ระเบียบการจายเงินเพิม่ พิเศษสําหรับขาราชการ
ซึง่ มีตําแหนงหนาทีป่ ระจําอยูใ นตางประเทศ พ.ศ. 2504
(และที่แกไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507)
----------------โดยทีเ่ ปนการสมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการ
ซึ่งมีตําแหนงหนาทีป่ ระจําอยูในตางประเทศขึ้นใหม คณะรัฐมนตรีจงึ ลงมติใหวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบการจายเงินเพิม่ พิเศษสําหรับขาราชการซึง่ มีตําแหนงหนาที่
ประจําอยูในตางประเทศ พ.ศ. 2504”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2504 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึง่ มีตําแหนง
หนาทีป่ ระจําอยูในตางประเทศ พ.ศ. 2499
ขอ 4. ในระเบียบนี้ “พ.ข.ต.” หมายความวา เงินเพิม่ พิเศษสําหรับขาราชการ ซึ่งมีตําแหนงหนาที่
ประจําอยูในตางประเทศ ซึ่งกระทรวงการคลัง และ ก.พ. ไดตกลงใหกาหนดขึ
ํ
น้ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในบัญชี
หมายเลข 3 ทายพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน และใหหมายความรวมตลอดถึงจํานวนเงินเพิม่
พิเศษประจําตําแหนงของขาราชการกระทรวงกลาโหมซึ่งมีตําแหนงหนาทีป่ ระจําอยูในตางประเทศตามที่ได
ตกลงกับกระทรวงการคลังแลว
ขอ 5. พ.ข.ต. สําหรับขาราชการซึง่ มีตําแหนงหนาทีป่ ระจําอยูในตางประเทศใหจายไดตั้งแต
วันเขารับหนาที่ ถาตองมอบงานในหนาที่ ใหจายตอไปไดจนถึงวันที่มอบงานเสร็จ แตตอ งไมเกินสิบวัน
ในกรณีที่มีการตัดสัมพันธทางการทูต และขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาทีป่ ระจําอยูในตางประเทศ
เดินทางกลับประเทศไทย และยังไมไดรับแตงตั้งใหดารงตํ
ํ าแหนงอืน่ ในประเทศไทย ใหจาย พ.ข.ต.สําหรับ
ขาราชการนัน้ รวมทั้งเงินเพิ่มสําหรับภริยาหรือสามีไดเปนเวลาไมเกิน 3 เดือน นับแตวันที่เดินทางกลับ
ประเทศไทย
ขอ 6. ในกรณีลาโดยไดรบั อนุญาตจากผูบ งั คับบัญชา ไมวา จะไดรบั เงินเดือนระหวางลาหรือไม
ก็ตาม ใหจาย พ.ข.ต. ไดตลอดระยะเวลาที่ลานั้น
หามไมใหจาย พ.ข.ต. แกขาราชการสําหรับระยะเวลาที่ขาดราชการ
ขอ 7. ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาทีป่ ระจําอยูในตางประเทศ ถามีภริยาหรือสามีรว มอยูด ว ย หรือมี
บุตรตามไปอยูใ นตางประเทศ หรือมีบตุ รเกิดใหมอยูใ นตางประเทศดวย ใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษเพิ่มดังนี้
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7.1. ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาทีป่ ระจําอยูในตางประเทศ ถามีภริยาหรือสามีรว มอยูด ว ย
ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับภริยาหรือสามีไดอกี รอยละ 30 ของอัตรา พ.ข.ต.ของสามีหรือภริยา แลวแตกรณี เวน
แตในกรณีภริยาหรือสามีเปนขาราชการหรือลูกจาง และไดรบั เงินเดือนหรือคาจางจากรัฐบาล หามไมใหจาย
เงินเพิม่ พิเศษ
ในกรณีภริยาหรือสามีของขาราชการไมไดรว มอยูด ว ยเปนครัง้ คราวในประเทศทีข่ า ราชการ
มีตําแหนงหนาทีป่ ระจําในตางประเทศประจําอยู ถาเปนเวลาครั้งละไมเกิน 90 วัน และรวมกันในปหนึ่งไม
เกิน 180 วัน ใหจายเงินเพิ่มสําหรับภริยาหรือสามีได การนับปใหนบั ตัง้ แตวนั ทีข่ า ราชการเขารับหนาที่
7.2. ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาทีป่ ระจําอยูในตางประเทศ ถามีบุตรติดตามขาราชการไป
อยูใ นตางประเทศ หรือมีบตุ รเกิดใหมอยูใ นตางประเทศดวย ไมวาจะอยูในประเทศเดียวกับขาราชการประจํา
อยูห รือไมก็ตาม ใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับบุตรระหวางทีข่ า ราชการและบุตรนัน้ อยูใ นตางประเทศเพิม่
ขึน้ ตามจํานวนบุตรในอัตราคนละ รอยละ 5 ของอัตรา พ.ข.ต.ของขาราชการ แตถาเงินเพิ่มสําหรับบุตรแตละ
คนเมือ่ คิดตามอัตราแลกเปลีย่ นแลว มีจํานวนตํากว
่ าคนละ 300 บาทตอเดือน ก็ใหไดรบั ในอัตราบุตรคนละ
300 บาทตอเดือน สําหรับบุตรของขาราชการทีจ่ ะไดรบั เงินเพิม่ พิเศษสําหรับบุตรนัน้ จะตองอยูใ น
หลักเกณฑตอไปนี้
7.2.1. บุตรนัน้ ตองเปนบุตรอันชอบดวยกฎหมายของขาราชการ และจะตองยังไม
สมรส ยังไมมีอาชีพ และอายุไมเกิน 20 ปบริบรู ณ เวนแตเมือ่ อายุครบ 20 ปบริบรู ณ กําลังศึกษาอยูในชั้นอุดม
ศึกษาหรือชั้นการศึกษาที่ ก.พ. ใหเทียบเทา ก็ใหไดรับไปจนจบการศึกษา แตไมเกินอายุ 25 ปบริบรู ณ
7.2.2. บุตรนัน้ ตองมีจํานวนไมเกิน 4 คน ในกรณีทม่ี บี ตุ รบุญธรรมรวมอยูด ว ย
บุตรบุญธรรมตองมีจํานวนไมเกิน 1 คน ถาขาราชการมีบตุ รซึง่ รวมทัง้ บุตรบุญธรรมเกินกวา 4 คน ใหไดรบั
เงินเพิม่ พิเศษสําหรับบุตรเพียง 4 คน
7.3. ในกรณีทั้งบิดาและมารดาตางเปนขาราชการมีสิทธิไดรับเงิน พ.ข.ต. ใหจายเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับบุตรทางอัตรา พ.ข.ต. ของขาราชการที่สูงกวาแตเพียงทางเดียว
ขอ 8. ในกรณีขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาทีป่ ระจําอยูในตางประเทศถึงแกความตาย ถามีบุตรและ
ภริยาหรือสามี คงอยูในตางประเทศนั้น ใหจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับบุตรและภริยาหรือสามีตอ ไปไดอกี ไม
เกิน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันที่ขาราชการผูนั้นถึงแกความตาย
ใหไว ณ วันที่ 7 มกราคม 2508
(ลงชื่อ )
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