถ้าไม่มีบุคคลในล าดับข้อต่าง ๆ ให้จ่ายแก่บุคคลที่ผู้ตายได้แสดงเจตนา
ระบุตัวผู้รับเงินไว้ต่อส่วนราชการก่อนตาย ถ้าไม่มีบุคคลตาม ๑ -๓ และผู้ตาย
ไม่ได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับสิทธิไว้ ให้บ าเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติ (ตกไป)    
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า  

 
 ๑. การพิจารณาเสนอขอพระราชทานขอให้กระท าด้วยความรอบคอบ

ว่าข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าที่จะได้รับการ
เสนอขอพระราชทานเป็นผู้ที่เหมาะสมตามข้อ ๘ แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.๒๕๓๖ หรือไม่ กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวต้องได้
กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน
จนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมิใช่
พิจารณาแต่เพียงต าแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ หรือครบก าหนด
ระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ต้อง
พิจารณาอย่างเคร่งครัดถึงองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ เป็นผู้มีความ
ประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใสต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
เป็นผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ
เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ  ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคคลที่
ได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
พระราชทานอย่างแท้จริง และเพ่ือให้เครื่ องราชอิสริยาภรณ์เป็น
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย 

 ๒.  การนับระยะเวลาเพ่ือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
เลื่อนชั้นตราให้สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด หากผู้ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้เพ่ิมระยะเวลา
การเสนอขอพระราชทานฯ อีก ๑ ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์  

 ๓. ห้ามขอพระราชทานปีติดกัน เว้นแต่กรณีเกษียณอายุราชการ 
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 ๔. กรณีเกษียณอายุราชการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของ
ระเบียบฯ  

 ส าหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ให้ปฏิบัติเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 - ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 (อ้างถึง ๑.  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท)
๑๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
   ๒.  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) 
๓๓๕๔ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  
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ชั้นตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลช้างเผือกและตระกูลมงกุฎไทย 
เรียงตามล าดับเกียรติจากชั้นต่ าสุดถึงช้ันสูงสุด 

 
 ๑ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 
 ๒ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 
 ๓ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
 ๔ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 
 ๕ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
 ๖ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
 ๗ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
 ๘ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
 ๙ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) สาย ๑ 
 ๑๐ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) สาย ๒ 
 ๑๑ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) สาย ๓ 
 ๑๒ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) สาย ๔ 
 
  

ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 

ชั้นสายสะพาย 
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หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับข้าราชการ 
บัญชี ๔๑ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจ าแนก
ประเภทต าแหน่ง 

 

ล าดับ 
ระดับ

ต าแหน่ง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอ
พระราชทาน 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้น

ขอ 
เลื่อนได้

ถึง 
 ประเภท

ทั่วไป 

    

๑ ระดับ
ปฏิบัติงาน 

บ.ม. จ.ช. ๑. เริม่ต้นขอ
พระราชทาน บ.ม. 

๒.  ได้รับเงินเดือนต่ า
กว่าขั้นต่ าของ
ระดับช านาญงาน 
(น้อยกว่า 
๑๐,๑๙๐ บาท)  
และด ารงต าแหน่ง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑๐ บริบูรณ์ 
(มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๑๐ ปี)  
ขอ บ.ช. 

  
 

๑.  ต้องมี
ระยะเวลารับ
ราชการ
ติดต่อกัน
มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ 
นับตั้งแต่วัน
เริ่มรับราชการ
จนถึงวันก่อน
วันพระราช
พิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
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ล าดับ 
ระดับ

ต าแหน่ง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอ
พระราชทาน 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้น

ขอ 
เลื่อนได้

ถึง 
    ๓.  ได้รับเงินเดือนไม่

ต่ ากว่าขั้นต่ าของ
ระดับช านาญงาน  
(มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๑๐,๑๙๐ 
บาท) ขอ จ.ม. 

๔.  ไดร้ับเงินเดือนไม่
ต่ ากว่าขั้นต่ าของ
ระดับช านาญงาน 
(๑๐,๑๙๐ บาท) 
และด ารงต าแหน่ง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑๐ ปีบริบูรณ์  
ขอ จ.ช. 

ของปีท่ีจะขอ
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า 
๖๐ วัน 

๒.  ล าดับ ๔,  
๘ – ๑๐ 
และ ๑๒ – 
๑๕ การขอ
กรณีปีท่ี
เกษียณอายุ
ราชการตาม
ข้อ ๔ หรือ 
ข้อ ๕ 
แล้วแต่กรณี
ให้ขอปี
ติดกันได ้

๒ ระดับ
ช านาญงาน 

ต.ม.  ต.ช. ๑. เริม่ขอ
พระราชทาน ต.ม. 

๒. ด ารงต าแหน่ง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ 
ต.ช. 
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ล าดับ 
ระดับ

ต าแหน่ง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอ
พระราชทาน 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้น

ขอ 
เลื่อนได้

ถึง 
๓ ระดับ

อาวุโส 
ท.ม. ท.ช. ๑. เริม่ขอ

พระราชทาน ท.ม. 
๒. ด ารงต าแหน่ง

มาแล้วไม่น้อย   
    กว่า ๕ ปีบริบูรณ์ 

ขอ ท.ช. 

 

๔ ระดับ
ทักษะพิเศษ 

- ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

๒.  ได้ ป.ม. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

๓.  ได้ ป.ช. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

๔.  ในปีท่ีเกษียณอายุ
ราชการขอ
พระราชทานสูงขึน้
ได้อีก ๑ ช้ันตรา 
แต่ไมเ่กิน ป.ช. 

 

 
 
 
 



- ๑๑๓ - 

ล าดับ 
ระดับ

ต าแหน่ง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอ
พระราชทาน 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้น

ขอ 
เลื่อนได้

ถึง 
 ประเภท

วิชาการ 
    

๕ ระดับ
ปฏิบัติการ 

ต.ม. -   

๖ ระดับ
ช านาญ
การ 

ต.ช.  ท.ช. ๑. เริม่ขอ
พระราชทาน ต.ช. 

๒. ไดร้ับเงินเดือนไม่
ต่ ากว่า ขั้นต่ าของ
ระดับช านาญการ
พิเศษ (๒๒,๑๔๐ 
บาท)  ขอ ท.ม. 

๓. ไดร้ับเงินเดือนไม่
ต่ ากว่า  ขั้นต่ าของ
ระดับช านาญการ
พิเศษ (๒๒,๑๔๐ 
บาท) มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๕ ปี ขอ ท.ช. 

 

๗ ระดับ
ช านาญการ
พิเศษ 

ท.ช. ป.ม. ๑. เริม่ขอ
พระราชทาน ท.ช. 

๒. ไดร้ับเงินเดือนขั้นสูง 
(๕๘,๓๙๐ บาท) 
และได้ ท.ช. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

 



- ๑๑๔ - 

ล าดับ 
ระดับ

ต าแหน่ง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอ
พระราชทาน 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้น

ขอ 
เลื่อนได้

ถึง 
๘ 

 

 

ระดับ
เช่ียวชาญ 

- ม.ว.ม. 

 

๑.  ได้ ท.ช. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

๔. ในปีท่ีเกษียณอายุ
ราชการขอ
พระราชทานสูงขึ้น
ได้อีก ๑ ช้ันตรา 
แต่ไมเ่กิน ป.ช. 
เว้นกรณลีาออก 

 

๙ ระดับ
ทรงคุณวุฒิ 
ที่ได้รับเงิน 
ประจ า
ต าแหน่ง 
๑๓,๐๐๐ 
บาท 

- ม.ป.ช. ๑. เลื่อนช้ันตรา
ตามล าดับได ้
ทุกปี จนถึง ป.ม. 

๒. ได้ ป.ม. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

 



- ๑๑๕ - 

ล าดับ 
ระดับ

ต าแหน่ง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอ
พระราชทาน 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้น

ขอ 
เลื่อนได้

ถึง 
    ๔. ได้ ม.ว.ม. มาแล้ว

ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. 

๕. ในปีท่ีเกษียณอายุ
ราชการขอ
พระราชทานสูงขึ้น
ได้อีก ๑ ช้ันตรา 
แต่ไมเ่กิน ม.ว.ม. 
เว้นกรณลีาออก 

 

๑๐ ระดับ
ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้รับเงิน
ประจ า
ต าแหน่ง 
๑๕,๖๐๐ 
บาท  
 

- ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ ์ขอ ป.ช.  

๒. ได้ ป.ช. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ ์ขอ ม.ว.ม.  

๓. ได้ ม.ว.ม. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
บริบูรณ ์ขอ ม.ป.ช.  

๔. ในปีท่ีเกษียณอายุ
ราชการขอ
พระราชทานสูงขึ้น
ได้อีก ๑ ช้ันตรา 
เว้นกรณลีาออก  

 

 



- ๑๑๖ - 

ล าดับ 
ระดับ

ต าแหน่ง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอ
พระราชทาน 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้น

ขอ 
เลื่อนได้

ถึง 
 ประเภท

อ านวยการ 
    

๑๑ ระดับต้น ท.ช.  ป.ม. ๑. เริ่มขอ
พระราชทาน ท.ช.  

๒. ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
และได ้ท.ช. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ ์ขอ ป.ม. 

 

๑๒ ระดับสูง - ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ ์ขอ ป.ม.  

๒. ได้ ป.ม. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ ์ขอ ป.ช.  

๓. ได้ ป.ช. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ม.ว.ม.  

๔. ในปีท่ีเกษียณอายุ
ราชการขอ
พระราชทาน
สูงขึ้นได้อีก ๑  
ช้ันตรา แต่ไม่เกิน 
ป.ช. เว้นกรณี
ลาออก  

 

 



- ๑๑๗ - 

ล าดับ 
ระดับ

ต าแหน่ง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอ
พระราชทาน 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้น

ขอ 
เลื่อนได้

ถึง 
 ประเภท

บริหาร 
    

๑๓ ระดับต้น - ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ ์ขอ ป.ม.  

๒. ได้ ป.ม. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ ์ขอ ป.ช.  

๓. ได้ ป.ช. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ม.ว.ม.  

๔. ในปีท่ีเกษียณอายุ
ราชการขอ
พระราชทาน
สูงขึ้นได้อีก ๑  
ช้ันตรา แต่ไม่เกิน 
ป.ช. เว้นกรณีลาออก 

 

๑๔ ระดับสูงที่
ได้รับเงิน
ประจ า
ต าแหน่ง 
๑๔,๕๐๐ 
บาท 
 

- ม.ป.ช. ๑. เลื่อนช้ันตรา
ตามล าดับได้ทุกปี
จนถึง ป.ม.  

๒. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ ์ขอ ป.ช.  

๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า  ๓ ปี
บริบูรณ ์ขอ ม.ว.ม.  

 



- ๑๑๘ - 

ล าดับ 
ระดับ

ต าแหน่ง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอ
พระราชทาน 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้น

ขอ 
เลื่อนได้

ถึง 
    ๔. ได้ ม.ว.ม. มาแล้ว

ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ม.ป.ช.  

๕. ในปีท่ีเกษียณอายุ
ราชการขอ
พระราชทานสูงขึ้น
ได้อีก ๑ ช้ันตรา 
แต่ไมเ่กิน ม.ว.ม. 
เว้นกรณลีาออก 

 

๑๕ ระดับสูงที่
ได้รับเงิน
ประจ า
ต าแหน่ง 
๒๑,๐๐๐ 
บาท  
 

- ม.ป.ช. ๑. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ ์ขอ ป.ช.  

๒. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ ์ขอ ม.ว.ม.  

๓. ได้ ม.ว.ม. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
บริบูรณ ์ขอ ม.ป.ช.  

๔. ในปีท่ีเกษียณอายุ
ราชการขอ
พระราชทานสูงขึ้น
ได้อีก ๑ ช้ันตรา 
เว้นกรณลีาออก  

 

  



- ๑๑๙ - 

การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 

 เหรียญจักรพรรดิมาลา พระราชทานแก่ข้าราชการที่รับราชการมาด้วยความ
เรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี หมายถึง ข้าราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งราชการ
การนับเวลาราชการให้นับโดยค านวณเวลาราชการทั้งหมดของข้าราชการผู้นั้นรวมกัน 
แต่ถ้าข้าราชการนั้นเข้ารับราชการก่อนอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ก็ให้นับตั้งแต่วันที่
อายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ เป็นต้นไป จนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
 ผู้ที่เคยออกจากราชการไปแล้ว เมื่อได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ 
ให้นับเวลาราชการก่อนออกจากราชการ และเวลารับราชการครั้งหลังรวมกันได้ 
  ต้องไม่ลาออกก่อนวันที่มีอายุราชการครบ ๒๕ ปีบริบูรณ ์
  ในกรณีปีที่เกษียณ หากอายุราชการครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ หลังวันเฉลิม
พระชนมพรรษาในปีนั้น ให้ได้รับการเสนอขอในปีถัดไป 
 การรายงานขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรายงาน จะต้องตรวจสอบว่าข้าราชการผู้นั้นรับราชการมาครบ ๒๕ ปี
หรือไม่ และตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ถูกท าทัณฑ์บน หรือถูกว่ากล่าวตักเตือน 
  แม้จะล้างมลทินแล้ว ยังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ (ล้างโทษแต่ความผิดยังอยู่) 
  ไม่เคยไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนด้วยเหตุที่ 
  - ผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่ ากว่าเกณฑ ์
  - ลาป่วย ลากิจ และมาสาย 
  - ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 (อ้างถึง หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๕๔๘๐ 
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทาน
เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๒๕๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) 



- ๑๒๐ - 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 

ล าดับ ต าแหน่ง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอ
พระราชทาน 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้น

ขอ 
เลื่อนได้

ถึง 
๑ พนักงาน

ราชการ 
- กลุ่มงาน
บริการ  
- กลุ่มงาน
เทคนิค  

บ.ม. จ.ช. ๑. เริ่มขอระราชทาน 
บ.ม.  

๒. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ บ.ช.  

๓. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ จ.ม.  

๔. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ จ.ช 

๑. ล าดับ ๑-๔ 
ต้องปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมา 
เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๕ 
ปีบริบูรณ์
นับตั้งแต่วัน
เริ่มจ้าง จนถึง
วันก่อนวันพระ
ราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปีท่ีจะขอ
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า 
๖๐ วัน  

๒. ล าดับ ๕-๗ 
ต้องปฏิบัติงาน
ติดตอ่กันมา 
เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๓ 
ปีบริบูรณ์
นับตั้งแต่วัน
เริ่มจ้าง จนถึง  

๒ พนักงาน
ราชการ 
- กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป  
 

บ.ช.  
 

ต.ม.  
 

๑. เริ่มขอ
พระราชทาน บ.ช.  

๒. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ จ.ม.  

๓. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ จ.ช.  

๔. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ต.ม.  

  



- ๑๒๑ - 

ล าดับ ต าแหน่ง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอ
พระราชทาน 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้น

ขอ 
เลื่อนได้

ถึง 
๓ พนักงาน

ราชการ 
- กลุ่มงาน
วิชาชีพ
เฉพาะ  
 

จ.ม. ต.ช. ๑. เริ่มขอ
พระราชทาน จ.ม.  

๒. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ จ.ช.  

๓. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ต.ม.  

๔. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ต.ช.  

วันก่อนวันพระ
ราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปีท่ีจะขอ
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า 
๖๐ วัน  

๓. ต้องเป็น
พนักงาน
ราชการตาม
สัญญาจ้างของ
ส่วนราชการ
ตามระเบียบ
ส านัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗  

๔. ต้องเป็น
พนักงาน
ราชการที่มีช่ือ
และลักษณะงาน 

๔ พนักงาน
ราชการ 
-กลุ่มงาน
เชี่ยวชาญ
เฉพาะ  
 
 

จ.ช. ท.ม. ๑. เริ่มขอ
พระราชทาน จ.ช.  

๒. ได้ จ.ช.มาแล้วไม่
น้อยกว่า  ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ต.ม.  

๓. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ต.ช.  

๔. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ท.ม.  
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ล าดับ ต าแหน่ง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอ
พระราชทาน 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้น

ขอ 
เลื่อนได้

ถึง 
๕ พนักงาน

ราชการ 
-กลุ่มงาน
เชี่ยวชาญ
พิเศษ  
ระดับ
ทั่วไป  

ต.ม. ท.ช. ๑. เริ่มขอ
พระราชทาน ต.ม.  

๒. ได้ ต.ม.มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ต.ช.  

๓. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ท.ม.  

๔. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่
น้อยกว่า๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ท.ช.  

เป็นพนักงานที่
เทียบเท่ากับ
ลูกจ้างประจ า
หมวดฝีมือขึ้นไป
ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลกูจ้าง 
ประจ าของส่วน
ราชการ 

๖ พนักงาน
ราชการ 
-กลุ่มงาน
เชี่ยวชาญ
พิเศษ  
ระดับประเทศ  
  

ต.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอ
พระราชทาน ต.ช.  

๒. ได้ ต.ช.มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ท.ม.  

๓. ได้ ท.ม. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ท.ช.  

๔. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ป.ม.  
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ล าดับ ต าแหน่ง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอ
พระราชทาน 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้น

ขอ 
เลื่อนได้

ถึง 
๗ พนักงาน

ราชการ  
-กลุ่มงาน
เชี่ยวชาญ
พิเศษ  
ระดับ
สากล  

ท.ม. ป.ช. ๑. เริ่มขอ
พระราชทาน ท.ม.  

๒. ได้ ท.ม.มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ท.ช.  

๓. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ป.ม.  

๔. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ ป.ช.  

 

 
 แนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมส าหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่พนักงานราชการ คือ สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่พนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการได้โดยอนุโลม 
 (อ้างอิง หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๔๖  
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔) 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ า (บัญชี ๑๕) 

ล าดับ ต าแหน่ง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอ
พระราชทาน 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้น

ขอ 
เลื่อนได้

ถึง 
๑ ลูกจ้างประ

จ าซึ่งไดร้ับ
เงินค่าจา้ง
ตั้งแต่อตัรา
เงินเดือน
ขั้นต่ าของ
ข้าราชการ
พลเรือน 
ระดับ ๓  
แตไ่ม่ถึง
ขั้นต่ าของ
อัตรา
เงินเดือน 
ข้าราชการ
ระดับ ๖   
 

บ.ม. จ.ม. ๑. เริ่มขอ
พระราชทาน บ.ม.  

๒. ได้ บ.ม.มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ บ.ช.  

๓. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ขอ จ.ม.  

๑. ต้อง
ปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมา
เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๘ 
ปีบริบูรณ ์นับ
แต่วันเริ่มจ้าง 
จนถึงวันก่อน
วันพระราชพิธี
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
ของปีท่ีจะขอ
พระราชทาน
ไม่น้อยกว่า 
๖๐ วัน  

๒. ต้องเป็น
ลูกจ้างประจ า
ของส่วน
ราชการ  
ตามระเบียบ
กระทรวงการ 
คลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ า
ของส่วน  
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ล าดับ ต าแหน่ง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอ
พระราชทาน 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้น

ขอ 
เลื่อนได้

ถึง 
๒ ลูกจ้างประ

จ าซึ่งได้รับ
ค่าจ้าง
ตั้งแต่อตัรา
เงินเดือน
ขั้นต่ าของ
ข้าราชการ
พลเรือน
ระดับ ๖ 
ขึ้นไป  
 

บ.ช. จ.ช. ๑. เริ่มขอ
พระราชทาน บ.ช.  

๒. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ จ.ม.  

๓. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ ์ขอ จ.ช.  

ราชการและ
หมายความ
รวมถึง
ลูกจ้างประจ า
ของส่วน
ราชการส่วน
ท้องถิ่น เมือง
พัทยาและ
กรุงเทพมหานคร 
แต่ไม่หมายความ
ถึงลูกจ้าง
เงินทุน
หมุนเวียน  

๓. ต้องเป็น
ลูกจ้างประจ า
ที่มีช่ือและ
ลักษณะงาน
เป็นลูกจ้าง
โดยตรงหมวด
ฝีมือหรือ
ลูกจ้างประจ า
ที่มีช่ือและ
ลักษณะเหมือน
ข้าราชการ 

 
 



- ๑๒๖ - 

 แนวทางปฏิบัติส าหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ลูกจ้างประจ าที่เปลี่ยนแปลงจากการจัดระบบต าแหน่งใหม่ ดังนี้ 
 ๑. ตามระเบียบ ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ บัญชี ๑๕ ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ าว่าต้องเป็นลูกจ้างประจ า
หมวดฝีมือหรือลูกจ้างประจ าที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการนั้น อนุโลมให้
ลูกจ้างประจ าตามลักษณะงานทั้ง ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน กลุ่ม
งานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ ที่เดิมเคยด ารงต าแหน่งใน
หมวดฝีมือหรือที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ตามเดิม โดยให้หมายเหตุในเอกสารประกอบการเสนอ
ขอพระราชทาน (บัญชีคุณสมบัติ) ว่าเดิมด ารงต าแหน่งในหมวดใด 
 ๒. หลักเกณฑ์การได้รับค่าจ้าง ซึ่งระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ บัญชี ๑๕ 
ก าหนดเป็น ๒ กรณี คือ กรณีได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของ
ข้าราชการพลเรือน ระดับ ๓ แต่ไม่ถึงขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
ระดับ ๖ และกรณีได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือน 
ระดับ ๖ ขึ้นไปนั้น เนื่องจากปัจจุบันประเภทต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนได้เปลี่ยนแปลงไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้เทียบเคียงเงินค่าจ้างของลูกจ้างดังกล่าวกับเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนประเภทวิชาการ ดังนี้ 
   ๒.๑ ลูกจ้างประจ าซึ่งตามหลักเกณฑ์เดิมก าหนดให้ได้รับค่าจ้าง
ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือน ระดับ ๓ แต่ไม่ถึงขั้นต่ าของ
อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ระดับ ๖ ให้เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ า
ของข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการ (๘,๓๔๐ บาท) แต่ไม่ถึงขั้นต่ าของอัตรา
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับช านาญการ (๑๕,๐๕๐ บาท) โดยเริ่มต้นขอ
พระราชทาน บ.ม. เลื่อนได้จนถึง จ.ม. 
   ๒.๒ ลูกจ้างประจ าซึ่งตามหลักเกณฑ์เดิมก าหนดให้ได้รับค่าจ้าง
ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือน ระดับ ๖ ขึ้นไป ให้เทียบเคียง
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กับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือนระดับช านาญการ (๑๕,๐๕๐ บาท) 
ขึ้นไป โดยเริ่มต้นขอพระราชทาน บ.ช. เลื่อนได้จนถึง จ.ช. 
   ๒.๓ หลักเกณฑ์ระยะเวลาการปฏิบัติงานส าหรับการเริ่มต้นขอ
พระราชทานและระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา คงเดิม 
   (อ้างอิง หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) 
๒๖๔๐ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการ
ปรับตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘)) 
 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ได้รั บ
พระราชทานเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน มิให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นก่อน
ก าหนดเวลาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน 
 หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานแล้ว แต่ไม่
สามารถเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานได้ จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นได้
นับตั้งแต่ผ่านพ้นพิธีพระราชทานแล้ว เว้นแต่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 
ให้เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสต่อไป จึงให้น าความในวรรคแรกมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 หากมีความจ าเป็นไม่สามารถรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวัน
พิธีพระราชทานได้ในกรณีใดก็ตาม จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นได้ 
นับต้ังแต่สิ้นสุดพิธีพระราชทาน 
 (๒) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อ่ืน ๆ ให้ประดับได้ตั้งแต่วันเนื่องในโอกาส
พระราชทาน หรือตั้งแต่วันที่มีประกาศของทางราชการแล้วแต่กรณี 
 ( อ้ า ง อิ ง  ๑  ระ เบี ยบส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการประดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
      ๒ หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) 
๕๒๖๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 
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การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน 
 ๑. เครื่องแบบปกติขาว เต็มยศและครึ่งยศ 
  ๑.๑ บุรุษ  ให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้อเบื้องขวา
เหนือปากกระเป๋าเสื้อ 
  ๑.๒ สตรี ให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้อเบื้องขวา 
โดยอยู่ในระดับเทียบเคียงกับบุรุษ 
 ๒. เครื่องแบบสีกากี ให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้อ
เบื้องขวาเหนือปากกระเป๋าเสื้อ (เหนือป้ายชื่อ) ทั้งบุรุษและสตรี 
 ๓. เครื่องแบบทหาร-ต ารวจ ให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานได้
กับเครื่องแบบทุกชนิด ยกเว้น เครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนาม โดยประดับที่
ปกประเป๋าเสื้อเบื้องซ้ายชิดกับขอบประเป๋าด้านบนใกล้กับแนวรังดุม หากเป็นเสื้อ
เครื่องแบบที่ไม่มีกระเป๋าด้านบนให้ประดับบริเวณอกเสื้อเบื้องซ้ายแนวเดียวกับ
กระเป๋าเสื้อด้านบน โดยห้ามประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานร่วมกับเข็ม
เครื่องหมายพิเศษชนิดอื่นที่ปกกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้าย 
 ๔. ชุดสากล (บุรุษและสตรี )  เสื้อสูท ให้ประดับเครื่องหมายเข็ม
พระราชทานที่รังดุมคอพับของเสื้อส่วนล่างเบื้องซ้าย 
 ๕.  เสื้อซาฟารีและเสื้อพระราชทาน ให้ประดับเครื่องหมายเข็ม
พระราชทานที่อกเสื้อเบื้องซ้ายบริเวณปากประเป๋าเสื้อใกล้กับแนวรังดุม 
 ๖. ชุดสภาพ (สตรี) ให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้อ
เบื้องซ้าย  
 ทั้งนี้ ห้ามประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานในงานอวมงคล เช่น งานศพ 
(อ้างถึง หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๖๔ ลงวันที่ ๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 
 



- ๑๒๙ - 

การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพ่ือเป็นบ าเหน็จความชอบและเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติยศอย่างสูงยิ่งแก่ผู้ได้รับพระราชทาน ดังนั้น เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลใดแล้ว บุคคลนั้นย่อมมีหน้าที่ในการ
ธ ารงไว้ซึ่งคุณงามความดีและคุณค่าแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นอกจากนั้นยังต้อง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในกรณีต่างๆ หากไม่สามารถส่งคืนเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ได้ด้วยประการใดๆ จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทาง
ราชการก าหนด  
 ๑. กรณีที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมาย  
 การส่ งคืน เครื่ องราช อิสริ ยาภรณ์ตระกูลต่ า งๆ  (ยกเว้น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์) กฎหมายบัญญัติการที่ต้อง
ส่งคืนไว้ ซึ่งสรุปโดยรวมได้เป็น ๓ กรณี คือ กรณีวายชนม์ กรณีได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้น และกรณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 ๑.๑ กรณีวายชนม ์
 กฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์หลายฉบับ  โดยเฉพาะ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ได้บัญญัติให้เมื่อ
ผู้ได้รับพระราชทานวายชนม์ให้ผู้รับมรดกจะต้องส่งคืนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นวายชนม์ 
  กรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์วายชนม์ หากผู้วายชนม์ได้รับพระราชทานชั้นตราเดียว 
ทายาทของผู้ได้รับพระราชทานไม่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว 



- ๑๓๐ - 

เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง 
ดิเรกคุณาภรณ ์พ.ศ.๒๕๓๔ มิได้บัญญัติให้ต้องส่งคืน  
 ๑.๒ กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้น  
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้นต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง 
เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้ า ง เ ผื อก  เ ครื่ อ ง ราช อิ ส ริ ย าภรณ์ อั นมี เ กี ย รติ ยศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย  และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  หากได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้นในตระกูลใดต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง
ในตระกูลนั้น เช่น ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ต.ม. และ ต.ช. 
ต่อมาได้รับพระราชทานชั้น ท.ม. บุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องส่งคืนชั้น ต.ม. ซึ่งเป็นชั้นรอง
ของชั้น ท.ม. และเมื่อได้รับพระราชทานชั้น ท.ช. บุคคลนั้นต้องส่งคืนชั้น ต.ช. ซึ่ง
เป็นชั้นรองของชั้น ท.ช. 
 ๑.๓ กรณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายความว่า การ
ด าเนินการถอนชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออกจากรายชื่อ 
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี และ
เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คืนด้วย เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ ๗ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.๒๕๔๘ เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่ เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องด าเนินการรวบรวม
เอกสารหลักฐานและประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้นั้น
ส่งเรื่องไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เ พ่ือเสนอนายกรัฐมนตรี  เมื่อ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแล้ว ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งเรื่องไป
ยังส านักราชเลขาธิการ เพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน 



- ๑๓๑ - 

พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป เมื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เรียกคืน และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนโดยพลัน  
 ๒. การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีอ่ืน ๆ  
 ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีความประสงค์
ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย ไม่ใช่กรณีที่ต้องส่งคืนตามกฎหมาย เช่น กรณี
เกษียณอายุราชการ ลาออก หรือพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่ประสงค์จะเก็บไว้
เนื่องจากไม่ได้ใช้ประดับแล้ว สามารถส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ทั้งโดยการ
ส่งคืนผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และการส่งคืนโดยตรงที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 

การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีได้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้น 
เมื่อได้รับพระราชทาน ชั้นตราที่ต้องส่งคืน 

บ.ม. - 
บ.ช. - 
จ.ม. บ.ม. 
จ.ช. บ.ช. 
ต.ม. จ.ม. 
ต.ช. จ.ช. 
ท.ม. ต.ม. 
ท.ช. ต.ช. 

ชั้นสายสะพาย 
ป.ม. ท.ม. 
ป.ช. ท.ช. 

ม.ว.ม. ป.ม. 
ม.ป.ช. ป.ช. 



- ๑๓๒ - 

ข้อควรทราบตามระเบียบฯ 
 ๑. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปีให้ ขอ
พระราชทานในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม) 
 ๒. การเสนอขอพระราชทานประจ าปีให้กระทรวง ทบวง กรม ส่งเอกสาร
การเสนอขอไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน) 
 ๓ ข้าราชการต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ 
ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน (ต้องบรรจุภายใน
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม กรณีบรรจุหลังวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ต้องขอพระราชทานใน
ปีถัดไป) 
 ๔. การนับระยะเวลาครบ ๕ ปีบริบูรณ์ของการเลื่อนระดับต้องเลื่อน
ระดับภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม กรณีเลื่อนระดับหลังวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  
ต้องขอพระราชทานในปีถัดไป 
 ๕. การประดับแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  - ชั้นสายสะพายสามารถประดับได้หลั งจากเข้ า เฝ้ าฯ รับ
พระราชทานเรียบร้อยแล้ว 
  - ชั้นต่ ากว่าสายสะพายสามารถประดับได้หลังจากได้มีการ
ประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
  



- ๑๓๓ - 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  (ม.ป.ช.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มหาวชิรมงกุฎ  (ม.ว.ม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๔ - 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก  (ป.ช.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๕ - 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (ท.ม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ส าหรับบุรุษ ส าหรับสตร ี

ส าหรับบุรุษ ส าหรับสตร ี



- ๑๓๖ - 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก  (ต.ช.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ส าหรับบุรุษ ส าหรับสตร ี

ส าหรับบุรุษ ส าหรับสตร ี



- ๑๓๗ - 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก   (จ.ช.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย   (จ.ม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าหรับบุรุษ ส าหรับสตร ี

ส าหรับบุรุษ ส าหรับสตร ี



- ๑๓๘ - 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก  (บ.ช.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย  (บ.ม.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส าหรับบุรุษ ส าหรับสตร ี

ส าหรับบุรุษ ส าหรับสตร ี



- ๑๓๙ - 

เครื่องหมายประกอบการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานราชการ  
และลูกจ้างประจ า 

 
 ๑ เครื่องแบบข้าราชการเป็นไปตามประกาศประธานรัฐสภาว่าด้วย
เครื่องแบบข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ มี ๒ ชนิด คือ 
  (๑) เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ได้แก่  
   ก. เครื่องแบบสีกากีคอพับ 
   ข. เครื่องแบบสีกากีคอแบะ 

  (๒) เครื่องแบบพิธีการ ได้แก่ 
   ก. เครื่องแบบปกติขาว 
   ข. เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง 
   ค. เครื่องแบบครึ่งยศ 
   ง. เครื่องแบบเต็มยศ 
   จ. เครื่องแบบสโมสร 
 
 
   
  



- ๑๔๐ - 

  (๑) เครื่องประกอบเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
  - ใช้อินทรธนูอ่อนมีลาย ดังภาพ 

ล าดับที ่ ประเภทต าแหน่ง เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ 

๑ 

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

ข้าราชการรัฐสภาสามญั  
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 

ประเภทวิชาการระดบัเช่ียวชาญและ
ระดับทรงคณุวุฒิ 

ประเภทอ านวยการระดับสูง 

ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง 

๑ แถบใหญ่ ๑ แถบเล็กขมวด  
เพิ่มครุฑพ่าห์ 

 

๒ 

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  
ประเภทท่ัวไประดับอาวุโส 

ประเภทวิชาการระดับช านาญการ
และระดับช านาญการพิเศษ 

ประเภทอ านวยการระดับต้น 

๑ แถบใหญ่ ๑ แถบเลก็ขมวด 

 

๓ 
ข้าราชการรัฐสภาสามญั  
ประเภททั่วไประดับช านาญงาน 

ประเภทวิชาการระดับปฏิบตัิการ 

๓ แถบเล็ก แถบบนขมวด 

 

๔ 
ข้าราชการรัฐสภาสามญั  
ประเภททั่วไประดับปฏบิัติงาน 

๒ แถบเล็ก แถบบนขมวด 

 

 



- ๑๔๑ - 

  - ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ดังภาพ 
ลักษณะแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ลักษณะแพรแถบ ลักษณะแพรแถบ เดี่ยว 

๑ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 
  

๒ 
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)   

๓ 
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)   

๔ 
จัตุรถาภรณ์ช้างเผอืก (จ.ช.) 
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)   

๕ 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
จัตุรถาภรณ์ช้างเผอืก (จ.ช.)   

๖ 
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)   

๗ 
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)   

๘ 
ทวีติยาภรณ์ชา้งเผือก (ท.ช.) 
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)   

๙ 
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
ทวีติยาภรณ์ชา้งเผือก (ท.ช.)   

๑๐ 
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)   

๑๑ 
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)   

๑๒ 
มหาปรมาภรณ์ช้างเผอืก (ม.ป.ช.) 
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)   



- ๑๔๒ - 

  - เครื่องหมายแสดงสังกัดรัฐสภา เป็นรูปตรารัฐธรรมนูญ
ประดิษฐานบนพานสองชั้น ท าด้วยโลหะสีทองไม่มีขอบ 
สูง ๒ เซนติเมตร ติดที่คอเสื้อทั้งของข้าง ดังภาพ 

 
 

 
 
 
 
  - ป้ายชื่อและต าแหน่ง ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
      
    ให้มีป้ายชื่อพ้ืนสีด า ขนาดกว้างไม่เกิน ๒.๕ เซนติเมตร  
ยาวไม่เกิน ๗.๕ เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อต าแหน่งในการ
บริหารงานหรือชื่อต าแหน่งในสายงานตามที่คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
ก าหนด ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา 
 

๗.๕ ซ.ม. 

๒.๕ ซ.ม. น  าใส   ใจจริง 
นิติกร 



- ๑๔๓ - 

  (๒) เครื่องประกอบเครื่องแบบพิธีการ (ปกติขาว เต็มยศ ครึ่งยศ) 
  ก. เครื่องแบบปกติขาว (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงขาว) 
  - อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูแข็ง ดังภาพ 
 

ล าดับที ่ ประเภทต าแหน่ง เคร่ืองแบบพิธีการ 

๑ 

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

ข้าราชการรัฐสภาสามญั  
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 

ประเภทวิชาการระดบัเช่ียวชาญและระดับ
ทรงคณุวุฒิ 

ประเภทอ านวยการระดับสูง 

ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง 

ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน 

 

๒ 

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  
ประเภทท่ัวไประดับอาวุโส 

ประเภทวิชาการระดับช านาญการและ
ระดับช านาญการพิเศษ 

ประเภทอ านวยการระดับต้น 

ช่อชัยพฤกษ์ 

 

๓ 
ข้าราชการรัฐสภาสามญั  
ประเภททั่วไประดับช านาญงาน 

ประเภทวิชาการระดับปฏิบตัิการ 

ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๓ ดอก 

 

๔ 
ข้าราชการรัฐสภาสามญั  
ประเภททั่วไประดับปฏบิัติงาน 

ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๒ ดอก 

 
 



- ๑๔๔ - 

  - ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีอกเสื้อเบื้องซ้าย 
  - เครื่องหมายแสดงสังกัดรัฐสภา ติดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง 
  - หมวกเครื่องแบบพิธีการ 
 

 
 
 

 

หมวกข้าราชการชาย หมวกข้าราชการหญิง 
 
  ข. เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง 
  ค. เครื่องแบบครึ่งยศ ส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบ

ปกติขาว  เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรงสีด า ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ส าหรับผู้ที่ได้รับสายสะพายไม่ต้อง
สวมสายสะพาย ประดับเฉพาะดารา) 

  ง. เครื่องแบบเต็มยศ ส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

  จ. เครื่องแบบสโมสร 
 ข้าราชการนอกประจ าการ ให้ใช้เครื่องแบบเช่นเดียวกับข้าราชการ
ประจ าการ เว้นแต่ ให้ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้ายและ
เครื่องหมายอักษร นก ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ที่ปกคอ
เสื้อด้านหน้าข้างขวา 



- ๑๔๕ - 

 เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา ให้เป็นไปตามประกาศประธาน
รัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. เครื่องแบบพนักงานราชการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เรื่อง เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบปกติ และการแต่งกาย
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ(ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓) มี ๒ ชนิด คือ 
  (๑) เครื่องแบบพิธีการ 
   - ให้ ใช้ เครื่ องแบบพิธีการในลักษณะอย่างเดี ยวกันกับ

ลูกจ้างประจ า (ปกติขาว เต็มยศ ครึ่งยศ) อินทรธนูประดับ
เครื่องแบบพิธีการให้ใช้ตามแบบท้ายประกาศนี้ 

 
 

  

แบบพิเศษ แบบท่ัวไป 
 
  (๒) เครื่องแบบปกติ (ส าหรับขณะปฏิบัติงาน) 
   - พนักงานราชการชายและพนักงานราชการหญิงให้ใช้ชุดสุภาพ 



- ๑๔๖ - 

 ๓. เครื่องแบบลูกจ้างประจ าเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจ า พ.ศ. ๒๕๕๗ มี ๒ ชนิด คือ 
  (๑) เครื่องแบบปฏิบัติงาน 
  (๒) เครื่องแบบพิธีการมี ๓ ประเภท คือ 
   - เครื่องแบบปกติขาว 
   - เครื่องแบบครึ่งยศ 
   - เครื่องแบบเต็มยศ 
 
  (๑) เครื่องแบบปฏิบัติงาน (อินทรธนูอ่อนชุดกากี)  
    
 

 
    ลูกจ้างประจ าซึ่งด ารงต าแหน่งที่กระทรวงการคลัง

ก าหนดอยู่ในหมวดกึ่งฝีมือ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ าของอัตรา
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๒ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในหมวด
อ่ืน ๆ นอกจากหมวดกึ่งฝีมือและหมวดแรงงานและได้รับค่าจ้าง
ตั้งแต่ขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๒ แต่ไม่สูง
กว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ มี ๑ แถบ 

 
 



- ๑๔๗ - 

 

  ลูกจ้างประจ าซึ่งด ารงต าแหน่งที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดอยู่ในหมวดฝีมือ หรือหมวดอ่ืน ๆ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่
อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ แต่ไม่ถึงขั้นต่ า
ของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ยกเว้นหมวดแรงงาน
และหมวดกึ่งฝีมือ มี ๒ แถบ 

 

 

 

  ลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ า
ของข้าราชการพลเรือน ระดับ ๖ ขึ้นไป มี ๓ แถบ 

 ** ส าหรับลูกจ้างประจ าซึ่งด ารงต าแหน่งในหมวดแรงงงาน หรือเป็น 
ผู้ด ารงต าแหน่งในหมวดอ่ืน ๆ และได้รับค่าจ้างไม่ถึงขั้นต่ าของอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ระดับ ๒ ไม่มีเครื่องหมายอินทรธนู 



- ๑๔๘ - 

 (๒) เครื่องแบบพิธีการ (อินทรธนูแข็ง) 

 

 

  ลูกจ้างประจ าซึ่งด ารงต าแหน่งที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดอยู่ในหมวดกึ่งฝีมือ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ าของอัตรา
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๒ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในหมวด
อ่ืน ๆ นอกจากหมวดกึ่งฝีมือและหมวดแรงงาน และได้รับค่าจ้าง
ตั้งแต่ขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนระดับ ๒ แต่ไม่
สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ มีลาย
ดอกประจ ายามและใบเทศ ๑ ช่อ 

 

  



- ๑๔๙ - 

 

 
 

 ลูกจ้างประจ าซึ่งด ารงต าแหน่งที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดอยู่ในหมวดฝีมือ หรือหมวดอ่ืน ๆ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตรา
เงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ แต่ไม่ถึงขั้นต่ าของ
อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ยกเว้นหมวดแรงงานและ
หมวดกึ่งฝีมือ มีลายดอกประจ ายามและใบเทศ ๒ ช่อ 

 

 
 

  ลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ า
ของข้าราชการพลเรือน ระดับ ๖ ขึ้นไป มีลายดอกประจ ายามและ 
ใบเทศ ๓ ช่อ 

 

 



- ๑๕๐ - 

การขอพระราชทานเพลิงศพ และเครื่องเกียรติยศเมื่อสิ้นชีพ 
 

 การขอพระราชทานน ้าหลวงอาบศพ  เพลิงศพ หีบเพลิง ดินในพิธีฝังศพ 
และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ให้แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ และข้าราชการ
บ้านาญ (ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์) บิดา มารดาของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ  
 
หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเกี่ยวกับศพ 

 หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเก่ียวกับศพ มีดังนี  
 การขอพระราชทานน ้าหลวงอาบศพ เพลิงศพ หีบเพลิง ดินในพิธีฝังศพ และ
เครื่องเกียรติยศประกอบศพ (ผูถ้ึงแก่กรรมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์) 
ได้แก่ 
        ๑. ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช้านาญการ 
ต้าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช้านาญงาน 
         ๒. ข้าราชการบ้านาญ 
หมายเหต:ุ การขอพระราชทานเพลิงศพ จะต้องได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ขึ นไป    
 
วิธีการขอพระราชทานน้้าหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 
      วิธีการขอพระราชทานน ้าหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 
ด้าเนินการได้ ดังนี   
 เจ้าภาพหรือทายาทเป็นผู้ด้าเนินการด้วยตัวเอง โดยติดต่อที่กองพระราชพิธี     
ส้านักพระราชวัง (สนามเสือป่า) โทร ๐๒ ๒๘๑ ๘๘๔๖ โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๐๑๗๙ 
ตั งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั งนี  ให้น้าเอกสาร
ประกอบการขอพระราชทาน ดังนี  
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 ๑. ส้าเนาใบมรณบัตร 
 ๒. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน (ผู้ตาย)  
 ๓. ส้าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ตาย) 
 (เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง) 
หมายเหต:ุ การขอพระราชทานน ้าหลวงอาบศพ จะต้องได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) ขึ นไป  
   
วิธีการขอพระราชทานเพลิงศพ และดินในพิธีฝังศพ 

 วิธีการขอพระราชทานเพลิงศพ และดินในพิธีฝังศพโดยส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้ด้าเนินการ 
 เจ้าภาพหรือทายาทของข้าราชการรัฐสภาสามัญ และข้าราชการบ้านาญ 
แจ้งเรื่องโดยกรอกแบบฟอร์มได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส้านักบริหารงานกลาง 
โทร ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๖๐ พร้อมทั งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ก้าหนดพร้อม
รับรองส้าเนาถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ ดังนี  
 ๑. ส้าเนาใบมรณบัตร 
 ๒. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ขอ) 
 ๓. ส้าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอ) 
 ๔. ส้าเนาประกาศรายนามผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ผู้ตาย) 
 ๕. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน (ผู้ตาย) 
 ๖. ส้าเนาทะเบียน (ผู้ตาย) 
 โดยส้านักบริหารงานกลางจะด้าเนินการจัดท้าหนังสือถึงเลขาธิการส้านัก
พระราชวัง หรือเจ้าภาพ/ทายาท จะน้าหนังสือไปด้าเนินการติดต่อด้วยตนเอง 
เมื่อได้รับพระราชทานแล้ว เจ้าพนักงานปฏิบัติ กองพระราชพิธีส้านักพระราชวัง
จะน้าน ้าหลวงอาบศพ/เพลิงศพ/ดินพะราชทาน และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 
(ตามชั น ยศ) โดยรถยนต์หลวงไป ณ สถานประกอบพิธี รัศมีไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร 
จากส้านักพระราชวัง ถ้าเกินเจ้าภาพต้องรับหีบเพลิง/ดินพระราชทานไปประกอบพิธี 
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หมายเหตุ : หมายรับสั่งจะได้รับภายหลังจากยื่นเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพ
ประมาณ ๓ – ๕ วัน 
   
การปฏิบัติเกี่ยวกับหีบเพลิงพระราชทาน 
 ส้าหรับกรณีที่มีการขอพระราชทานเพลิงศพ แต่ศพอยู่ต่างจังหวัด  
(ห่างจากส้านักพระราชวังเกิน ๕๐ กิโลเมตร) นั น เมื่อกระทรวงเจ้าสังกัด  
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าภาพแล้วแต่กรณีได้มีหนังสือแจ้งมายังส้านัก
พระราชวังแล้ว หากศพนั นอยู่ในเกณฑ์ทางส้านักพระราชวังจะมีหมายรับสั่งแจ้ง
ให้เจ้าภาพศพทราบ เพ่ือให้เจ้าภาพหรือผู้แทนไปขอรับหีบเพลิงพระราชทานที่
กองพระราชพิธี ส้านักพระราชวัง เมื่อได้รับแล้วต้องปฏิบัติตามขั นตอนดังต่อไปนี  
 ๑. เชิญหีบเพลิงพระราชทาน ไปวางที่ศาลากลางจังหวัดอ้าเภอหรือ
หน่วยราชการที่สังกัดในท้องที่ หรือที่บ้านแล้วแต่กรรี โดยจัดโต๊ะปูผ้าขาวขนาด
พระเหมาะ ๑ ตัว และควรมีพานรองรับหีบเพลิงพระราชทานนั นด้วย 
 ๒. เมื่อถึงก้าหนดวันพระราชทานเพลิงศพ ให้ทางเจ้าภาพจัดหมา
เจ้าหน้าที่หรือญาติที่เป็นข้าราชการแต่เครื่องแบบปกติดขาวไว้ทุกข์ เพ่ือเชิญหีบ
เพลิงพระราชทานพร้อมด้วยพานรอง (หนึ่งหีบต่อหนึ่งคน) ไปยังเมรุที่ประกอบพิธี 
และก่อนที่จะเชิญขึ นตั งบนเมรุนั น ควรให้ศพขึ นตั งบนเมรุให้เรียบร้อยก่อน แล้ว
จึงเชิญพานหีบเพลิงพระราชทานไปตั งไว้ด้านศรีษะศพ (บนโต๊ะที่ตั งหีบเพลิง
จะต้องมีผ้าปูให้เรียบร้อยและห้ามมิให้น้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดวางร่วมอยู่ด้วยเป็นอันขาด) 
เมื่อเชิญเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เชิญค้านับเคารพศพหนึ่งครั งแล้วจึงลงจากเมรุ 
 ๓. ขณะที่เชิญพานหีบเพลิงพระราชทานไปนั นต้องระมัดระวังกิริยามารยาท 
โดยส้ารวมไม่ต้องท้าการเคารพผู้ใดแล้วไม่ต้องเชิญหีบเพลิงพระราชทานเดิน
ตามหลังผู้หนึ่งผู้ใดเป็นอันขาด 
 ๔. ผู้ที่ไปร่วมพระราชทานเพลิงศพ ทั งประชาชน ข้าราชการและ
พนักงานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ควรแต่งกายไว้ทุกข์ตามประเพณีนิยมในกรณี
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ลูกหลานหรือญาติ รวมทั งผู้ที่เคารพนับถือผู้วายชนม์ที่รับราชการจะแต่งกายชุด
ปกติขาวไว้ทุกข์ ก็จะเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์และยังนับว่าเป็นการถวายพระเกียรติ 
 ๕. ผู้ที่ตั งแถวรอรับหีบเพลิงพระราชทานเดินไปสู่เมรุควรเป็นเจ้าภาพงาน 
การแต่งกายควรแต่งกายไว้ทุกข์ตามประเพณีนิยม ในกรณีที่เป็นข้าราชการแต่ง
กายปกติขายไว้ทุกข์ 
 ๖. ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เชิญหีบพระราชทานเดินไปสู่เมรุนั น ประชาชน
ที่มาร่วมงานควรนั่งอยู่ในความสงบโดยมิต้องยืนขึ นไม่ต้องท้าความเคารพและไม่มี
การบรรเลงเพลงอย่างใดทั งสิ น เพราะยังไม่ถึงขั นตอนของพิธีการ เจ้าหน้าที่ผู้เชิญ
ก็มิใช่ผู้แทนพระองค์เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๗. เมื่อถึงก้าหนดเวลาพระราชทานเพลิงให้เจ้าภาพเชิญแขกท่ีมาในงานที่
มีอาวุโสสูงสุดขึ นเป็นประธานจุดเพลิง ประธานในพิธีจุดเพลิงที่อาวุโสสูงสุดนั น 
หมายถึงอาวุโสทั งในด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ ทั งนี  หากมีพระราชวงศ์ตั งแต่ชั น
หม่อมเจ้าขึ นไป หรือราชสกุลที่มีเกียรติในราชการซึ่งศพหรือทายาทอยู่ใต้บังคับ
บัญชา หรือเป็นผู้ที่เคารพนับถือแล้วสมควรเชิญบุคคลนั นเป็นประธาน 
 ๘. ในกรณีที่มีการอ่านหมายรับสั่ง ประวัติผู้วายชนม์ส้านึกในพระราช
มหากรุณาธิคุณ ควรอ่านตามล้าดับ ดังนี  
 หมายรับสั่ง แสดงถึงการได้รับพระราชทานเพลิงศพ 
 ประวัติผู้วายชนม์ เพ่ือประกาศเกียรติคุณ 
 ส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
หมาเหตุ : การอ่านหมายรับสั่ง ประวัติผู้วายชนม์ส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณนั น
เป็นขั นตอนที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมส่วนการลงท้าย
สามารถอ่านชื่อบุคคลผู้เป็นทายาททั งหมดหรือจะออกแต่ชื่อเจ้าภาพก็ย่อมจะ
กระท้าได้ 
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ขั้นตอนการพระราชทานเพลิง (หีบเพลิง) 

 ๑. เจ้าหน้าที่ผู้เชิญหีบเพลิงพระราชทาน แก้ห่อหีบเพลิงพระราชทาน
ออกแล้วเปิดฝารอไว้ 
 ๒. ผู้เป็นประธานหยิบเทียนชนวนมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้เชิญถือไว้ 
 ๓. หยิบกล่องไม้ขีดไฟจุดเทียนชวนวน รอจนเทียนลุกไหม้ดีแล้ว 
 ๔. ผู้เป็นประธานถวายบังคม (ไหว้) ไปที่หีบเพลิง หยิบธูป ดอกไม้จันทน์  
เทียนจุดไฟหลวงจากเทียนชนวน แล้วจึงวางไว้ใต้กลางฐานตั งปีบศพ 
 ๕. ถอยหลังหนึ่งก้าว ค้านับเคารพหนึ่งครั ง แล้วลงจากเมรุเป็นอันเสร็จพิธี 
  
หมายเหตุ : บุคคลผู้ท้าลายชีพตนเองและผู้ต้องอาญาแผ่นดินไม่พระราชทานเพลิง
ศพเครื่องเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานเมื่อสิ้นชีวิต และเครื่องเกียรติยศที่ได้รับ
พระราชทาน เมื่อพระราชทานเพลิงศพ 
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การเดินทางไปราชการ 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่าย
ให้แก่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติ ค่าใช้จ่ายที่ทาง
ราชการจ่ายให้เฉพาะรายจ่ายที่จ าเป็น ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง  และ
ส าหรับในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนี้ จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาและระเบียบกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๖  

๒. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๗  

๓. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๘  

๔. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๒๙  

๕. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๔  

๖. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๔๑  

๗. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๘  

๘. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๓  

๙. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๑๐. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
  ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

๑.๑ การเดินทางไปราชการชั่วคราว 
๑.๒ การเดินทางไปราชการประจ า 
๑.๓ การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม 

  ๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ช่ัวคราว) 
      ค านิยาม 
  การเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราว ได้แก่ 

(๑) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งส านักงานซึ่งปฏิบัติราชการ
ปกติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 

(๒) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา 

(๓) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในต าแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน 
(๔) การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่ง

รับราชการประจ าในต่างประเทศ 
(๕) การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพ่ือไปปฏิบัติราชการในดินแดน

ต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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  ผู้เดินทาง  ให้หมายถึง ผู้มีสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย  
๑. สมาชิกวุฒิสภา 
๒. กรรมาธิการ/บุคคลในวงงานรัฐสภา 
๓. ข้าราชการ 
๔. ลูกจ้างประจ า 
๕. พนักงานราชการ 
๖. บุคคลภายนอก  
ทั้งนี้ ในการเดินทางไปราชการต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการวุฒิสภา 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติตัวบุคคล 
อนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการ ตามความจ าเป็นเหมาะสม และอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายที่จะได้รับในการเดินทางไปราชการ ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

ส าหรับในการเทียบต าแหน่งเพ่ือประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ กระทรวงการคลังได้เทียบต าแหน่งส าหรับลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ โดยสรุปได้ดังนี้ 
ล าดับ ต าแหน่ง เทียบเท่าข้าราชการพลเรือน 

ประเภทและระดับต าแหน่ง 
๑ ลูกจ้างทุกประเภท ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน 
๒ พนักงานราชการ  
 ๑) กลุ่มงานบริการและกลุ่มงาน

เทคนิค 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

 ๒) กลุ่มงานบริหารงาน 
ทั่วไป 

 

 เริ่มรับราชการ – ๙ ปี ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

 ๑๐ – ๑๗ ปี ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ 
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ล าดับ ต าแหน่ง เทียบเท่าข้าราชการพลเรือน 
ประเภทและระดับต าแหน่ง 

 ๑๗ ปี ข้ึนไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ 

 ๓) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  
 เริ่มรับราชการ – ๙ ปี ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 
 ๑๐ – ๑๗ ปี ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการ 
 ๑๗ ปี ข้ึนไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการพิเศษ 
 ผู้ที่ไดร้ับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุด

ของบัญชีอัตราค่าตอบแทน 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับเช่ียวชาญ 

 ๔) กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ  
 เริ่มรับราชการ – ๔ ปี ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 
 ๕ – ๑๐ ปี ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการ 
 ๑๐ ปี ข้ึนไป ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการพิเศษ 
 ผู้ที่ไดร้ับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุด

ของบัญชีอัตราค่าตอบแทน 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับเช่ียวชาญ 

 ๕) กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับเช่ียวชาญ 

๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ประจ า) 
ค านิยาม 
  การเดินทางไปราชการประจ า ได้แก่ 

(๑) การเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน ไปรักษาการในต าแหน่ง หรือ
รักษาราชการแทน เพ่ือด ารงต าแหน่งใหม่ ณ ส านักงานแห่งใหม่ 
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(๒) การเดินทางไปประจ าส านักงานแห่งเดิม ในท้องที่แห่งใหม่ ในกรณี
ย้ายส านักงาน 

(๓) การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปช่วย
ราชการที่มีก าหนดเวลาสิ้นสุดของโครงการหรือการช่วยราชการไว้ชัดเจน ซึ่งมี
ก าหนดเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 

(๔) การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือมี
ก าหนดเวลาไม่ถึงหนึ่งปี ซึ่งต่อมาภายหลังส่วนราชการมีความจ าเป็น ต้องให้
ข้าราชการผู้นั้นอยู่ช่วยราชการ ณ สถานที่แห่งเดิมนั้น ให้นับเวลาการช่วยราชการ
ต่อเนื่องและให้ถือเวลาการช่วยราชการตั้งแต่วันที่ครบก าหนดหนึ่งปีเป็นต้นไป 
เป็นการเดินทางไปราชการประจ า 
 ส าหรับการเดินทางไปราชการประจ า สามารถเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับ
ผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว โดยได้ก าหนดค านิยามไว้ดังนี้ 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วม
อาศัยอยู่กับผู้เดินทางไปราชการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) คู่สมรส 
(๒) บุตร 
(๓) บิดามารดาของผู้เดินทางและหรือบิดามารดาของคู่สมรส 
(๔) ผู้ติดตาม 

ทั้งนี้ ส าหรับค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะส าหรับผู้ติดตามให้เบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 
ข้าราชการ 

(ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง) 
จ านวนผู้ติดตามไม่เกิน 

(คน) 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท 
ทั่วไป 

ระดับปฏิบัติงาน   
ระดับช านาญงาน   

๑ 

ระดับอาวุโส 
ระดับทักษะพิเศษ 

๒ 
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ข้าราชการ 
(ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง) 

จ านวนผู้ติดตามไม่เกิน 
(คน) 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท 
วิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ ๑ 
ระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ 
ระดับเช่ียวชาญ 
ระดับทรงคุณวุฒิ 

๒ 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท 
อ านวยการ 

ระดับต้น ๒ 
ระดับสูง  

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท 
บริหาร 

ระดับต้น 
ระดับสูง 

๒ 

กรณีที่ผู้เดินทางมีความจ าเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่ ให้เบิกค่าขนย้ายสิ่งของ
ส่วนตัว ในลักษณะเหมาจ่าย ได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดผู้เดินทางไปราชการประจ า ซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไป
แล้ว ถ้าไม่ได้เดินทางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ให้น าเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับ
ไปแล้วส่งคืนทันที 
 
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม 

ให้หมายความถึงการเดินทางเพ่ือกลับภูมิล าเนาเดิมของผู้เดินทางไป
ราชการประจ าในกรณีที่ออกจากจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ  ข้าราชการซึ่ง
ออกจากราชการหรือลูกจ้างซึ่งทางราชการเลิกจ้าง จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ส าหรับตนเองและบุคคล    ในครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่า ที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขน
ย้ายสิ่งของส่วนตัวเพ่ือกลับภูมิล าเนาเดิมของข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น ตามอัตรา
ส าหรับต าแหน่งระดับ ชั้นหรือยศ ครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือเลิกจ้าง 
และให้กระท าภายใน ๑๘๐ วันนับจากวันออกจากราชการ เลิกจ้าง ข้าราชการซึ่ง
ถูกสั่งพักราชการหรือลูกจ้างซึ่งถูกพักการจ้างจะเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับตนเองและ
บุคคลในครอบครัวเฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเพ่ือ
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กลับภูมิล าเนาเดิมของข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น โดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึง
ที่สุดก็ได้ 
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
  ๑. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
  ๒. ค่าท่ีพัก 
  ๓. ค่าพาหนะ (รวมถึง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
ส าหรับยานพาหนะ ค่าระวาง บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ ท านอง
เดียวกัน) 
 ๔. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
 
๑. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
      ให้ผู้เดินทางเบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย ตามอัตราที่ก าหนดดังนี้ 

ข้าราชการ 
(ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง) 

อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท 
ทั่วไป 

ระดับปฏิบัติงาน   
ระดับช านาญงาน   
ระดับอาวุโส 

๒๔๐.- 

ระดับทักษะพิเศษ ๒๗๐.- 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท 
วิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 
ระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ 

๒๔๐.- 

ระดับเช่ียวชาญ 
ระดับทรงคุณวุฒิ 

๒๗๐.- 
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ข้าราชการ 
(ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง) 

อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท 
อ านวยการ 

ระดับต้น ๒๔๐.- 
ระดับสูง ๒๗๐.- 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท 
บริหาร 

ระดับต้น 
ระดับสูง 

๒๗๐.- 

การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
  ๑. ให้นับตั้งแต่เวลาออกจากสถานที่อยู่ / สถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ 
จนถึง สถานที่อยู่ / สถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ  แล้วแต่กรณี 
  ๒. กรณีเดินทางไปราชการ ที่มีการพักแรม  ให้นับเวลาดังนี้ 

- ให้นับ ๒๔ ชั่วโมง  เป็น ๑ วัน   
- ถ้าหากเกิน ๑๒ ชั่วโมง ขึ้นไป  ให้นับเป็น ๑ วัน 

  ๓. กรณเีดินทางไปราชการ ไม่มีการพักแรม ให้นับเวลาดังนี้ 
- เกิน ๑๒ ชั่วโมง ขึ้นไป  ให้นับเป็น ๑ วัน 
- ถ้าหากเกิน ๖ ชั่วโมงข้ึนไป แต่ไม่ถึง ๑๒ ชั่วโมง       
  ให้นับเป็น ครึ่งวัน   

  ๔. หากมีการลากิจ หรือลาพักผ่อน ล่วงหน้าหรือหลังจากการปฏิบัติ
ราชการ (รวมถึงการไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น) ให้นับจาก
วันที่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไปจนสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
๒. ค่าที่พัก 
  ให้ผู้เดินทางเบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริง ตามอัตราที่
ก าหนดดังนี้ 
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 (๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง 
ข้าราชการ 

(ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง) 
ห้องพักคนเดียว 
(บาท : วัน : คน) 

ห้องพักคู ่
(บาท : วัน : คน) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน ๑ 
ระดับช านาญงาน ๑  
ระดับอาวุโส ๑ 

๑,๕๐๐.- ๘๕๐.- 

ระดับทักษะพิเศษ ๒ ๒,๒๐๐.- ๑,๒๐๐.- 
ผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ ๑ 
ระดับช านาญการ ๑ 
ระดับช านาญการพิเศษ ๑ 

๑,๕๐๐.- ๘๕๐.- 

ระดับเช่ียวชาญ ๒ ๒,๒๐๐.- ๑,๒๐๐.- 
ระดับทรงคุณวุฒิ ๓ ๒,๕๐๐.- ๑,๔๐๐.- 

ผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ 

ระดับต้น ๑ ๑,๕๐๐.- ๘๕๐.- 
ระดับสูง ๒ ๒,๒๐๐.- ๑,๒๐๐.- 

ผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหาร 

ระดับต้น ๒ ๒,๒๐๐.- ๑,๒๐๐.- 
ระดับสูง ๓ ๒,๕๐๐.- ๑,๔๐๐.- 

 

หมายเหตุ 
๑.  ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป  ระดับอาวุโส  ลงมา  
           ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  ลงมา  
           ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น   
        ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวในกรณีเดินทางไป
ราชการเป็นหมู่คณะให้พัก รวมกันสองคนขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่าย
จริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจ าเป็น 
ที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 
๒.  ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ  
           ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ   
           ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง  
           ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น 
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จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 
๓.  ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒ ิ
           ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 
ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะและผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวข้างต้น  เป็นหัวหน้าคณะ
และมีความจ าเป็นต้องใช้สถานท่ีเดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคล
อื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้น ส าหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนในอัตราไม่เกิน ๒ เท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได้ 

   (๒) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย 

ข้าราชการ 
(ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง) 

ไม่เกินอัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท 
ทั่วไป 

ระดับปฏิบัติงาน 
ระดับช านาญงาน 
ระดับอาวุโส 

๘๐๐.- 

ระดับทักษะพิเศษ ๑,๒๐๐.- 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท 
วิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 
ระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ 

๘๐๐.- 

ระดับเช่ียวชาญ 
ระดับทรงคุณวุฒิ 

๑,๒๐๐.- 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท 
อ านวยการ 

ระดับต้น ๘๐๐.- 
ระดับสูง ๑,๒๐๐.- 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท 
บริหาร 

ระดับต้น 
ระดับสูง 

๑,๒๐๐.- 

 
๓. ค่าพาหนะ 
  ให้ผู้ เดินทางเบิกได้ในลักษณะจ่ายจริงโดยประหยั ด แต่ไม่เกินสิทธิ  
ที่ผู้เดินทางจะได้รับตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง 
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กรณีปกติ  ให้ใช้ยานพาหนะประจ าทาง เช่น รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง 
เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ 

กรณีไม่มียานพาหนะประจ าทาง  หรือ มีแต่ต้องการความรวดเร็วเพ่ือ
ประโยชน์แก่ราชการ ให้สามารถใช้พาหนะอ่ืนได้แต่ต้องชี้แจงเหตุผลและความ
จ าเป็นด้วย 
 
ลักษณะการเบิกค่าพาหนะ 
(๑) การเดินทางโดยรถไฟ 
 ให้หมายรวมถึง รถไฟ รถด่วน หรือด่วนพิเศษชั้น ๑ นั่งนอนปรับอากาศ 
(บนอ.ป.) 
  ผู้มีสิทธิเบิก :   

ข้าราชการ 
(ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง) 

ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับช านาญงาน 
ระดับอาวุโส 
ระดับทักษะพิเศษ 

ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ 
ระดับเช่ียวชาญ 
ระดับทรงคุณวุฒิ 

ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทอ านวยการ 

ระดับต้น 
ระดับสูง 

ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทบริหาร 

ระดับต้น 
ระดับสูง 

(๒) การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง 
 ผู้มีสิทธิเบิก : ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งทุกประเภท และทุกระดับ 
(๓) การเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ 
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  ผู้มีสิทธิเบิก :  
ชั้นธุรกิจ (Business Class) 
ข้าราชการผูด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  

(เฉพาะผู้ด ารงต าแหน่ง 
หัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกระทรวงหรือต าแหน่ง 
ที่เทียบเท่า) 

ชั้นประหยัด (Economy Class) หรือชั้นต่ าสุด 
ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน 

ระดับอาวุโส 
ระดับทักษะพิเศษ * 

ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภท 
วิชาการ 

ระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ 
ระดับเช่ียวชาญ 
ระดับทรงคุณวุฒิ * 

ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภท 
อ านวยการ 

ระดับต้น 
ระดับสูง * 

ข้าราชการผูด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น * 
ระดับสูง *  
(เฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวงหรือต าแหน่งที่
เทียบเท่า) 

หมายเหตุ หากมีความจ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในช้ันท่ีสูงกว่าสทิธิ ให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกคา่โดยสารเครื่องบินในช้ันท่ีสูงกว่าสิทธิไดโ้ดย
ต้องได้รับอนมุัติจากเลขาธิการวุฒิสภา 

 ส าหรับข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  และ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  ไม่มีสิทธิเบิก  ค่าเครื่องบินภายในประเทศ   
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 ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ จะเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทางภาคพ้ืนดินระยะเดียวกันตามสิทธิ 
ซึ่งผู้เดินทางที่สามารถเบิกได้ 
 (๔) การเดินทางโดยพาหนะรับจ้าง 

  ผู้มีสิทธิเบิก :   
ข้าราชการผู้ด ารง 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 

ระดับช านาญงาน 
ระดับอาวุโส 
ระดับทักษะพิเศษ 

ข้าราชการผูด้ ารง 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ 
ระดับเช่ียวชาญ 
ระดับทรงคุณวุฒิ 

ข้าราชการผู้ด ารง 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

ระดับต้น 
ระดับสูง 

ข้าราชการผู้ด ารง 
ต าแหน่งประเภทบริหาร 

ระดับต้น 
ระดับสูง 

สามารถเบิกได้ในกรณี ดังนี้ 
  การเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก / สถานที่ปฏิบัติราชการ  
กับสถานียานพาหนะประจ าทาง หรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไป
ยังสถานที่ปฏิบัติราชการ 
 -  กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อ
กับกรุงเทพฯ  หรือ การเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านเขตกรุงเทพฯ  ให้เบิกเท่าที่
จ่ายจริงภายในวงเงิน เที่ยวละไม่เกิน ๖๐๐.- บาท 
 -  กรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัดอ่ืน ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงิน 
เที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐.- บาท 
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 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างไป-กลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการภายใน
จังหวัดเดียวกัน ให้เบิกได้วันละไม่เกิน ๒ เที่ยว (ยกเว้นต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน, ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ต้องมีสัมภาระ) 
(๕) การเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว (เฉพาะการเดินทางไปราชการ) 
ผู้มีสิทธิเบิก : ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งทุกประเภท และทุกระดับ 

และต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการวุฒิสภาให้เดินทางไปราชการ  
โดยรถส่วนตัว จึงมีสิทธิได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะเดินทาง  
อัตราเงินชดเชย :  
๑.  รถยนต์  ได้รับอัตราเงินชดเชยกิโลเมตรละ ๔.- บาท 
๒.  รถจักรยานยนต์  ได้รับอัตราเงินชดเชยกิโลเมตรละ ๒.- บาท 

การค านวณระยะทาง ให้ค านวณตามระยะทางของกรมทางหลวงในทาง
สั้นและตรง ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย 
  
๕. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ให้ผู้เดินทาง
เบิกได้ในลักษณะจ่ายจริง (โดยประหยัด) 
 ให้หมายความถึง  
 ๑. ค่าใช้จ่ายในลักษณะที่จ าเป็นต้องจ่าย  หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึง
จุดหมายแต่ละช่วงที่เดินทางไปปฏิบัติราชการได้ 
 ๒. ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
 ๓. ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ ซึ่งถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
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๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
 ค านิยาม 
  การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่ 

(๑) การเดินทางของผู้รับราชการประจ าในประเทศไทย ซึ่งเดินทางไป
ราชการนอกราชอาณาจักรเพ่ือปฏิบัติงานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน 
ตรวจสอบบัญชี หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างอ่ืนเป็นครั้งคราว ตามความจ าเป็น 

(๒) การเดินทางของผู้รับราชการประจ าในต่างประเทศ  ซึ่งเดินทางไป
ราชการ ณ ที่ใด ๆ ในต่างประเทศหรือมายังประเทศไทย เฉพาะเวลาที่เดินทางอยู่
นอกราชอาณาจักร เพ่ือปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานในเขตอาณาหรือพ้ืนที่
รับผิดชอบหรือ 

(๓) การเดินทางของผู้รับราชการประจ าในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางไปช่วย
ราชการ รักษาราชการในต าแหน่ง หรือรักษาราชการแทนต่างส านักงานใน
ต่างประเทศ เฉพาะเวลาที่ออกเดินทางจากที่พัก ซึ่งเป็นที่ตั้งส านักงานแห่งเดิม
จนถึงที่พักซ่ึงเป็นที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่ 
  ผู้เดินทาง  ให้หมายถึง ผู้มีสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย  

๑. สมาชิกวุฒิสภา 
๒. กรรมาธิการ/บุคคลในวงงานรัฐสภา 
๓. ข้าราชการ 
๔. ลูกจ้างประจ า 
๕. พนักงานราชการ 
๖. บุคคลภายนอก  

 
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
  ๑. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
  ๒. ค่าท่ีพัก 
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  ๓. ค่าพาหนะ รวมทั้ง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับ
ยานพาหนะ ค่าระวาง บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม  และอ่ืน  ๆท านองเดียวกัน) 
  ๔. ค่ารับรองในการเดินทาง 
  ๕. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง       ไปราชการ 
  ๑. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
         ให้ผู้เดินทางเบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย ตามอัตราที่ก าหนดดังนี้ 

ข้าราชการ 
(ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง) 

อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน   
ระดับช านาญงาน   
ระดับอาวุโส 

๒,๑๐๐.- 

ระดับทักษะพิเศษ ๓,๑๐๐.- 
ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 
ระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ 

๒,๑๐๐.- 

ระดับเช่ียวชาญ 
ระดับทรงคุณวุฒิ 

๓,๑๐๐.- 

ข้าราชการ 
(ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง) 

อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทอ านวยการ 

ระดับต้น ๒,๑๐๐.- 
ระดับสูง ๓,๑๐๐.- 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทบริหาร 

ระดับต้น 
ระดับสูง 

๓,๑๐๐.- 

 
การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
  ๑. ให้นับตั้งแต่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย  จนถึง  
ประทับตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย แล้วแต่กรณี 
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  ๒. กรณีเดินทางไปราชการ ที่มีการพักแรม  ให้นับเวลาดังนี้ 
- ให้นับ ๒๔ ชั่วโมง  เป็น ๑ วัน   
- ถ้าหากเกิน ๑๒ ชั่วโมง ขึ้นไป  ให้นับเป็น ๑ วัน 

  ๓. กรณีเดินทางไปราชการ ไม่มีการพักแรม  ให้นับเวลาดังนี้ 
- เกิน ๑๒ ชั่วโมง ขึ้นไป  ให้นับเป็น ๑ วัน 
- ถ้าหากเกิน ๖ ชั่วโมงข้ึนไป แต่ไม่ถึง ๑๒ ชั่วโมง ให้นับเป็น ครึ่งวัน   

  ๔. หากมีการลากิจ หรือลาพักผ่อน ล่วงหน้าหรือหลังจากการปฏิบัติ
ราชการ (รวมถึงการไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น) ให้นับจาก
วันที่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป จนสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 
  

หากผู้เดินทางที่ไม่ได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางแบบเหมาจ่าย  ให้เบิก
ค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้ 

(๑) ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มรวมทั้งค่าภาษี และค่าบริการที่โรงแรม 
ภัตตาคาร หรือร้านค้าเรียกเก็บจากผู้เดินทางไปราชการ  ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่
เกินวันละ ๔,๕๐๐ บาทต่อคน 

(๒) ค่าท าความสะอาดเสื้อผ้า ส าหรับระยะเวลาที่เกิน ๗ วัน ให้เบิกเท่าที่
จ่ายจริงไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาทต่อคน 

(๓) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกิน วันละ ๕๐๐ 
บาทต่อคน ค่าใช้จ่ายตาม (๑) – (๒) ให้คิดค านวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน  จ านวนเงิน
ส่วนที่เหลือจ่ายในวันใดจะน ามาสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้ 

๒. ค่าที่พัก 
      ให้ผู้เดินทางเบิกได้ในลักษณะจ่ายจริง ตามอัตราที่ก าหนดดังนี้ 
  (๑) อัตราค่าเช่าที่พัก 
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ข้าราชการ 
(ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง) 

อัตราส าหรับประเทศ รัฐ เมือง 
(บาท : วัน : คน) 

ประเภท 
ก. 

ประเภท 
ข. 

ประเภท 
ค. 

ประเภท 
ง. 

ประเภท 
จ. 

ผู้ด ารง 
ต าแหน่งประเภท 
ท่ัวไป 

ระดับ 
ปฏิบัติงาน * 
ระดับ 
ช านาญงาน * 
ระดับอาวุโส * 

ห้องเดี่ยว 
ไม่เกิน 

๗,๕๐๐.- 
ห้องคู่ 

ไม่เกิน 
๕,๒๕๐.- 

ห้องเดี่ยว 
ไม่เกิน 

๕,๐๐๐.- 
ห้องคู่ 

ไม่เกิน 
๓,๕๐๐.- 

ห้องเดี่ยว 
ไม่เกิน 

๓,๑๐๐.- 
ห้องคู่ 

ไม่เกิน 
๒,๑๗๐.- 

เพิ่มขึ้นจาก 
ประเภท ก.  
อีกไม่เกิน 

ร้อยละ ๔๐ 

เพิ่มขึ้น 
จาก 

ประเภท ก.  
อีกไม่เกิน 
ร้อยละ 

๒๕ 
   

ระดับ 
ทักษะพิเศษ 

ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐.- 

ไม่เกิน 
๗,๐๐๐.- 

ไม่เกิน 
๔,๕๐๐.- 

ผู้ด ารง 
ต าแหน่งประเภท 
วิชาการ 

ระดับ 
ปฏิบัติการ * 
ระดับ 
ช านาญการ * 
ระดับ 
ช านาญการ 
พิเศษ * 

ห้องเดี่ยว 
ไม่เกิน 

๗,๕๐๐.- 
ห้องคู่ 

ไม่เกิน 
๕,๒๕๐.- 

ห้องเดี่ยว 
ไม่เกิน 

๕,๐๐๐.- 
ห้องคู่ 

ไม่เกิน 
๓,๕๐๐.- 

ห้องเดี่ยว 
ไม่เกิน 

๓,๑๐๐.- 
ห้องคู่ 

ไม่เกิน 
๒,๑๗๐.- 

เพิ่มขึ้นจาก 
ประเภท ก.  
อีกไม่เกิน 

ร้อยละ ๔๐ 

เพิ่มขึ้น 
จาก 

ประเภท ก.  
อีกไม่เกิน 
ร้อยละ 

๒๕ 
   

ระดับ 
เชี่ยวชาญ 
ระดับ 
ทรงคุณวุฒิ 

ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐.- 

ไม่เกิน 
๗,๐๐๐.- 

ไม่เกิน 
๔,๕๐๐.- 
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ข้าราชการ 
(ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง) 

อัตราส าหรับประเทศ รัฐ เมือง 
(บาท : วัน : คน) 

ประเภท 
ก. 

ประเภท 
ข. 

ประเภท 
ค. 

ประเภท 
ง. 

ประเภท 
จ. 

ผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ 

ระดับต้น ห้องเดี่ยว 
ไม่เกิน 

๗,๕๐๐.- 
ห้องคู่ 

ไม่เกิน 
๕,๒๕๐.- 

ห้องเดี่ยว 
ไม่เกิน 

๕,๐๐๐.- 
ห้องคู่ 

ไม่เกิน 
๓,๕๐๐.- 

ห้องเดี่ยว 
ไม่เกิน 

๓,๑๐๐.- 
ห้องคู่ 

ไม่เกิน 
๒,๑๗๐.- 

เพิ่มขึ้นจาก 
ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน 

ร้อยละ ๔๐ 

เพิ่มขึ้น 
จาก 

ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน 
ร้อยละ 

๒๕ 
ระดับสูง ไม่เกิน 

๑๐,๐๐๐. 
ไม่เกิน 

๗,๐๐๐.- 
ไม่เกิน 

๔,๕๐๐.- 
ผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหาร 

ระดับต้น 
ระดับสูง 

ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐.- 

ไม่เกิน 
๗,๐๐๐.- 

ไม่เกิน 
๔,๕๐๐.- 

  
   (๒) จ าแนกประเภทของประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 

      ๑. แคนาดา 
      ๒. เครือรฐัออสเตรเลีย 
      ๓. ไต้หวัน 
      ๔. เติร์กเมนสิถาน 
      ๕. นิวซีแลนด ์
      ๖. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
      ๗. ปาปัวนวิกีน ี
      ๘. มาเลเซยี 
      ๙. ราชรัฐโมนาโก 
    ๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก 
    ๑๑. ราชรัฐอันดอรร์า 
    ๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
    ๑๓. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 

    ๑๔. ราชอาณาจักรนอรเ์วย ์
    ๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอรแ์ลนด ์
    ๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
    ๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด ์
    ๑๘. ราชอาณาจักรสวเีดน 
    ๑๙. รัฐสุลต่านโอมาน 
    ๒๐. โรมาเนีย 
    ๒๑. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซลิ 
    ๒๒. สหพันธ์สาธารณรัฐ

ยูโกสลาเวีย 
    ๒๓. สหรัฐอาหรบัอิมิเรตส ์
    ๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
    ๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย 
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    ๒๖. สาธารณรัฐชิล ี
    ๒๗. สาธารณรัฐเช็ก 
    ๒๘. สาธารณรัฐตรุก ี
    ๒๙. สาธารณรัฐบลัแกเรีย 
    ๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
    ๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนแอลจีเรยี 
    ๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ติมอร์ – เลสเต 
    ๓๓. สาธารณรัฐเปร ู
    ๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด ์
    ๓๕. สาธารณรัฐฟินแลนด ์
    ๓๖. สาธารณรัฐฟิลปิปินส ์
    ๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส 
    ๓๘. สาธารณรัฐมอลตา 
    ๓๙. สาธารณรัฐโมซมับิก 

    ๔๐. สาธารณรัฐเยเมน 
    ๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 
    ๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก 
    ๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนยี 
    ๔๔. สาธารณรัฐออสเตรยี 
    ๔๕. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 
    ๔๖. สาธารณรัฐอินโดนเีซีย 
    ๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย 
    ๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
    ๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้
    ๕๐. สาธารณรัฐไอซ์แลนด ์
    ๕๑. สาธารณรัฐไอร์แลนด ์
    ๕๒. สาธารณรัฐฮังการ ี
    ๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 
    ๕๔. ฮ่องกง 

 
(๒) ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 
      ๑. เครือรฐับาฮามาส 
      ๒. จอร์เจยี 
      ๓. จาเมกา 
      ๔. เนการาบรไูนดารุสซาลาม 
      ๕. มาซิโดเนยี 
      ๖. ยเูครน 
      ๗. รัฐกาตาร ์
      ๘. รัฐคูเวต 
      ๙. รัฐบาหเ์รน 
    ๑๐. รัฐอสิราเอล 
    ๑๑. ราชอาณาจักรซาอดุิอาระเบีย 
    ๑๒. ราชอาณาจักรตองกา 

    ๑๓. ราชอาณาจักรฮซัไมตจ์อร์แดน 
    ๑๔. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจเีรีย 
    ๑๕. สหภาพพม่า 
    ๑๖. สหรัฐเม็กซโิก 
    ๑๗. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
    ๑๘. สาธารณรัฐกานา 
    ๑๙. สาธารณรัฐแกมเบยี 
    ๒๐. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์     (ไอ

เวอรีโ่คส) 
    ๒๑. สาธารณรัฐคอสตาริกา 
    ๒๒. สาธารณรัฐครี์กิซ 
    ๒๓. สาธารณรัฐเคนยา 
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    ๒๔. สาธารณรัฐแคเมอรูน 
    ๒๕. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
    ๒๖. สาธารณรัฐจิบตู ี
    ๒๗. สาธารณรัฐชาด 
    ๒๘. สาธารณรัฐซมิบับเว 
    ๒๙. สาธารณรัฐเซเนกัล 
    ๓๐. สาธารณรัฐแซมเบีย 
    ๓๑. สาธารณรัฐเซียร์ราลโีอน 
    ๓๒. สาธารณรัฐไซปรัส 
    ๓๓. สาธารณรัฐตรินิแดดและ

โตเบโก 
    ๓๔. สาธารณรัฐตูนเิซยี 
    ๓๕. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
    ๓๖. สาธารณรัฐเนปาล 
    ๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร ์
    ๓๘. สาธารณรัฐบรุุนด ี
    ๓๙. สาธารณรัฐเบนิน 
    ๔๐. สาธารณรัฐเบลารสุ 
    ๔๑. สาธารณรัฐประชาชน

บังกลาเทศ 

    ๔๒. สาธารณรัฐปานามา 
    ๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา 
    ๔๔. สาธารณรัฐมาล ี
    ๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา 
    ๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย 
    ๔๗. สาธารณรัฐสังคมนยิม

ประชาธปิไตยศรลีังกา 
    ๔๘. สาธารณรัฐสังคมนยิม

เวียดนาม 
    ๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 
    ๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนยี 
    ๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรยี 
    ๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียปิต ์
    ๕๓. สาธารณรัฐอิรัก 
    ๕๔. สาธารณรัฐอสิลามปากีสถาน 
    ๕๕. สาธารณรัฐอสิลามมอรเิตเนีย 
    ๕๖. สาธารณรัฐอสิลามอิหร่าน 
    ๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกสิถาน 
    ๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

(๓) ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอ่ืน ๆ นอกจากท่ีก าหนดใน
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ง.  และประเภท จ. 
(๔) ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 
      ๑. ญี่ปุ่น 
      ๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
      ๓. สหพันธรัฐรัสเซีย 
      ๔. สมาพันธรัฐสวิส 
      ๕. สาธารณรัฐอิตาล ี
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(๕) ประเภท จ. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 
      ๑. ราชอาณาจักรเบลเยีย่ม 
      ๒. ราชอาณาจักรสเปน 
      ๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
      ๔. สหรัฐอเมริกา 
      ๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนดเ์หนือ 
      ๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส 
      ๗. สาธารณรัฐสิงคโปร ์
 
๓. ค่าพาหนะ 
      ให้ผู้เดินทางเบิกได้ในลักษณะจ่ายจริง (โดยประหยัด) 

(๑) การเดินทางโดยเครื่องบินระหว่างประเทศ 
  ผู้มีสิทธิเบิก :  

ชั้นหนึ่ง (First Class) 
ข้าราชการผูด้ ารงต าแหน่ง 
ประเภทบริหาร 

ระดับสูง 
(ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกระทรวงหรือต าแหน่ง 
ที่เทียบเท่า) 

 
กรณีระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต่ ๙ ชั่วโมงข้ึนไป 

ชั้นหนึ่ง (First Class) 
ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ 

ระดับทรงคุณวุฒิ 

ข้าราชการผูด้ ารงต าแหน่ง 
ประเภทบริหาร 

ระดับสูง 
(ต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกระทรวงหรือต าแหน่ง 
ที่เทียบเท่า) 
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ชั้นธุรกิจ (Business Class) 
ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทบริหาร 

ระดับต้น 

ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทอ านวยการ 

ระดับสูง 

 
หมายเหตุ  หากมีความจ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ       
ให้ผู ้ด ารงต าแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิก     
ค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้โดยต้องได้รับอนุมัติ      
จากเลขาธิการวุฒิสภา 
 
ชั้นประหยัด (Economy Class) หรือชั้นต่ าสุด 
ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน 
ระดับช านาญงาน 
ระดับอาวุโส 
ระดับทักษะพิเศษ 

ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 
ระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ 
ระดับเช่ียวชาญ 

ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทอ านวยการ 

ระดับต้น 
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กรณีระยะเวลาในการเดินทางต่ ากว่า ๙ ชั่วโมง 
ชั้นธุรกิจ (Business Class) 
ข้าราชการผูด้ ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ 

ระดับทรงคณุวุฒิ * 

ข้าราชการผูด้ ารงต าแหน่ง 
ประเภทบริหาร 

ระดับสูง * 
(ต าแหน่ง 
รองหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกระทรวงหรือต าแหน่ง 
ที่เทียบเท่า) 

 
ชั้นประหยัด (Economy Class) หรือชั้นต่ าสุด 
ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน 
ระดับช านาญงาน  
ระดับอาวุโส  
ระดับทักษะพิเศษ  

ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 
ระดับช านาญการ  
ระดับช านาญการพิเศษ  
ระดับเช่ียวชาญ  

ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทอ านวยการ 

ระดับต้น 
ระดับสูง * 

ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทบริหาร 

ระดับต้น * 

 
หมายเหตุ  หากมีความจ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ       
ให้ผู ้ด ารงต าแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิก     
ค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้โดยต้องได้รับอนุมัติ      
จากเลขาธิการวุฒิสภา 



- ๑๗๙ - 

 ๔. ค่าเครื่องแต่งตัว 
      ให้ผู้ เดินทางเบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย ตามอัตรา       
ที่ก าหนดดังนี้ 

ข้าราชการ 
(ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง) 

อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน   ๗,๕๐๐.- 
ระดับช านาญงาน   
ระดับอาวุโส 
ระดับทักษะพิเศษ 

๙,๐๐๐.- 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ ๗,๕๐๐.- 
ระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ 
ระดับเช่ียวชาญ 
ระดับทรงคุณวุฒ ิ

๙,๐๐๐.- 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทอ านวยการ 

ระดับต้น 
ระดับสูง 

๙,๐๐๐.- 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทบริหาร 

ระดับต้น 
ระดับสูง 

๙,๐๐๐.- 

 
ทั้งนี้ จะมีสิทธิเบิกได้เมื่อการเดินทางครั้งใหม่ ห่างจาก     

ครั้ งสุดท้ายที่ เคยได้ รับค่าเครื่ องแต่ งตั ว เกินกว่า  ๒ ปี  และ
กระทรวงการคลังได้ก าหนดให้ประเทศที่ไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัว
เป็นจ านวน ๑๔ ประเทศดังนี ้ 

๑. พม่า   
๒. บรูไน   
๓. อินโดนีเซีย   
๔. กัมพูชา        
๕. ลาว   
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๖. มาเลเซีย   
๗. ฟิลิปปินส์   
๘. สิงคโปร์     
๙. ศรีลังกา   
๑๐. เวียดนาม   
๑๑. หมู่เกาะฟิจิ  
๑๒. ปาปัวนิวกีนี   
๑๓. ซามัว   
๑๔. ติมอร์-เลสเต   

 
๕. ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการ 
 ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้  

(๑ ) ผู้ เดินทางซึ่ งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  ให้ เบิกเงิน          
ค่ารับรองได้เท่าท่ีจ่ายจริง 

(ก) ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี 
(ข) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี 
(ค) ประธาน หรือรองประธานของสภาซึ่งเป็นองค์กรนิติ

บัญญัติ 
(ง) ประธาน ศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรือประธาน

ศาลอุทธรณ์ 
(๒) ผู้ เดินทางนอกจากที่กล่าวใน  (๑) ให้เบิกค่ารับรอง         

ได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งในกรณีเดินทางไปราชการเป็นคณะหรือเดินทาง
ไปราชการคนเดียว ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้ 

(ก) กรณีเดินทางไม่เกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๖๗,๐๐๐ บาท 
(ข) กรณีเดินทางเกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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(๓) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกค่ารับรองตาม (๒) ได้ 
ต้องเป็นการเดินทางกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นผู้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ   
ในฐานะผู้แทนรัฐบาล  ผู้แทนรัฐสภาหรือผู้แทนส่วนราชการ           
แต่ไม่รวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ 

(ข) เป็นผู้ เดินทางไปเจรจาธุรกิจ  เจรจากู้เงินหรือ      
ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย 

(ค) เป็นผู้เดินทางไปปรึกษาหารือหรือเข้าร่วมประชุม
เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทยกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

(ง ) เป็นผู้ เดินทางไปเยือนต่างประเทศในฐานะ          
ทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของรัฐบาลต่างประเทศ 

(จ) เป็นผู้ เดินทางไปร่วมในงานรัฐพิธีตามค าเชิญ      
ของรัฐบาลต่างประเทศ (ฉ) เป็นผู้เดินทางไปจัดงานแสดงสินค้าไทย 
หรือส่งเสริมสินค้าไทยในต่างประเทศหรือส่งเสริมการลงทุน        
ของต่างประเทศในประเทศไทย หรือส่งเสริมการลงทุนของไทย      
ในต่างประเทศ 

(ช) เป็นผู้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะ หรือวัฒนธรรมไทย 
ในต่างประเทศ 
 
 ๖. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการให้ผู้เดินทางเบิกได้ในลักษณะจ่ายจริง (โดยประหยัด) 
 ให้หมายความถึง  
 ๑. ค่าใช้จ่ายในลักษณะที่จ าเป็นต้องจ่าย  หากไม่จ่าย       
ไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายแต่ละช่วงที่เดินทางไปปฏิบัติราชการได้ 
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 ๒. ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังก าหนดไว้เป็น
การเฉพาะ 
 ๓. ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ 
ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
 
การเบิกค่าเช่าที่พัก 
  ๑.หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พัก  
  ๑.๑ ผู้เดินทางมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักกรณีจ าเป็นต้องพักแรม  
    ยกเว้น การพักแรมในกรณีดังนี้ห้ามเบิกค่าเช่าที่พัก  

 การพักแรมในยานพาหนะ 
 การพักแรมในที่พักท่ีประเทศเจ้าภาพจัดไว้ให้ 

  ๑.๒ กรณีลากิจ หรือลาพักผ่อน ก่อนการปฏิบัติราชการ  
 ให้เบิกค่าที่พัก ตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติราชการ

ตามค าสั่ง 
ยกเว้น กรณีผู้เดินทางมีเหตุจ าเป็นต้องพักแรมใน
ท้องที่  ปฏิบัติราชการก่อนวัน  เริ่มปฏิบัติงาน
ราชการ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ไม่เกิน ๑ วัน  
ทั้งนี้  ผู้ เดินทางต้องรับรองตนเองในการเบิก         
ค่าเช่าที่พักดังกล่าวด้วย 

  ๑.๓ กรณีลากิจ หรือลาพักผ่อน หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
ราชการ  

 ใ ห้ เ บิ ก ค่ า เ ช่ า ที่ พั ก ถึ ง เ ว ล าสิ้ น สุ ด ก า ร        
ปฏิบัติราชการตามค าสั่ง  
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 ๑.๔ กรณีผู้เดินทางน าบุคคลอ่ืนที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย      
ไปพักรวมด้วย  

 ผู้เดินทาง ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน
จากสิทธิของผู้เดินทาง 

  ๑.๕ ค่าเช่าที่พักของผู้เดินทางไปราชการในกรณีต่อไปนี้
เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบหมายที่จะ
อนุมัติให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจ าเป็น  เหมาะสม และ
ประหยัด หรือจะเบิกตามสิทธิของผู้เดินทางก็ได้ 

๑) การตามเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หรือการเดินทาง
ไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ตามบัญชีหมายเลข ๕ ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้
เท่าท่ีจ่ายจริง 

๒) การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะ 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ อ านวยการ
ระดับสูง หรือระดับ ๙ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่
เทียบเท่า ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิทธิของหัวหน้าคณะนั้น  

๓) การเดินทางไปประชุมระหว่างประเทศ  การเจรจา
ธุรกิจ  หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างอ่ืนซึ่งหน่วยงานที่เชิญ 
หรือประเทศเจ้าภาพก าหนดให้ผู้เดินทางพักแรม     
ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้หรือส ารองที่ พักให้           
ซึ่งมิใช่กรณีท่ีส่วนราชการหรือ ผู้เดินทางร้องขอหรือ
กระท าการใดๆ เพ่ือให้หน่วยงานที่เชิญหรือประเทศ
เจ้าภาพก าหนดที่พัก หรือจัดเตรียมที่พักตามความ
ต้องการของส่วนราชการหรือผู้เดินทาง  
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๔) การเดินทางไปประเทศที่มีสถานการณ์ไม่ปลอดภัย 
ยากจน ทุรกันดาร หรือเป็นช่วงเวลาฤดูกาล
ท่องเที่ยว หรือที่ พักแรมที่มี อัตราเช่าตามสิทธิ         
ถูกส ารองเต็มหมด  
 

  ๒. สิทธิการเบิกค่าเช่าที่พัก  
      ๒.๑ กรณีเดินทางไปราชการคนเดียว  

 มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิ       
ของตนในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

  ๒.๒ การเดินทางเป็นหมู่คณะ  
ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา 

ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา ประเภทอ านวยการ
ระดับต้น หรือระดับ ๘ ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ให้พัก ๒ คน 
ต่อ ๑ ห้อง โดยมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าท่ีจ่ายจริง ในอัตราค่าเช่า
ห้องพักคู่ คนละไม่เกิน ร้อยละ ๗๐ ของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

“ส าหรับในการยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  ต้องปฏิบัติตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗   
ซึ่งได้ระบุไว้ใน ข้อ ๕๖ (๒) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมทั้ง
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วนราชการ
ผู้ให้ยืมภายใน ๑๕ วันนับจากวันกลับมาถึง” 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของระเบียบกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
ลักษณะส าคัญของการฝึกอบรม 

การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ  การฝึกศึกษา การดูงาน  
การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่
แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

จากลักษณะของการฝึกอบรมดังกล่าว สามารถสรุปองค์ประกอบหลัก
ของการฝึกอบรมจะต้องมี ๔ ข้อ ดังนี้  

๑. มีโครงการ / หลักสูตร 
๒. ระยะเวลามีก าหนดแน่นอน 
๓. วัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาบุคลากรหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
๔. ไม่มีการแจกปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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ประเภทของการฝึกอบรม 
๑. การฝึกอบรมประเภท ก 
    หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง เป็น

บุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดับสูงและต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง หรือ
ต าแหน่งที่เทียบเท่า  

๒. การฝึกอบรมประเภท ข 
    หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม    เกินกึ่งหนึ่งเป็น

บุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับ
ช านาญงาน และระดับอาวุโส ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับ
ช านาญการ  ระดับช านาญการพิเศษ และต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น 
หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 

๓. การฝึกอบรมประเภทบุคคลภายนอก 
    หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่

บุคลากรของรัฐ 
 
ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
๑. ประธานในพิธีเปิด หรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม 
๒. เจ้าหน้าที่ 

 หมายถึง  บุคลากรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน และให้
หมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยด้วย 

๓. วิทยากร 
๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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 หมายถึง บุคลากรของรัฐ หรือบุคคล ซึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม 

๕. ผู้สังเกตการณ์ 
 

หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

๑. โครงการฝึกอบรม สัมมนา หรือโครงการดูงาน และหลักสูตรการ
ฝึกอบรมต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ และ
รายละเอียดโครงการ/หลักสูตรต้องมีรายละเอียดชัดเจน เพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการ
เบิกจ่ายเงิน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่จัดฝึกอบรม 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณที่ใช้ โดยประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ วิทยากรจาก 
ที่ใด อัตราค่าตอบแทนวิทยากร ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตารางฝึกอบรมและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๒. การจัดการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ให้พิจารณาอนุมัติ
เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้น  
ตามจ านวนที่เหมาะสมและพิจารณาในด้านการเงินก่อนด้วย 

๓. การจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก จัดได้เฉพาะในประเทศเท่านั้น 
  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบ  มี ๒ ส่วน 

ส่วนที่ ๑ ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการผู้จัด 
ส่วนที่ ๒ ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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ส่วนที่ ๑ ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการผู้จัด 
 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการผู้จัด มี ๒ ประเภท 

๑. ค่าใช้จ่ายที่เป็นดุลพินิจหัวหน้าส่วนราชการ  
(เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง) 
    (๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  เช่น   
ค่าตกแต่งสถานที่ค่าเช่าห้องประชุม เป็นต้น 

(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม เช่น ค่าจ้างพิธีกร มาท า
หน้าที่เป็นพิธีกรในการเปิด – ปิดการฝึกอบรม  

(๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เช่น ค่าดินสอ หรือกระดาษ ปากกา 
(๔) ค่าประกาศนียบัตร เช่น ค่าจัดท าประกาศนียบัตรค่าพิมพ์ประกาศนียบัตร  
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร

ประกอบการบรรยาย หรือค่าพิมพ์เอกสาร ประกอบการบรรยายตามร้านจ้างถ่าย
เอกสาร 

(๖) ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น ค่าซื้อหนังสือซึ่งต้องใช้
ในการฝึกอบรม หรือค่าลิขสิทธิ์ในหนังสือซึ่งต้องใช้ในการฝึกอบรม 

(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต  
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่า

เครื่องถ่ายเอกสาร หรือค่าเช่าเครื่องถ่ายสไลด์ เป็นต้น 
(๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ และขนมต่าง ๆ สามารถ

เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 
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๒. ค่าใช้จ่ายรายการที่มีอัตราก าหนด 
(๑) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 หมายถึง ค่ากระเป๋า หรือสิ่งของที่สามารถบรรจุเอกสารในการ

ฝึกอบรมได้ เช่น ค่าแฟ้ม ถุงผ้า กระเป๋าในเอกสาร และแจกได้เฉพาะผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเท่านั้น  

(๒) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
 หมายถึง ค่าของที่ระลึกให้กับสาถนที่ดูงาน ซึ่งสามารถเบิกได้ ในอัตรา
ไม่เกินแห่งละ ๑,๕๐๐ บาท แต่ไม่รวมถึงค่าเข้าชมสถานที่ดูงาน 

(๓) ค่าสมนาคุณวิทยากร  
 หมายถึง สมนาคุณวิทยากรเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ตาม

ระเบียบฝึกอบรม 
หลักเกณฑ์การจ่าย 
๑. การบรรยาย  เบิกได้ไม่เกิน ๑ คน 
๒. การอภิปราย  เบิกได้ไม่เกิน ๕ คน 
๓. การแบ่งกลุ่ม (ฝึกภาคปฏิบัติ/อภิปราย/ท ากิจกรรม) เบิกได้ไม่เกินกลุ่มละ 

๒ คน  
ทั้งนี้  หากมีวิทยากรเกินที่ก าหนดให้ใช้วิธี เฉลี่ยจ่ายตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๔ (๑) (ง) 

 
การนับเวลาเพื่อจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 

 - นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการฝึกอบรม 
 - ไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 - แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๕๐ นาที 
 - ชั่วโมงการอบรมไม่ถึง ๕๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๕ นาที ให้เบิกค่าสมนาคุณ
วิทยากรได้ก่ึงหนึ่ง 
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อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 
(บาท : ชั่วโมง) 

ประเภทวิทยากร 
การฝึกอบรม 
ประเภท ก 

การฝึกอบรม 
ประเภท ข 

การฝึกอบรมประเภท 
บุคคลภายนอก 

๑. วิทยากรเป็น
บุคลากรของรัฐ 

ไม่เกิน  
๘๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๖๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๖๐๐ บาท 

๒. วิทยากรทีม่ิใช่
บุคลากรของรัฐ 

ไม่เกิน  
๑,๖๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๑,๒๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๑,๒๐๐ บาท 

 กรณีจ าเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็น
พิเศษจะจ่ายสูงกว่าอัตราที่ก าหนด อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๔ (๒) (ค) 
ซึ่งต้องระบุวิธีการจ่ายและเหตุผลให้ชัดเจนในค าขออนุมัติ 

(๔) ค่าอาหาร  
 หมายถึง  ค่าอาหารมื้อหลัก ๓ มื้อ คือ มื้อเช้า กลางวัน     และเย็น เท่านั้น  

อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม 
(บาท : วัน : คน) 

ระดับ 
การฝึกอบรม 

การฝึกอบรมในสถานทีข่อง 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 

การฝึกอบรม 
ในสถานทีข่องเอกชน 

ในประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ 

ในประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ จัดครบ 
ทุกมื้อ 

จัดไม่ครบ
ทุกมื้อ 

จัดครบ 
ทุกมื้อ 

จัดไม่ครบ 
ทุกมื้อ 

๑. การฝึกอบรม
ประเภท ก 

ไม่เกิน 
๗๐๐ 

ไม่เกิน 
๕๐๐ 

ไม่เกิน 
๒,๕๐๐ 

ไม่เกิน 
๑,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๗๐๐ 

ไม่เกิน 
๒,๕๐๐ 

๒. การฝึกอบรม
ประเภท ข 

ไม่เกิน 
๕๐๐ 

ไม่เกิน 
๓๐๐ 

ไม่เกิน 
๒,๕๐๐ 

ไม่เกิน 
๘๐๐ 

ไม่เกิน 
๖๐๐ 

ไม่เกิน 
๒,๕๐๐ 
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ระดับ 
การฝึกอบรม 

การฝึกอบรมในสถานทีข่อง 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 

การฝึกอบรม 
ในสถานทีข่องเอกชน 

ในประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ 

ในประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ จัดครบ 
ทุกมื้อ 

จัดไม่ครบ
ทุกมื้อ 

จัดครบ 
ทุกมื้อ 

จัดไม่ครบ 
ทุกมื้อ 

๓. การฝึกอบรม
บุคคลภายนอก 

ไม่เกิน 
๕๐๐ 

ไม่เกิน 
๓๐๐ 

- 
ไม่เกิน 
๘๐๐ 

ไม่เกิน 
๖๐๐ 

- 

 
(๕) ค่าเช่าที่พัก  

 หมายถึง ค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมซึ่งผู้จัดเป็นผู้จัดให้ และสถานที่
พักจะเป็นโรงแรม บ้านพักของทหาร บ้านพักของกรมอุทยาน หรือแม้แต่โฮมสเตย์ก็ได้ 

 
อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ 

(บาท : วัน : คน) 

ระดับการฝึกอบรม 
ค่าเช่าห้องพัก 

คนเดียว 
ค่าเช่าห้องพักคู่ 

๑. การฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกิน ๒,๔๐๐ ไม่เกิน ๑,๓๐๐ 

๒. การฝึกอบรมประเภท ข ไม่เกิน ๑,๔๕๐ ไม่เกิน ๙๐๐ 

๓. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ไม่เกิน ๗๕๐ 

หมายเหตุ :  
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่ง

ห้องท่ีสถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว 
ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานที่พักแรม

เรียกเก็บกรณีที่ผู้เช่าเข้าพักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
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อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ 
(บาท : วัน : คน) 

ระดับการ
ฝึกอบรม 

ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. 
ห้องพัก
คนเดียว 

ห้องพักคู่ 
ห้องพัก
คนเดียว 

ห้องพักคู่ 
ห้องพัก
คนเดียว 

ห้องพักคู่ 

๑. การ
ฝึกอบรม
ประเภท ก 

ไม่เกิน 
๘,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๕,๖๐๐ 

ไม่เกิน 
๕,๖๐๐ 

ไม่เกิน 
๓,๙๐๐ 

ไม่เกิน 
๓,๖๐๐ 

ไม่เกิน
๒,๕๐๐ 

๒. การ
ฝึกอบรม
ประเภท ข 

ไม่เกิน 
๖,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๔,๒๐๐ 

ไม่เกิน  
๔,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๒,๘๐๐ 

ไม่เกิน 
๒,๔๐๐ 

ไม่เกิน 
๑,๗๐๐ 

๓. การฝึกอบรม
บุคคลภายนอก 

ไม่เกิน 
๖,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๔,๒๐๐ 

ไม่เกิน 
๔,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๒,๘๐๐ 

ไม่เกิน 
๒,๔๐๐ 

ไม่เกิน 
๑,๗๐๐ 

 
หมายเหตุ :  

(๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียวหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่ง
ห้องท่ีสถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว 

(๒) ค่าเช่าห้องพักคู่หมายความว่าค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานที่
พักแรมเรียกเก็บกรณีท่ีผู้เช่าเข้าพักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป 

(๓) ประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค. หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง 
ตามบัญชีแนบท้ายบัญชีนี้ 

 
(๖) ค่ายานพาหนะ  

หมายถึง ค่ารถที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดให้แก่ผู้เข้ารับ    การฝึกอบรม  
ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถของส่วนราชการผู้จัดหรือ ส่วนราชการอื่น ซึ่งผู้จัดยืมมาจาก
ส่วนราชการอ่ืน หรือค่าเช่าเหมายานพาหนะ ซึ่งผู้จัดให้แก่บุคคล (ในภาพรวม) ก็
ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดการฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบนี้ 
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การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม จัดยานพาหนะให้
หรือรับผิดชอบค่ายานพาหนะส าหรับบุคคลให้ส่วนราชการด าเนินการ  ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

     (๑) กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม หรือกรณี
ยืมยานพาหนะ จากส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง  ได้เท่าที่
จ่ายจริง 

     (๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจ าทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ ให้จัด
ยานพาหนะ ตามระดับของการฝึกอบรมตามสิทธิของข้าราชการตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม ดังนี้ 

           (ก) การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้จัดยานพาหนะตาม
สิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เว้นแต่กรณีเดินทางโดย
เครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ แต่ถ้าไม่สามารถเดินทางโดยชั้นธุรกิจได้ให้เดินทางโดย
ชั้นหนึ่ง 

          (ข) การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตาม
สิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 

          (ค) การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของ
ข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

           ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น 
เหมาะสม และประหยัด 

     (๓) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม 
ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป - กลับ ให้แก่
วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได้  

(๔) กรณีเช่าเหมายานพาหนะต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
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กรณีส่วนราชการผู้จัดไม่จัดอาหาร/ที่พัก/ยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน  
ให้ส่วนราชการผู้จัดจ่ายเงินในส่วนที่ขาดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้แก่ 

 ประธาน  แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม 
 วิทยากร 
 เจ้าหน้าที่ 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ ที่เป็นบุคลากรของรัฐ   ให้เบิก

จากต้นสังกัด 
 

กรณีจัดฝึกอบรมประเภทบุคคลภายนอก และส่วนราชการไม่จัดอาหาร/ที่พัก/
ยานพาหนะ ทั้งหมดหรือบางส่วน   
ให้จ่ายเงินให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมที่มิใช่บุคลากรของรัฐ ดังนี้ 
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 กรณีจัดอาหารให้ ๒ มื้อ  จ่ายไม่เกิน  ๘๐ บาท/วัน/คน 
 กรณีจัดอาหารให้ ๑ มื้อ  จ่ายไม่เกิน ๑๖๐ บาท/วัน/คน 
 กรณีไม่จัดอาหารให้ทั้ง ๓ มื้อ  จ่ายไม่เกิน ๒๔๐ บาท/วัน/คน 
๒. ค่าเช่าที่พัก เหมาจ่าย  จ่ายไม่เกิน ๕๐๐ บาท/วัน/คน 
๓. ค่าพาหนะจ่ายจริง อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการผู้จัด  
    (ห้ามเบิกค่าเครื่องบิน) 

 
กรณีจ้างจัดฝึกอบรม 

 หลักเกณฑ์ หรือ อัตรา ตามที่ระเบียบก าหนด 
 วิธีการจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 
 ใช้ใบเสร็จรับเงินผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย 
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การเทียบต าแหน่ง 
๑. ผู้ที่เคยรับราชการมาแล้วเทียบเท่าระดับต าแหน่งครั้งสุดท้ายก่อน

ออกจากราชการ 
๒. บุคคลที่กระทรวงการคลังเทียบต าแหน่งไว้แล้ว 
๓. วิทยากรในการฝึกอบรม ประเภท ก  ให้เทียบต าแหน่งประเภท

บริหารระดับสูง ส าหรับวิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ข และ
บุคคลภายนอก ให้เทียบเท่าข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น    เว้นแต่ วิทยากรที่บุคคลตาม ๑ ที่มีระดับต าแหน่ง หรือ
ชั้นยศสูงกว่า ให้ใช้ระดับต าแหน่งหรือชั้นยศที่สูงกว่านั้นได้ 

๔. นอกเหนือจากนี้ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณา 
โดยยึดหลักของกระทรวงการคลัง 

 
ส่วนที่ ๒ ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้ส่วนราชการต้นสังกัด อนุมัติ
เฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้น ตามจ านวนที่
เหมาะสม  ค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. ค่าลงทะเบียน เบิกเท่าท่ีจ่ายจริง 
๒. เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 
    - ถ้าค่าลงทะเบียนรวมไว้หมดแล้วหรือผู้จัดออกให้ทั้งหมด ต้องงดเบิก  
    - ถ้าค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือผู้จัดไม่จัดอาหารที่

พัก ยานพาหนะ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกในส่วนที่ไม่ได้ออกให้ตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น ค่าเช่าที่พักเบิกตามระเบียบ 
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การค านวณเบี้ยเลี้ยง กรณีการฝึกอบรมมีการจัดอาหาร 
- ให้นับเวลาตั้งแต่ออกจากที่อยู่ หรือ ที่ท างาน จนกลับถึงที่อยู่ หรือ ที่

ท างาน 
- ๒๔ ชั่วโมงคิดเป็น ๑ วัน ถ้าไม่ถึงหรือเกินกว่า ๒๔ ชั่วโมง และส่วนที่ไม่

ถึง หรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง มากกว่า ๑๒ ชั่วโมง คิดเป็น  ๑ วัน 
- ให้หักเบี้ยเลี้ยงที่ค านวณได้มื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

เหมาจ่าย 
 

กรณีผู้เข้าฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศ โดยได้รับความช่วยเหลือให้
เบิกค่าใช้จ่ายสมทบ ไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ ดังนี้ 
๑. ค่าเครื่องบิน   
หากได้รับไป – กลับ  : ให้งดเบิก 
หากได้รับเที่ยวเดียว  : เบิกอีกหนึ่งเที่ยวชั้นเดียวกัน แต่ไม่สูงกว่า 
๒. ค่าท่ีพัก   
จัดให้  : ให้งดเบิก 
ต่ ากว่าสิทธิ  : เบิกเพ่ิมส่วนที่ขาด / ไม่เกินสิทธิ 
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง   
ต่ ากว่าสิทธิ  : เบิกเพ่ิมส่วนที่ขาด / ไม่เกินสิทธิ 
หากจัดอาหารให้ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการฝึกอบรมในประเทศ 

 
บัญชีประเทศจ าแนกตาม ประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค.  
 
ประเภท ก ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้ 
๑. ญี่ปุ่น ๓๔. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส ๓๕. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส ์
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย ๓๖. สาธารณรัฐเกาหล ี 

(เกาหลีใต)้ 
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๔. สมาพันธรัฐสวสิ ๓๗. สาธารณรัฐโครเอเชีย 
๕. สาธารณรัฐอิตาล ี ๓๘. สาธารณรัฐชลิ ี
๖. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ๓๙. สาธารณรัฐเช็ก 
๗. ราชอาณาจักรสเปน ๔๐. สาธารณรัฐตุรก ี
๘. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี ๔๑. สาธารณรัฐบลัแกเรีย 
๙. สหรัฐอเมริกา ๔๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๑๐. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญแ่ละ
ไอร์แลนด์เหนือ 

๔๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย 

๑๑. สาธารณรัฐโปรตุเกส ๔๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ติมอร ์–เลสเต 

๑๒. สาธารณรัฐสิงคโปร ์ ๔๕. สาธารณรัฐเปร ู
๑๓. แคนาดา ๔๖. สาธารณรัฐโปแลนด ์
๑๔. เครือรัฐออสเตรเลีย ๔๗. สาธารณรัฐฟินแลนด ์
๑๕. ไต้หวัน ๔๘. สาธารณรัฐฟลิิปปินส ์
๑๖. เติร์กเมนิสถาน ๔๙. สาธารณรัฐมอริเซยีส 
๑๗. นิวซีแลนด ์ ๕๐. สาธารณรัฐมอลตา 
๑๘. บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนา ๕๑. สาธารณรัฐโมซมับิก 
๑๙. ปาปัวนิวกีน ี ๕๒. สาธารณรัฐเยเมน 
๒๐. มาเลเซีย ๕๓. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 
๒๑. ราชรัฐโมนาโก ๕๔. สาธารณรัฐสโลวัก 
๒๒. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ๕๕. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
๒๓. ราชรัฐอันดอรร์า ๕๖. สาธารณรัฐออสเตรีย 
๒๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา ๕๗. สาธารณรัฐอาเซอรไ์บจาน 
๒๕. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ๕๘. สาธารณรัฐอินโดนีเซยี 
๒๖. ราชอาณาจักรนอร์เวย ์ ๕๙. สาธารณรัฐอินเดีย 
๒๗. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด ์ ๖๐. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
๒๘. ราชอาณาจักรโมร็อกโก ๖๑. สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้
๒๙. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด ์ ๖๒. สาธารณรัฐไอซ์แลนด ์
๓๐. ราชอาณาจักรสวีเดน ๖๓. สาธารณรัฐไอร์แลนด ์
๓๑. รัฐสลุต่านโอมาน ๖๔. สาธารณรัฐฮังการ ี
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๓๒. โรมาเนีย ๖๕. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 
๓๓. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ๖๖. ฮ่องกง 

 
ประเภท ข ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้ 

๑. เครือรัฐบาฮามาส ๓๐. สาธารณรัฐเซเนกลั 
๒. จอร์เจีย ๓๑. สาธารณรัฐแซมเบยี 
๓. จาเมกา ๓๒. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน 
๔. เนการาบรไูนดารสุซาลาม ๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส 
๕. มาซิโดเนีย ๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดด 

และโตเบโก 
๖. ยูเครน ๓๕. สาธารณรัฐตูนิเซีย 
๗. รัฐกาตาร ์ ๓๖. สาธารณรัฐทาจิกสิถาน 
๘. รัฐคูเวต ๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร ์
๙. รัฐบาห์เรน ๓๘. สาธารณรัฐบรุุนด ี
๑๐. รัฐอิสราเอล ๓๙. สาธารณรัฐเบนิน 
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบยี ๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส 
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา ๔๑. สาธารณรัฐประชาชน

บังกลาเทศ 
๑๓. สาธารณรัฐเนปาล ๔๒. สาธารณรัฐปานามา 
๑๔. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน ๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา 
๑๕. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรยี ๔๔. สาธารณรัฐมาล ี
๑๖. สหภาพพมา่ ๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา 
๑๗. สหรัฐเม็กซิโก ๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย 
๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาธิปไตยศรลีังกา 
๑๙. สาธารณรัฐกานา ๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 
๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย ๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 
๒๑. สาธารณรัฐโกตดิวัวร ์ 
(ไอเวอรี่โคส) 

๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
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๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา ๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซเีรีย 
๒๓. สาธารณรัฐครี์กิซ ๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ์
๒๔. สาธารณรัฐเคนยา ๕๓. สาธารณรัฐอริัก 
๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน ๕๔. สาธารณรัฐอสิลามปากีสถาน 
๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน ๕๕. สาธารณรัฐอสิลามมอรเิตเนยี 
๒๗. สาธารณรัฐจิบูต ี ๕๖. สาธารณรัฐอสิลามอิหร่าน 
๒๘. สาธารณรัฐชาด ๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว ๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

 
ประเภท ค ได้แก่ประเทศรัฐเมืองอ่ืนๆ นอกจากที่ก าหนดในประเภท ก. และ
ประเภท ข. 
 

“ส าหรับในการยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา  ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ
น าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ ๕๖ (๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก 
(๑) หรือ (๒) ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน ๓๐ วันนับจากวันได้รับเงิน” 
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เบี้ยประชุมกรรมการ 
 

การเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยสรุปได้ดังนี้ 

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ซึ่งจะได้รับเบี้ยประชุมต้องอยู่ใน
ลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ โดย 

ลักษณะ ๑  คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยประธานรัฐสภา ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา หรือโดยมติของ ก.ร.  และให้หมายความ
รวมถึงคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งและก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ไว้
โดยระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหาร
ราชการฝ่ายรัฐสภา 

ลักษณะ ๒  คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยประธานรัฐสภา 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา หรือที่คณะกรรมการแต่งตั้ง ให้
รวมถึงคณะท างานที่คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาแต่งตั้ง 

ลักษณะ ๓  ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นผู้แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการดังกล่าวให้กรรมการ เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งที่ไม่ใช่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเบี้ยประชุม 
 ๑ . กรรมการ  อนุ กรรมการ  เลขานุ การและผู้ ช่ ว ย เลขานุ การ                    
ในคณะกรรมการ หรือเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ ให้
ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามบัญชีอัตราเบี้ยประชุมหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้ 
 ๒. เลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน ๑ คน และผู้ช่วยเลขานุการ  
มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน ๒ คน 



- ๒๐๑ - 

 ๓ .  กรณีที่ ก ร รมการหรื ออนุ กรรมการ  ที่ เ ป็ น เ ลขานุ กา รหรื อ
ผู้ช่วยเลขานุการด้วย ให้เบิกเบี้ยประชุมได้เพียงต าแหน่งเดียว 
 ๔. กรณีที่ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ให้ผู้ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับ
ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการแล้วแต่กรณี 
 ๕. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับประธาน
กรรมการในคณะกรรมการนั้น (ส าหรับต าแหน่ง ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ไม่มี
สิทธิรับเบี้ยประชุม) 
 ๖. กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ (รวมถึง
ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ
ประธานคณะอนุกรรมการ) คณะหนึ่งให้ได้รับเบี้ยประชุมส าหรับการประชุม
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการนั้นแล้วแต่กรณีเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง 
 ๗. กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ (รวมถึงประธาน
คณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และประธาน
คณะอนุกรรมการ) หากมีการประชุมในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการคณะ
อ่ืนด้วยในวันเดียวกันให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินวันละ ๒ ครั้ง 
 ๘.กรณีกรรมการ หรืออนุกรรมการซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยต าแหน่ง หากไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนโดยท าเป็น
หนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมายให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายนั้น สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการแทนได้ และให้นับเป็นองค์ประชุม รวมถึง
มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับกรรมการหรืออนุกรรมการแล้วแต่กรณี 
 ๙. การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จะต้องมี
กรรมการหรืออนุกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
หรืออนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุม 
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 ๑๐. กรณีเป็นการแต่งตั้งโดยหัวหน้าส่วนราชการ ตามลักษณะ ๓  ให้
กรรมการ เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ ที่ได้รับแต่งตั้งเฉพาะบุคคลภายนอก 
ได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราเบี้ยประชุมหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้ 
 

อัตราเบี้ยประชุมหมายเลข ๑ ก าหนดให้ 

ต าแหน่ง อัตราเบี้ยประชุม (บาท/คร้ัง)  
ประธานกรรมการ ๒,๐๐๐ 

รองประธานกรรมการ ๑,๘๐๐ 
กรรมการ ๑,๖๐๐ 

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ๑,๖๐๐ 
ประธานอนุกรรมการ ๑,๒๕๐ 

อนุกรรมการ 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑,๐๐๐ 

แหล่งที่มา : ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

“ส าหรับในการยืมเงินเพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ ๕๖ (๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) 
หรือ (๒) ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน ๓๐ วันนับจากวันได้รับเงิน” 
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สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 
 

ค่ารักษาพยาบาล 

หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้  
(๑ ) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์  ค่ า อุปกรณ์ทางการแพทย์  ค่า เลือดและ

ส่วนประกอบของเลือดหรือ สารทดแทน ค่าน้้ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด  
ค่าออกซิเจน และอ่ืน ๆ ท้านองเดียวกันที่ใช้ในการ บ้าบัดรักษาโรค 

(๒ ) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ้าบัดรักษาโรค รวมทั้ ง 
ค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ดังกล่าว 

(๓) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจ
วินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างผู้ช่วย
พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอื่น ท้านองเดียวกันที่มีลักษณะ
เป็นเงินตอบแทนพิเศษ 

(๔) ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร  
(๕) ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล  
๖) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 
(๗) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ  
(๘) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ้าเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังก้าหนด 

สถานพยาบาล 
หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน  

“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลซึ่งเป็น
ส่วนราชการตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้
หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ ส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ 
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งบประมาณ กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอ่ืนตามที่กระทรวงการคลังก้าหนด 

“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะ
การให้บริการเป็นโรงพยาบาล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและด้าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

ผู้มีสิทธิ 

หมายความว่า 
(๑) ข้าราชการ และลูกจ้างประจ้า ฝ่ายรัฐสภา ตามกฎหมายว่าด้วย

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
(๒) ผู้ได้รับบ้านาญปกติหรือผู้ได้รับบ้านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ

ตามกฎหมายว่าด้วยบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ  

หมายเหตุ : กรณีของลูกจ้างประจ้านั้น จะเป็นผู้มีสิทธิก็ต่อเมื่อได้รับ
ค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ้าเท่านั้น 
ลูกจ้างประจ้าที่ได้รับค่าจ้างจากเงินประเภทอ่ืน  ๆ ลูกจ้างที่ได้รับเงินจากเงิน 
นอกงบประมาณไม่ใช่ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

บุคคลในครอบครัว 

หมายความว่า 

(๑) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 

 บิดา 
บิดาของผู้มีสิทธิที่ผู้มีสิทธิสามารถน้าค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจาก

ทางราชการได้นั้น จะต้องเป็นบิดาโดยสายเลือดและเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมาย 
ทั้งนี้การพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายนั้นจะพิจารณาได้  คือ บิดาจะต้อง 
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จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้มีสิทธิ หากบิดาไม่ได้จดทะเบียนกับมารดา ผู้มี
สิทธิอาจใช้หลักฐานอ่ืนในการรับรองว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายได้   
ซึ่งหลักฐานดังกล่าว คือ ทะเบียนรับรองบุตร หรือค้าพิพากษาของศาลว่าผู้มีสิทธิ
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาการจดทะเบียนรับรองบุตร บิดาจะต้องยื่นค้า
ร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อนายทะเบียนผู้มีอ้านาจ ณ ส้านักทะเบียน ตามที่
ก้าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกโดยอาศัยอ้านาจตามความในพระราชบัญญัติ 
จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘ เช่น  

(๑) กรณีอยู่ในกรุงเทพมหานคร จะต้องยื่นค้าร้อง ณ ส้านักงานเขต  
(๒) กรณีอยู่ในภูมิภาค จะต้องยื่นค้าร้อง ณ ที่ว่าการอ้าเภอ หาก

มารดาเสียชีวิตแล้วจะไม่สามารถจดทะเบียนรับรองบุตรได้  ต้องยื่นค้าร้องขอต่อ
ศาลเพียงกรณีเดียว 

การร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค้าพิพากษาว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรชอบ
ด้วยกฎหมายของบิดา สามารถติดต่อได้ที่ศาลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
เป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายของผู้มี

สิทธิโดย 
เอกสารอ้างอิง 

๑. จดทะเบียนสมรสกับมารดาของ
ผู้มีสิทธิ 

๑. ทะเบียนสมรส หรือ 
๒. ทะเบียนหย่า  

(กรณีหย่ากันตามกฎหมาย) 
๒. จดทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนรับรองบุตร (แบบ คร.๑๑) 
๓. ค้าพิพากษาของศาล  ค้าสั่งศาลหรือค้าพิพากษาของศาลว่าผู้มี

สิทธิเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา 
๔. อยู่กินกับมารดาของผู้มีสิทธิก่อน
วันที่ 

 ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ 

หนังสือรับรองของผู้ควรเชื่อถือได้ที่
รับรองว่าบิดา มารดาของผู้มีสิทธิอยู่กิน
กันฉันสามีภรรยาก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๔๗๘ 
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 มารดา 
มารดาของผู้มีสิทธิ ที่ผู้มีสิทธิสามารถน้าค่ารักษาพยาบาลมาเบิก

จากทางราชการได้นั้น จะต้องเป็นมารดาโดยสายเลือดและเป็นมารดาชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “เด็กท่ีเกิดจากหญิง ให้ถือว่า
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น” โดยไม่จ้าเป็นว่ามารดาต้องจดทะเบียน
สมรสหรือไม่ หลักฐานทางราชการที่ใช้ในการยืนยันว่าเป็นมารดาที่ชอบด้วย
กฎหมายของผู้มีสิทธิ คือ สูติบัตรของผู้มีสิทธิ หรือทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิซึ่งจะ
มีชื่อของมารดาปรากฏอยู่ 

 
เป็นมารดาชอบด้วยกฎหมายของ

ผู้มีสิทธิโดย 
เอกสารอ้างอิง 

๑. สายเลือด ๑. สูติบัตรของผู้มีสิทธิ หรือ 
๒. ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ 

 
(๒) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 

 คู่สมรส 
คู่สมรสของผู้มีสิทธิ ที่ผู้มีสิทธิสามารถน้าค่ารักษาพยาบาลมาเบิก

จากทางราชการได้นั้น จะต้องเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น คือ ผู้มีสิทธิ
จะต้องจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรส หากไม่ได้จดทะเบียนกัน ถึงแม้จะอยู่กินกัน
ฉันท์สามีภรรยา  ก็ไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคู่สมรสได้   
โดยหลักการผู้มีสิทธิจะเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับคู่สมรสได้เพียง  ๑ คนเท่านั้น 
แต่มีข้อยกเว้นให้ส้าหรับผู้มีสิทธิ (ชาย) ที่นับถือศาสนาอิสลาม และมีภูมิล้าเนา 
อยู่ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล) และจด
ทะเบียนสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม  (จดทะเบียนสมรส  ณ ส้านักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามใน  ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ) หากเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวผู้มีสิทธิสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับคู่สมรสได้ ๔ คน 
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เป็นคู่สมรสชอบด้วยกฎหมายของ 

ผู้มีสิทธิโดย 
เอกสารอ้างอิง 

  - จดทะเบียนสมรส   - ทะเบียนสมรส 


(๓) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 บุตร 
บุตรของผู้มีสิทธิ ที่ผู้มีสิทธิสามารถน้าค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจาก

ทางราชการได้ หมายถึง บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม  
ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้
มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
หรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอ่ืนแล้ว 

การเป็น “บุตรชอบด้วยกฎหมาย” ของผู้มีสิทธิ แยกพิจารณาเป็น 
๒ กรณ ี

๑. กรณีมารดาเป็นผู้มีสิทธิ เด็กที่เกิดจากหญิงผู้เป็นมารดาผู้ให้
ก้าเนิด ย่อมเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้นเสมอไม่ว่ากรณีใด ๆ (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๔๖ “เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับ
ชายให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น”) 

 
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ 

ผู้มีสิทธิโดย 
เอกสารอ้างอิง 

  - สายเลือด ๑. สูติบัตรของบุตร หรือ 
๒. ทะเบียนบ้านของบุตร 
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๒. กรณีบิดาเป็นผู้มีสิทธิ แยกพิจารณาได ้๒ ประการ 
(๑) เด็กที่เกิดในระหว่างการสมรสของชายและหญิงผู้ให้ก้าเนิดแล้ว

ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชาย  และนอกจากนี้กฎหมายยังให้ข้อ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเด็กซึ่งเกิดแต่หญิงภายใน ๓๑๐ วัน นับแต่วันที่การสมรส
สิ้นสุดลง เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ชายผู้เป็นสามี หรือเคยเป็นสามีหรือนับ
แต่วันที่ค้าพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้การสมรสเป็นโมฆะ แล้วแต่กรณี (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๖) 

(๒) เด็กซึ่งเกิดนอกสมรส เด็กซึ่งเกิดก่อนการจดทะเบียนสมรส
หรือบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้เมื่อ 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๑๕๕๗) 

- บิดามารดาของเด็กได้ท้าการจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 
- บิดาได้จดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตรของตน  มีผลนับแต่ 
วันจดทะเบียนเด็กเป็นบุตร 

- มีค้าพิพากษาของศาลว่า เป็นบุตรของตน มีผลนับแต่วันที่มี
ค้าพิพากษาถึงที่สุด 

ทั้งนี้ ผลของความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายจะย้อนหลังไปจนถึงวันที่
บุตรเกิด 

 
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ 

ผู้มีสิทธิโดย 
เอกสารอ้างอิง 

๑. จดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตร ๑. ทะเบียนสมรส หรือ 
๒. ทะเบียนหย่า 

๒. จดทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนรับรองบุตร (แบบ คร.๑๑) 
๓. ค้าพิพากษาของศาล ค้าสั่งศาลหรือค้าพิพากษาของศาลว่า 

ผู้มีสิทธิเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายของ
บุตร 
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“บรรลุนิติภาวะ” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งเป็น 
๒ กรณ ีคือ  

๑ . บรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุครบ  ๒๐ ปีบริบูรณ์  (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙) 

๒. บรรลุนิติภาวะโดยการจดทะเบียนสมรส (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐) โดยจะกระท้าได้เมื่อบุตรอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ 

“คนไร้ความสามารถ” คือ คนวิกลจริต และศาลสั่งให้เป็นคน 
ไร้ความสามารถ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๘) 

“คนเสมือนไร้ความสามารถ” คือ บุคคลที่ไม่สามารถจัดท้าการ
งานของตนได้ เพราะกายพิการหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือประพฤติ
สุรุ่ยสุร่าย เสเพลเป็นอาจิณหรือเพราะเป็นคนติดสุรายาเมา และศาลได้สั่งเป็น 
คนเสมือนไร้ความสามารถ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๒) 

บุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืนแล้ว 
ไม่อยู่ในข่ายได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาฯ 

ตัวอย่าง : นาย ก. เป็นข้าราชการ มีบุตรคือ ค. ซึ่งยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ แต่นาย ก. ได้ยกบุตรของตนให้เป็นบุตรบุญธรรมของนาย  ข. ซึ่งเป็น
ข้าราชการ หาก ค. ป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาล ทั้ง นาย ก. 
และนาย ข. ก็ไม่มีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของ ค. ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

การนับล าดับบุตร ผู้มีสิทธิสามารถน้าค่ารักษาพยาบาลของบุตร
มาเบิกจ่ายได้เฉพาะ บุตรล้าดับที่ ๑ – ๓ โดยนับเรียงล้าดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใดหรืออยู่ในอุปการะเลี้ยงดู  หรืออยู่ใน
อ้านาจปกครองของตนหรือไม่  (พระราชกฤษฎีกาฯ  มาตรา ๖ วรรคหนึ่ ง  
และวรรคสาม) 

ส้าหรับผู้มีสิทธิที่มีบุตรเกิน ๓ คน และต่อมาบุตรคนใดคนหนึ่ง 
ใน ๓ คนแรกนั้นตายลงก่อนบรรลุนิติภาวะ ผู้มีสิทธิสามารถน้าบุตรในล้าดับถัดไป 
ซึ่งแต่เดิมไม่สามารถน้าค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจากทางราชการเข้าแทนที่บุตรที่
ตายลงก่อนบรรลุนิติภาวะ และสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จนกว่าบุตร
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คนนั้นจะบรรลุนิติภาวะ หากบุตรล้าดับที่ ๑ ถึง ล้าดับที่ ๓ บรรลุนิติภาวะแล้ว 
หรือเสียชีวิตภายหลังบรรลุนิติภาวะ ก็ไม่สามารถน้าบุตรล้าดับถัดไปมาแทนที่ได้ 
(พระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา ๖ วรรคสอง) 

บุตรแฝด หากผู้มีสิทธิหรือคู่สมรสของผู้มีสิทธิที่ยังไม่มีบุตร หรือ
มีบุตรแล้วแต่ยังไม่ครบ ๓ คน ถ้าต่อมามีบุตรแฝดและท้าให้มีบุตรเกิน ๓ คน ก็ให้
เบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับบุตรได้ทั้งหมด (พระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง) 

 
ตัวอย่าง : 
- นาย ก. มีบุตร ๕ คน เรียงล้าดับการเกิดแล้ว คนที่มีสิทธิเบิก 

ค่ารักษาพยาบาล คือ บุตร คนที ่๑, บุตรคนที่ ๒ และบุตรคนที ่๓ 
- นาย ก. สมรสกับนาง ข. มีบุตรด้วยกัน ๕ คน โดยบุตรท้องแรก 

จ้านวน ๒ คน (บุตรแฝด) และบุตรท้องที่ ๒ จ้านวน ๓ คน (บุตรแฝด) ผู้มีสิทธิ
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับบุตรทั้ง ๕ คนได ้

- หากบุตรท้องแรก จ้านวน ๓ คน (บุตรแฝด) และบุตรท้องที่ ๒ 
จ้านวน ๒ คน (บุตรแฝด) ผู้มีสิทธิสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับบุตรได้เพียง 
๓ คน (บุตรแฝดท้องแรก) ส้าหรับบุตรท้องที่ ๒ จ้านวน ๒ คน ไม่สามารถเบิกค่า
รักษาพยาบาลได้ 

- หากบุตรท้องแรก จ้านวน ๓ คน (บุตรแฝด) และบุตรท้องที่ ๒ 
จ้านวน ๑ คน ผู้มีสิทธิ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับบุตรได้เฉพาะบุตรแฝด
ท้องแรกทั้ง ๓ คนเท่านั้น บุตรท้องที่ ๒ ไม่สามารถน้ามาเบิกได้ เพราะเป็นบุตร 
ล้าดับที ่๔ 

- หากบุตรท้องแรก จ้านวน ๑ คน และบุตรท้องที่ ๒ จ้านวน 
๔ คน (บุตรแฝด) ผู้มีสิทธิสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับบุตรทั้ง ๕ คนได้ 

การเกิดสิทธิ และหมดสิทธิของบุคคล 

ผู้มีสิทธิจะมีสิทธิตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  และหมดสิทธิเมื่อ
เกษียณอายุราชการ ลาออก ถูกไล่ออก หรือเสียชีวิต และกรณีถูกระงับสิทธิเพราะ
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ถูกพักราชการส้าหรับบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธินั้น อิงการเกิดสิทธิ และหมดสิทธิ
ของผู้มีสิทธิ กล่าวคือ เมื่อผู้มีสิทธิเกิดสิทธิ ก็จะมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของ
บุคคลในครอบครัวไปด้วยพร้อมกัน และเมื่อผู้มีสิทธิหมดสิทธิก็จะไม่มีสิทธิเบิกค่า
รักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวเช่นเดียวกัน  

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิอาจไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุคคล 
ในครอบครัวได้เนื่องจากเหตุอ่ืนที่ระบุไว้ในกฎหมายด้วย  เช่น บุตรของผู้มีสิทธิ
บรรลุนิติภาวะ ผู้มีสิทธิจดทะเบียนหย่ากับคู่สมรส เป็นต้น 

 
การใช้สิทธิ 

๑. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงิน 
ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน ให้ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือใช้สิทธิจาก
หน่วยงานอื่น โดยกรอกข้อมูลตามแบบแจ้งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๓๑) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้อง เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การเลือกหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาล (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว 
๓๗๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 

๒. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิมีบุคคลในครอบครัว
เป็นผู้มีสิทธิเช่นเดียวกัน ให้ต่างฝ่ายต่างใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของ
ตนเอง 

๓. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลส้าหรับบุตร (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๕) 
ก้าหนดไว้ดังนี้ 
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๓.๑ กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิเช่นเดียวกัน ให้คู่สมรสฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลส้าหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว 
โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 

- ถ้าอยู่ส่วนราชการผู้เบิกแห่งเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเอง
ในใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลส้าหรับ
บุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว 

- ถ้าอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก หรือต่างส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือ
มีการเปลี่ยนส่วนราชการภายหลังจากที่มีการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลไป
แล้ว ผู้ใช้สิทธิจะต้องขอให้ส่วนราชการของตน แจ้งการใช้สิทธิตามแบบ ๗๑๓๒ 
ให้ส่วนราชการของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทราบแล้วแต่กรณี  และให้ส่วนราชการที่
ได้รับแจ้งด้าเนินการตอบรับตามแบบ ๗๑๓๓ (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ 
กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๗๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 

๓.๒ กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิเช่นเดียวกันส้าหรับกรณีการ
หย่า  ไม่ว่ าการหย่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลั งจากที่มี การ ใช้สิทธิ เบิ ก เงิน 
ค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว ก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๓.๑ 

๔. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลส้าหรับบุคคลในครอบครัวกรณี 
ผู้มีสิทธิมีหลายรายให้ผู้มีสิทธิคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ให้กับบุคคลดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียวก็ได้ โดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๓.๑ 

๕. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิ
ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น ให้ผู้มีสิทธิใช้สิทธิ
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะส่วนที่ต่้ากว่าสิทธิที่พึงได้รับตามพระราชกฤษฎีกา
นี้เท่านั้น (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง) 

๖. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็น 
ผู้อาศัยสิทธิของผู้ อ่ืนซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลส้าหรับบุคคลใน
ครอบครัวจากหน่วยงานอื่นเช่นเดียวกัน ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ส้าหรับบุคคลในครอบครัวตามหลักเกณฑ์นี้ได้ (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๗ วรรคสอง) 

 



- ๒๑๓ - 

 การรับรองสิทธิ 
ให้ผู้มีสิทธิเป็นผู้ รับรองการมีสิทธิของตนเองและของบุคคลใน

ครอบครัวซึ่งอาศัยสิทธิของตนตามแบบ ๗๑๓๐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๗๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) ทั้งนี้ สถานะความเป็น 
ผู้มีสิทธิและผู้อาศัยสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดท้าฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/
ว ๓๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 
 
แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาล 

การเบิกค่ารักษาพยาบาล มี ๒ กรณ ีดังนี้ 

 กรณีที่ ๑ ผู้ป่วยใน : 

สถานพยาบาลของทางราชการ 
ผู้ใช้สิทธิแจ้งความประสงค์ได้ ๒ กรณ ีคือ 
(๑ ) กรณีฐานข้อมูลในระบบสมบูรณ์  สามารถเบิกจ่ายตรงกับ

สถานพยาบาล 
(๒) กรณีฐานข้อมูลในระบบไม่สมบูรณ์ ให้ใช้หนังสือรับรองการมีสิทธิ

รับเงินค่ารักษาพยาบาล โดยให้ยื่นกับสถานพยาบาลก่อนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล
ในครั้งนั้น ให้ผู้ใช้สิทธิท้าค้าขอหนังสือรับรองการมีสิทธิฯ (แบบ ๗๑๒๙ จ้านวน ๒ ฉบับ 
เ พ่ือขอหนังสือรับรองการมีสิทธิฯ  (แบบ ๗๑๓๐ ) จ้านวน  ๒ ฉบับ  ยื่นต่อ
สถานพยาบาลก่อนที่ทางสถานพยาบาลจะสิ้นสุดการรักษาในครั้งนั้น 

สถานพยาบาลของเอกชน 

การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของ
เอกชน  ณ ส่วนราชการต้นสังกัด ผู้มีสิทธิจะต้องแนบเอกสารเพ่ือประกอบการ 
เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้
แบ่งประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน ๓ ประเภท ดังนี้  



- ๒๑๔ - 

๑) ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (ใช้สัญลักษณ์สีแดง) 
๒) ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (ใช้สัญลักษณ์สีเหลือง)  
๓) ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง (ใช้สัญลักษณ์สีเขียว)  

ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิกรณีเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยใน  
ในสถานพยาบาลของเอกชนได้เฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ๓ ประเภท ดังกล่าวข้างต้น
เท่านั้น 

ดังนั้น หากได้รับการวินิจฉัยจากระบบการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(Emergency Preauthorize) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติว่าเข้าเกณฑ์
เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ประเภทต่าง ๆ ให้มีวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่าย ดังนี้  

๑) กรณีฉุกเฉินวิกฤติ ให้สถานพยาบาลของเอกชนเป็นผู้เบิกเงิน 
ค่ารักษาพยาบาลแทนผู้มีสิทธิ ในระบบเบิกจ่ายของส้านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

๒) กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน และกรณีฉุกเฉินไม่รุนแรง ให้ผู้มีสิทธิน้า
หลักฐานการรับเงินประเภทผู้ป่วยใน และแนบ “ใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน” 
ที่ได้ระบุความฉุกเฉินยื่นขอเบิกเงินที่ส่วนราชการต้นสังกัดด้วยทุกครั้ง  กรณีที่ใบ
ประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ระบุระดับความฉุกเฉิน ให้แนบใบรับรองแพทย์
ระบุระดับความฉุกเฉินเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล  

ทั้งนี้  ส่วนราชการต้นสังกัดจะพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วย
ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในหัวข้อ ๒.๓ โดยผลประเมินจะต้อง
ปรากฏข้อความว่า “ไม่เข้าเกณฑ์” และจ้าแนกระดับความฉุกเฉิน ในหัวข้อ ๒.๑ 
การประเมินโดยแพทย์ผู้ให้การรักษา โดยพิจารณาจากรหัส ESI หากผลการ
ประเมินเป็น “ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน” หรือ “ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง” จะปรากฏ
ข้อความว่า “xxเร่งด่วนx” หรือ “xxไม่รุนแรงx” ตามล้าดับ โดยไม่ต้องแนบ
ใบรับรองแพทย์ หากผลการประเมินเป็น “xxอ่ืน ๆx” หรือ “xxทั่วไปx” กรณี
ดังกล่าวไม่ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามประกาศกระทรวงการคลังฯ และไม่สามารถ
เบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้ 



- ๒๑๕ - 

 กรณีที่ ๒ ผู้ป่วยนอก : 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว 

๑. การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในระบบ
เบิกจ่ายตรงผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจะต้องมีฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
“สมบูรณ์” จึงจะสามารถใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงได้  

ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการใช้สิทธิระบบเบิกจ่ายตรง ผู้มีสิทธิและ
บุคคลในครอบครัว ควรตรวจสอบสิทธิของตนเองก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาล 
โดยน้าเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  
ที่ www.cgd.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบสิทธิ” ในกรณีที่แสดงผลว่า “มีสิทธิ”  
จึงจะสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ 

กรณีที่แสดงผลว่า "ไม่มีสิทธิ" ให้เจ้าของสิทธิติดต่อนายทะเบียน
บุคลากรภาครัฐ (ส้าหรับส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ กลุ่มงานทะเบียนประวัติ
และสถิติ ส้านักบริหารงานกลาง) เพ่ือปรับปรุงข้อมูล 

๒. ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลครั้ งแรก (ผู้ป่วยรายใหม่ ) ใน
สถานพยาบาลแห่งใด อาจมีขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือออกบัตรประจ้าตัวผู้ป่วย 
หรือการตรวจสอบสิทธิก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นซึ่งถือเป็นขั้นตอน
ภายในของสถานพยาบาล จึงขอให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวปฏิบัติตาม
วิธีการที่แต่ละสถานพยาบาลเป็นผู้ก้าหนด 

๓. ขั้นตอนในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกใน
ระบบเบิกจ่ายตรง ณ สถานพยาบาล ให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



- ๒๑๖ - 

กรณี แนวปฏิบัติ 

๓.๑ แสดงตน ณ สถานพยาบาล - แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิเบิกจา่ยตรง 
 - ใช้บัตรประชาชนท้าธุรกรรมเบิกจ่ายตรง 
กรณียกเว้นไม่ต้องใช้บัตรประชาชน 
(๑) ผู้ที่อายุเกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์ และมีบัตร

ประชาชนที่ ไม่ ได้ออกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (บัตรตลอดชีพ) 

ให้ผู้ ใช้สิทธิแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ 
เลขบัตรประจ้าตัวประชาชนท้าธุรกรรม
เบิกจ่ายตรง 

(๒) เด็กท่ีมีอายุต่้ากว่า ๗ ปี ใช้เอกสารทางราชการซึ่งปรากฏเลขบัตร เช่น 
สูติบัตร ทะเบียนบ้านหรือบัตรที่ส่วนราชการ
ต้นสังกัดออกให้ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก้าหนดเพื่อใช้เลขบัตรประจ้าตัวประชาชน 
ท้าธุรกรรมเบิกจ่ายตรง 

 
กรณี แนวปฏิบัติ 

(๑) คู่สมรสและบิดามารดาของผู้มีสิทธิที่
มิ ไ ด้มีสัญชาติ ไทย และ ไม่มี เลข
ประจ าตัวคนต่างด้าว ๑๓ หลัก 

ให้ใช้ทะเบียนประวัติบุคลากรภาครัฐ หรือ 
บัตรที่ส่วนราชการต้นสังกัดออกให้ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางก้าหนด ซึ่ งจะปรากฏเลข
ประจ้าตัวที่กรมบัญชีกลางออกให้ ขึ้นต้นด้วย
ตัวอักษร “B” และมีตัวเลขจ้านวน ๑๒ หลัก 
แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล 

(๒) คู่สมรสและบิดามารดาของผู้มีสิทธิที่
มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีเลขประจ าตัว
คนต่างด้าว ๑๓ หลัก ที่ทางราชการ
ออกให้  

ให้ใช้ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนต่างด้าว หรือ
บัตรที่ส่วนราชการต้นสังกัดออกให้ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางก้าหนด แสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

(๓) ผู้มีสิทธิ/บุคคลในครอบครัว ซ่ึงเป็น
ผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถไปแสดง
ตน ณ สถานพยาบาลได้ 

ให้ผู้ดูแลผู้ป่วยน้าบัตรประจ้าตัวประชาชนของ
ผู้ป่วยประกอบกับบัตรประจ้าตัวประชาชน
ของผู้ดูแลผู้ป่วยเพื่อท้าธุรกรรม (กรณีผู้ป่วย
มิได้มีสัญชาติไทย ทั้งในกรณีมีเลขประจ้าตัว 
คนต่างด้าว และไม่มีเลขประจ้าตัวคนต่างด้าว



- ๒๑๗ - 

ก็ให้ใช้เอกสารตามที่ก้าหนดดังกล่าวแทนบัตร
ประจ้าตัวประชาชน) 

(๔) ผู้มีสิทธิ/บุคคลในครอบครัว เป็น
ผู้สู งอายุห รือมี ปัญหา ด้ านการ
เคลื่อนไหว เมื่อเข้ารับการรักษาจาก
แพทย์แล้ว แต่ไม่สะดวกรับยา/ท้า
ธุรกรรมด้วยตนเอง  

สามารถมีผู้รับยาแทนหรือผู้ท้าธุรกรรมแทนได้ 
ในขั้นตอนการท้าธุรกรรม ในขั้นตอนการท้า
ธุรกรรมให้ผู้รับยาแทนหรือผู้ท้าธุรกรรมแทน 
น้าบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิหรือ
บุคคลในครอบครัวท้าธุรกรรมเบิกจ่ายตรง
แทนได้ (กรณีผู้ป่วยมิได้มีสัญชาติไทย ทั้งใน
กรณีมีเลขประจ้าตัวคนต่างด้าว และไม่มีเลข
ประจ้าตัวคนต่างด้าวก็ให้ใช้เอกสารตามที่
ก้าหนดดังกล่าวแทนบัตรประจ้าตัวประชาชน) 

(๕) กรณีบัตรประจ้าตัวประชาชนช้ารุด ไม่
สามารถท้าธุรกรรมได้ 

ยังคงสามารถใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงได้ 

 
  ๔. การขอทะเบียนประวัติหรือบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ให้ยื่นค้าร้องขอต่อต่อนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ หรือนายทะเบียน
ผู้รับบ้าเหน็จบ้านาญ ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก้าหนด (ส้าหรับส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา คือ กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ ส้านักบริหารงานกลาง) 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

๔.๑ เด็กท่ีมีอายุต่้ากว่า ๗ ปี 
      ๔.๒ คู่สมรส หรือบิดาและมารดาของผู้มีสิทธิ ที่มิได้มีสัญชาติ
ไทย และไม่มีเลขประจ้าตัวคนต่างด้าว ๑๓ หลัก ที่ทางราชการออกให้  
      ๔.๓ บิดามารดาของผู้มีสิทธิ ที่มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีเลข
ประจ้าตัวคนต่างด้าว ๑๓ หลัก ที่ทางราชการออกให้ 
  ๕. รายการค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกที่มีหลักเกณฑ์
ก้าหนดไว้เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายที่ต้องบ้าบัดทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม ผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งจ้าเป็นต้อง
ใช้ยาราคาสูง ให้ใช้แนวปฏิบัติเดียวกัน 
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  ๖. ผู้ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องบ้าบัดทดแทน
ไตด้วยวิธีไตเทียม และผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจ้าเป็นต้องฉายรังสีรักษา  
ซึ่งสถานพยาบาลของทางราชการส่งตัวไปรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน การ
ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ณ สถานพยาบาลของทางเอกชน ให้ใช้แนวปฏิบัติเดียวกัน 
  ๗. ค่าตรวจสุขภาพประจ้าปีให้ทดรองจ่ายและน้าใบเสร็จรับเงิน
ยื่นเบิก ณ ส่วนราชการต้นสังกัด (ส้าหรับส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ กลุ่ม
งานสวัสดิการ ส้านักการคลังและงบประมาณ) 
   ๘. ในกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ไม่แสดงบัตร
ประชาชน หรือเอกสารตามที่กรมบัญชีกลางก้าหนดต่อสถานพยาบาล จะต้อง 
ทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและน้าใบเสร็จรับเงินยื่นเบิกที่ส่วนราชการต้น
สังกัด (ส้าหรับส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ กลุ่มงานสวัสดิการ ส้านักการคลัง
และงบประมาณ) 
  ๙. ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ที่มีพฤติกรรมการใช้บริการที่
ส่อไปในทางทุจริต หรือกรณีอ่ืนๆ ตามที่กรมบัญชีกลางก้าหนด กรมบัญชีกลาง
จะต้องด้าเนินการระงับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรง 
  ๑๐. ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวตลอดจนผู้รับยาแทนหรือ
ผู้ท้าการแทนต้องให้ความร่วมมือกับสถานพยาบาลและต้องมีการท้าธุรกรรม  
ณ จุดที่สถานพยาบาลก้าหนดทุกครั้ง เนื่องจากหากมิได้มีการท้าธุรกรรมที่เครื่อง
อ่านบัตรประจ้าตัวประชาชนจะไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงได ้

“การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี”  

การตรวจสุขภาพประจ้าปี  เป็นการส่งเสริมป้องกันโรค  มิใช่การ
รักษาพยาบาล ซึ่งตามกฎหมายเดิมได้ก้าหนดยกเว้นเป็นกรณีพิเศษให้เฉพาะ 
ผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า และผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญ) สามารถเบิกค่า
ตรวจสุขภาพประจ้าปีได้ปีละ ๑ ครั้ง ตามรายการและอัตราที่กระทรวงการคลัง
ก้าหนด ซึ่งแบ่งการตรวจเป็น ๒ ช่วงอายุ คือ ผู้มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ตรวจ
ได้ ๗ รายการ และผู้มีอายุมากกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตรวจได้ ๑๖ รายการ 
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โดยมีสิทธิเบิกปีละ ๑ ครั้ง ตามปีงบประมาณแต่สามารถยื่นเบิกได้ตามปีปฏิทิน  
(๑ ปี) นับถัดจากวันที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน และบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ 
ไม่สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ้าปีได้ (พระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา ๑๘)  

สิทธิประโยชน์ในปัจจุบันด้านการตรวจสุขภาพประจ้าปี ประกอบด้วย 
๑. ตรวจได้เฉพาะผู้มีสิทธิ ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า 

และผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญ ไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัว 
๒. แบ่งชุดการตรวจเป็น ๒ กลุ่ม คือ อายุต่้ากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ เบิกได้ 

๗ รายการ และอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เบิกได ้๑๖ รายการ 
๓. การตรวจให้ตรวจได้ปีละ ๑ ครั้ง (ตามปีงบประมาณ) 
๔. การเบิก เบิกได้ตามรายการ และอัตราที่กรมบัญชีกลางก้าหนด 
๕. ให้ผู้มีสิทธิทดรองจ่ายไปก่อน และน้าใบเสร็จมาเบิกจากส่วนราชการ

ต้นสังกัด (ห้ามจ่ายตรง) 
๖. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค ๐๔๒๒ .๒/ว ๓๖๒ ลงวันที่ ๕ 

ตุลาคม ๒๕๕๔ ค่า Chest X-ray ค่าเอ็กซเรย์ปอดมีการน้าระบบดิจิตัล จึงยกเลิก
หลักเกณฑ์เบิกเดิม (๑๗๐+๕๐) และก้าหนดให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๗๐ บาท 
โดยไมต่้องระบุรหัส ทั้งนี ้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี (อายุต่ ากว่า ๓๕ ปี) 

 

 

 

 

 

ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี (อายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป) 
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การตรวจสอบรายการและอัตราที่เบิกจ่าย 

รายการและอัตราที่เบิกจ่าย ให้ยื่นเบิกได้ภายใน ๑ ปี นับถัดจากวันที่
ปรากฏในหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล) ดังนี้ 

 ค่ายา 
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายา คือ ยาที่จะเบิกได้นั้นต้อง 
๑. มีคุณสมบัติในการรักษาโรค 
๒. ไม่ใช่เพื่อการเสริมสวย ไม่ป้องกัน 
๓. อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ กรณียานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ไม่ได้

สั่งห้ามแพทย์จ่ายยา หรือห้ามเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแต่อย่างใด ถ้าจ้าเป็นต้อง
ใช้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ก็ใช้ได้ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๑๑ 
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ให้ขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ท้าการรักษาเป็นผู้วินิจฉัย 
และออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้
โดยง่าย คือ ใส่ตัวอักษร A – F โดยตัวอักษรมีความหมาย ดังนี้ 

A เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ  หรือ
อาการแพ้ยา 
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B รักษาโดยใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติตามมาตรฐานแล้วไม่บรรลุ
และมีหลักฐานเชิงประจักษ์เชื่อได้ว่าใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วช่วยให้
เป้าหมายการรักษาดีกว่ายาเดิม 

C ไม่มีกลุ่มยาในบัญชียาหลักแห่งชาติให้ใช้  แต่ผู้ป่วยมีความ
จ้าเป็นต้องใช้ยาตามข้อบ่งใช้ของยาที่ขึ้นทะเบียนกับส้านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) และแพทย์พิจารณาแล้วมีหลักฐานสนับสนุนว่าใช้ยานี้แล้วว่า
มีประสิทธิผล ปลอดภัย 

D ผู้ป่วยมีภาวะหรือโรคที่ห้ามใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่าง
สมบูรณ์ หรือมีข้อห้ามในการใช้บัญชานี้แล้วว่ามีประสิทธิผล ปลอดภัย 

E ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติมีราคาแพงกว่า (หมายถึง ค่าใช้จ่าย 
ต่อคอร์สของการรักษา) 

F ยาที่ผู้ป่วยร้องขอจากแพทย์ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับการรักษาในครั้งนั้น 
ลักษณะ A – E นั้นสามารถเบิกค่ารักษาได้ ส่วนกรณีข้อ F ผู้ป่วย

ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเอง 

 ตัวอย่างกลุ่มยา และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ที่เบิกไม่ได้ 
๑. ยาทาบรรเทาอาการปวด หรืออักเสบต่าง  ๆ 
๒. แชมพูขจัดรังแค 
๓. อาหารเสริม 
๔. น้้าตาเทียม 
๕. ยาป้องกันสิว ฝ้า 
๖. ยาปลูกผม 
๗. ยารักษาโรคผมร่วง 
๘. ยาลดความอ้วน 
๙. วัคซีนป้องกันโรค ยกเว้น ป้องกันพิษสุนัขบ้า ป้องกันบาดทะยัก 

ป้องกันพิษง ู
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ค่าห้อง และค่าอาหาร 
ค่าห้อง และค่าอาหาร ผู้มีสิทธิสามารถเบิกได้ตามอัตราที่ก้าหนด  

ตามหนังสือ กค ๐๔๒๒.๒/พิเศษ ว๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อัตรา
ค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส้าหรับการเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด ๑ ค่าห้องและค่าอาหารเพื่อก้าหนดอัตราค่าเตียง
สามัญและค่าห้องพิเศษ 

ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กรณ ีคือ 
(๑) เตียงสามัญ ๔๐๐/วัน (อัตราเดิม ๓๐๐/วัน) เบิกได้รวมกับ

ค่าอาหารในราคา ไม่เกิน ๔๐๐ บาท  
(๒) ห้องพิเศษ ๑,๐๐๐/วัน (อัตราเดิม ๖๐๐/วัน) เบิกได้รวมกับ

ค่าอาหารในราคา ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท  
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สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาการศึกษาบุตร 
 
ค่าการศึกษาบุตร 

หมายความว่า เงินที่ทางราชการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษา
สําหรับบุตรของข้าราชการ ข้าราชการบํานาญ และลูกจ้างประจํา  

ได้แก่ ๑. ข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา ซึ่ งรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
จากเงินงบประมาณ รายจ่ายหมวดเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําของกระทรวง  
กรม ยกเว้น ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจที่อยู่ระหว่างเข้ารับ
การอบรมในสถานศึกษาของกรมตํารวจ ซึ่งเป็น การศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติ
ราชการประจํา ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้าง  

๒. ผู้ได้รับบํานาญปกติหรือผู้ได้รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ บํานาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาม
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 

บุตร 

หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบ ๓ ปีแต่ไม่เกิน 
๒๕ ปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตร 
บุญธรรมของผู้อื่น  

บุตรที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินการศึกษาของบุตร ได้แก่  
บุตรคนที่ ๑ ถึงคนที่ ๓ โดยนับเรียงตามลําดับเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่ว่า

เป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอํานาจปกครองของตนหรือไม่  
กรณีผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาบุตรยัง ไม่ครบ ๓ คน ต่อมามีบุตรแฝดทําให้จํานวนบุตรเกิน ๓ คน ให้ผู้นั้น
มีสิทธิได้รับสวัสดิการสําหรับบุตรคนที่ ๑ ถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าว
จะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีท่ีหญิง เป็นผู้ใช้สิทธิ  
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บุตรที่เกินกว่า ๓ คน แต่ในจํานวน ๓ คนนั้น ถ้าตาย กายพิการหรือ 
เป็นคนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบก่อนอายุครบ ๒๕ ปี
บริบูรณ์ให้เอาบุตรลําดับต่อไปนํามาเบิกได้ให้ครบ ๓ คน อย่างเดิม จนกว่าจะหมดสิทธิ 

สถานศึกษา 

หมายความถึง สถานศึกษาของทางราชการ และสถานศึกษาของเอกชน 

  สถานศึกษาของทางราชการ หมายความว่า  
๑. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะ

เทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด หรืออยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการหรือที่อยู่ใน
กํากับของรัฐ  

๒. วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่า
วิทยาลัยในสังกัด หรืออยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ 
ก.พ.รับรองคุณวุฒิ  

๓ . โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีการจัดระดับ 
ชั้นเรียนด้วย  

๔. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของส่วนราชการอ่ืนหรือองค์การ
ของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ  

๕. โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด  
๖. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วน

ราชการ 

 สถานศึกษาเอกชน หมายความว่า  
๑. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน  
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๒. โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนและให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ 

การใช้สิทธิ 

หมายความว่า 
๑. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจําหรือ ผู้ได้รับ

บํานาญ เบี้ยหวัดให้ คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว  

๑.๑ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจํ า 
หรือผู้ได้รับบํานาญ เบี้ยหวัดที่อยู่ในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรอง
ตนเองในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิ 
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว  

๑.๒ กรณีผู้ใช้สิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา หรือผู้
ได้รับบํานาญ เบี้ยหวัดอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ก่อนการใช้สิทธิตามวรรคแรก
และในกรณีที่เปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกของผู้ใช้สิทธิผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิก
บํานาญ เบี้ยหวัดของผู้ใช้สิทธิต้องแจ้งการใช้สิทธิตามที่ผู้นั้นร้องขอให้ส่วนราชการ
เจ้าสังกัด หรือส่วนราชการผู้เบิกบํานาญเบี้ยหวัดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทราบ 
และตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด  

๒. กรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรและใช้สิทธิจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิ
ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เฉพาะส่วนที่ต่ํากว่าสิทธิที่พึงจะ
ได้รับ ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  

๓. กรณีบิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรที่ได้หย่า หรือ
แยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๗/ว๓
๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
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ของบุตรและการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรในกรณีที่ผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่า 
หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย) 

๓.๑ กรณีผู้มีสิทธิและคู่สมรสเป็นข้าราชการทั้งสองฝ่าย ให้ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิ ขอรับเงินสวัสดิการสําหรับบุตรของตนได้แม้จะมิได้เป็นฝ่าย
ที่ปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน โดยผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการสําหรับ
บุตรจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยให้ส่วนราชการ 
เจ้าสังกัดแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของคู่สมรสอีก
ฝ่ายได้ทราบ และตอบรับให้กับส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ใช้สิทธิขอรับเงิน
สวัสดิการสําหรับบุตรตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด  

๓.๒ กรณีผู้มีสิทธิฝ่ายเดียวเป็นข้าราชการ เมื่อหย่ากับคู่สมรส หรือ
แยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมายกับคู่สมรสผู้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการ
สําหรับบุตรของตนได้แม้จะมิได้เป็นฝ่ายปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน  

๓.๓ กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรจากหน่วยงานอ่ืน เมื่อหย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตาม
กฎหมาย แม้ผู้มีสิทธิจะมิได้เป็นฝ่ายปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน ผู้มี
สิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้  เฉพาะส่วน
ที่ต่ํากว่าสิทธิที่พึงจะได้รับตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวในครั้งแรก ให้ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเรียกเอกสารเพื่อประกอบการ เบิกจ่ายโดย  

๑. กรณีท่ีมีการหย่ากันตามกฎหมายให้แนบสําเนาทะเบียนการหย่า  
๒. กรณีที่แยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมายให้แนบสําเนา

ทะเบียนสมรส 

ระยะเวลาการขอเบิก 

๑. การขอเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีสถานศึกษาเก็บเงิน
เป็นรายภาคเรียน ต้องยื่นหลักฐานขอเบิกภายใน ๑ ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียนของ
แต่ละภาค  
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๒. การขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีสถานศึกษาเก็บ
เงินเป็นรายปีการศึกษา ต้องยื่นหลักฐานขอเบิกภายใน ๑ ปีนับตั้งแต่วันเปิด 
ภาคเรียนแรกของปีการศึกษานั้น ๆ 

ประเภทและอัตราการเบิกจ่าย 

สิ่งท่ีควรรู้ 
เงินบํารุงการศึกษา หมายความว่า เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของ

ทางราชการเรียกเก็บ ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วน
ราชการเจ้าสังกัด หรือท่ีกํากับ มหาวิทยาลัย องค์การ บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล  

เงินค่าเล่าเรียน  หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงศึกษาธิการ  

ค่าธรรมเนียมการเรียน หมายถึง เงินที่สถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตาม
อัตราที่ได้รับอนุมัติจากส่วนราชการที่ควบคุมดูแลสถานศึกษานั้น และให้
หมายความรวมถึงค่าธรรมเนียมอ่ืนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย  

ปีการศึกษา หมายความว่า ปีการศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้งหรือองค์การของรัฐบาล 
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ประเภทและอัตราการเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร (อ้างอิงตามหนังสือ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว๒๕๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

๑. ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทาง
ราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
เงินบํารุงการศึกษา ที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นเงินประเภทต่าง ๆ ที่

ส ถานศึ กษาของทางราชการ  เ รี ยก เก็ บตาม อัตราที่ ไ ด้ รั บอนุ มั ติ จ าก
กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กํากับมหาวิทยาลัย  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา องค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การรัฐบาล 

๒. ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน 
๒.๑ สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
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๒.๒ สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา  
๒.๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒.๒ หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

เทียบเท่า และหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชาหรือสายวิชา ของหลักสูตร
ที่กําหนดดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้สถานศึกษา
เอกชนทําการเปิดสอนในสาขาวิชานั้น ๆ 

๓. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ได้จ่าย
ไปจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท ค่าเล่าเรียน ที่ให้
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เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ซึ่ง 
สถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  
หรือมหาวิทยาลัย 

แบบฟอร์มที่ใช้สําหรับขอเบิก ผู้ใช้สิทธิกรอกใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ ๗๒๒๓) โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ อินทราเน็ตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

เอกสารที่ใช้ในการเบิกค่าการศึกษาบุตร  

๑. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ ๗๒๒๓) 
๒. ใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา  
๓. สําเนาใบอนุญาตของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีเป็นสถานศึกษาเอกชน  
๔. หลักฐานแยกกันอยู่ (แบบ บก.ชล.๘) กรณีไม่ประสงค์จะอยู่ร่วมกัน

ฉันท์สามีภรรยา  
๕. หนังสือแจ้งการใช้สิทธิและหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (กรณี

ใช้สิทธิภรรยา)  
๖. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการรับรองบุตรกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ส่วนราชการ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหรือหน่วยงาน
อ่ืนใดของรัฐ ทั้งในราชการ บริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  

ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับเงินค่าจ้างจาก 
เงินงบประมาณลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ต้องเบิกจ่ายจาก 
เงินนอกงบประมาณซึ่งเป็นแหล่งเงินเดียวกับเงินท่ีจ่ายค่าจ้าง  

พนักงานราชการ  หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง 
โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพ่ือเป็นพนักงานของรัฐ  
ในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น  

ผู้รับจ้างจากการจ้างเหมาบริการ หมายถึงบุคคลตามข้อตกลงในสัญญา
จ้างของส่วนราชการ เพ่ือเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น  

เงินตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติ โดยลักษณะงาน ส่วนใหญ่ 

- ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการในท่ีตั้งสํานักงาน หรือ  

- ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกท่ีตั้งสํานักงาน หรือ  

- ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตน 
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เวลาราชการ หมายถึงเวลาระหว่าง ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ของ 
วันทําการ และให้หมายความรวมถึงช่วงเวลาอ่ืนที่ส่วนราชการกําหนดให้
ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ หรือเป็นอย่างอ่ืนด้วย  

วันทําการ หมายถึง วันจันทร์-ศุกร์ และให้หมายความรวมถึงวันทําการ 
ที่ส่วนราชการกําหนดเป็นอย่างอ่ืนด้วย  

วันหยุดราชการ หมายถึง วันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ
ประจําสัปดาห์ที่ส่วนราชการกําหนดเป็นอย่างอ่ืนด้วย และให้หมายความรวมถึง
วันหยุดราชการประจําปี หรือวันหยุดพิเศษอ่ืน ๆ ที่ คณะรัฐมนตรีกําหนดให้เป็น
วันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจําปี  

การปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ หมายถึง การปฏิบัติงานประจําตาม
หน้าที่ปกติของข้าราชการในส่วนราชการนั้น ๆ ซึ่งจัดให้มีการปฏิบัติงาน
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ช่วงเวลาที่ ปฏิบัติงานดังกล่าวถือว่า
เป็นเวลาราชการปกติของข้าราชการนั้น ๆ ทั้งนี้การปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะหนึ่ง
ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง โดยรวมเวลาหยุดพัก 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

ผู้มีอํานาจอนุมัติให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
๑. ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้พิจารณา  
- เฉพาะช่วงเวลาที่จําเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในครั้งนั้น ๆ  
- เพ่ือประโยชน์ของงานราชการเป็นสําคัญ  
- ให้คํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  
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๒. กรณีที่มีราชการจําเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยยัง
ไม่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการขออนุมัติจากผู้มีอํานาจโดยไม่ชักช้า และให้แจ้งเหตุ
แห่งความจําเป็นที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนได้ 

วิธีปฏิบัติ  

การเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
๑. วันทําการ เบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกินวันละ ๔ ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 

๕๐ บาท (วันละ ไม่เกิน ๒๐๐ บาท)  
๒. วันหยุดราชการ เบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 

๖๐ บาท (วันละไม่เกิน ๔๒๐ บาท)  
๓. กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติงานซึ่งเป็นภารกิจหลักหรือ

นโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติ โดยมีกําหนดระยะเวลา 
ที่แน่นอน หัวหน้าส่วนราชการอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดต่อกัน 
โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนเป็นรายครั้ง ไม่เกินครั้งละ ๗ ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 
๖๐ บาท  

๔. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน ให้นับ
เวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกันเพ่ือเบิกเงินค่าตอบแทน
สําหรับวันนั้น 

๕. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นของทาง
ราชการ สําหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้วให้เบิกได้ทางเดยีว 

การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
- กรณีมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกันหลายคน ให้ผู้ปฏิบัติงาน

งานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบัติงานคนเดียวให้
ตนเองเป็นผู้รบัรอง  
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- ให้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานที่ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้  

การปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ไม่อาจเบิกเงินตอบแทน  
- การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย

แห่งชาติหรือระเบียบหรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มจํานวนชั่วโมง 

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  

หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินการอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
๑. คําสัง่หรือหนังสืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
๒. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
๓. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพร้อมลายมือชื่อ 

การลงเวลามาและเวลากลับของการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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การจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่ข้าราชการถึงแก่ความตาย 
 

การจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่ข้าราชการถึงแก่ความตาย อ้างอิงจากพระ
ราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๔  

ข้าราชการ หมายความว่า ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และ
เพ่ือประโยชน์ของมาตรา ๒๐ ให้หมายความถึงบุคคลอ่ืนซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนด้วย 

สิทธิที่จะได้รับ 
๑. ข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ

จ านวน ๓ เท่าของเงินเดือนเต็มที่ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับในเดือนที่ถึงแก่ความ
ตาย และหากข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมพิเศษค่าวิชาเงินประจ าต าแหน่งที่
ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ และเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการ
ปราบปรามผู้กระท าผิด ให้รวมเงินดังกล่าวกับเงินเดือนเพ่ือค านวณเป็นเงินช่วยพิเศษ
จ านวน ๓ เท่าด้วย 

๒. ให้รวมถึงข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
และผู้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ 
โดยอนุโลม 

๓. ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควรหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ 

๔. เงินช่วยพิเศษนี้ ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการผู้ตายแสดงเจตนาโดย
ท าเป็นหนังสือยื่นต่อส่วนราชการต้นสังกัดตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(ท่านสามารถยื่นแบบดังกล่าวได้ที่ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา) 
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๕. หากข้าราชการผู้ตายมิได้แสดงเจตนาไว้ตามข้อ ๔ หรือบุคคลซึ่ง
ข้าราชการผู้ตายแสดงเจตนาไว้ตายก่อนข้าราชการผู้ตายหรือก่อนมีการจ่ายเงิน  
ก็ให้จ่ายแก่บุคคลตามล าดับ ดังนี้ 

๕.๑ คู่สมรส 
๕.๒ บุตร 
๕.๓ บิดามารดา 
เมื่อปรากฏว่าบุคคลในล าดับก่อนตามข้อ ๕ มีชีวิตอยู่ บุคคลในล าดับ

ถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษในล าดับเดียวกันมี
หลายคนให้จ่ายให้แก่ผู้ซึ่งบุคคลในล าดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือ หรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ 

การขอรับเงิน  

การขอร ับเง ินช ่วยพิเศษ ให ้กระท าภายในเวลา  ๑ ปี น ับแต่ว ันที่
ข้าราชการผู้ซึ่งมีสิทธิรับเงินเดือนตาย เว้นแต่กรณีที่ผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 
ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือผู้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ระยะเวลา ๑ ปี  
ให้นับแต่วันที่การถูกสั่งพักราชการ การออกราชการไว้ก่อน หรือการอุทธรณ์
ค าสั่งลงโทษสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ทางราชการมีความจ าเป็นต้องเข้าจัดการศพข้าราชการผู้ตายเพราะ
ไม่มีผู้ใดเข้าจัดการในเวลาอันสมควร ให้ทางราชการหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษได้
เท่าที่จ่ายจริง แล้วมอบส่วนที่เหลือ ถ้ามี ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามข้อ ๔ และข้อ ๕ 
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สวัสดิการด้านอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากเงินงบประมาณ 
 
เงินช่วยเหลือในกรณีที่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถึงแก่กรรม 
หรือบิดา มารดา หรือคู่สมรส ของข้าราชการในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ถึงแก่กรรม 
 

เพ่ือให้การช่วยเหลือข้าราชการในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่ถึงแก่กรรม หรือบิดา มารดา หรือคู่สมรส หรือบุตรของข้าราชการในสังกัด
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ถึงแก่กรรม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดให้ใช้
เงินสวัสดิการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาแบ่งเบาภาระพร้อมทั้งช่วยเหลือเพ่ือ
เป็นสวัสดิการ และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ (๒) ของระเบียบส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือฯ 

ข้าราชการ หมายความว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และให้หมายความรวมถึงพนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วย 

ทายาท หมายความว่า บิดา มารดา คู่สมรส และผู้สืบสันดานของ
ข้าราชการที่ถึงแก่กรรม 

บุตร หมายความว่า บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และบุตรนอกกฎหมายที่
บิดาได้รับรองแล้วโดยไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

การขอใช้สิทธิ 

การแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิเพ่ือได้รับความช่วยเหลือในกรณีที่
ข้าราชการถึงแก่กรรม หรือบิดา มารดา หรือคู่สมรส หรือบุตรของข้าราชการ 
ถึงแก่กรรม ให้ข้าราชการ หรือทายาท หรือส่วนราชการภายในส านักงาน
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เลขาธิการวุฒิสภา ท าหนังสือ หรือยื่นแบบค าร้องความช่วยเหลือตามแบบฟอร์ม
ได้ที่อินทราเน็ต “ส านักการคลังและงบประมาณ”  

แนบหลักฐานประกอบการขอใช้สิทธิเพ่ือการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
สวัสดิการของคณะกรรมการจัดสวัสดิการภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้ 

๑. ส าเนาใบมรณะบัตรของผู้ถึงแก่กรรม จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของข้าราชการ (ส าหรับกรณีบิดา มารดา ของ
ข้าราชการถึงแก่กรรม) จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

๓. ส าเนาทะเบียนสมรส (ส าหรับกรณีคู่สมรส หรือบุตรของข้าราชการ 
ถึงแก่กรรม) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

๔. ส าเนาสูติบัตรของบุตร หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนรับรองบุตร 
หรือส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร (ส าหรับกรณีบุตรของข้าราชการถึงแก่กรรม) 
จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

อัตราเงินให้ความช่วยเหลือ 

๑. กรณีข้าราชการถึงแก่กรรม ทายาทมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 
๑๐,๐๐๐ บาท และค่าพวงหรีดวางเคารพศพหรือเงินสมทบเพ่ือประกอบพิธีทาง
ศาสนา รายละ ๘๐๐ บาท 

๒. กรณีบิดา มารดา ของข้าราชการถึงแก่กรรม ข้าราชการมีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือรายละ ๕,๐๐๐ บาท และค่าพวงหรีดวางเคารพศพหรือเงินสมทบ
เพ่ือประกอบพิธีทางศาสนา รายละ ๘๐๐ บาท 

๓. กรณีคู่สมรสของข้าราชการถึงแก่กรรม ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือ รายละ ๕,๐๐๐ บาท และค่าพวงหรีดวางเคารพศพหรือเงินสมทบ 
เพ่ือประกอบพิธีทางศาสนา รายละ ๘๐๐ บาท 

๔. กรณีบุตรของข้าราชการถึงแก่กรรม ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือ รายละ ๕,๐๐๐ บาท และค่าพวงหรีดวางเคารพศพหรือเงินสมทบ 
เพ่ือประกอบพิธีทางศาสนา รายละ ๘๐๐ บาท 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดสวัสดิการภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในกรณี
ที่เป็นปัญหา 

เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินแก่ข้าราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เงินช่วยเหลือข้าราชการกรณีฉุกเฉินในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดให้ใช้เงินสวัสดิการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แบ่งเบาภาระพร้อมทั้งช่วยเหลือเพ่ือเป็นสวัสดิการ และเพ่ือให้การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ (๒)  
ของระเบียบส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือฯ 

ข้าราชการ หมายความว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และให้หมายความรวมถึงพนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วย 

อัตราเงินช่วยเหลือและการขอใช้สิทธิ 

ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือ จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
ก าหนดช าระ ๓ เดือน โดยหักจากบัญชีเงินเดือน ซึ่งจะคิดค่าด าเนินการรายละ 
๕๐ บาท 

ผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิจะต้องยื่นแบบฟอร์ม “ค าขอยืมเงินสวัสดิการ
โครงการเงินยืมเพ่ือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน
ราชการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา” พร้อมแนบส าเนาสลิปเงินเดือน โดยท่าน
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าขอได้ที่อินทราเน็ต “สวัสดิการข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการวุฒิสภา” และยื่นต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสวัสดิการ 
ส านักการคลังและงบประมาณ  



 



 


