
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชกฤษฎีกา 
การได�รับเงินประจําตําแหน�งของข�าราชการตํารวจ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป2นป3ที่ ๗๐ ในรัชกาลป6จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรกําหนดประเภทตําแหน�งและการได�รับเงินประจําตําแหน�งของ

ข�าราชการตํารวจ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๖๗ วรรคสาม แห�งพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว� ดังต�อไปน้ี 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว�า “พระราชกฤษฎีกาการได�รับเงินประจํา

ตําแหน�งของข�าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ข�าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน�งท่ีมีฐานะและหน�าท่ีในการ

บริหารงานดังต�อไปน้ี ได�รับเงินประจําตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง 
(๑) ผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 
(๒) จเรตํารวจแห�งชาติ รองผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ หรือเทียบเท�า 
(๓) ผู�ช�วยผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติหรือเทียบเท�า 
(๔) ผู�บัญชาการหรือเทียบเท�า 
(๕) รองผู�บัญชาการหรือเทียบเท�า 
(๖) ผู�บังคับการหรือเทียบเท�า 
(๗) รองผู�บังคับการหรือเทียบเท�า 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๙๔ ก/หน�า ๑/๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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มาตรา ๔  ให�ข�าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน�งผู�กํากับการหรือเทียบเท�าท่ีมีฐานะ
และหน�าท่ีในการบริหารงานได�รับเงินประจําตําแหน�งประเภทบริหารระดับกลาง 

 
มาตรา ๕  ให�ข�าราชการตํารวจซึ่งมียศต้ังแต� พ.ต.ท. ข้ึนไปและดํารงตําแหน�ง

ดังต�อไปน้ี ได�รับเงินประจําตําแหน�งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) 
(๑) ตําแหน�งท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพท่ีต�องปฏิบัติโดยผู�สําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาท่ีไม�อาจมอบหมายให�ผู�มีคุณวุฒิอย�างอ่ืนปฏิบัติงานแทนได� และเป2นงานท่ีมีผลกระทบต�อชีวิต
และทรัพยOสินของประชาชนอย�างเห็นได�ชัด โดยมีองคOกรตามกฎหมายทําหน�าท่ีตรวจสอบ กลั่นกรอง 
และรับรองการประกอบวิชาชีพ รวมท้ังลงโทษผู�กระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ
ดังกล�าว ซึ่งได�แก�ตําแหน�งท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในวิชาชีพเฉพาะ ดังต�อไปน้ี 

(ก) วิชาชีพเฉพาะกายภาพบําบัด 
(ข) วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทยO 
(ค) วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 
(ง) วิชาชีพเฉพาะการแพทยO 
(จ) วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทยO 
(ฉ) วิชาชีพเฉพาะจิตวิทยาคลินิก 
(ช) วิชาชีพเฉพาะเทคนิคการแพทยO 
(ซ) วิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรม 
(ฌ) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(ญ) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟRา 
(ฎ) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟRาสื่อสาร 
(ฏ) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 
(ฐ) วิชาชีพเฉพาะสถาป6ตยกรรม 
(ฑ) วิชาชีพเฉพาะสังคมสงเคราะหO 

(๒) ตําแหน�งท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพท่ีต�องปฏิบัติโดยผู�สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาท่ีไม�อาจมอบหมายให�ผู�มีคุณวุฒิอย�างอ่ืนปฏิบัติงานแทนได� และเป2นงานท่ีมีผลกระทบต�อชีวิต
และทรัพยOสินของประชาชนอย�างเห็นได�ชัด อีกทั้งเป2นงานที่ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ 
ซึ่งได�แก�ตําแหน�งท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในวิชาชีพเฉพาะ ดังต�อไปน้ี 

(ก) วิชาชีพเฉพาะการเดินเรือ 
(ข) วิชาชีพเฉพาะฟTสิกสOรังสี 
(ค) วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทยO 
(ง) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมจราจร 
(จ) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมนิวเคลียรO 
(ฉ) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโลหการ 

(๓) ตําแหน�งท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพท่ีต�องปฏิบัติโดยผู�สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาท่ีไม�อาจมอบหมายให�ผู�มีคุณวุฒิอย�างอ่ืนปฏิบัติงานแทนได� และเป2นงานทางวิทยาศาสตรOและ
เทคโนโลยีที่มีลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนา อีกทั้งเป2นงานที่ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ 
ซึ่งได�แก�ตําแหน�งท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในวิชาชีพเฉพาะ ดังต�อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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(ก) วิชาชีพเฉพาะการผลิตไอโซโทป 
(ข) วิชาชีพเฉพาะกีฏวิทยารังสี 
(ค) วิชาชีพเฉพาะชีววิทยารังสี 
(ง) วิชาชีพเฉพาะนิวเคลียรOเคมี 
(จ) วิชาชีพเฉพาะนิวเคลียรOฟTสิกสO 
(ฉ) วิชาชีพเฉพาะวิชาการคอมพิวเตอรO 
(ช) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมการเกษตร 
(ซ) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมอากาศยาน 

 
มาตรา ๖  ให�ข�าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน�งรองผู�บังคับการหรือเทียบเท�าข้ึนไป

ท่ีต�องปฏิบัติงานท่ีเป2นงานหลักของหน�วยงาน โดยอาศัยพ้ืนฐานของความรู� ประสบการณO หรือการ
ฝVกฝนทฤษฎีหรือหลักวิชาอันเก่ียวข�องกับงาน และเป2นงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
งานอนุรักษOตามภารกิจหรืองานท่ีต�องปฏิบัติโดยผู�มีความรู� ความสามารถ หรือประสบการณOเป2นอย�างสูง
เฉพาะด�านอันเป2นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวงการด�านน้ัน ๆ และต�องใช�ความเช่ียวชาญเฉพาะด�าน 
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับความเช่ียวชาญเฉพาะด�านดังต�อไปน้ี ได�รับเงินประจําตําแหน�งประเภท
ผู�เช่ียวชาญเฉพาะ (ชช.) 

(๑) ด�านการข�าว 
(๒) ด�านการเงิน 
(๓) ด�านการบิน 
(๔) ด�านการฝVกอบรม 
(๕) ด�านการสอน 
(๖) ด�านการสอบสวน 
(๗) ด�านการสืบสวน 
(๘) ด�านจราจร 
(๙) ด�านช�างศิลปกรรม 
(๑๐) ด�านตรวจคนเข�าเมือง 
(๑๑) ด�านตรวจพิสูจนOทางวิทยาศาสตรO 
(๑๒) ด�านตรวจสอบบัญชี 
(๑๓) ด�านตรวจสอบภายใน 
(๑๔) ด�านถ�ายภาพทางการแพทยO 
(๑๕) ด�านนิติการ 
(๑๖) ด�านนิติวิทยาศาสตรO 
(๑๗) ด�านปRองกันปราบปราม 
(๑๘) ด�านมัณฑนศิลปX 
(๑๙) ด�านวิเคราะหOงบประมาณ 
(๒๐) ด�านวิเคราะหOงานบุคคล 
(๒๑) ด�านวิเคราะหOนโยบายและแผน 
(๒๒) ด�านวิจัยสังคมศาสตรO 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๒๓) ด�านวิชาการคอมพิวเตอรO 
(๒๔) ด�านวิชาการเงิน 
(๒๕) ด�านวิชาการดนตรี 
(๒๖) ด�านวิชาการตรวจสอบบัญชี 
(๒๗) ด�านวิชาการทางการแพทยO 
(๒๘) ด�านวิชาการบัญชี 
(๒๙) ด�านวิชาการประชาสัมพันธO 
(๓๐) ด�านวิชาการโภชนาการ 
(๓๑) ด�านวิชาการวิทยาศาสตรOการแพทยO 
(๓๒) ด�านวิชาการศึกษา 
(๓๓) ด�านวิชาการสถิติ 
(๓๔) ด�านวิชาการสอบ 
(๓๕) ด�านวิชาการสัตวบาล 
(๓๖) ด�านวิชาการสาธารณสุข 
(๓๗) ด�านวิชาการสิ่งแวดล�อม 
(๓๘) ด�านวิชาการอาหารและยา 
(๓๙) ด�านวิทยาศาสตรO 
(๔๐) ด�านวิเทศสหการ 
(๔๑) ด�านวิเทศสัมพันธO 
(๔๒) ด�านวิศวกรรม 
(๔๓) ด�านส�งเสริมและสอนการพลศึกษา 
(๔๔) ด�านสรรพาวุธ 
(๔๕) ด�านสังคมสงเคราะหO 
(๔๖) ด�านสัตววิทยา 
 
มาตรา ๗  ให�ข�าราชการตํารวจซึ่งมียศต้ังแต� พ.ต.ต. ข้ึนไปและดํารงตําแหน�งทาง

วิชาการดังต�อไปน้ี ได�รับเงินประจําตําแหน�งประเภทวิชาการในโรงเรียนตํารวจ 
(๑) ศาสตราจารยO 
(๒) รองศาสตราจารยO 
(๓) ผู�ช�วยศาสตราจารยO 
 
มาตรา ๘  ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งตามมาตรา ๓ มาตรา ๔ 

มาตรา ๕ มาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ตําแหน�งใด ช้ันยศใด หรือช้ันยศและอัตราเงินเดือนใด และปฏิบัติ
หน�าท่ีหลักของตําแหน�งดังกล�าว ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งในอัตราสําหรับตําแหน�งน้ัน ช้ันยศน้ัน 
หรือช้ันยศและอัตราเงินเดือนน้ันของประเภทบริหารระดับสูง ประเภทบริหารระดับกลาง ประเภท
วิชาชีพเฉพาะ (วช.) ประเภทผู�เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) หรือประเภทวิชาการในโรงเรียนตํารวจ 
แล�วแต�กรณี ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน�งข�าราชการตํารวจ ท�ายพระราชบัญญัติตํารวจ
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหน�ง
อยู�แล�ว ถ�าต�อมาได�รับแต�งต้ังและปฏิบัติหน�าท่ีหลักในตําแหน�งสูงข้ึนโดยเป2นตําแหน�งท่ีมีเงินประจํา
ตําแหน�งในอัตรามากกว�าท่ีได�รับอยู� แต�ยังไม�ได�รับช้ันยศสูงข้ึน ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งตามอัตรา
เดิมต�อไปจนกว�าจะได�รับยศสูงข้ึน 

 
มาตรา ๙  ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงินประจํา

ตําแหน�งใด หากได�รับคําสั่งให�ไปปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีไม�มีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหน�ง และมิได�ปฏิบัติ
หน�าท่ีหลักของตําแหน�งท่ีตนดํารงอยู� ไม�มีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหน�งน้ันต้ังแต�วันท่ีไม�ได�ปฏิบัติ
หน�าท่ีหลักของตําแหน�งท่ีตนดํารงอยู� เว�นแต�ในกรณีท่ีได�รับคําสั่งให�ไปปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีมีลักษณะงาน
วิชาชีพหรือเช่ียวชาญเฉพาะด�านเหมือนหน�าท่ีหลักของตําแหน�งท่ีตนดํารงอยู�เดิม ให�ได�รับเงินประจํา
ตําแหน�งในอัตราของตําแหน�งเดิมต�อไป 

 
มาตรา ๑๐  ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงิน

ประจําตําแหน�งและปฏิบัติหน�าท่ีหลักของตําแหน�งน้ันไม�เต็มเดือนในเดือนใด ให�ได�รับเงินประจํา
ตําแหน�งสําหรับเดือนน้ันตามส�วนจํานวนวันท่ีได�ดํารงตําแหน�งและปฏิบัติหน�าท่ีหลักของตําแหน�ง
ดังกล�าว 

 
มาตรา ๑๑  ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงิน

ประจําตําแหน�งและได�ปฏิบัติหน�าท่ีหลักของตําแหน�งน้ันเกินหน่ึงตําแหน�ง ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�ง
สําหรับตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหน�งสูงสุดเพียงตําแหน�งเดียว 

 
มาตรา ๑๒  ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงิน

ประจําตําแหน�งและได�รับคําสั่งให�ไปปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหน�งประเภท
เดียวกัน และได�ปฏิบัติหน�าท่ีหลักในตําแหน�งท่ีตนไปปฏิบัติหน�าท่ี ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งตาม
อัตราเดิมของตนต�อไป 

ในกรณีท่ีข�าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหน�ง ได�รับ
คําสั่งให�ไปปฏิบัติหน�าท่ีหรือรักษาราชการแทนในตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหน�งต�าง
ประเภทกัน ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งในอัตราของตําแหน�งเดิมต�อไปนับแต�วันท่ีเข�าปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�งท่ีได�รับแต�งต้ังให�ปฏิบัติหน�าท่ีหรือรักษาราชการแทน แต�ทั้งน้ีต�องไม�เกินหกเดือน 

 
มาตรา ๑๓  ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงิน

ประจําตําแหน�งอยู�ก�อนแล�ว และได�รับแต�งต้ังให�ไปดํารงตําแหน�งใหม�ท่ีมีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหน�ง 
การได�รับเงินประจําตําแหน�งให�เป2นไปตามคําสั่งของผู�มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ซึ่งจะต�องระบุด�วยว�า
ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งในประเภทใด ตําแหน�งใด อัตราใด และให�ขาดจากเงินประจําตําแหน�งเดิม
มารับเงินประจําตําแหน�งใหม�ต้ังแต�เม่ือใด ซึ่งต�องไม�ก�อนวันท่ีเร่ิมเข�าปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�งใหม� 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๑๔  ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงิน
ประจําตําแหน�งผู�ใดละท้ิงหรือทอดท้ิงหน�าท่ีราชการโดยไม�มีเหตุอันสมควร ไม�มีสิทธิได�รับเงินประจํา
ตําแหน�งสําหรับวันท่ีผู�น้ันละท้ิงหรือทอดท้ิงหน�าท่ีราชการ 

 
มาตรา ๑๕  ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงิน

ประจําตําแหน�งผู�ใดถึงแก�ความตายในระหว�างรับราชการ ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งจนถึงวันท่ีถึงแก�
ความตาย 

 
มาตรา ๑๖  การได�รับเงินประจําตําแหน�งของผู�มีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหน�งใน

กรณีลาออก ให�ออก ปลดออก ไล�ออก หรือพ�นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให�เป2นไปตาม
หลักเกณฑOดังน้ี 

(๑) กรณีลาออก ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งถึงวันก�อนวันถึงกําหนดลาออก แต�ถ�า
ถึงกําหนดลาออกแล�วยังไม�ได�รับทราบคําสั่งอนุญาตให�ลาออก และผู�น้ันยังคงปฏิบัติหน�าท่ีหลักของ
ตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหน�งต�อมา ให�ข�าราชการตํารวจผู�น้ันได�รับเงินประจําตําแหน�งถึง
วันรับทราบคําสั่งหรือควรได�รับทราบคําสั่งหรือวันท่ีกฎหมายกําหนดให�ลาออก แล�วแต�กรณี 

(๒) กรณีให�ออก ปลดออก หรือไล�ออก ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งถึงวันก�อนวันท่ี
ระบุในคําสั่งแต�หากยังไม�ได�รับทราบคําสั่งและผู�น้ันยังคงปฏิบัติหน�าท่ีหลักของตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับ
เงินประจําตําแหน�งต�อมา ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งถึงวันรับทราบคําสั่งหรือควรได�รับทราบคําสั่ง 
แล�วแต�กรณี 

(๓) ในกรณีตาม (๑) หรือ (๒) หากจําเป2นต�องส�งมอบงานในหน�าท่ี ให�ได�รับเงิน
ประจําตําแหน�งต�อไปได�จนถึงวันส�งมอบงานเสร็จภายในเวลาอันไม�ชักช�าตามท่ีผู�บังคับบัญชาจะ
กําหนดตามสภาพของงานแต�ต�องไม�เกินสิบห�าวันนับแต�วันท่ีระบุในคําสั่งหรือวันรับทราบคําสั่งหรือ
ควรได�รับทราบคําสั่ง แล�วแต�กรณี 

(๔) กรณีพ�นจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว�าด�วยบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งถึงวันสิ้นป3งบประมาณ 

 
มาตรา ๑๗  ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงิน

ประจําตําแหน�งผู�ใดถูกสั่งพักราชการหรือให�ออกจากราชการไว�ก�อน ไม�มีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหน�ง
สําหรับวันท่ีถูกสั่งพักราชการหรือให�ออกจากราชการไว�ก�อน 

 
มาตรา ๑๘  ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงิน

ประจําตําแหน�งผู�ใดลาปYวย ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งระหว�างลาได�ในป3หน่ึงไม�เกินหกสิบวันทําการ 
 
มาตรา ๑๙  ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงิน

ประจําตําแหน�งผู�ใดลาคลอดบุตร ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งระหว�างลาสําหรับผู�น้ันได�ไม�เกินเก�าสิบ
วัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๒๐  ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงิน
ประจําตําแหน�งผู�ใดลากิจส�วนตัว ให�รับเงินประจําตําแหน�งระหว�างลาได�ในป3หน่ึงไม�เกินสี่สิบห�าวันทําการ 
แต�ในป3ที่เร่ิมรับราชการให�จ�ายเงินประจําตําแหน�งระหว�างลาได�ไม�เกินสิบห�าวันทําการ 

 
มาตรา ๒๑  ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงิน

ประจําตําแหน�งผู�ใดลาพักผ�อนประจําป3 ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งระหว�างลาได�ไม�เกินระยะเวลาท่ีผู�น้ัน
มีสิทธิลาพักผ�อนประจําป3ตามท่ีกําหนดไว�ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการลาของข�าราชการ 

 
มาตรา ๒๒  ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงิน

ประจําตําแหน�งผู�ใดยังไม�เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม�เคยประกอบพิธีฮัจยO ณ เมือง
เมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หากได�รับราชการมาแล�วไม�น�อยกว�าสิบสองเดือน และได�รับอนุญาต
ให�ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยO ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย แล�วแต�กรณี 
ให�ได�รับเงินประจําตําแหน�งระหว�างลาได�ไม�เกินหกสิบวัน 

 
มาตรา ๒๓  ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงิน

ประจําตําแหน�งผู�ใดได�รับอนุญาตให�ลาไปศึกษา ฝVกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให�ได�รับเงิน
ประจําตําแหน�งระหว�างลาได�ไม�เกินหกสิบวัน 

 
มาตรา ๒๔  ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงิน

ประจําตําแหน�งผู�ใดลาไปปฏิบัติงานในองคOการระหว�างประเทศ ไม�มีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหน�ง
ระหว�างลา 

 
มาตรา ๒๕  ข�าราชการตํารวจซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งท่ีมีสิทธิได�รับเงิน

ประจําตําแหน�งผู�ใดลาติดตามคู�สมรส ไม�มีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหน�งระหว�างลา 
 
มาตรา ๒๖  ในกรณีมีการกําหนดตําแหน�งและจํานวนตําแหน�งท่ีจะได�รับเงินประจํา

ตําแหน�งตามพระราชกฤษฎีกานี้เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู�แล�วในวันก�อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช�บังคับ 
ให� ก.ตร. รายงานให�คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห�งชาติทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกป3 

 
มาตรา ๒๗  ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธO  จันทรOโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๖๗ วรรคสาม แห�ง
พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให�ข�าราชการตํารวจตําแหน�งใด จะได�รับเงินประจําตําแหน�งท�าย
พระราชบัญญัติดังกล�าวในอัตราใดให�เป2นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเป2นต�องตรา
พระราชกฤษฎีกาน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
ปริญสินียO-วิชพงษO/ผู�ตรวจ 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 


