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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  (ฉบับที่  ๕) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิม   
การครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เพ่ือให้เป็นไป  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ท่ีเห็นชอบให้ปรับบัญชีเงินเดือน  ค่าจ้าง   
และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ  และให้ปรับอัตราเงินเดือน  หรือค่าจ้างข้ันตํ่า  และข้ันสูง
ของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวในสัดส่วนร้อยละห้า  และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่   
๒๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ท่ีเห็นชอบให้ปรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  
และลูกจ้างช่ัวคราว  ท่ีบรรจุ  หรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป  หรือระดับตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี  รวมทั้งทหาร 
กองประจําการ  เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐดังกล่าวมีรายได้เพียงพอในการดํารงชีพตามภาวะเศรษฐกิจ 
ท่ีปรับสูงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เว้นแต่ 
(๑) ข้อ  ๕  และข้อ  ๘  ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  จนถึงวันที่  ๓๑  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๒) ข้อ  ๖  และข้อ  ๙  ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “ข้าราชการ”  ในข้อ  ๕  ของระเบียบกระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  (ฉบับท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

““ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร  (ไม่รวมถึงนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม)  
ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ  (ไม่รวมถึงพลตํารวจสํารอง)  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
และข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา” 
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ข้อ ๔ ให้เพ่ิมบทนิยามคําว่า  “ลูกจ้างช่ัวคราว”  ระหว่างบทนิยามคําว่า  “ลูกจ้างประจํา”  
และคําว่า  “ทหารกองประจําการ”  ในข้อ  ๕  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิม  
การครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ 
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  (ฉบับท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

““ลูกจ้างช่ัวคราว”  หมายความว่า  ลูกจ้างช่ัวคราวตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง  
ของส่วนราชการ” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิม
การครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ 
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ  ๖  ข้าราชการและลูกจ้างประจําซ่ึงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหม่ืน  
สองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท  ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท   
แต่เม่ือรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหม่ืนสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท 

กรณีจํานวนเงินท่ีได้รับตามวรรคหน่ึงรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท   
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําน้ันได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเพ่ิมข้ึนจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีก
จนถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท” 

ข้อ ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ  ๖/๑  ข้อ  ๖/๒  และข้อ  ๖/๓  ของระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

“ข้อ  ๖/๑  ในกรณีท่ีตําแหน่งของข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และลูกจ้างช่ัวคราว  ท่ีคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกําหนด  หรือที่กระทรวงการคลังกําหนด   
ได้ กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง น้ันต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้ึนไป   
ให้ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และลูกจ้างช่ัวคราว  ซ่ึงบรรจุหรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวท่ีมีเงินเดือน
หรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหม่ืนห้าพันบาท  ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเพ่ิมข้ึนจากเงินเดือน
หรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละหนึ่งหม่ืนห้าพันบาท 

ข้อ  ๖/๒  ในกรณีท่ีตําแหน่งของข้าราชการและลูกจ้างประจําท่ีคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกําหนด  หรือที่กระทรวงการคลังกําหนด  ได้กําหนดให้
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ันต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี  ให้ข้าราชการ 
และลูกจ้างประจําซ่ึงบรรจุหรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวท่ีมีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ
หน่ึงหม่ืนสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท  ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท  
แต่เม่ือรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว  ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหม่ืนสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท   



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 

กรณีจํานวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท  ให้ข้าราชการ  
และลูกจ้างประจําน้ันได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเพ่ิมข้ึนจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ  
เก้าพันบาท 

ข้อ  ๖/๓  ในกรณีท่ีตําแหน่งของลูกจ้างช่ัวคราวที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการ
แต่ละประเภทกําหนด  หรือที่กระทรวงการคลังกําหนด  ได้กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหน่งน้ันต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี  ให้ลูกจ้างช่ัวคราวซ่ึงบรรจุหรือแต่งต้ังให้  
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวท่ีมีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท  ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเพ่ิมข้ึน
จากค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละเก้าพันบาท” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อ  ๗  ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิม   
การครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ 
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗/๑  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิม
การครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  (ฉบับท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน   

“ข้อ  ๗/๑  ทหารกองประจําการซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับ  พ.๑  กรณีที่เงินเดือนรวมกับ 
เบ้ียเล้ียงประจําตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการน้ันแล้ว  มีจํานวนไม่ถึงเดือนละแปดพัน 
หกร้อยสิบบาท  ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเพ่ิมข้ึนตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกําหนด   
ซ่ึงเม่ือรวมกับเงินเดือนและเบ้ียเล้ียงประจําตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวแล้วต้องไม่เกิน 
เดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท 

ให้นําความในข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับกับการจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
ให้แก่ทหารกองประจําการด้วยโดยอนุโลม” 

ข้อ ๙ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ  ๗/๒  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ  เบิกจ่ายเงินเพ่ิม
การครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

“ข้อ  ๗/๒  ทหารกองประจําการซ่ึงได้รับเงินเดือนในระดับ  พ.๑  กรณีท่ีเงินเดือนรวมกับ 
เบ้ียเล้ียงประจําตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการน้ันแล้ว  มีจํานวนไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท  
ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเพ่ิมข้ึนตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกําหนด  ซ่ึงเม่ือรวมกับ
เงินเดือนและเบ้ียเล้ียงประจําตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวแล้วต้องไม่เกินเดือนละเก้าพันบาท 

ให้นําความในข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับกับการจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
ให้แก่ทหารกองประจําการด้วยโดยอนุโลม” 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิม  
การครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน   

“ข้อ  ๙  ให้ส่วนราชการออกคําส่ังการได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวและให้ส่วนราชการ  
ผู้เบิกส่งคําขอเบิกเงินซ่ึงตรวจสอบถูกต้องแล้วมายังกรมบัญชีกลาง  หรือสํานักงานคลังจังหวัด  โดยไม่ต้อง  
ส่งสําเนาคําส่ังประกอบคําขอเบิกเงิน” 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อ  ๑๐  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิม   
การครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิม  
การครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ  ๑๒  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวและหลักฐานการจ่าย   
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จบํานาญ   
เงินประจําตําแหน่ง  เงินเพ่ิม  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม  และให้เก็บหลักฐานการจ่ายไว้ท่ี 
ส่วนราชการเพื่อให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ” 

ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ  ๑๒/๑  และข้อ  ๑๒/๒  ของระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

“ข้อ  ๑๒/๑  ในกรณีท่ีส่วนราชการมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ให้กระทรวงการคลัง  
เป็นผู้วินิจฉัย  และในกรณีท่ีส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดในระเบียบน้ี  ให้ส่วนราชการ  
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

ข้อ  ๑๒/๒  การได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวตามระเบียบน้ีมิให้ใช้บังคับกับผู้ท่ีมีสิทธิ
ได้รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งพนักงานสอบสวน  
คดีพิเศษและเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ  และผู้ท่ีมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการ
กฤษฎีกาว่าด้วยการกําหนดตําแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 


