






ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าดว้ยเงนิเพ่ิมส าหรบัต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ต าแหน่งดา้นพัสดุ   

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ต าแหน่งด้านพัสดุ  
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาในการได้รับเงินเพ่ิม  
เพื่อให้มีความเหมาะสม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  49  วรรคสอง  (1)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษ  ต าแหน่งด้านพัสดุ  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“เงินเพ่ิม”  หมายความว่า  เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบนี้ 
“ข้าราชการ”  หมายความวา่  ข้าราชการพลเรือน  ซึ่งได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท่ีปฏิบตังิาน

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในต าแหน่งเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค 
“การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ  จ้าง  เช่า  

แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
“พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งการด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
“การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การตรวจสอบ  

การบ ารุงรักษา  และการจ าหน่ายพัสดุ 
“เงินงบประมาณ”  หมายความว่า  เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ข้อ 4 ให้ข้าราชการที่ได้รับเงินเพ่ิมเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ  

ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบนี้  โดยให้ได้รับตามอัตราที่ก าหนดในบญัชี
ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ 5 หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของข้าราชการที่จะมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมต้องมีคุณสมบัติ   
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  และปฏิบัติงาน  
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในหน่วยงานของรัฐ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(2) เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวชิาชีพดา้นการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั  
ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  และได้รับวุฒิบัตรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากกรมบัญชีกลาง 

(3) เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ข้อ 6 การจ่ายเงินเพ่ิมให้กับข้าราชการตามระเบียบนี้  ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ข้าราชการ

ดังกล่าว  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  5  ที่จะมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมและไม่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
กรณีที่ข้าราชการมีการเลื่อนระดับของต าแหน่ง  หากยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน

วิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในระดับของหลักสูตรที่สูงขึ้น  ให้ได้รับเงินเพ่ิม  
ในระดับของต าแหน่งเดิมที่เคยได้รับอยู่ก่อน  เว้นแต่ข้าราชการที่มีการเลื่อนระดับของต าแหน่งได้ผ่าน 
การอบรมในระดับของหลักสูตรที่สูงขึ้นแล้ว  ให้จ่ายเงินเพ่ิมในระดับของต าแหน่งที่เลื่อน  ตามอัตรา  
ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้  ทั้งนี้   การเลื่อนระดับของต าแหน่งให้ถือตามค าสั่งเลื่อนระดับ  
ของต าแหน่งมีผลบังคับ  ตามที่ระบุในค าสั่งของผู้มีอ านาจบรรจุแต่งตั้ง 

ข้อ 7 สิทธิในการได้รับเงินเพ่ิม  ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ต าแหน่งด้านพัสดุ  สิ้นสุดเมื่อ 
(1) พ้นจากต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ต าแหน่งด้านพัสดุ  

ตามระเบียบนี้   
(2) พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในหน่วยงานของรัฐ 
ข้อ 8 ในกรณีที่ข้าราชการ  ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเดือนในเดือนใด  ให้ได้รับเงินเพ่ิม 

ในเดือนนั้นตามส่วนของจ านวนวันที่ได้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่หลักของต าแหน่งดัง กล่าว   
ถ้าเดือนใดไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของต าแหน่ง  ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมในเดือนนั้น  ทั้งนี้  เว้นแต่กรณี   
ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
และอยู่ระหว่างได้รับอนุญาตให้ลาเพ่ือรักษาตัว  ให้ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมตามระเบียบนี้   
ในช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อรักษาตัวดังกล่าว  ทั้งนี้  ไม่เกิน  180  วัน 

(2) กรณีถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือผู้ที่อยู่ระหว่าง 
การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  ให้งดจ่ายเงินเพิ่มนับแต่วันที่ถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือในระหว่างการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย  หากต่อมาได้รับอนุญาต  
ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือกลับเข้ารับราชการ  ให้จ่ายเงินเพ่ิมตามส่วนเช่นเดียวกับการได้รับเงินเดือน
ในช่วงเวลาดังกล่าว 

(3) การได้รับเงินเพ่ิมระหว่างลา 
 (ก) ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาป่วย  ให้ได้รับเงินเพ่ิมระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่ง

ไม่เกิน  60  วันท าการ 
 (ข) ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร  ให้ได้รับเงินเพ่ิมระหว่างลาได้ไม่เกิน   

90  วัน 

้หนา   ๒
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 (ค) ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  ให้ได้รับเงินเพ่ิม
ระหว่างลาเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย 

 (ง) ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัว  ให้ได้รับเงินเพ่ิมระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่ง
ไม่เกิน  45  วันท าการ 

 (จ) ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนประจ าปี  ให้ได้รับเงินเพ่ิมระหว่างลาได้ไม่เกิน
ระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปี  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 

 (ฉ) ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์   
ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  และตั้งแต่เริ่มรับราชการยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
หรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ให้ได้รับเงินเพ่ิมระหว่างลาได้
ไม่เกิน  60  วัน 

 (ช) ข้าราชการที่ลาไปรับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  ให้ได้รับเงินเพ่ิม
ระหว่างลาได้ไม่เกิน  60  วัน   

 (ซ) ข้าราชการที่ได้รบัอนญุาตใหไ้ปศกึษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย  ให้ไดร้บั
เงินเพ่ิมระหว่างลาได้ไม่เกิน  60  วัน 

 (ฌ) ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็น
กรณีพิเศษโดยไม่ให้ถือเป็นวันลาของข้าราชการ  ให้ได้รับเงินเพ่ิมระหว่างเวลาดังกล่าวได้ไม่เกิน  60  วัน 

 (ญ) ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  ให้ได้รับเงินเพ่ิม
ระหว่างลาได้ไม่เกิน  60  วัน 

ข้อ 9 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในหน่วยงาน 
ของรัฐซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิม  หากข้าราชการรายใดมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ประเภทอื่นอยู่ด้วยแล้วให้ได้รับเงินเพ่ิมตามระเบียบนี้หรือเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษประเภทอื่น 
ที่มีอัตราสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว 

ข้อ 10 การจ่ายเงินเพ่ิม  ให้จ่ายเป็นรายเดือนในลักษณะจ่ายควบกับเงินเดือน  และห้ามมิให้
น าเงินเพ่ิมไปรวมกับเงินเดือนเพ่ือค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความหรือ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 12 ให้ผู้ที่ผ่านหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
(Certificate  in  Public  Procurement - CPP)  ที่ได้ด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้   
ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  ดังนี้ 

้หนา   ๓
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(1) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  และปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  ในระดับปฏิบัติการหรือปฏิบัติงาน  ที่ผ่านหลักสูตร  
เตรียมความพร้อมและหลักสูตร  CPP  ระดับต้นแล้ว  ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านหลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น  
(หลักสูตร  B1  :  Fundamental  Officer  Course) 

(2) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  และปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  ในระดับช านาญการหรือช านาญงาน  ที่ผ่านหลักสูตร  
เตรียมความพร้อมและหลักสูตร  CPP  ระดับกลางแล้ว  ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านหลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดบักลาง  
(หลักสูตร  B2  :  Intermediate  Officer  Course) 

(3) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  และปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  ในระดับช านาญการพิเศษหรืออาวุโส  ที่ผ่านหลักสูตร  
เตรียมความพร้อมและหลักสูตร  CPP  ระดับกลางแล้ว  ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านหลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับสูง  
(หลักสูตร  B3  :  Advanced  Officer  Course) 

(4) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  และปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  ในระดับช านาญการหรือช านาญงาน  และได้รับมอบหมายให้เป็น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมและหลักสูตร  CPP  ระดับกลางแล้ว  ให้ถือว่าเป็น 
ผู้ผ่านหลักสูตรหัวหนา้เจ้าหน้าที่ระดับต้น  (หลักสูตร  C1  :  Fundamental  Senior  Officer  Course) 

(5) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  และปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  ในระดับช านาญการพิเศษหรืออาวุโส  และได้รับมอบหมายให้เป็น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมและหลักสูตร  CPP  ระดับกลางแล้ว  ให้ถือว่าเป็น 
ผู้ผ่านหลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับกลาง  (หลักสูตร  C2  :  Intermediate  Senior  Officer  Course) 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



บัญชีเอกสารแนบท้าย 
อัตราเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุ 

ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562 

ล าดับ ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง 

อัตราเงินเพิ่ม 
กรณีผ่านหลักสูตร

ระดับต้น  
(บาท/เดือน) 

อัตราเงินเพิ่ม 
กรณีผ่านหลักสูตร

ระดับกลาง 
(บาท/เดือน) 

อัตราเงินเพิ่ม 
กรณีผ่านหลักสูตร

ระดับสูง 
(บาท/เดือน) 

1.  

 

เจ้าหน้าที ่ ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน  
ช านาญการ/ช านาญงาน  
ช านาญการพิเศษ/อาวุโส 

2,000 A1+B1  
-  
- 

- 
3,000 A1+B2  

- 

- 
- 

4,000 A1+B3 
2.  หัวหน้า

เจ้าหน้าที่ 
ช านาญการ/ช านาญงาน 
ช านาญการพิเศษ/อาวุโส 
อ านวยการระดับต้นขึ้นไป 

4,000 A1+C1 
- 
- 

- 
5,000 A1+C2 

- 

- 
6,000 A1+C3 
6,000 A1+C3 

 
หมายเหตุ 
1) A1  หมายถึง  หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) 
2) B1  หมายถึง  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น (Fundamental Officer Course) 
3) B2  หมายถึง  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Intermediate Officer Course) 
4) B3  หมายถึง  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับสูง (Advanced Officer Course) 
5) C1  หมายถึง  หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับต้น (Fundamental Senior Officer Course) 
6) C2  หมายถึง  หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Intermediate Senior Officer Course) 
7) C3  หมายถึง  หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูง (Advanced Senior Officer Course) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




