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พระราชกฤษฎีกา 
เงินชวยเหลือผูซึ่งลาออกจากราชการกอนเกษียณอาย ุ

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีเงินชวยเหลือผูซึ่งลาออกจากราชการกอน

เกษียณอาย ุ
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว 
ดังตอไปนี ้

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่ง

ลาออกจากราชการกอนเกษียณอาย พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ขาราชการ”  หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือน ขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 
ขาราชการธุรการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการรัฐสภา
สามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการตํารวจขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู ขาราชการทหาร
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร และขาราชการประเภทอื่นที่ไดรับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณรายจายหมวดเงินตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนทึ่ ๙๓ ก/หนา ๗/๗ ตุลาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“โครงการ”  หมายความวา โครงการใหเงินชวยเหลือผูซึ่งลาออกจากราชการ
กอนเกษียณอาย ุ

“เงินเดือนเดือนสุดทาย”  หมายความวา เงินที่ไดรับจากเงินงบประมาณรายจาย
หมวดเงินเดือนเดือนสุดทายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา และ
หรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ และหรือ
สําหรับการสูรบและหรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด แตไมรวมถึงเงินเพิ่มอยางอ่ืนๆ 
สวนขาราชการตําบล ซึ่งกรมตรวจสั่งแตงตั้งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการตํารวจโดยไดรับเงินเดือน
จากผูวาจาง เงินเดือนเดือนสุดทาย หมายความวา เงินเดือนที่ผูวาจางจายตามคําส่ังของ
ผูบังคับบัญชาตามอัตราเงินเดือนที่ไดรับตามกฎหมายวดาวยระเบียบขาราชการตํารวจเดือน
สุดทายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา และหรือเงินเพิ่มการเลื่อน
ฐานะ และหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ และหรือสําหรับการสูรบ และ
หรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด แตไมรวมถึงเงินเพิ่มอยางอ่ืนๆ 

“เวลาราชการ”  หมายความวา เวลาราชการที่ขาราชการรับราชการมาตั้งแตตน
จนถึงวันสุดทายที่ไดรับเงินเดือนตามเกณฑละวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการโดยไมใหนับเศษของป และไมรวมถึงเวลาราชการที่มีสิทธิไดนับเพิ่มขึ้นเปน
ทวีคูณ 

“เวลาราชการที่เหลือ”  หมายความวา เวลาตั้งแตวันที่ขาราชการลาออกจาก
ราชการจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน องปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
 

มาตรา ๔  เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรที่จะใหมีโครงการใหเงินชวยเหลือ
ข าราชการ  ซึ่ งลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  ให
กระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และสวนราชการอื่นที่เก่ียวของรวมกันจัดทํา
รายละเอียดของโครงการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตอไป 

รายละเอียดของโครงการตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 
(๑)  องคประกอบของคณะกรรมการโครงการซึ่งจะเปนผูพิจารณาอนุมัติให

ขาราชการรายใดเขารวมโครงการ ซึ่งประกอบดวยผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงาน ก.พ. 
ผูแทนสํานักงบประมาณและผูแทนสวนราชการอื่นที่เก่ียวของตามจํานวนที่เหมาะสม 

(๒)  ประมาณการขาราชการที่จะเขารวมโครงการ 
(๓)  หลักเกณฑและวิธีการแสดงความจํานงของขาราชการที่จะเขารวมโครงการ 

รวมทั้งกําหนดระยะเวลาการแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการไปยังขาราชการ ซึ่งได
แสดงความจํานงเขารวมโครงการ 

 
มาตรา ๕  เมื่อคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติรายละเอียดของโครงการตามมาตรา ๔ 

วรรคสอง ในปงบประมาณใด ใหเร่ิมใชโครงการในปงบประมาณถัดไป 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖  อัตราเงินชวยเหลือขาราชการซึ่งลาออกจากราชกรกอนเกษียณอายุ
และหลักเกณฑการจายเงินชวยเหลือดังกลาวใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี้ สวน
วิธีการเบิกจายนั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๗  ขาราชการที่จะแสดงความจํานงเพื่อขอรับเงินชวยเหลือตามโครงการ

ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑)๒  มีอายุตั้งแตส่ีสิบหาปบริบูรณข้ึนไปสําหรับขาราชการทหารหรือมีอายุ

ตั้งแตหาสิบปบริบูรณข้ึนไปสําหรับขาราชการอื่น หรือมีเวลาราชการตั้งแตย่ีสิบหาปข้ึนไป ทั้งนี้ ให
นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปที่ลาออกจากราชการตามโครงการ 

(๒)  มีเวลาราชการที่เหลือไมนอยกวาหนึ่งปนับตั้งแตวันที่ลาออกจากราชการ
ตามโครงการ 

(๓)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาขอเท็จจริง
ทางวินัยหรือพิจารณาโทษทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชกาประเภทนั้นๆ หรือเปนผู
ตองหามในคดีอาญา ซึ่งมิใชความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 

(๔)  ไมเปนผูซึ่งอยูในหลักเกณฑที่จะตองออกจากราชการไมวากรณีใดๆ ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้นๆ 
 

มาตรา ๘  ใหขาราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุ
ตามโครงการมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือตามจํานวนและหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีที่ผูนั้นรับบําเหน็จ ใหไดรับเงินชวยเหลือในอัตราเจ็ดเทาของ
เงินเดือนเดือนสุดทาย โดยแบงจายเปนสองงวดในจํานวนเทากัน และจายในปละงวด 

(๒)  ในกรณีที่ผูนั้นรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญ ใหไดรับเงินชวยเหลือตามจํานวน
และหลักเกณฑตาม (๑) รวมทั้งเงินชวยเหลือรายเดือนผูรับเบี้ยหวัดบํานาญเรียกโดยยอวา 
“ช.ร.บ.” ซึ่งคํานวณจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปเวลาราชการที่เหลือหารดวย
หาสิบทั้งนี้ จํานวนเงิน ช.ร.บ. นี้ ตองไมสูงกวารอยละยี่สิบของเงินเดือนเดือนสุดทาย และเมื่อ
นําไปรวมกับเบี้ยหวัดหรือบํานาญหรือเงินเพิ่มอื่นๆ แลจะตองไมสูงกวาเงินเดือนเดือนสุดทาย 

เงินเดือนเดือนสุดทายใหหมายความรวมถึงเงินเดือนที่ไดเล่ือนในวันที่ ๓๐ 
กันยายน ของปที่ลาออกจากราชการตามโครงการดวย 

 
มาตรา ๙  การจาย ช.ร.บ.ใหแกผูมีสิทธิไดรับ ช.ร.บ. ใหเบิกจายพรอมกับเบี้ย

หวัดหรือบํานาญ 

                                                 
๒ มาตรา ๗ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่งลาออกจากราชการ

กอนเกษียณอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับ ช.ร.บ. ถึงแกความตายใหจาย ช.ร.บ. ถึงวันที่ถึงแกความ
ตาย โดยใหจายตามสวนแหงจํานวนวันที่มีสิทธิไดรับ และจะนํา ช.ร.บ. ไปรวมกับบํานาญหรือเงิน
เพ่ิมพิเศษอื่นๆ ในการคํานวณบําเหน็จตกทอดและเงินชวยพิเศษไมได 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินตามมาตรา ๗ ถึงแกความตายกอนไดรับ

เงินชวยเหลอดังกลาว ใหจายเงินชวยเหลือนั้นแกผูมีสิทธิรับมรดกของผูนั้นตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือตามมาตรา ๗ ไดกลับเขารับ

ราชการเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา หรือกลับเขาทํางานเปนพนักงานหรือลูกจางประจําใน
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน ใหผูนั้น
หมดสิทธิรับเงินชวยเหลือตั้งแตวันที่กลับเขารับราชการหรือเขาทํางานดังกลาว และใหสงคืนเงิน
ชวยเหลือที่ไดรับไวทั้งหมดพรอมทั้งดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจําสิบสองเดือนของธนาคาร
ออมสินใหแกกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับ ช.ร.บ. ไดกลับเขารับราชการเปนขาราชการ

การเมืองและไดเลิกรับบํานาญเพื่อนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญกอนออกจาก
ราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง ก็ใหระงับการจาย ช.ร.บ. ตั้งแตวันที่กลับเขารับ
ราชการนั้นและเมื่อผูนั้นพนจากตําแหนงขาราชการการเมืองแลว ก็ใหมีสิทธิไดรับ ช.ร.บ. ตาม
จํานวนที่เคยไดรับตอไป 

 
มาตรา ๑๓  ผูซึ่งรับเบี้ยหวัดเมื่อยายประเภทไปเปนผูรับบําเหน็จเหตุทดแทนให

ผูนั้นหมดสิทธิรับ ช.ร.บ. ตั้งแตวันที่ยายประเภทเปนตนไป 
 
มาตรา ๑๔  ผูซึ่งรับ ช.ร.บ. ผูใดเสียสิทธิรับบํานาญปกติตามกฎหมายวาดวย

บําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือเสียสิทธิรับเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม ใหผูนั้นหมด
สิทธิรับ ช.ร.บ. ตั้งแตวันเสียสิทธิดังกลาว 
 

มาตรา ๑๕  ใหโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิตขาราชการเกษียณอายุราชการกอน
กําหนดที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับเปนโครงการที่จัดตั้ง
ข้ึนตามพระราชกฤษฎีกานี้ และใหขาราชการที่ไดแสดงความจํานง โดยขอลาออกจากราชการเพื่อ
ขอรับเงินชวยเหลือตามโครงการดังกลาวและไดรับอนุมัติใหเขารวมโครงการมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือตามจํานวนและหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๔๒ เปนตนไป 

 
มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายใน
การปฏิรูประบบราชการ ซึ่งมีแผนในการปรับอัตรากําลังขาราชการใหมีขนาดเล็กแตมี
ประสิทธิภาพสูงโดยมีมาตรการจูงใจใหขาราชการลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุ อันไดแก
เงินชวยเหลือผูซึ่งลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุ สมควรดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายใน
การปฏิรูประบบราชการดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่งลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ลักษณะของการรับ
ราชการทหารมีความแตกตางกับขาราชการอื่น สมควรแกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติใหขาราชการทหาร
ที่มีอายุครบสี่สิบหาปบริบูรณข้ึนไปเปนผูมีสิทธิแสดงความจํานงเขารวมโครงการใหเงินชวยเหลือ
ผูซึ่งลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุได เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับลักษณะของการรับ
ราชการทหารดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาทินี/ปรับปรุง 
๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๙๗ ก/หนา ๓๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


