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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบกิจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน

สวัสดิการ สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหเหมาะสม 
สอดคลองกับสภาวการณและระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในปจจุบัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับ

การปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๔ กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว 
ดังตอไปนี ้

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการ สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ

สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
บรรดาคําส่ัง หรือระเบียบอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือที่ขัด

หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ผูมี สิทธิ” หมายความวา ขาราชการหรือลูกจางประจําผูมี สิทธิได รับเงิน

สวัสดิการสําหรับ การปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

“หนวยงานผูเบิก” หมายความวา หนวยงานซึ่งเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 
สํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ แลวแตกรณ ี

 
ขอ ๕  เมื่อกระทรวงการคลังไดประกาศกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษตาม

มาตรา ๖ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ แลวใหหัวหนาสํานักงานตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิ และจัดทําบัญชีผูมีสิทธิ
ตามแบบทายระเบียบนี้ พรอมทั้งรับรองการมีสิทธิ และจัดสงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตอไป 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง/หนา ๑๘/๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงรายการในบัญชีผูมีสิทธิ ใหหัวหนาสํานักงาน
ดําเนินการ ตามวรรคหนึ่งเฉพาะในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
ขอ ๖  การเบิกเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ

ของผูมีสิทธิแตละรายในครั้งแรก ใหหัวหนาสํานักงานในพื้นที่พิเศษจัดสงเอกสารไปยังหนวยงาน
ผูเบิก เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย ดังนี้ 

(๑) สําเนาคําส่ังใหผูมีสิทธิไปดํารงตําแหนงและปฏิบัติงานประจําหรือลักษณะ
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ 

(๒) หนังสือรายงานตัวตอผูบังคับบัญชาวาไดปฏิบัติงานประจําหรือลักษณะ
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ซึ่งระบุชวงเวลาในการปฏิบัติงานไวดวย 

(๓) บัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน
พ้ืนที่พิเศษที่แตละสํานักงานสงให 

ใหหนวยงานผูเบิกจัดเก็บเอกสารตามวรรคหนึ่งไว เพ่ือใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตรวจสอบ 

 
ขอ ๗  ใหหนวยงานผูเบิกจัดทําคําขอเบิกเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน

ประจํา สํานักงานในพื้นที่ พิ เศษในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เบิกจายจากสํานักเบิกเงินเดือนหรือคาจางของขาราชการหรือ
ลูกจางประจํานั้น ในงบบุคลากร 

 
ขอ ๘  ผูมีสิทธิรายใดถึงแกกรรมไปกอนที่จะไดรับเงินสวัสดิการสําหรับการ

ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ใหหัวหนาสํานักงานในพื้นที่พิเศษตามขอ ๕ และ
หนวยงานผูเบิกดําเนินการ เพ่ือเบิกจายเงินดังกลาวใหแกทายาทหรือผูจัดการมรดกของผูมีสิทธ ิ

กรณีผูมีสิทธิเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการไปกอนที่จะไดรับเงิน
สวัสดิการ สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ใหหนวยงานผูเบิกบํานาญ หรือ
สํานักงานที่รับราชการครั้งสุดทาย แลวแตกรณี เปนผูจายเงินดังกลาวใหแกผูมีสิทธิ 

 
ขอ ๙  กรณีผูมีสิทธิตามขอ ๕ ไดโอนหรือยายไปหนวยงานใหมในสังกัดเดียวกัน

โดยหนวยงานเดิมยังมิไดดําเนินการเบิกจาย ใหหัวหนาสํานักงานตามขอ ๕ แจงไปยังหนวยงาน
ใหม เพ่ือดําเนินการเบิกจายตอไป 

กรณีที่เปนการโอนหรือยายหนวยงานตางสังกัด ใหหัวหนาสํานักงานตามขอ ๕ 
ดําเนินการเบิกจายใหแกผูมีสิทธิ ตั้งแตวันที่เร่ิมปฏิบัติงานจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ณ 
สํานักงานดังกลาว 

 
ขอ ๑๐  การจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่

พิเศษ ใหปฏิบัติตามวิธีการจายเงินเดือนหรือคาจาง โดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๑  ผูมีสิทธิรายใดมีสิทธิไดรับเงินเดือนหรือคาจางไมเต็มเดือนไมวาดวย
ประการใด ใหจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษตามสวนของ
จํานวนวันที่ไดรับเงินเดือนหรือคาจางในเดือนนั้น 

 
ขอ ๑๒  วิธีปฏิบัติการเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา

สํานักงานในพื้นที่พิเศษนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือที่กําหนดไวแลวแตไมสามารถ
ปฏิบัติไดตามระเบียบนี้ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ โดยคํานึงถึง
ความจําเปนเหมาะสม ประหยัด และยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 

 
ขอ ๑๓  การเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่

พิเศษที่ได ดําเนินการไปแลวกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับแตยังไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการ
ตอไปตามระเบียบเดิม 

 
ขอ ๑๔  ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ปรีดิยาธร เทวกุล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  บัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน
พ้ืนที่พิเศษ (สปพ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.... 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โสรศ/ผูจดัทํา 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ 

 


