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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

ของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

โดยที่ เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเ งิน  
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ  เพื่อใหเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  และวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา   ๒๑   (๒)  แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ   พ .ศ .  ๒๕๐๒  
กระทรวงการคลัง  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “ขาราชการ”  ตามความในขอ  ๔  ของระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

““ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจแหงชาติ  ขาราชการทหารตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการทหาร  ขาราชการฝายอัยการประเภทขาราชการธุรการ  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ  และขาราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๕  ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว าดวยการเบิกจ าย   
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“ขอ ๕ ใหขาราชการซึ่งไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและ   
เงินประจําตําแหนงไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ  เวนแต  
ขาราชการซึ่งไดรับเงินประจําตําแหนงระดับ  ๗  หรือตําแหนงที่เทียบเทา 

ใหขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดรับ   
เงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงินวิทยฐานะที่ไดรับ  เวนแตขาราชการครูหรือบุคลากรทาง  
การศกึษาซึ่งไดรับเงินวิทยฐานะชํานาญการ 

ใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีสิทธิไดรับทั้งเงินประจําตําแหนง  ประเภท
บริหารและเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ  ไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับ   
เงินประจําตําแหนงประเภทบริหารหรือเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการที่สูงกวาเพียงทางเดียว” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๖  ของระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจาย   
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๖ ใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงระดับ  ๘  หรือ  ๘  ว  หรือตําแหนงที่เทียบเทา   
ซ่ึงไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงไดรับเงิน
คาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ  ๓,๕๐๐  บาท 

ใหขาราชการทหารหรือขาราชการตํารวจซ่ึงดํารงตําแหนงที่มีลักษณะเปนงานสนับสนุน
ประเภทประสานงาน  กํากับ  ดูแล  ใหคําปรึกษา  และงานมอบหมายพิเศษ  และเปนตําแหนงที่เทียบเทา
กับตําแหนงของขาราชการพลเรือนระดับ  ๙  ข้ึนไป  ซ่ึงไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  ไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ  ๓,๕๐๐  บาท  
ทั้งนี้  ไมรวมตําแหนงสํารองราชการ 

ขาราชการประเภทอื่นนอกจากขาราชการตามวรรคสองซึ่งดํารงตําแหนงระดับ  ๙  หรือ  
เทียบเทาข้ึนไป  ซ่ึงไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงแตปฏิบัติงานในตําแหนงซ่ึงมีลักษณะงานเดียวกันกับขาราชการตามวรรคสอง  ถาองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทนั้นเห็นสมควรใหตําแหนงดังกลาวมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน
เปนรายเดือนในอัตราเดือนละ  ๓,๕๐๐  บาท  ก็ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติ  
(กงช.)  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ” 
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ขอ ๖ ให ยก เลิ กข อ   ๑๑   ของระ เบี ยบกระทรวงการคลัง   ว าดวยการ เบิกจ าย   
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ขอ ๗ ใหขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการ
และลูกจางประจําของสวนราชการ  พ .ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้  ไดรับเงิน  
คาตอบแทนรายเดือนดังกลาวนับแตวันที่พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มีผลใชบังคับ  หรือวันที่ดํารงตําแหนงที่มีเงิน
วิทยฐานะตามพระราชบัญญัติดังกลาว  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ ใหขาราชการทหารหรือขาราชการตํารวจตามขอ  ๖  วรรคสอง  ของระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและ
ลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้  ไดรับเงินคาตอบแทน
รายเดือนนับแตวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๔๗ 

ขอ ๙ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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