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พระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗

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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป
มาตรา ๓  ใหยกเลิก

(๑)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑
(๓)  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๓๘ ลงวันที่ ๒๘

กุมภาพันธ ๒๕๓๔
(๔)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๖)  พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๗)  พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๘)  พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๙)  พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๑๐)  พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๓
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(๑๑)  พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕
(๑๒)  พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ ๒๔๙๗
(๑๓)  พระราชบัญญัติยศตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๑๔)  พระราชบัญญัติยศตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
(๑๕)  พระราชบัญญัติยศตํารวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔
(๑๖)  พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)
(๑๗)  พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓
บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นในสวนที่ไดบัญญัติไวแลว

ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราช
บัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้
“ขาราชการตํารวจ”  หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามพระราช

บัญญัตินี้โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และใหหมายความรวมถึงขาราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ
แตงตั้งหรือสั่งใหปฏิบัติหนาที่ราชการตํารวจโดยไดรับเงินเดือนจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐดวย

“ประธานกรรมการ”  หมายความวา ประธานกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ
“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ
“กองทุน”  หมายความวา กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
“กองบัญชาการ”  หมายความรวมถึง สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบกอง

บัญชาการดวย
“กองบังคับการ”  หมายความรวมถึง สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบ

กองบังคับการดวย
มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎ

กระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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ลักษณะ ๑
บททั่วไป

------------------------
มาตรา ๖  สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสวนราชการมีฐานะเปนนิติบุคคลอยูในบังคับ

บัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑)  รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผู

สําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ
(๒)  ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจซึ่งปฏิบัติการตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๓)  ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา
(๔)  รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคง

ของราชอาณาจักร
(๕)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของขาราชการ

ตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๖)  ชวยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติการตามอํานาจ

หนาที่ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดความผิดทางอาญาขึ้นสําหรับการกระทําใดเปน

การเฉพาะ และตกอยูภายใตอํานาจหนาที่ของขาราชการตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตาม (๓) (๔) หรือ (๕) จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนอํานาจหนาที่ตาม (๓) (๔) หรือ (๕) เฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวน ใหเปนอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานหรือพนักงานเจาหนาที่อ่ืนใดก็ไดในกรณีเชนนั้น ใหขาราชการตํารวจและสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติพนจากอํานาจหนาที่ดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวน และใหถือวาพนักงานเจาหนา
ที่ของหนวยงานตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว

มาตรา ๗  ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติสงเสริมใหทองถิ่นและชุมชน มีสวนรวมในกิจ
การตํารวจเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบรอย
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และรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความตองการของแตละพื้นที่
ทั้งนี้ การดําเนินการมีสวนรวมใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ต.ช. กําหนด

มาตรา ๘  ขาราชการตํารวจอาจใหแบงเปนขาราชการตํารวจประเภทไมมียศดวยก็ได
โดยใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา

ขาราชการตํารวจตําแหนงใดหรือปฏิบัติหนาที่ใด จะเปนขาราชการตํารวจประเภทไมมี
ยศใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวใหกําหนดวิธีการ
บรรจุ การแตงตั้ง การดําเนินการทางวินัย การบังคบับัญชา การโยกยายระหวางขาราชการตํารวจ
ประเภทมียศและขาราชการตํารวจประเภทไมมียศ รวมตลอดทั้งการปรับยศ และปรับเงินเดือน
เมื่อมีการโยกยายดังกลาวและการอื่นตามที่จําเปนไวดวย

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ไมมีผลกระทบฐานะของขาราชการตํารวจที่มียศอยูแลว
ในวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีผลใชบังคับ

มาตรา ๙  วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป และ
การลาหยุดราชการของขาราชการตํารวจ ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด แตในกรณีจํา
เปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ก.ต.ช. จะกําหนดใหขาราชการตํารวจตองปฏิบัติหนาที่
ตามวัน เวลา ที่แตกตางจากที่คณะรัฐมนตรีกําหนดก็ได

ลักษณะ ๒
การจัดระเบียบราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ

-----------------------------------
มาตรา ๑๐  สํานักงานตํารวจแหงชาติแบงสวนราชการดังตอไปนี้

(๑)  สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(๒)  กองบัญชาการ
การแบงสวนราชการตาม (๑) เปนกองบัญชาการหรือการจัดตั้งกองบัญชาการ

ตาม (๒) ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และการแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราช
การอยางอื่น ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหกําหนดอํานาจหนาที่ไวในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎ
กระทรวงนั้น แลวแตกรณี

มาตรา ๑๑  สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนหัวหนา
สวนราชการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(๑)  รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักงานตํารวจแหงชาติ กําหนดแนว
ทางและแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และลําดับความสําคัญของแผน
การปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหเปนไปตามนโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีและ ก.ต.ช. กําหนด รวมทั้งกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ

(๒)  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจแหงชาติรองจาก
นายกรัฐมนตรี

(๓)  เปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ

(๔)  วางระเบียบหรือทําคําสั่งเฉพาะเรื่องไวใหขาราชการตํารวจหรือพนักงาน
สอบสวนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชอํานาจหรือการปฏิบัติหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น

มาตรา ๑๒  ใหมีจเรตํารวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูชวยผูบัญชา
การตํารวจแหงชาติ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรอง
จากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกําหนดหรือมอบหมาย

มาตรา ๑๓  ในกองบัญชาการหนึ่ง ใหมีผูบัญชาการคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
ตํารวจและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น ข้ึนตรงตอผูบัญชาการตํารวจแหง
ชาติ และจะใหมีรองผูบัญชาการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการรองจากผูบัญชาการตามที่ผูบัญชาการมอบหมายดวยก็ได

ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเทียบเทา
กองบัญชาการดวยโดยอนุโลม รวมทั้งใหหัวหนาสวนราชการดังกลาวมีอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบดังเชนผูบัญชาการดวย

มาตรา ๑๔  ผูบัญชาการมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
(๑)  บริหารราชการของกองบัญชาการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ

บังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒)  ควบคุม กํากับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่น

ของกองบญัชาการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.
ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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(๓)  เปนผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติในราชการทั่วไปของกองบัญชาการ
(๔)  รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งปญหาและอุปสรรคตอผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติทุกสี่เดือน หรือตามระยะเวลาที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกําหนด
(๕)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของทางราช

การ ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่อง

ใดกําหนดใหการดําเนินการใดเปนอํานาจของอธิบดีหรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหผูบัญชา
การมีอํานาจเชนวานั้นในฐานะเปนอธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ในสวนที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการในกองบัญชาการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ ก.ต.ช. กําหนด

มาตรา ๑๕  ในกองบังคับการหนึ่ง ใหมีผูบังคับการคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
ตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองบังคับการนั้น และจะใหมีรองผูบังคับการ
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผูบังคับการตาม
ที่ผูบังคับการมอบหมายดวยก็ได

ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเทียบเทา
กองบังคับการดวยโดยอนุโลม รวมทั้งใหหัวหนาสวนราชการดังกลาวมีอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบดังเชนผูบังคับการดวย

ผูบังคับการมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
(๑)  บริหารราชการของกองบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ

บังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒)  ควบคุม กํากับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่น

ของกองบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.
ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแหงชาติ

(๓)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของทางราช
การ ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมีอํานาจและหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการตํารวจที่สังกัดกองบัญชาการอื่นและปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการ
หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีดวย ในการนี้ ใหมีอํานาจสั่งการ



๗

ใดๆ เพื่อใหเกิดการประสานงานและความรวมมือกันในการปฏิบัติหนาที่ หรือยับยั้งการกระทํา
ใดๆ ของขาราชการตํารวจในจังหวัดที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของสํานัก
งานตํารวจแหงชาติ หรือกองบัญชาการ มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ไวชั่วคราว แลวรายงานสํานักงานตํารวจแหงชาติและกองบัญชาการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด

ลักษณะ ๓
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ

---------------------------------
มาตรา ๑๖  ใหมีคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.ต.ช.”

มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายการบริหารราชการตํารวจ และกํากับดูแลสํานักงานตํารวจ
แหงชาติใหปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย

มาตรา ๑๗  ให ก.ต.ช. ประกอบดวย
(๑)  นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐ

มนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธกิารสภา
ความมั่นคงแหงชาติและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนกรรมการโดยตําแหนง

(๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
จากบุคคลซึ่งไดรับการสรรหาโดยกรรมการตาม (๑)

ใหประธานกรรมการ โดยคําแนะนําของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ แตงตั้งขาราชการ
ตํารวจยศพลตํารวจโทขึ้นไปคนหนึ่งเปนเลขานุการ ก.ต.ช. และแตงตั้งขาราชการตํารวจยศ
พลตํารวจตรีข้ึนไปจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ ก.ต.ช.

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๒) ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในระเบียบ ก.ต.ช.

ใหนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติผูทรงคุณวุฒิใน
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๘  นอกจากอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๖ ให ก.ต.ช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
ดวย
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(๑)  ออกระเบียบ ประกาศ หรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารราชการตํารวจ
และวิธีปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ ใหเปนไปตามแบบแผนและนโยบายที่ ก.ต.ช.
กําหนด

(๒)  เสนอแนะใหมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ วรรคสอง
(๓)  พิจารณาดําเนินการคัดเลือกขาราชการตํารวจเพื่อดําเนินการแตงตั้ง

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ
(๔)  กําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจายอํานาจระหวางสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติกับตํารวจภูธรจังหวัด และราชการสวนทองถิ่น ในกรณีที่ ก.ต.ช. เห็นวามีความจํา
เปนและเหมาะสม

(๕)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย
(๖)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารราชการตํารวจใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น ในการนี้ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหาร
งานตํารวจของกรุงเทพมหานคร จังหวัดและสถานีตํารวจตางๆ เพื่อตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในเขตพื้นที่ดังกลาว แลวรายงาน ก.ต.ช. เพื่อ
พิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป

องคประกอบ การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ ก.ต.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๗)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่มีกฎหมายกําหนด
ไวใหเปนอํานาจหนาที่ของ ก.ต.ช.

ระเบียบหรือประกาศตาม (๑) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได

มาตรา ๑๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ (๒) ตองมีความเชี่ยวชาญ หรือ
ประสบการณในดานกฎหมาย การงบประมาณ การพัฒนาองคกร การวางแผน หรือการบริหาร
และจัดการ

มาตรา ๒๐  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ
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(๓)  ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก
สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือเปนที่ปรึกษาของขาราชการการเมืองหรือของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม

(๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง
(๕)  ไมเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือ

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๖)  ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๗)  ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
(๙)  ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐)  ไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มี

ลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
มาตรา ๒๑  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับ

แตงตั้งใหมไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับสรรหาใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๒๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๑ กรรมการผูทรงคุณ

วุฒิพนจากตาํแหนงเมื่อ
(๑)  ตาย
(๒)  มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓)  ลาออก
(๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐
(๕)  ก.ต.ช. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้ง

หมดใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีการกระทํา หรือมีคุณลักษณะ
ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ



๑๐

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหดําเนินการสรรหาและแตง
ตั้งบุคคลเปนกรรมการแทน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะเหลือไม
ถึงเกาสิบวัน ในกรณีนี้จะไมดําเนินการใหมีการสรรหาก็ได

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเพียงเทา
วาระที่เหลืออยูของ ผูซึ่งตนแทน

มาตรา ๒๓  การประชุมของ ก.ต.ช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม

ในการประชุม ก.ต.ช. ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

ประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหนงจะมอบหมายบุคคลใดใหมาประชุมแทนไม
ได

ให ก.ต.ช. มีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการประชุมและการลงมติของ ก.ต.ช. คณะ
อนุกรรมการตามมาตรา ๑๘ (๕) และของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๘ (๖)

ลักษณะ ๔
ยศตํารวจและชั้นขาราชการตํารวจ

------------------------------------
มาตรา ๒๔  ยศตํารวจมีตามลําดับดังตอไปนี้

พลตํารวจเอก
พลตํารวจโท
พลตํารวจตรี
พันตํารวจเอก
พันตํารวจโท
พันตํารวจตรี
รอยตํารวจเอก
รอยตํารวจโท
รอยตํารวจตรี
ดาบตํารวจ



๑๑

จาสิบตํารวจ
สิบตํารวจเอก
สิบตํารวจโท
สิบตํารวจตรี

วาที่ยศใดใหถือเสมือนมียศนั้น ถาผูซึ่งมียศตํารวจเปนหญิง ใหเติมคําวา “หญิง” ทายยศ
ตํารวจนั้นดวย

มาตรา ๒๕  ชั้นขาราชการตํารวจมีดังตอไปนี้
(๑)  ชั้นสัญญาบัตร ไดแก ผูมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีข้ึนไป
(๒)  ชั้นประทวน ไดแก ผูมียศสิบตํารวจตรี สิบตํารวจโท สิบตํารวจเอก จาสิบ

ตํารวจ และดาบตํารวจ
(๓)  ชั้นพลตํารวจ ไดแก พลตํารวจสํารอง
พลตํารวจสํารอง คือ ผูที่ไดรับการบรรจุเปนขาราชการตํารวจ โดยไดรับการคัด

เลือกหรือสอบแขงขันเขารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
มาตรา ๒๖  การแตงตั้งยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในกฎ ก.ตร. และใหทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ
การแตงตั้งยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรเปนกรณีพิเศษ อาจกระทําไดโดยประกาศพระบรม

ราชโองการ
ในระหวางที่ยังไมมีประกาศพระบรมราชโองการแตงตั้งยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรจะแตง

ตั้งวาที่ยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรเปนการชั่วคราวก็ได โดยใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้ เปนผูสั่งแตง
ตั้ง

(๑)  ตั้งแตวาที่ยศพลตํารวจตรีข้ึนไป ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูสั่งแตงตั้ง
(๒)  ตั้งแตวาที่ยศรอยตํารวจตรีข้ึนไป แตไมสูงกวาวาที่ยศพันตํารวจเอก ให

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูสั่งแตงตั้ง
มาตรา ๒๗  การแตงตั้งยศตํารวจชั้นประทวน ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผู

บังคับบัญชาระดับผูบัญชาการขึ้นไปซึ่งไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปน
ผูสั่งแตงตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

การแตงตั้งยศตํารวจชั้นประทวนเปนกรณีพิเศษ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูสั่ง
แตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.



๑๒

มาตรา ๒๘  การถอดหรือการออกจากยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ใหเปนไปตามระเบียบ
สํานักงานตํารวจ  แหงชาติ และใหทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ

มาตรา ๒๙  การใหออกจากวาที่ยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรหรือการถอดหรือการออกจาก
ยศตํารวจชั้นประทวน ใหผูมีอํานาจสั่งตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๗ แลวแตกรณี
สั่งไดตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ลักษณะ ๕
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ

-------------------------------
มาตรา ๓๐  ใหมีคณะกรรมการขาราชการตํารวจคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.ตร.”

ประกอบดวย
(๑)  นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการขาราชการตํารวจ เลขาธิการ ก.พ.

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปน
กรรมการขาราชการตํารวจโดยตําแหนง

(๒)  กรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตง
ตั้งจากผูซึ่งไดรับการเลือกตามมาตรา ๓๕ ดังตอไปนี้

(ก)  ผูซึ่งเคยรับราชการเปนขาราชการตํารวจ ในตําแหนงตั้งแต
ผูบัญชาการ หรือเทียบผูบัญชาการขึ้นไปจํานวนหาคน แตตองเปนผูซึ่งพนจากความเปนขาราช
การตํารวจไปแลวเกินหนึ่งป

(ข)  ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไมเปนขาราชการตํารวจจํานวนหกคน ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร อาชญาวิทยาและ
งานยุติธรรม หรือสาขาอื่นตามที่ ก.ตร. กําหนด สาขาละไมเกินหนึ่งคน เวนแตในกรณีที่มี
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติซึ่งเปนกรรมการขาราชการตํารวจตาม (๑) เพิ่มขึ้น ก็ใหมี
กรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกตามจํานวนของรองผูบัญชาการตํารวจแหง
ชาติที่เพิ่มขึ้นนั้น

บุคคลซึ่งเคยเปนขาราชการตํารวจ หากไดพนจากความเปนขาราชการตํารวจไปแลวเกิน
สิบปและมีอายุไมเกินหกสิบหาป อาจไดรับการสรรหาเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม(๒) (ข)
ได แตตองมีจํานวนไมเกินหนึ่งคน

ใหผูบัญชาการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจเปนเลขานุการ ก.ตร. และ



๑๓

รองผูบัญชาการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจเปนผูชวยเลขานุการ ก.ตร.
ใหนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิในราชกิจจานุ

เบกษา
มาตรา ๓๑ ให ก.ตร. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๑)  กําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ
และจัดระบบราชการตํารวจ รวมตลอดทั้งการอบรมและพัฒนาขาราชการตํารวจ ในการนี้หาก ก.
ต.ช. ไดกําหนดระเบียบแบบแผนและนโยบายไวเปนการทั่วไป การกําหนดในเรื่องดังกลาวของ
ก.ตร. ตองสอดคลองกับระเบียบแบบแผนและนโยบายของ ก.ต.ช. และให ก.ตร. แจงการดําเนิน
การนั้นให ก.ต.ช. ทราบดวย

(๒)  ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(๓)  กํากับดูแล ตรวจสอบ และแนะนํา เพื่อใหสํานักงานตํารวจแหงชาติบริหาร
งานบุคคลใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบใหสํานักงานตํารวจแหง
ชาติรายงานเกี่ยวกับการสอบ การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดําเนินการทาง
วินัย การออกจากราชการและการปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ตามพระราชบัญญัตินี้

(๔)  รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหนง
เงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลอ่ืนสําหรับขาราชการตํารวจใหเหมาะสม

(๕)  กําหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแตงตั้งและอัตราเงินเดือนที่ควรไดรับสําหรับวุฒิ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรตางๆ

(๖)  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ตามพระราชบัญญัตินี้

(๗)  พิจารณาอนุมัติแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปเกิด และการควบคุม
เกษียณอายุของขาราชการตํารวจ

(๘)  ในกรณีที่พิจารณาเห็นวาการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติไมเหมาะสมหรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีมติสั่งการให
สํานักงานตํารวจแหงชาติปฏิบัติการใหถูกตองเหมาะสม ถาสํานักงานตํารวจแหงชาติไมปฏิบัติ
การตามมติดังกลาว ใหรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการตอไป



๑๔

(๙)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ ก.ตร. มอบหมาย
(๑๐)  ปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในมาตราอื่นแหงพระราชบัญญัติ

นี้และกฎหมายอื่น
กฎ ก.ตร. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา ๓๒  เพื่อรักษาความเที่ยงธรรมในการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ ให
ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจไวให
ชัดเจนแนนอน กฎ ก.ตร. ดังกลาวใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๓  กรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๒๐ และตองไมเปนขาราชการหรือกลับเขารับราชการสําหรับกรรมการขา
ราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐(๒)(ก) และตองไมเปนขาราชการตํารวจ สําหรับ
กรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐(๒) (ข)

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของกรรมการขาราชการตํารวจ
ผูทรงคุณวุฒิ ให ก.ตร. เปนผูวินิจฉัย

มาตรา ๓๔  กรรมการขาราชการตํารวจจะเปนกรรมการใน ก.ต.ช. ในขณะเดียวกันไม
ได เวนแตนายกรัฐมนตรี และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

มาตรา ๓๕  การเลือกกรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ ใหดําเนิน
การดังนี้

(๑)  กรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) ใหขาราช
การตํารวจซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูกํากับการ พนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงเทียบ
เทาขึ้นไปเปนผูเลือก

(๒)  กรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข) ใหกรรมการ
ขาราชการตํารวจโดยตําแหนงตามมาตรา ๓๐ (๑) และผูไดรับเลือกเปนกรรมการขาราชการ
ตํารวจผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) เปนผูเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ
ก.ตร. แลวเสนอไปยงัคณะรัฐมนตรี เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหนําความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง พรอมกับกรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณ
วุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก)



๑๕

มาตรา ๓๖  การเลือกกรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) ให
ประธาน ก.ตร. รับสมัครบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของการเปนกรรมการขา
ราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิ แลวจัดสงบัญชีรายชื่อบุคคลดังกลาวโดยเรียงลําดับตามตัวอักษรไป
ยังผูมีสิทธิเลือกกรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ (๑) กอนวันเลือกเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสิบสี่วัน

หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

มาตรา ๓๗  ในการเลือกกรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก)
ใหผูซึ่งไดรับคะแนนมากตามลําดับลงมาตามจํานวนที่กําหนดไวเปนผูไดรับเลือก

ในกรณีที่มีผูไดรับเลือกหลายคนไดคะแนนเทากันจนเปนเหตุใหไมสามารถเรียงลําดับผู
รับเลือกตามจํานวนที่จะพึงมีได ใหประธานกรรมการขาราชการตํารวจทําการจับสลากเพื่อใหได
รับเลือกจนครบจํานวน

ใหข้ึนบัญชีรายชื่อผูซึ่งไมไดรับเลือก ซึ่งอยูในอันดับถัดจากผูไดรับเลือกลงมาตามลําดับ
ตามจํานวนที่ ก.ตร. เห็นสมควรไวดวย
 มาตรา ๓๘  กรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว

ใหกรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอ
ไป จนกวากรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเลือกใหมเขารับหนาที่

มาตรา ๓๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการขาราชการ
ตํารวจผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ

(๑)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๓
(๒)  ก.ตร. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการขา

ราชการตํารวจทั้งหมดใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีการกระทํา
หรือมีคุณลักษณะไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการขาราชการตํารวจ

(๓)  มีเหตุตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๔)  สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือเปนผูไดรับแตงตั้งเปนคณะผูบริหารทองถิ่น
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่กรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก)



๑๖

พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหผูซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อในประเภทนั้นตามมาตรา ๓๗
วรรคสามในอันดับแรกเปนกรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิแทนและใหอยูในตําแหนง
เทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน

ในกรณีที่กรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข) พนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเลือกกรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนง
ที่วางโดยใหนําความในมาตรา ๓๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม

การดํารงตําแหนงของกรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหนงแทนหากมี
กําหนดเวลาไมถึงสองป ไมใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงตามมาตรา ๓๘

มาตรา ๔๑  ในกรณีที่กรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิจะพนจากตําแหนงตาม
วาระใหดําเนินการจัดใหมีการเลือกกรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิใหมภายในหกสิบวัน
กอนวันครบวาระ

มาตรา ๔๒  การประชุม ก.ตร. ตองมีกรรมการขาราชการตํารวจมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการขาราชการตํารวจทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการขาราชการตํารวจไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการขาราชการตํารวจที่มาประชุมเลือกกรรมการขาราชการตํารวจคนหนึ่งเปนประธานใน
ที่ประชุม

ใหประธานกรรมการขาราชการตํารวจเปนผูเรียกประชุม แตในกรณีที่กรรมการขาราช
การตํารวจไมนอยกวาหกคนรองขอใหเรียกประชุม ใหประธานกรรมการขาราชการตํารวจเรียก
ประชุมภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับรองขอ

ให ก.ตร. มีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการประชุมและการลงมติของ ก.ตร. และของ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๓๑ (๙)

มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ ก.ตร. มีหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติเปนผูเสนอเรื่องตอ ก.ตร. แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิกรรมการขาราชการตํารวจคนหนึ่ง
คนใดที่จะเสนอ



๑๗

ลักษณะ ๖
ระเบียบขาราชการตํารวจ

---------------------------
หมวด ๑

ตําแหนงและการกําหนดตําแหนง
------------------------------

มาตรา ๔๔  ตําแหนงขาราชการตํารวจมีดังตอไปนี้
(๑)  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(๒)  จเรตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(๓)  ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(๔)  ผูบัญชาการ
(๕)  รองผูบัญชาการ
(๖)  ผูบังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ
(๗)  รองผูบังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ
(๘)  ผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ
(๙)  รองผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ
(๑๐)  สารวัตร และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ
(๑๑)  รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน
(๑๒)  ผูบังคับหมู
(๑๓)  รองผูบังคับหมู

ก.ตร. จะกําหนดใหมีตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น โดยจะใหมีชื่อตําแหนงใดเทียบกับ
ตําแหนงตามวรรคหนึ่งก็ได โดยใหกําหนดไวในกฎ ก.ตร.

การกําหนดตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นใหมีเฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนในการบริหาร
งานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหเกิดประสิทธิภาพและประหยัด และเมื่อหมดความจําเปน
ตามที่กําหนดไวในกฎ ก.ตร. แลว ใหยุบตําแหนงนั้น

มาตรา ๔๕  ในสวนราชการตางๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จะใหมีตําแหนงขาราช
การตํารวจตําแหนงใด จํานวนเทาใด และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใด และจะใหมี
ยศหรือไมและถาใหมียศจะใหมียศใด รวมตลอดถึงการตัดโอนตําแหนงจากสวนราชการหนึ่งไป



๑๘

เพิ่มใหอีกสวนราชการหนึ่ง ใหเปนไปตามที่ ก.ตร. กําหนด โดยใหคํานึงถึงลักษณะหนาที่และ
ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งความมีประสิทธิภาพและการประหยัด

การกําหนดจํานวนตําแหนงขาราชการตํารวจตั้งแตตําแหนงผูบังคับการ พนักงานสอบ
สวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ หรือตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปในสวนราชการตางๆ ตองไดรับความเห็น
ชอบจาก ก.ต.ช. กอน

มาตรา ๔๖  ใหขาราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๔๔ ได
รับเงินเพิ่มเปนกรณีพิเศษ   ตามระเบียบที่  ก.ตร.  กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการ
คลัง

ในการกําหนดจํานวนเงินเพิ่มเปนกรณีพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานและการดํารงตนอยูในความยุติธรรมไดอยางมีเกียรติโดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทน
ที่รัฐจายใหแกขาราชการฝายอื่นที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมประกอบดวย

มาตรา ๔๗  ขาราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวน ใหไดรับการเลื่อน
ตําแหนงดังตอไปนี้

(๑)  พนักงานสอบสวน เมื่อดํารงตําแหนงและไดรับเงินเดือนตามที่ ก.ตร.
กําหนด อีกทั้งไดผานการประเมินแลว ใหผูนั้นเปนพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ

(๒)  พนักงานสอบสวนผูชํานาญการ เมื่อดํารงตําแหนงเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามปและไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับ ส.๓ อีกทั้งไดผานการประเมินแลว ใหผูนั้นเปน
พนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ

(๓)  พนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ เมื่อดํารงตาํแหนงเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามปและไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับ ส.๔ อีกทั้งไดผานการประเมินแลว ให
ผูนั้นเปนพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ

(๔)  พนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ เมื่อดํารงตําแหนงเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามปและไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับ ส.๕ อีกทั้งไดผานการประเมินแลว ใหผูนั้นเปน
พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ

(๕)  พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ เมื่อดํารงตําแหนงเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามปและไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับ ส.๖ อีกทั้งไดผานการประเมินแลว พรอมทั้งมี
ตําแหนงวางใหผูนั้นเปนพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ



๑๙

ในการประเมินพิจารณาเลื่อนตําแหนงพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนําปริมาณ
และคุณภาพของสํานวนการสอบสวนมาประกอบการพิจารณาดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธี
การที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร.

การแตงตั้งพนักงานสอบสวนจะมีจํานวนเทาใด มีอํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชาเพียง
ใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร.

หมวด ๒
การบรรจุ การแตงตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

---------------------------------
มาตรา ๔๘  ผูที่จะไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ ตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข
(๔)  ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น

หรือผูบริหาร   ทองถิ่น
(๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง
(๖)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

มาตรา ๔๙  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี้ ให
ผูบังคับบัญชาตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง

มาตรา ๕๐  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ ชั้น
ประทวนและชั้นสัญญาบัตร ใหบรรจุจากบุคคลผูไดรับคัดเลือกหรือสอบแขงขันได

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแขงขันใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
และใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบอํานาจจากผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติเปนผูดําเนินการคัดเลือกหรือสอบแขงขัน



๒๐

มาตรา ๕๑  การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนง ใหแตงตั้งตามหลักเกณฑดังตอ
ไปนี้

(๑)  ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
จากขาราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก

(๒)  ตําแหนงจเรตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จะไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากขาราชการตํารวจยศพลตํารวจโทหรือพลตํารวจเอก

(๓)  ตําแหนงผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งจากขาราชการตํารวจยศพลตํารวจโท

(๔)  ตําแหนงผูบัญชาการ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากขาราชการ
ตํารวจยศพลตํารวจตรีหรือพลตํารวจโท

(๕)  ตําแหนงรองผูบัญชาการ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากขาราช
การตํารวจยศพลตํารวจตรี

(๖)  ตําแหนงผูบังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ จะไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ    แตงตั้งจากขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก   ซึ่งไดรับอัตราเงินเดือน
พันตํารวจเอก (พิเศษ) หรือพลตํารวจตรี

(๗)  ตําแหนงรองผูบังคบัการ และพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ ใหแตงตั้งจาก
ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกหรือพันตํารวจเอกซึ่งไดรับอัตราเงินเดือนพันตํารวจเอก
(พิเศษ)

(๘)  ตําแหนงผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ ใหแตงตั้งจากขา
ราชการตํารวจยศพันตํารวจโทหรือพันตํารวจเอก

(๙)  ตําแหนงรองผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ ใหแตง
ตั้งจากขาราชการตํารวจยศพันตํารวจโท

(๑๐)  ตําแหนงสารวัตร และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ ใหแตงตั้งจากขา
ราชการตํารวจยศรอยตํารวจเอกขึ้นไปแตไมสูงกวาพันตํารวจโท

(๑๑)  ตําแหนงรองสารวัตร และพนักงานสอบสวน ใหแตงตั้งจากขาราชการ
ตํารวจยศรอยตํารวจตรีข้ึนไปแตไมสูงกวารอยตํารวจเอก

(๑๒)  ตําแหนงผูบังคับหมู ใหแตงตั้งจากขาราชการตํารวจยศสิบตํารวจตรีข้ึนไป
แตไมสูงกวาดาบตํารวจ



๒๑

(๑๓)  ตําแหนงรองผูบังคับหมู ใหแตงตั้งจากขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ
การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเทียบเทาดวยก็ได
มาตรา ๕๒  ขาราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๑ (๑๒) หรือ (๑๓) อาจได

รับการคัดเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและมียศตามมาตรา ๕๑ (๑๑) ไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

ขาราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๑ (๑๓) อาจไดรับการคัดเลือกและแตง
ตั้งใหดํารงตําแหนงและมียศตามมาตรา ๕๑ (๑๒) ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎ ก.ตร.

มาตรา ๕๓  การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๔ (๑) (๒)
(๓) และ (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(๑)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๔ (๑) ใหนายกรัฐ
มนตรีคัดเลือกรายชื่อขาราชการตํารวจ แลวเสนอ ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

(๒)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๔ (๒) (๓) และ
(๔) ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคัดเลือกรายชื่อขาราชการตํารวจเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบกอนแลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้ง

มาตรา ๕๔  การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงตั้งแตมาตรา ๔๔ (๕) ลงมา
และเปนการแตงตั้งในสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือในกองบัญชาการ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้

(๑)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๔ (๕) และ (๖)
ในสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคัดเลือกรายชื่อขาราชการ
ตํารวจในสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

ในกรณีเปนการแตงตั้งขาราชการตํารวจในกองบัญชาการที่สังกัดสํานัก
งานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติรับฟงขอเสนอแนะของ
ผูบัญชาการที่เกี่ยวของดวย



๒๒

(๒)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๔ (๕) และ (๖)
ในกองบัญชาการที่มิไดสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหผูบัญชาการคัดเลือกราย
ชื่อขาราชการตํารวจในกองบัญชาการนั้นเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เพื่อพิจารณาเสนอ ก.
ตร. ใหความเห็นชอบกอนแลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้ง

ในกรณีที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเห็นวา การคัดเลือกของผูบัญชาการ
ตามวรรคหนึ่งยังไมเหมาะสม ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะทําความเห็นพรอมขอเสนอแนะและ
เหตุผลเสนอ ก.ตร. เพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได

(๓)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงตั้งแตมาตรา ๔๔ (๗) ลงมาใน
สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือในกองบัญชาการที่มิไดสังกัดสํานักงานผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูบัญชาการเปนผูสั่งแตงตั้งจากขาราชการ
ตํารวจในสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือในกองบัญชาการนั้น แลวแตกรณี โดยให
ผูบังคับการที่เกี่ยวของมีขอเสนอแนะและมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบดวย และหากไม
เปนที่ยุติ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูชี้ขาดแตในการแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารง
ตําแหนงตั้งแตมาตรา ๔๔ (๘) ลงมา ไมสูงกวาตําแหนงเดิมภายในกองบังคับการที่สังกัดสํานัก
งานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือในกองบัญชาการที่มิไดสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ ใหผูบังคับการเปนผูสั่งแตงตั้ง

การกําหนดขั้นตอนใดๆ อันจะเปนการชะลอ จํากัด ตัดทอน หรือยับยั้งการใช
อํานาจของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๔ (๓) จะกระทํามิได เวนแตเปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติหรือ
เพื่อประโยชนของทางราชการตามที่ ก.ตร. กําหนด

ในกรณีการแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงตั้งแตมาตรา ๔๔ (๘) ลงมาไมสูง
กวาตําแหนงเดิมในกองบัญชาการที่สังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหผูบัญชาการ
เปนผูสั่งแตงตั้งโดยรับฟงขอเสนอแนะของผูบงัคับการที่เกี่ยวของดวย

มาตรา ๕๕  การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงตั้งแตมาตรา ๔๔ (๕) ลงมา
จากสวนราชการหนึ่งไปอีกสวนราชการหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(๑)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๔ (๕) และ (๖)
ระหวางสํานักงาน  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกับกองบัญชาการที่มิไดสังกัดสํานักงาน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและผูบัญชาการที่เกี่ยวของทําความ



๒๓

ตกลงกัน และใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเสนอ ก.ตร. ใหความเห็นชอบกอน แลวใหนายกรัฐ
มนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

ในกรณีที่เปนการแตงตั้งขาราชการตํารวจระหวางกองบัญชาการที่มิไดสังกัด
สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหผูบัญชาการที่เกี่ยวของทําความตกลงกันและให
ผูบัญชาการที่ประสงคจะแตงตั้งขาราชการตํารวจผูนั้นเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเพื่อนํา
เสนอ ก.ตร. ใหความเห็นชอบกอน แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันได ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและผูบัญชาการที่
เกี่ยวของทําความเห็นและเหตุผลของตนเสนอ ก.ตร. เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
 (๒)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงตั้งแตมาตรา ๔๔ (๗) ลงมา
ระหวางสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ     กับกองบัญชาการที่มิไดสังกัดสํานักงาน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและผูบัญชาการที่เกี่ยวของทําความ
ตกลงกัน และใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูบัญชาการที่ประสงคจะแตงตั้งขาราชการ
ตํารวจผูนั้นเปนผูสั่งแตงตั้ง

(๓)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงตั้งแตมาตรา ๔๔ (๗) ลงมา
ระหวางกองบัญชาการที่มิไดสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติใหผูบัญชาการที่เกี่ยว
ของทําความตกลงกันและใหผูบัญชาการที่ประสงคจะแตงตั้งขาราชการตํารวจผูนั้นเปนผูสั่งแตง
ตั้ง

มาตรา ๕๖  ในกรณีที่ผูบัญชาการตาํรวจแหงชาติเห็นวาการใชอํานาจในการแตงตั้งของ
ผูบัญชาการไมเปนธรรมหรือมีกรณีไมชอบดวยหลักเกณฑหรือวิธีการที่ ก.ตร. กําหนดตาม
มาตรา ๕๗ หรือมีกรณีที่จะตองดําเนินการทางวินัยและมีความจําเปนตองใหขาราชการตํารวจซึ่ง
ดํารงตําแหนงตั้งแตมาตรา ๔๔ (๕) ลงมาใหพนจากพื้นที่หรือหนาที่ หรือมีเหตุพิเศษตามที่ ก.
ตร. กําหนด ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจสั่งแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนง
ตามมาตรา ๔๔ (๕) ลงมาไดตามควรแกกรณี

การแตงตั้งขาราชการตํารวจตามวรรคหนึ่ง ใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๔ (๕) และ (๖)
ใหเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอน

มาตรา ๕๗  การคัดเลือก การทําความตกลงกัน การใหความเห็นชอบ และการแตงตั้งขา
ราชการตํารวจตามมาตรา ๕๓ (๒) มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความ
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อาวุโส ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และความรูความสามารถ
ประกอบกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

การคัดเลือกและการแตงตั้งขาราชการตํารวจตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจคัดเลือกหรือ
แตงตั้งพิจารณาจากขาราชการตํารวจที่คณะกรรมการคัดเลือกเสนอแนะ

ให ก.ตร. แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบขาราชการตํารวจผูมีสิทธิ
ดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๔ (๒) ถึง (๑๐) โดยคณะกรรมการคัดเลือกดังกลาวอยางนอยตอง
ประกอบดวยรองหัวหนาหนวยงานนั้นทุกคน

มาตรา ๕๘  ภายใตบังคับมาตรา ๖๘ ขาราชการตํารวจผูใดมีคุณวุฒิสูงขึ้น และมีสิทธิได
รับเงินเดือนสูงขึ้นตามที่ ก.ตร. กําหนด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๖๔ เปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อน

มาตรา ๕๙  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจหรือการแตงตั้งขาราช
การตํารวจใหดํารงตําแหนงใด ผูไดรับการบรรจุหรือไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามที่ ก.ตร. กําหนดตามมาตรา ๔๕ เวนแตมีเหตุผลและความจําเปน ก.ตร. อาจ
อนุมัติใหบรรจุหรือแตงตั้งขาราชการตํารวจที่ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่
กําหนดไวก็ได

การแตงตั้งขาราชการตํารวจไปดํารงตําแหนงอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติตองแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงที่ไมต่ํากวาตําแหนงเดิม เวนแตมีเหตุผลและความจําเปน ก.ตร. อาจอนุมัติให
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ต่ํากวาตําแหนงเดิมเปนพิเศษเฉพาะรายได

มาตรา ๖๐  ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจตามมาตรา ๕๐ ให
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง โดยมีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา
หกเดือน

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการทดลอง การประเมินผลการทดลอง การรายงานผลการ
ทดลองและการยกเวนไมตองทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ รวมทั้งการสั่งใหออกจากราชการอัน
เนื่องมาจากการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ไมใหถือวาผูนั้นเคย
เปนขาราชการตํารวจ แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการรับเงิน
เดือนหรือผลประโยชนอ่ืนที่ไดรับจากทางราชการในระหวางที่ผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

มาตรา ๖๑  การสั่งใหขาราชการตํารวจประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือสวนราชการ
ใด หรือสํารองราชการในสวนราชการใด โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิมและโดยจะใหขาด
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จากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิมหรือไมก็ได ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูสั่งไดตามหลัก
เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

(๑)  นายกรัฐมนตรีสําหรับผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(๒)  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติสําหรับขาราชการตํารวจทุกตําแหนง
(๓)  ผูบัญชาการสําหรับขาราชการตํารวจในกองบัญชาการหรือในสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ
มาตรา ๖๒  การโอนขาราชการตํารวจไปรับราชการในสวนราชการหรือหนวย

งานอื่นจะกระทําไดเมื่อเจาตัวสมัครใจและสวนราชการหรือหนวยงานตองการจะรับโอน
ผูนั้น โดยใหสวนราชการหรือหนวยงานที่ขอรับโอนทําความตกลงกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ

มาตรา ๖๓  ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๔๙ เปนผูสั่งบรรจุในกรณีดังตอไปนี้
(๑)  การโอนขาราชการซึ่งไมใชขาราชการตํารวจหรือการโอนพนักงานขององค

กรปกครองสวนทองถิ่นมาบรรจุเปนขาราชการตํารวจ ยกเวนขาราชการการเมือง ขาราชการซึ่ง
อยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งอยู
ในระหวางทดลองปฏิบัติงาน ใหกระทําไดเมื่อเจาตัวสมัครใจและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตองการจะรับโอนผูนั้น โดยใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม ในการนี้ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณาโดย
คํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการตํารวจจะไดรับ ทั้งนี้ ในการดําเนินการรับโอนการกําหนด
ตําแหนง ชั้นยศและอัตราเงินเดือน และการนับเวลาราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

(๒)  การกลับเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ
(ก)  ขาราชการตํารวจซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราช

การไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็ม
เวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ถาผูนั้นขอกลับเขารับราชการภายใน
กําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกินสี่ปนับแตวันออกจากราชการไปปฏิบัติงานดังกลาว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

(ข)  ขาราชการตํารวจซึ่งออกจากราชการไปแลว และไมใชเปนกรณีออก
จากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการ และสํานักงานตํารวจ
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แหงชาติตองการที่จะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการบรรจุและ
แตงตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

(ค)  ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตํารวจหรือพนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงานไปแลว แตไมรวมถึงขาราชการการเมือง ขา
ราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและพนักงานขององคกรปก
ครองสวนทองถิ่นซึ่งออกจากงานในระหวางทดลองปฏิบัติงาน ถาสมัครเขารับราชการเปนขา
ราชการตาํรวจ และเมื่อสํานักงานตํารวจแหงชาติเห็นสมควรรับบุคคลนั้นกลับเขารับราชการใน
ตําแหนงขาราชการตํารวจ ในการนี้ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน
ที่ทางราชการตํารวจจะไดรับ ทั้งนี้ การดําเนินการใหกลับเขารับราชการ การกําหนดตําแหนงชั้น
ยศ และอัตราเงินเดือน และการนับเวลาราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด
ในกฎ ก.ตร.

มาตรา ๖๔  ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตาํรวจระดับ
ส.๘ ระดับ ส.๗ และระดับ ส.๖ เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ตร. แลว

การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจตั้งแตระดับ ส.๕ ลงมาใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดในระเบียบ ก.ตร.

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ ใหคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานประ
สิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติ
หนาที่ ตลอดจนการรักษาวินยัและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการตํารวจตามราย
งานของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษเกินสองขั้น ตองไดรับอนุมัติจาก ก.ตร. เปนพิเศษ
เฉพาะราย

 มาตรา ๖๕  ขาราชการตํารวจผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ก.
ตร. จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญก็ได

มาตรา ๖๖  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มความรู ทักษะ ทัศ
นคติ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาแตงตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่
กําหนดในกฎ ก.ตร.
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หมวด ๓
เงินเดือน เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มอื่น

----------------------------
มาตรา ๖๗  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง การใหไดรับเงินประจําตําแหนง

และการจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการตํารวจ ใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง

มาตรา ๖๘  ใหขาราชการตํารวจไดรับเงินเดือนดังตอไปนี้
(๑)  ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ซึ่งดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหง

ชาติ ใหไดรับเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับ ส. ๙
(๒)  ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ใหไดรับเงินเดือนระดับ ส. ๘
(๓)  ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจโท ใหไดรับเงินเดือนระดับ ส. ๗
(๔)  ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี ใหไดรับเงินเดือนระดับ ส. ๖
(๕)  ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกอัตราเงินเดือนพันตํารวจเอก (พิเศษ)

ใหไดรับเงินเดือนระดับ ส. ๕
(๖)  ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก ใหไดรับเงินเดือนระดับ ส. ๔
(๗)  ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจโท ใหไดรับเงินเดือนระดับ ส. ๓
(๘)  ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจตรี ใหไดรับเงินเดือนระดับ ส. ๒
(๙) ขาราชการตํารวจยศรอยตํารวจเอก รอยตํารวจโทและรอยตํารวจตรีใหไดรับ

เงินเดือนระดับ ส.๑
(๑๐)  ขาราชการตํารวจยศดาบตํารวจ ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป. ๓
(๑๑)  ขาราชการตํารวจยศจาสิบตํารวจอัตราเงินเดือนจาสิบตํารวจ (พิเศษ) ให

ไดรับเงินเดือนระดับ ป. ๒
(๑๒)  ขาราชการตํารวจยศจาสิบตํารวจ สิบตํารวจเอก สิบตํารวจโท และ

สิบตํารวจตรี ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป. ๑
(๑๓)  ขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจสํารอง ใหไดรับเงินเดือนระดับ พ. ๑
ใหขาราชการตํารวจตามวรรคหนึ่งไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของระดับนั้นๆ ใน

กรณีที่จะใหไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของระดับ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
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ขาราชการตํารวจตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจไดรับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นกวาที่
กําหนดไวในวรรคหนึ่งก็ได โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวให
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการไดรับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นดังกลาวและการรับเงิน
ประจําตําแหนงไวดวย

มาตรา ๖๙  ขาราชการตํารวจอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ตามจํานวน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๗๐  ขาราชการตํารวจอาจไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มอื่น หรือเงินชวย
เหลือตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

มาตรา ๗๑  ขาราชการตํารวจอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตาง
ประเทศ หรือตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง

หมวด ๔
การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน

-------------------------
     มาตรา ๗๒  ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการตํารวจในสวนราชการหรือหนวยงานใดใน
สํานักงานตํารวจแหงชาติวางลง หรือผูดํารงตําแหนงใดไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหผูบังคับ
บัญชาดังตอไปนี้สั่งใหขาราชการตํารวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตําแหนงนั้นได

(๑)  นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(๒)  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สําหรับตําแหนงตั้งแตจเรตํารวจแหงชาติ

รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมา
(๓)  ผูบัญชาการหรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับตําแหนงตั้งแตผูบังคับการ

พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น
(๔)  ผูบังคับการ หรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับตําแหนงตั้งแตผูกํากับการ

พนักงานสอบสวน ผูทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น
ในกรณีที่ไมมีการแตงตั้งใหขาราชการตํารวจผูใดรักษาราชการแทนและมีผูดํารง

ตําแหนงรองของตําแหนงนั้น ใหผูดํารงตําแหนงรองเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารง
ตําแหนงรองหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได และมีผูดํารงตําแหนงผูชวยของตําแหนงดังกลาว
ใหผูดํารงตําแหนงผูชวยเปนผูรักษาราชการแทนในตําแหนงนั้น ถามีผูดํารงตําแหนงรองหรือผู
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ชวยหลายคน ใหผูมีอาวุโสตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีทั้ง
ผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวย หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ก็ใหขาราชการตํารวจชั้น
สัญญาบัตรผูมีอาวุโสตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ในสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนผู
รักษาราชการแทน

เพื่อประโยชนของทางราชการ ขาราชการตํารวจที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาม
มาตรา ๕๑ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) เปนการยอนหลัง การปฏิบัติหนาที่หรือการใช
อํานาจในตําแหนงเดิมที่ไดกระทําไปกอนมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งให
เปนอันใชได

มาตรา ๗๓  นอกจากที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ อํานาจในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ และการดําเนินการดานอื่นที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะพึง
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใดในกิจการของแตละกองบัญชาการ ใหผูบัญชาการของแตละกองบัญชาการนั้น เปนผู
ปฏิบัติราชการแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

ในการปฏิบัติราชการแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามวรรคหนึ่ง ผูบัญชาการจะมอบ
หมายใหรองผูบัญชาการปฏิบัติราชการแทนก็ได

ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีหนาที่กํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการ
ตามวรรคหนึ่ง และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการตามวรรค
หนึ่ง

ในกรณีจําเปนเพื่อรักษาประโยชนของทางราชการหรือการระงับความเสียหายที่อาจเกิด
ข้ึนจากการใชอํานาจของผูบัญชาการตามวรรคหนึ่ง ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะระงับการใช
อํานาจของผูบัญชาการดังกลาวไวเปนการชั่วคราวและใชอํานาจนั้นดวยตนเองก็ได ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.ต.ช. กําหนด

มาตรา ๗๔  เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติอํานาจใน
การสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดที่ผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติหรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น
หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือหัวหนาสวนราชการหรือ
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หัวหนาหนวยงานอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยหรือผูดํารงตําแหนงหัวหนา
สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานถัดลงไปตามลําดับหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาหรือขาราช
การตํารวจชั้นสัญญาบัตรในสวนราชการหรือในหนวยงานนั้นปฏิบัติราชการแทนได

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือ และใหผูมอบอํานาจมีหนาที่แนะนํา
กํากับ และติดตามการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ และในกรณีที่เห็นวาผูรับมอบอํานาจ
ปฏิบัติราชการในเรื่องใดโดยไมสมควร ใหมีอํานาจแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ
นั้นได

เมื่อมีการมอบอํานาจแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบ
อํานาจนั้นใหแก
ผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจไวเปนกรณีๆ ไป

มาตรา ๗๕  ใหผูรักษาราชการแทนตามมาตรา ๗๒ มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตน
แทน

ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหผู
ดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนมีอํานาจ
และหนาที่เปนกรรมการหรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่
รักษาราชการแทน

การสั่งใหรักษาราชการแทนใหมีผลนับแตเวลาที่ผูไดรับแตงตั้งเขารับหนาที่และใหผู
ดํารงตําแหนงรองหรือตําแหนงผูชวยพนจากความเปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาที่ผูไดรับ
แตงตั้งเขารับหนาที่ ทั้งนี้ ไมเปนการกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปแลวใน
ระหวางเปนผูรักษาราชการแทน

มาตรา ๗๖  ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐ
มนตรีกําหนดใหอํานาจหรือหนาที่ใดเปนของปลัดกระทรวง การใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ดัง
กลาวสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหถือเปนอํานาจและ
หนาที่ของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
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หมวด ๕
วินัยและการรักษาวินัย
-------------------

มาตรา ๗๗  ขาราชการตํารวจตองถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของตํารวจตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. และตองรักษาวินัย
ตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัด

กฎ ก.ตร. ตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๗๘  การกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ไดแก การไมรักษาวินัยตามที่บัญญัติ
เปนขอปฏิบัติและขอหามในเรื่องดังตอไปนี้

(๑)  ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม เปนไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของตํารวจ และ
นโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ

(๒)  ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบ
ดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติ
ตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะ
เสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได และเมื่อไดเสนอ
ความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติ
ตาม

(๓)  ตองรักษาระเบียบการเคารพระหวางผูใหญ ผูนอย
(๔)  ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิ

ได
(๕)  ตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน

เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูสั่งใหกระทํา หรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
(๖)  ตองรักษาความลับของทางราชการ
(๗)  ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใดที่เปน

การกลั่นแกลงกันและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกันและ
ผูรวมปฏิบัติราชการ
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(๘)  ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรมและใหการสงเคราะหแก
ประชาชนผูติดตอราชการ หรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชา และ
ดวยความสุภาพเรียบรอยโดยหามมิให ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหงประชาชนผูติดตอ
ราชการหรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน

(๙)  ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อใหเกิดผลดีหรือ
ความกาวหนาแกราชการ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการ และตองไม
ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ

(๑๐)  ตองไมกระทําการอันเปนเหตุใหแตกความสามัคคีระหวางขาราชการ
ตํารวจ

(๑๑)  ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่ง
ควรตองแจงถือวาเปนการรายงานเท็จดวย

(๑๒)  ตองไมใชกิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไมสมควร
(๑๓)  ตองไมกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
(๑๔)  ตองไมกระทําดวยประการใดๆ ในลักษณะที่เปนการบังคับผูบังคับบัญชา

เปนทางใหเสียระเบียบแบบแผนวินัยตํารวจ
(๑๕)  ตองไมกระทําหรือละเวนการกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราช

การหรือทําใหเสียระเบียบแบบแผนของตํารวจ
(๑๖)  ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทํา

ใหเสียความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ราชการของตน

(๑๗)  ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มี
ลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท

(๑๘)  กระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๗๙  การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ไดแกการกระทําดังตอไปนี้

(๑)  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผู
อ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรได

(๒)  ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุอันสมควร เปนเหตุใหเสีย
หายแกราชการอยางรายแรง หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหา
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วันโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ

(๓)  เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการหรือใน
ระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการ

(๔)  กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๕)  กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
(๖)  กระทําหรือละเวนการกระทําใดๆ รวมทั้งการกระทําผิดตามมาตรา ๗๘

อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๗)  กระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

มาตรา ๘๐  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย
ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่ง
มีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย

วิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และการปองกันมิใหผูอยูใต
บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร.

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรจะกลาวหาวาขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัยใหผูบังคับ
บัญชาดําเนินการทางวินัยทันทีตามที่บัญญัติไวในหมวด ๖

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติตามมาตรานี้และตามหมวด ๖ หรือปฏิบัติหนาที่ดัง
กลาวโดยไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย

มาตรา ๘๑  เมื่อมีความจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อประโยชนในการรักษาวินัย
และปราบปรามขาราชการตํารวจผูกอการกําเริบ หรือเพื่อบังคับขาราชการตํารวจผูละทิ้งหนาที่
ใหกลับทําหนาที่ของตนผูบังคับบัญชาอาจใชอาวุธหรือกําลังบังคับได และถาไดกระทําโดย
สุจริตตามสมควรแกเหตุแลว ผูบังคับบัญชาหรือผูชวยเหลือไมตองรับผิดทั้งทางแพงและทาง
อาญา

เมื่อมีเหตุดังกลาว ผูบังคับบัญชาจะตองรายงานไปยังผูบังคับบัญชาเหนือตนตามลําดับ
ชั้นจนถึงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติโดยเร็ว

มาตรา ๘๒  โทษทางวินัยมี ๗ สถาน ดังตอไปนี้
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(๑)  ภาคทัณฑ
(๒)  ทัณฑกรรม
(๓)  กักยาม
(๔)  กักขัง
(๕)  ตัดเงินเดือน
(๖)  ปลดออก
(๗)  ไลออก

การลงโทษภาคทัณฑ ไดแก การลงโทษแกผูกระทําผิดอันควรตองรับโทษสถานหนึ่ง
สถานใด แตมีเหตุอันควรปรานีจึงเพียงแคแสดงความผิดผูนั้นใหปรากฏไว

การลงโทษทัณฑกรรม ไดแก การใหทํางานโยธา การใหอยูเวรยาม นอกจากหนาที่
ประจํา หรือการใหทํางานสาธารณประโยชนซึ่งตองไมเกินหกชั่วโมงตอหนึ่งวัน

การลงโทษกักยาม ไดแก การกักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สมควรตามที่จะกําหนด
การลงโทษกักขัง ไดแก การขังในที่จัดไวเพื่อควบคุมแตเฉพาะคนเดียวหรือหลายคน

รวมกันตามที่จะไดมีคําสั่ง
การลงโทษกักยามหรือกักขังจะใชงานโยธาหรืองานอื่นของทางราชการดวยก็ไดแตตอง

ไมเกินหกชั่วโมงตอหนึ่งวัน
มาตรา ๘๓  การลงโทษขาราชการตํารวจใหทําเปนคําสั่งโดยระบุในคําสั่งดวยวาผูถูกลง

โทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใด
วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

หมวด ๖
การดําเนินการทางวินัย
------------------

มาตรา ๘๔  เมื่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิด
วินัยใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่
ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม

ในการสืบสวนขอเท็จจริงใหแจงเรื่องที่ถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียนใหผูถูกกลาวหาทราบ
และใหผูถูกกลาวหาชี้แจงขอเท็จจริงภายในเวลาที่กําหนด ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหา
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วากระทําผิดวินัยใหสั่งยุติเรื่องได ถาเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหดําเนิน
การตอไปตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๖ แลวแตกรณีทันที

มาตรา ๘๕  เมื่อขาราชการตํารวจถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหผู
บังคับบัญชานําสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงตามมาตรา ๘๔ มาพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙

มาตรา ๘๖  เมื่อขาราชการตํารวจถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได ทั้งนี้
เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา เมื่อดําเนินการแลว ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหา
ไดกระทําผิดวินัย ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ แลวแตกรณี ถาฟงไมได
วาผูถูกกลาวหากระทาํผิดวินัย ใหสั่งยุติเรื่อง

ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผูบังคับบัญชาอื่นตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เปน
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีที่ขาราชการตํารวจตําแหนงตางกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงรวม
กันใหผูมีอํานาจสําหรับผูถูกกลาวหาที่มีตําแหนงในระดับสูงกวาเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกลาวหาตาม
มาตรา ๑๐๑ และผลการสอบสวนปรากฏวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับ
บัญชาดําเนินการสั่งการตามผลการสอบสวนโดยไมตองตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือดําเนิน
การสอบสวนใหม แตทั้งนี้ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
เทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุพยานก็ได และตองใหโอกาส
ผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย

มาตรา ๘๗  หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาเกี่ยวกับการสืบสวน และการสอบสวนที่
ตองดําเนินการตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

ในการพิจารณาของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙
หรือมาตรา ๙๐ ใหพิจารณาสั่งการใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันไดรับสํานวน
เวนแตมีเหตุจําเปนตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ซึ่งทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกิน
หกสิบวัน ในการนี้ หากยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหขาราชการตํารวจผูถูกกลาวหากลับคืนสู
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ฐานะเดิมกอน และใหถือวาไมเปนผูที่อยูระหวางถูกสืบสวนหรือสอบสวน แลวแตกรณี นับแต
วันครบกําหนดเวลาดังกลาวจนกวาการพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้นจะเสร็จสิ้นและมีคําสั่ง

ในกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. จะดําเนินการทางวินัย
โดยไมตองสืบสวนหรือสอบสวนก็ได

มาตรา ๘๘  เมื่อมีเหตุจําเปนจะตองกักตัวขาราชการตํารวจซึ่งถูกกลาวหาไวเพื่อ
ประโยชนในการสอบสวน เชน จะหลบหนี หรือจะไปทําราย หรือขมขูผูเสียหายหรือพยานให
ผูบังคับบัญชามีอํานาจกักตัวขาราชการตํารวจนั้นระหวางดําเนินการสอบสวนไดเทาที่จําเปนแก
การสอบสวน แตตองไมเกินอํานาจลงโทษกักขังของผูสั่งกักตัวและตองไมเกินสิบหาวัน

ในกรณีที่ขาราชการตํารวจตามวรรคหนึ่งถูกลงโทษกักยามหรือกักขังใหหักจํานวนวันที่
ถูกกักตัวออกจากระยะเวลากักยามหรือกักขังดวย และในกรณีที่ถูกลงโทษทัณฑกรรม ใหถือวา
การถูกกักตัวเปนการรับโทษสําหรับความผิดนั้นแลว

มาตรา ๘๙  ขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่งลง
โทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับ
ความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลง
โทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยหรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซึ่งยังไมถึง
กับจะตองถูกลงโทษทัณฑกรรม

ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูกระทําผิดวินัยควรไดรับโทษสูงกวาที่ตนมีอํานาจสั่งลงโทษให
รายงานตอผูบังคับบัญชาของตนที่มีอํานาจ เพื่อใหพิจารณาดําเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก
กรณี

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบน
เปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได

การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบังคับบัญชาจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาใน
สถานโทษและอัตราโทษไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

มาตรา ๙๐  ขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูมีอํานาจตามมาตรา
๗๒ สั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก ตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะ
นํามาประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก



๓๗

การพิจารณาสั่งลงโทษของผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ (๒) (๓) และ (๔) ใหผูมี
อํานาจดังกลาวตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอ โดยคณะกรรมการดังกลาวอยาง
นอยตองประกอบดวยรองหัวหนาหนวยงานนั้นทุกคน ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

ผูถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้นลาออก
จากราชการ

มาตรา ๙๑  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแกขาราชการตํารวจผูใดแลว ใหราย
งานการดําเนินการทางวินัยตอผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงเหนือผูดําเนินการทางวินัยและ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาที่ไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งเห็นวาการยุติเรื่อง การงดโทษหรือ
การลงโทษเปนการไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็ใหมีอํานาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเปนสถานโทษ
หรืออัตราโทษที่หนักขึ้น ลดโทษลงเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดยใหทํา
ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนหรือยกโทษใหถูกตองหรือเหมาะสมตามควรแกกรณี
ตลอดจนแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในคําสั่งเดิมใหถูกตองเหมาะสมไดดวย และในกรณีที่เห็น
วาควรดําเนินการอยางใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและยุติธรรมก็ใหมี
อํานาจดําเนินการหรือสั่งดําเนินการไดตามควรแกกรณี โดยการสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเปน
สถานโทษที่หนักขึ้น ตองไมเกินอํานาจของตนตามมาตรา ๘๙ และการเพิ่มอัตราโทษเมื่อรวม
กับอัตราโทษเดิมตองไมเกินอํานาจนั้นดวย ถาเกินอํานาจของตน ก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชา
ของผูนั้นตามลําดับเพื่อใหพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี ทั้งนี้ ถาเห็นวาการจะสั่งลงโทษ
หรือเพิ่มโทษนั้นกรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหรายงานตอผูบัญชาการตํารวจแหง
ชาติเพื่อใหพิจารณาดําเนินการ

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษตามมาตรา ๘๙ สั่งยุติเรื่อง หรือสั่งงดโทษขาราชการ
ตํารวจผูใดไปแลว แตผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
หรือเมื่อไดรับรายงานที่ผูบังคับบัญชาตามวรรคสองเห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางราย
แรง ก็ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๘๖ แตถาเปนกรณีที่ไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ ไวแลว ก็ใหดําเนินการตามมาตรา ๙๐

เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ใหผูสั่งมีคําสั่งใหม และในคําสั่งดัง
กลาวใหสั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิมดวย พรอมทั้งระบุวิธีการดําเนินการใหผูถูกลงโทษตามคําสั่ง



๓๘

เดิมรับโทษที่เพิ่มขึ้นหรือกลับคืนสูฐานะเดิม แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎ ก.ตร.

มาตรา ๙๒  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงหรือสั่งใหขาราชการ
ตํารวจออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.ตร. พิจารณาเห็นเปนการสมควรที่จะตองสอบ
สวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม ให ก.ตร. มีอํานาจสอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหมในเรื่อง
นั้นไดตามความจําเปนโดยจะสอบสวนเองหรือต้ังอนุกรรมการหรือใหคณะกรรมการสอบสวน
สอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหมแทนก็ได หรือกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการ
ทราบสงไป เพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่ม
เติมไดดวย

ในการดําเนินการตามมาตรานี้ใหนํามาตรา ๙๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๓  ใหผูสืบสวน กรรมการสืบสวน และกรรมการสอบสวน เปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา และใหกรรมการสอบสวนมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการ
สอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจเรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวนบริษัท หรือบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริง สง
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน

มาตรา ๙๔  ขาราชการตํารวจผูใดถูกสอบสวนในกรณีการกระทําความผิดวินัยอยางราย
แรงหรือมีกรณีที่ถูกชี้มูลความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตไวแลว แมตอมาขาราชการตํารวจผูนั้นจะออกจากราชการไปแลวก็ใหทําการ
สอบสวนตอไปได แตตองดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันออกจากราช
การ

การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการตํารวจตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเสมือนวาผูนั้นยัง
มิไดออกจากราชการ เวนแตกรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่จะ
ตองลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม หรือกักขัง ก็ใหงดโทษนั้นเสีย

มาตรา ๙๕  ขาราชการตํารวจผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูก
ตั้งกรรมการสอบสวน หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตเปน
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผูบังคับ



๓๙

บัญชาอื่นตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไว
กอน เพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวน
พิจารณาทางวินัยวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก
และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นกลับเขารับ
ราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น

เมื่อไดมีการสั่งใหขาราชการตํารวจผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตามวรรค
หนึ่งแลว หากภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอ่ืน
อีก ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผูบังคับบัญชาอื่นตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอํานาจ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๘๔ และแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา
๘๖ ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปได

ในกรณีที่ผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนไดรับคําสั่งใหกลับเขารับราชการหรือไดรับ
คําสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุใดๆ ที่มิใชเปนการลงโทษ ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการ
ตํารวจตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน

เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงินดังกลาว
ของผูถูกสั่งพักราชการและผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบวาดวยการนั้น

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผล
การสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

มาตรา ๙๖  ขาราชการตํารวจผูใดมีกรณีที่อาจถูกสืบสวนหรือสอบสวนวามีการกระทํา
ผิดวินัยแตไดออกจากราชการกอนดําเนินการสืบสวนหรือสอบสวน หากภายหลังไดกลับเขารับ
ราชการใหมภายในหาป ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ ดําเนินการสั่งใหมีการ
สืบสวนหรือสอบสวนตอไป



๔๐

หมวด ๗
การออกจากราชการ
-----------------

มาตรา ๙๗  ขาราชการตํารวจออกจากราชการเมื่อ
(๑)  ตาย
(๒)  พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(๓)  ไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๙๙
(๔)  ถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา

๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓
(๕)  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก

วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร.
การออกจากราชการของขาราชการตํารวจเฉพาะผูที่ตองรับราชการตามกฎหมายวาดวย

การรับราชการทหาร ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๙๘  ผูใดไดรับบรรจุเขาเปนขาราชการตํารวจ หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรา ๔๕ ตั้ง
แตกอนไดรับการบรรจุ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งใหออกจากราชการ แตทั้งนี้ไมกระทบ
กระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน
อ่ืนใดที่ไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกนั้น และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริต
แลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ

มาตรา ๙๙  ขาราชการตํารวจผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ ใหยื่นหนังสือขอลา
ออกตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่ง เพื่อใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผูบังคับบัญชา
อ่ืนตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เปนผูพิจารณาอนุญาต

ในกรณีที่ขาราชการตํารวจขอลาออกเพื่อดํารงตําแหนงที่กําหนดโดยรัฐธรรมนูญ
ตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น ใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก



๔๑

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถาผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผูบังคับบัญชาอื่นตามที่
กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ จะยับยั้งการลาออกไวเปน
เวลาไมเกินสามเดือนนับแตวันขอลาออกก็ได

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตใหลาออกและการยับยั้ง
การลาออกจากราชการใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร.

มาตรา ๑๐๐  ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ มีอํานาจสั่งใหขาราชการตํารวจออกจากราชการ
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการได แตในการสั่งใหออก
จากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน นอกจากใหทําไดในกรณีที่ระบุไวในมาตราอื่น
แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการแลว ใหทําไดในกรณี
ตอไปนี้ดวย คือ

(๑)  เมื่อขาราชการตํารวจผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได
โดยสม่ําเสมอ

(๒)  เมื่อขาราชการตํารวจผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคของ
ทางราชการ

(๓)  เมื่อขาราชการตํารวจผูใดขาดคุณสมบัตทิั่วไปตามมาตรา ๔๘ (๑) (๔)
(๕) หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

(๔)  เมื่อขาราชการตํารวจผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎ ก.ตร.

มาตรา ๑๐๑  ขาราชการตํารวจผูใดมีกรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไม
เหมาะสมกับตําแหนงในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ และผูบังคับบัญชาตําแหนงตั้งแตผูกํากับ
การหรือเทียบเทาผูกํากับการขึ้นไปเห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสีย
หายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา ในการ
สอบสวนนี้จะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูก
กลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและ
นําสืบแกขอกลาวหาไดดวย เมื่อไดมีการสอบสวนแลว ถาคณะกรรมการหรือผูสั่งแตงตั้งคณะ
กรรมการพิจารณาเห็นวา สมควรใหออกจากราชการ ก็ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเสนอเรื่อง



๔๒

ตอผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ เพื่อพิจารณาสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ เพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนได

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําการสอบสวนผูถูกกลาวหาตาม
มาตรา ๘๖ ในเรื่องที่จะตองสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา
๘๖ ไดสอบสวนไวแลว ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งจะใชสํานวนการสอบสวนนั้นมาพิจารณา
ดําเนินการโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.
ตร.

มาตรา ๑๐๒  เมื่อขาราชการตํารวจผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง และ
ไดมีการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ แตไมไดความแนชัดวาผูนั้นกระทําผิดที่จะถูกลงโทษปลด
ออกหรือไลออกแตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น หากจะใหรับราชการตอไป
จะเปนการเสียหายแกราชการก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได

มาตรา ๑๐๓  เมื่อขาราชการตํารวจผูใดถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความ
ผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือ
ไลออก หากจะใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒
สั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได

มาตรา ๑๐๔  ในการออกจากราชการของขาราชการตํารวจตําแหนงตั้งแตผูบังคับการ
พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ หรือตําแหนงเทียบเทาขึ้นไป หากเปนกรณีการออกจากราช
การตามมาตรา ๙๗ ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ

การพนจากตําแหนงของขาราชการตํารวจ ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จเร
ตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือตําแหนงเทียบเทา ใหนําความกราบ
บังคับทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะ
ความตาย



๔๓

หมวด ๘
การอุทธรณ

------------------
มาตรา ๑๐๕  ขาราชการตํารวจผูใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามพระ

ราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดดังตอไปนี้
(๑)  กรณีถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน

ใหอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาที่สั่งลงโทษ แตในกรณีที่ผูบัญชา
การตํารวจแหงชาติเปนผูสั่งลงโทษ ใหอุทธรณตอ ก.ตร.

(๒)  กรณีถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ใหอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอ ก.ตร.

การอุทธรณตาม (๑) และ (๒) ใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณตาม (๑) และ (๒) ใหพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสองรอยส่ีสิบวัน

นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุจําเปนตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ที่ทําใหการพิจารณาไมแลว
เสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง โดยแตละคร้ังจะตองไมเกินหกสิบ
วัน

หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ
ก.ตร.

หมวด ๙
การรองทุกข

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

มาตรา ๑๐๖  ขาราชการตํารวจผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตน
โดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย หรือเกิดจากการปฏิบัติโดย
มิชอบของผูบังคับบัญชาตอตน ผูนั้นอาจรองทุกขตอผูบังคับบัญชาหรือ ก.ตร. แลวแตกรณี
เพื่อขอใหแกไขได เวนแตเปนกรณีที่มีสิทธิอุทธรณตามหมวด ๘ ใหใชสิทธิอุทธรณตามที่
กําหนดไวในหมวดนั้น

หลักเกณฑและวิธีการรองทุกข เหตุแหงการรองทุกข และการพิจารณาเรื่องรองทุกขให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.



๔๔

หมวด ๑๐
เครื่องแบบตํารวจ

------------------
มาตรา ๑๐๗  ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตํารวจ รวมทั้งการแตงวาจะ

สมควรอยางไร เมื่อไร และโดยเงื่อนไขประการใดนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๐๘  ผูใดแตงเครื่องแบบตํารวจโดยไมมีสิทธิ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสาม
เดือนถึงหาป

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําภายในเขตซึ่งประกาศใชกฎอัยการศึก
หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทําความผิดอาญา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสบิป

มาตรา ๑๐๙  ขาราชการตํารวจผูใดแตงเครื่องแบบตํารวจในขณะกระทําความผิดอยางใด
อยางหนึ่งตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีกําหนดโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตหนึ่งป
ข้ึนไป ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป

มาตรา ๑๑๐  ผูใดแตงกายโดยใชเครื่องแตงกายคลายเครื่องแบบตํารวจและกระทําการ
ใดๆ อันทําใหราชการตํารวจถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง หรือทําใหเกิดความเสื่อมเสียแกราชการ
ตํารวจ หรือทําใหบุคคลอื่นหลงเชื่อวาตนเปนตํารวจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําภายในเขตซึ่งประกาศใชกฎอัยการศึก
หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทําความผิดอาญา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบป

มาตรา ๑๑๑  ในการแสดงภาพยนตร ละคร หรือการแสดงอื่นใดทํานองเดียวกันที่
ประสงคจะเผยแพรตอสาธารณชน หากผูแสดงประสงคจะแตงเครื่องแบบตํารวจ หรือแตงกาย
โดยใชเครื่องแตงกายคลายเครื่องแบบตํารวจ ใหผูซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบการแสดงนั้นหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายแจงตอหัวหนาสถานีตํารวจแหงทองที่ที่จะทําการแสดงเชนวานั้นทราบ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง



๔๕

ลักษณะ ๗
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

--------------------------
มาตรา ๑๑๒  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรียกวา

“กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนงานสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา

มาตรา ๑๑๓  กองทุนประกอบดวย
(๑)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๒)  เงินและทรัพยสินที่ไดรับจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน

ทองถิ่นหรือมูลนิธิ
(๓)  ดอกผลที่เกิดจากกองทุน

คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติใหนําเงินคาเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่เปนอํานาจของขาราชการ
ตํารวจและเงินคาปรับตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก เฉพาะสวนที่จะตองนําสงเปนราย
ไดแผนดิน ใหเปนของกองทุนโดยไมตองนําสงเปนรายไดแผนดินก็ได

เงิน ดอกผลและทรัพยสินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองนํา
สงเปนรายไดแผนดิน

มาตรา ๑๑๔  เงิน ดอกผลและทรัพยสินที่ประกอบขึ้นเปนกองทุนจะตองจัดการเพื่อ
ประโยชนภายในขอบวัตถุประสงคของกองทุน

มาตรา ๑๑๕  ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติเปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานัก
งานอัยการสูงสุด ผูแทนกระทรวงยุติธรรม ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผู
แทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูชวยผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติที่ไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจํานวนสองคน เปนกรรมการ

ใหประธานกรรมการแตงตั้งขาราชการตํารวจเปนเลขานุการคนหนึ่ง และผูชวยเลขานุ
การไมเกินสองคน

มาตรา ๑๑๖  คณะกรรมการบริหารกองทุน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑)  บริหารกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน และตามนโยบายที่ ก.ต.ช.

กําหนด
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(๒)  ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการจายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจในการทําหนาที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ระเบียบดังกลาวเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจาก ก.ต.ช. แลว ใหใชบังคับได

(๓)  จัดวางระบบบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานตามที่กรรมการซึ่งเปนผูแทนสํานักงบ
ประมาณและผูแทนกรมบัญชีกลางเสนอแนะ

(๔)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจายเงินของกองทุน
(๕)  ออกระเบียบกําหนดคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน
(๖)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบ

หมาย
(๗)  ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งในการบริหารกองทุน
(๘)  รายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนตอ ก.ต.ช.

มาตรา ๑๑๗  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินและบัญชี สงผูสอบบัญชี
ตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทินทุกป

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป แลวทํารายงาน
ผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอ ก.ต.ช. และกระทรวงการคลัง

บทเฉพาะกาล
---------------

มาตรา ๑๑๘  ใหสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรม
ตํารวจกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกไขเพิ่มเติม เปนสวนราชการตามพระราช
บัญญัตินี้จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติข้ึนใหม

ทั้งนี้ โดยใหสํานักงานกําลังพล สํานักงานสงกําลังบํารุง สํานักงานแผนงานและงบ
ประมาณสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ สํานักงานเลขานุการกรม กองการเงิน กอง
การตางประเทศ กองคดี และกองวิชาการ ซึ่งเปนสวนราชการตามวรรคหนึ่ง เปนสวนราชการ
หรือหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามมาตรา ๑๐ (๑) สําหรับสวน
ราชการนอกจากนั้น ใหเปนสวนราชการตามมาตรา ๑๐ (๒) ตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมี
พระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๐ กําหนดเปนอยางอื่น ทั้งนี้ ใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ



๔๗

มาตรา ๑๑๙  ผูใดเปนขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ
พ.ศ. ๒๕๒๑ อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการตํารวจตาม
พระราชบัญญัตินี้ตอไป

ผูซึ่งเคยรับราชการเปนขาราชการตํารวจอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวา
ผูนั้นเปนผูซึ่งเคยรับราชการเปนขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๒๐  ผูใดมียศตํารวจหรือวาที่ยศตํารวจลําดับใดตามที่ระบไุวในกฎหมายอื่น
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชยศตํารวจหรือวาที่ยศตํารวจลําดับนั้นตามที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๒๑  ผูใดเปนพลตํารวจสํารองพิเศษ พลตํารวจพิเศษ และพลตํารวจสมัคร
ตําแหนงลูกแถวหรือเทียบลูกแถวในสวนราชการใดของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหผูนั้นเปนขาราชการตาํรวจชั้นประทวน และดํารงตําแหนงผูบังคับหมูหรือเทียบ
ผูบังคับหมูในสวนราชการนั้นของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๒๒  ตําแหนงผูชวยผูบัญชาการหรือเทียบผูชวยผูบัญชาการในสวนราชการใด
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ไดรับการกําหนดไวตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ใหเปนตําแหนงรองผูบัญชาการหรือเทียบรองผูบัญชาการในสวนราชการ
นั้นของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้

ผูใดดํารงตําแหนงผูชวยผูบัญชาการหรือเทียบผูชวยผูบัญชาการในสวนราชการใดของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาผูนั้นเปนผูที่ได
รับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการหรือเทียบรองผูบัญชาการในสวนราชการนั้นของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้

บรรดาตําแหนงผูชวยผูบัญชาการหรือเทียบผูชวยผูบัญชาการที่ปรับเปนตําแหนงรอง
ผูบัญชาการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให ก.ตร. ดําเนินการใหมีการยบุเลิกใหเหลือจํานวน
เทาที่จําเปน และใหนําตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ยุบเลิกดังกลาวไปเพิ่มเปนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนตามมาตรา ๔๔ (๖) ลงมา

มาตรา ๑๒๓  ขาราชการตํารวจผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออกจาก
ราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจ
สั่งลงโทษผูนั้นหรือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ
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พ.ศ. ๒๕๒๑ สวนการสอบสวนการพิจารณา และการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออกจาก
ราชการ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เวนแต

(๑)  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใช
บังคับอยูในขณะนั้นไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังสอบสวนไมเสร็จก็ให
สอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะเสร็จ

(๒)  ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใช
บังคับอยูในขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือ
พิจารณา แลวแตกรณีนั้น เปนอันใชได

กรณีที่ไดมีการสงเรื่องหรือนําสํานวนสอบสวนเสนอหรือสงใหคณะอนุกรรมการสามัญ
ประจํากระทรวง  หรือ ก.ตร.     พิจารณาตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น  และคณะ
อนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง หรือ ก.ตร. พิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จ ใหดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๒๔  ผูใดถูกสั่งลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก หรือถูกสั่งใหออกตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา
๑๐๕

ผูใดมีสิทธิรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ และ
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ผูนั้นอาจรองทุกขไดตามมาตรา ๑๐๖

มาตรา ๑๒๕  ใหดําเนินการสรรหากรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติผูทรงคุณวุฒิให
แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ในระหวางดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติโดยตําแหนง
ตามมาตรา ๑๗ (๑) ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน และใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
กรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใชบังคับในการสรรหานั้น ซึ่งหลักเกณฑ
และวิธีการดังกลาวใหเปนอันยกเลิกเมื่อคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติตามมาตรา ๑๗
เขารับหนาที่

มาตรา ๑๒๖  ใหดําเนินการเลือกกรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐
(๒) ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ในระหวางดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการขาราชการตํารวจตามพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน



๔๙

มาตรา ๑๒๗  ในระหวางที่ยังมิไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาหรือออกกฎกระทรวง กฎ
ก.ตร. ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือยังมิไดมีมติเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติ หรือกรณีที่
กําหนดไวแลวซึ่งใชอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๘  การใดที่อยูระหวางดําเนินการหรือเคยดาํเนินการไดตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการตํารวจ กฎหมายวาดวยวินัยตํารวจ กฎหมายวาดวยยศตํารวจ และกฎหมายวา
ดวยเครื่องแบบตํารวจ ที่ใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและมิไดบัญญัติไวในพระราช
บัญญัตินี้ จะดําเนินการไดประการใด ใหเปนไปตามที่ ก.ตร. กําหนด ซึ่งตองไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมาย

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร
            นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายเกี่ยวกับขาราชการตํารวจ
ซ่ึงประกอบดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ
พุทธศักราช ๒๔๗๗ พระราชบัญญัติยศตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐ และพระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ
พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ทําใหมีบทบัญญัติหลายประการไม
เหมาะสมแกการพัฒนาระบบงานของตํารวจในสภาพการณปจจุบัน ดังนั้น จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายดัง
กลาวโดยนํามาบัญญัติรวมไวเปนกฎหมายฉบับเดียวใหครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับขาราชการตํารวจ โดย
กําหนดใหสํานักงานตํารวจแหงชาติแบงสวนราชการเปนสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและกอง
บัญชาการเพื่อกระจายอํานาจไปยังกองบัญชาการมากขึ้น โดยใหมีคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ
(ก.ต.ช.) ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายการบริหารราชการตํารวจ เพื่อเปนแนวทางการบริหารราชการ
และการดําเนินงานของขาราชการตํารวจใหเปนไปตามนโยบายนั้น และกําหนดใหการบริหารงานบุคคลเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) โดยเฉพาะ อันมีผลใหการจัดระบบไมวาจะเปน
ในเรื่องการบริหารราชการ การบริหารงานบุคคล การบังคับบัญชา การแตงตั้งและโยกยายหรือการดําเนิน
การทางวินัยเกิดความเปนธรรม ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไดกําหนดใหมี
ตําแหนงขาราชการตํารวจประเภทไมมียศและกําหนดตําแหนงพนักงานสอบสวนแยกตางหากจากตําแหนง
ขาราชการตํารวจที่มีอยูเดิม เพื่อเปนการพัฒนางานสอบสวนซึ่งถือเปนกระบวนการยุติธรรมในเบื้องตนที่
สําคัญ ตลอดจนจัดใหมีกองทุน เพื่อสนับสนุนและพัฒนางานเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา



๕๐

อันจะทําใหการดําเนินกระบวนการยุติธรรมในสวนซึ่งขาราชการตํารวจเปนผูรับผิดชอบมีศักยภาพยิ่งขึ้น จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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