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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

ของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม 
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เพื่อใหเปนไปตาม   
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๐  ที่เห็นชอบใหปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
โดยกําหนดรายไดข้ันสูงและรายไดข้ันตํ่าของผูมสิีทธิไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  และปรับปรุง  
ใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการแตละประเภท 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๒๑   (๒)   แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๐๒  กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา   “ขาราชการ” ตามความในขอ   ๕  ของระเบียบ

กระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจํา 
ของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
ขาราชการทหารตามกฎหมายว าดวยระเบียบขาราชการทหาร   (ไมรวมถึงนักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหมและทหารกองประจําการ)  ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ตํารวจแหงชาติ  (ไมรวมถึงพลตํารวจสํารอง)  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ขาราชการฝายอัยการ  ประเภท
ขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ  และขาราชการรัฐสภาสามัญ 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา” 
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ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๖  ของระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“ขอ ๖ ขาราชการและลูกจางประจําที่มีอัตราเงินเดือนหรืออัตราคาจางไมถึงเดือนละ 
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท  ใหเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละหนึ่งพันบาท  แตเมื่อรวมกับ
เงินเดือนหรือคาจางแลว  ตองไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท 

กรณีจํานวนเงินที่ได รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแลวไมถึงเดือนละเจ็ดพันเจ็ดรอยบาท   
ใหเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มข้ึนอีกจนถึงเดือนละเจ็ดพันเจ็ดรอยบาท 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคับกับผูที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง 
ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม  วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  และเจาหนาที่ 
คดีพิเศษ 

อัตราการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหเปนไปตามบัญชีเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของขาราชการพลเรือน  บัญชีเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการทหารและขาราชการตํารวจ  
และบัญชีเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจําทายระเบียบนี้” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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