
หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา 

ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ
ของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือ
ตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพื่อใหการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษเปนไปโดยถูกตอง  มีความคลองตัวใน 
การปฏิบัติ  และสอดคลองกับการกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนที่ปรับปรุงใหมตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และการเบิกจายเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ  
ของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือ
ตําแหนง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกนิยาม  คําวา  “ขาราชการ”  และ  “ใกลถึงข้ันสูง”  ในขอ  ๔  ของระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือน
หรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการแตละประเภท  
ซ่ึงไดรับเงินเดือนตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  โดยไดรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของ  
ประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง  หรือถึงข้ันสูงของอันดับอยูกอนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รอบนั้น ๆ  (๑  เมษายน  หรือ  ๑  ตุลาคม)  และใหหมายความรวมถึง  ขาราชการที่ไดรับเงินเดือนใกลถึง
ข้ันสูงของประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง  หรือของอันดับดวย 

“ใกลถึงข้ันสูง”  หมายความวา  กอนถึงขั้นสูงของระดับตําแหนงในแตละประเภทตําแหนง  
หรือกอนถึงข้ันสูงสุดไมเกินหนึ่งข้ันของอันดับหรือตําแหนง” 
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ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ   ๕  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย  

คาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูง

ของอันดับหรือตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๕ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  หรือเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการ  หรือเลื่อนข้ัน  

คาจางของลูกจางประจําตามระเบียบนี้   ใหนํามาคํานวณรวมอยูในกลุมเดียวกับขาราชการหรือ

ลูกจางประจํา  ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามปกติ” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความขอ  ๖  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทน

พิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับ

หรือตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชความตอไปนี้แทน   

“ขอ ๖ การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ  ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือน  

หรือข้ันเงินเดือนที่องคกรกลางบริหารงานบคุคลของขาราชการแตละประเภทกําหนด   

ขาราชการซึ่งไดรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของระดับตําแหนงในแตละประเภทตําแหนงอยูกอน   

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษตามอัตราของผลการประเมิน 

ขาราชการซึ่งไดรับเงินเดือนใกลถึงข้ันสูงของระดับตําแหนงในแตละประเภทตําแหนง   

และไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเลื่อนเงินเดือนเกินกวาเงินเดือนที่เหลืออยู  ใหไดรับเงินเดือน

จนถึงข้ันสูงของระดับตําแหนงในแตละประเภทตําแหนงนั้นกอน  และนําจํานวนอัตราที่ เหลือจาก 

การเลื่อนเงินเดือนดังกลาว  มาเบิกจายเปนคาตอบแทน” 

ขอ ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้  เปนขอ  ๖/๑  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย

คาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึง 

ข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

“ขอ ๖/๑ การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการหรือคาจางของลูกจางประจํา  กรณีมีข้ันเงินเดือน

หรือข้ันคาจางถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง  อยูกอนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ใหเบิกจาย

ตามหลักเกณฑและอัตรา  ดังนี้ 

(๑) ขาราชการหรือลูกจางประจําซ่ึงไดรับการประเมินใหเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจาง 

คร่ึงข้ัน  ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ  ๒  ของเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงข้ันสูงของอันดับ

หรือตําแหนง 
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(๒) ขาราชการหรือลูกจางประจําซ่ึงไดรับการประเมินใหเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจาง 

หนึ่งข้ัน  ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ  ๔  ของเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงข้ันสูงของอันดับ

หรือตําแหนง 

(๓) ขาราชการหรือลูกจางประจําซ่ึงไดรับการประเมินใหเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจาง  

หนึ่งข้ันคร่ึง  ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ  ๖  ของเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงข้ันสูงของ

อันดับหรือตําแหนง 

(๔) ขาราชการหรือลูกจางประจําซ่ึงมีข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจางใกลถึงข้ันสูงของอันดับ   

หรือตําแหนงและไดรับการประเมินใหเลื่อนเงินเดือนหรือข้ันคาจางเกินกวาข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจาง 

ที่เหลืออยูในอันดับหรือตําแหนงนั้น  ใหเลื่อนข้ันที่ไดรับการประเมินจนถึงข้ันสูงของอันดับหรือ

ตําแหนงกอน  และนําจํานวนขั้นที่ เหลือจากการเลื่อนข้ันดังกลาวมาเบิกจายเปนคาตอบแทนพิเศษ  

ในอัตรารอยละ  ๒  กรณีเหลือคร่ึงข้ัน  หรือรอยละ  ๔  กรณีเหลือหนึ่งข้ัน” 

ขอ ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้  เปนขอ  ๖/๒  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย

คาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูง

ของอันดับหรือตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

“ขอ  ๖/๒  ผูไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้  ไดแก 

(๑) ขาราชการซึ่งไมไดรับการประเมินใหเลื่อนเงินเดือน 

(๒) ลูกจางประจําซ่ึงไมไดรับการประเมินใหเลื่อนคาจาง 

(๓) ขาราชการและลูกจางประจําซ่ึงพนจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการ” 

ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ   ๗   ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย  

คาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูง

ของอันดับหรือตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๗ ขาราชการและลูกจางประจําซ่ึงไดรับคาตอบแทนพิเศษอยูแลวตามขอ  ๖  หรือ   

ขอ  ๖/๑  แลวแตกรณี  หากภายหลังไดรับคําส่ังใหไปดํารงตําแหนงอื่นไมวาประเภทใดหรือระดับใด   

ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ  ดังนี้ 

(๑) หากในการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงดังกลาว  ไดรับเงินเดือนหรือคาจางเพิ่มข้ึน  ใหไดรับ

คาตอบแทนพิเศษถึงกอนวันที่ระบุในคําส่ังแตงต้ัง 
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(๒) หากในการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงดังกลาว  ไมไดรับเงินเดือนหรือคาจางเพิ่มข้ึน   
ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษตอไปตามเดิม” 

ขอ ๙ ใหยกเลิกความในขอ   ๘   ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย  
คาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูง
ของอันดับหรือตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใชความตอไปนี้แทน   

“ขอ ๘ การจายคาตอบแทนพิเศษใหจายเปนรายเดือนตามอัตราที่ไดรับการประเมินผล   
การปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมินนับแตวันที่ระบุในคําส่ังใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ  และกรณีที่มี
สิทธิไดรับคาตอบแทนพิเศษไมเต็มเดือน  ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษในเดือนนั้นตามหลักเกณฑ 
การจายเงินเดือนโดยอนุโลม” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สุรพงษ  สืบวงศลี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 


