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พระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
-------------- 

    ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
   ใหไว ณ วันที ่๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
         เปนปที ่๕๖ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดการจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฎิบัติงานประจํา 
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตาม 
งบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  
ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา "พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับ 
การปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นท่ีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๔" 
 
  มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕  
เปนตนไป 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร พ.ศ.  
๒๕๒๔ 
 
  มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
  "เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ" หมาย 
ความวา เงินที่จายชวยเหลือขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ เนื่องจากการปฏิบัติงาน 
ประจําสํานักงานที่ตั้งอยูในพื้นที่พิเศษ 
  "สํานักงาน" หมายความวา ที่ทําการของสวนราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม  
หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม แตไมรวมถึงที่ทําการของสวนราชการที่
เปน 
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หนวยงานอิสระตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว และหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  "ขาราชการ" หมายความวา ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
ประเภทตาง ๆ ซึ่งไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจาย แตไมรวมถึงขาราชการสังกัดสวน 
ราชการที่เปนหนวยงานอิสระตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว 
  "ลูกจางประจํา" หมายความวา ลูกจางของสวนราชการที่จางไวเพื่อปฏิบัติงานที ่
มีลักษณะประจําโดยไมมีกําหนดเวลา และไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจาย เวนแตลูกจาง 
ชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง 
 
  มาตรา ๕  ใหขาราชการหรือลูกจางประจําซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและ 
ปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ หรือไดรับคําสั่งใหปฏิบัติราชการในลักษณะประจํา 
ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดในสํานักงานในพื้นที่พิเศษ มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ 
สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นท่ีพิเศษคนละหนึ่งพันบาทตอเดือน 
 
  มาตรา ๖  ใหกระทรวงการคลังประกาศกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษตาม 
มาตรา ๕  โดยรวมพิจารณากับสวนราชการที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งหรือ 
หลายอยาง ดังตอไปนี ้
  (๑) ความยากลําบากของการคมนาคม  
  (๒) ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปจจัยพื้นฐานในการ 
ดํารงชีพ 
  (๓) ความเส่ียงภัย 
  (๔) ความชุกชุมของโรคภัยไขเจ็บ 
 
  มาตรา ๗  การประกาศตามมาตรา ๖  ใหกระทรวงการคลังกระทําทุกป 
 
  มาตรา ๘  ขาราชการหรือลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการตามมาตรา  
๕ หากไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการหรือไปรักษาราชการแทน หรือไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝก 
อบรมหรือดูงานนอกสํานักงานเกินกวาสิบหาวัน ไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติ
งาน 
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษสําหรับระยะเวลาที่เกินสิบหาวันนั้น 
 
  มาตรา ๙  ในกรณีที่ขาราชการหรือลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ 
สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษมีสิทธิไดรับเงินตอบแทนอื่นในลักษณะ
ทํานอง 
เดียวกับเงินสวัสดิการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหขาราชการหรือลูกจางประจํานั้นมีสิทธิไดรับเงิน 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สวัสดิการดังกลาวหรือเงินตอบแทนอื่น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 
  มาตรา ๑๐  การเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน 
ในพื้นที่พิเศษใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
  มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา 
นี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ ชินวัตร 
          นายกรัฐมนตร ี
 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนด
ใหมี 
การจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นท่ีพิเศษ เพื่อใชบังคับแทนการ 
จายเบี้ยกันดารตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร พ.ศ. ๒๕๒๔ เนื่องจาก 
หลักเกณฑและอัตราการจายตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน  
เพราะรัฐตองจัดสรรเงินงบประมาณรายจายสําหรับเงินสวัสดิการดังกลาวเปนจํานวนสูงขึ้นทุกป  
และไดมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคมเปนอยางมากแลว อีกทั้งสมควรนําเรื่อง
การ 
ใหสิทธิประโยชนตอบแทนแกครูและลูกจางในโรงเรียนในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๑  มาบัญญัติรวมไวดวย เพราะเปนเงินที่จายใหสําหรับการปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษทํานองเดียวกับเบี้ยกันดาร จําจึงเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
[รก.๒๕๔๔/๑๑๒ก/๔๕/๔ ธันวาคม ๒๕๔๔] 
 
       ชไมพร/แกไข 
       ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
       (B+A) 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 


