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ระเบียบ ก.ตร.
ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสําหรับตําแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การกําหนด
ตําแหน่งของข้าราชการตํารวจซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการสอบสวน และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๑๒๓๒๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกระเบียบ ก.ตร. ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสําหรับตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสําหรับตําแหน่งพนักงานสอบสวน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน” หมายความว่า ข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งรองสารวัตร
สารวัตร และรองผู้กํากับการ หรือเทียบเท่าตําแหน่งดังกล่าว ที่มีอํานาจและหน้าที่ทําการสอบสวน
และอยู่ในสายงานสอบสวน
“ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน” หมายความว่า การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการ
ทั้ง หลายอื่ น ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ง กฎหมาย ซึ่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ า นสอบสวนได้ ทํ า ไปเกี่ย วกั บ ความผิ ด
ที่กล่าวหาเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและเพื่อจะเอาตัว
ผู้กระทําผิดมาฟ้องลงโทษ
“หลักสูตรการฝึกอบรม” หมายความว่า หลักสูตรการฝึกอบรมที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กําหนดขึ้น เพื่อทําการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนในแต่ละระดับ
“ประกาศนี ย บั ต รด้ า นการสอบสวน” หมายความว่ า หลั ก ฐานรั บ รองความสามารถ
ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ออกให้แก่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
“ต.ด.ส.” หมายความว่า เงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสําหรับตําแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน
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ข้อ ๕ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. เมื่อครบองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน
(๓) สําเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม
(๔) มีประกาศนียบัตรด้านการสอบสวน
ข้อ ๖ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน ให้ได้รับ ต.ด.ส. ในอัตรา ดังนี้
(๑) รองสารวัตร หรือเทียบเท่า เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
(๒) สารวัตร หรือเทียบเท่า
เดือนละ ๑๔,๔๐๐ บาท
(๓) รองผู้กํากับการ หรือเทียบเท่า เดือนละ ๑๗,๓๐๐ บาท
ในกรณี ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า นสอบสวนผู้ ใ ดได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ในระดั บ สู ง ขึ้ น แต่ ยั ง ไม่ สํ า เร็ จ
หลักสูตรการฝึกอบรมในระดับตําแหน่งทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ในระดับตําแหน่งเดิมไปก่อน
ข้อ ๗ ตําแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกําหนด
ชื่อตําแหน่งข้าราชการตํารวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตําแหน่งข้าราชการตํารวจ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
กับตําแหน่งข้าราชการตํารวจที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. โดยมี
องค์ประกอบตามข้อ ๕ และกําหนดอัตราให้ได้รับตามข้อ ๖ โดยอนุโลม
ข้อ ๘ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนซึ่งมีคุณสมบัติครบองค์ประกอบตามข้อ ๕ ปฏิบัติหน้าที่
ด้านสอบสวนไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. สําหรับเดือนนั้นตามส่วนของจํานวนวันที่
ปฏิบัติหน้าที่ ถ้าเดือนใดไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน ไม่มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. สําหรับเดือนนั้น
เว้นแต่เป็นกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ไปราชการหรือไปช่วยราชการ
ผู้ป ฏิบั ติห น้า ที่ด้ านสอบสวนผู้ ใ ดไปราชการหรือ ไปช่ วยราชการโดยไม่ ได้ ปฏิ บัติ หน้ า ที่
ในตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. รวมแล้วเกินเจ็ดวันในหนึ่งเดือน ให้ตัดเงินเพิ่มตามจํานวนวันที่ไปราชการ
หรือไปช่วยราชการในเดือนนั้น
(๒) เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนผู้ใดเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่และได้รับอนุญาตให้ลา ให้ยังคงมีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
(๓) ได้รับอนุญาตให้
(ก) ลาป่วย ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกินหกสิบวันทําการ
(ข) ลาคลอดบุตร ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลาได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลากิจส่วนตัว ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลาได้ในปีหนึ่ง ไม่เกินสี่สิบห้าวันทําการ
แต่ในปีที่เริ่มรับราชการให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวันทําการ
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(ง) ลาพักผ่อนประจําปี ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลาได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้น
มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีตามที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
(จ) ลาอุ ป สมบทในพระพุ ท ธศาสนาหรื อ ไปประกอบพิ ธี ฮ ั จ ย์ ณ เมื อ งเมกกะ
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมิใช่การลาภายในระยะเวลาสิบสองเดือนแรกที่เข้ารับราชการ และตั้งแต่
เริ่มรับราชการยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ
ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน
(ฉ) ลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลาได้
ไม่เกินหกสิบวัน
(ช) ไปอุปสมบทในโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ให้ถือเป็น
วันลาของข้าราชการ ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ในระหว่างนั้นได้ไม่เกินหกสิบวัน
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลา เฉพาะวันลา
ที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย
(ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลาได้ ไม่เกินหกสิบวัน
(ญ) ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรีในสถานปฏิบัติธรรม ที่ได้รับการรับรอง
จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ในระหว่างนั้นได้ไม่เกินหกสิบวัน
(๔) ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า นสอบสวนผู้ ใ ดที่ ท างราชการส่ ง ไปเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ดู ง าน
หรือปฏิบัติงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ต่อไปได้ไม่เกิน
เก้าสิบวัน
(๕) กรณี สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ จั ด อบรม หรื อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ด้านสอบสวนไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ หรือดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยเพื่อเป็น
การพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. เต็มจํานวน
ข้อ ๙ สิทธิในการได้รับ ต.ด.ส. สิ้นสุดเมื่อ
(๑) พ้นจากตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ตามระเบียบนี้
(๒) พ้นจากหน้าที่ราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ว่ากรณีใด ๆ
(๓) ถูกพักใช้หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรด้านการสอบสวน
ข้อ ๑๐ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า นสอบสวนผู้ ใ ดมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เพิ่ ม เป็ น กรณี พิ เ ศษหรื อ เงิ น เพิ่ ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหลายประเภท ให้ผู้นั้นเลือกรับเงินเพียงประเภทเดียว
ข้อ ๑๑ ต.ด.ส. เป็นเงินที่มีกําหนดจ่ายเป็นรายเดือนลักษณะจ่ายควบกับเงินเดือน แต่ไม่ให้
นําไปรวมคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ในกรณีที่ถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้งดจ่าย ต.ด.ส. นับแต่วันที่ถูกสั่ง
พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ในกรณีที่กลับเข้ารับราชการ ให้จ่าย ต.ด.ส. ตามส่วนสัมพันธ์ของเงินเดือนที่ได้รับ
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ข้อ ๑๒ ให้ผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติมอบหมายให้มีอํานาจพิจารณาหรือสั่งเลื่อนเงินเดือน เป็นผู้ออกคําสั่งให้ข้าราชการตํารวจ
ที่อยู่ในบังคับบัญชาได้รับหรือหมดสิทธิรับ ต.ด.ส. ตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เสนอ ก.ตร. วินิจฉัย คําวินิจฉัย
ของ ก.ตร. ให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๔ ข้าราชการตํารวจที่ดํารงตําแหน่งพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการ
พนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการพิเศษหรือเทียบเท่า ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสําหรับตําแหน่ง
พนักงานสอบสวน ตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสําหรับตําแหน่งพนักงานสอบสวน
พ.ศ. ๒๕๕๔ อยู่ก่อนแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองสารวัตร สารวัตร และรองผู้กํากับการ
หรื อ เที ย บเท่ า ตํ า แหน่ ง ดั ง กล่ า ว ที่ มี อํ า นาจและหน้ า ที่ ทํ า การสอบสวนและอยู่ ใ นสายงานสอบสวน
ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ตามระเบียบนี้ ในวันที่ตําแหน่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
สําหรับข้าราชการตํารวจนอกเหนือจากกรณีตามความในวรรคหนึ่ง ซึ่งดํารงตําแหน่งรองสารวัตร
สารวัตร และรองผู้กํากับการ หรือเทียบเท่าตําแหน่งดังกล่าว ที่มีอํานาจและหน้าที่ทําการสอบสวนและ
อยู่ในสายงานสอบสวนก่อนวันที่ระเบียบนี้จะมีผลใช้บังคับ ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ในวันที่ตําแหน่ง
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ แต่ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบองค์ประกอบตามข้อ ๕ ของระเบียบนี้
ข้อ ๑๕ ให้นําหลักสู ตรการฝึกอบรมตามระเบีย บ ก.ตร. ว่ าด้วยเงินเพิ่มเป็ นกรณี พิเศษ
สําหรับตําแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาใช้เป็นหลักสูตรตามระเบียบนี้โดยอนุโลม จนกว่าจะมี
การกําหนดหลักสูตรตามระเบียบนี้ขึ้นใหม่
ข้อ ๑๖ ให้ถือว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวน ตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่ม
เป็นกรณีพิเศษสําหรับตําแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นประกาศนียบัตรด้านการสอบสวน
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ

