
๑ 
  

 
 

ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547  
และร่าง พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (ที่ผ่านการตรวจของ สคก.)  

เรียงตามมาตรา 
พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  

(ภายหลังการประชมุคณะรฐัมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564) 
หมายเหตุ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗" 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ....” 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ (ฉบับที่  ๒)      

พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๓) ประกาศคณะรักษาความงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘ 

ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ 
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๖) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยต ารวจแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 

๒๔๗๗ 
(๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยต ารวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๙) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยต ารวจ (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๑๐) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยต ารวจ (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๔๙๓ 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๒) พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๓) พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๔) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ 

เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

(๕) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๕๗ 
เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ ลงวันที่  ๒๑ 
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

(๖) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๔/๒๕๕๗ 
เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

(๗) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๔๔/๒๕๕๘ 

 



๒ 
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(๑๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยต ารวจ (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๑๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยต ารวจ (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๑๓) พระราชบัญญัติยศต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๑๔) พระราชบัญญัติยศต ารวจ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๑๕) พระราชบัญญัติยศต ารวจ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๑๖) พระราชบัญญัติเครื่องแบบต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

(ฉบับที่ ๒) 
(๑๗) พระราชบัญญัติเครื่องแบบต ารวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนในส่วนที่ได้

บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคลของข้าราชการต ารวจ ลงวันที่ 
๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

(๘) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙ 
เรื่อง การก าหนดต าแหน่งของข้าราชการต ารวจซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการ
สอบสวน ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

(๙) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๕๙ 
เรื่อง การปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๖ 
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

(๑๐) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๗/๒๕๖๐ 
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งของข้าราชการต ารวจ ลง
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
"ข้าราชการต ารวจ" หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ

แต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง
ข้าราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ
แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต ารวจโดยได้รับเงินเดือนจาก  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย 

"ประธานกรรมการ" หมายความว่า ประธานกรรมการนโยบาย
ต ารวจแห่งชาติ 

"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
"กองทุน" หมายความว่า กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวน

คดีอาญา 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการต ารวจ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ

แต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง
ข้าราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ
แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต ารวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการ
ข้าราชการต ารวจ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการข้าราชการต ารวจ 

 



๓ 
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"กองบัญชาการ" หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการด้วย 

          "กองบังคับการ" หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบกองบังคับการด้วย 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการสืบสวนสอบสวน   
การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา  

“กองบัญชาการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการด้วย 

“กองบังคับการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบกองบังคับการด้วย 

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้ 

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได ้

 

ลักษณะ ๑ 
บททั่วไป 

---------------- 
มาตรา ๖  ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็น

นิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์  พระราชินี 
พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์  
ผู้แทนพระองค์  และพระราชอาคันตุกะ 

(๒) ดูแลควบคุมและก ากับการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ 
ซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ลักษณะ ๑ 
บททั่วไป 

---------------- 
มาตรา ๖ ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็น

นิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ 
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 

(๒) ดูแล ควบคุม และก ากับการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ
ซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาและ

 



๔ 
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(๓) ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และ

ความมั่นคงของราชอาณาจักร 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และ

อ านาจของข้าราชการต ารวจหรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๖) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการ

ตามหน้าที่และอ านาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
          ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดความผิดทางอาญาขึ้นส าหรับ

การกระท าใดเป็นการเฉพาะ และตกอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของ
ข้าราชการต ารวจหรือส านักงานต ารวจแห่งชาติตาม (๓) (๔) หรือ (๕)  
จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนอ านาจหน้าที่ตาม (๓) (๔) หรือ (๕) เฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน ให้
เป็นอ านาจหน้าที่ ของหน่วยงานหรือพนักงานเจ้ าหน้าที่ อ่ืนใด 
ก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ข้าราชการต ารวจและส านักงานต ารวจแห่งชาติ
พ้นจากอ านาจหน้าที่ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน และให้ถือว่า

กฎหมายอื่น 
(๓) ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน 

และความม่ันคงของราชอาณาจักร 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และ

อ านาจของข้าราชการต ารวจหรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๖) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติ   

การตามหน้าที่และอ านาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

หน้าที่และอ านาจตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
จัดการจราจรภายในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดความผิดทางอาญาขึ้นส าหรับ     
การกระท าใดเป็นการเฉพาะ และตกอยู่ภายใต้หน้าที่และอ านาจของ
ข้าราชการต ารวจหรือส านักงานต ารวจแห่งชาติตาม (๓) (๔) หรือ (๕) 
จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนหน้าที่และอ านาจตาม (๓) (๔) หรือ (๕) 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน 
ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของหน่วยงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืนใด 
ก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ข้าราชการต ารวจและส านักงานต ารวจแห่งชาติ
พ้นจากหน้าที่และอ านาจดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะมี



๕ 
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พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ พนักงานสอบสวน หรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว 

กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน และให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

มาตรา ๗ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดระบบการบริหาร การ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด       
ทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัย
ของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน 
โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนมีส่วนร่วม    
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจน  
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานต ารวจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ต.ช.ก าหนด 

 
 
 
 
 
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร

ภาคเอกชนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างส านักงานต ารวจ
แห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนนั้น 

มาตรา ๗ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดระบบการบริหาร การ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทาง
อาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัย 
ของประชาชนให้เหมาะสมกับความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน
โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม 
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจน 
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานต ารวจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ตร. ก าหนด 

เงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้แก่สถานี
ต ารวจ ให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ
และกิจการในสถานีต ารวจนั้น โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
ภาคเอกชนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนนั้น 

 
 

 



๖ 
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มาตรา ๘ ข้าราชการต ารวจอาจให้แบ่งเป็นข้าราชการต ารวจ
ประเภทไม่มียศด้วยก็ได้ โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ข้าราชการต ารวจต าแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้าที่ ใด จะเป็น
ข้าราชการต ารวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามวรรค
หนึ่ง ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ก าหนดประเภทต าแหน่ง วิธีการ
ก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การบรรจุ การแต่งตั้ง 
การบังคับบัญชา วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การ
โยกย้ายระหว่างข้าราชการต ารวจประเภทมียศและข้าราชการต ารวจ
ประเภทไม่มียศ รวมทั้งการปรับยศและปรับเงินเดือนเมื่อมีการโยกย้าย
ดังกล่าวตลอดจนการอ่ืนตามที่จ าเป็น 

การก าหนดอัตราเงินเดือน อัตราเงินประจ าต าแหน่ง การรับและ
การจ่ายเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการต ารวจประเภท
ไม่มียศส าหรับต าแหน่งแต่ละประเภท ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามลักษณะของประเภท
ต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ไม่มีผลกระทบฐานะของข้าราชการ
ต ารวจที่มียศอยู่แล้วในวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๘ ข้าราชการต ารวจ มี ๒ ประเภท ได้แก่ 
(๑) ข้าราชการต ารวจที่มียศ ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๔ 
(๒) ข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ ได้แก่ ข้าราชการต ารวจในกลุ่ม

สายงานตามมาตรา ๕๓ (๒) และ (๕) ตามท่ี ก.ตร. ก าหนด  
การก าหนดประเภทต าแหน่ง วิธีการก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติ

และลักษณะต้องห้ามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง การบรรจุ      
การแต่งตั้ง การบังคับบัญชา วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทาง
วินัย อัตราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง 
ตลอดจนการอ่ืนตามที่จ าเป็นส าหรับข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศตาม (๒) 
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่     
ที่เก่ียวกับการพิสูจน์หลักฐาน พระราชกฤษฎีกาต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

 

มาตรา ๙ วัน เวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี 
วันหยุดราชการประจ าปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการต ารวจ 
ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด แต่ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะก าหนดให้ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบัติหน้าที่
ตามวัน เวลาที่แตกต่างจากท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดก็ได้ 

 

มาตรา ๙ วัน เวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี 
วันหยุดราชการประจ าปีและการลาหยุดราชการของข้าราชการต ารวจ 
ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือน แต่ใน
กรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ตร. จะก าหนดให้
ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่แตกต่างจากที่

 



๗ 
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คณะรัฐมนตรีก าหนดก็ได้ 
ลักษณะ ๒ 

การจัดระเบียบราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
---------------- 

ลักษณะ ๒ 
การจัดระเบียบราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

---------------- 

 

 มาตรา ๑๐ การจัดระเบียบราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ ์ต ่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ   
ความคุ้มค่า และการอ านวยความสะดวกและความยุติธรรมต่อประชาชน 
โดยให้เป็นหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติที่จะต้องด าเนินการให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติราชการอย่างมี
คุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

มาตรา ๑๐ ส านักงานต ารวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(๒) กองบัญชาการ 
การแบ่งส่วนราชการตาม (๑) เป็นกองบัญชาการหรือการจัดตั้ง

กองบัญชาการตาม (๒) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และการแบ่งส่วน
ราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืน ให้ออกเป็น
กฎกระทรวงและให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือ
กฎกระทรวงนั้น แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๑ ส านักงานต ารวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(๒) กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่ากองบัญชาการ 
ภายใต้บังคับวรรคสามและมาตรา ๑๒ การแบ่งส่วนราชการตาม (๑) 

เป็นกองบัญชาการหรือการจัดตั้งกองบัญชาการตาม (๒) ให้ตราเป็น 
พระราชกฤษฎีกา และการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอย่างอ่ืน หรือในระดับต่ าลงไป ให้ออกเป็น
กฎกระทรวง และให้ก าหนดหน้าที่และอ านาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา
หรือกฎกระทรวงนั้น แล้วแต่กรณี 

 

 



๘ 
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ในกรณีที่มีการแบ่งส่วนราชการกองบัญชาการเป็นกองบังคับการ
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอย่างอ่ืนตามวรรคสอง การก าหนด
อัตราก าลั งของส่ วนราชการที่ท าหน้าที่ เป็นฝ่ ายอ านวยการใน
กองบัญชาการนั้นให้กระท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ืออ านวยความสะดวก 
สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของส่วนราชการและข้าราชการ
ต ารวจที่ท าหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติ 

 มาตรา ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในการบริการประชาชนในการอ านวย
ความยุติธรรม การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัย
ของประชาชนในส่วนภูมิภาค การแบ่งส่วนราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ตามมาตรา ๑๑ อย่างน้อยต้องมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้  

(๑) กองบัญชาการต ารวจนครบาล และต ารวจภูธรภาค เป็น
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ซึ่งต้อง
ก าหนดเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจน มีหน้าที่อ านวยการ ประสานงาน และสั่งการ
เกี่ยวกับการสนธิก าลัง หรือสั่งให้ข้าราชการต ารวจที่อยู่ในสังกัดมาปฏิบัติ
หน้าที่ เฉพาะกิจภายใต้การก ากับของผู้บัญชาการ หรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมายจากผู้บัญชาการเป็นการเฉพาะชั่วคราว ซึ่งต้องไม่เกินหกเดือน 
เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้ส่งกลับต้นสังกัด 

(๒) กองบังคับการต ารวจนครบาล และต ารวจภูธรจังหวัด  
(๓) สถานีต ารวจ  
ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของผู้บัญชาการในการดูแล ส่งเสริม

 



๙ 
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สนับสนุน รวมทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่อยู่ในก ากับ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองบังคับการหรือต ารวจภูธรจังหวัดและ
สถานีต ารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร ก ากับดูแล  
การบริหารงานบุคคล และด าเนินการให้กองบังคับการต ารวจนครบาล 
ต ารวจภูธรจังหวัดและสถานีต ารวจมีงบประมาณและอุปกรณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่เพียงพอตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ และที่ก าหนดใน  
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง  

เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
ทางอาญา และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นหรือชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กองบัญชาการต ารวจนครบาล หรือต ารวจภูธร
จังหวัดจะจัดให้มีแผนหรือมาตรการการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยของประชาชนภายในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชนก็ได้ในกรณีเช่นนั้น เมื่อ ก.ตร. และคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบแผนหรือมาตรการดังกล่าวแล้ว ให้ส านักงบประมาณ 
และส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนหรือมาตรการดังกล่าว  

ในกรณีที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ ให้จัด
อัตราก าลังให้แก่สถานีต ารวจ กองบังคับการต ารวจนครบาล และ
ต ารวจภูธรจังหวัดตามล าดับให้ครบถ้วนตามกรอบอัตราก าลังก่อน  

ในการจัดท าแผนหรือมาตรการตามวรรคสาม ให้หารือร่วมกับ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ หัวหน้า



๑๐ 
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สถานีต ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๓ ให้แบ่งสถานีต ารวจออกเป็นระดับดังนี้ 
(๑) สถานีต ารวจที่มีหัวหน้าสถานีต ารวจด ารงต าแหน่งผู้ก ากับการ 

(ก) สถานีต ารวจระดับเล็ก 
(ข) สถานีต ารวจระดับใหญ่ 

(๒) สถานีต ารวจที่มีหัวหน้าสถานีต ารวจด ารงต าแหน่งรองผู้ก ากับการ
หรือต าแหน่งเทียบเท่า 

การก าหนดให้สถานีต ารวจใดเป็นสถานีต ารวจระดับใด ให้เป็นไป
ตามที่ ก.ตร. ก าหนด โดยค านึงถึงปริมาณภาระงาน ความหนาแน่นของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบ จ านวนอัตราก าลัง และสถานที่ตั้งของสถานี
ต ารวจประกอบกัน 

 

มาตรา ๑๑ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรี และ ก.ต.ช. ก าหนด รวมทั้งก ากับ 
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๕ ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทาง 
การปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีและ ก.ตร. ก าหนด รวมทั้งก ากับ 
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ในส านักงานต ารวจแห่งชาติขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  

- ร่างมาตรา 55 อยู่ในหมวด 2 
ต าแหน่งและการก าหนต าแหน่ง 
ของลักษณะ 7 ระเบียบ
ข้าราชการต ารวจ แห่ง พ.ร.บ.
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 



๑๑ 
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(๓) เป็นผู้ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน          
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

(๔) วางระเบียบหรือท าค าสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการต ารวจ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อ านาจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น 

 

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(๓) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานผู้บัญชาการ

ต ารวจแห่งชาติ  
(๔) วางระเบียบหรือท าค าสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการต ารวจ

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อ านาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืน ระเบียบหรือค าสั่ง
ดังกล่าวจะขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญามิได้  

(๕) รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้การแต่งตั้งและโยกย้าย
ข้าราชการต ารวจเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎ ก.ตร. โดยเคร่งครัด  

(๖) ดูแลให้หน่วยงานทุกหน่วยโดยเฉพาะต ารวจภูธรจังหวัดและ
สถานีต ารวจ มีก าลังพล งบประมาณ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่จ าเป็นตามมาตรฐานที่ ก.ตร. ก าหนดตามมาตรา ๑๕ (๕) 

มาตรา ๑๒ ให้มีจเรต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจาก           
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด
หรือมอบหมาย 

มาตรา ๕๖ ให้มีรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จเรต ารวจ
แห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือรองจเรต ารวจแห่งชาติ 
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการรองจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติก าหนดหรือมอบหมาย  

- ร่างมาตรา 56 อยู่ในหมวด 2 
ต าแหน่งและการก าหนต าแหน่ง 
ของลักษณะ 7 ระเบียบ
ข้าราชการต ารวจ แห่ง พ.ร.บ.
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 

มาตรา ๑๓ ในกองบัญชาการหนึ่ง ให้มีผู้บัญชาการคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการนั้น ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและจะให้มีรองผู้

มาตรา ๕๗ ในกองบัญชาการหนึ่ง ให้มีผู้บัญชาการคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการนั้น และจะให้มีรองผู้บัญชาการเป็นผู้บังคับบัญชา

- ร่างมาตรา 57 อยู่ในหมวด 2 
ต าแหน่งและการก าหนต าแหน่ง 
ของลักษณะ 7 ระเบียบ
ข้าราชการต ารวจ แห่ง พ.ร.บ.



๑๒ 
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บัญชาการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายด้วยก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังเช่น           
ผู้บัญชาการด้วย 

ข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการ
ตามท่ีผู้บัญชาการมอบหมาย 

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการดังกล่าวมีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับผู้บัญชาการด้วย 

ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 

มาตรา ๑๔ ผู้บัญชาการมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารราชการของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(๒) ควบคุม ก ากับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และ
ทรัพย์สินอ่ืนของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร.และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

(๓) เป็นผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติในราชการทั่วไปของ
กองบัญชาการ 

(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อ    
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติทุกสี่เดือน หรือตามระยะเวลาที่ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติก าหนด 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ

มาตรา ๕๘ ผู้บัญชาการมีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) บริหารราชการของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

(๒) ควบคุมและก ากับดูแลบุคลากร การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของกองบัญชาการ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ 
ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

(๓) หน้าที่และอ านาจของกองบัญชาการตามที่ก าหนดใน     
พระราชกฤษฎีกา  

(๔) พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร
ต าแหน่งตั้งแต่รองผู้บังคับการลงไป  

(๕) พิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ ส.๖ 
ลงมา ที่ ไม่อยู่ในอ านาจของผู้บังคับการตามมาตรา ๖๐ (๗) ทั้งนี้     

- ร่างมาตรา 58 อยู่ในหมวด 2 
ต าแหน่งและการก าหนต าแหน่ง 
ของลักษณะ 7 ระเบียบ
ข้าราชการต ารวจ แห่ง พ.ร.บ.
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 



๑๓ 
  

 
 

พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  
(ภายหลังการประชมุคณะรฐัมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564) 

หมายเหตุ 

ประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งใด หรือมติของ

คณะรัฐมนตรี ในเรื่องใดก าหนดให้การด าเนินการใดเป็นอ านาจของ
อธิบดี หรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติให้ผู้บัญชาการมีอ านาจเช่นว่านั้น
ในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ในส่วนที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในกองบัญชาการทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่  
ก.ต.ช. ก าหนด 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ ส.๖ ให้กระท าได้เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ตร.แล้ว  

(๖) เป็นผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติในราชการทั่วไปของ
กองบัญชาการ  

(๗) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อ   
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติทุกสี่เดือน หรือตามระยะเวลาที่ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติก าหนด  

(๘) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของทางราชการ ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี ในเรื่องใดก าหนดให้การด าเนินการใดเป็นอ านาจของ
อธิบดีหรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ให้ ผู้บัญชาการมีอ านาจ 
เช่นว่านั้นในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในกองบัญชาการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ตร. ก าหนด 

มาตรา ๑๕ ในกองบังคับการหนึ่ง ให้มีผู้บังคับการคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
กองบังคับการนั้น และจะให้มีรองผู้บังคับการเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บังคับการ
ตามท่ีผู้บังคับการมอบหมายด้วยก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน

มาตรา ๕๙ ในกองบังคับการหนึ่ง ให้มีผู้บังคับการคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
กองบังคับการนั้น และจะให้มีรองผู้บังคับการเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บังคับการ
ตามท่ีผู้บังคับการมอบหมาย  

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน

- ร่างมาตรา 59 อยู่ในหมวด 2 
ต าแหน่งและการก าหนต าแหน่ง 
ของลักษณะ 7 ระเบียบข้าราชการ
ต ารวจ แห่ง พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 



๑๔ 
  

 
 

พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  
(ภายหลังการประชมุคณะรฐัมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564) 

หมายเหตุ 

และมีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการดังกล่าวมีอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบดังเช่น     
ผู้บังคับการด้วย 

และมีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการดังกล่าวมีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับผู้บังคับการด้วย  

ผู้บังคับการมีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(๒) ควบคุม ก ากับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ และ
ทรัพย์สินอ่ืนของกองบังคับการให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจที่สังกัดกองบัญชาการอ่ืนและ
ปฏิบัติราชการประจ าอยู่ในจังหวัดนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือค าสั่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ หรือ
มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย ในการนี้ 
ให้มีอ านาจสั่งการใด ๆ เพ่ือให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือยับยั้งการกระท าใด ๆ ของข้าราชการต ารวจใน
จังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของส านักงาน

มาตรา ๖๐ ผู้บังคับการมีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  

(๒) หน้าที่และอ านาจของกองบังคับการตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  

(๓) ควบคุมและก ากับดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ 
และทรัพย์สินอ่ืนของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

(๔) เสนอแนะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจในสังกัดกอง
บังคับการและสถานีต ารวจที่อยู่ในเขตอ านาจ ตั้งแต่ระดับผู้ก ากับการลง
มาต่อผู้บัญชาการท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา  

(๕) สั่งให้ข้าราชการต ารวจตั้งแต่ระดับผู้ก ากับการลงไปไปช่วย
ราชการในส่วนราชการอ่ืนที่อยู่ในสังกัดตามความจ าเป็นเป็นการ
ชั่วคราวไม่ เกินหกเดือน ในกรณีที่มีความจ าเป็นเ พ่ือประโยชน์ 
ของทางราชการจะสั่งให้ไปช่วยราชการเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีก็ได้ 
แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาก่อน  

- ร่างมาตรา 60 อยู่ในหมวด 2 
ต าแหน่งและการก าหนต าแหน่ง 
ของลักษณะ 7 ระเบียบ
ข้าราชการต ารวจ แห่ง พ.ร.บ.
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 



๑๕ 
  

 
 

พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  
(ภายหลังการประชมุคณะรฐัมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564) 

หมายเหตุ 

ต ารวจแห่งชาติ หรือกองบัญชาการ มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่ง
การของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานส านักงานต ารวจแห่งชาติ
และกองบัญชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด 

(๖) เสนอแนะและให้ความเห็นในการพิจารณาความดีความชอบ
เพ่ือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ ส.๕ และ ส.๔ ในสังกัด  

(๗) พิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ ส.๓ 
ลงมาในสังกัด ในการพิจารณาดังกล่าวส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่รอง
ผู้ก ากับการลงมา ต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นด้วย  

(๘) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของทางราชการ ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

หน้าที่และอ านาจของผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดในการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจที่สังกัดกองบัญชาการอ่ืน 
และปฏิบัติราชการประจ าอยู่ในจังหวัดนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบั งคับ  หรื อค าสั่ ง ของส านั กงานต า รวจแห่ งชาติ 
กองบัญชาการหรือมติของคณะรัฐมนตรี  หรือการสั่ งการของ
นายกรัฐมนตรีด้วย ในการนี้ ให้มีอ านาจสั่งการใด ๆ เพ่ือให้เกิดการ
ประสานงานและความร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่หรือยับยั้งการ
กระท าใด ๆ ของข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
หรือกองบัญชาการ มติของคณะรัฐมนตรี  หรื อการสั่ งการของ
นายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และกองบัญชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด 



๑๖ 
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ลักษณะ ๓ 
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 

---------------- 
          มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ     
คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า "ก.ต.ช.“ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายการบริหารราชการต ารวจ และก ากับดูแลส านักงานต ารวจ
แห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และ
กฎหมาย 

  

มาตรา ๑๗ ให้ ก.ต.ช. ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรอง

ประธานกรรมการ 
(๓ )  ปลั ดกระทรวงกลาโหม ปลั ดกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาจ านวนสองคน 
          ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และให้ประธานกรรมการโดยค าแนะน าของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
แต่งตั้งข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรีขึ้นไปจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

มาตรา ๑๘ นอกจากอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ ให้ ก.ต.ช. 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ออกระเบียบ ประกาศ หรือม มติ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารราชการต ารวจ และวิธีปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจ ให้

  



๑๗ 
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เป็นไปตามแบบแผนและนโยบายที่ ก.ต.ช. ก าหนด 
(๒) เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ วรรคสอง 
(๓)  พิจารณาด าเนินการคัด เลือกข้าราชการต ารวจเ พ่ือ

ด าเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติเสนอ 

(๔) ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจายอ านาจ
ระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกับต ารวจภูธรจังหวัด และราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ก.ต.ช. เห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสม 

(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่ก.ต.ช. 
มอบหมาย 

(๖) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารราชการต ารวจ
ให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืน ในการนี้  ให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจขอ ง
กรุงเทพมหานคร จังหวัดและสถานีต ารวจต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว 
แล้วรายงาน ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป 

องค์ประกอบ การด ารงต าแหน่งการพ้นจากต าแหน่งหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานต ารวจ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ต.ช. ก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่มี



๑๘ 
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กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ ก.ต.ช.  
ระเบียบหรือประกาศตาม (๑) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้
 
มาตรา ๑๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ (๒) ต้องมี

ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ ในด้านกฎหมาย การงบประมาณ 
การพัฒนาองค์กร การวางแผน หรือการบริหารและจัดการ 

  

มาตรา ๒๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์  
(๓) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ

การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นที่ปรึกษาของ
ข้าราชการการเมืองหรือของสมาชิกภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทน หรือไม่ก็ตาม 

(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คน

วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 
(๖) ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย 
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก

ราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

  



๑๙ 
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(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๑๐) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการหรือด ารงต าแหน่ง
อ่ืนใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

มาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราว
สี่ละปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้แต่จะด ารงต าแหน่งเกิน องวาระ
ติดต่อกันไม่ได้ 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่ 

  

มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๑ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ 
(๕) ก.ต.ช. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน

กรรมการทั้งหมดให้พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือมีการกระท า หรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้
ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันในกรณีนี้

  



๒๐ 
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จะไม่ด าเนินการให้มีการสรรหาก็ได้ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ใน

ต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
มาตรา ๒๓ การประชุมของ ก.ต.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุม      

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชม ก.ต.ช. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม 

ประธานกรรมการและกรรมการโดยต าแหน่งจะมอบหมายบุคคลใด
ให้มาประชุมแทนไม่ได้ 

ให้ ก.ต.ช. มีอ านาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติ
ของ ก.ต.ช.และของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๘ (๕) และของ
คณะกรรมการตามมาตร ๑๘ (๖) 

  

 ลักษณะ ๔ 
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ 

---------------- 
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการ

ต ารวจคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.ตร.” ประกอบด้วย กรรมการ
จ านวนเจ็ดคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ กรรมการ 
ก.พ.ค.ตร. ต้องท างานเต็มเวลา 

 

 



๒๑ 
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 มาตรา ๒๖ ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปีและไม่เกินเจ็ดสิบปีในวันที่ ๑ 

มกราคมของปีที่มีการคัดเลือก 
(๓) มีคุณสมบัติอ่ืนอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(ก) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า 
(ข) เคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจในต าแหน่งตั้งแต่ผู้

บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
(ค) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาล

อุทธรณ์หรือเทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 
(ง) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอัยการพิเศษฝ่าย

หรือเทียบเท่า 
(จ) เคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐ

ประศาสนศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์
ต้องด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

 

 มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ตร. 
ประกอบด้วย ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน รองประธานศาล
ฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ ก.ตร. 

 



๒๒ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.ตร. และให้เลขาธิการ ก.พ. 
เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๖ จ านวนเจ็ดคน โดยต้องคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๖ (๓) (ข) อย่างน้อยหนึ่งคน และตามมาตรา ๒๖ (๓) (ค) หรือ 
(ง) อย่างน้อยหนึ่งคน โดยให้คัดเลือกบุคคลส ารองไว้ด้วยไม่น้อยกว่าสาม
คน ทั้งนี้ เว้นแต่จะไม่มีบุคคลในประเภทนั้น ๆ ให้คัดเลือก  

เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
แล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือก
กันเองเป็นประธานกรรมการ ก.พ.ค.ตร. คนหนึ่ง และกรรมการ 
และเลขาธิการคนหนึ่ง แล้วเสนอให้นายกรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง  

ให้ผู้บัญชาการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจเป็น
ผู้ช่วยเลขาธิการ ของ ก.พ.ค.ตร.  

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกก าหนด 

 มาตรา ๒๘ กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) และต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของ
รัฐหรือบุคคลใด  

(๒) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  

 



๒๓ 
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(๓) ไม่ เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลใน
หน่วยงานของรัฐ  

(๔) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอ่ืนหรือด ารงต าแหน่ง
หรือประกอบการใด ๆ หรือเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ทั้งนี้ อันมีลักษณะเป็นการขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

 มาตรา ๒๙ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ผู้ใดมี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) หรือมาตรา ๒๘ (๑) 
(๒) (๓) หรือ (๔) ผู้นั้นต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะ
ต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกการประกอบ
อาชีพ หรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ต่อผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ค.ตร. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก  

ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. มิได้ลาออก
หรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการดังกล่าว
ภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับคัดเลือก
เป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. และให้ถือว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นรายชื่อส ารอง
เป็นผู้ได้รับเลือกแทนและให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ผู้ได้รับ
เลือกแทนดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม แต่ระยะเวลาสิบห้าวันให้นับแต่วันที่
ได้รับเลือกแทน 

 

 มาตรา ๓๐ กรรมการ ก.พ.ค.ตร. มีวาระการด ารงต าแหน่งหกปี
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  

ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อยู่ใน

 



๒๔ 
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ต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ ก.พ.ค.ตร. ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 มาตรา ๓๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ 
ก.พ.ค.ตร. พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี  
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา ๒๘  
(๕) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ 

เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท  

(๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ าเสมอตามระเบียบ
ของ ก.พ.ค.ตร.  

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. เท่าที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า ก.พ.ค.ตร. ประกอบด้วยกรรมการ 
ก.พ.ค.ตร. เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน  

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค.ตร. พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการคัดเลือก
กรรมการ ก.พ.ค.ตร. แทนกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
โดยเร็ว 

 



๒๕ 
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 มาตรา ๓๒ ก.พ.ค.ตร. มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้  
(๑) เสนอแนะต่อ ก.ตร. เพ่ือให้ ก.ตร. ด าเนินการจัดให้มีหรือ

ปรับปรุงนโยบาย การบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม  

(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๓๓ (๒)  
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๔๐  
(๔) พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๔๒ 
(๕) ออกกฎ ก.พ.ค.ตร. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค.ตร. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได้  

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ ก.พ.ค.ตร.  

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๒) และ (๓) ก.พ.ค.ตร. ต้องพิจารณา
และวินิจฉัยด้วยตนเอง จะมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดเป็นผู้
พิ จ า รณาหรื อวิ นิ จ ฉั ย แทนมิ ไ ด้  ส าห รั บการปฏิ บั ติ หน้ าที่ อ่ื น 
ตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค.ตร. อาจแต่งตั้งคณะบุคคลหรือมอบหมายให้
บุคคลใด เพ่ือศึกษาหรือพิจารณาเสนอแนะต่อ ก.พ.ค.ตร. เพ่ือพิจารณา
และมีมติต่อไปได้  

ค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ตาม (๓) ถ้าเป็นการวินิจฉัยว่ากฎ 
ก.ตร. ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ให้ค าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด 

 

 



๒๖ 
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 มาตรา ๓๓ ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และ
ให้มีสิทธิ ได้ รับค่า ใช้จ่ ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง  

ในการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวินิจฉัยหรือเพ่ือด าเนินการอย่าง
ใดในหน้าที่ให้ประธานและกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เลขาธิการ และผู้ช่วย
เลขาธิการได้รับเบี้ยประชุมตามที่ ก.ตร. ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 

 มาตรา ๓๔ การประชุมของ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
ก.พ.ค.ตร. ก าหนด 

 

 ลักษณะ 5 
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต ารวจ 

---------------- 
มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต ารวจ

คณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า “ก.ร.ตร.” มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนหรือไม่ ได้รับความเป็นธรรม 
ของประชาชนจากการกระท าหรือไม่กระท าการของข้าราชการต ารวจ
อันมิชอบ หรือการประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมและเสื่อมเสียแก่เกียรติ
ศักดิ์ของต ารวจ กระท าผิดวินัย หรือละเมิดประมวลจริยธรรม 
และจรรยาบรรณของต ารวจ ประกอบด้วย ประธาน ก.ร.ตร. และ

 



๒๗ 
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กรรมการ ก.ร.ตร. ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประชุมร่วมกันคัดเลือก จ านวนหนึ่งคน  
(๒) ผู้ซึ่งเคยรับราชการในต าแหน่งตั้งแต่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

หรือเทียบเท่าขึ้นไปและได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการข้าราชการตุลาการ 
จ านวนหนึ่งคน  

(๓) ผู้ซึ่งเคยรับราชการในต าแหน่งตั้งแต่อัยการพิเศษฝ่ายหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปและได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการอัยการ จ านวนหนึ่งคน 

(๔) ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจในต าแหน่งตั้งแต่   
ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป จ านวนสามคน ซึ่ง ก.ตร. คัดเลือกจาก
บุคคลและตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรา ๓๖  

(๕) ทนายความซึ่งประกอบอาชีพทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า
ยี่สิบปี ซึ่งสภาทนายความคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน  

(๖) ผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนต าบลจ านวนสอง
คน ซึ่งที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบลคัดเลือก     
โดยอย่างน้อยต้องเป็นสตรีจ านวนหนึ่งคน  

ให้จเรต ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ ก.ร.ตร. และ
ให้ ก.ร.ตร. มีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า  
ผู้บังคับการหรือเทียบเท่าในส านักงานจเรต ารวจจ านวนไม่ เกิน 
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.ร.ตร.  

เมื่อได้กรรมการ ก.ร.ตร. ไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแล้ว ให้กรรมการ
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ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) คนหนึ่งเป็น
ประธาน ก.ร.ตร. ในการประชุมดังกล่าว ต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ในระหว่างที่มีกรรมการ ก.ร.ตร.ยังไม่ครบจ านวน
ดังกล่าวให้ถือว่า ก.ร.ตร. ประกอบด้วยจ านวนเท่าที่มีอยู่ไปพลางก่อน  

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติประกาศรายชื่อ ก.ร.ตร. ในราชกิจจา-
นุเบกษา  

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 มาตรา ๓๖ ในการคัดเลือกกรรมการ ก.ร.ตร. ตามมาตรา ๓๕ 

(๔) ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้ ก.ตร. คัดเลือกจากผู้ได้รับเลือกให้เป็น ก.ตร. ตามมาตรา ๑๔ 

(๕) (ก) โดยให้ถามความสมัครใจของผู้ ได้รับคะแนนสูงสุดเรียง
ตามล าดับคะแนนที่ได้รับเลือกตามมาตรา ๑๘ (๔) จนกว่าจะได้ครบ
จ านวน  

(๒) ในกรณีที่มีผู้สมัครใจไม่ครบจ านวนที่จะต้องคัดเลือก ให้
คัดเลือกจากผู้สมัครใจจากบัญชีส ารองตามมาตรา ๑๘ เรียงตามล าดับ
คะแนนที่ได้รับเลือกจนกว่าจะได้ครบจ านวน  

(๓) เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ 
ก.ร.ตร. แล้ว ให้พ้นจากต าแหน่ง ก.ตร. และให้แต่งตั้งผู้ได้รับคะแนน
ถัดไปจากบัญชีส ารองตามมาตรา ๑๘ (๔) เป็น ก.ตร. แทน  

(๔) ในกรณีที่ ก.ตร. คัดเลือกบุคคลจากบัญชีส ารองตาม (๓) ให้  
ผู้นั้นพ้นจากบัญชีส ารองตามมาตรา ๑๘ 
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 มาตรา ๓๗ กรรมการ ก.ร.ตร. ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีและไม่เกิน
เจ็ดสิบปีในวันได้รับเลือก มีสุขภาพแข็งแรงมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ 
วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) 

 

 มาตรา ๓๘ กรรมการ ก.ร.ตร. มีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปีและ
ให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ให้กรรมการ ก.ร.ตร. ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่ากรรมการ ก.ร.ตร. ซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ให้น าความในมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับแก่การประชุม ก.ร.ตร. โดย
อนุโลม โดยให้อ านาจของ ก.ตร. ตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ เป็นอ านาจ
ของ ก.ร.ตร. 

 

 มาตรา ๓๙ ให้กรรมการ ก.ร.ตร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาได้รับ
เงินประจ าต าแหน่ง ประโยชน์ตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เช่นเดียวกับกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ส่วนกรรมการ ก.ร.ตร. อ่ืน ให้ได้รับ
ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

 มาตรา ๔๐ ในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของ ก.ร.ตร.  
ก.ร.ตร. จะมีมติให้กรรมการ ก.ร.ตร. คนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติหน้าที่
แทน ก.ร.ตร. ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ร.ตร. ก าหนด 

 

 มาตรา ๔๑ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ร.ตร. ให้
จเรต ารวจแห่งชาติจัดให้ข้าราชการต ารวจในส านักงานจเรต ารวจมา
ปฏิบัติหน้าที่ เ พ่ือช่วยเหลือ ก.ร.ตร. ตามที่  ก.ร.ตร. มอบหมาย  
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ทั้งนี้ ตามจ านวนและระดับต าแหน่งตามที่ ก.ร.ตร. ก าหนด  
ในการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของ

ข้าราชการต ารวจตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามมติของ 
ก.ร.ตร. แต่มติของ ก.ร.ตร. ต้องสอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับการจัดสรร 

 มาตรา ๔๒ ผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท าหรือไม่
กระท าการ ของข้าราชการต ารวจอันมิชอบ หรือพบเห็นข้าราชการ
ต ารวจประพฤติปฏิบัติ ไม่เหมาะสมและเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ 
ของต ารวจ กระท าผิดวินัย หรือละเมิดประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของต ารวจ ให้มีสิทธิร้องเรียนต่อ ก.ร.ตร. ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ร.ตร. ก าหนด หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จ าเป็นและไม่เป็นการสร้างภาระแก่
ประชาชนเกินสมควร 

 

 มาตรา ๔๓ เมื่อความปรากฏต่อ ก.ร.ตร. ไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่า
จะมีผู้ร้องเรียน หรือไม่ว่าข้าราชการต ารวจผู้ใดกระท าการหรือไม่
กระท าการอันมิชอบ หรือมีความประพฤติ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสม 
และเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของต ารวจ กระท าผิดวินัย หรือละเมิด
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ให้ ก.ร.ตร. มีอ านาจไต่
สวนข้อเท็จจริง โดย ก.ร.ตร. จะด าเนินการไต่สวนเองหรือมอบหมายให้
ข้าราชการต ารวจในส านักงานจเรต ารวจด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง
เบื้องต้นเพื่อรายงานต่อ ก.ร.ตร. ตามประเด็นที่ ก.ร.ตร. ก าหนด หรือใน
กรณีที่เห็นว่ามิใช่เรื่องที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยตรง 
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จะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยแล้วรายงานผลให้ 
ก.ร.ตร. ทราบก็ได้  

ในกรณีที่ ก.ร.ตร. พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง 
แต่ถ้า ก.ร.ตร.วินิจฉัยว่ากรณีเป็นการกระท าผิดวินัย ให้ ก.ร.ตร. ส่ง
ส านวนการ พิจารณาและค า วินิ จฉั ยพร้ อมพยานหลั กฐานให้
ผู้บั งคับบัญชาซึ่ งมีอ านาจเ พ่ือพิจารณาโทษโดยเร็ วต่อไป โดย
ผู้บังคับบัญชาไม่ต้องด าเนินการสืบสวนหรือสอบสวนอีก เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชามีพยานหลักฐานใหม่ที่แสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้มีการ
กระท าความผิดตามที่กล่าวหาหรือกระท าความผิดในฐานความผิดที่
แตกต่างจากที่ถูกกล่าวหา จะขอให้ ก.ร.ตร. พิจารณาทบทวนก็ได้ โดย
ท าเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งพยานหลักฐานให้ ก.ร.ตร. ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับส านวนจาก ก.ร.ตร. แต่หากกรณีใดมีลักษณะเป็นการ
ทุจริต ให้ ก.ร.ตร. ส่งส านวนพร้อมพยานหลักฐานให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
แล้วแต่กรณี โดยในกรณีที่ ก.ร.ตร. มีค าวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระท า
ผิดวินัย ก.ร.ตร. จะสั่งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาด าเนินการทาง
วินัยโดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐก็ได้ และในกรณีที่เห็นว่าเป็นการสมควร
เพ่ือระงับความเดือดร้อนของประชาชนหรือป้องกันความเสียหายต่อ
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ราชการจะให้ผู้บังคับบัญชาสั่ งพักราชการผู้นั้นไว้ก่อนก็ได้ ในกรณี
เช่นนั้น ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่และอ านาจสั่งพักราชการไว้จนกว่า  
การด าเนินการทางวินัยจะแล้วเสร็จ โดยให้ถือว่าการสั่งพักราชการ
ดังกล่าวเป็นการสั่งพักราชการตามมาตรา ๑๒๓  

การไต่สวนและการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ร.ตร. ก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีมาตรการในการรักษาความลับ
เกี่ยวกับผู้ร้องเรียนหรือกล่าวโทษ มาตรการในการด าเนินการให้เกิด
ความรวดเร็วและการรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาด้วย  

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

ในกรณีที่ ก.ร.ตร. พิจารณาแล้วเห็นว่าแม้กรณีจะไม่มีมูลเพราะ
เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของ ก.ตร. แต่ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือมติ ก.ตร. นั้น ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ให้ ก.ร.ตร. เสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี ก.ตร. หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ 
ก.ตร. นั้นใหม่ได้ 

 มาตรา ๔๔ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น ให้ ก.ร.ตร. และ
ข้าราชการต ารวจ ที่ ก.ร.ตร. มอบหมายตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง       
มีอ านาจดังต่อไปนี้  

(๑) เรียกผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนใด 
มาชี้แจงหรือแสดงความเห็น หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 



๓๓ 
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หมายเหตุ 

ประกอบการพิจารณา โดยให้น าความในมาตรา ๑๒๐ มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม  

(๒) แจ้งผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจที่ถูกร้องเรียนเพ่ือ
พิจารณาสั่งให้ข้าราชการต ารวจผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว
ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น  

ในการด าเนินการตาม (๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ร้องเรียนและ
พยาน ผู้เรียกต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนและพยาน และ
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือภาระเกินสมควร เพ่ือการนี้ ก.ร.ตร. 
จะก าหนดให้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและพยานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร.ตร. ก าหนด หรือในกรณีที่เห็นสมควรจะ
มอบหมายให้ส านักงานคุ้มครองพยาน กระทรวงยุติธรรม ด าเนินการ 
เพ่ือคุ้มครองพยานให้ก็ได้ และเพ่ือการนี้ ให้ถือว่าผู้ร้องเรียนและพยาน
ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา 

ให้ ก.ร.ตร. ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยอัตราและวิธีการจ่าย
ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนพยาน กรณีที่จ าเป็นต้องให้
พยานมาให้ถ้อยค าเพ่ิมเติมต่อหน้า ก.ร.ตร. หลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ให้ใช้ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 
 



๓๔ 
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หมายเหตุ 

 มาตรา ๔๕ ให้ส านักงานจเรต ารวจท าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ธุรการ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ร.ตร. และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ก.ร.ตร. มอบหมาย 

 

ลักษณะ ๔ 
ยศต ารวจและชั้นข้าราชการต ารวจ 

---------------- 
           มาตรา ๒๔ ยศต ารวจมีตามล าดับดังต่อไปนี้ 
           พลต ารวจเอก 
           พลต ารวจโท 
           พลต ารวจตรี 
           พันต ารวจเอก 
           พันต ารวจโท 
           พันต ารวจตรี 
           ร้อยต ารวจเอก 
           ร้อยต ารวจโท 
           ร้อยต ารวจตรี 
           ดาบต ารวจ 
           จ่าสิบต ารวจ 
           สิบต ารวจเอก 
           สิบต ารวจโท 
           สิบต ารวจตรี 

ลักษณะ ๖ 
ยศต ารวจและชั้นข้าราชการต ารวจ 

---------------- 
มาตรา ๔๖ ยศต ารวจมีตามล าดับดังต่อไปนี้  
พลต ารวจเอก  
พลต ารวจโท  
พลต ารวจตรี  
พันต ารวจเอก  
พันต ารวจโท  
พันต ารวจตรี  
ร้อยต ารวจเอก  
ร้อยต ารวจโท  
ร้อยต ารวจตรี  
ดาบต ารวจ  
จ่าสิบต ารวจ  
สิบต ารวจเอก  
สิบต ารวจโท  
สิบต ารวจตรี  

 



๓๕ 
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หมายเหตุ 

           ว่าที่ยศใดให้ถือเสมือนมียศนั้น ถ้าผู้ซึ่งมียศต ารวจเป็นหญิง ให้
เติมค าว่า  “ หญิง ”  ท้ายยศต ารวจนั้นด้วย 

ว่าที่ยศใดให้ถือเสมือนมียศนั้น ถ้าผู้ซึ่งมียศต ารวจเป็นหญิง ให้
เติมค าว่า “หญิง” ท้ายยศต ารวจนั้นด้วย 

มาตรา ๒๕ ชั้นข้าราชการต ารวจมีดังต่อไปนี้ 
(๑) ชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
(๒) ชั้นประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบต ารวจตรี  สิบต ารวจโท  

สิบต ารวจเอก จ่าสิบต ารวจ และดาบต ารวจ 
(๓) ชั้นพลต ารวจ ได้แก่ พลต ารวจส ารอง 
พลต ารวจส ารอง คือผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ 

โดยได้รับการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมใน
สถานศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

มาตรา ๔๗ ชั้นข้าราชการต ารวจมีดังต่อไปนี้  
(๑) ชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป  
(๒) ชั้นประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบต ารวจตรี  สิบต ารวจโท        

สิบต ารวจเอก จ่าสิบต ารวจ และดาบต ารวจ  
(๓) ชั้นพลต ารวจ ได้แก่ พลต ารวจส ารอง  
พลต ารวจส ารอง คือ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ 

โดยได้รับการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมใน
สถานศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

มาตรา ๒๖ การแต่งตั้งยศต ารวจชั้นสัญญาบัตร ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. และให้ท าโดยประกาศ    
พระบรมราชโองการ 

การแต่งตั้งยศต ารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ อาจกระท าได้
โดยประกาศพระบรมราชโองการ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งยศ
ต ารวจชั้นสัญญาบัตรจะแต่งตั้งว่าที่ยศต ารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นการ
ชั่วคราวก็ได้ โดยให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง 

(๑) ตั้งแต่ว่าที่ยศพลต ารวจตรีขึ้นไป ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง
แต่งตั้ง 

 (๒) ตั้งแต่ว่าที่ยศร้อยต ารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าว่าที่ยศพัน

มาตรา ๔๘ การแต่งตั้งยศต ารวจชั้นสัญญาบัตร ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. และให้ท าโดยประกาศ   
พระบรมราชโองการ  

การแต่งตั้งยศต ารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ อาจกระท าได้
โดยประกาศพระบรมราชโองการ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งยศ
ต ารวจชั้นสัญญาบัตร จะแต่งตั้งว่าที่ยศต ารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นการ
ชั่วคราวก็ได้ โดยให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง  

(๑) ตั้งแต่ว่าที่ยศพลต ารวจตรีขึ้นไป ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง
แต่งตั้ง  

(๒) ตั้งแต่ว่าที่ยศร้อยต ารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าว่าที่ยศพัน

 



๓๖ 
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ต ารวจเอก ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง ต ารวจเอก ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง 
 

มาตรา ๒๗ การแต่งตั้งยศต ารวจชั้นประทวน ให้ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ หรือผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการขึ้นไปซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

การแต่งตั้งยศต ารวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ 
ก.ตร. 

มาตรา ๔๙ การแต่งตั้งยศต ารวจชั้นประทวน ให้ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติหรือผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการขึ้นไปซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ตร.  

การแต่งตั้งยศต ารวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ 
ก.ตร. 

 

มาตรา ๒๘ การถอดหรือการออกจากยศต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
ให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ และให้ท าโดยประกาศ
พระบรมราชโองการ 

มาตรา ๕๐ การถอดหรือการออกจากยศต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
ให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ และให้ท าโดยประกาศ
พระบรมราชโองการ 

 

มาตรา ๒๙ การให้ออกจากว่าที่ยศต ารวจชั้นสัญญาบัตรหรือการ
ถอดหรือการออกจากยศต ารวจชั้นประทวน ให้ผู้มีอ านาจสั่งตามมาตรา 
๒๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๗ แล้วแต่กรณี สั่งได้ตามระเบียบ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

มาตรา ๕๑ การให้ออกจากว่าที่ยศต ารวจชั้นสัญญาบัตรหรือ 
การถอดหรือการออกจากยศต ารวจชั้นประทวน ให้ผู้มีอ านาจสั่งตาม
มาตรา ๔๘ วรรคสาม หรือมาตรา ๔๙ แล้วแต่กรณี สั่งได้ตามระเบียบ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

ลักษณะ ๕ 
คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 

--------------- 
มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการต ารวจคณะหนึ่งเรียก

โดยย่อว่า "ก.ตร." ประกอบด้วย 

ลักษณะ ๓ 
คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 

---------------- 
มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการต ารวจคณะหนึ่ง เรียก

โดยย่อว่า “ก.ตร.” ประกอบด้วย 

- คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 
(ก.ตร.) แห่งร่าง พ.ร.บ.ต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. .... (ยุบ ก.ต.ช. 
รวมกับ ก.ตร.) 
 



๓๗ 
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(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการข้าราชการต ารวจ  
(๒) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ

ข้าราชการต ารวจ 
(๓) เลขาธิการ ก.พ. จเรต ารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการ

ต ารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการข้าราชการต ารวจโดยต าแหน่ง 
(๔) กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเลือกจาก

วุฒิสภาจ านวนสองคน 
ให้ผู้บัญชาการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจเป็น

เลขานุการ และรองผู้บัญชาการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ต ารวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

(๑) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และจเรต ารวจแห่งชาติ เป็น

กรรมการ 
(๔) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการ ก.พ. 

อัยการสูงสุด และเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม เป็นกรรมการ  
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๑๘ 

ดังต่อไปนี้ 
(ก) ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจในต าแหน่ง

ตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไปจ านวนสามคน แต่ต้องเป็นผู้ซึ่งพ้น
จากความเป็นข้าราชการต ารวจไปแล้วเกินหนึ่งปี  

(ข) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการต ารวจจ านวนสามคน 
โดยกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) หารือร่วมกันเสนอชื่อบุคคล   
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ จ านวนหกคน 
แล้วให้ข้าราชการต ารวจเลือกให้เหลือสามคน 

ให้ผู้บัญชาการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจเป็น
เลขานุการ และรองผู้บัญชาการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ต ารวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตาม (๒)  (๓) และ (๔) ต้องมาประชุมด้วยตนเอง    
จะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดมาประชุมแทนมิได้ 

 



๓๘ 
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          มาตรา ๓๑ ให้ ก.ตร. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
          (๑) ก าหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการต ารวจและจัดระบบราชการต ารวจ รวมตลอดทั้งการอบรม
และพัฒนาข้าราชการต ารวจ ในการนี้หาก ก.ต.ช. ได้ก าหนดระเบียบ
แบบแผนและนโยบายไว้เป็นการทั่วไป การก าหนดในเรื่องดังกล่าวของ 
ก.ตร. ต้อง สอดคล้องกับระเบียบแบบแผนและนโยบายของ ก.ต.ช. 
และให้ ก.ตร. แจ้งการด าเนินการนั้นให้ ก.ต.ช. ทราบด้วย 
          (๒) ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ หรือ
มีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
          (๓) ก ากับดูแล ตรวจสอบ และแนะน า เพ่ือให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรายงานเกี่ยวกับการ
สอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การด าเนินการทาง
วินัย การออกจากราชการ และการปฏิบัติการอ่ืนเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้           
          (๔) รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงิน
ประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมค่าครองชีพสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน
ส าหรับข้าราชการต ารวจให้เหมาะสม 
          (๕) ก าหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่ควร
ได้รับส าหรับวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่าง ๆ 
          (๖) ก าหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการ

มาตรา ๑๕ ให้ ก.ตร. มีหน้าที่และอ านาจก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการต ารวจ และก ากับดูแลส านักงานต ารวจ
แห่งชาติให้ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ มติคณะรัฐมนตรี 
และระเบียบแบบแผน รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) ก าหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการต ารวจ และจัดระบบราชการต ารวจ รวมตลอดทั้งนโยบาย
และมาตรฐานการอบรมและพัฒนาข้าราชการต ารวจ  

(๒) ภายใต้บังคับมาตรา ๖๙ ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อก าหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารราชการต ารวจ วิธีปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการต ารวจ การพัฒนาระบบงานต ารวจ การบริหารงาน
บุคคล เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบกระเทือน
ต่ออ านาจในการแต่งตั้งและโยกย้ายของผู้บัญชาการ 

(๓) เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ วรรคสาม  
(๔) ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจายอ านาจ

ระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกับกองบัญชาการ ต ารวจภูธรจังหวัด 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าเกี่ยวกับอัตราก าลังพล อุปกรณ์ และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีต ารวจและต ารวจภูธร
จังหวัด ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดอัตราก าลังพลขั้นต่ าของแต่ละสายงาน
ตามมาตรา ๕๓ (๓) ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการอ านวยความ
ยุติธรรมและให้บริการแก่ประชาชน โดยการก าหนดจ านวนพนักงาน

 



๓๙ 
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บริหารงานบุคคลตามพระราช 
บัญญัตินี้ 
          (๗) พิจารณาอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด 
และการควบคุมเกษียณอายุ 
ของข้าราชการต ารวจ 
          (๘) ในกรณีที่ พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่เหมาะสมหรือไม่
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีมติสั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ปฏิบัติการให้ถูกต้องเหมาะสมถ้าส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่ปฏิบัติการ
ตามมติดังกล่าว ให้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งการ
ต่อไป 
          (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่ ก.ตร. 
มอบหมาย 
          (๑๐) ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตราอ่ืนแห่ง
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
          กฎ ก.ตร. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

สอบสวนในสถานีต ารวจและกองบังคับการให้ค านึงถึงปริมาณงาน และ
ต้องจัดให้มีพนักงานสืบสวนในการสอบสวนจ านวนที่เพียงพอ และให้มี 
ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนในจ านวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน  

(๖) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการต ารวจ
ให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืน ในการนี้  ให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจของ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดและสถานีต ารวจต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว 
แล้วรายงาน ก.ตร. เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป  

องค์ประกอบ การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารราชการต ารวจให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่ ก.ตร. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๗) ก ากับดูแลการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการต ารวจของ
ผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎ ก.ตร. 
โดยเคร่งครัด  

(๘) ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการต ารวจ
เพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล 
รวมทั้ ง ก า รตรวจสอบและติ ดตามการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตา ม
พระราชบัญญัตินี้  

(๙) เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการต ารวจไปให้สถานีต ารวจให้



๔๐ 
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เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และก ากับดูแลการจัดสรรงบประมาณให้แก่
ส่วนราชการในหน่วยปฏิบัติให้เพียงพอ  

(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ และ
การปฏิบัติการอ่ืนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัตินี้
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  

(๑๑) รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงิน
ประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน
ส าหรับข้าราชการต ารวจให้เหมาะสม  

(๑๒) ก าหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่ควร
ได้รับส าหรับวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่าง ๆ  

(๑๓) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  

(๑๔) พิจารณาอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด 
และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการต ารวจ  

(๑๕)  ในกรณีที่ พิ จารณาเห็นว่ าการปฏิบัติการเกี่ ยวกับ         
การบริหารงานบุคคลของส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีมติสั่งการให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติปฏิบัติการให้ถูกต้องเหมาะสม ถ้าส านักงานต ารวจแห่งชาติ    
ไม่ปฏิบัติการตามมติดังกล่าว ให้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
และสั่งการต่อไป ในการนี้ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ผู้บัญชาการ 
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ต ารวจแห่งชาติและผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของ ก.ตร. 
ดังกล่าว พ้นจากต าแหน่งเพ่ือไปด ารงต าแหน่งอื่นได้  

(๑๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่ ก.ตร. 
มอบหมาย  

(๑๗) ปฏิบัติการ อ่ืนตามหน้าที่และอ านาจที่บัญญัติ ไว้ ใน
พระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืน กฎ ก.ตร. เมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้

          มาตรา ๓๒ เพ่ือรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและ
โยกย้ายข้าราชการต ารวจ ให้ ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชต ารวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอน กฎ 
ก.ตร. ดังกล่าวมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

  

         มาตรา ๓๓ กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ และต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือกลับเข้ารับราชการส าหรับกรรมการข้าราชการต ารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) และต้องไม่เป็นข้าราชการต ารวจ
ส าหรับกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข) 
          ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ ก.ตร. เป็นผู้วินิจฉัย 

มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕) นอกจาก
ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ (๕) (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณีแล้ว ต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปี  
(๓) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งใด ๆ 

ในพรรคการเมือง  
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ      

มาตรา ๓๓ ยกเลิกโดยประกาศ 
คสช. ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 
การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่า
ด้วยต ารวจแห่งชาติ 
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คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก

ราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  
(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น

ของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  
(๑๐) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่ง

อ่ืนใด ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕) (ข) ต้องมีคุณสมบัติ

อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ด้วย  
(๑) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า 

หรือไม่ต่ ากว่า อธิบดีผู้พิพากษา หรือไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการ  
(๒) เคยเป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในวิชา

สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยา หรือสาขา
อ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ของ ก.ตร. และด ารงต าแหน่งหรือ
เคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ต้องด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าปี  

(๓) ท างานหรือเคยท างานด้านประชาสังคมหรือคุ้มครองสิทธิ
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มนุษยชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี  
 
(๔) ท างานหรือเคยท างานด้านสื่อสารมวลชนหรือด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
          มาตรา ๓๔ กรรมการข้าราชการต ารวจจะเป็นกรรมการใน  
ก.ต.ช. ในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่นายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ  

 - มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยประกาศ 
คสช. ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 
การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย
ต ารวจแห่งชาติ 

          มาตรา ๓๕ การเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๓๐ ให้ด าเนินการดังนี้ 
          (๑) กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) 
(ก) ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผู้ก ากับการ พนักงาน
สอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ หรือต าแหน่งเทียบเท่าข้ึนไปเป็นผู้เลือก 
          (๒) กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) 
(ข) ให้กรรมการข้าราชการต ารวจโดยต าแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๑) และ
ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ 
(๒) (ก) เป็นผู้เลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. แล้ว
เสนอไปยังคณะรัฐมนตรี เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้น า
ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง พร้อมกับ
กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) 

มาตรา ๑๗ การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕) 
ให้ข้าราชการต ารวจ ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่รองผู้ก ากับการหรื อ
เทียบเท่าข้ึนไปเป็นผู้เลือก 

- ม า ต ร า  ๓ ๕  ย ก เ ลิ ก โ ด ย
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ 
เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ 
 

          มาตรา ๓๖ การเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ มาตรา ๑๘ การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕) - ม าต ร า  ๓๖  ม าต ร า  ๓ ๗ 



๔๔ 
  

 
 

พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  
(ภายหลังการประชมุคณะรฐัมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564) 

หมายเหตุ 

ตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) ให้ประธาน ก.ตร. รับสมัครบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการข้าราชการต ารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจัดส่งบัญชีรายชื่อบุคคลดังกล่าวโดยเรียงล าดับตาม
ตัวอักษรไปยังผู้มีสิทธิ เลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๓๕ (๑) ก่อนวันเลือกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน 
          หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 

ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ ก.ตร. มีมติเพ่ือก าหนดวันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดให้มีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๒) ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจประกาศรับ

สมัครรวมทั้งจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา  ๑๖ ที่ สมัครรั บ เลื อก เป็ นกรรมการผู้ ท รงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๑๔ (๕) (ก)  และท าหนังสือแจ้งประธาน ก.ตร. เพ่ือจัดให้
กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ร่วมกันเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕) (ข)  

(๓) ก่อนวันเลือกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันให้
เลขานุการ ก.ตร. ส่งบัญชีรายชื่อบุคคลที่สมัครรับเลือกและบุคคลที่
กรรมการโดยต าแหน่งคัดเลือกตาม (๒) โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร 
ไปยังผู้มีสิทธิเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ 

(๔) ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับบัญชีรายชื่อตาม
มาตรา ๑๔ (๕) ประเภท (ก) และประเภท (ข) เป็นผู้ได้รับเลือกเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ ได้รับคะแนน 
ล าดับถัดไปส าหรับประเภท (ก) จ านวนสิบห้าคน และส าหรับประเภท (ข) 
จ านวนสามคนอยู่ในบัญชีส ารอง  ทั้งนี้ บัญชีส ารองให้ใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะมีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม ่

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
เรียงล าดับคะแนนได้ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจับสลากโดย

ยกเลิกโดยประกาศ คสช. ฉบับ
ที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยต ารวจ
แห่งชาติ 
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เปิดเผยเพื่อเรียงล าดับก่อนหลังจนครบจ านวน 
ห้ามผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใดสั่งการ ข่มขู่ หรือชักจูงด้วยประการใด ๆ 

เพ่ือให้เลือกหรือมิให้เลือกผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดฝ่าฝืนวรรคสาม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด

วินัยอย่างร้ายแรง 
ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรานี้

ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 
          มาตรา  ๓๗ ในการ เลื อกกรรมการข้ า ราชการต า รวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก)ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนมากตามล าดับ
ลงมาตามจ านวนที่ก าหนดไว้เป็นผู้ได้รับเลือก 
          ในกรณีที่มผีู้ได้รับเลือกหลายคนได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้
ไม่สามารถเรียงล าดับผู้รับเลือกตามจ านวนที่จะพึงมีได้ ให้ประธาน
กรรมการข้าราชการต ารวจท าการจับสลากเพ่ือให้ได้รับเลือกจนครบจ านวน 
          ให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งไม่ได้รับเลือก ซึ่งอยู่ในอันดับถัดจาก      
ผู้ได้รับเลือกลงมาตามล าดับตามจ านวนที่ ก.ตร. เห็นสมควรไว้ด้วย 

  

          มาตรา ๓๘ กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวสี่ละปี และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
          ให้กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการข้าราชการต ารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปี 
และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่ 

- มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยประกาศ 
คสช. ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 
การแก้ ไข เ พ่ิม เติมกฎหมาย    
ว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ 
 



๔๖ 
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          มาตรา ๓๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 
๓๘ กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
          (๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓ 
          (๒) ก.ตร. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการข้าราชการต ารวจทั้งหมดพ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากมี
ความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีการกระท าหรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการข้าราชการต ารวจ 
          (๓) มีเหตุตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) หรือ (๓) 
          (๔) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ 
สภาสมาชิก สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๙ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

(๑) ตาย  
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปี  
(๓) ลาออก  
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖  
(๕) ก.ตร. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากมีความประพฤติ
เ สื่ อ ม เ สี ย ห รื อมี ก า ร ก ร ะท า ห รื อมี คุณลั กษณะ ไม่ เ หม า ะส ม 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ  

(๖) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือด ารงต าแหน่งรองผู้บริหาร
ท้องถิ่น  

(๗) ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ก.ร.ตร. ตามมาตรา ๓๖ 

- มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยประกาศ 
คสช. ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 
การแก้ ไข เ พ่ิม เติมกฎหมาย     
ว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ 
 

          มาตรา ๔๐ ในกรณีที่กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่
ในบัญชีรายชื่อในประเภทนั้นตามมาตรา ๓๗ วรรคสามในอันดับแรก
เป็นกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิแทนและให้อยู่ในต าแหน่ง
เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
          ในกรณีที่กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๓๐ (๒) (ข) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการเลือก

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕) 
(ก) หรือ (ข) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชี
ส ารองในประเภทนั้นตามมาตรา ๑๘ (๔) เรียงตามล าดับเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕) (ก) หรือ (ข) แทน แล้วแต่กรณี และให้
อยู่ในต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  

การด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่ง
แทน หากมีก าหนดเวลาไม่ถึงสองปี ไม่ให้นับเป็นวาระการด ารงต าแหน่ง

- มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยประกาศ 
คสช. ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 
การแก้ ไข เ พ่ิม เติมกฎหมาย    
ว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ 
 



๔๗ 
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กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างโดยให้น า
ความในมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
          การด ารงต าแหน่งของกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒที่
ด ารงต าแหน่งแทนหากมี ก าหนดเวลาไม่ถึงสองปี ไม่ให้นับเป็นวาระการ
ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๓๘ 

ตามมาตรา ๑๙ 

          มาตรา ๔๑ ในกรณีที่กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ
จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
          ให้ด าเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในหกสิบวัน ก่อนวันครบวาระ 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ ให้ด าเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ 

- มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยประกาศ 
คสช. ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 
การแก้ ไข เ พ่ิม เติมกฎหมาย     
ว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ 

          มาตรา ๔๒ การประชุม ก.ตร. ต้องมีกรรมการข้าราชการ
ต ารวจมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการข้าราชการ
ต ารวจทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
          ในกรณีที่ประธานกรรมการข้าราชการต ารวจไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการข้าราชการต ารวจที่มาประชุมเลือก
กรรมการข้าราชการต ารวจคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
          ให้ประธานกรรมการข้าราชการต ารวจเป็นผู้ เรียกประชุมแต่ใน
กรณี ที่กรรมการข้าราชการต ารวจไม่น้อยกว่าหกคนร้องขอให้เรียก
ประชุม ให้ประธานกรรมการข้าราชการต ารวจเรียกประชุมภายในเจ็ด 
วันนับแต่วันได้รับร้องขอ 
          ให้ ก.ตร. มอบอ านาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและ    
การลงมติของ ก.ตร. และของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๓๑ (๙) 

มาตรา ๒๓ การประชุม ก.ตร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งซึ่งมิใช่ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติเป็นประธานในที่ประชุม  

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม แต่ในกรณีที่กรรมการ  
ไม่น้อยกว่าหกคนร้องขอให้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการเรียก
ประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับการร้องขอ  

ให้ ก.ตร. มีอ านาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติ
ของ ก.ตร. และของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๑๖) 

 



๔๘ 
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          มาตรา ๔๓ ในกรณีที่  ก.ตร. มีหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ ใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้เสนอเรื่องต่อ 
ก.ตร. แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิกรรมการคนหนึ่งคนใดที่จะเสนอ 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่  ก.ตร.  มีหน้าที่ตามที่บัญญัติ ไว้ ใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้เสนอเรื่องต่อ 
ก.ตร. แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิกรรมการคนหนึ่งคนใดที่จะเสนอ 

 

ลักษณะ 6  
ระเบียบข้าราชการต ารวจ 

--------------- 
 

ลักษณะ ๗ 
ระเบียบข้าราชการต ารวจ 

--------------- 
หมวด ๑ 

การจัดระเบียบราชการข้าราชการต ารวจ 
--------------- 

มาตรา ๕๒ การจัดระเบียบข้าราชการต ารวจตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ค านึงถึงระบบคุณธรรม ดังต่อไปนี้  

(๑) การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค 
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ  

(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องค านึงถึงผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบั ติ    
อย่างไม่เป็นธรรม  

(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง และ    
การให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการต ารวจต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดย
พิจารณาจากอาวุโส ผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และ 
จะน าความคิด เห็นทางการเมืองหรือสั งกัดพรรคการเมืองมา

 



๔๙ 
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ประกอบการพิจารณามิได้ 
(๔) การด าเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและ

โดยปราศจากอคติ  
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 

หมวด 1  
ต าแหน่งและการก าหนดต าแหน่ง 

--------------- 
 

หมวด ๒ 
ต าแหน่งและการก าหนดต าแหน่ง 

--------------- 
มาตรา ๕๓ ต าแหน่งข้าราชการต ารวจมี ๕ กลุ่มสายงาน 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) กลุ่มสายงานบริหาร 
(๒) กลุ่มสายงานอ านวยการและสนับสนุน 
(๓) กลุ่มสายงานสอบสวน 
(๔) กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ได้แก่ สายงานที่เกี่ยวข้อง

กับงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวน และงานอ่ืนที่ 
ก.ตร. ก าหนด 

(๕) กลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะ  
กลุ่มสายงานใดจะมีสายงานใด และต าแหน่งใดอยู่ในสายงานใด 

ให้เป็นไปตามท่ี ก.ตร. ก าหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการแบ่งสายงาน
ตามวรรคหนึ่ง  

 
 

 



๕๐ 
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หมายเหตุ 

มาตรา ๔๔ ต าแหน่งข้าราชการต ารวจมีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(๒) จเรต ารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(๔) ผู้บัญชาการ 
(๕) รองผู้บัญชาการ 
(๖) ผู้บังคับการ  
(๗) รองผู้บังคับการ 
(๘) ผู้ก ากับการ  
(๙) รองผู้ก ากับ 
(๑๐) สารวัตร  
(๑๑) รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน 
(๑๒) ผู้บังคับหมู่ 
(๑๓) รองผู้บังคับหมู่ 
ก.ตร. จะก าหนดให้มีต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยจะให้มีชื่อ

ต าแหน่งใดเทียบกับต าแหน่งตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยให้ก าหนดไว้ในกฎ ก.ตร. 

มาตรา ๕๔ ต าแหน่งข้าราชการต ารวจประเภทที่มียศมีดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
(๒) รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและจเรต ารวจแห่งชาติ 
(๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและรองจเรต ารวจแห่งชาติ 
(๔) ผู้บัญชาการและจเรต ารวจ   
(๕) รองผู้บัญชาการและรองจเรต ารวจ  
(๖) ผู้บังคับการ  
(๗) รองผู้บังคับการ 
(๘) ผู้ก ากับการ  
(๙) รองผู้ก ากับการ  
(๑๐) สารวัตร  
(๑๑) รองสารวัตร  
(๑๒) ผู้บังคับหมู่  
(๑๓) รองผู้บังคับหมู่  
ก.ตร. จะก าหนดให้มีต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนโดยจะให้มีชื่อ

ต าแหน่งใดเทียบกับต าแหน่งตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยให้ก าหนดไว้ในกฎ ก.ตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- “พนักงานสอบสวน” ตาม
มาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.ต ารวจ
แห่งขาติ  พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้า  คสช. 
ฉบับที่ 7/๒๕๕9 เรื่องการก าหนด
ต าแหน่งของข้าราชการต ารวจ
ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการสอบสวน 

 มาตรา ๕๕ ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของส านักงาน

 



๕๑ 
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หมายเหตุ 

ต ารวจแห่งชาติ และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีและ ก.ตร. ก าหนด รวมทั้งก ากับ 
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ในส านักงานต ารวจแห่งชาติขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(๓) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานผู้บัญชาการ

ต ารวจแห่งชาติ  
(๔) วางระเบียบหรือท าค าสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการต ารวจ

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อ านาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืน ระเบียบหรือค าสั่ง
ดังกล่าวจะขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญามิได้  

(๕) รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้การแต่งตั้งและโยกย้าย
ข้าราชการต ารวจเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎ ก.ตร. โดยเคร่งครัด  

(๖) ดูแลให้หน่วยงานทุกหน่วยโดยเฉพาะต ารวจภูธรจังหวัดและ
สถานีต ารวจ มีก าลังพล งบประมาณ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้   
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่จ าเป็นตามมาตรฐานที่ ก.ตร. ก าหนดตามมาตรา ๑๕ (๕) 

 มาตรา ๕๖ ให้มีรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จเรต ารวจ
แห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือรองจเรต ารวจแห่งชาติ 
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ

 



๕๒ 
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หมายเหตุ 

ราชการรองจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติก าหนดหรือมอบหมาย  

 มาตรา ๕๗ ในกองบัญชาการหนึ่ง ให้มีผู้บัญชาการคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการนั้น และจะให้มีรองผู้บัญชาการเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการ
ตามท่ีผู้บัญชาการมอบหมาย 

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการดังกล่าวมีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับผู้บัญชาการด้วย 

 

 มาตรา ๕๘ ผู้บัญชาการมีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) บริหารราชการของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

(๒) ควบคุมและก ากับดูแลบุคลากร การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของกองบัญชาการ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ 
ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

(๓) หน้าที่และอ านาจของกองบัญชาการตามที่ก าหนดในพระ

 



๕๓ 
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หมายเหตุ 

ราชกฤษฎีกา  
(๔) พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร

ต าแหน่งตั้งแต่รองผู้บังคับการลงไป  
(๕) พิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ ส.๖ 

ลงมา ที่ ไม่อยู่ในอ านาจของผู้บังคับการตามมาตรา ๖๐ (๗) ทั้งนี้     
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ ส.๖ ให้กระท าได้เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ตร.แล้ว  

(๖) เป็นผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติในราชการทั่วไปของ
กองบัญชาการ  

(๗) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติทุกสี่เดือน หรือตามระยะเวลาที่ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติก าหนด  

(๘) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของทางราชการ ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี ในเรื่องใดก าหนดให้การด าเนินการใดเป็นอ านาจของ
อธิบดีหรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ให้ ผู้บัญชาการมีอ านาจ 
เช่นว่านั้นในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในกองบัญชาการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ตร. ก าหนด 

 



๕๔ 
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หมายเหตุ 

 มาตรา ๕๙ ในกองบังคับการหนึ่ง ให้มีผู้บังคับการคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
กองบังคับการนั้น และจะให้มีรองผู้บังคับการเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บังคับ
การตามที่ผู้บังคับการมอบหมาย  

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการดังกล่าวมีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับผู้บังคับการด้วย  

 

 มาตรา ๖๐ ผู้บังคับการมีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  

(๒) หน้าที่และอ านาจของกองบังคับการตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  

(๓) ควบคุมและก ากับดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ 
และทรัพย์สินอ่ืนของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

(๔) เสนอแนะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจในสังกัดกอง
บังคับการและสถานีต ารวจที่อยู่ในเขตอ านาจ ตั้งแต่ระดับผู้ก ากับการลง

 



๕๕ 
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มาต่อผู้บัญชาการท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา  
(๕) สั่งให้ข้าราชการต ารวจตั้งแต่ระดับผู้ก ากับการลงไปไปช่วย

ราชการในส่วนราชการอ่ืนที่อยู่ในสังกัดตามความจ าเป็นเป็นการ
ชั่วคราวไม่ เกินหกเดือน ในกรณีที่มีความจ าเป็นเ พ่ือประโยชน์ 
ของทางราชการจะสั่งให้ไปช่วยราชการเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีก็ได้ 
แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาก่อน  

(๖) เสนอแนะและให้ความเห็นในการพิจารณาความดีความชอบ
เพ่ือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ ส.๕ และ ส.๔ ในสังกัด  

(๗) พิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ ส.๓ 
ลงมาในสังกัด ในการพิจารณาดังกล่าวส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่รอง
ผู้ก ากับการลงมา ต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นด้วย  

(๘) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของทางราชการ ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

หน้าที่และอ านาจของผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดในการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจที่สังกัดกองบัญชาการอ่ืน 
และปฏิบัติราชการประจ าอยู่ในจังหวัดนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบั งคับ  หรื อค าสั่ ง ข องส านั กงานต า รวจแห่ งชาติ 
กองบัญชาการหรือมติของคณะรัฐมนตรี  หรือการสั่ งการของ
นายกรัฐมนตรีด้วย ในการนี้ ให้มีอ านาจสั่งการใด ๆ เพ่ือให้เกิดการ
ประสานงานและความร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่หรือยับยั้งการ



๕๖ 
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กระท าใด ๆ ของข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
หรือกองบัญชาการ มติของคณะรัฐมนตรี  หรือการสั่ งการของ
นายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และกองบัญชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด 

มาตรา ๔๕ ในส่วนราชการต่าง ๆ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
จะให้มีต าแหน่งข้าราชการต ารวจต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างใด และจะให้มียศหรือไม่ และ   
ถ้าให้มียศจะให้มียศใด รวมตลอดถึงการตัดโอนต าแหน่งจากส่วน
ราชการหนึ่งไปเพ่ิมให้อีกส่วนราชการหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. 
ก าหนด โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและ
คุณภาพของงาน รวมทั้งความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ
ประหยัด 

การก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการต ารวจตั้งแต่ต าแหน่ง 
ผู้บังคับการ หรือต าแหน่งเทียบเท่าข้ึนไปในส่วนราชการต่าง ๆ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ช. ก่อน 

มาตรา ๖๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ (๕) ในส่วนราชการต่าง ๆ 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะให้มีต าแหน่งข้าราชการต ารวจ
ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างใด  
และจะให้มียศหรือไม่ และถ้าให้มียศจะให้มียศใด รวมตลอดถึงการตัด
โอนต าแหน่งจากส่วนราชการหนึ่งไปเพ่ิมให้อีกส่วนราชการหนึ่ง ให้
เป็นไปตามที่  ก.ตร. ก าหนด โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้ง ความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ าซ้อน และการประหยัดเป็นหลัก  

ให้เป็นหน้าที่ของ ก.ตร. ที่จะต้องทบทวนอัตราก าลังของแต่ละ
ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบและปริมาณของงานที่
เปลี่ยนแปลงไปให้ทันต่อสถานการณ์ 

 

มาตรา ๔๖ ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๔๔ 
(๙) (๑๐) (๑๑) ที่มีอ านาจและหน้าที่ท าการสอบสวนและอยู่ในสายงาน
สอบสวน ได้รับเงินเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบที่ ก.ตร. ก าหนด   
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  

มาตรา ๖๒ ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๔ 
ในกลุ่มสายงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวนจริง และกลุ่มสายงาน
ป้องกันและปราบปรามที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและปราบปรามจริง 
ได้รับเงินเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษตามอัตราที่ ก.ตร. ก าหนด โดยความเห็นชอบ

 



๕๗ 
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ในการก าหนดจ านวนเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามวรรคหนึ่ง     
ให้ค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและการด ารงตนอยู่ในความยุติธรรม
ได้อย่างมีเกียรติโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่รัฐจ่ายให้แก่
ข้าราชการฝ่ายอื่นที่เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมประกอบด้วย 

ของกระทรวงการคลัง โดยจะก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าที่สถานีต ารวจได้รับเงินเพ่ิมพิเศษสูงกว่าผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในหน่วยงานอื่นก็ได้  

ให้ ก.ตร. และกระทรวงการคลังร่วมกันพิจารณาทบทวนเงินเพ่ิม
พิเศษตามวรรคหนึ่งให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในทุกสามปี  

ในการก าหนดจ านวนเงินเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง และการให้ความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามวรรคหนึ่ง 
ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และการด ารงตนอยู่ในความ
ยุติธรรมได้อย่างมีเกียรติ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่รัฐจ่ายให้แก่
ข้าราชการฝ่ายอื่นท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมประกอบด้วย 

มาตรา ๔๗  ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งพนักงาน
สอบสวน ให้ได้รับการเลื่อนต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

(๑) พนักงานสอบสวน เมื่อด ารงต าแหน่งและได้รับเงินเดือน
ตามที่ ก.ตร. ก าหนด อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว ให้ผู้นั้นเป็น
พนักงานสอบสวนผู้ช านาญการ 

(๒) พนักงานสอบสวนผู้ช านาญการเมื่อด ารงต าแหน่งเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีและได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ าของระดับ ส.๓ 
อีกทั้ ง ได้ผ่ านการประเมินแล้ว  ให้ผู้ นั้ น เป็นพนักงานสอบสวน
ผู้ช านาญการพิเศษ 

(๓) พนักงานสอบสวนผู้ช านาญการพิเศษ เมื่อด ารงต าแหน่งเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีและได้รับเงินเดือนถึงขึ้นต่ าของระดับ ส.๔ 

 - มาตรา ๔๗ ยกเลิกโดยค าสั่ง
หัวหน้า  คสช. ที่  ๗/๒๕๕๙ 
เรื่องการก าหนดต าแหน่งของ
ข้าราชการต ารวจซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่ในการสอบสวน  
 



๕๘ 
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อีกท้ังได้ผ่านการประเมินแล้วให้ผู้นั้นเป็นพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๔) พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อด ารงต าแหน่งเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีและได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ าของระดับ ส.๕ 
อีกท้ังได้ผ่านการประเมินแล้ว ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ 

(๕) พนักงานสอบสวนผู้ เชี่ยวชาญ เมื่อด ารงต าแหน่งเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี และได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ าของระดับ ส.๖ 
อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว พร้อมทั้งมีต าแหน่งว่างให้ผู้นั้นเป็น
พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

ในการประเมินพิจารณาเลื่อนต าแหน่งพนักงานสอบสวนตาม
วรรคหนึ่ง ให้น าปริมาณและคุณภาพของส านวนการสอบสวนมา
ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
ระเบียบ ก.ตร. 

การแต่งตั้งพนักงานสอบสวนจะมีจ านวนเท่าใด มีอ านาจหน้าที่
ในการบังคับบัญชาเพียงใด ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. 

หมวด ๒ 
การบรรจุ การแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

---------------- 
          มาตรา ๔๘ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ต ารวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
          (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
          (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

หมวด ๓ 
การบรรจุ การแต่งตั้ง และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

---------------- 
มาตรา ๖๓ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

ต ารวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 

 



๕๙ 
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          (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          (๔) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
          (๕) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎ ก.ตร. 

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งใด ๆ 
ในพรรคการเมือง  

(๕) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ก าหนดใน    
กฎ ก.ตร. 

มาตรา ๔๙ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้บังคับบัญชาตามที่ก าหนดในระเบียบ ก.ตร. 
เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

มาตรา ๖๔ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บังคับบัญชาตามที่ก าหนดในระเบียบ ก.ตร. 
เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 

มาตรา ๕๐ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ
ชั้นพลต ารวจ ชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร ให้บรรจุจากบุคคล        
ผู้ได้รับคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้ 

  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขัน ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. และให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือ
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็น
ผู้ด าเนินการคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน 

มาตรา ๖๕ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ
ชั้นพลต ารวจ ชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร ให้บรรจุจากบุคคล        
ผู้ได้รับคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้  

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขัน ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. และให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือ
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน 

 

 มาตรา ๖๖ ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร
ที่มิใช่ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่
ในส่วนราชการใด ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

(๑) ถ้าผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่ง

 



๖๐ 
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มีคะแนนทุกประเภทเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงสุดมีสิทธิ เลือกก่อน        
เรียงตามล าดับไป  

(๒) ถ้าผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือ
แข่งขันได้ ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกหรือแข่งขันได้และมีคะแนนทุกประเภท
รวมกันสูงสุดมีสิทธิเลือกก่อนเรียงตามล าดับไป  

(๓) ในกรณีอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ให้ด าเนินการตามวิธีการ   
ที ่ก.ตร. ก าหนด  

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามที่ 
ก.ตร. ก าหนด ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ก.ตร.      
จะก าหนดเงื่อนไขในการเลือกด้วยก็ได้ 

มาตรา ๖๐  ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ต ารวจตามมาตรา ๕๐ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทดลอง การประเมินผลการ
ทดลอง การรายงานผลการทดลองและการยกเว้นไม่ต้องทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการรวมทั้งการสั่งให้ออกจากราชการอันเนื่องมาจากการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ไม่ให้ถือว่าผู้นั้นเคยเป็นข้าราชการต ารวจ แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือน
ถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืนที่
ได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

มาตรา ๖๗ ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ต ารวจตามมาตรา ๖๕ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน  

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทดลอง การประเมินผลการ
ทดลอง การรายงานผลการทดลอง และการยกเว้นไม่ต้องทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รวมทั้งการสั่งให้ออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร.  

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ไม่ให้ถือว่าผู้นั้นเคยเป็นข้าราชการต ารวจ แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึง
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนที่
ได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

- มาตรา  60 แห่ ง  พ .ร .บ .
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547   
ยกมาเปรียบกับมาตรา 67 
แห่งร่าง พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 



๖๑ 
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 มาตรา ๖๘ ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการต ารวจ ในชั้นสัญญาบัตรที่มิใช่ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ผู้บังคับบัญชาต้องแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน 
ที่ผู้นั้นมีความรู้ ความช านาญหรือความถนัด และมุ่งหมายให้ผู้นั้น ได้มี
โอกาสปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ตร. ก าหนด  

ในการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป 
ในกลุ่มสายงานใด ให้พิจารณาตามความรู้ความสามารถ ทักษะ ความ
สมัครใจ และความจ าเป็นของทางราชการประกอบกัน และต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

 

มาตรา ๕๑ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งให้
แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจเอก 

(๒) ต าแหน่งจเรต ารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจ
ยศพลต ารวจโทหรือพลต ารวจเอก 

(๓) ต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จะได้ทรง      
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจโท 

(๔) ต าแหน่งผู้บัญชาการจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
จากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรีหรือพลต ารวจโท 

มาตรา ๖๙ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่ง ให้
แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจเอกซึ่งด ารง
ต าแหน่งจเรต ารวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

(๒) ต าแหน่งรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและจเรต ารวจ
แห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจ
ยศพลต ารวจโทหรือพลต ารวจเอก และเคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือรองจเรต ารวจแห่งชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี แต่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดเคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติหรือรองจเรต ารวจแห่งชาติมาแล้วถึงหนึ่ งปี  ให้แต่งตั้ ง 

 



๖๒ 
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(๕) ต าแหน่งรองผู้บัญชาการจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรี 

(๖) ต าแหน่งผู้บังคับการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจเอก ซึ่งได้รับอัตราเงินเดือน
พันต ารวจเอก (พิเศษ) หรือพลต ารวจตรี 

(๗) ต าแหน่งรองผู้บังคับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ
พันต ารวจเอกหรือพันต ารวจเอก ซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันต ารวจเอก 
(พิเศษ) 

(๘) ต าแหน่งผู้ก ากับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพัน
ต ารวจโทหรือพันต ารวจเอก 

(๙) ต าแหน่งรองผู้ก ากับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ
พันต ารวจโท 

(๑๐) ต าแหน่งสารวัตร ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ
ร้อยต ารวจเอกขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าพันต ารวจโท 

(๑๑) ต าแหน่งรองสารวัตร ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ
ร้อยต ารวจตรีขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าร้อยต ารวจเอก 

(๑๒) ต าแหน่งผู้บังคับหมู่ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศสิบ
ต ารวจตรีขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าดาบต ารวจ 

(๑๓) ต าแหน่งรองผู้บังคับหมู่ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจชั้น
พลต ารวจ 

การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตาม (๒) ถึง (๑๓) 

ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือรองจเร
ต ารวจแห่งชาตินานที่สุดเรียงตามล าดับ 

(๓) ต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและรองจเรต ารวจ
แห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจ
ยศพลต ารวจโท และเคยด ารงต าแหน่งระดับผู้บัญชาการ หรือจเรต ารวจ 
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(๔) ต าแหน่งผู้บัญชาการและจเรต ารวจ จะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรีหรือพลต ารวจโท 
และเคยด ารงต าแหน่งระดับรองผู้บัญชาการหรือรองจเรต ารวจมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่าสองปี 

(๕) ต าแหน่งรองผู้บัญชาการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรี และเคยด ารงต าแหน่ง
ระดับผู้บังคับการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๖) ต าแหน่งผู้บังคับการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงินเดือน 
พันต ารวจเอก (พิเศษ) หรือพลต ารวจตรี และเคยด ารงต าแหน่งระดับ
รองผู้บังคับการมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

(๗) ต าแหน่งรองผู้บังคับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพัน
ต ารวจเอกหรือพันต ารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันต ารวจเอก 
(พิเศษ) และเคยด ารงต าแหน่งระดับผู้ก ากับการมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

(๘) ต าแหน่งผู้ก ากับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพัน



๖๓ 
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อาจแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าด้วยก็ได้ ต ารวจโทหรือพันต ารวจเอก และเคยด ารงต าแหน่งระดับรองผู้ก ากับ
การมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

(๙) ต าแหน่งรองผู้ก ากับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ
พันต ารวจโท และเคยด ารงต าแหน่งระดับสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๑๐) ต าแหน่งสารวัตร ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศร้อย
ต ารวจเอกขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าพันต ารวจโท และเคยด ารงต าแหน่งระดับ
รองสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี 

(๑๑) ต าแหน่งรองสารวัตร ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ
ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าร้อยต ารวจเอก 

(๑๒) ต าแหน่งผู้บังคับหมู่ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศสิบ
ต ารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าดาบต ารวจ 

(๑๓) ต าแหน่งรองผู้บังคับหมู่ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจชั้น
พลต ารวจ 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งจริง    
มิให้นับระยะเวลาทวีคูณ โดยให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี เว้นแต่ 

(1) ข้าราชการต ารวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือแต่งตั้งเลื่อน
ชั้นเป็นสัญญาบัตรครั้งแรก หากนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มเป็น
ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรถึงวันที่ ๓๐ กันยายน มีระยะเวลารวม
แล้วไม่น้อยกว่าแปดเดือน ให้นับเป็นหนึ่งปี 

(2) ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อน
ต าแหน่งสูงขึ้นในวาระประจ าปี ไม่ว่าจะได้รับการแต่งตั้งเมื่อใดก็ตาม ให้
นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน เป็นหนึ่งปี 
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กรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ ก.ตร.จะมีมติ
ลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับผู้
บังคับการขึ้นไปเฉพาะบุคคลใดเป็นกรณี ๆ ไปเป็นการเฉพาะให้แตกต่าง
ไปจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ 

การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตาม (๒) ถึง (๑๓) 
อาจแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าด้วยก็ได้ 

ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๑๒) หรือ 
(๑๓) อาจได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและมียศตาม
มาตรา ๖๙ (๑๑) ได้  ตามหลักเกณฑ์และวิ ธี การที่ ก าหนดไว้ 
ในกฎ ก.ตร. 

ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๑๓) อาจ
ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและมียศตามมาตรา ๖๙ 
(๑๒) ได ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.ตร.  

มาตรา ๕๒ ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๑ 
(๑๒) หรือ (๑๓) อาจได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและ
มียศตามมาตรา ๕๑ (๑๑) ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ 
ก.ตร. 

ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งตาม  มาตรา ๕๑ (๑๓) อาจ
ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและมียศตามมาตรา ๕๑ 
(๑๒) ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธรการที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 
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มาตรา ๕๓ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตาม
มาตรา ๔๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)และ(๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 
๔๔ (๑) ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ คัดเลือกรายชื่อข้าราชการ
ต ารวจที่ด ารงต าแหน่งจเรต ารวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ แล้วเสนอ ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาให้  ความเห็นชอบก่อน แล้วให้
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง 

(๒) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๔๔ 
(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อ
ข้าราชการต ารวจเสนอ ก.ตร. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้ว
ให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง 

มาตรา ๗๐ การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารง
ต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ 
(๑) ให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อข้าราชการต ารวจเสนอ ก.ตร. เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๒) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๒) 
ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการต ารวจเสนอ 
ก.ตร. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีน า
ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๓) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ 
(๓) และ (๔) ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการ
ต ารวจเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ แล้วจึงน าเสนอนายกรัฐมนตรีน า
ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๔) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ 
(๕) และ (๖) ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการ
ต ารวจ โดยให้น าข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กองบัญชาการที่ได้มีการพิจารณาเสนอในรูปคณะกรรมการตามที่
ก าหนดในกฎ ก.ตร. มาประกอบการพิจารณาด้วย หากมีความเห็น
แตกต่างจากข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการให้ชี้แจง
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เหตุผลต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ งข้าราชการต ารวจตาม
มาตรา ๗๓ ก่อนเสนอ ก.ตร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง 

การจัดท าข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการตาม 
(๔) ให้พิจารณาเสนอรายชื่อได้เฉพาะข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่ง
ในสังกัดเท่านั้น 

ในกรณีที่ ก.ตร. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้แจ้งให้ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

มาตรา ๕๔ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่
มาตรา ๔๔ (๗) ลงมาให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 
ผู้บัญชาการเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานระดับกองบังคับการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจระดับ 
กองบังคับการโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรองหัวหน้าส่วนราชการ
หรือหน่วยงานนั้นทุกคนเป็นกรรมการเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาการแต่งตั้ง
ข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในส่วนราชการหรือหน่วยงาน
นั้ น  แล้ ว เ สนอต่ อหั วหน้ า ส่ วนร าชการหรื อหน่ ว ย ง านระดั บ

มาตรา ๗๑ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่ง     
ตามมาตรา ๖๙ (๗) ลงมาในส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ      
ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง ในส่วนกองบัญชาการ
ทีม่ิได้สังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการเป็น
ผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง โดยให้น าข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับการ แล้วแต่กรณี ที่ได้มี
การพิจารณาเสนอในรูปคณะกรรมการตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. มา
ประกอบการพิจารณาด้วย หากมีความเห็นแตกต่างจากข้อมูลการเสนอ
แต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการ ให้ชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามมาตรา ๗๓ 

การจัดท าข้อมูลการเสนอแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาเสนอ

 



๖๗ 
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กองบัญชาการเพ่ือด าเนินการตาม (๒) หรือเสนอต่อผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สั่งแต่งตั้งในกรณีการแต่งตั้ง
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเพ่ือ
ด าเนินการตาม (๓) ต่อไป แล้วแต่กรณี 

(๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานระดับกองบัญชาการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจระดับ
กองบัญชาการโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรองหัวหน้าส่วนราชการ
หรือหน่วยงานนั้นทุกคนเป็นกรรมการเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาการแต่งตั้ง
ข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในส่วนราชการหรือหน่วยงาน
นั้น และการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจที่ได้รับการเสนอตาม (๑) แล้ว
เสนอต่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สั่ง
แต่งตั้งเพ่ือด าเนินการตาม (๓) หรือด าเนินการแต่งตั้งต่อไป แล้วแต่กรณี 

(๓) ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติแต่งตั้ งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
จเรต ารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติทุกคนเป็น
กรรมการเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และการ
แต่งตั้งข้าราชการต ารวจที่ได้รับการเสนอตาม (๑) หรือ (๒) แล้วเสนอ
ต่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งต่อไป 

กรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งเห็นว่ารายชื่อข้าราชการต ารวจตามวรรคหนึ่ง

รายชื่อได้เฉพาะข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่งในสังกัดเท่านั้น 
การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่ง มาตรา ๖๙ (๑๑)  

ลงมาไม่สูงกว่าต าแหน่งเดิมภายในกองบัญชาการในส านักงานผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติให้ผู้บัญชาการเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง  
ส าหรับการแต่งตั้งภายในกองบังคับการ ให้ผู้บังคับการเป็นผู้มีอ านาจ  
สั่งแต่งตั้ง 

การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๗) 
ลงมาไม่สูงกว่าต าแหน่งเดิม ระหว่างส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ (๑) 
และ (๒) ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้อง 
ท าความตกลงกันแล้วให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการ     
ที่ประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการต ารวจผู้นั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง ส าหรับ    
การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจระหว่างกองบัญชาการที่มิ ได้สังกัด
ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องท า
ความตกลงกัน แล้วให้ผู้บัญชาการท่ีประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ
ผู้นั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง 



๖๘ 
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ผู้ใดมีความไม่เหมาะสมหรือมีข้าราชการต ารวจซึ่งเห็นสมควรด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งมีอ านาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
หรือเพ่ิมเติมการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ แล้ว
ด าเนินการแต่งตั้ง หรือสั่งให้พิจารณาทบทวนการเสนอแต่งตั้งได้ตาม
ควรแก่กรณี 

 มาตรา ๗๒ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น
ตามมาตรา ๖๙ (๗) ลงมาในส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๒) 
ให้พิจารณาแต่งตั้งได้เฉพาะผู้ที่ด ารงต าแหน่งในส่วนราชการนั้น  

 

 มาตรา ๗๓ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามมาตรา 
๖๙ (๓) ลงมา ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ
เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมในการ
คัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ก่อนที่ผู้มี
อ านาจสั่งแต่งตั้ง ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจระดับ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
ต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๓) ถึง (๖) และพิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๗) ลงมาในสังกัด
ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

(ก) การคัดเลือกข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตาม
มาตรา ๖๙ (๓) ถึง (๖) ประกอบด้วย ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็น

 



๖๙ 
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ประธาน จเรต ารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติทุกคน
เป็นกรรมการ ผู้แทนส านักงาน ก.พ. จ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 

(ข) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 
๖๙ (๗) ลงมา ในสั งกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
ประกอบด้วย ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นประธาน จเรต ารวจ
แห่งชาติและรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติทุกคน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้ บัญชาการหน่วยงานที่มีหน้ าที่ รับผิด ชอบงาน
บริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการและผู้บังคับการหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบงานก าลังพล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

(๒) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจระดับ
กองบัญชาการ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารง
ต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๗) ลงมาในสังกัดกองบัญชาการที่มิได้สังกัด
ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือตามมาตรา ๖๙ (๑๑) ลงมา 
ไม่สูงกว่าต าแหน่งเดิมภายในกองบัญชาการในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติแล้วแต่กรณี ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กองบัญชาการเป็นประธาน และรองหัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ  

ให้ผู้บังคับการหรือผู้ก ากับการแล้วแต่กรณีที่รับผิดชอบงาน
ก าลังพล เป็นเลขานุการ และผู้ก ากับการหรือสารวัตรแล้วแต่กรณีที่
รับผิดชอบงานก าลังพลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

(๓) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจระดับ
กองบังคับการ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจด ารง



๗๐ 
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ต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๑๑) ลงมาไม่สูงกว่าต าแหน่งเดิมภายในสังกัด 
ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกองบังคับการเป็นประธาน และ
รองหัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ ส าหรับต ารวจภูธรจังหวัด ให้
ผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจของ
ต ารวจภูธรจังหวัด จ านวน ๑ คน ร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ให้ผู้ก ากับการที่รับผิดชอบงานก าลังพลเป็นเลขานุการ และ
สารวัตรที่รับผิดชอบงานก าลังพลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามมาตรา ๖๙ (๓)  
ลงมา ให้ผู้มีอ านาจคัดเลือกหรือแต่งตั้งพิจารณาจากรายชื่อข้าราชการ
ต ารวจที่คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจมีมติเสนอแนะ 

 มาตรา ๗๔ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจเลื่อน
ต าแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับต าแหน่ง ให้พิจารณาดังนี้ 

(๑) ภายใต้บังคับมาตรา ๘๐ วรรคสอง ระดับรองผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติและจเรต ารวจแห่งชาติลงมาถึงผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติและรองจเรต ารวจแห่งชาติ ให้พิจารณาเรียงตามล าดับอาวุโส 

(๒) ระดับผู้บัญชาการและจเรต ารวจลงมาถึงผู้บังคับการ ให้
พิจารณาจากผู้เหมาะสมเรียงตามล าดับอาวุโสจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบของจ านวนต าแหน่งว่างในแต่ละระดับ  

(๓) ระดับรองผู้บังคับการลงมาถึงสารวัตร ให้พิจารณาเรียงตาม
อาวุโสจ านวนร้อยละสามสิบสามของจ านวนต าแหน่งว่างในแต่ละระดับ
ต าแหน่งของส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ 

 



๗๑ 
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(๔) จ านวนต าแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาตามข้อ (๒) 
และ (๓) ให้พิจารณาโดยค านึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถ
ประกอบกัน 

ในการพิจารณาความรู้ความสามารถ ให้ค านึงถึงประวัติการรับ
ราชการ ผลการปฏิบัติงาน และความประพฤติ โดย ก.ตร.อาจ
ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับจาก 
สถานีต ารวจ กองก ากับการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เทียบเท่า และเมื่อ
หน่วยงานได้รับคะแนนความพึงพอใจ เป็นจ านวนเท่าใด ให้ถือว่าผู้ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนั้นได้รับคะแนนนั้นเท่ากัน 

การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้
พิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้งได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏอยู่ใน
บัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ การจัดท าบัญชี
ข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.ตร. 

ส าหรับการแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในต าแหน่งควบปรับระดับ
เพ่ิม-ลดได้ในตัวเอง ให้เป็นไปตามท่ี ก.ตร. ก าหนด 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติอาจก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก
แต่งตั้งข้าราชการต ารวจด ารงต าแหน่งระดับผู้บังคับการข้ึนไปส าหรับผู้ที่
จะครบเกษียณอายุราชการเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ให้ก าหนดไว้ในกฎ ก.ตร. 

 มาตรา ๗๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ การคัดเลือก
หรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นด ารงต าแหน่งตาม
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มาตรา ๖๙ (๔) ถึง (๙) ในกลุ่มสายงานใดกลุ่มสายงานหนึ่งตามมาตรา ๕๓ 
ให้พิจารณาจากข้าราชการต ารวจที่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน
กลุ่มสายงานนั้นในระดับต าแหน่งปัจจุบันรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของระยะเวลาการด ารงต าแหน่งที่ก าหนดให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นใน
ระดับต าแหน่งถัดขึ้นไปตามมาตรา ๖๙ 

การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามมาตรา ๖๙ (๔) ถึง 
(๙) สับเปลี่ยนหมุนเวียน ให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ หรือในกลุ่มสายงานใด
กลุ่มสายงานหนึ่งตามมาตรา ๕๓ ให้พิจารณาจากข้าราชการต ารวจที่
เคยด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงานนั้นในระดับต าแหน่งปัจจุบันมาก่อน
หรือมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับถัดลงไปสองระดับต าแหน่ง
ในกลุ่มสายงานนั้นไม่น้อยกว่าสองในสามของระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งที่ก าหนดให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในระดับต าแหน่งปัจจุบันตาม
มาตรา ๖๙ 

ให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงานสอบสวนตาม
มาตรา ๕๓ (๓) เป็นระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกัน
ปราบปรามตามมาตรา ๕๓ (๔) ด้วย 

การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามมาตรา ๖๙ (๗) ลงมาที่จะร้อง
ขอสมัครใจขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับต าแหน่งเท่า
เดิมให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

 มาตรา ๗๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๘๒ การแต่งตั้งข้าราชการ
ต ารวจชั้นสัญญาบัตรเลื่อนด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในกลุ่มสายงานสอบสวน
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ทุกระดับต าแหน่ง ให้พิจารณาได้เฉพาะผู้ที่มีระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งในกลุ่มสายงานสอบสวนในระดับต าแหน่งปัจจุบันรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการด ารงต าแหน่งที่ก าหนดให้เลื่อน
ต าแหน่งสูงขึ้นในระดับต าแหน่งถัดข้ึนไปตามมาตรา ๖๙ 

ส าหรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ด ารงต าแหน่งในกลุ่ม
สายงานสอบสวน ให้พิจารณาจากผู้ที่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน
ระดับต าแหน่ งปัจจุบันและระดับต าแหน่ งถัดลงไปหนึ่ ง ระดับ 
ในกลุ่มสายงานสอบสวนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งที่ก าหนดให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในระดับต าแหน่ง
ปัจจุบันตามมาตรา ๖๙ เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
ให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๑๑)  

 มาตรา ๗๗ ในการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจเลื่อนด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าสถานีต ารวจระดับผู้ก ากับการเป็นครั้งแรก ให้แต่งตั้งไปด ารง
ต าแหน่งในสถานีต ารวจระดับเล็กตามมาตรา ๑๓ (๑)   

 

มาตรา ๕๕ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่
มาตรา ๔๔ (๕) ลงมาจากส่วนราชการหนึ่งไปอีกส่วนราชการหนึ่งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๔๔ 
(๕) และ(๖) ระหว่างส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติกับ
กองบัญชาการที่มิได้สังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติให้ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องทาความตกลงกัน 

 - มาตรา ๕๕ ยกเลิกโดยประกาศ 
คสช. ท่ี ๗/๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุง
ระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ
ต ารวจ 
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และให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบก่อน 
แล้วให้น ายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง 

ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจระหว่างกองบัญชาการ
ที่มิได้สังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้อง
ท าความตกลงกันและให้ผู้บัญชาการที่ประสงค์ จะแต่งตั้งข้าราชการ
ต ารวจผู้นั้นเสนอผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเพ่ือน าเสนอ ก.ตร. ให้
ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

ในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและผู้
บัญชาการที่เกี่ยวข้องทาความเห็นและเหตุผลของตนเสนอ ก.ตร. เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วย  

(๒) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่มาตรา 
๔๔ (๗) ลงมาระหว่างส านัก งานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติกับ
กองบัญชาการที่มิได้สังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติให้ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องท าความตกลงกัน 
และให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการที่ประสงค์จะแต่งตั้ง
ข้าราชการต ารวจผู้นั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง 

(๓) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่มาตรา 
๔๔ (๗) ลงมาระหว่างกองบัญชาการที่มิได้สังกัดส านักงานผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติให้ผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องท าความตกลงกันและให้        
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ผู้บัญชาการท่ีประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการต ารวจผู้นั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง 
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเห็นว่าการใช้

อ านาจในการแต่งตั้งของผู้บัญชาการไม่เป็นธรรมหรือมีกรณีไม่ชอบด้วย
หลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ ก.ตร. ก าหนดตามมาตรา ๕๗ หรือมีเหตุผล
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่
มาตรา ๔๔ (๗) ลงมาพ้นจากพ้ืนที่หรือหน้าที่หรือเห็นว่าหากด ารง
ต าแหน่งเดิมต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือมีเหตุ
พิเศษตามที่ ก.ตร. ก าหนด ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจสั่ง
แต่งตั้งข้าราชการต ารวจ ให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๗) ลงมา ได้
ตามควรแก่กรณี 

มาตรา ๗๘ ในกรณีที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเห็นว่าการใช้
อ านาจในการแต่งตั้งของผู้บัญชาการไม่เป็นธรรม หรือมีกรณีไม่ชอบด้วย
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ห รื อ วิ ธี ก า ร ที่  ก . ต ร .  ก า ห น ด  ห รื อ มี เ ห ตุ ผ ล 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่
มาตรา ๖๙ (๗) ลงมา พ้นจากพ้ืนที่หรือหน้าที่ หรือเห็นว่าหากด ารง
ต าแหน่งเดิมต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือมีเหตุ
พิเศษตามที่ ก.ตร. ก าหนด ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจสั่ง
แต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๗) ลงมา ได้
ตามควรแก่กรณี 

 

มาตรา ๕๗  การคัดเลือก การท าความตกลงกัน การให้ความ
เห็นชอบ และการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามมาตรา ๕๓ (๒) มาตรา 
๕๔ และมาตรา ๕๕ ให้พิจารณาโดยค านึงถึงความอาวุโส ประวัติการรับ
ราชการผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และความรู้ความสามารถ
ประกอบกัน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

การคัดเลือกและการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้
มีอ านาจคัด เลือกหรือแต่งตั้ ง พิจารณาจากข้าราชการต ารวจที่
คณะกรรมการคัดเลือกเสนอแนะ 

ให้ ก.ตร. แต่ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้าราชการต ารวจผู้มีสิทธิด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๒) ถึง (๑๐)  

 

 - มาตรา ๕๗ วรรรคสอง และ วรรคสาม 
ยกเลิกโดยประกาศ คสช. ฉบับที่ 
๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ 
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 มาตรา ๗๙ ข้าราชการต ารวจผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในการเรียงล าดับอาวุโสหรือในการแต่งตั้ง ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ 
ก.พ.ค.ตร. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งแต่งตั้ง  

ค าร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.พ.ค.ตร. พิจารณาวินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องทุกข์  

ค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นที่สุด เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์
ไม่พอใจในผลการพิจารณาของ ก.พ.ค.ตร. ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
ของ ก.พ.ค.ตร.  

ในกรณีที่  ก.พ.ค.ตร. หรือศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยหรือ
พิพากษาว่าในการเรียงล าดับอาวุโสหรือในการแต่งตั้ง ผู้บังคับบัญชาไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ในการเรียงล าดับ
อาวุโสหรือการแต่งตั้ง ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และให้
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจพิจารณาลงโทษผู้นั้นตามควรแก่กรณีภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ก.พ.ค.ตร. หรือนับแต่วันที่ศาล
ปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง โดยไม่ต้องด าเนินการสอบสวน
อีก แล้วรายงานให้ ก.ตร. ทราบ ในกรณีที่ ก.ตร. มีมติว่าการไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการจงใจเพ่ือช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
หรือเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงและให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจด าเนินการลงโทษผู้
นั้นโดยไม่ต้องด าเนินการสอบสวน  

 



๗๗ 
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ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดหรือ
แอบอ้างอ านาจ ของบุคคลใด หรือเรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด หรือกระท าการใดอันมิชอบ เพ่ือให้มีการแต่งตั้ง 
หรือไม่แต่งตั้งผู้ใดให้ด ารงต าแหน่งใดไม่ว่าการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งนั้น
จะชอบ ด้วยหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี 

 มาตรา ๘๐ เพ่ือรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
ข้าราชการต ารวจ ให้ ก.ตร. ออก กฎ ก.ตร. ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการต ารวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอน  
โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดล าดับอาวุโสข้าราชการ
ต ารวจเพ่ือใช้ในการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง การก าหนดวาระประจ าปี การ
นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง การนับจ านวนต าแหน่งว่าง การ
ค านวณสัดส่วนอาวุโสเพ่ือเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น การจัดประเภทต าแหน่ง
เพ่ือใช้ในการค านวณสัดส่วนอาวุโสเพ่ือเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น การจัดท า
บัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น กฎ ก.ตร. ดังกล่าวให้มีผลใช้
บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  

ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก.ตร.
จะมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เพ่ือแต่งตั้งบุคคลใดให้ด ารง
ต าแหน่งข้าราชการต ารวจแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในหมวดนี้ก็ได้ 

 



๗๘ 
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มาตรา ๕๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๘ ข้าราชการต ารวจผู้ใดมี
คุณวุฒิสูงขึ้น และมีสิทธิได้รับเงินเดือนสูงขึ้นตามที่ ก.ตร. ก าหนด ให้ผู้มี
อ านาจตามมาตรา ๖๔ เป็นผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน 

มาตรา ๘๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๑ ข้าราชการต ารวจผู้ใดมี
คุณวุฒิสูงขึ้นและมีสิทธิได้รับเงินเดือนสูงขึ้นตามที่ ก.ตร. ก าหนดให้ผู้มี
อ านาจตามมาตรา ๘๗ เป็นผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน 

 

มาตรา ๕๙  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ต ารวจหรือการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งใด ผู้ได้รับการ
บรรจุหรือได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่
ก.ตร. ก าหนดตามมาตรา ๔๕ เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็น ก.ตร. 
อาจอนุมัติให้บรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจที่ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ก็ได้ 

การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจไปด ารงต าแหน่งอ่ืนในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติต้องแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิม เว้น
แต่มีเหตุผลและความจ าเป็น ก.ตร. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิมเป็นพิเศษเฉพาะรายได้ 

มาตรา ๘๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ
หรือการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งใด ผู้ได้รับการบรรจุ
หรื อ ได้ รั บการแต่ งตั้ งต้ องมีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ ง 
ตามที่ ก.ตร. ก าหนดตามมาตรา ๖๑ เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็น
และมิใช่เป็นต าแหน่งในกลุ่มสายงานสอบสวน ก.ตร. อาจอนุมัติให้บรรจุ
หรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ ซึ่งไม่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามท่ีก าหนดไว้ก็ได้  

การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจไปด ารงต าแหน่งอ่ืนในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ต้องแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิม 
เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็น ก.ตร. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิมเป็นพิเศษเฉพาะรายได้ 

 

มาตรา ๖๐  ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ต ารวจตามมาตรา ๕๐ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทดลอง การประเมินผลการ
ทดลอง การรายงานผลการทดลองและการยกเว้นไม่ต้องทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการรวมทั้งการสั่งให้ออกจากราชการอันเนื่องมาจากการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

มาตรา ๖๗ ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ต ารวจตามมาตรา ๖๕ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน  

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทดลอง การประเมินผลการ
ทดลอง การรายงานผลการทดลอง และการยกเว้นไม่ต้องทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รวมทั้งการสั่งให้ออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร.  

- มาตรา  60 แห่ ง  พ .ร .บ .
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547   
ยกมาเปรียบกับมาตรา 67 
แห่งร่าง พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 
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ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการไม่ ให้ถือว่าผู้นั้น เคยเป็นข้าราชการต ารวจ แต่ทั้ งนี้  ไม่
กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการรับเงินเดือน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนที่ได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ไม่ให้ถือว่าผู้นั้นเคยเป็นข้าราชการต ารวจ แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึง
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนที่
ได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

มาตรา ๖๑  การสั่งให้ข้าราชการต ารวจประจ าส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ หรือส่วนราชการใด หรือส ารองราชการในส่วนราชการใด โดย
ให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่เดิมและโดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนใน
ต าแหน่งเดิมหรือไม่ก็ได้  ให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่ งได้ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

(๑) นายกรัฐมนตรีส าหรับผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(๒) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติส าหรับข้าราชการต ารวจทุก

ต าแหน่ง 
(๓) ผู้บัญชาการส าหรับข้าราชการต ารวจในกองบัญชาการหรือ

ในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ 

มาตรา ๘๓ การสั่งให้ข้าราชการต ารวจไปประจ าส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใดในส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือ
ส ารองราชการในส่วนราชการใดในส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยให้พ้น
จากต าแหน่งหน้าที่เดิมและโดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนในต าแหน่ง
เดิมหรือไม่ก็ได้ ให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนด ในกฎ ก.ตร.  

(๑) ประธาน ก.ตร. ตามมติของ ก.ตร. ส าหรับผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ  

(๒) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติส าหรับข้าราชการต ารวจทุก
ต าแหน่ง  

(๓) ผู้บัญชาการส าหรับข้าราชการต ารวจในกองบัญชาการหรือ
ในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ 

 

 มาตรา ๘๔ ห้ามมิให้สั่งให้ข้าราชการต ารวจที่สังกัดสถานีต ารวจ
ตามมาตรา ๑๓ ไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอ่ืน เว้นแต่ในค าสั่งนั้นจะ
สั่งให้ข้าราชการต ารวจอ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานีต ารวจแทน แล้วแต่กรณี  

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มาปฏิบัติราชการ

 



๘๐ 
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ติดต่อกันเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้บังคับบัญชาผู้นั้น
ด า เนินการทางวินัยให้แล้ ว เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ รู้  
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นไม่มีอ านาจด าเนินการทางวินัย ให้รายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือข้ึนไปทราบเพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อไป
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน เว้นแต่มีเหตุผล 
ความจ าเป็นซึ่งท าให้การด าเนินการทางวินัยไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้งโดยแต่ละ
ครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวันและให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งด าเนินการ
ทางวินัยสั่งให้ข้าราชการต ารวจผู้นั้นพักราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่มีค าสั่ง 
เมื่อผลการด าเนินการทางวินัยปรากฏว่าผู้นั้นขาดราชการติดต่อกันเกิน
สิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้สั่งลงโทษโดยเร็วโดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่พักราชการ 

มาตรา ๖๒  การโอนข้าราชการต ารวจไปรับราชการในส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอ่ืนจะกระท าได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วน
ราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้นั้น โดยให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ขอรับโอนท าความตกลงกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

มาตรา ๘๕ การโอนข้าราชการต ารวจไปรับราชการในส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอ่ืนจะกระท าได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วน
ราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้นั้น โดยให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ขอรับโอนท าความตกลงกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

มาตรา ๖๓  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๔๙ เป็นผู้สั่งบรรจุในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการต ารวจหรือการโอน
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ 
ยกเว้นข้าราชการการเมืองข้าราชการซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติ

มาตรา ๘๖ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๖๔ เป็นผู้สั่งบรรจุในกรณี
ดังต่อไปนี้  

(๑) การโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการต ารวจหรือการโอน
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ 
ยกเว้นข้าราชการการเมือง ข้าราชการซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติ

 



๘๑ 
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หน้าที่ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ งอยู่ใน
ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ให้กระท าได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติต้องการจะรับโอนผู้นั้นโดยให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ท าความตกลงกับผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
สังกัดเดิม ในการนี้ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาโดยค านึงถึง
ประโยชน์ที่ทางราชการต ารวจจะได้รับ  ทั้งนี้ ในการด าเนินการรับโอน
การก าหนดต าแหน่ง ชั้นยศและอัตราเงินเดือน และการนับเวลาราชการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ตร 

(๒) การกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ 
 (ก) ข้าราชการต ารวจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้

ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการ
ค านวณเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการถ้าผู้นั้นขอกลับเข้ารับราชการภายใน
ก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานดังกล่าว  ทั้งนี้ ตาหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎ ก.ตร. 

(ข) ข้าราชการต ารวจซึ่งออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่
เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการถ้า
สมัครเข้ารับราชการและส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องการที่จะรับผู้นั้น
เข้ารับราชการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

หน้าที่ราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ใน
ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ให้กระท าได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติต้องการจะรับโอนผู้นั้น โดยให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ท าความตกลงกับผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
สังกัดเดิม ในการนี้ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาโดยค านึงถึง
ประโยชน์ที่ทางราชการต ารวจจะได้รับ ทั้งนี้ ในการด าเนินการรับโอน 
การก าหนดต าแหน่ง ชั้นยศและอัตราเงินเดือน และการนับเวลาราชการ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ตร.  

(๒) การกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ  
(ก) ข้าราชการต ารวจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออก

จากราชการ ไปปฏิบัติงานใด ๆ โดยให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ถ้าผู้นั้นขอกลับเข้ารับราชการภายใน
ก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับผู้นั้นกลับ 
เข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด ในกฎ ก.ตร.  

(ข) ข้าราชการต ารวจซึ่งออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่
เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้า
สมัคร เข้ ารับราชการ  และส านักงานต ารวจแห่ งชาติต้ องการ 
ที่จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการและมีอัตราว่าง ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ด าเนินการบรรจุ และแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด



๘๒ 
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(ค) ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการต ารวจหรือพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงานไปแล้ว 
แต่ไม่รวมถึงข้าราชการการเมืองข้าราชการซึ่งออกจากราชการใน
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ถ้าสมัครเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการต ารวจ และเมื่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ
เห็นสมควรรับบุคคลนั้นกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งข้าราชการต ารวจ 
ในการนี้ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาโดยค านึงถึงประโยชน์ที่
ทางราชการต ารวจจะได้รับ ทั้งนี้ การด าเนินการให้กลับเข้ารับราชการ
การก าหนดต าแหน่งชั้นยศ และอัตราเงินเดือน และการนับเวลาราชการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

ในกฎ ก.ตร.  
(ค) ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการต ารวจหรือพนักงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงานไปแล้ว 
แต่ไม่รวมถึงข้าราชการการเมือง ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ 
ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ถ้าสมัครเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการต ารวจ และเมื่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ
เห็นสมควรรับบุคคลนั้นกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งข้าราชการต ารวจ 
ในการนี้ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาโดยค านึงถึงประโยชน์ที่
ทางราชการต ารวจจะได้รับ ทั้งนี้ การด าเนินการให้กลับเข้ารับราชการ  
การก าหนดต าแหน่งชั้นยศ และอัตราเงินเดือน และการนับเวลาราชการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

มาตรา ๖๔  ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่ งเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ ส.๘ ระดับ ส.๗ และระดับ ส.๖ เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. แล้ว 

การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจตั้งแต่ระดับ ส.๕ ลงมาให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบ ก.ตร. 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจ ให้ค านึงถึง
คุณภาพและปริมาณงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้
ปฏิบัติมา ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น

มาตรา ๘๗ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่ ง เลื่อน
เงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ ส.๘ ระดับ ส.๗ และระดับ ส.๖ ที่ไม่
อยู่ในอ านาจของผู้บัญชาการตามมาตรา ๕๘ (๕) ทั้งนี้  เมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบจาก ก.ตร. แล้ว  

การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจตั้งแต่ระดับ ส.๕ ลงมา 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบ ก.ตร.  

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจ ให้ค านึงถึง
คุณภาพและปริมาณงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้
ปฏิบัติมา ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ 

 



๘๓ 
  

 
 

พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  
(ภายหลังการประชมุคณะรฐัมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564) 

หมายเหตุ 

ข้าราชการต ารวจตามรายงานของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกินสองขั้น ต้องได้รับอนุมัติ
จาก ก.ตร. เป็นพิเศษเฉพาะราย 

ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการต ารวจตามรายงานของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ตร.  

การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกินสองขั้น ต้องได้รับอนุมัติ
จาก ก.ตร. เป็นพิเศษเฉพาะราย 

มาตรา ๖๕  ข้าราชการต ารวจผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก.ตร. จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณี
พิเศษเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญก็ได้ 

มาตรา ๘๘ ข้าราชการต ารวจผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก.ตร. จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณี
พิเศษเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญก็ได้ 

 

มาตรา ๖๖ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งประเมินผล
การปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
แต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและระยะเวลาที่
ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

มาตรา ๘๙ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งประเมินผล
การปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
แต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

 

หมวด ๓ 
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมอ่ืน 

---------------- 
          มาตรา ๖๗ อัตราเงินเดือนข้าราชการต ารวจให้เป็นไปตามบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
          อัตราเงินประจ าต าแหน่งและการรับเงินประจ าต าแหน่งของ
ข้าราชการต ารวจให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เงิน
ประจ าต าแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน 

หมวด ๔ 
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินเพ่ิมอ่ืน 

----------------- 
มาตรา ๙๐ อัตราเงินเดือนข้าราชการต ารวจให้เป็นไปตามบัญชี

ท้ายพระราชบัญญัตินี้  
อัตราเงินประจ าต าแหน่งและการรับเงินประจ าต าแหน่งของ

ข้าราชการต ารวจ ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เงิน
ประจ าต าแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน  

 



๘๔ 
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          ข้าราชการต ารวจต าแหน่งใด จะได้รับเงินประจ าต าแหน่งท้าย
พระราชบัญญัตินี้ในอัตราใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
          ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการต ารวจให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตรา
เงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพ่ิมร้อยละเท่ากันทุกอัตรา และไม่เกิน
ร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ และเมื่อได้รับอนุมัติ งบประมาณ
รายจ่ายจากรัฐสภา เพ่ือการนั้นแล้ว การปรับให้กระท าโดยตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในกรณีที่
การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากท าให้อัตราหนึ่ งอัตรา
ใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้
เพ่ิมขึ้นเป็นสิบบาท และมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน 
          การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการต ารวจให้เข้าอันดับและขั้น 
ระดับและชั้น ระดับและขั้น หรือชั้นและขั้น แล้วแต่กรณี ตามบัญชี
อัตราเงินเดือนข้าราชการต ารวจตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. ก าหนด และให้มีผลเป็นการแก้ไขขั้น
หรือชั้นเงินเดือนข้าราชการต ารวจที่ก าหนดไว้ในกฎหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เก่ียวข้อง 

ข้าราชการต ารวจต าแหน่งใดจะได้รับเงินประจ าต าแหน่งท้าย
พระราชบัญญัตินี้ในอัตราใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการต ารวจให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตรา
เงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพ่ิมร้อยละเท่ากันทุกอัตรา และไม่เกิน 
ร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายจากรัฐสภาเพ่ือการนั้นแล้ว การปรับให้กระท าได้โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ใน
กรณีท่ีการปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากท าให้อัตราหนึ่ง
อัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้
เพ่ิมขึ้นเป็นสิบบาท และมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน  

การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการต ารวจให้เข้าอันดับและขั้น 
ระดับและชั้น ระดับและขั้น หรือชั้นและขั้น แล้วแต่กรณี ตามบัญชี
อัตราเงินเดือนข้าราชการต ารวจตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. ก าหนด และให้มีผลเป็นการแก้ไขขั้น
หรื อชั้ น เ งิน เดื อนข้ าราชการต ารวจที่ ก าหนดไว้ ในกฎหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

มาตรา ๖๘  ให้ข้าราชการต ารวจได้รับเงินเดือนดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจเอก ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการ

ต ารวจแห่งชาติ ให้ได้รับเงินเดือนข้ันสูงสุดของระดับ ส.๙  

มาตรา ๙๑ ให้ข้าราชการต ารวจได้รับเงินเดือน ดังต่อไปนี้  
(๑) ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจเอก ซึ่ งด ารงต าแหน่ง         

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้ได้รับเงินเดือนข้ันสูงสุดของระดับ ส.๙      

 



๘๕ 
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(๒) ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๘  
(๓) ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๗  
(๔) ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๖  
(๕) ข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจเอก อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอก 

(พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๕  
(๖) ข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๔  
(๗) ข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๓  
(๘) ข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๒ 
(๙) ข้าราชการต ารวจยศร้อยต ารวจเอก ร้อยต ารวจโท และ   

ร้อยต ารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๑  
(๑๐) ข้าราชการต ารวจยศดาบต ารวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๓  
(๑๑) ข้าราชการต ารวจยศจ่าสิบต ารวจ อัตราเงินเดือนจ่าสิบ

ต ารวจ (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๒  
(๑๒) ข้าราชการต ารวจยศจ่าสิบต ารวจ สิบต ารวจเอก สิบต ารวจโท 

และสิบต ารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑  
(๑๓) ข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจส ารอง ให้ได้รับเงินเดือน

ระดับ พ.๑  
ให้ข้าราชการต ารวจตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือนในขั้นต่ าของ

ระดับนั้น ๆ ในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือ
สูงกว่าขั้นสูงของระดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎ ก.ตร.  

(๒) ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๘  
(๓) ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๗  
(๔) ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๖  
(๕) ข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจเอก อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอก 

(พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๕  
(๖) ข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๔ 
(๗) ข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๓  
(๘) ข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๒ 
(๙) ข้าราชการต ารวจยศร้อยต ารวจเอก ร้อยต ารวจโท และร้อย

ต ารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๑  
(๑๐) ข้าราชการต ารวจยศดาบต ารวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๓  
(๑๑) ข้าราชการต ารวจยศจ่าสิบต ารวจ อัตราเงินเดือนจ่าสิบ

ต ารวจ (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๒  
(๑๒) ข้าราชการต ารวจยศจ่าสิบต ารวจ สิบต ารวจเอก สิบต ารวจโท 

และสิบต ารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑  
(๑๓) ข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจส ารอง ให้ได้รับเงินเดือน

ระดับ พ.๑  
ให้ข้าราชการต ารวจตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือนในขั้นต่ าของ

ระดับนั้น ๆ ในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือ
สู งกว่ าขั้นสู งของระดับ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการ 
ที่ก าหนดในกฎ ก.ตร.  



๘๖ 
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ข้าราชการต ารวจตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจได้รับเงินเดือนใน
ระดับสูงขึ้นกว่าที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ โดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นดังกล่าวและการรับเงิน
ประจ าต าแหน่งไว้ด้วย 

ข้าราชการต ารวจตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจได้รับเงินเดือนใน
ระดับสูงขึ้นกว่าที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ โดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นดังกล่าวและการรับเงิน
ประจ าต าแหน่งไว้ด้วย 

 มาตรา ๙๒ ความในมาตรา ๙๐ และมาตรา ๙๑ มิให้ใช้บังคับแก่
ข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ  

ข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศต าแหน่งใดจะได้รับเงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่ง ในอัตราใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตามมาตรา ๘ วรรคสอง โดยให้ เทียบเคียงกับข้าราชการ 
ฝ่ายพลเรือนในต าแหน่งที่คล้ายคลึงกันหรือในระดับเดียวกัน 

 

 มาตรา ๙๓ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือเป็นการ
เยียวยา ให้ข้าราชการต ารวจได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งที่
เหมาะสมและเป็นธรรม ก.ตร. อาจก าหนดให้ข้าราชการต ารวจได้รับ
การเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งตามที่
เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 

มาตรา ๖๙  ข้าราชการต ารวจอาจได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ ตามจ านวน หลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๙๔ ข้าราชการต ารวจอาจได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

 



๘๗ 
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มาตรา ๗๐  ข้าราชการต ารวจอาจได้รับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน 
เงินเพ่ิมอ่ืน หรือเงินช่วยเหลือตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๙๕ ข้าราชการต ารวจอาจได้รับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน 
เงินเพ่ิมอ่ืน หรือเงินช่วยเหลือตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

 

มาตรา ๗๑ ข้าราชการต ารวจอาจได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่
ประจ าอยู่ในต่างประเทศ หรือต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามที่ก าหนดใน
ระเบียบ ก.ตร. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๙๖ ข้าราชการต ารวจอาจได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่
ประจ าอยู่ในต่างประเทศหรือต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามที่ก าหนดใน
ระเบียบ ก.ตร. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 

หมวด ๔ 
การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน 

---------------- 
          มาตรา ๗๒  ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการต ารวจในส่วนราชการ
หรือหน่วยงานใดในส านักงานต ารวจแห่งชาติว่างลง หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้  สั่งให้
ข้าราชการต ารวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในต าแหน่งนั้นได้ 
          (๑) นายกรัฐมนตรี ส าหรับต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

 (๒) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ส าหรับต าแหน่งตั้งแต่จเรต ารวจ
แห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือต าแหน่งเทียบเท่าลงมา  
          (๓) ผู้บัญชาการหรือต าแหน่งเทียบเท่า ส าหรับต าแหน่งตั้งแต่ 
ผู้บังคับการหรือต าแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น 
          (๔) ผู้บังคับการหรือต าแหน่งเทียบเท่าส าหรับต าแหน่งตั้งแต่    
ผู้ก ากับการหรือต าแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น 
          ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งให้ข้าราชการต ารวจผู้ใดรักษาราชการ
แทนและมีผู้ด ารงต าแหน่งรองของต าแหน่งนั้น ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรอง

หมวด ๕ 
การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน 

--------------- 
มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการต ารวจในส่วนราชการ

หรือหน่วยงานใด ในส านักงานต ารวจแห่งชาติว่างลง หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ สั่ง
ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในต าแหน่งนั้นได้  

(๑) นายกรัฐมนตรี ส าหรับต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
(๒) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ส าหรับต าแหน่งตั้งแต่รองผู้บัญชาการ

ต ารวจแห่งชาติ จเรต ารวจแห่งชาติ หรือต าแหน่งเทียบเท่าลงมา  
(๓) ผู้บัญชาการหรือต าแหน่งเทียบเท่า ส าหรับต าแหน่งตั้งแต่    

ผู้บังคับการหรือต าแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น  
(๔) ผู้บังคับการหรือต าแหน่งเทียบเท่า ส าหรับต าแหน่งตั้งแต่      

ผู้ก ากับการหรือต าแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น  
ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งให้ข้าราชการต ารวจผู้ใดรักษาราชการ

แทนและมีผู้ด ารงต าแหน่งรองของต าแหน่งนั้น ให้ผู้ด ารงต าแหน่ง     

 



๘๘ 
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เป็นผู้ รั กษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ ด ารงต าแหน่ งรองหรือมีแต่ 
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยของต าแหน่ง
ดังกล่าว ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งนั้น 
ถ้ามีผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยหลายคน ให้ผู้มีอาวุโสตามที่ก าหนด
ในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีทั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
รองหรือผู้ช่วย หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ก็ให้ข้าราชการต ารวจ
ชั้นสัญญาบัตรผู้มีอาวุโสตามที่ก าหนดในระเบียบ ก.ตร. ในส่วนราชการ
หรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน 
          เพ่ือประโยชน์ของทางราชการข้าราชการต ารวจที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๑ (๒) (๓) (๔) (๕) และ(๖) เป็น
การย้อนหลัง การปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อ านาจในต าแหน่งเดิมที่ได้
กระท าไปก่อนมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น
อันใช้ได้ 

รองเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ และมีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยของต าแหน่งดังกล่าว ให้     
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งนั้น ถ้ามีผู้ด ารง
ต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยหลายคน ให้ผู้มีอาวุโสตามที่ก าหนดในระเบียบ 
ก.ตร. เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีทั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วย
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ก็ให้ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
ผู้มีอาวุโสตามที่ก าหนดในระเบียบ ก.ตร. ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นผู้รักษาราชการแทน  

เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ข้าราชการต ารวจที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) เป็น
การย้อนหลัง การปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อ านาจในต าแหน่งเดิมที่ได้
กระท าไปก่อนมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้
เป็นอันใช้ได ้

มาตรา ๗๓  นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้อ านาจใน
การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการและการด าเนินการ
ด้านอ่ืนที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องใดในกิจการของแต่ละกองบัญชาการให้ผู้บัญชาการของแต่ละ
กองบัญชาการนั้น เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

ในการปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บัญชาการจะมอบหมายให้รองผู้บัญชาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

มาตรา ๙๘ นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ อ านาจใน
การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ และการด าเนินการ
ด้านอ่ืนที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องใด ในกิจการของแต่ละกองบัญชาการ ให้ผู้บัญชาการของแต่ละ
กองบัญชาการนั้นเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

ในการปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บัญชาการจะมอบหมายให้รองผู้บัญชาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

 



๘๙ 
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ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไข
การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีจ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการหรือการระงับ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อ านาจของผู้บัญชาการตามวรรค
หนึ่ง ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจะระงับการใช้อ านาจของผู้บัญชาการ
ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวและใช้อ านาจนั้นด้วยตนเองก็ได้  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ ก.ต.ช. ก าหนด 

ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไข
การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง  

ในกรณีจ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการหรือการระงับ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อ านาจของผู้บัญชาการตามวรรค
หนึ่ ง  ผู้ บัญชาการต า รวจแห่ งชาติ จะระงั บการ ใช้อ านาจของ 
ผู้บัญชาการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวและใช้อ านาจนั้นด้วยตนเองก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ตร. ก าหนด  

มาตรา ๗๔  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติอ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการหรือการด าเนินการอ่ืนใดที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานจะพึงปฏิบัติ หรือด าเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด 
ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่อง 
การมอบอ านาจไว้ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือหัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วย
หรือผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานถัดลงไป
ตามล าดับหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าหรือข้าราชการต ารวจชั้น 
สัญญาบัตร ในส่วนราชการหรือในหน่วยงานนั้นปฏิบัติราชการแทนได้ 

การมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือและให้ผู้มอบ

มาตรา ๙๙ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานจะพึงปฏิบัติ หรือด าเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด 
ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการ
มอบอ านาจไว้ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยงาน อาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วย 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานถัดลงไป
ตามล าดับ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า หรือข้าราชการต ารวจชั้น
สัญญาบัตรในส่วนราชการหรือในหน่วยงานนั้นปฏิบัติราชการแทนได้  

การมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือและให้ผู้มอบ
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อ านาจมีหน้าที่แนะน า ก ากับ และติดตามการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอ านาจ และในกรณีที่เห็นว่าผู้รับมอบอ านาจปฏิบัติราชการในเรื่อง
ใดโดยไม่สมควร ให้มีอ านาจแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบ
อ านาจนั้นได้   

เมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบ
อ านาจนั้น และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ 
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอ านาจไว้เป็นกรณี ๆ ไป 

อ านาจมีหน้าที่แนะน า ก ากับ และติดตามการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอ านาจ และในกรณีที่ เห็นว่าผู้รับมอบอ านาจปฏิบัติราชการ 
ในเรื่องใดโดยไม่สมควร ให้มีอ านาจแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอ านาจนั้นได้  

เมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบ
อ านาจนั้น และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ 
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอ านาจไว้เป็นกรณี ๆ ไป 

มาตรา ๗๕  ให้ผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา ๗๒ มีอ านาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจ
หน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจและหน้าที่เป็นกรรมการ
หรือมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่
รักษาราชการแทน 

การสั่งให้รักษาราชการแทนให้มีผลนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้ง
เข้ารับหน้าที่และให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือต าแหน่งผู้ช่วยพ้นจากความ
เป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ 
ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปแล้วในระหว่าง
เป็นผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา ๑๐๐ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา ๙๗ มีหน้าที่
และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน  

ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที่
และอ านาจอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทน มีหน้าที่และอ านาจ 
เป็นกรรมการหรือมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นใน
ระหว่างที่รักษาราชการแทน  

การสั่งให้รักษาราชการแทนให้มีผลนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้ง
เข้ารับหน้าที่และให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือต าแหน่งผู้ช่วยพ้นจากความ
เป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ 
ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปแล้วในระหว่าง
เป็นผู้รักษาราชการแทน 
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มาตรา ๗๖  ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้อ านาจหรือหน้าที่ใดเป็นของ
ปลัดกระทรวง การใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวส าหรับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ถือเป็นอ านาจ
และหน้าที่ของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้หน้าที่หรืออ านาจใดเป็นของ
ปลัดกระทรวง การใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ส าหรับ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ถือเป็น
หน้าที่และอ านาจของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

 

หมวด ๕ 
วินัยและการรักษาวินัย 

---------------- 
          มาตรา ๗๗  ข้าราชการต ารวจต้องถือและปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของต ารวจ
ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. และต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้
โดยเคร่งครัด 
          กฎ ก.ตร. ตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบ
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๖ 
วินัยและการรักษาวินัย 

---------------- 
มาตรา ๑๐๒ ข้าราชการต ารวจต้องถือและปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของต ารวจ
ตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร.  และต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติ ไว้ 
ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด  

กฎ ก.ตร. ตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบ
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๗๘  การกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ การไม่
รักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต และ
เที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของต ารวจ และนโยบายของรัฐบาลโดย
ไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 

(๒) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่

มาตรา ๑๐๓ การกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ การไม่
รักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามในเรื่องดังต่อไปนี้  

(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที ่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ
เที่ยงธรรมเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของต ารวจ และนโยบายของรัฐบาล โดย
ไม่ให้เสียหายแก่ราชการ  

(๒) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่
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ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืน
หรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่
ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้ 
และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตาม
ค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

(๓) ต้องรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ ผู้น้อย 
(๔) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้ง

หน้าที่ราชการมิได้ 
(๕) ต้องปฏิบัติราชการโดยมิ ให้ เป็นการกระท าการข้าม

ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้
กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการ

อย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
ราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้     
การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อยโดย
ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กีดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
หรือในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตน 

ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัด
ขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหาย
แก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้ 
และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติ 
ตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม  

(๓) ต้องรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ ผู้น้อย  
(๔) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้ง

หน้าที่ราชการมิได้  
(๕) ต้องปฏิบัติราชการโดยมิ ให้ เป็นการกระท าการข้าม

ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้
กระท า หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว  

(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ  
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการ

อย่างใด ที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
ราชการระหว่างข้าราชการด้วยกัน และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ  

(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การ
สงเคราะห์ แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ หรือในการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อยโดย
ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
หรือในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตน 



๙๓ 
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(๙) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพ่ือให้
เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการและต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่
ราชการ 

(๑๐) ต้องไม่กระท าการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่าง
ข้าราชการต ารวจ 

(๑๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาการรายงานโดยปกปิด
ข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 

(๑๒) ต้องไม่ใช้กริยาวาจ าหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่
สมควร 

(๑๓) ต้องไม่กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
(๑๔) ต้องไม่กระท าด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่ เป็น       

การบังคับผู้บังคับบัญชาเป็นทางให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยต ารวจ 
 (๑๕) ต้องไม่กระท าหรือละเว้นการกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้

เสียหายแก่ราชการหรือท าให้เสียระเบียบแบบแผนของต ารวจ 
(๑๖) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้ อ่ืนกระท าการหา

ผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

(๑๗) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือด ารง
ต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท 

(๑๘) กระท าการหรือไม่กระท าการตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร 

(๙) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพ่ือให้
เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่
ราชการ  

(๑๐) ต้องไม่กระท าการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่าง
ข้าราชการต ารวจ  

(๑๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดย
ปกปิดข้อความ ซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย  

(๑๒) ต้องไม่ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่
สมควร  

(๑๓) ต้องไม่กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  
(๑๔) ต้องไม่กระท าด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่ เป็น        

การบังคับผู้บังคับบัญชาเป็นทางให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยต ารวจ  
(๑๕) ต้องไม่กระท าหรือละเว้นการกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้

เสียหายแก่ราชการหรือท าให้เสียระเบียบแบบแผนของต ารวจ  
(๑๖) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้ อ่ืนกระท าการหา

ผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  

(๑๗) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ หรือด ารง
ต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  

(๑๘) กระท าการหรือไม่กระท าการตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 



๙๔ 
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หรอืกระท าการ อันถือว่ากระท าความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๗๙  การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่การกระท า

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้

ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ 
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็น

เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ
ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  

(๓) เหยียดหยาม กดขี่ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(๔) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนัก
กว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักว่า
โทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๕) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๖) กระท าหรือละเว้นการกระท าใด ๆ รวมทั้งการกระท าผิดตาม

มาตรา ๗๘ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
(๗) กระท าการหรือไม่กระท าการตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

มาตรา ๑๐๔ การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ การกระท า
ดังต่อไปนี้  

(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้
ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้หรือเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนได้รับ  
ความเสียหาย  

(๒) ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ ก.ตร. ก าหนด  
(๓) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็น

เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ
ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดย
มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ  

(๔) เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือในระหว่างที่แต่ง
เครื่องแบบต ารวจ  

(๕) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่า
โทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษ
จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ  

(๖) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
(๗) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ วรรคสาม หรือไม่

 



๙๕ 
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ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง  
(๘) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโดยจงใจเพ่ือช่วยเหลือ

บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดตามมาตรา ๗๙ 
วรรคสี่ หรือกระท าการตามมาตรา ๗๙ วรรคห้า 

(๙) กระท าหรือละเว้นการกระท าใด ๆ รวมทั้งการกระท าผิดตาม
มาตรา ๑๐๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  

(๑๐) กระท าการหรือไม่กระท าการตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 
มาตรา ๘๐  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้     

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

วิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และ
การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในระเบียบ ก.ตร. 

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรจะกล่าวหาว่าข้าราชการต ารวจผู้ใด
กระท าผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันทีตามที่บัญญัติไว้
ในหมวด ๖ 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้และตามหมวด ๖ 
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

มาตรา ๑๐๕ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้   
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิด
วินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่
ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  

วิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและการ
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในระเบียบ ก.ตร.  

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรจะกล่าวหาว่าข้าราชการต ารวจผู้ใด
กระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันทีตามท่ีบัญญัติไว้
ในหมวด ๗  

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้และตามหมวด ๗ 
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
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มาตรา ๘๑  เมื่อมีความจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาวินัยและปราบปรามข้าราชการต ารวจผู้ก่อการ
ก าเริบ หรือเพ่ือบังคับข้าราชการต ารวจผู้ละทิ้งหน้าที่ให้กลับท าหน้าที่
ของตน ผู้บังคับบัญชาอาจใช้อาวุธหรือก าลังบังคับได้ และถ้าได้กระท า
โดยสุจริตตามสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ช่วยเหลือไม่ต้อง
รบัผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

เมื่ อมี เหตุดั งกล่ าว  ผู้ บั งคับบัญชาจะต้องรายงานไปยั ง
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามล าดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
โดยเร็ว 

มาตรา ๑๐๖ เมื่อมีความจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาวินัยและปราบปรามข้าราชการต ารวจผู้ก่อการ
ก าเริบ หรือเพ่ือบังคับข้าราชการต ารวจผู้ละทิ้งหน้าที่ให้กลับท าหน้าที่
ของตน ผู้บังคับบัญชาอาจใช้อาวุธหรือก าลังบังคับได้ และถ้าได้กระท า
โดยสุจริต ตามสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ช่วยเหลือไม่ต้อง
รับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา  

เมื่ อมี เหตุดั งกล่ าว  ผู้ บั งคับบัญชาจะต้องรายงานไปยั ง
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามล าดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
โดยเร็ว 

 

มาตรา ๘๒  โทษทางวินัยมี ๗ สถาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ์  
(๒) ทัณฑกรรม 
(๓) กักยาม 
(๔) กักขัง 
(๕) ตัดเงินเดือน 
(๖) ปลดออก 
(๗) ไล่ออก 
การลงโทษภาคทัณฑ์  ได้แก่ การลงโทษแก่ผู้กระท าผิดอันควร

ต้องรับโทษสถานหนึ่งสถานใด แต่มีเหตุอันควรปรานี จึงเพียงแค่แสดง
ความผิดผู้นั้นให้ปรากฏไว้ 

การลงโทษทัณฑกรรม ได้แก่ การให้ท างานโยธาการให้อยู่เวรยาม 

มาตรา ๑๐๗ โทษทางวินัยมี ๗ สถาน ดังต่อไปนี้  
(๑) ภาคทัณฑ์  
(๒) ทัณฑกรรม  
(๓) กักยาม  
(๔) กักขัง  
(๕) ตัดเงินเดือน  
(๖) ปลดออก  
(๗) ไล่ออก  
การลงโทษภาคทัณฑ์ ได้แก่ การลงโทษแก่ผู้กระท าผิดอันควร

ต้องรับโทษสถานหนึ่งสถานใดแต่มีเหตุอันควรปรานี จึงเพียงแค่แสดง
ความผิดผู้นั้นให้ปรากฏไว้  

การลงโทษทัณฑกรรม ได้แก่ การให้ท างานโยธา การให้อยู่เวรยาม 
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นอกจากหน้าที่ประจ าหรือการให้ท างานสาธารณประโยชน์ซึ่งต้อง
ไม่เกินหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน 

การลงโทษกักยาม ได้แก่ การกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่
สมควรตามท่ีจะก าหนด 

การลงโทษกักขัง ได้แก่ การขังในที่จัดไว้เพ่ือควบคุมแต่เฉพาะคน
เดียวหรือหลายคนรวมกันตามที่จะได้มีค าสั่ง 

การลงโทษกักยามหรือกักขังจะใช้งานโยธาหรืองานอ่ืนของทาง
ราชการด้วยก็ได้แต่ต้องไม่เกินหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน 

นอกจากหน้าที่ประจ า หรือการให้ท างานสาธารณประโยชน์ซึ่งต้อง
ไมเ่กินหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน  

การลงโทษกักยาม ได้แก่ การกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่
สมควรตามท่ีจะก าหนด  

การลงโทษกักขัง ได้แก่ การขังในที่จัดไว้เพื่อควบคุมแต่เฉพาะคน
เดียวหรือหลายคนรวมกันตามที่จะได้มีค าสั่ง  

การลงโทษกักยามหรือกักขังจะใช้งานโยธาหรืองานอ่ืนของทาง
ราชการด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน 

มาตรา ๘๓  การลงโทษข้าราชการต ารวจให้ท าเป็นค าสั่งโดย
ระบุในค าสั่งด้วยว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใด 

วิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ 
ก.ตร. 

มาตรา ๑๐๘ การลงโทษข้าราชการต ารวจให้ท าเป็นค าสั่งโดย
ระบุในค าสั่งด้วยว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใด  

วิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ 
ก.ตร. 

 

หมวด 6 
การด าเนินการทางวินัย 

---------------- 
          มาตรา ๘๔  เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า
ข้าราชการต ารวจผู้ใดกระท าผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการ
สืบสวนข้อเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ 
          ในการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูก
ร้องเรียนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริง

หมวด ๗ 
การด าเนินการทางวินัย 

---------------- 
มาตรา ๑๐๙ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า

ข้าราชการต ารวจผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พิจารณา
พฤติการณ์และหลักฐานในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้น
กระท าผิดวินัยหรือไม่ ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรจะให้ด าเนินการ
สืบสวนข้อเท็จจริงก่อนก็ได้ ในการสืบสวนข้อเท็จจริงจะมอบหมายให้
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนช่วยกันด าเนินการสืบสวนก็ได้  
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ภายในเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยให้สั่งยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๖ แล้วแต่กรณี ทันที 
 

ในการด าเนินการสืบสวนตามวรรคหนึ่ง ต้องให้โอกาสผู้ถูก
กล่าวหาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง โดยจะก าหนดเวลาให้ชี้แจงก็ได้  ถ้าเห็นว่า
กรณี ไม่มีมูลที่ ควรกล่ าวหาว่ ากระท าผิดวินัย  ให้สั่ งยุติ เ รื่ องได้  
ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้ด าเนินการต่อไป 
ตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ แล้วแต่กรณี ทันที 

มาตรา ๘๕  เมื่อข้าราชการต ารวจถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาน าส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
มาตรา ๘๔ มาพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙ 

มาตรา ๑๑๐ เมื่อข้าราชการต ารวจถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง และได้มีการด าเนินการตามมาตรา ๑๐๙ แล้วให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๑๑๖ โดยเร็ว ในกรณีที่มี    
การสืบสวน ให้น าผลการสืบสวนมาใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินการ 

 

มาตรา ๘๖  เมื่อข้าราชการต ารวจถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน ในการ
สอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็
ได้  ทั้งนี้  เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา เมื่อ
ด าเนินการแล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัย ให้ด าเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ แล้วแต่กรณี ถ้าฟังไม่ได้ว่าผู้ถูก
กล่าวหากระท าผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง 

ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอ่ืนตามที่ก าหนด
ในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ข้าราชการต ารวจต าแหน่งต่างกันถูกกล่าวหาว่ากระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันให้ผู้มีอ านาจส าหรับผู้ถูกกล่าวหาที่มี

มาตรา ๑๑๑ เมื่อข้าราชการต ารวจถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน ในการ
สอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยาน
ก็ได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา เมื่อ
ด าเนินการแล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัย ให้ด าเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๑๗ แล้วแต่กรณี ถ้าฟังไม่ได้ว่า    
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง  

ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๗ หรือผู้บังคับบัญชาอ่ืนตามที่ก าหนด
ในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  

ในกรณีที่ข้าราชการต ารวจต าแหน่งต่างกันถูกกล่าวหาว่ากระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกัน ให้ผู้มีอ านาจส าหรับผู้ถูกกล่าวหาที่มี

 



๙๙ 
  

 
 

พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  
(ภายหลังการประชมุคณะรฐัมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564) 

หมายเหตุ 

ต าแหน่งในระดับสูงกว่าเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการ

สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๐๑ และผลการสอบสวนปรากฏว่า
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการสั่ง
การตามผลการสอบสวนโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ
ด าเนินการสอบสวนใหม่ แต่ทั้ งนี้  ต้องแจ้งข้ อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดย
จะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและ
น าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 

ต าแหน่งในระดับสูงกว่าเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการ

สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๒๙ แม้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนจะมิได้ก าหนดให้สอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผล
การสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการสั่งการตามผลการสอบสวนโดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือด าเนินการสอบสวนใหม่ แต่ทั้งนี้  ต้องแจ้ง 
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้
ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้
ถูกกล่าวหาชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 

มาตรา ๘๗  หลักเกณฑ์  วิธีการและระยะเวลาเกี่ยวกับการ
สืบสวน และการสอบสวนที่ต้องด าเนินการตามมาตรา ๘๔ และมาตรา 
๘๖ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 

ในการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจตามมาตรา ๘๕ 
มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ ให้พิจารณาสั่งการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันได้รับส านวน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นตามที่
ก าหนดในระเบียบ ก.ตร. ซึ่งท าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดย
แต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน ในการนี้ หากยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ 
ให้ข้าราชการต ารวจผู้ถูกกล่าวหากลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อน และให้ถือว่า
ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสืบสวนหรือสอบสวน แล้วแต่กรณี นับแต่วัน

มาตรา ๑๑๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการ
สืบสวน การสอบสวน และการด าเนินการตามมาตรา ๑๐๙ มาตรา 
๑๑๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร.  

ในการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจตามมาตรา ๑๑๐ 
มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๑๗ ให้พิจารณาสั่งการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันได้รับส านวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น
อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็ให้ขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตาม
มาตรา ๙๗ เพ่ือขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้ง
จะต้องไม่เกินสามสิบวัน ในการนี้ หากยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปนั้นพิจารณาสั่งการแทนภายในสามสิบวัน นับ
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ครบก าหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าการพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้นจะเสร็จ
สิ้นและมีค าสั่ง 

ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 
จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสืบสวน หรือสอบสวนก็ได้ 

แต่วันครบก าหนดเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งให้สั่งลงโทษทางวินัยแก่
ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นโดยไม่ต้องด าเนินการสืบสวนหรือสอบสวน  

ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 
จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้  

ในระหว่างการสอบสวน จะน าเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็น
ข้ออ้างในการด าเนินการใดให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ เว้น
แต่ผู้ บั งคับบัญชาจะสั่ ง พักราชการหรือสั่ ง ให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 

 มาตรา ๑๑๓ ในการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต ารวจ 
หากเรื่องที่ข้าราชการต ารวจถูกกล่าวหาเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่าง      
การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอยู่ด้วย ก็ไม่เป็นเหตุให้ต้องชะลอการ
ด าเนินการทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยและลงโทษ
ทางวินัยต่อไปได้โดยไม่ต้องรอผลการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

ในกรณีที่ ผู้ บั ง คั บบั ญช า ได้ รั บ ส า นวนการ ไต่ ส วนขอ ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่า กรณีมีมูล
ความผิดทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่
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ข้าราชการต ารวจผู้นั้นตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม    
การทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐได้มีมติ โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และ
หากการกระท าผิดวินัยดังกล่าวเป็นกรณีที่มีการฟ้องเป็นคดีอาญาด้วย
ในฐานความผิดเดียวกัน แล้วต่อมาศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าการ
กระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิดอาญาหรือจ าเลยมิได้กระท าความผิด 
ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเพ่ือพิจารณาทบทวน
การลงโทษทางวินัยที่ได้ด าเนินการไปแล้ว โดยน าค าพิพากษาดังกล่าว
มาประกอบพิจารณาด้วย หากผลการพิจารณาสอดคล้องกับผลของ    
ค าพิพากษาก็ให้แก้ไขค าสั่งให้ถูกต้อง และมีค าสั่งให้รับข้าราชการ
ต ารวจผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ แต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการไปก่อนแล้ว    
ก็ให้เยียวยาชดเชยตามสมควร 

 มาตรา ๑๑๔ ในการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต ารวจ 
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าคดีมีมูลเหตุแห่งความผิดทางอาญาและได้มี
การด าเนินคดีอาญาด้วย ไม่เป็นเหตุให้ต้องชะลอการด าเนินการทางวินัย 
แม้ว่าจะเป็นการด าเนินคดีอาญาในเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันก็ตาม  

ในกรณีที่ไดม้ีการด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการต ารวจ
ไปแล้ว และต่อมาศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดแตกต่างไปจากผลการ
ด าเนินการทางวินัย หากผลของค าพิพากษาว่าจ าเลยกระท าความผิด 
และการลงโทษทางวินัยที่ ได้ด าเนินการไปแล้วเบากว่าผลของค า
พิพากษา ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทบทวนการลงโทษทางวินัยใหม่
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เพ่ือให้สอดคล้องกับผลของค าพิพากษาดังกล่าว โดยให้น าค าพิพากษา
นั้นมาพิจารณาเพื่อสั่งลงโทษ แต่หากเป็นกรณีที่ได้มีการลงโทษทางวินัย
โดยสั่ งปลดออกหรือไล่ออก แล้วศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่า       
การกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิดอาญาหรือจ าเลยมิได้กระท า
ความผิด ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทบทวนการด าเนินการทางวินัยที่ได้
ด าเนินการไปแล้วใหม่ โดยน าค าพิพากษาดังกล่าวมาประกอบพิจารณา
ด้วย หากผลการพิจารณาสอดคล้องกับผลของค าพิพากษาก็ให้แก้ไข
ค าสั่งให้ถูกต้อง และมีค าสั่งให้รับข้าราชการต ารวจผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการ แต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการไปก่อนแล้วก็ให้เยียวยาชดเชยตาม
สมควร 

มาตรา ๘๘  เมื่อมีเหตุจ าเป็นจะต้องกักตัวข้าราชการต ารวจ 
ซึ่งถูกกล่าวหาไว้เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน เช่น จะหลบหนี หรือจะ
ไปท าร้าย หรือข่มขู่ผู้เสียหายหรือพยาน ให้ผู้บังคับบัญชามีอ านาจกักตัว
ข้าราชการต ารวจนั้นระหว่างด าเนินการสอบสวนได้เท่าที่จ าเป็นแก่การ
สอบสวน แต่ต้องไม่เกินอ านาจลงโทษกักขังของผู้สั่งกักตัวและต้องไม่
เกินสิบห้าวัน 

มาตรา ๑๑๕ เมื่อมีเหตุจ าเป็นจะต้องกักตัวข้าราชการต ารวจซึ่ง
ถูกกล่าวหาไว้เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน เช่น จะหลบหนีหรือจะไป
ท าร้ายหรือข่มขู่ผู้เสียหายหรือพยาน ให้ผู้บังคับบัญชามีอ านาจกักตัว
ข้าราชการต ารวจนั้นระหว่างด าเนินการสอบสวนได้เท่าที่จ าเป็นแก่การ
สอบสวน แต่ต้องไม่เกินอ านาจลงโทษกักขังของผู้สั่งกักตัวและต้องไม่
เกินสิบห้าวัน  

ในกรณีที่ข้าราชการต ารวจตามวรรคหนึ่งถูกลงโทษกักยามหรือ
กักขังให้หักจ านวนวันที่ถูกกักตัวออกจากระยะเวลากักยามหรือกักขัง
ด้วย และในกรณีที่ถูกลงโทษทัณฑกรรม ให้ถือว่าการถูกกักตัว 
เป็นการรับโทษส าหรับความผิดนั้นแล้ว 
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มาตรา ๘๙  ข้าราชการต ารวจผู้ ใดกระท าผิดวินัยอย่าง ไม่
ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง 
หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอัน
ควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการ
ลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอัน
ควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษทัณฑกรรม 

ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้กระท าผิดวินัยควรได้รับโทษสูงกว่าที่
ตนมีอ านาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของตนที่มีอ านาจ 
เพ่ือให้พิจารณาด าเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี 

ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงด
โทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

มาตรา ๑๑๖ ข้าราชการต ารวจผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง 
หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสม กับความผิด ถ้ามีเหตุอัน
ควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการ
ลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอัน
ควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษทัณฑกรรม  

ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้กระท าผิดวินัยควรได้รับโทษสูงกว่าที่
ตนมีอ านาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของตนที่มีอ านาจ
เพ่ือให้พิจารณาด าเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี  

ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงด
โทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้  

การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาจะมีอ านาจสั่งลงโทษผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

 

มาตรา ๙๐  ข้าราชการต ารวจผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๗๒ สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการ
พิจารณาลงโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก 

การพิจารณาสั่งลงโทษของผู้มีอ านาจตามมาตรา ๗๒ (๒) (๓) 
และ(๔) ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
เสนอโดยคณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรองหัวหน้า

มาตรา ๑๑๗ ข้าราชการต ารวจผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๗ สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่ งกรณี  ถ้ ามี เหตุ อันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบ 
การพิจารณาลงโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก  

การพิจารณาสั่งลงโทษของผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๗ (๒) (๓) 
และ (๔) ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวตั้งคณะกรรมการเพ่ือเสนอแนะว่าจะ
ลงโทษในสถานใด  โดยคณะกรรมการดั งกล่ าวอย่ างน้อยต้อง

 



๑๐๔ 
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หน่วยงานนั้นทุกคน ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 
ผู้ถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้  ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ

บ านาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 
 

ประกอบด้วยรองหัวหน้าหน่วยงานนั้นทุกคนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในกฎ ก.ตร. และต้องพิจารณาเสนอแนะภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับส านวนการสอบสวนจากผู้บังคับบัญชา  

ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตาม
วรรคสอง แล้วรายงานให้ ก.ตร.ทราบ  

ผู้ถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้  ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
บ านาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 

มาตรา ๙๑  เมื่อผู้บั งคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยแก๋
ข้าราชการต ารวจผู้ใดแล้ว ให้รายงานการด าเนินการทางวินัยต่อ
ผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งเหนือผู้ด าเนินการทางวินัยและผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งเห็นว่า   
การยุติเรื่อง การงดโทษหรือการลงโทษเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสม ก็ให้มีอ านาจสั่งลงโทษ เพ่ิมโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษ
ที่หนักข้ึน ลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดยให้
ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือ
เหมาะสมตามควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในค าสั่ง
เดิมให้ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที่เห็นว่าควรด าเนินการอย่าง
ใดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรมก็ให้มี
อ านาจด าเนินการหรือสั่งด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี โดยการสั่ง
ลงโทษหรือเพ่ิมโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น ต้องไม่เกินอ านาจของตน

มาตรา ๑๑๘ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยแก่
ข้าราชการต ารวจผู้ใดแล้ว ให้รายงานการด าเนินการทางวินัยต่อ
ผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งเหนือผู้ด าเนินการทางวินัย และผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ  

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งเห็นว่า   
การยุติเรื่อง การงดโทษหรือการลงโทษ เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสม ก็ให้มีอ านาจสั่งลงโทษ เพ่ิมโทษเป็นสถานโทษ หรืออัตราโทษ 
ที่หนักข้ึน ลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดยให้
ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือ
เหมาะสมตามควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในค าสั่ง
เดิมให้ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีท่ีเห็นว่าควรด าเนินการอย่าง
ใดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรมก็ให้มี
อ านาจด าเนินการหรือสั่งด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี โดยการสั่ง
ลงโทษหรือเพ่ิมโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น ต้องไม่เกินอ านาจของตน
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ตามมาตรา ๘๙ และการเพ่ิมอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่
เกินอ านาจนั้นด้วย ถ้าเกินอ านาจของตน ก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ของผู้นั้นตามล าดับเพ่ือให้พิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีทั้งนี้ ถ้า
เห็นว่าการจะสั่งลงโทษหรือเพ่ิมโทษนั้นกรณีเป็นการกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ก็ให้รายงานต่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เพ่ือให้
พิจารณาด าเนินการ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามมาตรา ๘๙ สั่งยุติเรื่อง 
หรือสั่งงดโทษข้าราชการต ารวจผู้ใดไปแล้ว แต่ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติเห็นว่ากรณีเป็นการกระท าผิดวิันยอย่างร้ายแรง หรือเมื่อได้รับ
รายงานที่ผู้บังคับบัญชาตามวรรคสองเห็นว่ากรณีเป็นการกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจด าเนินการตาม
มาตรา ๘๖ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๘๖ ไว้แล้ว ก็ให้ด าเนินการตามมาตรา ๙๐ 

เมื่อมีกรณีเพ่ิมโทษ ลดโทษงดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีค าสั่ง
ใหม่ และในค าสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิมด้วย พร้อมทั้ง
ระบุวิธีการด าเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามค าสั่งเดิมรับโทษที่เพ่ิมขึ้น หรือ
กลับคืนสู่ฐานะเดิม แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎ ก.ตร. 

ตามมาตรา ๑๑๖ และการเพ่ิมอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมต้อง
ไม่ เกินอ านาจนั้ นด้วย ถ้ า เกินอ านาจของตน ก็ ให้ รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นตามล าดับเพ่ือให้พิจารณาด าเนินการตามควรแก่
กรณี ทั้งนี้ ถ้าเห็นว่าการจะสั่งลงโทษหรือเพ่ิมโทษนั้นกรณีเป็นการ
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้รายงานต่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
เพ่ือให้พิจารณาด าเนินการ  

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามมาตรา ๑๑๖ สั่งยุติเรื่อง 
หรือสั่งงดโทษข้าราชการต ารวจผู้ใดไปแล้ว แต่ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่ ง ช าติ เ ห็ น ว่ า ก รณี เ ป็ น ก า รก ร ะท า ผิ ด วิ นั ย อย่ า ง ร้ า ย แ ร ง  
หรือเมื่อได้รับรายงานที่ผู้บังคับบัญชาตามวรรคสองเห็นว่ากรณีเป็นการ
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจ
ด า เนินการตามมาตรา ๑๑๑ แต่ถ้า เป็นกรณีที่ ได้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๑ ไว้แล้ว ก็ให้ด าเนินการตาม
มาตรา ๑๑๗  

เมื่อมีกรณีเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีค าสั่ง
ใหม่ และในค าสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิมด้วย พร้อมทั้ง
ระบุวิธีการด าเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามค าสั่งเดิมรับโทษที่เพ่ิมขึ้นหรือ
กลับคืนสู่ฐานะเดิม แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎ ก.ตร. 

 
 



๑๐๖ 
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หมายเหตุ 

มาตรา ๙๒  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงหรือสั่งให้ข้าราชการต ารวจออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว 
ถ้า ก.ตร. พิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนเพ่ิมเติมหรือ
สอบสวนใหม่ ให้ ก.ตร. มีอ านาจสอบสวนเพ่ิมเติมหรือสอบสวนใหม่ใน
เรื่องนั้นได้ตามความจ าเป็นโดยจะสอบสวนเองหรือตั้งอนุกรรมการหรือ
ให้คณะกรรมการสอบสวน สอบสวนเพ่ิมเติมหรือสอบสวนใหม่แทนก็ได้ 
หรือก าหนดประเด็น หรือข้อส าคัญที่ต้องการทราบส่งไป เพ่ือให้
คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมท าการสอบสวน
เพ่ิมเติมได้ด้วยในการด าเนินการตามมาตรานี้ให้น ามาตรา ๙๓ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๙ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงหรือสั่งให้ข้าราชการต ารวจออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ให้
รายงาน ก.ตร. เพ่ือทราบ แต่ในกรณีท่ี ก.ตร. มีเหตุอันสมควร ก.ตร. จะสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขการด าเนินการหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ถูกต้องก็ได้  

การรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ตร. ก าหนด 

 

มาตรา ๙๓  ให้ผู้สืบสวน กรรมการสืบสวน และกรรมการ
สอบสวน เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้
กรรมการสอบสวนมีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่
ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอ านาจเรียกให้กระทรวง 
ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน 
บริษัท หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทน หรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้
ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

มาตรา ๑๒๐ ให้ผู้สืบสวนและกรรมการสอบสวนเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้กรรมการสอบสวนมี
อ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของกรรมการ
สอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอ านาจเรียกให้กระทรวง ทบวง กรม 
หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท 
หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 

มาตรา ๙๔ ข้าราชการต ารวจผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่
เพราะเหตุตาย มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า 

มาตรา ๑๒๑ ข้าราชการต ารวจผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่
เพราะเหตุตายมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า 

 



๑๐๗ 
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หมายเหตุ 

ขณะรับราชการได้กระท าหรือละเว้นกระท าการใดอันเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มี
หน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการหรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณี
ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า ในขณะ
รับราชการได้กระท าความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทท่ีไม่เก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอ านาจด าเนินการ
ทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ด าเนินการทางวินัย 
และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้
ออกจากราชการแต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจาก
ราชการ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้องคดีอาญาหรือ
ต้องหาคดีอาญา หลังจากที่ข้าราชการต ารวจผู้ใดออกจากราชการแล้ว 
ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสืบสวน หรือ
พิจารณาด าเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้
ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ โดยต้องเริ่มด าเนินการ
สอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการและต้องสั่ง
ลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ ส าหรับกรณีที่เป็น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม จะต้องสั่งลงโทษ
ภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ 

ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนค าสั่ง

ขณะรับราชการได้กระท าหรือละเว้นกระท าการใดอันเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มี
หน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมี
กรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า 
ในขณะรับราชการได้กระท าความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอ านาจ
ด าเนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสอบสวนหรือพิจารณา
ด าเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับ
แต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ  

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหาหรือฟ้องคดีอาญาหรือ
ต้องหาคดีอาญา หลังจากที่ข้าราชการต ารวจผู้ใดออกจากราชการแล้ว 
ให้ผู้มีอ านาจด า เนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการ สอบสวน 
หรือพิจารณา ด าเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ใน
หมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ โดยต้องเริ่ม
ด าเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ผู้นั้นออกจากราชการ และ
ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ ส าหรับ
กรณีท่ีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรา ๑๑๒ วรรคสาม จะต้อง
สั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ ผู้นั้นออกจากราชการ  

ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนค าสั่ง



๑๐๘ 
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ลงโทษ หรือองค์กรพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยหรือองค์กร
ตรวจสอบรายงานการด าเนินการทางวินัยมีค าวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ
ให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุ
กระบวนการด าเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้มีอ านาจ
ด าเนินการทางวินัยด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่
วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด หรือมีค าวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม 
ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู ้นั ้นกระท าผิดวินัยอย่าง      
ไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการต ารวจซึ่งถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรา ๙๕ 

ลงโทษ หรือ ก.พ.ค.ตร. มีมติให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการด าเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยด าเนินการทางวินัยให้แล้ว
เสร็จภายในสองปี นับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดหรือมีค าวินิจฉัยของ 
ก.พ.ค.ตร. แล้วแต่กรณี  

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม 
ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรงก็ให้งดโทษ 

มาตรา ๙๔/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการต ารวจผู้ใดซึ่งออกจากราชการ
แล้ว การด าเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการต ารวจผู้นั้นให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมาย
ว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระท า
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ 

มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการต ารวจผู้ใด ซึ่งออกจากราชการ
แล้ว การด าเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการต ารวจผู้นั้นให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมาย
ว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระท า
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ 

 



๑๐๙ 
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หมายเหตุ 

มาตรา ๙๕  ข้าราชการต ารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระท า
ความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุ โทษ ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๗๒ หรือ
ผู้บังคับบัญชาอื่นตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอ านาจสั่งพักราชการ
หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
ทางวินัยได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยว่าผู้
นั้นมิได้กระท าผิดหรือกระท าผิดไม่ถึงกับถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 
และไม่มีกรณีที่จะตองอูอกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนก็ให้ผู้มีอ านาจ
ดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งใน
ระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนั้น 

เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการต ารวจผู้ใดพักราชการหรือออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูก
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีกผู้มีอ านาจตาม
มาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอ่ืนตามที่ก าหนดในระเบียบ ก.ตร. มี
อ านาจด าเนินการสืบสวน หรือพิจารณาตามมาตรา ๘๔ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ ตลอดจนด าเนินการทางวินัย
ตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับค าสั่งให้กลับเข้า
รับราชการหรือได้รับค าสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ ที่มิใช่เป็น

มาตรา ๑๒๓ ข้าราชการต ารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระท า
ความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุ โทษ ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๗ หรือ
ผู้บังคับบัญชาอื่นตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอ านาจสั่งพักราชการ
หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
ทางวินัยได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยว่าผู้
นั้นมิได้กระท าผิดหรือกระท าผิดไม่ถึงกับถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนก็ให้ผู้มีอ านาจ
ดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งใน
ระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนั้น  

เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการต ารวจผู้ใดพักราชการหรือออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูก
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก ผู้มีอ านาจ 
ตามมาตรา ๙๗ หรือผู้บังคับบัญชาอ่ืนตามที่ก าหนดในระเบียบ ก.ตร. มี
อ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๑๐๙ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา ๑๑๑ ตลอดจนด าเนินการทางวินัย
ตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้  

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับค าสั่งให้กลับเข้า
รับราชการหรือได้รับค าสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ ที่มิใช่เป็น

 



๑๑๐ 
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หมายเหตุ 

การลงโทษ ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการต ารวจตลอดระยะเวลา
ระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน 
และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการการสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้
ก่อน และการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร 

การลงโทษ ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการต ารวจตลอดระยะเวลา
ระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

เมื่อมีการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต ารวจซึ่งถูกสั่งพัก
ราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเสร็จ ให้ผู้มีอ านาจตาม
มาตรา ๙๗ สั่งลงโทษตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควร
ลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ และให้มีค าสั่ง
ลงโทษย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  

เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน 
และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น  

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้
ก่อน และการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร.  

ให้น าความในมาตรา ๑๒๑ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการต ารวจซึ่ง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม แต่
ระยะเวลาให้นับแต่วันที่ พ้นจากราชการด้วยเหตุ อ่ืนที่มิ ใช่ เหตุ 
การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 
 



๑๑๑ 
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 มาตรา ๑๒๔ ข้าราชการต ารวจซึ่งโอนมาตามมาตรา ๘๖ (๑) 
ผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการต ารวจผู้นั้นด าเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ถ้า
เป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนของ
ผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้สืบสวนหรือพิจารณาหรือสอบสวน
ต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจผู้นั้น
พิจารณาด าเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ทั้งนี้ในการสั่ง
ลงโทษทางวินัยให้พิจารณาตามความผิดและการลงโทษตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการหรือระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่โอน
มานั้น แล้วแต่กรณี 

 

มาตรา ๙๖ ข้าราชการต ารวจผู้ใดมีกรณีที่อาจถูกสืบสวนหรือ
สอบสวนว่ามีการกระท าผิดวินัยแต่ได้ออกจากราชการก่อนด าเนินการ
สืบสวนหรือสอบสวน หากภายหลังได้กลับเข้ารับราชการใหม่ภายในห้า
ปีให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๗๒ ด าเนินการสั่งให้มีการ
สืบสวนหรือสอบสวนต่อไป 

 มาตรา ๙๖ ยกเลิกโดย พ.ร.บ.
ต า รวจแห่ งชาติ  (ฉบับที่ ๔ )   
พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

หมวด 7 
การออกจากราชการ 

---------------- 
มาตรา 97 ข้าราชการต ารวจออกจากราชการเมื่อ  
(๑) ตาย  
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ

หมวด ๘ 
การออกจากราชการ 

---------------- 
มาตรา ๑๒๕ ข้าราชการต ารวจออกจากราชการเมื่อ  
(๑) ตาย  
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ

 



๑๑๒ 
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ข้าราชการ  
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๙๙ 
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๘ มาตรา 

๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓  
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน

ระเบียบ ก.ตร.  
          การออกจากราชการของข้าราชการต ารวจเฉพาะผู้ที่ต้องรับ
ราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ข้าราชการ  
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๑๒๗  
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๖ 

มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ หรือมาตรา ๑๓๑  
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ในระเบียบ ก.ตร.  
การออกจากราชการของข้าราชการต ารวจเฉพาะผู้ที่ต้องรับ

ราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๙๘  ผู้ใดได้รับบรรจุเข้าเป็นข้าราชการต ารวจ หาก
ภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ 
หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนึ่งตามมาตรา ๔๕ ตั้งแต่ก่อน
ได้รับการบรรจุ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให้ออกจากราชการ แต่
ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่
และการรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ ได้รับจากทางราชการ
ก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว 
ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดได้รับบรรจุเข้าเป็นข้าราชการต ารวจ หาก
ภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๓ 
หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรา ๖๑ ตั้งแต่ 
ก่อนได้รับการบรรจุ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๗ สั่งให้ออกจากราชการ 
แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่และ
อ านาจและการรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับจากทาง
ราชการก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการ เป็นไปโดย
สุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมาย ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 

มาตรา ๙๙  ข้าราชการต ารวจผู้ ใดประสงค์จะลาออกจาก
ราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง 

มาตรา ๑๒๗ ข้าราชการต ารวจผู้ใดประสงค์จะลาออกจาก
ราชการ ให้ยื่นหนังสือ ขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง 

 



๑๑๓ 
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หมายเหตุ 

เพ่ือให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอ่ืนตามที่ก าหนดใน
ระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ในกรณีที่ข้าราชการต ารวจขอลาออกเพ่ือด ารงต าแหน่งที่ก าหนด
โดยรัฐธรรมนูญต าแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้การลาออกมี
ผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าผู้มีอ านาจตามมาตรา ๗๒ หรือ
ผู้บังคับบัญชาอ่ืนตามที่ก าหนดในระเบียบ ก.ตร. เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน
นับแต่วันขอลาออกก็ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาต
ให้ลาออกและการยับยั้งการลาออกจากราชการให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในระเบียบ ก.ตร. 

 

เพ่ือให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๗ หรือผู้บังคับบัญชาอ่ืนตามที่ก าหนด 
ในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้พิจารณาอนุญาต  

ในกรณีที่ข้าราชการต ารวจขอลาออกเพ่ือด ารงต าแหน่งที่ก าหนด
โดยรัฐธรรมนูญต าแหน่งทางการเมือง หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้การลาออก
มีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก  

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๗ หรือ
ผู้บังคับบัญชาอ่ืนตามที่ก าหนดในระเบียบ ก.ตร. เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน เก้าสิบวัน 
นับแต่วันขอลาออกก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ถ้าผู้ขอลาออกมิได้ถอนใบลา
ออกก่อนครบก าหนดระยะเวลาการยับยั้ง ให้ถือว่าการลาออกนั้นมีผล
เมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ได้ยับยั้งไว้ 

ในกรณีที่ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๗ หรือผู้บังคับบัญชาอ่ืนตามที่
ก าหนด ในระเบียบ ก.ตร. มิได้ยับยั้งตามวรรคสาม ให้การลาออกนั้นมี
ผลตั้งแต่วันขอลาออก  

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาต
ให้ลาออก และการยับยั้งการลาออกจากราชการ ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในระเบียบ ก.ตร. 

มาตรา ๑๐๐  ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๗๒ มีอ านาจสั่ งให้
ข้าราชการต ารวจออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้ แต่ในการสั่งให้ออกจากราชการ

มาตรา ๑๒๘ ผู้ มีอ านาจตามมาตรา ๙๗ มีอ านาจสั่ ง ให้
ข้าราชการต ารวจ ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้ แต่ในการสั่งให้ออกจากราชการ 

 



๑๑๔ 
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หมายเหตุ 

เพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน นอกจากให้ท าได้ในกรณีที่ระบุไว้ใน
มาตราอ่ืนแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการแล้ว ให้ท าได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ 

(๑) เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ราชการของตนได้โดยสม่ าเสมอ 

(๒) เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความ
ประสงค์ของทางราชการ 

(๓) เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 
๔๘ (๑) (๔) (๕) หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่
ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

(๔) เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

เพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน นอกจากให้ท าได้ในกรณีที่ระบุไว้ใน
มาตราอ่ืนแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการแล้ว ให้ท าไดใ้นกรณีดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ราชการของตนได้ โดยสม่ าเสมอ  

(๒) เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความ
ประสงค์ ของทางราชการ  

(๓) เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 
๖๓ (๑) หรือ (๔) หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่
ก าหนดในกฎ ก.ตร.  

(๔) เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

มาตรา ๑๐๑  ข้าราชการต ารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหนึ่งใน
อันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และผู้บังคับบัญชาต าแหน่งตั้งแต่ผู้ก ากับ
การหรือเทียบเท่าผู้ก ากับการขึ้นไปเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้ นรับ
ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้อง
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้

มาตรา ๑๒๙ ข้าราชการต ารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งใน
อันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการและผู้บังคับบัญชาต าแหน่งตั้งแต่ผู้ก ากับการ
หรือเทียบเท่าผู้ก ากับการขึ้นไปเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการ
ต่อไปจะเป็ นการเสียหายแก่ราชการ  ก็ ให้ ผู้ มี อ านาจดั งกล่ าว 
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้อง
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้
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หมายเหตุ 

ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วยเมื่อได้มีการ
สอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เห็นว่าสมควรให้ออกจากราชการ ก็ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอ
เรื่องต่อผู้มีอ านาจตามมาตรา ๗๒ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนได้ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าการ
สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๘๖ ในเรื่องที่จะต้องสอบสวนตาม
วรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ ได้สอบสวนไว้
แล้ว ผู้มีอ านาจตามวรรคหนึ่งจะใช้ส านวนการสอบสวนนั้นมาพิจารณา
ด าเนินการโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 

ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย เมื่อได้มี    
การสอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา เห็ นว่ าสมควรให้ ออกจากราชการ  ก็ ให้ ผู้ สั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการเสนอเรื่องต่อผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๗ เพ่ือพิจารณาสั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนได้  

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าการ
สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๑๑ ในเรื่องที่จะต้องสอบสวนตาม
วรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๑ ได้สอบสวน 
ไว้แล้ว ผู้มีอ านาจตามวรรคหนึ่งจะใช้ส านวนการสอบสวนนั้นมา
พิจารณาด าเนินการ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรค
หนึ่งกไ็ด้  

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ในกฎ ก.ตร. 

มาตรา ๑๐๒  เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ แต่ไม่ได้ความ
แน่ชัดว่าผู้นั้นกระท าผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแต่มีมลทิน
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น หากจะให้รับราชการต่อไปจะ
เป็นการเสียหายแก่ราชการก็ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให้ผู้นั้น
ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนได้ 

 

มาตรา ๑๓๐ เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๑ แต่ไม่ได้ความ
แน่ ชั ดว่ าผู้ นั้ นกระท าผิ ดที่ จะถู กลง โทษปลดออกหรื อ ไล่ ออก  
แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น หากจะให้รับราชการ
ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๗ สั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนได้ 

 



๑๑๖ 
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มาตรา ๑๐๓  เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดถูกจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หากจะให้รับ
ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการก็ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๗๒ 
สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนได้ 

มาตรา ๑๓๑ เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดถูกจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ซึ่ งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หากจะให้ 
รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอ านาจตาม
มาตรา ๙๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุ
ทดแทนได ้

 

มาตรา ๑๐๔  ในการออกจากราชการของข้าราชการต ารวจ
ต าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการ พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือ
ต าแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป หากเป็นกรณีการออกจากราชการตามมาตรา ๙๗ 
ให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการต ารวจ ต าแหน่งผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ จเรต ารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือ
ต าแหน่งเทียบเท่า ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการ
ให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีท่ีพ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย 

มาตรา ๑๓๒ การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการต ารวจต าแหน่ง
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จเรต ารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ หรือต าแหน่งเทียบเท่า ให้น าความกราบบังคมทูล 
เพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจาก
ต าแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูก
ลงโทษ  

ในการออกจากราชการของข้าราชการต ารวจต าแหน่งตั้งแต่     
ผู้บังคับการหรือต าแหน่งเทียบเท่าข้ึนไปนอกจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  
ให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ เว้นแต่กรณีที่
พ้นจากต าแหน่ง เพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการ
เพราะถูกลงโทษ 

 
 
 
 

- ตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ.
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม ตามค าสั่ง คสช. 
ที่ 7/2559 



๑๑๗ 
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หมายเหตุ 

หมวด 8 
การอุทธรณ์ 
---------------- 

มาตรา ๑0๕ ข้าราชการต ารวจผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้
ออกจากราชการ ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) กรณีถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือ
ตัดเงินเดือน ให้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา
ที่สั่งลงโทษ แต่ในกรณีที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งลงโทษ 
ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.  

(๒) กรณีถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการ ให้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ ก.ตร.  
          การอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันทราบค าสั่ง 
          ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้พิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  เว้นแต่มี
เหตุจ าเป็นตามที่ก าหนดในระเบียบ ก.ตร. ที่ท าให้การพิจารณาไม่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง 
โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน 
          หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์  และการพิจารณาอุทธรณ์  ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 

หมวด ๙ 
การอุทธรณ์ 
--------------- 

มาตรา ๑๓๓ ข้าราชการต ารวจผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้
ออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) กรณีถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือ
ตัด เ งิ น เดื อน ให้ อุทธรณ์ค าสั่ งดั งกล่ า วต่ อผู้ บั งคับบัญชาของ
ผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงโทษ แต่ในกรณีที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้
สั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.  

(๒) กรณีถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการ ให้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ ก.พ.ค.ตร.  

การอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันทราบค าสั่ง  

การพิจารณาอุทธรณ์ตาม (๑) ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นตามที่
ก าหนดในระเบียบ ก.ตร. ที่ท าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละ
ครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน ทั้งนี้ การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ตาม (๑) ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร.  

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม (๒) ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ

 



๑๑๘ 
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หมายเหตุ 

ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่
ท าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน
และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย ทั้งนี้ การอุทธรณ์และการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ 
ก.พ.ค.ตร.  

ในกรณีที่ ก.ตร. ตามวรรคสาม หรือ ก.พ.ค.ตร. ตามวรรคสี่ 
พิจารณาไม่แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา ให้ผู้อุทธรณ์ฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว  

กฎ ก.ตร. ตามวรรคสาม และ กฎ ก.พ.ค.ตร. ตามวรรคสี่ ต้องไม่สร้าง
ขั้นตอนหรือวิธีการใดท่ีท าให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เกิดความล่าช้า 

 มาตรา ๑๓๔ เมื่อ ก.พ.ค.ตร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งลงโทษด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ.ค.ตร. มีค าวินิจฉัย  

ในกรณีที่ ผู้ อุทธรณ์ไม่ เห็นด้วยกับค าวินิจฉัย อุทธรณ์ของ 
ก.พ.ค.ตร. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ทราบหรือถือว่าทราบค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร.  
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น 

 

 มาตรา ๑๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
กรรมการ ก.พ.ค.ตร. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ

 



๑๑๙ 
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ให้มีอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) สั่งให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการ

อันเป็นเหตุ ให้มีการอุทธรณ์ ส่งส านวนการสอบสวนและการลงโทษให้ 
ก.พ.ค.ตร. ภายในเวลาที่ก าหนด  

(๒) สั่ ง ให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเ พ่ิมเติม หรือส่งตัว
ข้าราชการต ารวจในสังกัด มาให้ถ้อยค า ในการนี้ จะก าหนดระยะเวลา
ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้  

(๓) มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกระทรวง 
กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

(๔) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของ ก.พ.ค.ตร. ทั้งนี้ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 
หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น  

(๕) สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม 
 มาตรา ๑๓๖ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ ก.พ.ค.ตร. มี

อ านาจไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิก
ค าสั่ งลงโทษ และให้ เยียวยาความเสียหายให้ผู้ อุทธรณ์ หรือให้
ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ตามระเบียบที่ 
ก.พ.ค.ตร. ก าหนด 

การวินิจฉัยให้แก้ ไขหรือให้ด า เนินการอ่ืนตามวรรคหนึ่ ง

 



๑๒๐ 
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หมายเหตุ 

ก.พ.ค.ตร. จะให้เพ่ิมโทษไม่ได้ 
 มาตรา ๑๓๗ การคัดค้านกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เหตุแห่งการ

คัดค้าน วิธีการคัดค้าน การพิจารณาค าคัดค้าน และการถอนตัว ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.ค.ตร. 

 

มาตรา ๑๐๕/๑ ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดสั่ง
เพิกถอน หรือแก้ไขค าสั่งในเรื่องใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาผู้ มี
อ านาจ ก.ตร. หรือ ก.ต.ช. แล้วแต่กรณี ในการสั่งการตามสมควรเพ่ือ
เยียวยาและแก้ไขหรือด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๓๘ ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดหรือผู้มี
อ านาจพิจารณาตามกฎหมายได้วินิจฉัยถึงที่สุดแล้ว สั่งเพิกถอนหรือ
แก้ไขค าสั่งในเรื่องใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ หรือ 
ก.ตร. แล้วแต่กรณี ในการสั่งการตามสมควรเพ่ือเยียวยาและแก้ไขหรือ
ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้เป็นไปตามค าพิพากษานั้น 

- มาตรา ๑๐๕/๑ เพ่ิมโดยค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง 
การแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการต ารวจ 

หมวด 9 
การร้องทุกข์ 
---------------- 

          มาตรา ๑๐๖ ข้าราชการต ารวจผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย หรือเกิดจากการปฏิบัติ โดยมชอบของ
ผู้บังคับบัญชาต่อตน ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือ ก.ตร. 
แล้วแต่กรณี เพ่ือขอให้แก้ไขได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์ตาม
หมวด ๘ ให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวดนั้น 
           หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์   เหตุแห่งการร้องทุกข์   และ
การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 

หมวด ๑๐ 
การร้องทุกข์ 
--------------- 

มาตรา ๑๓๙ ข้าราชการต ารวจผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย หรือเกิดจากการปฏิบัติ โดยมิชอบของ
ผู้บังคับบัญชาต่อตน หรือกฎ ก.ตร. ที่ออกมาใช้บังคับขัดหรือแย้งต่อ
พระราชบัญญัตินี้ หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อ
ผู้บั งคับบัญชาหรือ ก.พ.ค.ตร.  แล้วแต่กรณี  เ พ่ือขอให้แก้ไขได้  
เว้นแต่เป็นกรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ ให้ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนั้น 

 

 มาตรา ๑๔๐ การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้อง  



๑๒๑ 
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ทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ตามล าดับ  
การร้ อ งทุ กข์ที่ เ หตุ เ กิ ดจากหั วหน้ าส่ วนราชการระดับ

กองบัญชาการข้ึนไปให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ตร.  
การร้องทุกข์ว่ากฎ ก.ตร. ที่ออกมาใช้บังคับก่อให้เกิดความไม่

เป็นธรรม หรือขัด หรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้  ให้ร้องทุกข์ต่อ 
ก.พ.ค.ตร.  

ระยะเวลาการร้องทุกข์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ ตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎ ก.พ.ค.ตร. 

 มาตรา ๑๔๑ ในการพิจารณาวินิ จฉั ย เรื่ องร้ องทุกข์ ให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ และ ก.พ.ค.ตร. มี
อ านาจไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยกค าร้องทุกข์ หรือมีค าวินิจฉัย ให้แก้ไขหรือ 
ยกเลิกค าสั่ง และให้ เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์ หรือ ให้
ด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบที่ 
ก.พ.ค.ตร. ก าหนด  

เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งพิจารณาวินิจฉัยค าร้องทุกข์ หรือ ก.พ.ค.ตร. 
ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ
ด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้น  

ผู้ร้องทุกข์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ตร. ได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย และให้น าความในมาตรา 

 



๑๒๒ 
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๑๔๐ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร.ให้เป็นที่สุด 

 หมวด ๑๑ 
การคุ้มครองระบบคุณธรรม 

--------------- 
มาตรา ๑๔๒ ในกรณีที่ ก.พ.ค.ตร. เห็นว่ากฎกระทรวง กฎ 

ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ มติ หรือค าสั่งใดที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมุ่ งหมายให้ ใช้บั งคับ เป็นการทั่ ว ไป  
ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๕๓ ให้ ก.พ.ค.ตร. แจ้งให้ผู้มี
อ านาจออกกฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด 
ประกาศ มติ หรือค าสั่งดังกล่าวทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไขหรือยกเลิก
ตามควรแก่กรณี 

 

หมวด ๑0 
เครื่องแบบต ารวจ 

---------------- 
          มาตรา ๑๐๗ ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบต ารวจ 
รวมทั้งการแต่งว่าจะสมควรอย่างไร เมื่อไร และโดยเงื่อนไขประการใด
นั้น ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๑๒ 
เครื่องแบบต ารวจ 

---------------- 
มาตรา ๑๔๓ ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบต ารวจ

และข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ รวมทั้งการแต่งว่าจะสมควรอย่างไร 
เมื่อไร และโดยเงื่อนไขประการใดนั้น ให้ เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดแต่งเครื่องแบบต ารวจโดยไม่มีสิทธิ ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปี 

มาตรา ๑๔๔ ผู้ใดแต่งเครื่องแบบต ารวจโดยไม่มีสิทธิ ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปี  

 



๑๒๓ 
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ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าภายในเขตซึ่ง
ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพ่ือกระท า
ความผิดอาญา ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าภายในเขตซึ่ง
ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพ่ือกระท า
ความผิดอาญา ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบปี 

มาตรา ๑๐๙ ข้าราชการต ารวจผู้ใดแต่งเครื่องแบบต ารวจ
ในขณะกระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญาซึ่งมีก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี 

มาตรา ๑๔๕ ข้าราชการต ารวจผู้ใดแต่งเครื่องแบบต ารวจ
ในขณะกระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญาซึ่ งมีก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงตั้ งแต่หนึ่ งปีขึ้นไป  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี 

 

มาตรา ๑๑๐ ผู้ใดแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบ
ต ารวจและกระท าการใด ๆ  อันท าให้ราชการต ารวจถูกดูหมิ่น หรือถูก
เกลียดชังหรือท าให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ราชการต ารวจ หรือท าให้
บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนี้เป็นต ารวจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหน่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าภายในเขตซึ่ง
ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพ่ือกระท า
ความผิดอาญา ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 

มาตรา ๑๔๖ ผู้ใดแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบ
ต ารวจ และกระท าการใด ๆ อันท าให้ราชการต ารวจถูกดูหมิ่นหรือถูก
เกลียดชัง หรือท าให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ราชการต ารวจ หรือท าให้
บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนเป็นต ารวจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าภายในเขตซึ่ง
ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพ่ือกระท า
ความผิดอาญา ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 

 

มาตรา ๑๑๑ ในการแสดงภาพยนตร์  ละคร หรือการแสดงอ่ืนใด
ท านองเดียวกันที่ประสงค์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน หากผู้แสดง
ประสงค์จะแต่งเครื่องแบบต ารวจ หรือแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกาย
คล้ายเครื่องแบบต ารวจ ให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการแสดงนั้น หรือผู้
ซึ่งได้รับมอบหมายแจ้งต่อหัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่จะท าการ
แสดงเช่นว่านั้นทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๔๗ ในการแสดงภาพยนตร์ ละคร หรือการแสดงอ่ืนใด
ท านองเดียวกัน ที่ประสงค์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน หากผู้แสดง
ประสงค์จะแต่งเครื่องแบบต ารวจ หรือแต่งกาย โดยใช้เครื่องแต่งกาย
คล้ายเครื่องแบบต ารวจ ให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการแสดงนั้นหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายแจ้งต่อหัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่จะท าการแสดง
เช่นว่านั้นทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 



๑๒๔ 
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ลักษณะ ๗ 
กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 

---------------- 
 

          มาตรา ๑๑๒ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  เรียกว่า “กองทุนเพ่ือก ารสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนงานสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา 

ลักษณะ ๘ 
กองทุนเพ่ือการสืบสวน สอบสวน  

การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 
-------------- 

มาตรา 1๔๘ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เรียกว่า "กองทุนเพ่ือการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา" โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
จ่ายในงานสืบสวน สอบสวน และการป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดทางอาญในส่วนที่มีงบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่อาจใช้
จากเงินงบประมาณได ้

 

มาตรา ๑๑๓  กองทุนประกอบด้วย 
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการส่วนท้องถิ่นหรือมูลนิธิ 
(๓) ดอกผลที่เกิดจากกองทุน 
คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้น าเงินค่าเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่

เป็นอ านาจของข้าราชการต ารวจและเงินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก เฉพาะส่วนที่จะต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้เป็น
ของกองทุนโดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้ 

เงิน ดอกผลและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่งเข้า
กองทุนโดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๑๔๙ กองทุนประกอบด้วย 
(๑) ทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๑๖๘ 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(3) เงินและทรัพย์สินที่กองทุนได้รับจกหน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือมูลนิธิ เว้นแต่เงินอุดหนุนตาม
มาตรา ๗ วรรคสอง 

(๔) ดอกผลที่เกิดจากกองทุน 
คณะรัฐมตรีจะอนุมัติให้น าเงินค่าเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่

เป็นอ านาจของข้าราชการต ารวจ เงินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบกเฉพาะส่วนที่จะต้องน าส่งเป็นายได้แผ่นดิน และเงิน
ค่าปรับทางปกครองที่ข้าราชการต ารวจสั่งปรับตามกฎหมายให้เป็นของ
กองทุนโดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้ 

เงิน ดอกผล และทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่งเข้า

 



๑๒๕ 
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กองทุนโดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๑๑๔  เงิน ดอกผลและทรัพย์สินที่ประกอบขึ้นเป็น

กองทุนจะต้องจัดการเพ่ือประโยชน์ภายในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุน 
มาตรา 1๕0 เงิน ดอกผล และทรัพย์สินที่ประกอบขึ้นเป็น

กองทุนจะต้องจัดการเพ่ือประโยชน์ภายในชอบวัตถุประสงค์ชองกองทุน 
 

มาตรา ๑๑๕  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วย ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทน
กระทรวงยุติธรรม ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรองผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายจาก    
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจเป็นเลขานุการ   
คนหนึ่ง และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 

มาตรา 151 ให้มีคณกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ ง 
ประกอบด้วย ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ จเร
ต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด 
ผู้แทนส านักงบประมาณ และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วย
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจเป็นเลขานุการคน
หนึ่ง และผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน 

 

 

มาตรา ๑๑๖  คณะกรรมการบริหารกองทุน มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และ
ตามนโยบายที่ ก.ต.ช. ก าหนด 

(๒) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในการท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาระเบียบดังกล่าวเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ต.ช. แล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

(๓) จัดวางระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กรรมการซึ่ง

มาตรา 1๕๒ คณะกรรมการบริหารกองทุน มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและ
ตามนโยบายที่ ก.ตร. ก าหนด 

(2) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายงินกองทุนเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในการท าหน้ที่เกี่ยวกับ
การสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
ทางอาญา ระเบียบดังกล่ว เมื่อได้รับความห็นชอบจาก ก.ตร. แล้ว ให้ใช้
บังคับได ้

(3) จัดวางระบัญชีให้ป็นไปตามมาตรฐานตามที่ผู้แทนส านัก
งบประมาณ และผู้แทนกรมบัญชีกลางเสนอแนะ 

 



๑๒๖ 
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เป็นผู้แทนส านักงบประมาณและผู้แทนกรมบัญชีกลางเสนอแนะ 
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา และ

จ่ายเงินของกองทุน 
(๕) ออกระเบียบก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุน 
(๖) แต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการเ พ่ือปฏิบัติ งานตามที่คณะ

กรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
(๗) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งในการบริหาร

กองทุน 
(๘) รายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนต่อ ก.ต.ช. 

(4) ก าหนดหลักกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา และ
จ่ายเงินของกองทุน 

(๕) ออกระเบียบก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุน 
(๖) แต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการเ พ่ือปฏิบัติ งานตามที่คณะ

กรรมการบริหารกองทุน 
(๗) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งในการบริหาร

กองทุน 
(๘) รายงานสถานการเงินและบริหารกองทุนต่อ ก.ตร. 

มาตรา ๑๑๗  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท างบการเงิน
และบัญชี ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีปฏิทินทุกปี 

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุก
รอบปี แล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อ ก.ต.ช. และ
กระทรวงการคลัง 

มาตร ๑5๓ ให้คณะกรมการบริหารกองทุนจัดท างบการเงินและ
บัญชีส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปี
ปฏิทินทุกป ี

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุก
รอบปี แล้วท ารางานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อ ก.ตร. และ
กระทรวงการคลังมอบหมาย 

 

บทเฉพาะกาล 
---------------- 

มาตรา ๑๑๘  ให้ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระ
ราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติขึ้นใหม่ 

บทเฉพาะกาล 
---------------- 

มาตรา ๑๕๔ ให้ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการหรือส่วน
ราชการอย่างอ่ืนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข

 



๑๒๗ 
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ทั้งนี้  โดยให้ส านักงานก าลั งพล ส านักงานส่งก าลั งบ ารุ ง 
ส านักงานแผนงานและงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ต ารวจ ส านักงานเลขานุการกรม กองการเงิน กองการต่างประเทศ กอง
คดี และกองวิชาการซึ่งเป็นส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง เป็นส่วนราชการ
หรือหน่วยงานในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติตามมาตรา 
๑๐ (๑) ส าหรับส่วนราชการนอกจากนั้น ให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 
๑๐ (๒) ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาหรือ
กฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๐ ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  ทั้งนี้ ให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เพ่ิมเติม เป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราช
กฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง ที่ออกตามมาตรา ๑๑ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 มาตรา ๑๕๕ เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้กองบังคับการต ารวจรถไฟเป็นอันยุบ และให้โอนเงิน
งบประมาณของการรถไฟแห่ งประเทศไทยในส่วนที่ ได้รับจาก
งบประมาณแผ่นดินส าหรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืนของ
ข้าราชการต ารวจ ในกองบังคับการต ารวจรถไฟ มาเป็นของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติน าอัตราก าลังจากกองบังคับการ
ต ารวจรถไฟตามวรรคหนึ่ง ไปด าเนินการจัดสรรเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา ๑๒ 

 

 มาตรา ๑๕๖ บรรดาหน้าที่และอ านาจของข้าราชการต ารวจใน
กองบังคับการต ารวจรถไฟในส่วนที่เกี่ยวกับการสืบสวนหรือสอบสวน
เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างด าเนินการก่อนยุบกองบังคับการต ารวจรถไฟ ให้

 



๑๒๘ 
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โอนไปเป็นของข้าราชการต ารวจในสถานีต ารวจหรือในกองบังคับการ
ตามที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด และให้ถือว่าการสืบสวนหรือ
สอบสวนที่ได้ด าเนินการไปแล้วและที่จะด าเนินการต่อไป เป็นการ
ด าเนินการโดยพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจตามกฎหมายแล้ว 

 มาตรา ๑๕๗ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเชิญผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติการตามกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ กฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่
ยนต์ และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ืน 
มาร่วมกันพิจารณาเพ่ือด าเนินการให้หน่วยงานดังกล่าวรับผิดชอบใน
การป้องกันและปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่จะได้ตกลง
กัน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและการบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ 
และการแบ่งเบาภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายงานความคืบหน้ าต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบทุกสามเดือน  

 



๑๒๙ 
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เมื่อได้ข้อยุติประการใดแล้ว ให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบหรือ
เปลี่ยนแปลงกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ให้สอดคล้องกัน และในกรณีที่ยุบกองบังคับการดังกล่าว ให้น าความใน
มาตรา ๑๕๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้ก าหนดขั้นตอน การถ่ายโอนงาน การโอนและรับโอน
ข้าราชการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งหน้าที่และอ านาจ
ในการด าเนินการเกี่ยวกับคดีหรือเรื่องที่อยู่ในระหว่างด าเนินการด้วย 
โดยให้น าความในมาตรา ๖ วรรคสาม มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสองแล้ว ถ้า
ปรึกษาหารือกันยังไม่ได้ ข้อยุติ ให้กองบังคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอันยุบไป และ
ให้น าอัตราก าลังไปด าเนินการจัดสรรเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๒ 
ต่อไป และให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายตามวรรคหนึ่งด าเนินการ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน 
และปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนการกระท าความผิด
เกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ ทั้งหมด และให้ตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือ
ก าหนดขั้นตอนการถ่ายโอนงาน การโอนและรับโอนข้าราชการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งหน้าที่และอ านาจ ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับคดีหรือเรื่องที่อยู่ในระหว่างด าเนินการและเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือจ าเป็น ในการถ่ายโอนงานด้วย 



๑๓๐ 
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 มาตรา ๑๕๘ ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้โอนงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกใน
การจราจร การกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบกในความผิดฐานจอดรถโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้แก่กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา และเทศบาลนคร  

นอกจากหน้าที่และอ านาจตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่มิได้โอนไปตามวรรคหนึ่งแล้ว การ
โ อน อ า น าจต าม ว ร ร คหนึ่ ง ไ ม่ ก ร ะทบ ต่ อห น้ า ที่ แ ล ะอ า น า จ 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามมาตรา ๖ (๑) ในกรณีเช่นนั้น
หน่วยงานที่รับโอน ตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติน าอัตราก าลังในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานจราจรตามวรรคหนึ่ง ไปด าเนินการจัดสรรเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา ๑๒ 

 

 มาตรา ๑๕๙ ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้ ก.ตร. พิจารณาทบทวนหน้าที่และอ านาจของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติหรือข้าราชการต ารวจในส่วนที่มีกฎหมายก าหนดให้ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติหรือข้าราชการต ารวจมีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตหรือ
การจดทะเบียน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าที่มีความจ าเป็นต้องก าหนดให้

 



๑๓๑ 
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือข้าราชการต ารวจมีหน้าที่และอ านาจ 
ตามกฎหมายดังกล่าวไว้  ให้รายงานเหตุผลและความจ าเป็นต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือพิจารณา  

ในกรณีที่ ก.ตร. ไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้หน้าที่และอ านาจของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติหรือข้าราชการต ารวจในการอนุญาตหรือการจดทะเบียนตาม
วรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาจะมีมติให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือข้าราชการต ารวจยังคงมีหน้าที่และอ านาจ
ดังกล่าวตามกฎหมายนั้นต่อไป 

การโอนหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรค
สองไปเป็นของหน่วยงานใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดย
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา ๑๖๐ ระยะเวลาตามที่ก าหนดในมาตรา ๑๕๗ และ
มาตรา ๑๕๘ หากมีความจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะรัฐมนตรี
โดยข้อเสนอแนะของ ก.ตร. จะขยายเวลาออกไปครั้งละหนึ่งปีก็ได้  
แต่จะขยายได้ไม่เกินสามครั้ง 

 

 มาตรา ๑๖๑ กรอบอัตราก าลังตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ 
วรรคสี่ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถานีต ารวจและต ารวจภูธรจังหวัด ใน
วาระเริ่มแรกไม่ เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  
ให้หมายถึงเฉพาะกรอบอัตราก าลังพ้ืนฐานที่ ก.ตร. ก าหนดให้สถานี
ต ารวจและต ารวจภูธรจังหวัดพึงต้องมีเป็นอย่างน้อย ซึ่งต้องก าหนดให้

 



๑๓๒ 
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แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
และภายในก าหนดเวลาสองปีดังกล่าว ให้ ก.ตร. ปรับปรุงกรอบ
อัตราก าลังของสถานีต ารวจและต ารวจภูธรจังหวัดใหม่ให้เหมาะสมกับ
ภารกิจและงบประมาณ ที่จะพึงได้รับการจัดสรร และให้ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๑๒ วรรคสี่ ภายในสาม
ปีนับแต่วันที่ครบก าหนดสองปีดังกล่าว 

ผู้ ซึ่ ง เคยรับราชการ เป็นข้ าราชการต ารวจอยู่ ก่ อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็น
ข้าราชการต ารวจตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๑๖๒ ผู้ใดเป็นข้าราชการต ารวจตามพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บั งคับ ให้ผู้ นั้ น เป็นข้าราชการต ารวจตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อไป  

ผู้ ซึ่ ง เคยรับราชการ เป็นข้ าราชการต ารวจอยู่ ก่ อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็น
ข้าราชการต ารวจตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 มาตรา ๑๖๓ ผู้ใดมียศต ารวจหรือว่าที่ยศต ารวจล าดับใดตามที่
ระบุไว้ ในพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หรือกฎหมายอ่ืนอยู่ ในวัน ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้ถือว่ามียศต ารวจหรือว่าที่ยศต ารวจล าดับนั้น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 



๑๓๓ 
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 มาตรา ๑๖๔ ความในมาตรา ๘ (๒) มิให้มีผลกระทบต่อ
ข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกา
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง มีผลใช้บังคับ และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวแล้ว ให้มีสิทธิใช้ยศตามที่ด ารงอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวใช้บังคับได้ต่อไป 

 

 มาตรา ๑๖๕ ในวาระเริ่มแรก ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการ
ต ารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕) ให้ ก.ตร. ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ ตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓)  
และ (๔) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ก.ตร. เพียงเท่าที่จ าเป็นเป็นการชั่วคราว    
ไปพลางก่อน  

ให้ด าเนินการเลือกกรรมการต ารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การใดที่ ก.ตร. ตามวรรคหนึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว เมื่อมีการ
ด าเนินการ ตามวรรคสองแล้ว ให้เลขานุการ ก.ตร. น าเรื่องที่ด าเนินการ
ไปแล้วดังกล่าวแจ้งให้ ก.ตร. ทราบ และพิจารณา หากเห็นว่าสมควร
แก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ให้ ก.ตร. มีมติด าเนินการต่อไปโดยพลัน 

 

 มาตรา ๑๖๖ ให้ ก.ตร. ก าหนดต าแหน่งข้าราชการต ารวจตาม
กลุ่มสายงานและระดับต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่มีกรรมการข้าราชการต ารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ 

 



๑๓๔ 
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ส าหรับข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศตามมาตรา ๘ (๒) ให้ ก.ตร. 
ด าเนินการและก าหนดต าแหน่งข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ปี  

ข้าราชการต ารวจผู้ใดด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
พนักงานสอบสวนหรือต าแหน่งป้องกันและปราบปรามอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บั งคับ ให้ถือว่า เป็นข้าราชการต ารวจ 
ในกลุ่มสายงานสอบสวนหรือกลุ่มสายงานป้องกันและปราบปราม 
แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคสี่ 

ภายใต้บังคับวรรคสาม ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการ
ให้มีการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจเข้าด ารงต าแหน่งตามกลุ่มสายงานตาม
วรรคหนึ่ ง  ให้ แล้ ว เสร็ จภาย ในหนึ่ งปี  นับแต่ การด า เนิ นการ 
ตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น โดยค านึงถึงต าแหน่งหน้าที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติอยู่เดิม 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง อัตราก าลัง ของแต่ละสายงาน 

ให้ ก.ตร. ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการที่
ประชาชนได้รับตามมาตรา 74 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 มาตรา ๑๖๗ เมื่อด าเนินการเลือกกรรมการต ารวจแห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖๕ แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการคัดเลือกผู้ที่
เหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ ก.ร.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๓๕ ให้แล้วเสร็จและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในสองร้อยสี่สิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

 มาตรา ๑๖๘ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้  



๑๓๕ 
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ภาระผูกพัน และเงินงบประมาณของกองทุนเพ่ือการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญาตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไป
เป็นของกองทุนเพ่ือการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปราม
การกระท าความผิด ทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๑๖๙ ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งรับราชการอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงิน
เพ่ิมค่าครองชีพ หรือค่าตอบแทนอ่ืนใดตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ที่ได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของ
ระดับ ให้ปรับ ให้ได้รับเท่ากับอัตราขั้นต่ าของระดับตั้ งแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

 มาตรา ๑๗๐ ในระหว่างที่ยั งมิ ได้ตราพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง หรือกฎ ก.ตร. ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติ ก.ตร. เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
กฎ ก.ตร. ข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติ ก.ตร. ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับ
เท่าท่ีไม่ขัด หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  

ในกรณีที่ไม่อาจน าพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ก.ตร. 
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติ ก.ตร. มาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง การจะ
ด าเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. ก าหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัตินี้  

 

 



๑๓๖ 
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 มาตรา ๑๗๑ ข้าราชการต ารวจผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยหรือ
กรณีท่ีสมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้ ผู้ บั ง คั บบัญช าตามพระราชบัญญั ติ นี้  มี อ า น าจสั่ ง ล ง โทษ 
ผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน 
การพิจารณา และการด าเนินการเพ่ือลงโทษหรือให้ออกจากราชการ  
ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่  

(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตาม
กฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่า 
จะแล้วเสร็จ  

(๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตาม
กฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี นั้น เป็นอันใช้ได้ 

 

 มาตรา ๑๗๒ เรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและอยู่ในอ านาจ การพิจารณาของ ก.ตร.  
ให้ ก.ตร. พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  

เรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ได้ยื่น ก.ตร. ในวันหรือหลังวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ก.พ.ค.ตร. เป็นผู้พิจารณาด าเนินการต่อไป  

 



๑๓๗ 
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ในระหว่างที่ยังมิได้ด าเนินการให้มี ก.พ.ค.ตร. ให้ ก.ตร. ท า
หน้าที่ ก.พ.ค.ตร. ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้
แต่งตั้ง ก.พ.ค.ตร. ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่บรรดาอ านาจหน้าที่
ของ ก.พ.ค.ตร. ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเรื่อง
ร้องทุกข์ท่ีเหตุเกิดจากกฎ ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติของ ก.ตร. ให้ผู้มีสิทธิ
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ฟ้องคดี ต่อศาลปกครองได้ 

การด าเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ค.ตร. ให้กระท าให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๑๙  ผู้ใดเป็นข้าราชการต ารวจตามพระราชบัญญัติ
ระ เบี ยบข้ า ร าชการต า รวจ  พ.ศ .  ๒๕๒๑ อยู่ ในวันก่ อนวั นที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บั งคับ ให้ผู้ นั้ น เป็นข้าราชการต ารวจตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

ผู้ ซึ่ ง เคยรับราชการ เป็นข้ าราชการต ารวจอยู่ ก่ อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็น
ข้าราชการต ารวจตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๑๒๐  ผู้ใดมียศต ารวจหรือว่าที่ยศต ารวจล าดับใดตามที่
ระบุไว้ในกฎหมายอ่ืนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ยศ
ต ารวจหรือว่าที่ยศต ารวจล าดับนั้นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๑๒๑  ผู้ใดเป็นพลต ารวจส ารองพิเศษ พลต ารวจพิเศษ 
และพลต ารวจสมัครต าแหน่งลูกแถวหรือเทียบลูกแถวในส่วนราชการใด
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

  



๑๓๘ 
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ต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้
นั้นเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน และด ารงต าแหน่งผู้บังคับหมู่หรือ
เทียบผู้บังคับหมู่ในส่วนราชการนั้นของส านักงานต ารวจแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒๒  ต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการหรือเทียบผู้ช่วยผู้
บัญชาการในส่วนราชการใดของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ได้รับการ
ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ให้เป็นต าแหน่งรองผู้บัญชาการหรือเทียบรองผู้บัญชาการในส่วน
ราชการนั้นของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ใดด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการหรือเทียบผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ในส่วนราชการใดของส านักงานต ารวจแห่งชาติอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับ 

แต่งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้บัญชาการหรือเทียบรองผู้
บัญชาการในส่วนราชการนั้นของส านักงานต ารวจแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

บรรดาต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการหรือเทียบผู้ช่วยผู้บัญชาการที่
ปรับเป็นต าแหน่งรองผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ ก.ตร. 
ด าเนินการให้มีการยุบเลิกให้เหลือจ านวนเท่าที่จ าเป็น และให้น า
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ยุบเลิกดังกล่าวไปเพ่ิมเป็นต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือนตามมาตรา ๔๔ (๖) ลงมา 

 

  



๑๓๙ 
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มาตรา ๑๒๓  ข้าราชการต ารวจผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยหรือ
กรณีท่ีสมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจสั่งลงโทษผู้นั้น หรือสั่งให้
ผู้นั้นออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ส่วนการสอบสวนการพิจารณา และการด าเนินการเพ่ือ
ลงโทษหรือให้ออกจากราชการให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ 

(๑) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไป
จนกว่าจะเสร็จ 

(๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวน หรือพิจารณาโดยถูกต้องตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้การสอบสวน หรือพิจารณา แล้วแต่กรณีนั้น เป็นอันใช้ได้ 

กรณีที่ได้มีการส่งเรื่องหรือนาส านวนสอบสวนเสนอหรือส่งให้
คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง หรือ ก.ตร. พิจารณาตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และคณะอนุกรรมการสามัญประจ า
กระทรวง หรือ ก.ตร. พิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ ให้ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๑๒๔  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก 
หรือถูกสั่งให้ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ พ.ศ. 
๒๕๒๑ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๐๕ 

  



๑๔๐ 
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ผู้ใดมีสิทธิร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยต ารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ได้ตามมาตรา ๑๐๖ 

มาตรา ๑๒๕  ให้ด าเนินการสรรหากรรมการนโยบายต ารวจ
แห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการนโยบายต ารวจ
แห่งชาติโดยต าแหน่งตามมาตรา ๑๗ (๑) ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 
และให้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

 กรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือใช้บังคับใน
การสรรหานั้น ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกเมื่อ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติตามมาตรา ๑๗ เข้ารับหน้าที่ 

  

มาตรา ๑๒๖  ให้ด าเนินการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในระหว่างด าเนินการตามวรรค
หนึ่ง ให้คณะกรรมการข้าราชการต ารวจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

  

มาตรา ๑๒๗  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา
หรือออกกฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด 
ประกาศ หรือยังมิได้มีมติเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าพระ
ราชกฤษฎีกากฎกระทรวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ 

  



๑๔๑ 
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หรือกรณีที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๒๘  การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการหรือเคยด าเนินการ

ได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการต ารวจ กฎหมายว่าด้วยวินัย
ต ารวจ กฎหมายว่าด้วยยศต ารวจ และกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบ
ต ารวจ ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและมิได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ จะด าเนินการได้ประการใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. 
ก าหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 

  

 

ส านักงานก าลังพล 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

กุมภาพันธ์  2564 


