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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้ว ยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงิน เดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่ว นราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรีย กว่า “ระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้ว ยการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิกความในวรรคหนึ่ง ของข้อ ๕ ของระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้ว ยการ
เบิ กจ่ ายเงิ น ค่ าตอบแทนนอกเหนือ จากเงิน เดื อนของข้ าราชการและลูก จ้า งประจํา ของส่ ว นราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติม โดยระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่ าด้ ว ยการเบิก จ่ ายเงิ น ค่ า ตอบแทน
นอกเหนือจากเงิน เดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ให้ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับเงินประจําตําแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบีย บข้าราชการพลเรือน ได้รับเงินค่าตอบแทน
รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ เว้นแต่ข้าราชการซึ่งได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับชํานาญการ”
ข้อ ๔ ให้เ พิ่ม ความต่ อไปนี้เ ป็น ข้อ ๖/๑ ของระเบีย บกระทรวงการคลังว่ าด้ ว ยการเบิ ก
จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนนอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจํ า ของส่ ว นราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติม โดยระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่ าด้ ว ยการเบิก จ่ ายเงิ น ค่ า ตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
“ข้อ ๖/๑ ให้ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
ข้าราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ หรือประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือประเภทอํานวยการ หรือประเภทบริหาร ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจํ าตํ าแหน่ ง ตามกฎหมายว่า ด้ว ยเงิน เดื อนและเงิน ประจํ าตํ าแหน่ ง แต่ป ฏิบั ติง านในตํา แหน่ ง
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ที่มีลักษณะเป็นงานสนับสนุนประเภทประสานงาน กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษา และงานมอบหมายพิเศษ
หากคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อ นเห็ น สมควรให้ ตํา แหน่ ง ดั งกล่ า วมี สิ ท ธิไ ด้ รับ เงิ น ค่ า ตอบแทน
เป็ น รายเดื อ นนอกเหนื อจากเงิ น เดื อ น ให้เ สนอคณะกรรมการพิ จ ารณาเงิ น เดื อ นแห่ งชาติ (กงช.)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) ให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งดังกล่าว มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ
๓,๕๐๐ บาท”
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

