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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา 

ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน  
พิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  เพื่อใหการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษเปนไปโดยถูกตอง  มีความคลองตัวในการปฏิบัติ  
และ  สอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๔๙  ที่อนุมัติใหปรับปรุงหลักเกณฑ
การจายเงิน  ตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูง
ของอันดับหรือตําแหนง  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๓  เมษายน   ๒๕๔๔  โดยใหเพิ่มกรณี
ขาราชการและลูกจางประจําที่มีสิทธิไดรับ  คาตอบแทนพิเศษ  เนื่องจากไดรับพิจารณาใหเลื่อนข้ัน
เงินเดือนหรือข้ันคาจางดีเดน  หนึ่งข้ันคร่ึง  ใหไดรับ  คาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ  ๖  และกรณีที่
ขาราชการหรือลูกจางประจําที่มีข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจาง  ใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนงไดรับ
การประเมินใหเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจางเกินกวาข้ัน  ที่เหลืออยูใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนพิเศษ  
โดยนําผลการเลื่อนข้ันสวนที่เหลือจากการเลื่อนข้ันปกติมารับ  เปนคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ  ๒  
หรือรอยละ  ๔  แลวแตกรณี   

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

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ  
ของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับ  หรือ
ตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษ   

ของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๔๔   
บรรดาขอบังคับ  และคําส่ังอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ

ระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
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ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ  แตละประเภท  

ซ่ึงไดรับเงินเดือนตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  โดยไดรับเงินเดือน  ถึงข้ันสูง
ของอันดับอยูกอนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบนั้น  ๆ  (๑  เมษายน  หรือ  ๑  ตุลาคม)  และให
หมายความรวมถึงขาราชการที่ไดรับเงินเดือนใกลถึงข้ันสูงของอันดับดวย 

“ลูกจางประจํา”  หมายความวา  ลูกจางประจํารายเดือนตามระเบียบวาดวย  การจายคาจาง
ลูกจางของสวนราชการ  ที่ไดรับคาจางถึงข้ันสูงของตําแหนงอยูกอนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รอบนั้น   ๆ (๑  เมษายน  หรือ  ๑  ตุลาคม)  และใหหมายความรวมถึงลูกจางประจําที่ไดรับคาจางใกลถึงข้ันสูง
ของตําแหนงดวย 

“ใกลถึงข้ันสูง”  หมายความวา  กอนถึงข้ันสูงสุดคร่ึงข้ันหรือหนึ่งข้ันของอันดับ  หรือตําแหนง 
ขอ ๕ การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการหรือเลื่อนข้ันคาจาง  ของลูกจางประจํา

ตามระเบียบนี้  ใหนํามาคํานวณรวมอยูในกลุมเดียวกับขาราชการหรือลูกจางประจํา  ในรอบการประเมิน
ข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจางตามปกติ   

ขอ ๖ การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการ  ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการเลื่อนข้ัน  
เงินเดือนที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการแตละประเภทกําหนด  สําหรับการเลื่อนข้ัน
คาจางของลูกจางประจํา  ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด  โดยใหเบิกจายตาม
หลักเกณฑและอัตรา  ดังนี้   

  ๖.๑ กรณีมีข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจางถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง  อยูกอน
รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตรา  ดังนี้   

   ๖.๑.๑ กรณีไดรับการประเมินใหเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจางคร่ึงข้ัน  
ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ  ๒  ของเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงข้ันสูงของอันดับหรือ
ตําแหนง 

   ๖.๑.๒ กรณีไดรับการประเมินใหเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจางหนึ่งข้ัน  
ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ  ๔  ของเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงข้ันสูงของอันดับหรือ
ตําแหนง 

   ๖.๑.๓ กรณีไดรับการประเมินใหเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจางดีเดน  
หนึ่งข้ันคร่ึง  ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ  ๖  ของเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงข้ันสูงของ
อันดับหรือตําแหนง 
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   ๖.๑.๔ กรณีไมได รับการประเมินใหเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจาง   
ใหเบิกจายเงินเดือนหรือคาจางในอัตราข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนงตามเดิม 

  ๖.๒ กรณีมีข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจางใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนงและ  
ไดรับการประเมินใหเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจางเกินกวาข้ันเงินเดือนหรือข้ันคาจางที่เหลืออยูใน  
อันดับหรือตําแหนงนั้น  ใหเลื่อนข้ันที่ไดรับการประเมินจนถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนงกอน  และ
นําจํานวนขั้นที่เหลือจากการเลื่อนข้ันดังกลาวมาเบิกจายเปนคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ  ๒  กรณี
เหลือคร่ึงข้ัน  หรือรอยละ  ๔  กรณีเหลือหนึ่งข้ัน   

  ๖.๓ ขาราชการและลูกจางประจําซ่ึงจะตองพนจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ
ราชการ  ไมมีสิทธิไดรับการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้ 

ขอ ๗ ขาราชการและลูกจางประจําซ่ึงไดรับคาตอบแทนพิเศษตามขอ  ๖.๑  หรือ  ๖.๒  
ตอมาไดรับคําส่ังใหเลื่อนอันดับหรือตําแหนง  ใหปฏิบัติ  ดังนี้ 

  ๗.๑ กรณีไดรับคําส่ังใหเลื่อนอันดับหรือตําแหนงที่สูงข้ึน  โดยไดรับการเลื่อน   
ข้ันเงินเดือนหรือเลื่อนข้ันคาจางเพิ่มข้ึนดวย  ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษถึงวันกอนวันที่ระบุในคําส่ัง  
ใหเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือเลื่อนข้ันคาจาง 

  ๗.๒ กรณีไดรับคําส่ังใหเลื่อนอันดับหรือตําแหนง  โดยไมมีการเลื่อนข้ันเงินเดือน
หรือไมมีการเลื่อนข้ันคาจาง  ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษตามหลักเกณฑของขอ  ๖.๑  หรือ  ๖.๒  
ตามเดิมตอไป 

ขอ ๘ การจายคาตอบแทนพิเศษใหจายเปนรายเดือนตามอัตราที่ไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมินนับแตวันที่ระบุในคําส่ังใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ  และกรณีที่มี
สิทธิไดรับคาตอบแทนพิเศษไมเต็มเดือน  ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษในเดือนนั้นตามหลักเกณฑ   
การจายเงินเดือนโดยอนุโลม  ทั้งนี้  เมื่อคํานวณแลวมีเศษสตางคใหปดทิ้ง 

ขอ ๙ ใหสวนราชการออกคํา ส่ังการได รับค าตอบแทนพิ เศษตามระเบียบนี้จาก 
เงินงบประมาณ  งบดําเนินงาน  รายการคาตอบแทน  และสงคําขอเบิกเงินซ่ึงตรวจสอบถูกตองแลว  
พรอมดวยบันทึก  รหัสงบประมาณ  แหลงของเงิน  และกิจกรรมหลัก  ใหกรมบัญชีกลาง  สํานักงาน 
คลังจังหวัด  หรือสํานักงานคลังจังหวัด  ณ  อําเภอ   

คําส่ังประกอบคําขอเบิกเงินและคําส่ังการไดรับคาตอบแทนพิเศษ  ใหเก็บไวที่สวนราชการ
เพื่อใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ 
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ขอ ๑๐ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ  ซ่ึงมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้   
ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการเบิกจายเงินเดือนขาราชการโดยอนุโลม 

ขอ ๑๑ ในกรณีมีปญหาหรือไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหหารือหรือขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลัง 

ขอ ๑๒ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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