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 พรบ. ตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547  ร่าง พรบ. ตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ฉบับมีชัยฯ 

(เอกสาร ๑๗๘๗/๒๕๖๑) 

 ร่าง พรบ. ตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ฉบับ สตช.ผาน ครม. เมื่อ ๑๕  กันยายน ๒๕๖๓ 

(เอกสาร ๑๑๐๖/๒๕๖๓) 
มาตรา สาระ มาตรา สาระ มาตรา สาระ 

1 มาตรา ๑  พระราชบญัญตัินี �เรียกวา่ “พระราชบญัญัติ

ตํารวจแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗” 

1 มาตรา ๑ พระราชบญัญัตินี �เรียกว่า “พระราชบญัญัติ

ตํารวจแหง่ชาติ พ.ศ. ....” 

1 มาตรา ๑ พระราชบญัญัตินี �เรียกว่า “พระราชบญัญัติ

ตํารวจแหง่ชาติ พ.ศ. ....” 

2 มาตรา ๒   พระราชบญัญัตินี �ให้ใช้บงัคบัตั �งแต่วนัถดั

จากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

2 มาตรา ๒ พระราชบญัญัตินี �ให้ใช้บังคับตั �งแต่วันถัด

จากวนัประกาศ ในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

2 มาตรา ๒ พระราชบญัญัตินี �ให้ใช้บังคับตั �งแต่วันถัด

จากวนัประกาศ ในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

3 มาตรา ๓  ให้ยกเลกิ 

(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ 

(ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อย

แหง่ชาติ ฉบบัที� ๓๘ ลงวนัที� ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๔ 

(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ 

(ฉบบัที� ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๕) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ 

(ฉบบัที� ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

(๖ )  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย วิ นั ย ตํ า ร ว จ 

พทุธศกัราช ๒๔๗๗ 

(๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตํารวจแก้ไข

3 มาตรา ๓ ให้ยกเลกิ 

   (๑) พระราชบญัญตัิตํารวจแหง่ชาติพ.ศ. ๒๕๔๗ 

   (๒) พระราชบญัญตัิตํารวจแห่งชาติ(ฉบบัที� ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๔ 

   (๓) พระราชบญัญตัิตํารวจแห่งชาติ(ฉบบัที� ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

   (๔) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที� 

๘๘/๒๕๕๗ เรื�อง การแก้ไข เพิ�มเติมกฎหมายว่าด้วย

ตํารวจแห่งชาติ ลงวันที� ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๗ 

   (๕) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที� 

๑๑๑/๒๕๕๗ เรื�อง การแก้ไข เพิ�มเติมกฎหมายว่าด้วย

ตํารวจแห่งชาติลงวันที� ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๗ 

3 มาตรา ๓ ให้ยกเลกิ 

   (๑) พระราชบญัญตัิตํารวจแหง่ชาติพ.ศ. ๒๕๔๗ 

   (๒) พระราชบญัญตัิตํารวจแห่งชาติ(ฉบบัที� ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๔ 

   (๓) พระราชบญัญตัิตํารวจแห่งชาติ(ฉบบัที� ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

   (๔) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที� 

๘๘/๒๕๕๗ เรื�อง การแก้ไข เพิ�มเติมกฎหมายว่าด้วย

ตํารวจแห่งชาติ ลงวันที� ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๗ 

   (๕) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที� 

๑๑๑/๒๕๕๗ เรื�อง การแก้ไข เพิ�มเติมกฎหมายว่าด้วย

ตํารวจแห่งชาติลงวันที� ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๗ 

หมายเหตุ  ตวัอกัษรสีแดง คือข้อความที�ถกูตดัออก หรือแก้ไข     ข้อความพื �นสีเหลือง คือข้อความที�เพิ�มเข้ามาจากร่างเดิม 
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เพิ�มเติม พทุธศกัราช ๒๔๗๗ 

(๘) พระราชบญัญตัิวา่ด้วยวินยัตํารวจ (ฉบบัที� ๓) 

พทุธศกัราช ๒๔๗๙ 

(๙) พระราชบญัญตัิวา่ด้วยวินยัตํารวจ (ฉบบัที� ๔) 

พทุธศกัราช ๒๔๘๐ 

(๑๐) พระราชบญัญัติว่าด้วยวินยัตํารวจ (ฉบบัที� 

๕) พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(๑๑) พระราชบญัญัติว่าด้วยวินยัตํารวจ (ฉบบัที� 

๖) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(๑๒) พระราชบญัญัติว่าด้วยวินยัตํารวจ (ฉบบัที� 

๗) พ.ศ ๒๔๙๗ 

(๑๓) พระราชบัญญัติยศตํารวจ พุทธศักราช 

๒๔๘๐ 

(๑๔) พระราชบญัญัติยศตํารวจ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. 

๒๔๙๕ 

(๑๕) พระราชบญัญัติยศตํารวจ (ฉบบัที� ๓) พ.ศ. 

๒๕๐๔ 

(๑ ๖ )  พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ เ ค รื� อ ง แ บ บ ตํ า ร ว จ 

พทุธศกัราช ๒๔๗๗ (ฉบบัที� ๒) 

(๑๗) พระราชบญัญัติเครื�องแบบตํารวจ (ฉบบัที� 

๓) พทุธศกัราช ๒๔๘๓ 

บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือคําสั�ง

อื�นในสว่นที�ได้บญัญตัิไว้แล้วในพระราชบญัญัตินี � หรือ

ซึ�งขดัหรือแย้งกบับทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัตินี � ให้

ใช้พระราชบญัญตัินี �แทน 

 

   (๖) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที� 

๑๑๔/๒๕๕๗ เรื�อง การแก้ไข เพิ�มเติมกฎหมายว่าด้วย

ตํารวจแห่งชาติลงวันที� ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๗ 

   (๗) คําสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 

๔๔/๒๕๕๘ เรื�อง การแก้ไขปัญหา การบริหารงานบคุล

ของข้าราชการตํารวจ ลงวนัที� ๔ ธนัวาคม พทุธศกัราช 

๒๕๕๘ 

   (๘) คําสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 

๗/๒๕๕๙ เรื�อง การกําหนดตําแหน่งของข้าราชการ

ตํารวจซึ�งมีอํานาจหน้าที�ในการสอบสวน ลงวันที� ๕ 

กมุภาพนัธ์ พทุธศกัราช ๒๕๕๙ 

   (๙) คําสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 

๒๑/๒๕๕๙ เรื�อง การปฏิบัติราชการของสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ ลงวันที�  ๒๖ เมษายน พุทธศักราช 

๒๕๕๙ 

   (๑๐) คําสั�งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 

๗/๒๕๖๐ เรื�อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั �ง

ของ ข้าราชการตํารวจ ลงวันที�  ๒๐ กุมภาพัน ธ์ 

พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 

   (๖) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที� 

๑๑๔/๒๕๕๗ เรื�อง การแก้ไข เพิ�มเติมกฎหมายว่าด้วย

ตํารวจแห่งชาติลงวันที� ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๗ 

   (๗) คําสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 

๔๔/๒๕๕๘ เรื�อง การแก้ไขปัญหา การบริหารงานบคุล

ของข้าราชการตํารวจ ลงวนัที� ๔ ธนัวาคม พทุธศกัราช 

๒๕๕๘ 

   (๘) คําสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 

๗/๒๕๕๙ เรื�อง การกําหนดตําแหน่งของข้าราชการ

ตํารวจซึ�งมีอํานาจหน้าที�ในการสอบสวน ลงวันที� ๕ 

กมุภาพนัธ์ พทุธศกัราช ๒๕๕๙ 

   (๙) คําสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 

๒๑/๒๕๕๙ เรื�อง การปฏิบัติราชการของสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ ลงวันที�  ๒๖ เมษายน พุทธศักราช 

๒๕๕๙ 

   (๑๐) คําสั�งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 

๗/๒๕๖๐ เรื�อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั �ง

ของ ข้าราชการตํารวจ ลงวันที�  ๒๐ กุมภาพัน ธ์ 

พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
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4 มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตัินี � 

“ข้าราชการตํารวจ” หมายความวา่ บคุคลซึ�งได้รับการ

บรรจุและแต่งตั �งตามพระราชบัญญัตินี �โดยได้รับ

เงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนใน

สํานกังานตํารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง

ข้าราชการในสํานกังานตํารวจแห่งชาติซึ�งสํานกังาน

ตํารวจแหง่ชาติแต่งตั �ง หรือสั�งให้ปฏิบตัิหน้าที�ราชการ

ตํารวจโดยได้รับเงินเดือนจากสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนว่ยงานอื�นของรัฐด้วย 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธาน

กรรมการนโยบายตํารวจแหง่ชาติ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนโยบายตํารวจ

แหง่ชาต ิ

“กองทนุ” หมายความว่า กองทนุเพื�อการสืบสวนและ

สอบสวนคดีอาญา 

“กองบญัชาการ” หมายความรวมถึง สว่นราชการที�

เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบกองบญัชาการด้วย 

“กองบงัคบัการ” หมายความรวมถึง สว่นราชการที�

เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบกองบงัคบัการด้วย 

4 มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตัินี �  

“ข้าราชการตํารวจ” หมายความว่า บคุคลซึ�งได้รับการ

บรรจุและแต่งตั �งตามพระราชบัญญัตินี �โดยได้รับ

เงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนใน

สํานกังานตํารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง

ข้าราชการในสํานกังานตํารวจแห่งชาติซึ�งสํานกังาน

ตํารวจแห่งชาติแต่งตั �ง หรือสั�งให้ปฏิบตัิหน้าที�ราชการ

ตํารวจโดยได้รับเงินเดือนจากสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนว่ยงานอื�นของรัฐด้วย  

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการ

ตํารวจแหง่ชาติ  

“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการตํารวจแหง่ชาต ิ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื�อการสืบสวน 

สอบสวน การป้องกัน และปราบปรามการกระทํา

ความผิดทางอาญา  

“กองบญัชาการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที�

เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบกองบญัชาการด้วย  

“กองบังคบัการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที�

เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะ เทียบกองบงัคบัการด้วย 

4 มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตัินี �  

“ข้าราชการตํารวจ” หมายความว่า บคุคลซึ�งได้รับการ

บรรจุและแต่งตั �งตามพระราชบัญญัตินี �โดยได้รับ

เงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนใน

สํานกังานตํารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง

ข้าราชการในสํานกังานตํารวจแห่งชาติซึ�งสํานกังาน

ตํารวจแห่งชาติแต่งตั �ง หรือสั�งให้ปฏิบตัิหน้าที�ราชการ

ตํารวจโดยได้รับเงินเดือนจากสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนว่ยงานอื�นของรัฐด้วย  

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการ

ตํารวจแหง่ชาติ  

“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการตํารวจแหง่ชาต ิ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื�อการสืบสวน 

สอบสวน การป้องกัน และปราบปรามการกระทํา

ความผิดทางอาญา  

“กองบญัชาการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที�

เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบกองบญัชาการด้วย  

“กองบังคบัการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที�

เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะ เทียบกองบงัคบัการด้วย 

5 มาตรา  ๕   ใ ห้ น า ย ก รั ฐ ม น ต รี รั ก ษ า ก า ร ต า ม

พระราชบญัญัตินี � และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื�อ

ปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี � 

   กฎกระทรวงนั �น เมื�อประกาศในราชกิจจานเุบกษา

แล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

 

 

5 มาต รา  ๕  ใ ห้ น า ย ก รั ฐ ม น ต รี รั ก ษ า ก า ร ต า ม

พระราชบญัญัตินี � และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื�อ

ปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี �  

   กฎกระทรวงนั �น เมื�อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

5 มาต รา  ๕  ใ ห้ น า ย ก รั ฐ ม น ต รี รั ก ษ า ก า ร ต า ม

พระราชบญัญัตินี � และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื�อ

ปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี �  

   กฎกระทรวงนั �น เมื�อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล้วให้ใช้บงัคบัได้ 
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 ลักษณะ ๑ 
บททั�วไป 

 ลักษณะ ๑ 
บททั�วไป 

 ลักษณะ ๑ 
บททั�วไป 

6 มาตรา ๖  สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติเป็นสว่นราชการ

มี ฐ า น ะ เ ป็ น นิ ติ บุ ค ค ล อ ยู่ ใ น บั ง คับ บัญ ช า ข อ ง

นายกรัฐมนตรี และมีอํานาจหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 

(๑) รักษาความปลอดภยัสาํหรับองค์พระมหากษัตริย์ 

พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาํเร็จราชการแทนพระองค์ 

พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ แทนพระองค์ และพระราช

อาคนัตกุะ 

(๒)  ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติ งานของ

ข้าราชการตํารวจซึ�งปฏิบตัิการตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา 

(๓)     ป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด

ทางอาญา 

(๔) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของ

ประชาชนและความมั�นคงของราชอาณาจกัร 

(๕) ปฏิบัติการอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนดให้เป็น

อํานาจหน้าที�ของข้าราชการตํารวจหรือสํานักงาน

ตํารวจแหง่ชาติ 

 (๖) ช่วยเหลอืการพฒันาประเทศตามที�นายกรัฐมนตรี

มอบหมาย 

(๗) ปฏิบตัิการอื�นใดเพื�อสง่เสริมและสนบัสนนุให้การ

ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที�ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) 

หรือ (๕) เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ในกรณีที�มีกฎหมายกําหนดความผิดทางอาญาขึ �น

สาํหรับการกระทําใดเป็นการเฉพาะ และตกอยู่ภายใต้

6 มาตรา ๖ สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติเป็นสว่นราชการมี

ฐ า น ะ เ ป็ น นิ ติ บุ ค ค ล อ ยู่ ใ น บั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง

นายกรัฐมนตรี และมีหน้าที�และอํานาจ ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑ )  รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย สํ า ห รั บ อ ง ค์

พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จ

ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ แทน

พระองค์ และพระราชอาคนัตกุะ 

   (๒) ดูแล ควบคุม และกํากับการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการตํารวจซึ�งปฏิบตัิการ ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื�น 

   (๓) ปอ้งกนัและปราบปรามการกระทําความผิดทาง

อาญา 

   (๔) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัของ

ประชาชน และความมั�นคงของราชอาณาจกัร 

   (๕) ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนดให้เป็น

หน้าที�และอํานาจของข้าราชการ ตํารวจหรือสาํนกังาน

ตํารวจแหง่ชาติ 

   (๖ )  ช่ ว ย เ ห ลื อ ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ต า ม ที�

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

   (๗) ปฏิบัติการอื�นใดเพื�อส่งเสริมและสนับสนุนให้

การปฏิบตัิการตามหน้าที� และอํานาจตาม (๑) (๒) (๓) 

(๔) หรือ (๕) เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

     หน้าที�และอํานาจตามวรรคหนึ�ง ไม่เป็นการตัด

หน้าที�และอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นใน

6 มาตรา ๖ สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติเป็นสว่นราชการมี

ฐ า น ะ เ ป็ น นิ ติ บุ ค ค ล อ ยู่ ใ น บั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง

นายกรัฐมนตรี และมีหน้าที�และอํานาจ ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑ )  รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย สํ า ห รั บ อ ง ค์

พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จ

ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ แทน

พระองค์ และพระราชอาคนัตกุะ 

   (๒) ดูแล ควบคุม และกํากับการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการตํารวจซึ�งปฏิบตัิการ ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื�น 

   (๓) ปอ้งกนัและปราบปรามการกระทําความผิดทาง

อาญา 

   (๔) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัของ

ประชาชน และความมั�นคงของราชอาณาจกัร 

   (๕) ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนดให้เป็น

หน้าที�และอํานาจของข้าราชการ ตํารวจหรือสาํนกังาน

ตํารวจแหง่ชาติ 

   (๖ )  ช่ ว ย เ ห ลื อ ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ต า ม ที�

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

   (๗) ปฏิบัติการอื�นใดเพื�อส่งเสริมและสนับสนุนให้

การปฏิบตัิการตามหน้าที� และอํานาจตาม (๑) (๒) (๓) 

(๔) หรือ (๕) เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

     หน้าที�และอํานาจตามวรรคหนึ�ง ไม่เป็นการตัด

หน้าที�และอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นใน
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อํานาจหน้าที�ของข้าราชการตํารวจหรือสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติตาม (๓) (๔) หรือ (๕) จะตราพระราช

กฤษฎีกาโอนอํานาจหน้าที�ตาม (๓) (๔) หรือ (๕) 

เฉพาะในส่วนที�เกี�ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าว

ทั �งหมดหรือบางส่วน ให้ เ ป็นอํานาจหน้าที� ของ

หน่วยงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที�อื�นใดก็ได้ ในกรณี

เช่นนั �น ให้ข้าราชการตํารวจและสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติพ้นจากอํานาจหน้าที�ดังกล่าวทั �งหมดหรือ

บางส่วน  และใ ห้ ถือว่าพนักงานเ จ้าหน้าที� ของ

หน่วยงานตามที�กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดงักลา่ว

เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ พนักงาน

สอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั �น

ผู้ ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

แล้วแต่กรณี ทั �งนี �ตามที�กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

ดงักลา่ว 

 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดการจราจร

ภายในเขตพื �นที�ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 

     ในกรณีที�มีกฎหมายกําหนดความผิดทางอาญาขึ �น

สาํหรับการกระทําใดเป็นการเฉพาะ และตกอยู่ภายใต้

หน้าที�และอํานาจของข้าราชการตํารวจหรือสํานกังาน

ตํารวจแห่งชาติตาม (๓) (๔) หรือ (๕) จะตราพระราช

กฤษฎีกาโอนหน้าที�และอํานาจตาม (๓) (๔) หรือ (๕) 

เฉพาะในส่วนที�เกี�ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าว

ทั �งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นหน้าที�และอํานาจของ

หน่วยงาน หรือพนกังานเจ้าหน้าที�อื�นใดก็ได้ ในกรณี

เช่นนั �น ให้ข้าราชการตํารวจและสํานักงานตํารวจ

แหง่ชาติพ้นจากหน้าที�และอํานาจดงักลา่วทั �งหมดหรือ

บางส่วน เว้นแต่จะมีกฎหมายบญัญัติไว้เป็นอย่างอื�น 

และให้ถือว่าพนกังานเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานตามที�

กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดงักลา่ว เป็นพนกังานฝ่าย

ปกครองหรือตํารวจ พนกังานสอบสวน หรือพนกังาน

ฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั �นผู้ ใหญ่ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี ทั �งนี � 

ตามที�กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดงักลา่ว 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดการจราจร

ภายในเขตพื �นที�ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 

     ในกรณีที�มีกฎหมายกําหนดความผิดทางอาญาขึ �น

สาํหรับการกระทําใดเป็นการเฉพาะ และตกอยู่ภายใต้

หน้าที�และอํานาจของข้าราชการตํารวจหรือสํานกังาน

ตํารวจแห่งชาติตาม (๓) (๔) หรือ (๕) จะตราพระราช

กฤษฎีกาโอนหน้าที�และอํานาจตาม (๓) (๔) หรือ (๕) 

เฉพาะในส่วนที�เกี�ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าว

ทั �งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นหน้าที�และอํานาจของ

หน่วยงาน หรือพนกังานเจ้าหน้าที�อื�นใดก็ได้ ในกรณี

เช่นนั �น ให้ข้าราชการตํารวจและสํานักงานตํารวจ

แหง่ชาติพ้นจากหน้าที�และอํานาจดงักลา่วทั �งหมดหรือ

บางส่วน เว้นแต่จะมีกฎหมายบญัญัติไว้เป็นอย่างอื�น 

และให้ถือว่าพนกังานเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานตามที�

กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดงักลา่ว เป็นพนกังานฝ่าย

ปกครองหรือตํารวจ พนกังานสอบสวน หรือพนกังาน

ฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั �นผู้ ใหญ่ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี ทั �งนี � 

ตามที�กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดงักลา่ว 

  7 มาตรา ๗ ในการรักษาความปลอดภยับคุคลสําคญัที�

มิใช่พระบรมวงศานวุงศ์ ให้ข้าราชการตํารวจมีหน้าที�

รักษาความปลอดภัย เฉพาะผู้ ดํ า รงตํ าแหน่งที�

คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา

นเุบกษา และเมื�อผู้ดํารงตําแหน่งดงักลา่วร้องขอ ให้ผู้

บญัชาการตํารวจ แห่งชาติสั�งให้ข้าราชการตํารวจไป

ปฏิบัติหน้าที� รักษาความปลอดภัยผู้ ดํารงตําแหน่ง

7 มาตรา ๗ ในการรักษาความปลอดภยับคุคลสําคญัที�

มิใช่พระบรมวงศานวุงศ์ ให้ข้าราชการตํารวจมีหน้าที�

รักษาความปลอดภัย เฉพาะผู้ ดํ า รงตํ าแหน่งที�

คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา

นเุบกษา และเมื�อผู้ดํารงตําแหน่งดงักลา่วร้องขอ ให้ผู้

บญัชาการตํารวจ แห่งชาติสั�งให้ข้าราชการตํารวจไป

ปฏิบัติหน้าที� รักษาความปลอดภัยผู้ ดํารงตําแหน่ง
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ดังกล่าว แต่ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของ

ข้าราชการตํารวจผู้นั �น โดยให้สั�งให้ข้าราชการตํารวจ

ดงักลา่ว พ้นจากสว่นราชการเดิมไปดํารงตําแหน่งใน

กองบัญชาการตํา รวจสันติบาล และในกรณีที� 

ข้าราชการตํารวจผู้ นั �นดํารงตําแหน่งอยู่ในสถานี

ตํารวจหรือตํารวจภูธรจังหวัด ต้องสั�งให้ข้าราชการ 

ตํารวจในหน่วยงานอื�นใดไปดํารงตําแหน่งในสถานี

ตํารวจหรือตํารวจภธูรจงัหวดันั �นเป็นการทดแทน 

   เมื�อบุคคลสําคัญตามวรรคหนึ�งพ้นจากการดํารง

ตําแหน่ง ให้ผู้บญัชาการตํารวจ แห่งชาติออกคําสั�งให้

ข้าราชการตํารวจที�ไปรักษาความปลอดภยันั �นกลบัมา

ปฏิบตัิหน้าที�ในสํานกังาน ตํารวจแห่งชาติภายในหนึ�ง

ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที�บุคคลสําคัญนั �นพ้นจาก

ตําแหน่ง เว้นแต่ในกรณี ที�บุคคลสําคญันั �นเป็นผู้ซึ�ง

ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีที�มิ เคยถูกศาลมีคํา

พิพากษาถึงที�สดุให้ลงโทษ จําคกุ จะสั�งให้ข้าราชการ

ตํารวจไปปฏิบตัิหน้าที�รักษาความปลอดภยัต่อไปก็ได้

เมื�อได้รับคําร้องขอ การดําเนินการตามวรรคหนึ�งและ

วรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที� ก.ตร. กําหนด ความ

ในวรรคหนึ�งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับการรักษา

ความปลอดภยับคุคลสาํคญั ซึ�งเป็นชาวต่างประเทศที�

เข้ามาอยูใ่นประเทศไทยเป็นการชั�วคราว 

ดังกล่าว แต่ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของ

ข้าราชการตํารวจผู้นั �น โดยให้สั�งให้ข้าราชการตํารวจ

ดงักลา่ว พ้นจากสว่นราชการเดิมไปดํารงตําแหน่งใน

กองบัญชาการตํา รวจสันติบาล และในกรณีที� 

ข้าราชการตํารวจผู้ นั �นดํารงตําแหน่งอยู่ในสถานี

ตํารวจหรือตํารวจภูธรจังหวัด ต้องสั�งให้ข้าราชการ 

ตํารวจในหน่วยงานอื�นใดไปดํารงตําแหน่งในสถานี

ตํารวจหรือตํารวจภธูรจงัหวดันั �นเป็นการทดแทน 

   เมื�อบุคคลสําคัญตามวรรคหนึ�งพ้นจากการดํารง

ตําแหน่ง ให้ผู้บญัชาการตํารวจ แห่งชาติออกคําสั�งให้

ข้าราชการตํารวจที�ไปรักษาความปลอดภยันั �นกลบัมา

ปฏิบตัิหน้าที�ในสํานกังาน ตํารวจแห่งชาติภายในหนึ�ง

ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที�บุคคลสําคัญนั �นพ้นจาก

ตําแหน่ง เว้นแต่ในกรณี ที�บุคคลสําคญันั �นเป็นผู้ซึ�ง

ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีที�มิ เคยถูกศาลมีคํา

พิพากษาถึงที�สดุให้ลงโทษ จําคกุ จะสั�งให้ข้าราชการ

ตํารวจไปปฏิบตัิหน้าที�รักษาความปลอดภยัต่อไปก็ได้

เมื�อได้รับคําร้องขอ การดําเนินการตามวรรคหนึ�งและ

วรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที� ก.ตร. กําหนด ความ

ในวรรคหนึ�งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับการรักษา

ความปลอดภยับคุคลสาํคญั ซึ�งเป็นชาวต่างประเทศที�

เข้ามาอยูใ่นประเทศไทยเป็นการชั�วคราว 

7 มาตรา ๗  ให้สํานกังานตํารวจแห่งชาติส่งเสริมให้

ท้องถิ�นและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการตํารวจเพื�อ

ปอ้งกนัและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา 

รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย

8 มาตรา ๘ ให้สํานกังานตํารวจแห่งชาติจัดระบบการ

บริหาร การปฏิบตัิงานด้านการปอ้งกนัและปราบปราม

การกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบ

เรียบร้อย และการรักษาความปลอดภยัของประชาชน

7 มาตรา ๗ ให้สํานกังานตํารวจแห่งชาติจดัระบบการ

บริหาร การปฏิบตัิงานด้านการปอ้งกนัและปราบปราม

การกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบ

เรียบร้อย และการรักษาความปลอดภยัของประชาชน
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ของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการ

ของแต่ละพื �นที�  ทั �งนี � การดําเนินการมีส่วนร่วมให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที� ก.ต.ช. กําหนด 

ให้เหมาะสมกับความจําเป็นของแต่ละท้องถิ�นและ

ชุมชน โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นและ

องค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั �งในส่วนที�เกี�ยวกับ

นโยบาย งบประมาณ และอาสาสมคัร ตลอดจนการ

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตํารวจ ทั �งนี � ตาม

หลกัเกณฑ์ และวิธีการที� ก.ตร. กําหนด  

     เงินอุดหนุนที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นจัดสรร

ให้แก่สถานีตํารวจ ให้ใช้เพื�อประโยชน์ในการปฏิบัติ

หน้าที�ของข้าราชการตํารวจและกิจการในสถานีตํารวจ

นั �น โดยไมต้่องนําสง่คลงัเป็นรายได้แผน่ดิน  

     การมีสว่นร่วมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นหรือ

องค์กรภาคเอกชนตามวรรคหนึ�ง ให้เป็นไปตาม

ข้อตกลงระหว่างสํานกังานตํารวจแห่งชาติกับองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ�น หรือองค์กรภาคเอกชนนั �น 

ให้เหมาะสมกับความจําเป็นของแต่ละท้องถิ�นและ

ชุมชน โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นและ

องค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั �งในส่วนที�เกี�ยวกับ

นโยบาย งบประมาณ และอาสาสมคัร ตลอดจนการ

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตํารวจ ทั �งนี � ตาม

หลกัเกณฑ์ และวิธีการที� ก.ตร. กําหนด  

     เงินอุดหนุนที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นจัดสรร

ให้แก่สถานีตํารวจ ให้ใช้เพื�อประโยชน์ในการปฏิบัติ

หน้าที�ของข้าราชการตํารวจและกิจการในสถานีตํารวจ

นั �น โดยไมต้่องนําสง่คลงัเป็นรายได้แผน่ดิน  

     การมีสว่นร่วมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นหรือ

องค์กรภาคเอกชนตามวรรคหนึ�ง ให้เป็นไปตาม

ข้อตกลงระหว่างสํานกังานตํารวจแห่งชาติกับองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ�น หรือองค์กรภาคเอกชนนั �น 

8 มาตรา ๘  ข้าราชการตํารวจอาจให้แบ่งเป็น

ข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศด้วยก็ได้ โดยให้ตรา

เป็นพระราชกฤษฎีกา 

   ข้าราชการตํารวจตําแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้าที�ใด 

จะเป็นข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็น

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ�ง ในพระราชกฤษฎีกา

ดังกล่าวให้กําหนดวิธีการบรรจุ การแต่งตั �ง  การ

ดําเนินการทางวินัย การบังคับบัญชา การโยกย้าย

ระหวา่งข้าราชการตํารวจประเภทมียศและข้าราชการ

ตํารวจประเภทไม่มียศ รวมตลอดทั �งการปรับยศ และ

ปรับเงินเดือนเมื�อมีการโยกย้ายดังกล่าวและการอื�น

ตามที�จําเป็นไว้ด้วย 

9 มาตรา ๙ ข้าราชการตํารวจ มี ๒ ประเภท ได้แก่  

   (๑) ข้าราชการตํารวจที�มียศ ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๕๕  

   (๒) ข้าราชการตํารวจที�ไม่มียศ ได้แก่ข้าราชการ

ตํารวจที�ปฏิบตัิหน้าที�เกี�ยวกบั การแพทย์ การพยาบาล 

การพิสูจน์หลักฐาน และการสอนในกองบัญชาการ

ศกึษา โรงเรียนนายร้อย ตํารวจ หรือสถาบนัการศึกษา

อื�นในสงักดัสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ เฉพาะที�เกี�ยวกบั

การสอนวิชา ที� ก.ตร. กําหนด หรือหน้าที�อื�นตามที�

กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

     การกําหนดประเภทตําแหน่ง  วิ ธีการกําหนด

ตํ า แ ห น่ ง  คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ต้ อ ง ห้ า ม 

8 มาตรา ๘ ข้าราชการตํารวจ มี ๒ ประเภท ได้แก่  

   (๑) ข้าราชการตํารวจที�มียศ ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๕๕  

   (๒) ข้าราชการตํารวจที�ไม่มียศ ได้แก่ข้าราชการ

ตํารวจที�ปฏิบตัิหน้าที�เกี�ยวกบั การแพทย์ การพยาบาล 

การพิสูจน์หลักฐาน และการสอนในกองบัญชาการ

ศกึษา โรงเรียนนายร้อย ตํารวจ หรือสถาบนัการศึกษา

อื�นในสงักดัสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ เฉพาะที�เกี�ยวกบั

การสอนวิชาในกลุม่สายงานตามมาตรา ๕๓ (๒) และ 

(๕)ตามที� ก.ตร. กําหนด หรือหน้าที�อื�นตามที�กําหนด

ในพระราชกฤษฎีกา 

     การกําหนดประเภทตําแหน่ง  วิ ธีการกําหนด
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   พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ไม่มีผลกระทบ

ฐานะของข้าราชการตํารวจที�มียศอยู่แล้วในวนัที�พระ

ราชกฤษฎีกาดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั 

คุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่ง การบรรจุ การ

แต่งตั �ง การบงัคบับญัชา วินยัและการรักษาวินยั การ

ดํา เนินการทางวินัย  อัตราเ งินเดือน เ งินประจํา

ตําแหน่ง และเงินเพิ�มสําหรับตําแหน่ง ตลอดจน การ

อื�นตามที�จําเป็น สําหรับข้าราชการตํารวจที�ไม่มียศ

ตาม (๒) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในสว่นที�

เกี�ยวกบัการปฏิบตัิหน้าที�ที�เกี�ยวกบัการพิสจูน์หลกัฐาน 

พระราชกฤษฎีกาต้องกําหนดให้เจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบตัิงาน

มีอิสระในการปฏิบตัิหน้าที� 

ตํ า แ ห น่ ง  คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ต้ อ ง ห้ า ม 

คุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่ง การบรรจุ การ

แต่งตั �ง การบงัคบับญัชา วินยัและการรักษาวินยั การ

ดํา เนินการทางวินัย  อัตราเ งินเดือน เ งินประจํา

ตําแหน่ง และเงินเพิ�มสําหรับตําแหน่ง ตลอดจน การ

อื�นตามที�จําเป็น สําหรับข้าราชการตํารวจที�ไม่มียศ

ตาม (๒) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในสว่นที�

เกี�ยวกบัการปฏิบตัิหน้าที�ที�เกี�ยวกบัการพิสจูน์หลกัฐาน 

พระราชกฤษฎีกาต้องกําหนดให้เจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบตัิงาน

มีอิสระในการปฏิบตัิหน้าที� 

9 มาตรา ๙  วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตาม

ประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และการลาหยุด

ราชการของ ข้าราชการตํารวจ ให้ เ ป็นไปตามที�

คณะรัฐมนตรีกําหนด แต่ในกรณีจําเป็นเพื�อประโยชน์

ในการปฏิบัติหน้าที� ก.ต.ช. จะกําหนดให้ข้าราชการ

ตํารวจต้องปฏิบตัิหน้าที�ตามวนั เวลา ที�แตกต่างจากที�

คณะรัฐมนตรีกําหนดก็ได้ 

10 มาตรา ๑๐ วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตาม

ประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และการลาหยุด

ราชการของ ข้าราชการตํารวจ ให้ เ ป็นไปตามที�

คณะรัฐมนตรีกําหนดสาํหรับข้าราชการพลเรือน แต่ใน

กรณีจําเป็นเพื�อประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที�ก.ตร. จะ

กําหนดให้ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบตัิหน้าที�ตามวนั 

เวลา ที�แตกตา่งจากที�คณะรัฐมนตรีกําหนดก็ได  

9 มาตรา ๙  วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตาม

ประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และการลาหยุด

ราชการของ ข้าราชการตํารวจ ให้ เ ป็นไปตามที�

คณะรัฐมนตรีกําหนดสาํหรับข้าราชการพลเรือน แต่ใน

กรณีจําเป็นเพื�อประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที�ก.ตร. จะ

กําหนดให้ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบตัิหน้าที�ตามวนั 

เวลา ที�แตกตา่งจากที�คณะรัฐมนตรีกําหนดก็ได  

 ลักษณะ ๒ 
การจัดระเบียบราชการ 

ในสาํนักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

 ลักษณะ ๒ 

การจัดระเบียบราชการ 

ในสาํนักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

 ลักษณะ ๒ 

การจัดระเบียบราชการ 

ในสาํนักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

  11 มาตรา ๑๑ การจัดระเบียบราชการในสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติต้องเป็นไปเพื�อผลสมัฤทธิ�ต่อภารกิจ

ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้ มค่า และการ

อํานวยความสะดวก และความยตุิธรรมต่อประชาชน 

โดยให้เป็นหน้าที�ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติและผู้

บัญชาการตํารวจแห่งชาติที�จะต้องดําเนินการให้

10 มาตรา ๑๐ การจัดระเบียบราชการในสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติต้องเป็นไปเพื�อผลสมัฤทธิ�ต่อภารกิจ

ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้ มค่า และการ

อํานวยความสะดวก และความยตุิธรรมต่อประชาชน 

โดยให้เป็นหน้าที�ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติและผู้

บัญชาการตํารวจแห่งชาติที�จะต้องดําเนินการให้
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ข้าราชการตํารวจปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ 

คณุธรรม จริยธรรม และมีคณุภาพชีวิตที�ดี 
ข้าราชการตํารวจปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ 

คณุธรรม จริยธรรม และมีคณุภาพชีวิตที�ดี 

10 มาตรา ๑๐  สํานักงานตํารวจแห่งชาติแบ่งส่วน

ราชการดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) สาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ

   (๒) กองบญัชาการ 

   การแบ่งส่วนราชการตาม (๑) เป็นกองบัญชาการ

หรือการจดัตั �งกองบญัชาการตาม (๒) ให้ตราเป็นพระ

ราชกฤษฎีกา และการแบ่งสว่นราชการเป็นกองบงัคบั

การหรือสว่นราชการอย่างอื�น ให้ออกเป็นกฎกระทรวง

และให้กําหนดอํานาจหน้าที�ไว้ในพระราชกฤษฎีกา

หรือกฎกระทรวงนั �น แล้วแตก่รณี 

 

12 มาตรา ๑๒  สํานักงานตํารวจแห่งชาติแบ่งส่วน

ราชการ ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) สาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ

   (๒) กองบญัชาการหรือสว่นราชการที�เรียกชื�ออย่าง

อื�นที�มีฐานะเทียบเทา่กองบญัชาการ 

     ภายใต้บังคับวรรคสามและมาตรา ๑๓ การแบ่ง

ส่วนราชการตาม (๑) เป็นกองบัญชาการหรือการ

จัดตั �งกองบัญชาการตาม (๒) ให้ตราเป็นพระราช

กฤษฎีกา และการแบง่ สว่นราชการเป็นกองบงัคบัการ

หรือสว่นราชการหรือหน่วยงานอย่างอื�น หรือในระดบั

ตํ�าลงไป ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้กําหนดหน้าที�

และอํานาจไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนั �น 

แล้วแตก่รณี 

     ในกรณีที�มีการแบง่สว่นราชการกองบญัชาการเป็น

กองบงัคบัการหรือสว่นราชการ หรือหน่วยงานอย่าง

อื�นตามวรรคสอง การกําหนดอัตรากําลังของส่วน

ร า ช ก า ร ที� ทํ า ห น้ า ที� เ ป็ น ฝ่ า ย อํ า น ว ย ก า ร ใ น

กองบัญชาการนั �นให้กระทําเพียงเท่าที�จําเป็นเพื�อ

อํานวยความสะดวก สนับสนุน และช่วยเหลือการ

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการและข้าราชการตํารวจที�ทํา

หน้าที�เป็นหนว่ยปฏิบตั  ิ

11 มาตรา ๑๑ สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติแบง่สว่นราชการ 

ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) สาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ 

   (๒) กองบญัชาการหรือสว่นราชการที�เรียกชื�ออย่าง

อื�นที�มีฐานะเทียบเทา่กองบญัชาการ 

     ภายใต้บังคับวรรคสามและมาตรา ๑๒ การแบ่ง

ส่วนราชการตาม (๑) เป็นกองบัญชาการหรือการ

จัดตั �งกองบัญชาการตาม (๒) ให้ตราเป็นพระราช

กฤษฎีกา และการแบง่ สว่นราชการเป็นกองบงัคบัการ

หรือสว่นราชการหรือหน่วยงานอย่างอื�น หรือในระดบั

ตํ�าลงไป ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้กําหนดหน้าที�

และอํานาจไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนั �น 

แล้วแตก่รณี 

     ในกรณีที�มีการแบง่สว่นราชการกองบญัชาการเป็น

กองบงัคบัการหรือสว่นราชการ หรือหน่วยงานอย่าง

อื�นตามวรรคสอง การกําหนดอัตรากําลังของส่วน

ร า ช ก า ร ที� ทํ า ห น้ า ที� เ ป็ น ฝ่ า ย อํ า น ว ย ก า ร ใ น

กองบัญชาการนั �นให้กระทําเพียงเท่าที�จําเป็นเพื�อ

อํานวยความสะดวก สนับสนุน และช่วยเหลือการ

ปฏิบตัิงานของสว่นราชการและข้าราชการตํารวจที�ทํา

หน้าที�เป็นหนว่ยปฏิบตั  ิ

11 มาตรา ๑๑  สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ มีผู้บญัชาการ

ตํารวจแหง่ชาติเป็นหวัหน้าสว่นราชการมีอํานาจหน้าที�

ดงัตอ่ไปนี � 

13 มาตรา ๑๓ เพื�อประโยชน์ในการบริการประชาชนใน

การอํานวยความยุติธรรม การปฏิบัติงานด้านการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา 

12 มาตรา ๑๒ เพื�อประโยชน์ในการบริการประชาชนใน

การอํานวยความยุติธรรม การปฏิบัติงานด้านการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา 
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   (๑) รับผิดชอบควบคมุราชการประจําในสํานกังาน

ตํารวจแห่งชาติ กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติ

ราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และลําดับ

ความสําคญัของแผนการปฏิบตัิราชการประจําปีของ

สํานกังานตํารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางการปฏิบัติราชการที�นายกรัฐมนตรีและ ก.

ต.ช. กําหนด รวมทั �ง กํากับ เ ร่ง รัด ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน

สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ 

   (๒)  เ ป็นผู้ บังคับบัญชา ข้าราชการตํา รวจใน

สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติรองจากนายกรัฐมนตรี 

   (๓) เป็นผู้ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ

   (๔) วางระเบียบหรือทําคําสั�งเฉพาะเรื� องไว้ให้

ข้าราชการตํารวจหรือพนักงานสอบสวนปฏิบัติการ

เกี�ยวกับการใช้อํานาจหรือการปฏิบัติหน้าที�ตาม

ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญาหรือ

กฎหมายอื�น 

การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความ

ปลอดภยัของประชาชนในส่วนภูมิภาค การแบ่งส่วน

ราชการในสํานกังานตํารวจแห่งชาติตามมาตรา ๑๒ 

อยา่งน้อยต้องมีสว่นราชการ ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค เรียกโดยย่อว่า 

“ตํารวจภธูรภาค” ซึ�งต้องกําหนดเขตพื �นที�ให้ชดัเจน มี

หน้าที�อํานวยการ ประสานงาน และสั�งการเกี�ยวกับ

การ สนธิกําลงั หรือสั�งให้ข้าราชการตํารวจที�อยู่ในกอง

บงัคบัการมาปฏิบตัิหน้าที�เฉพาะกิจภายใต้การกํากับ

ของผู้ บัญชาการตํ า รว จภูธรภาคห รือผู้ ที� ไ ด้ รั บ

มอบหมายจากผู้บญัชาการเป็นการเฉพาะ ชั�วคราว ซึ�ง

ต้องไมเ่กินหกเดือน เมื�อเสร็จภารกิจแล้วให้สง่กลบัต้น

สงักดั 

   (๒) กองบงัคบัการตํารวจภธูรจงัหวดั เรียกโดยย่อว่า 

“ตํารวจภธูรจงัหวดั” 

   (๓) สถานีตํารวจ 

     ใ ห้ เ ป็ น ห น้ า ที� แ ล ะ อํ า น า จ ข อ ง ผู้ บัญ ช า ก า ร

ตํารวจภธูรภาคในการดแูล สง่เสริม สนบัสนนุ รวมทั �ง

การประสานงานระหว่างหน่วยงานที�อยู่ในกํากับ

เพื�อให้การปฏิบตัิงานของตํารวจภธูร จงัหวดัและสถานี

ตํารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร 

กํากับดูแลการบริหารงานบุคคล และดําเนินการให้

ตํารวจภธูรจงัหวดัและสถานีตํารวจมีงบประมาณและ

อปุกรณ์ในการปฏิบตัิหน้าที� ที�เพียงพอตามที�กําหนด

ในพระราชบัญญัตินี � และที� กํ าหนดในพระราช

กฤษฎีกาตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง 

การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความ

ปลอดภยัของประชาชนในส่วนภูมิภาค การแบ่งส่วน

ราชการในสํานกังานตํารวจแห่งชาติตามมาตรา ๑๑ 

อยา่งน้อยต้องมีสว่นราชการ ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) กองบญัชาการตํารวจนครบาลและตํารวจภูธร

ภาค เรียกโดยยอ่วา่ “ตํารวจภธูรภาค” ซึ�งต้องกําหนด

เขตพื �นที�ให้ชัดเจน มีหน้าที�อํานวยการ ประสานงาน 

และสั�งการเกี�ยวกบัการสนธิกําลงั หรือสั�งให้ข้าราชการ

ตํารวจที�อยู่ในสงักัดมาปฏิบตัิหน้าที�เฉพาะกิจภายใต้ 

การกํากับของผู้ บัญชาการตํารวจภูธรภาคหรือผู้ ที�

ได้ รับมอบหมายจากผู้ บัญชาการเป็นการเฉพาะ 

ชั�วคราว ซึ�งต้องไมเ่กินหกเดือน เมื�อเสร็จภารกิจแล้วให้

สง่กลบัต้นสงักดั 

   (๒) กองบงัคบัการตํารวจยครบาล และตํารวจภูธร

จงัหวดั เรียกโดยยอ่วา่ “ตํารวจภธูรจงัหวดั” 

   (๓) สถานีตํารวจ 

    ให้เป็นหน้าที�และอํานาจของผู้บญัชาการตํารวจภธูร

ภาคในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั �งการ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานที�อยู่ในกํากับเพื�อให้

การปฏิบัติงานของกองบังคับการหรือตํารวจภูธร 

จังหวดัและสถานีตํารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

พฒันาบคุลากร กํากบัดแูลการบริหารงานบคุคล และ

ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห้ ก อ ง บัง คับ ก า ร ตํ า ร ว จ น ค ร บ า ล 

ตํารวจภธูรจงัหวดัและสถานีตํารวจมีงบประมาณและ

อปุกรณ์ในการปฏิบตัิหน้าที� ที�เพียงพอตามที�กําหนด

ในพระราชบัญญัตินี � และที� กํ าหนดในพระราช
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     เพื�อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการ

กระทําความผิดทางอาญา และการรักษาความสงบ

เรียบร้อยในท้องถิ�นหรือชุมชนให้สูงขึ �น ตํารวจภูธร

จงัหวดัจะจดัให้มีแผน หรือมาตรการการรักษาความ

สงบเรียบร้อยและความปลอดภยัของประชาชนภายใน

พื �นที� ให้สอดคล้องกบัความต้องการของแต่ละท้องถิ�น

หรือชุมชนก็ได้ในกรณีเช่นนั �น เมื�อ ก.ตร. และ

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนหรือมาตรการ

ดงักล่าวแล้ว ให้สํานกังบประมาณ และสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติพิจารณาจดัสรรงบประมาณให้เป็นไป

ตามแผนหรือมาตรการดงักลา่ว 

     ในกรณีที�สาํนกังานตํารวจแห่งชาติมีอตัรากําลงัไม่

เพียงพอ ให้จัดอตัรากําลงัให้แก่ สถานีตํารวจและ

ตํารวจภูธรจังหวัดตามลําดับให้ครบถ้วนตามกรอบ

อตัรากําลงัก่อน 

     ในการจัดทําแผนหรือมาตรการตามวรรคสาม ให้

หารือร่วมกบัผู้ ว่าราชการจังหวดั นายอําเภอ หวัหน้า

สถานีตํารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และชุมชน 

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ที�กําหนดในกฎกระทรวง  

     สํ าห รับในเขต ก รุง เทพมหาน คร  จะจัด ใ ห้ มี

กองบญัชาการตํารวจนครบาล กองบงัคบัการ และ

สถานีตํารวจก็ได้ ในกรณีเช่นนั �น ให้นําความในวรรค

สอง วรรคสาม และวรรคห้า มาใช้บงัคบั กบัหน่วยงาน

ดงักลา่วด้วยโดยอนโุลม 

กฤษฎีกาตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง      .      

     เพื�อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการ

กระทําความผิดทางอาญา และการรักษาความสงบ

เรียบร้อยในท้องถิ�นหรือชุมชนให้สูงมีประสิทธิภาพ

ยิ�งขึ �น กองบญัชาการตํารวจนครบาล หรือตํารวจภธูร

จงัหวดัจะจดัให้มีแผน หรือมาตรการการรักษาความ

สงบเรียบร้อยและความปลอดภยัของประชาชนภายใน

พื �นที� ให้สอดคล้องกบัความต้องการของแต่ละท้องถิ�น

หรือชุมชนก็ได้ในกรณีเช่นนั �น เมื�อ ก.ตร. และ

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนหรือมาตรการ

ดงักล่าวแล้ว ให้สํานกังบประมาณ และสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติพิจารณาจดัสรรงบประมาณให้เป็นไป

ตามแผนหรือมาตรการดงักลา่ว  

     ในกรณีที�สาํนกังานตํารวจแห่งชาติมีอตัรากําลงัไม่

เพียงพอ ให้จัดอัตรากําลงัให้แก่ สถานีตํารวจ กอง

บังคับการตํารวจนครบาล และตํารวจภูธรจังหวัด

ตามลาํดบัให้ครบถ้วนตามกรอบอตัรากําลงัก่อน  

     ในการจัดทําแผนหรือมาตรการตามวรรคสาม ให้

หารือร่วมกบัผู้ ว่าราชการจังหวดั นายอําเภอ หวัหน้า

สถานีตํารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และชุมชน 

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ที�กําหนดในกฎกระทรวง 

     สํ าห รับในเขต ก รุง เทพมหาน คร  จะจัด ใ ห้ มี

กองบญัชาการตํารวจนครบาล กองบงัคบัการ และ

สถานีตํารวจก็ได้ ในกรณีเช่นนั �น ให้นําความในวรรค

สอง วรรคสาม และวรรคห้า มาใช้บงัคบั กบัหน่วยงาน

ดงักลา่วด้วยโดยอนโุลม 
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12 มาตรา ๑๒  ให้มีจเรตํารวจแห่งชาติ รองผู้บญัชาการ

ตํารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ 

เป็นผู้บงัคบับญัชาข้าราชการตํารวจและรับผิดชอบใน

การปฏิบตัิราชการรองจากผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ

ตามที�ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ กําหนดหรือ

มอบหมาย 

14 มาตรา ๑๔ ให้แบ่งสถานีตํารวจที�มีหัวหน้าสถานี

ตํารวจดํารงตําแหน่งผู้ กํากับการ ออกเป็น ๓ ระดับ 

ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) สถานีตํารวจระดบัเลก็  

   (๒) สถานีตํารวจระดบักลาง  

   (๓) สถานีตํารวจระดบัใหญ่ 

     การกําหนดให้สถานีตํารวจใดเป็นสถานีตํารวจ

ระดบัใด ให้เป็นไปตามที� ก.ตร. กําหนด โดยคํานึงถึง

ปริมาณภาระงาน ความหนาแนน่ของประชาชนในเขต

รับผิดชอบ จํานวน อัตรากําลงั และสถานที�ตั �งของ

สถานีตํารวจประกอบกัน โดยให้กําหนดให้สถานี

ตํารวจแตล่ะระดบั มีจํานวนใกล้เคียงกนั 

13 มาตรา ๑๓ ให้แบ่งสถานีตํารวจที�มีหัวหน้าสถานี

ตํารวจดํารงตําแหน่งผู้ กํากับการ ออกเป็น ๓ ระดับ 

ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑)  สถานีตํารวจที�มีหัวหน้าสถานีตํารวจดํารง

ตําแหนง่ผู้ กํากบัการ 

          ก. สถานีตํารวจระดบัเลก็  

          ข. สถานีตํารวจระดบัใหญ่ 

   (๒) สถานีตํารวจระดบักลาง  

   (๒) สถานีตํารวจที�มีหัวหน้าสถานีตํารวจดํารง

ตําแหนง่รองผู้ กํากบัการหรือตําแหนง่เทียบเทา่ 

      การกําหนดให้สถานีตํารวจใดเป็นสถานีตํารวจ

ระดบัใด ให้เป็นไปตามที� ก.ตร. กําหนด โดยคํานึงถึง

ปริมาณภาระงาน ความหนาแนน่ของประชาชนในเขต

รับผิดชอบ จํานวน อัตรากําลงั และสถานที�ตั �งของ

สถานีตํารวจประกอบกัน โดยให้กําหนดให้สถานี

ตํารวจแตล่ะระดบั มีจํานวนใกล้เคียงกนั 

13 มาตรา ๑๓  ในกองบญัชาการหนึ�ง ให้มีผู้บญัชาการ

คนหนึ�งเป็นผู้ บังคับบัญชาข้าราชการตํารวจและ

รับผิดชอบการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการนั �น ขึ �น

ตรงต่อผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ และจะให้มีรองผู้

บัญชาการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตํารวจและ

รับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการรองจากผู้บญัชาการ

ตามที�ผู้บญัชาการมอบหมายด้วยก็ได้ 

     ความในวรรคหนึ�ง ให้ใช้บังคบักับส่วนราชการที�

เรียกชื�ออย่างอื�นและมีฐานะเทียบเท่ากองบญัชาการ

ด้วยโดยอนโุลม รวมทั �งให้หวัหน้าสว่นราชการดงักลา่ว

    



เปรียบเทียบ พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ กบั ร่าง พรบ.ตร. สองฉบบั             สถาบนัเพื�อการปฏิรูปกระบวนการบติุธรรม (สป.ยธ.) 

มี อํ า น า จ ห น้ า ที� แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิด ช อ บ ดัง เ ช่ น ผู้

บญัชาการด้วย 

14 มาตรา ๑๔  ผู้บญัชาการมีอํานาจหน้าที�และความ

รับผิดชอบดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) บริหารราชการของกองบญัชาการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศของทาง

ราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

   (๒) ควบคมุ กํากบั ดแูลบคุลากร การเงิน การพสัด ุ

สถานที� และทรัพย์สินอื�นของกองบญัชาการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศของทาง

ราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

   (๓) เป็นผู้แทนสํานกังานตํารวจแห่งชาติในราชการ

ทั�วไปของกองบญัชาการ 

   (๔) รายงานผลการปฏิบตัิงานพร้อมทั �งปัญหาและ

อปุสรรคตอ่ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติทกุสี�เดือน หรือ

ตามระยะเวลาที�ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติกําหนด 

   (๕)  ปฏิบัติ ห น้าที� อื� นตามกฎหมาย ระ เบียบ 

ข้อบงัคบั และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. 

และสาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

   ในกรณีที�มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือคําสั�ง

ใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื�องใดกําหนดให้การ

ดําเนินการใดเป็นอํานาจของอธิบดีหรือผู้บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บญัชาการมีอํานาจเช่นว่านั �นใน

ฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ 

ใ น ส่ ว น ที� เ กี� ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ใ น

กองบญัชาการ  ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์ที� ก.ต.ช. กําหนด 
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15 มาตรา ๑๕  ในกองบงัคบัการหนึ�ง ให้มีผู้บงัคบัการ

คนหนึ�งเป็นผู้ บังคับบัญชาข้าราชการตํารวจและ

รับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการของกองบงัคบัการนั �น 

และจะใ ห้มี รองผู้ บังคับการ เ ป็นผู้ บังคับบัญชา

ข้าราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการ

รองจากผู้บงัคบัการตามที�ผู้บงัคบัการมอบหมายด้วยก็

ได้ 

ความในวรรคหนึ�ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที�

เรียกชื�ออย่างอื�นและมีฐานะเทียบเท่ากองบงัคบัการ

ด้วยโดยอนโุลม รวมทั �งให้หวัหน้าสว่นราชการดงักลา่ว

มีอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบดงัเช่นผู้บงัคบัการ

ด้วย 

   ผู้บังคับการมีอํานาจหน้าที� และความรับผิดชอบ

ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) บริหารราชการของกองบงัคบัการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศของทาง

ราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ 

   (๒) ควบคมุ กํากบั ดแูลบคุลากร การเงิน การพสัด ุ

สถานที� และทรัพย์สินอื�นของกองบงัคบัการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศของทาง

ราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

   (๓)  ปฏิบัติ ห น้าที� อื� นตามกฎหมาย ระ เบียบ 

ข้อบงัคบั และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. 

และสาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

   ผู้บงัคบัการตํารวจภูธรจังหวดัมีอํานาจและหน้าที�

กํากับดูแลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการตํารวจที�
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สงักดักองบญัชาการอื�นและปฏิบตัิราชการประจําอยู่

ในจังหวัดนั �น  ใ ห้ เ ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือคําสั�งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

กองบญัชาการ หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั�ง

การของนายกรัฐมนตรีด้วย ในการนี � ให้มีอํานาจสั�ง

การใด ๆ เพื�อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือ

กนัในการปฏิบตัิหน้าที� หรือยบัยั �งการกระทําใด ๆ ของ

ข้าราชการตํารวจในจงัหวดัที�ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั หรือคําสั�งของสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ หรือ

กองบญัชาการ มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั�งการ

ของนายกรัฐมนตรีไว้ชั�วคราว แล้วรายงานสํานกังาน

ตํารวจแห่งชาติและกองบญัชาการที�เกี�ยวข้อง  ทั �งนี � 

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ

กําหนด 

 ลักษณะ ๓ 
คณะกรรมการนโยบายตาํรวจแห่งชาต ิ

 ลักษณะ ๓ 

คณะกรรมการตาํรวจแห่งชาต ิ
 ลักษณะ ๓ 

คณะกรรมการข้าราชการตาํรวจแห่งชาต ิ

16 

 

 

 

 

 

17 

มาตรา ๑๖  ให้มีคณะกรรมการนโยบายตํารวจ

แห่งชาติคณะหนึ�ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ต.ช.” มีอํานาจ

หน้าที�ในการกําหนดนโยบายการบริหารราชการ

ตํารวจ และกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้

ป ฏิ บั ติ ต า ม น โ ย บ า ย  ร ะ เ บี ย บ แ บ บ แ ผ น  ม ติ

คณะรัฐมนตรี และกฎหมาย 

 

มาตรา ๑๗  ให้ ก.ต.ช. ประกอบด้วย 

   (๑ )  น า ย ก รั ฐ ม น ต รี เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ

15 มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการตํารวจแห่งชาติคณะ

หนึ�ง เรียกโดยยอ่วา่ “ก.ตร.” ประกอบด้วย  

   (๑) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เป็น

ประธานกรรมการ  

   (๒) ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติเป็นกรรมการ  

   (๓) รองผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติด้านป้องกนัและ

ปราบปราม ด้านสอบสวน และด้านบริหาร ที�

นายกรัฐมนตรีแต่งตั �งด้านละหนึ�งคน และจเรตํารวจ

แหง่ชาติเป็นกรรมการ  

   (๔) ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงยตุิธรรม 

14 มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการตํารวจแห่งชาติคณะ

หนึ�ง เรียกโดยยอ่วา่ “ก.ตร.” ประกอบด้วย  

   (๑) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เป็น

ประธานกรรมการ  

   (๒) ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นรองประธาน

กรรมการ  

   (๓) รองผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติด้านป้องกนัและ

ปราบปราม ด้านสอบสวน และด้านบริหาร ที�

นายกรัฐมนตรีแต่งตั �งด้านละหนึ�งคน และจเรตํารวจ

แหง่ชาติ เป็นกรรมการ  
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ก ร ะ ท ร ว ง ยุติ ธ ร ร ม  ป ลัด ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั�นคง

แหง่ชาติและผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติเป็นกรรมการ

โดยตําแหนง่ 

   (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี�คน ซึ�งทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั �งจากบุคคลซึ�งได้รับการสรร

หาโดยกรรมการตาม (๑) 

   ใ ห้ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร  โ ด ย คํ า แ น ะ นํ า ข อ ง ผู้

บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิแตง่ตั �งข้าราชการตํารวจยศ

พลตํารวจโทขึ �นไปคนหนึ�งเป็นเลขานกุาร ก.ต.ช. และ

แตง่ตั �งข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรีขึ �นไปจํานวน

ไมเ่กินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานกุาร ก.ต.ช. 

   หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ

ตาม (๒) ให้เป็นไปตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ต.ช. 

   ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื�อกรรมการนโยบาย

ตํารวจแหง่ชาติผู้ทรงคณุวฒุิในราชกิจจานเุบกษา 

อยัการสงูสดุ และเลขาธิการ สํานกังานศาลยุติธรรม 

เป็นกรรมการ  

   (๕) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิซึ�งได้รับเลือกตามมาตรา 

๑๙ ดงัตอ่ไปนี �  

        (ก) ผู้ซึ�งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตํารวจใน

ตําแหน่งตั �งแต่ผู้ บัญชาการ หรือเทียบเท่าขึ �นไป 

จํานวนห้าคน แต่ต้องเป็นผู้ ซึ�ง พ้นจากความเป็น

ข้าราชการตํารวจไปแล้ว เกินหนึ�งปี  

        (ข) ผู้ทรงคณุวฒุิซึ�งไม่เคยเป็นข้าราชการตํารวจ 

จํานวนสามคน โดยนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา 

และประธานศาลฎีกา หารือร่วมกนัเสนอชื�อบคุคลซึ�งมี

คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๗ 

จํานวนหกคน แล้วให้ข้าราชการตํารวจเลือกให้เหลือ

สามคน 

     ให้ผู้บญัชาการสาํนกังานคณะกรรมการข้าราชการ

ตํารวจเป็นเลขานกุาร และรองผู้บญัชาการสํานกังาน

คณะกรรมการข้าราชการตํารวจเป็นผู้ช่วยเลขานกุาร  

     กรรมการตาม (๔) ต้องมาประชุมด้วยตนเอง จะ

มอบหมายให้บคุคลอื�นใด มาประชมุแทนไมไ่ด้ 

   (๔) ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงยตุิธรรม 

เลขา ธิการ ก .พ.  อัยการสูงสุด  และเลขา ธิการ 

สาํนกังานศาลยตุิธรรม เป็นกรรมการ  

   (๕) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิซึ�งได้รับเลือกตามมาตรา 

๑๘ ดงัตอ่ไปนี �  

        (ก) ผู้ซึ�งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตํารวจใน

ตําแหน่งตั �งแต่ผู้ บัญชาการ หรือเทียบเท่าขึ �นไป 

จํานวนห้าสามคน แต่ต้องเป็นผู้ซึ�งพ้นจากความเป็น

ข้าราชการตํารวจไปแล้ว เกินหนึ�งปี  

        (ข) ผู้ทรงคณุวฒุิซึ�งไม่เคยเป็นข้าราชการตํารวจ 

จํานวนสามคน โดยนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา 

และประธานศาลฎีกา กรรมการตาม  (๑) (๒) (๓) และ 

(๔) หารือร่วมกนัเสนอชื�อบคุคลซึ�งมีคณุสมบตัิและไม่

มีลกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๖ จํานวนหกคน 

แล้วให้ข้าราชการตํารวจเลอืกให้เหลอืสามคน  

     ให้ผู้บญัชาการสาํนกังานคณะกรรมการข้าราชการ

ตํารวจเป็นเลขานกุาร และรองผู้บญัชาการสํานกังาน

คณะกรรมการข้าราชการตํารวจเป็นผู้ช่วยเลขานกุาร  

     กรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ต้องมาประชมุด้วย

ตนเองจะมอบหมายให้บคุคลอื�นใดมาประชุมแทนไม่

มิได้ 

18 มาตรา ๑๘  นอกจากอํานาจหน้าที�ตามมาตรา ๑๖ 

ให้ ก.ต.ช. มีอํานาจหน้าที�ดงัตอ่ไปนี �ด้วย 

   (๑) ออกระเบียบ ประกาศ หรือมีมติในเรื� องที�

เกี�ยวกับการบริหารราชการตํารวจ และวิ ธีปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการตํารวจ ให้เป็นไปตามแบบแผน

16 มาตรา ๑๖ ให้ ก.ตร. มีหน้าที�และอํานาจกําหนด

นโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตํารวจ 

และกํากบัดแูลสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติให้ปฏิบตัิตาม

กฎหมาย นโยบาย ยทุธศาสตร์ชาติ มติคณะรัฐมนตรี 

และระเบียบแบบแผน รวมทั �งให้มีหน้าที�และอํานาจ

15 มาตรา ๑๕ ให้ ก.ตร. มีหน้าที�และอํานาจกําหนด

นโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตํารวจ 

และกํากบัดแูลสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติให้ปฏิบตัิตาม

กฎหมาย นโยบาย ยทุธศาสตร์ชาติ มติคณะรัฐมนตรี 

และระเบียบแบบแผน รวมทั �งให้มีหน้าที�และอํานาจ
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และนโยบายที� ก.ต.ช. กําหนด 

   (๒) เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตาม

มาตรา ๖ วรรคสอง  

   (๓) พิจารณาดําเนินการคดัเลือกข้าราชการตํารวจ

เพื�อดําเนินการแต่งตั �งผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

ตามที�นายกรัฐมนตรีเสนอ 

   (๔) กําหนดกระบวนการและขั �นตอนในการกระจาย

อํ า น า จ ระ ห ว่ า งสํ า นัก งา น ตํ า รว จ แ ห่ งช า ติ กับ

ตํารวจภธูรจงัหวดั และราชการส่วนท้องถิ�น ในกรณีที� 

ก.ต.ช. เห็นวา่มีความจําเป็นและเหมาะสม 

   (๕) แต่งตั �งคณะอนุกรรมการเพื�อปฏิบตัิงานตามที� 

ก.ต.ช. มอบหมาย 

   (๖) ตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบาย การบริหาร

ราชการตํารวจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี �และ

กฎหมายอื�น ในการนี � ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ

แ ล ะ ติ ด ต า ม ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ตํ า ร ว จ ข อ ง

กรุงเทพมหานคร จงัหวดัและสถานีตํารวจต่าง ๆ เพื�อ

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

ข้าราชการตํารวจในเขตพื �นที�ดงักลา่ว แล้วรายงาน ก.

ต.ช. เพื�อพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณีตอ่ไป 

   องค์ประกอบ การดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก

ตําแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และอํานาจ

หน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ

บริหารงานตํารวจ ให้เป็นไปตามระเบียบที� ก.ต.ช. 

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

   (๗) ปฏิบตัิหน้าที�อื�นตามที�คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ดงัตอ่ไปนี �ด้วย  

   (๑) กําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการตํารวจ และจัดระบบราชการ

ตํารวจ รวมตลอดทั �งการอบรมและพฒันาข้าราชการ

ตํารวจ 

   (๒) ภายใต้บงัคบัมาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๗ ออก

กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อกําหนด ประกาศ หรือ

มีมติเกี�ยวกับการบริหารราชการตํารวจ วิธีปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการ ตํารวจ การพฒันาระบบงาน

ตํารวจ การบริหารงานบุคคล เพื�อปฏิบัติการตาม

พระราชบญัญัตินี � ทั �งนี � ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อ

อํานาจในการแตง่ตั �งและโยกย้ายของผู้บญัชาการ 

   (๓) เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตาม

มาตรา ๖ วรรคสาม 

   (๔) กําหนดกระบวนการและขั �นตอนในการกระจาย

อํ า น า จ ระ ห ว่ า งสํ า นัก งา น ตํ า รว จ แ ห่ งช า ติ กับ

กองบญัชาการ ตํารวจภธูรจงัหวดั และองค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ�น 

   (๕) กําหนดมาตรฐานขั �นตํ�าเกี�ยวกบัอตัรากําลงัพล 

อปุกรณ์ และเครื�องมือเครื�องใช้ ในการปฏิบตัิหน้าที�

ของสถานีตํารวจและตํารวจภูธรจังหวดั ซึ�งอย่างน้อย

ต้องกําหนดอัตรากําลงัพลขั �นตํ�าของแต่ละสายงาน

ตามมาตรา ๕๔ (๓) และ (๔) ให้เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติห น้าที� ในการอํานวยความยุติ ธ รรมและ

ให้บริการแก่ประชาชน โดยการกําหนดจํานวน

พนกังานสอบสวนในสถานีตํารวจ และกองบงัคบัการ

ดงัตอ่ไปนี �ด้วย  

   (๑) กําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการตํารวจ และจัดระบบราชการ

ตํารวจ รวมตลอดทั �งนโยบายและมาตรฐานการอบรม

และพฒันาข้าราชการตํารวจ 

   (๒) ภายใต้บงัคบัมาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๗ ออก

กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อกําหนด ประกาศ หรือ

มีมติเกี�ยวกับการบริหารราชการตํารวจ วิธีปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการ ตํารวจ การพฒันาระบบงาน

ตํารวจ การบริหารงานบุคคล เพื�อปฏิบัติการตาม

พระราชบญัญัตินี � ทั �งนี � ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อ

อํานาจในการแตง่ตั �งและโยกย้ายของผู้บญัชาการ 

   (๓) เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตาม

มาตรา ๖ วรรคสาม 

   (๔) กําหนดกระบวนการและขั �นตอนในการกระจาย

อํ า น า จ ระ ห ว่ า งสํ า นัก งา น ตํ า รว จ แ ห่ งช า ติ กับ

กองบญัชาการ ตํารวจภธูรจงัหวดั และองค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ�น 

   (๕) กําหนดมาตรฐานขั �นตํ�าเกี�ยวกบัอตัรากําลงัพล 

อปุกรณ์ และเครื�องมือเครื�องใช้ ในการปฏิบตัิหน้าที�

ของสถานีตํารวจและตํารวจภูธรจังหวดั ซึ�งอย่างน้อย

ต้องกําหนดอัตรากําลงัพลขั �นตํ�าของแต่ละสายงาน

ตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) ให้เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติห น้าที� ในการอํานวยความยุติ ธ รรมและ

ให้บริการแก่ประชาชน โดยการกําหนดจํานวน

พนกังานสอบสวนในสถานีตํารวจ และกองบงัคบัการ
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หรือตามที�มีกฎหมายกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจหน้าที�

ของ ก.ต.ช. 

   ระเบียบหรือประกาศตาม (๑) เมื�อได้ประกาศใน

ราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

 

ให้คํานึงถึงปริมาณงาน และต้องจัดให้มีพนักงาน

สืบสวนในการสอบสวนจํานวนที�เพียงพอ และให้มี

ผู้ ช่วยพนักงานสอบสวนในจํานวนที� เหมาะสมกับ

ปริมาณงาน 

   (๖) กํากับดูแลการแต่งตั �งและโยกย้ายข้าราชการ

ตํารวจของผู้บงัคบับญัชา ทุกขั �นตอนให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญตัินี � และกฎ ก.ตร. โดยเคร่งครัด 

   (๗) ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ข้าราชการตํารวจเพื�อรักษา ความเป็นธรรมและ

มาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล รวมทั �งการ

ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติ ใ ห้เ ป็นไปตาม

พระราชบญัญตัินี � 

   (๘) เกลี�ยอตัรากําลงัข้าราชการตํารวจไปให้สถานี

ตํารวจให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิหน้าที�และกํากับดูแล

การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการในหน่วย

ปฏิบตัิให้เพียงพอ 

   (๙) ออกระเบียบเกี�ยวกับการสอบ การบรรจุ การ

แตง่ตั �ง การเลื�อนขั �นเงินเดือน การดําเนินการทางวินยั 

การออกจากราชการและการปฏิบัติการอื�นเกี�ยวกับ

การบริหารงานบคุคล ตามพระราชบญัญัตินี �เท่าที�ไม่

ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญตัินี � 

   (๑๐) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาปรับปรุง

เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิ�มค่าครองชีพ 

สวสัดิการ หรือประโยชน์เกื �อกูลอื�นสําหรับข้าราชการ

ตํารวจให้เหมาะสม 

   (๑๑) กําหนดชั �นยศที�ควรบรรจุแต่งตั �งและอัตรา

ให้คํานึงถึงปริมาณงาน และต้องจัดให้มีพนักงาน

สืบสวนในการสอบสวนจํานวนที�เพียงพอ และให้มี

ผู้ ช่วยพนักงานสอบสวนในจํานวนที� เหมาะสมกับ

ปริมาณงาน 

 (๖) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร

ราชการตํารวจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี �และ

กฎหมายอื�น ในการนี � ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ

แ ล ะ ติ ด ต า ม ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ตํ า ร ว จ ข อ ง

กรุงเทพมหานคร จังหวดัและสถานีตํารวจต่างๆ เพื�อ

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

ข้าราชการตํารวจในเขตพื �นที�ดังกล่าว แล้วรายงาน 

ก.ตร. เพื�อพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณีตอ่ไป 

     องค์ประกอบ การดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก

ตําแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและอํานาจ

หน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามดาร

บริหารราชการตํารวจให้เป็นไปตามระเบียบที� ก.ตร. 

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

   (๗) กํากับดูแลการแต่งตั �งและโยกย้ายข้าราชการ

ตํารวจของผู้บงัคบับญัชา ทุกขั �นตอนให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญตัินี � และกฎ ก.ตร. โดยเคร่งครัด 

   (๘) ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ข้าราชการตํารวจเพื�อรักษาความเป็นธรรมและ

มาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล รวมทั �งการ

ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติ ใ ห้เ ป็นไปตาม

พระราชบญัญตัินี � 

   (๙) เกลี�ยอตัรากําลงัข้าราชการตํารวจไปให้สถานี
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เ งิ น เ ดื อ น ที� ค ว ร ไ ด้ รั บ สํ า ห รั บ วุฒิ ป ริ ญ ญ า ห รื อ

ประกาศนียบตัรตา่ง ๆ 

   (๑๒) กําหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการปฏิบตัิการ

เกี�ยวกบัการบริหารงานบคุคลตามพระราชบญัญตัินี � 

   (๑๓) พิจารณาอนมุตัิแก้ไขทะเบียนประวตัิเกี�ยวกับ

วันเดือนปีเกิด และการควบคุมเกษียณอายุของ

ข้าราชการตํารวจ 

   (๑๔) ในกรณีที�พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติการ

เกี�ยวกับการบริหารงานบุคคล ของสํานกังานตํารวจ

แ ห่ ง ช า ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ต า ม

พระราชบญัญัตินี � ให้มีมติสั�งการให้สํานกังานตํารวจ

แห่งชาติปฏิบตัิการให้ถูกต้องเหมาะสม ถ้าสํานกังาน

ตํารวจแห่งชาติไม่ปฏิบัติการตามมติดังกล่าว ให้

รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาและสั�งการ

ต่อไป ในการนี � ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั�งให้ผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติและผู้มีหน้าที�ต้องปฏิบตัิให้

เป็นไปตามมติของ ก.ตร. ดงักล่าว พ้นจากตําแหน่ง

เพื�อไปดํารงตําแหนง่อื�นได้ 

   (๑๕) แตง่ตั �งคณะอนกุรรมการเพื�อปฏิบตัิงานตามที� 

ก.ตร. มอบหมาย 

   (๑๖) ปฏิบตัิการอื�นตามหน้าที�และอํานาจที�บญัญัติ

ไว้ในพระราชบญัญตัินี � และกฎหมายอื�น 

     กฎ ก.ตร. เมื�อประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้

ใช้บงัคบัได้ 

ตํารวจให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิหน้าที�และกํากับดูแล

การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการในหน่วย

ปฏิบตัิให้เพียงพอ 

   (๑๐) ออกระเบียบเกี�ยวกบัการสอบ การบรรจุ การ

แตง่ตั �ง การเลื�อนขั �นเงินเดือน การดําเนินการทางวินยั 

การออกจากราชการ และการปฏิบัติการอื�นเกี�ยวกับ

การบริหารงานบคุคล ตามพระราชบญัญัตินี �เท่าที�ไม่

ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญตัินี � 

   (๑๑) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาปรับปรุง

เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิ�มค่าครองชีพ 

สวสัดิการ หรือประโยชน์เกื �อกูลอื�นสําหรับข้าราชการ

ตํารวจให้เหมาะสม 

   (๑๒) กําหนดชั �นยศที�ควรบรรจุแต่งตั �งและอัตรา

เ งิ น เ ดื อ น ที� ค ว ร ไ ด้ รั บ สํ า ห รั บ วุฒิ ป ริ ญ ญ า ห รื อ

ประกาศนียบตัรตา่ง ๆ 

   (๑๓) กําหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการปฏิบตัิการ

เกี�ยวกบัการบริหารงานบคุคลตามพระราชบญัญตัินี � 

   (๑๔) พิจารณาอนมุตัิแก้ไขทะเบียนประวตัิเกี�ยวกับ

วันเดือนปีเกิด และการควบคุมเกษียณอายุของ

ข้าราชการตํารวจ 

   (๑๕) ในกรณีที�พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติการ

เกี�ยวกับการบริหารงานบุคคล ของสํานกังานตํารวจ

แ ห่ ง ช า ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ต า ม

พระราชบญัญัตินี � ให้มีมติสั�งการให้สํานกังานตํารวจ

แห่งชาติปฏิบตัิการให้ถูกต้องเหมาะสม ถ้าสํานกังาน

ตํารวจแห่งชาติไม่ปฏิบัติการตามมติดังกล่าว ให้
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รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาและสั�งการ

ต่อไป ในการนี �ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั�งให้ผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติและผู้มีหน้าที�ต้องปฏิบตัิให้

เป็นไปตามมติของ ก.ตร. ดงักล่าว พ้นจากตําแหน่ง

เพื�อไปดํารงตําแหนง่อื�นได้ 

   (๑๖) แตง่ตั �งคณะอนกุรรมการเพื�อปฏิบตัิงานตามที� 

ก.ตร. มอบหมาย 

   (๑๗) ปฏิบตัิการอื�นตามหน้าที�และอํานาจที�บญัญัติ

ไว้ในพระราชบญัญัตินี � และกฎหมายอื�น กฎ ก.ตร. 

เมื�อประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

19 

 

 

 

20 

มาตรา ๑๙  กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิตามมาตรา ๑๗ 

(๒) ต้องมีความเชี�ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้าน

กฎหมาย การงบประมาณ การพัฒนาองค์กร การ

วางแผน หรือการบริหารและจดัการ 

มาตรา ๒๐  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิต้องมีคณุสมบตัิ

และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด 

   (๒) มีอายไุมต่ํ�ากวา่สี�สบิปีบริบรูณ์ 

   (๓)  ไม่ เ ป็นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ�น 

ผู้ บริหารท้องถิ�น หรือเป็นที�ปรึกษาของข้าราชการ

การเมืองหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก

วฒุิสภาไมว่า่จะมีคา่ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

   (๔) ไมเ่ป็นผู้ดํารงตําแหนง่ใด ๆ ในพรรคการเมือง 

   (๕)  ไม่ เ ป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไ ร้

ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั� นเฟือนไม่

17 มาตรา ๑๗ กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ 

(๕) นอกจากต้องมีคณุสมบตัิ ตามมาตรา ๑๕ (๕) (ก) 

หรือ (ข) แล้วแต่กรณีแล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลกัษณะต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี �ด้วย  

   (๑) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด 

   (๒) มีอายไุมต่ํ�ากวา่สี�สบิปี 

   (๓) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนกังานหรือลกูจ้างของ

หนว่ยงานของรัฐ 

   (๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือดํารง

ตําแหนง่ใด ๆ ในพรรคการเมือง 

   (๕)  ไม่ เ ป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไ ร้

ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั�นเฟือน ไม่

สมประกอบ 

   (๖) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

   (๗) ไม่เป็นผู้ เคยได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึง

ที�สดุให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ สําหรับความผิดที�ได้

16 มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ 

(๕) นอกจากต้องมีคณุสมบตัิ ตามมาตรา ๑๔ (๕) (ก) 

หรือ (ข) แล้วแต่กรณีแล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลกัษณะต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี �ด้วย  

   (๑) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด 

   (๒) มีอายไุมต่ํ�ากวา่สี�สบิปี 

   (๓) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนกังานหรือลกูจ้างของ

หนว่ยงานของรัฐ 

   (๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือดํารง

ตําแหนง่ใด ๆ ในพรรคการเมือง 

   (๕)  ไม่ เ ป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไ ร้

ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั�นเฟือน ไม่

สมประกอบ 

   (๖) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

   (๗) ไม่เป็นผู้ เคยได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึง

ที�สดุให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ สําหรับความผิดที�ได้
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สมประกอบ 

   (๖) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

   (๗) ไมเ่ป็นผู้ เคยได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึง

ที�สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที�ได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

   (๘) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษไลอ่อก ปลดออก หรือให้

ออกจากราชการ หนว่ยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

   (๙) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั�งของศาลให้

ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ�ารวยผิดปกติหรือ

มีทรัพย์สนิเพิ�มขึ �นผิดปกติ 

   (๑๐) ไม่เป็นกรรมการผู้ จัดการ หรือผู้ จัดการ หรือ

ดํารงตําแหน่งอื�นใดที�มีลกัษณะงานคล้ายคลึงกันนั �น

ในห้างหุ้นสว่นหรือบริษัท 

 

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

   (๘) ไม่เป็นผู้ เคยถกูลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้

ออกจากราชการ หนว่ยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

   (๙) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั�งของศาลให้

ทรัพย์สนิตกเป็นของแผน่ดิน เพราะรํ�ารวยผิดปกติหรือ

มีทรัพย์สนิเพิ�มขึ �นผิดปกติ 

   (๑๐) ไม่เป็นกรรมการผู้ จัดการ หรือผู้ จัดการ หรือ

ดํารงตําแหน่งอื�นใด ที�มีลกัษณะงานคล้ายคลงึกนันั �น

ในห้างหุ้นสว่นหรือบริษัท  

   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา ๑๕ (๕) (ข) ต้อง

มีคณุสมบตัิอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี �ด้วย 

   (๑) เคยรับราชการในตําแหน่งไม่ตํ�ากว่าอธิบดีหรือ

เทียบเท่า หรือไม่ตํ�ากว่า อธิบดีผู้พิพากษา หรือไม่ตํ�า

กวา่อธิบดีอยัการ 

   (๒) เคยเป็นอาจารย์ประจําในสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐในวิชาสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสน

ศาสตร์ อาชญาวิทยา หรือสาขาอื�นที�เป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินงาน ของ ก.ตร. และดํารงตําแหน่งหรือเคย

ดํารงตําแหนง่ไมต่ํ�ากวา่รองศาสตราจารย์ แตใ่นกรณีที� 

ดํารงตําแหนง่รองศาสตราจารย์ต้องดํารงตําแหน่งหรือ

เคยดํารงตําแหนง่มาแล้วไมน้่อยกวา่ห้าปี 

   (๓) ทํางานหรือเคยทํางานด้านประชาสงัคมหรือ

คุ้มครองสทิธิมนษุยชนมาแล้ว ไมน้่อยกวา่สบิปี 

   (๔) ทํางานหรือเคยทํางานด้านสื�อสารมวลชนหรือ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื�อสารมาแล้วไม่

น้อยกวา่สบิปี 

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

   (๘) ไม่เป็นผู้ เคยถกูลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้

ออกจากราชการ หนว่ยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

   (๙) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั�งของศาลให้

ทรัพย์สนิตกเป็นของแผน่ดิน เพราะรํ�ารวยผิดปกติหรือ

มีทรัพย์สนิเพิ�มขึ �นผิดปกติ 

   (๑๐) ไม่เป็นกรรมการผู้ จัดการ หรือผู้ จัดการ หรือ

ดํารงตําแหน่งอื�นใด ที�มีลกัษณะงานคล้ายคลงึกนันั �น

ในห้างหุ้นสว่นหรือบริษัท  

   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา ๑๔ (๕) (ข) ต้อง

มีคณุสมบตัิอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี �ด้วย 

   (๑) เคยรับราชการในตําแหน่งไม่ตํ�ากว่าอธิบดีหรือ

เทียบเท่า หรือไม่ตํ�ากว่า อธิบดีผู้พิพากษา หรือไม่ตํ�า

กวา่อธิบดีอยัการ 

   (๒) เคยเป็นอาจารย์ประจําในสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐในวิชาสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสน

ศาสตร์ อาชญาวิทยา หรือสาขาอื�นที�เป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินงาน ของ ก.ตร. และดํารงตําแหน่งหรือเคย

ดํารงตําแหนง่ไมต่ํ�ากวา่รองศาสตราจารย์ แตใ่นกรณีที� 

ดํารงตําแหนง่รองศาสตราจารย์ต้องดํารงตําแหน่งหรือ

เคยดํารงตําแหนง่มาแล้วไมน้่อยกวา่ห้าปี 

   (๓) ทํางานหรือเคยทํางานด้านประชาสงัคมหรือ

คุ้มครองสทิธิมนษุยชนมาแล้ว ไมน้่อยกวา่สบิปี 

   (๔) ทํางานหรือเคยทํางานด้านสื�อสารมวลชนหรือ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื�อสารมาแล้วไม่

น้อยกวา่สบิปี 
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  18 มาตรา ๑๘ การเลือกกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๑๕ (๕) ให้ข้าราชการตํารวจชั �นสญัญาบัตร

หรือเทียบเทา่ขึ �นไปเป็นผู้ เลอืก 

17 มาตรา ๑๗ การเลือกกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๑๔ (๕) ให้ข้าราชการตํารวจชั �นสญัญาบัตร

หรือเทียบเทา่ขึ �นไปเป็นผู้ เลอืก 

  19 มาตรา ๑๙ การเลือกกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๑๕ (๕) ให้ดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ให้ ก.ตร. มีมติเพื�อกําหนดวันเลือกกรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒุิ 

   (๒) ก่อนถึงวันเลือกตาม (๑) ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ให้สํานกังานคณะกรรมการ ข้าราชการตํารวจจดัทํา

บญัชีรายชื�อผู้มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม

ตามมาตรา ๑๗ ที�มีสิทธิ ได้รับเลือกเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา ๑๕ (๕) (ก) ในกรณีที�บคุคล

ดงักล่าวมีหนังสือแจ้ง การสละสิทธิได้รับเลือก ให้

หมายเหตกุารสละสทิธิไว้ท้ายชื�อของบคุคลนั �น และทํา

หนังสือแจ้ง นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และ

ประธานศาลฎีกา เพื�อเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับเลือกเป็น

กรรมการ ผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา ๑๕ (๕) (ข) พร้อม

ทั �งแจ้งให้ทราบวนัที�จะดําเนินการเลอืกด้วย  

   (๓) ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ

จดัสง่บญัชีรายชื�อที�ได้รับตาม (๒) ไปยงัคณะกรรมการ

การเลือกตั �ง  และให้คณะกรรมการการเลือกตั �ง

ดําเนินการจดัให้มีการเลือก และประกาศผลการเลือก

ตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที�คณะกรรมการการ

เลือกตั �งกําหนด ซึ�งอย่างน้อย ในการดําเนินการ

ดงักลา่วต้องกําหนดให้การเลือกเป็นการเลือกโดยตรง

และลบั  

18 มาตรา ๑๘ การเลือกกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๑๔ (๕) ให้ดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ให้ ก.ตร. มีมติเพื�อกําหนดวันเลือกกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิและแต่งตั �งคณะกรรมการ จัดให้มีการ

เลอืกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 

   (๒) ก่อนถึงวนัเลือกตาม (๑) ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ให้สาํนกังานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจประกาศ

รับสมคัร รวมทั �งจัดทําบญัชีรายชื�อผู้มีคุณสมบตัิและ

ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ ที�มีสทิธิได้สมคัร

รับเลือกเป็นกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ 

(๕) (ก) ในกรณีที�บคุคลดงักลา่วมีหนงัสอืแจ้ง การสละ

สิทธิได้รับเลือก ให้หมายเหตุการสละสิทธิไว้ท้ายชื�อ

ของบุคคลนั �น และทําหนังสือแจ้ง นายกรัฐมนตรี 

ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา ประธาน ก.ตร.  

เพื�อจดัให้กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) และ 

(๔) ร่วมกันเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับเลือกเป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา ๑๔ (๕) (ข) พร้อมทั �งแจ้งให้

ทราบวนัที�จะดําเนินการเลอืกด้วย  

 (๓) ก่อนถึงวนัเลือกตาม (๑) ไม่น้อยกว่าสิบห้าวนัให้

เลขานุการ  ก .ตร.  ใ ห้สํานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการตํารวจจัดส่งบัญชีรายชื�อที�ได้รับตาม (๒) 

โดยเ รียงลําดับตามตัวอักษรไปยังผู้ มีสิทธิ เลือก

กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๗ และใ ห้
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   (๔) ให้ผู้ ที�ได้รับคะแนนสงูสดุเรียงตามลําดับบัญชี

รายชื�อตามมาตรา ๑๕ (๕) ประเภท (ก) และประเภท 

(ข) เป็นผู้ได้รับเลอืกเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ และให้

ขึ �นบญัชีรายชื�อ ผู้ที�ได้รับคะแนนลําดบัถัดไปสําหรับ

ประเภท (ก) จํานวนสบิห้าคน และสําหรับประเภท (ข) 

จํานวนสามคนอยู่ในบญัชีสํารอง ทั �งนี � บญัชีสํารองให้

ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกกรรมการ 

ผู้ทรงคณุวฒุิใหม ่ 

     ในกรณีที�ปรากฏวา่มีผู้ ได้คะแนนเท่ากนัจนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารถเรียงลําดับคะแนนได้ ให้ผู้บญัชาการ

ตํารวจแห่งชาติทําการจับสลากเพื�อ เ รียงลําดับ

ก่อนหลงัจนครบจํานวน  

     ห้ามผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ ใดสั�งการ ข่มขู่ หรือชกัจูง

ด้วยประการใด ๆ เพื�อให้เลือก หรือมิให้เลือกผู้ ใดผู้

หนึ�งเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  

     ผู้บังคับบัญชาผู้ ใดฝ่าฝืนวรรคสาม ให้ถือว่าเป็น

การกระทําผิดวินยัอยา่งร้ายแรง  

     ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคสาม ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหก

เดือน 

คณะกรรมการการเลือกตั �ง และให้คณะกรรมการการ

เลือกตั �งดําเนินการจดัให้มีการเลือก และประกาศผล

การเลือกตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�คณะกรรมการ

การเลือกตั �งกําหนด ซึ�งอย่างน้อย ในการดําเนินการ

ดงักลา่วต้องกําหนดให้การเลือกเป็นการเลือกโดยตรง

และลบั  

   (๔) ให้ผู้ที�ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับบัญชี

รายชื�อตามมาตรา ๑๔ (๕) ประเภท (ก) และประเภท 

(ข) เป็นผู้ได้รับเลอืกเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ และให้

ขึ �นบัญชีรายชื�อผู้ที�ได้รับคะแนนลําดับถัดไปสําหรับ

ประเภท (ก) จํานวนสบิห้าคน และสําหรับประเภท (ข) 

จํานวนสามคนอยู่ในบญัชีสํารอง ทั �งนี � บญัชีสํารองให้

ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกกรรมการ 

ผู้ทรงคณุวฒุิใหม ่ 

     ในกรณีที�ปรากฏวา่มีผู้ ได้คะแนนเท่ากนัจนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารถเรียงลําดับคะแนนได้ ให้ผู้บญัชาการ

ตํารวจแห่งชาติทําการจับสลากเพื�อ เ รียงลําดับ

ก่อนหลงัจนครบจํานวน  

     ห้ามผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ ใดสั�งการ ข่มขู่ หรือชกัจูง

ด้วยประการใด ๆ เพื�อให้เลือก หรือมิให้เลือกผู้ ใดผู้

หนึ�งเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  

     ผู้บังคับบัญชาผู้ ใดฝ่าฝืนวรรคสาม ให้ถือว่าเป็น

การกระทําผิดวินยัอยา่งร้ายแรง  

     ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคสาม ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหก

เดือน 
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     หลักเกณฑ์และวิ ธีการเลือกผู้ ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรานี �ให้เป็นตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

21 มาตรา ๒๑  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิมีวาระการดํารง

ตําแหนง่คราวละสี�ปีและอาจได้รับแต่งตั �งใหม่ได้แต่จะ

ดํารงตําแหนง่เกินสองวาระติดตอ่กนัไมไ่ด้ 

   ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ�งพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระปฏิบตัิหน้าที�ตอ่ไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ

ซึ�งได้รับสรรหาใหมเ่ข้ารับหน้าที� 

20 มาตรา ๒๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารง

ตําแหนง่สี�ปี และให้ดํารงตําแหนง่ได้เพียงวาระเดียว  

     ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ�งพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระปฏิบตัิหน้าที�ตอ่ไปจนกวา่ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ

ซึ�งได้รับเลอืกใหมเ่ข้ารับหน้าที� 

19 มาตรา ๑๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารง

ตําแหนง่สี�ปี และให้ดํารงตําแหนง่ ได้เพียงวาระเดียว  

     ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ�งพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระปฏิบตัิหน้าที�ตอ่ไปจนกวา่ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ

ซึ�งได้รับเลอืกใหมเ่ข้ารับหน้าที� 

22 มาตรา ๒๒  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา ๒๑ กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ตําแหนง่เมื�อ 

   (๑) ตาย 

   (๒) มีอายคุรบเจ็ดสบิปีบริบรูณ์ 

   (๓) ลาออก 

   (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา ๒๐ 

   (๕) ก.ต.ช. มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองใน

สามของจํานวนกรรมการทั �งหมดให้พ้นจากตําแหน่ง 

เนื�องจากมีความประพฤติเสื�อมเสีย หรือมีการกระทํา 

หรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที�

กรรมการ 

   ในกรณีที�กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง

ก่อนวาระ ให้ดําเนินการสรรหาและแต่งตั �งบุคคลเป็น

กรรมการแทน เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของ

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจะเหลอืไมถ่ึงเก้าสิบวนั ในกรณี

นี �จะไมด่ําเนินการให้มีการสรรหาก็ได้ 

21 มาตรา ๒๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา ๒๐ กรรมการ ผู้ ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ตําแหนง่เมื�อ  

   (๑) ตาย  

   (๒) มีอายคุรบเจ็ดสบิปี 

   (๓) ลาออก 

   (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา ๑๗ ๑๑ 

   (๕) ก.ตร. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามของจํานวนกรรมการทั �งหมด ให้พ้นจากตําแหน่ง 

เนื�องจากมีความประพฤติเสื�อมเสียหรือมีการกระทํา

หรือมีคุณลกัษณะไม่เหมาะสม ต่อการปฏิบตัิหน้าที�

กรรมการ  

   (๖) สมคัรรับเลือกตั �งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกวฒุิสภา สมาชิก สภาท้องถิ�น ผู้บริหารท้องถิ�น 

หรือดํารงตําแหนง่รองผู้บริหารท้องถิ�น  

   (๗) ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ก.ร.ตร. ตามมาตรา 

๓๗ 

20 มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา ๑๙ กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ตําแหนง่เมื�อ  

   (๑) ตาย  

   (๒) มีอายคุรบเจ็ดสบิปี 

   (๓) ลาออก 

   (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา ๑๖  

   (๕) ก.ตร. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามของจํานวนกรรมการทั �งหมด ให้พ้นจากตําแหน่ง 

เนื�องจากมีความประพฤติเสื�อมเสียหรือมีการกระทํา

หรือมีคุณลกัษณะไม่เหมาะสม ต่อการปฏิบตัิหน้าที�

กรรมการ  

   (๖) สมคัรรับเลือกตั �งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ�น ผู้บริหารท้องถิ�น 

หรือดํารงตําแหนง่รองผู้บริหารท้องถิ�น  

   (๗) ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ก.ร.ตร. ตามมาตรา 

๓๖ 
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   ให้กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิซึ�งได้รับแต่งตั �งให้ดํารง

ตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที�เหลืออยู่

ของผู้ซึ�งตนแทน 

  22 มาตรา ๒๒  ในกรณีที�กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๑๕ (๕) (ก) หรือ (ข) พ้นจากตําแหนง่ก่อนครบ

วาระ ให้ผู้ซึ�งมีชื�ออยูใ่นบญัชีสํารองในประเภทนั �นตาม

มาตรา ๑๙ (๔)  เ รียงตามลําดับเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) (ก) หรือ (ข) แทน 

แล้วแต่กรณี และให้อยู่ในตําแหน่งเท่าวาระที�เหลืออยู่

ของผู้ซึ�งตนแทน  

     การดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิที�

ดํารงตําแหน่งแทนหากมีกําหนดเวลา ไม่ถึงสองปี 

ไมใ่ห้นบัเป็นวาระการดํารงตําแหนง่ตามมาตรา ๒๐ 

21 มาตรา ๒๑ ในกรณีที�กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๑๔ (๕) (ก) หรือ (ข) พ้นจากตําแหนง่ก่อนครบ

วาระ ให้ผู้ซึ�งมีชื�ออยูใ่นบญัชีสํารองในประเภทนั �นตาม

มาตรา ๑๘ (๔)  เ รียงตามลําดับเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕) (ก) หรือ (ข) แทน 

แล้วแต่กรณี และให้อยู่ในตําแหน่งเท่าวาระที�เหลืออยู่

ของผู้ซึ�งตนแทน 

     การดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิที�

ดํารงตําแหน่งแทนหากมีกําหนดเวลา ไม่ถึงสองปี 

ไมใ่ห้นบัเป็นวาระการดํารงตําแหนง่ตามมาตรา ๑๙ 

  23 มาตรา ๒๓ ในกรณีที�กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิจะพ้น

จากตําแหนง่ตามวาระ ให้ดําเนินการจดัให้มีการเลือก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวัน

ครบวาระ 

22 มาตรา ๒๒ ในกรณีที�กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิจะพ้น

จากตําแหนง่ตามวาระ ให้ดําเนินการจดัให้มีการเลือก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวัน

ครบวาระ 

23 มาตรา ๒๓  การประชุมของ ก.ต.ช. ต้องมีกรรมการ

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการ

ทั �งหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

   ในการประชุม ก.ต.ช. ถ้าประธานกรรมการไม่มา

ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้กรรมการที�มา

ประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

   ประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหน่งจะ

มอบหมายบคุคลใดให้มาประชมุแทนไมไ่ด้ 

   ให้ ก.ต.ช. มีอํานาจออกข้อบงัคบัวา่ด้วยการประชุม

24 มาตรา ๒๔ การประชุม ก.ตร. ต้องมีกรรมการมา

ประชมุไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมด 

จึงจะเป็นองค์ประชมุ  

     ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่

อาจปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้กรรมการที�มาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ�งซึ�งมิใช่ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ

เป็นประธานในที�ประชมุ  

     ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม แต่ในกรณี

ที�กรรมการไมน้่อยกวา่หกคน ร้องขอให้เรียกประชมุ ให้

23 มาตรา ๒๓ การประชุม ก.ตร. ต้องมีกรรมการมา

ประชมุไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมด 

จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

     ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่

อาจปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้กรรมการที�มาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ�งซึ�งมิใช่ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ

เป็นประธานในที�ประชมุ  

     ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม แต่ในกรณี

ที�กรรมการไมน้่อยกวา่หกคน ร้องขอให้เรียกประชมุ ให้
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และการลงมติของ ก.ต.ช. คณะอนุกรรมการตาม

มาตรา ๑๘ (๕) และของคณะกรรมการตามมาตรา 

๑๘ (๖) 

ประธานกรรมการเรียกประชุมภายในเจ็ดวนันบัแต่วนั

ได้รับการร้องขอ  

     ให้ ก.ตร. มีอํานาจออกข้อบงัคบัว่าด้วยการประชุม

และการลงมติของ ก.ตร. และของคณะอนุกรรมการ

ตามมาตรา ๑๖ (๑๕) 

ประธานกรรมการเรียกประชุมภายในเจ็ดวนันบัแต่วนั

ได้รับการร้องขอ  

     ให้ ก.ตร. มีอํานาจออกข้อบงัคบัว่าด้วยการประชุม

และการลงมติของ ก.ตร. และของคณะอนุกรรมการ

ตามมาตรา ๑๕ (๑๖) 

  25 มาตรา ๒๕ ในกรณีที� ก.ตร. มีหน้าที�ตามที�บญัญัติไว้

ในพระราชบญัญัตินี � ให้ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ

เป็นผู้ เสนอเรื�องต่อ ก.ตร. แต่ทั �งนี �ไม่ตดัสิทธิกรรมการ

คนหนึ�งคนใดที�จะเสนอ 

24 มาตรา ๒๔ ในกรณีที� ก.ตร. มีหน้าที�ตามที�บญัญัติไว้

ในพระราชบญัญัตินี � ให้ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ

เป็นผู้ เสนอเรื�องต่อ ก.ตร. แต่ทั �งนี � ไม่ตดัสิทธิกรรมการ

คนหนึ�งคนใดที�จะเสนอ 

 ลักษณะ ๕ 
คณะกรรมการข้าราชการตาํรวจ 

    

30 มาตรา ๓๐  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ

คณะหนึ�ง เรียกโดยยอ่วา่ “ก.ตร.” ประกอบด้วย 

   (๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการข้าราชการ

ตํารวจ เลขาธิการ ก.พ. ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ 

จเรตํารวจแห่งชาติ  และรองผู้ บัญชาการตํารวจ

แหง่ชาติ เป็นกรรมการข้าราชการตํารวจโดยตําแหนง่ 

   (๒) กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคณุวฒุิ ซึ�งทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั �งจากผู้ซึ�งได้รับการเลือก

ตามมาตรา ๓๕ ดงัตอ่ไปนี � 

     (ก) ผู้ซึ�งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ ใน

ตําแหน่งตั �งแต่ผู้บญัชาการ หรือเทียบผู้บญัชาการขึ �น

ไปจํานวนห้าคน แต่ต้องเป็นผู้ ซึ�งพ้นจากความเป็น

ข้าราชการตํารวจไปแล้วเกินหนึ�งปี 

     (ข) ผู้ ทรงคุณวุฒิซึ�งไม่เป็นข้าราชการตํารวจ

จํานวนหกคน ซึ�งมีความเชี�ยวชาญในสาขานิติศาสตร์ 
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รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญา

วิทยาและงานยุติธรรม หรือสาขาอื�นตามที� ก.ตร. 

กําหนด สาขาละไม่เกินหนึ�งคน เว้นแต่ในกรณีที�มีรอง

ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติซึ�งเป็นกรรมการข้าราชการ

ตํารวจตาม (๑) เพิ�มขึ �น ก็ให้มีกรรมการข้าราชการ

ตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิเพิ�มขึ �นอีกตามจํานวนของรองผู้

บญัชาการตํารวจแหง่ชาติที�เพิ�มขึ �นนั �น 

บุคคลซึ�งเคยเป็นข้าราชการตํารวจ หากได้พ้นจาก

ความเป็นข้าราชการตํารวจไปแล้วเกินสิบปีและมีอายุ

ไม่เกินหกสิบห้าปี อาจได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) (ข) ได้ แต่ต้องมีจํานวนไม่เกิน

หนึ�งคน 

   ให้ผู้บญัชาการสํานกังานคณะกรรมการข้าราชการ

ตํารวจเป็นเลขานุการ ก.ตร. และรองผู้ บัญชาการ

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจเป็น

ผู้ช่วยเลขานกุาร ก.ตร. 

   ใ ห้นายก รัฐ มนต รีประ กาศราย ชื� อกรรมกา ร

ข้าราชการตํารวจผู้ทรงคณุวฒุิในราชกิจจานเุบกษา 

31 มาตรา ๓๑  ให้ ก.ตร. มีอํานาจหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) กําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการตํารวจและจัดระบบราชการ

ตํารวจ รวมตลอดทั �งการอบรมและพฒันาข้าราชการ

ตํารวจ ในการนี �หาก ก.ต.ช. ได้กําหนดระเบียบแบบ

แผนและนโยบายไว้เป็นการทั�วไป การกําหนดในเรื�อง

ดังกล่าวของ ก.ตร. ต้องสอดคล้องกับระเบียบแบบ

แผนและนโยบายของ ก.ต.ช. และให้ ก.ตร. แจ้งการ
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ดําเนินการนั �นให้ ก.ต.ช. ทราบด้วย 

   (๒) ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด 

ประกาศ หรือมีมติเกี�ยวกบัการบริหารงานบุคคล เพื�อ

ปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี � 

   (๓) กํากับดูแล ตรวจสอบ และแนะนํา เพื�อให้

สํานกังานตํารวจแห่งชาติบริหารงานบุคคลให้เป็นไป

ตามพระราชบญัญตัินี � และให้มีอํานาจออกระเบียบให้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติรายงานเกี�ยวกับการสอบ 

การบรรจุ การแต่งตั �ง การเลื�อนขั �นเงินเดือน การ

ดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการและการ

ปฏิบัติการอื�นเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลตาม

พระราชบญัญตัินี � 

   (๔) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาปรับปรุง

เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิ�มค่าครองชีพ 

สวสัดิการ หรือประโยชน์เกื �อกูลอื�นสําหรับข้าราชการ

ตํารวจให้เหมาะสม 

   (๕) กําหนดชั �นยศที�ควรบรรจุแต่งตั �งและอัตรา

เ งิ น เ ดื อ น ที� ค ว ร ไ ด้ รั บ สํ า ห รั บ วุฒิ ป ริ ญ ญ า ห รื อ

ประกาศนียบตัรตา่ง ๆ 

   (๖) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการ

เกี�ยวกบัการบริหารงานบคุคลตามพระราชบญัญตัินี � 

   (๗) พิจารณาอนมุตัิแก้ไขทะเบียนประวตัิเกี�ยวกบัวนั

เดื อน ปี เ กิด  แ ละ กา ร คว บคุม เ ก ษี ยณ อา ยุข อ ง

ข้าราชการตํารวจ 

   (๘) ในกรณีที�พิจารณาเห็นวา่การปฏิบตัิการเกี�ยวกบั

การบริหารงานบคุคลของสํานกังานตํารวจแห่งชาติไม่
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เหมาะสมหรือไมเ่ป็นไปตามพระราชบญัญัตินี � ให้มีมติ

สั�งการให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติปฏิบัติการให้

ถูกต้องเหมาะสม ถ้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่

ป ฏิ บั ติ ก า ร ต า ม ม ติ ดั ง ก ล่ า ว  ใ ห้ ร า ย ง า น ต่ อ

นายกรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาและสั�งการตอ่ไป 

   (๙) แต่งตั �งคณะอนุกรรมการเพื�อปฏิบตัิงานตามที� 

ก.ตร. มอบหมาย 

   (๑๐) ปฏิบตัิการตามอํานาจหน้าที�ที�บญัญัติไว้ใน

มาตราอื�นแหง่พระราชบญัญตัินี �และกฎหมายอื�น 

   กฎ ก.ตร. เมื�อประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้

ใช้บงัคบัได้ 

32 มาตรา ๓๒  เพื�อรักษาความเที�ยงธรรมในการแต่งตั �ง

และโยกย้ายข้าราชการตํารวจ ให้ ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. 

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั �งและโยกย้าย

ข้าราชการตํารวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอน กฎ ก.ตร. 

ดงักลา่วให้มีผลใช้บงัคบัเมื�อพ้นกําหนดหนึ�งร้อยแปด

สบิวนันบัแตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

    

33 มาตรา ๓๓  กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคณุวฒุิ

ต้องมีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 

๒๐ และต้องไม่เป็นข้าราชการหรือกลบัเข้ารับราชการ

สําหรับกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๓๐ (๒) (ก) และต้องไม่เป็นข้าราชการตํารวจ 

สําหรับกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๓๐ (๒) (ข) 

   ในกรณีที�มีปัญหาเกี�ยวกับคุณสมบตัิหรือลกัษณะ

ต้องห้ามของกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคณุวุฒิ 
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ให้ ก.ตร. เป็นผู้วินิจฉยั 

34 มาตรา ๓๔  กรรมการข้าราชการตํารวจจะเป็น

กรรมการใน ก.ต.ช. ในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่

นายกรัฐมนตรี และผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ

    

35 

 

มาตรา ๓๕  การเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจ

ผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา ๓๐ ให้ดําเนินการดงันี � 

   (๑) กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๓๐ (๒) (ก) ให้ข้าราชการตํารวจซึ�งดํารง

ตําแหน่งตั �งแต่ผู้ กํ ากับการ  พนักงานสอบสวน

ผู้ทรงคณุวฒุิ หรือตําแหนง่เทียบเทา่ขึ �นไปเป็นผู้ เลอืก 

   (๒) กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๓๐ (๒) (ข) ให้กรรมการข้าราชการตํารวจโดย

ตําแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๑) และผู้ ได้รับเลือกเป็น

กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 

๓๐ (๒) (ก) เป็นผู้ เลือกตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�

กําหนดในกฎ ก.ตร. แล้วเสนอไปยงัคณะรัฐมนตรี เมื�อ

ได้รับอนุมตัิจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้นําความกราบ

บงัคมทลูเพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั �ง พร้อม

กบักรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา 

๓๐ (๒) (ก) 

    

36 มาตรา ๓๖  การเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจ

ผู้ ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) ให้ประธาน 

ก.ตร. รับสมคัรบคุคลซึ�งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามของการเป็นกรรมการข้าราชการตํารวจ

ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจัดส่งบัญชีรายชื�อบุคคลดังกล่าว

โดยเ รียงลําดับตามตัวอักษรไปยังผู้ มีสิทธิ เลือก
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กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 

๓๕ (๑) ก่อนวนัเลือกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบสี�

วนั 

   หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการ

ตํารวจผู้ ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ�ง ให้เป็นไปตามที�

กําหนดในกฎ ก.ตร. 

37 มาตรา ๓๗  ในการเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) ให้ผู้ ซึ�งได้รับ

คะแนนมากตามลําดบัลงมาตามจํานวนที�กําหนดไว้

เป็นผู้ได้รับเลอืก 

   ในกรณีที�มีผู้ ได้รับเลือกหลายคนได้คะแนนเท่ากัน

จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลําดับผู้ รับเลือกตาม

จํานวนที�จะพึงมีได้ ให้ประธานกรรมการข้าราชการ

ตํารวจทําการจับสลากเพื�อให้ได้รับเลือกจนครบ

จํานวน 

   ให้ขึ �นบญัชีรายชื�อผู้ซึ�งไม่ได้รับเลือก ซึ�งอยู่ในอนัดบั

ถัดจากผู้ ได้รับเลือกลงมาตามลําดับตามจํานวนที� 

ก.ตร. เห็นสมควรไว้ด้วย 

    

38 มาตรา ๓๘  กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคณุวฒุิ

มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี�ปี และให้ดํารง

ตําแหนง่ได้เพียงวาระเดียว 

   ให้กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิซึ�งพ้น

จากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที�ต่อไป จนกว่า

กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคณุวฒุิซึ�งได้รับเลือก

ใหมเ่ข้ารับหน้าที� 
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39 มาตรา ๓๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

ตา ม ม า ต ร า  ๓ ๘  ก ร ร มก า ร ข้ า ร า ชก า ร ตํ า ร ว จ

ผู้ทรงคณุวฒุิพ้นจากตําแหนง่เมื�อ 

   (๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา ๓๓ 

   (๒) ก.ตร. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามของจํานวนกรรมการข้าราชการตํารวจทั �งหมดให้

พ้นจากตําแหน่ง เนื�องจากมีความประพฤติเสื�อมเสีย

หรือมีการกระทําหรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมต่อ

การปฏิบตัิหน้าที�กรรมการข้าราชการตํารวจ 

   (๓) มีเหตตุามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) หรือ (๓) 

   (๔) สมคัรรับเลือกตั �งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ�น ผู้บริหารท้องถิ�น 

หรือเป็นผู้ได้รับแตง่ตั �งเป็นคณะผู้บริหารท้องถิ�น 

    

40 มาตรา ๔๐  ในกรณีที�กรรมการข้าราชการตํารวจ

ผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) พ้นจากตําแหน่ง

ก่อนครบวาระ ให้ผู้ ซึ�งมี ชื�ออยู่ในบัญชีรายชื�อใน

ประเภทนั �นตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม ในอนัดบัแรก

เป็นกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคณุวฒุิแทนและ

ให้อยูใ่นตําแหนง่เทา่วาระที�เหลอือยูข่องผู้ซึ�งตนแทน 

   ในกรณีที�กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข) พ้นจากตําแหน่งก่อนครบ

วาระ ให้ดําเนินการเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจ

ผู้ ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที�ว่างโดยให้นําความใน

มาตรา ๓๕ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

   การดํารงตําแหน่งของกรรมการข้าราชการตํารวจ
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ผู้ทรงคณุวฒุิที�ดํารงตําแหนง่แทนหากมีกําหนดเวลาไม่

ถึงสองปี ไม่ให้นับเป็นวาระการดํารงตําแหน่งตาม

มาตรา ๓๘ 

 

 

41 มาตรา ๔๑  ในกรณีที�กรรมการข้าราชการตํารวจ

ผู้ ทร งคุณวุฒิ จะ พ้นจ าก ตํ า แหน่ งต ามว าร ะใ ห้

ดําเนินการจดัให้มีการเลอืกกรรมการข้าราชการตํารวจ

ผู้ทรงคณุวฒุิใหมภ่ายในหกสบิวนัก่อนวนัครบวาระ 

    

42  มาตรา ๔๒  การประชุม ก.ตร. ต้องมีกรรมการ

ข้าราชการตํารวจมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ

จํานวนกรรมการข้าราชการตํารวจทั �งหมด จึงจะเป็น

องค์ประชมุ 

   ในกรณีที�ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจไม่อยู่

หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้กรรมการข้าราชการ

ตํารวจที�มาประชมุเลอืกกรรมการข้าราชการตํารวจคน

หนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

   ให้ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจเป็นผู้ เรียก

ประชมุ แตใ่นกรณีที�กรรมการข้าราชการตํารวจไมน้่อย

กวา่หกคนร้องขอให้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการ

ข้าราชการตํารวจเรียกประชุมภายในเจ็ดวนันบัแต่วนั

ได้รับร้องขอ 

   ให้ ก.ตร. มีอํานาจออกข้อบงัคบัว่าด้วยการประชุม

และการลงมติของ ก.ตร. และของคณะอนุกรรมการ

ตามมาตรา ๓๑ (๙) 
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43 มาตรา ๔๓  ในกรณีที� ก.ตร. มีหน้าที�ตามที�บญัญัติไว้

ในพระราชบญัญัตินี � ให้ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ

เป็นผู้ เสนอเรื�องต่อ ก.ตร. แต่ทั �งนี �ไม่ตดัสิทธิกรรมการ

ข้าราชการตํารวจคนหนึ�งคนใดที�จะเสนอ 

    

   ลักษณะ ๔ 

คณะกรรมการพิทกัษ์ 

ระบบคุณธรรมข้าราชการตาํรวจ 

 ลักษณะ ๔ 

คณะกรรมการพิทกัษ์ 

ระบบคุณธรรมข้าราชการตาํรวจ 

  26 มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคณุธรรม

ข้าราชการตํารวจคณะหนึ�ง  เ รียกโดยย่อว่า 

“ก.พ.ค.ตร.” ประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ�ง

นายกรัฐมนตรีแตง่ตั �งตามมาตรา ๒๘  

     กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ต้องทํางานเต็มเวลา 

25 มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคณุธรรม

ข้าราชการตํารวจคณะหนึ�ง  เ รียกโดยย่อว่า 

“ก.พ.ค.ตร.” ประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ�ง

นายกรัฐมนตรีแตง่ตั �งตามมาตรา ๒๗  

     กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ต้องทํางานเต็มเวลา 

  27 มาตรา ๒๗  ผู้ จะได้ รับการแต่งตั �ง เป็นกรรมการ 

ก.พ.ค.ตร. ต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด 

   (๒) มีอายไุม่ตํ�ากว่าสี�สิบห้าปีและไม่เกินหกสิบห้าปี

ในวนัคดัเลอืก 

   (๓) มีคณุสมบตัิอื�นอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี �  

         (ก) เคยรับราชการในตําแหน่งไม่ตํ�ากว่าอธิบดี

หรือเทียบเทา่ 

         (ข) รับราชการหรือเคยรับราชการเป็นข้าราชการ

ตํารวจในตําแหนง่ตั �งแต ่ผู้บญัชาการหรือเทียบเท่าขึ �น

ไป 

         (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการเป็นข้าราชการ

ทหารในตําแหนง่ตั �งแต ่แมท่พัภาคหรือเทียบเทา่ขึ �นไป 

         (ง)  เคยรับราชการในตําแหน่งไม่ตํ� ากว่าผู้

26 มาตรา ๒๖  ผู้ จะได้ รับการแต่งตั �ง เป็นกรรมการ 

ก.พ.ค.ตร. ต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด 

   (๒) มีอายไุม่ตํ�ากว่าสี�สิบห้าปีและไม่เกินหกสิบห้าปี

ในวันเจ็ดสิบปีในวันที�  ๑ มกราคมของปีที�มีการ

คดัเลอืก 

   (๓) มีคณุสมบตัิอื�นอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี �  

         (ก) เคยรับราชการในตําแหน่งไม่ตํ�ากว่าอธิบดี

หรือเทียบเทา่ 

         (ข) รับราชการหรือเคยรับราชการเป็นข้าราชการ

ตํารวจในตําแหน่งตั �งแต่ผู้บญัชาการหรือเทียบเท่าขึ �น

ไป 

         (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการเป็นข้าราชการ

ทหารในตําแหนง่ตั �งแต ่แมท่พัภาคหรือเทียบเทา่ขึ �นไป 
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พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่า หรือตุลาการ

หวัหน้าคณะศาลปกครองชั �นต้น  

         (จ) เคยรับราชการในตําแหน่งไม่ตํ�ากว่าอยัการ

พิเศษฝ่ายหรือเทียบเทา่  

         (ฉ)  เคยเป็นผู้ สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือวิชาที�เกี�ยวกบัการ

บริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

และดํารงตําแหนง่ หรือเคยดํารงตําแหนง่ไมต่ํ�ากวา่รอง

ศาสตราจาร ย์  แต่ ในกรณีที� ดํ ารงตํ าแหน่ง รอง

ศาสตราจารย์ ต้องดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารง

ตําแหนง่มาแล้วไมน้่อยกวา่ห้าปี 

         (ค) เคยรับราชการในตําแหน่งไม่ตํ�ากว่าผู้

พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่า หรือตุลาการ

หวัหน้าคณะศาลปกครองชั �นต้น  

         (ง) เคยรับราชการในตําแหน่งไม่ตํ�ากว่าอยัการ

พิเศษฝ่ายหรือเทียบเทา่  

         (จ)  เคยเ ป็นผู้ สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือวิชาที�เกี�ยวกบัการ

บริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

และดํารงตําแหนง่ หรือเคยดํารงตําแหนง่ไมต่ํ�ากวา่รอง

ศาสตราจาร ย์  แต่ ในกรณีที� ดํ ารงตํ าแหน่ง รอง

ศาสตราจารย์ ต้องดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารง

ตําแหนง่มาแล้วไมน้่อยกวา่ห้าปี 

  28 มาตรา ๒๘ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ 

ก.พ.ค.ตร. ประกอบด้วย ประธานศาลปกครองสงูสดุ

เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที�ได้รับมอบหมาย

จากประธานศาลฎีกา หนึ�งคน กรรมการ ก.ตร. 

ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ�งคนซึ�งได้รับเลือกโดย ก.ตร. และให้

เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้

คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที�คัดเลือกบุคคลผู้ มี

คุณสมบตัิตามมาตรา ๒๗ จํานวนเจ็ดคน โดยต้อง

คดัเลอืกผู้มีคณุสมบตัิตามมาตรา ๒๗ (๓) (ก) (ข) (ค) 

และ (ฉ) อยา่งน้อย ประเภทละหนึ�งคน โดยให้คดัเลือก

บคุคลสาํรองไว้ด้วยไมน้่อยกวา่สามคน  

     เมื�อพ้นกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ�งหรือ

วรรคสอง แล้วแต่กรณี แล้ว ให้ผู้ ได้รับคัดเลือกตาม

วรรคสองประชุมและเลือกกันเอง เ ป็นประธาน

27 มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ 

ก.พ.ค.ตร. ประกอบด้วย ประธานศาลปกครองสงูสดุ

เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที�ได้รับมอบหมาย

จากประธานศาลฎีกาหนึ�งคน กรรมการ ก.ตร . 

ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ�งคนซึ�งได้รับเลือกโดย ก.ตร. และให้

เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานกุาร  

     ให้คณะกรรมการคดัเลือกมีหน้าที�คดัเลอืกบคุคลผู้

มีคณุสมบตัิตามมาตรา ๒๖ จํานวนเจ็ดคน โดยต้อง

คดัเลอืกผู้มีคณุสมบตัิตามมาตรา ๒๖ (๓) (ก) (ข) (ค) 

และ (จ) อย่างน้อยหนึ�งคน และ มาตรา ๒๖ (๓) (ค) 

หรือ (ง) (ฉ) อย่างน้อยประเภทละหนึ�งคน โดยให้

คดัเลือกบคุคลสํารองไว้ด้วยไม่น้อยกว่าสามคน ทั �งนี � 

เว้นแตจ่ะไมม่ีบคุคลในประเภทนั �นๆ ให้คดัเลอืก 

     เมื�อพ้นกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ�งหรือ
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กรรมการ ก.พ.ค.ตร. คนหนึ�ง และกรรมการและ

เลขาธิการคนหนึ�ง แล้วเสนอให้นายกรัฐมนตรีเพื�อ

แตง่ตั �ง  

     ให้ผู้บญัชาการสาํนกังานคณะกรรมการข้าราชการ

ตํารวจเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ ของ ก.พ.ค.ตร.  

     หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลอืกกรรมการ ก.พ.ค.ตร. 

ให้เป็นไปตามที�คณะกรรมการ คดัเลอืกกําหนด 

วรรคสอง แล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้ ได้รับคัดเลือกตาม

วรรคสองประชุมและเลือกกันเอง เ ป็นประธาน

กรรมการ ก.พ.ค.ตร. คนหนึ�ง และกรรมการและ

เลขาธิการคนหนึ�ง แล้วเสนอให้นายกรัฐมนตรีเพื�อ

แตง่ตั �ง 

     ให้ผู้บญัชาการสาํนกังานคณะกรรมการข้าราชการ

ตํารวจเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ ของ ก.พ.ค.ตร.  

     หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลอืกกรรมการ ก.พ.ค.ตร. 

ให้เป็นไปตามที�คณะกรรมการคดัเลอืกกําหนด 

  29 มาตรา ๒๙ กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ต้องไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ�ง (๔) (๕) (๖) (๗) 

(๘) (๙) และ (๑๐) และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดงัตอ่ไปนี �ด้วย  

   (๑) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนกังานหรือลกูจ้างของ

หนว่ยงานของรัฐหรือบคุคลใด 

   (๒) ไมเ่ป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 

   (๓) ไม่เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงาน

บคุคลในหนว่ยงานของรัฐ 

   (๔) ไมป่ระกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื�นหรือดํารง

ตําแหน่งหรือประกอบการใด ๆ หรือเป็นกรรมการใน

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ทั �งนี � อันมีลกัษณะเป็น

การขดัตอ่การปฏิบตัิหน้าที� 

28 มาตรา ๒๘ กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ต้องไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ�ง (๔) (๕) (๖) (๗) 

(๘) (๙) และ (๑๐) และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดงัตอ่ไปนี �ด้วย  

   (๑) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนกังานหรือลกูจ้างของ

หนว่ยงานของรัฐหรือบคุคลใด 

   (๒) ไมเ่ป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 

   (๓) ไม่เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงาน

บคุคลในหนว่ยงานของรัฐ 

   (๔) ไมป่ระกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื�นหรือดํารง

ตําแหน่งหรือประกอบการใด ๆ หรือเป็นกรรมการใน

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ทั �งนี � อันมีลกัษณะเป็น

การขดัตอ่การปฏิบตัิหน้าที� 

  30 มาตรา ๓๐ ผู้ ได้รับคดัเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. 

ผู้ ใดมีลกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ�ง 

(๑๐) หรือมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ผู้นั �นต้อง

ลาออกจากการเป็น บคุคลซึ�งมีลกัษณะต้องห้ามหรือ

29 มาตรา ๒๙ ผู้ ได้รับคดัเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. 

ผู้ ใดมีลกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ�ง 

(๑๐) หรือมาตรา ๒๘ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ผู้นั �นต้อง

ลาออกจากการเป็นบุคคลซึ�งมีลกัษณะต้องห้ามหรือ
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แสดงหลกัฐานให้เป็นที�เชื�อได้วา่ตนได้เลกิการประกอบ

อาชีพ หรือวิชาชีพหรือการประกอบการอนัมีลกัษณะ

ต้องห้ามดังกล่าวต่อผู้ ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ค.ตร. 

ภายใน สบิห้าวนันบัแตว่นัที�ได้รับคดัเลอืก  

     ในกรณีที�ผู้ ได้รับคดัเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. 

มิได้ลาออกหรือเลกิการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือ

การประกอบการดังกล่าวภายในเวลาที�กําหนดตาม

วรรคหนึ�ง ให้ถือว่าผู้ นั �น มิเคยได้รับคัดเลือกเป็น

กรรมการ ก.พ.ค.ตร. และให้ถือว่าผู้ที�ได้รับเลือกเป็น

รายชื�อสาํรองเป็นผู้ได้รับ เลือกแทนและให้นําความใน

วรรคหนึ�งมาใช้บงัคบัแก่ผู้ ได้รับเลอืกแทนดงักลา่วด้วย

โดยอนโุลม แต่ระยะเวลาสิบห้าวนัให้นบัแต่วนัที�ได้รับ

เลอืกแทน 

แสดงหลกัฐานให้เป็นที�เชื�อได้วา่ตนได้เลกิการประกอบ

อาชีพ หรือวิชาชีพหรือการประกอบการอนัมีลกัษณะ

ต้องห้ามดังกล่าวต่อผู้ ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ค.ตร. 

ภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัที�ได้รับคดัเลอืก 

     ในกรณีที�ผู้ ได้รับคดัเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. 

มิได้ลาออกหรือเลกิการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือ

การประกอบการดังกล่าวภายในเวลาที�กําหนดตาม

วรรคหนึ�ง  ให้ถือว่าผู้ นั �นมิ เคยได้ รับคัดเลือกเป็น

กรรมการ ก.พ.ค.ตร. และให้ถือว่าผู้ที�ได้รับเลือกเป็น

รายชื�อสํารองเป็นผู้ ได้รับเลือกแทนและให้นําความใน

วรรคหนึ�งมาใช้บงัคบัแก่ผู้ ได้รับเลอืกแทนดงักลา่วด้วย

โดยอนโุลม แต่ระยะเวลาสิบห้าวนัให้นบัแต่วนัที�ได้รับ

เลอืกแทน 

  31 มาตรา ๓๑ กรรมการ ก.พ.ค.ตร. มีวาระการดํารง

ตําแหน่งหกปีนับแต่วันที�ได้รับแต่งตั �ง และให้ดํารง

ตําแหนง่ได้เพียงวาระเดียว  

     ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ซึ�งพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระ อยู่ในตําแหน่งเพื�อปฏิบัติหน้าที�ต่อไปจนกว่า

กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ซึ�งได้รับแตง่ตั �งใหมเ่ข้ารับหน้าที� 

30 มาตรา ๓๐ กรรมการ ก.พ.ค.ตร. มีวาระการดํารง

ตําแหน่งหกปีนับแต่วันที�ได้รับแต่งตั �ง และให้ดํารง

ตําแหนง่ได้เพียงวาระเดียว 

     ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ซึ�งพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระ อยู่ในตําแหน่งเพื�อปฏิบัติหน้าที�ต่อไปจนกว่า

กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ซึ�งได้รับแตง่ตั �งใหมเ่ข้ารับหน้าที� 

  32 มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

กรรมการ ก.พ.ค.ตร. พ้นจากตําแหนง่เมื�อ 

   (๑) ตาย  

   (๒) ลาออก  

   (๓) มีอายคุรบเจ็ดสบิปี  

   (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๗ หรือมีลกัษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๒๙  

31 มาตรา ๓๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

กรรมการ ก.พ.ค.ตร. พ้นจากตําแหนง่เมื�อ 

   (๑) ตาย  

   (๒) ลาออก  

   (๓) มีอายคุรบเจ็ดสบิปี  

   (๔) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๒๖ หรือมีลกัษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๒๘  
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   (๕) ต้องคําพิพากษาถึงที�สดุให้จําคกุ แม้จะมีการรอ

การลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอ การลงโทษในความผิด

อันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดฐานหมิ�นประมาท 

   (๖)  ไม่สามารถปฏิบัติ ง านไ ด้ เต็ม เวลาอย่า ง

สมํ�าเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.ตร.  

     เมื�อมีกรณีตามวรรคหนึ�ง ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. 

เท่าที�เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที�ต่อไปได้ และให้ถือว่า 

ก.พ.ค.ตร. ประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เท่าที�

เหลอือยู ่เว้นแตม่ีกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เหลืออยู่ไม่ถึงสี�

คน  

     เมื�อมีกรณีตามวรรคหนึ�งหรือกรณีที�กรรมการ 

ก.พ.ค .ตร.  พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ใ ห้

คณะกรรมการคดัเลือกดําเนินการคดัเลือกกรรมการ 

ก.พ.ค.ตร. แทนกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ซึ�งพ้นจาก

ตําแหนง่โดยเร็ว 

   (๕) ต้องคําพิพากษาถึงที�สดุให้จําคกุ แม้จะมีการรอ

การลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอ การลงโทษในความผิด

อันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดฐานหมิ�นประมาท 

   (๖)  ไม่สามารถปฏิบัติ ง านไ ด้ เต็ม เวลาอย่า ง

สมํ�าเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.ตร.  

     เมื�อมีกรณีตามวรรคหนึ�ง ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. 

เท่าที�เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที�ต่อไปได้ และให้ถือว่า 

ก.พ.ค.ตร. ประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เท่าที�

เหลอือยู ่เว้นแตม่ีกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เหลืออยู่ไม่ถึงสี�

คน 

     เมื�อมีกรณีตามวรรคหนึ�งหรือกรณีที�กรรมการ 

ก.พ.ค .ตร.  พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ใ ห้

คณะกรรมการคดัเลือกดําเนินการคดัเลือกกรรมการ 

ก.พ.ค.ตร. แทนกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ซึ�งพ้นจาก

ตําแหนง่โดยเร็ว 

  33 มาตรา ๓๓ ก.พ.ค.ตร. มีหน้าที�และอํานาจดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) เสนอแนะตอ่ ก.ตร. เพื�อให้ ก.ตร. ดําเนินการจดั

ให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารงานบคุคลในสว่น

ที�เกี�ยวกบัการพิทกัษ์ระบบคณุธรรม  

   (๒) พิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์ตามมาตรา ๑๓๒ (๒)  

   (๓) พิจารณาวินิจฉยัเรื�องร้องทกุข์ตามมาตรา ๑๓๙  

   (๔) พิจารณาเรื�องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตาม

มาตรา ๑๔๑  

   (๕) ออกกฎ ก.พ.ค.ตร. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการเพื�อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี � กฎ 

32 มาตรา ๓๒  ก.พ.ค.ตร. มีหน้าที�และอํานาจดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) เสนอแนะตอ่ ก.ตร. เพื�อให้ ก.ตร. ดําเนินการจดั

ให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารงานบคุคลในสว่น

ที�เกี�ยวกบัการพิทกัษ์ระบบคณุธรรม  

   (๒) พจิารณาวินิจฉยัอทุธรณ์ตามมาตรา ๑๓๓ (๒)  

   (๓) พิจารณาวินิจฉยัเรื�องร้องทกุข์ตามมาตรา ๑๔๐  

   (๔) พิจารณาเรื�องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตาม

มาตรา ๑๔๒  

   (๕) ออกกฎ ก.พ.ค.ตร. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ

วิ ธีการเพื�อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี � กฎ 
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ก.พ.ค.ตร. เมื�อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้

ใช้บงัคบัได้  

   (๖) ปฏิบัติการอื�นใดตามที�พระราชบัญญัตินี �หรือ

กฎหมายอื�นกําหนดให้เป็นหน้าที� และอํานาจของ 

ก.พ.ค.ตร.  

     ในการปฏิบตัิหน้าที�ตาม (๒) และ (๓) ก.พ.ค.ตร. 

ต้องพิจารณาและวินิจฉยั ด้วยตนเอง จะมอบหมายให้

บุคคลหรือคณะบุคคลใดเป็นผู้พิจารณาหรือวินิจฉัย

แทนมิได้ สําหรับ การปฏิบตัิหน้าที�อื�นตามวรรคหนึ�ง 

ก.พ.ค.ตร. อาจแต่งตั �งคณะบุคคลหรือมอบหมายให้

บุคคลใด เพื�อศึกษาหรือพิจารณาเสนอแนะต่อ 

ก.พ.ค.ตร. เพื�อพิจารณาและมีมติตอ่ไปได้  

     คําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ตาม (๓) ถ้าเป็นการ

วินิจฉยัว่ากฎ ก.ตร. ขดัหรือแย้ง กบัพระราชบญัญัตินี � 

ให้คําวินิจฉยันั �นเป็นที�สดุ 

ก.พ.ค.ตร. เมื�อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้

ใช้บงัคบัได้  

   (๖) ปฏิบัติการอื�นใดตามที�พระราชบัญญัตินี �หรือ

กฎหมายอื�นกําหนดให้เป็นหน้าที� และอํานาจของ 

ก.พ.ค.ตร.  

     ในการปฏิบตัิหน้าที�ตาม (๒) และ (๓) ก.พ.ค.ตร. 

ต้องพิจารณาและวินิจฉยั ด้วยตนเอง จะมอบหมายให้

บุคคลหรือคณะบุคคลใดเป็นผู้พิจารณาหรือวินิจฉัย

แทนมิได้ สําหรับการปฏิบัติหน้าที�อื�นตามวรรคหนึ�ง 

ก.พ.ค.ตร. อาจแต่งตั �งคณะบุคคลหรือมอบหมายให้

บุคคลใดเพื� อศึกษาหรือพิจารณาเสนอแนะต่อ 

ก.พ.ค.ตร. เพื�อพจิารณาและมีมติตอ่ไปได้ 

     คําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ตาม (๓) ถ้าเป็นการ

วินิจฉยัว่ากฎ ก.ตร. ขดัหรือแย้ง กบัพระราชบญัญัตินี � 

ให้คําวินิจฉยันั �นเป็นที�สดุ 

  34 มาตรา ๓๔ ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ได้รับเงินประจํา

ตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื�นตามที�

กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้มีสิทธิได้ รับ

คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ตามพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วย

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกบัผู้ดํารง

ตําแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู  

     ในการประชุมปรึกษาหารือเพื�อวินิจฉัยหรือเพื�อ

ดําเนินการอยา่งใดในหน้าที� ให้ประธานและกรรมการ 

ก.พ.ค.ตร. เลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการได้รับเบี �ย

ประชุมตามที� ก.ตร. กําหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลงั 

33 มาตรา ๓๓ ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ได้รับเงินประจํา

ตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื�นตามที�

กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้มีสิทธิได้ รับ

คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ตามพระราชกฤษฎกีาวา่ด้วย

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกบัผู้ดํารง

ตําแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู 

     ในการประชุมปรึกษาหารือเพื�อวินิจฉัยหรือเพื�อ

ดําเนินการอยา่งใดในหน้าที� ให้ประธานและกรรมการ 

ก.พ.ค.ตร. เลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการได้รับเบี �ย

ประชุมตามที� ก.ตร. กําหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลงั 



เปรียบเทียบ พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ กบั ร่าง พรบ.ตร. สองฉบบั             สถาบนัเพื�อการปฏิรูปกระบวนการบติุธรรม (สป.ยธ.) 

  35 มาตรา ๓๕ การประชุมของ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที� ก.พ.ค.ตร. กําหนด 
34 มาตรา ๓๔ การประชุมของ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที� ก.พ.ค.ตร. กําหนด 

   ลักษณะ ๕ 

คณะกรรมการพิจารณาเรื�องร้องเรียนตาํรวจ 
 ลักษณะ ๕ 

คณะกรรมการพจิารณาเรื�องร้องเรียนตาํรวจ 

  36 มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื�องร้องเรียน

ตํารวจคณะหนึ�ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ร.ตร.” มีหน้าที�

และอํานาจพิจารณาเรื� องร้องเรียนเกี�ยวกับความ

เดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมของประชาชน

จากการกระทําหรือไมก่ระทําการของข้าราชการตาํรวจ

อนัมิชอบ หรือการประพฤติ ปฏิบตัิไม่เหมาะสมและ

เสื�อมเสยีแก่เกียรติศกัดิ�ของตํารวจ กระทําผิดวินยั หรือ

ละเมิดประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตํารวจ 

ประกอบด้วย ประธาน ก.ร.ตร. และกรรมการ ก.ร.ตร. 

ซึ�งนายกรัฐมนตรีแตง่ตั �งจากบคุคลดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) ผู้ ซึ�งผู้ ตรวจการแผ่นดินและกรรมการสิทธิ

มนษุยชนแหง่ชาติประชมุร่วมกนั คดัเลอืก จํานวนหนึ�ง

คน  

   (๒) ผู้ซึ�งเคยรับราชการในตําแหน่งตั �งแต่ผู้พิพากษา

ศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่าขึ �นไป และได้รับคดัเลือก

จากคณะกรรมการข้าราชการตลุาการ จํานวนหนึ�งคน  

   (๓) ผู้ ซึ�งเคยรับราชการในตําแหน่งตั �งแต่อัยการ

พิเศษฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ �นไป และได้รับคดัเลือกจาก

คณะกรรมการอยัการ จํานวนหนึ�งคน  

   (๔) ผู้ ซึ�งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตํารวจใน

ตําแหน่งตั �งแต่ผู้ บัญชาการ หรือเทียบเท่าขึ �นไป 

จํานวนสามคน ซึ�ง ก.ตร. คดัเลือกจากบคุคลและตาม

35 มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื�องร้องเรียน

ตํารวจคณะหนึ�ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ร.ตร.” มีหน้าที�

และอํานาจพิจารณาเรื� องร้องเรียนเกี�ยวกับความ

เดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมของประชาชน

จากการกระทําหรือไมก่ระทําการของข้าราชการตาํรวจ

อนัมิชอบ หรือการประพฤติ ปฏิบตัิไม่เหมาะสมและ

เสื�อมเสยีแก่เกียรติศกัดิ�ของตํารวจ กระทําผิดวินยั หรือ

ละเมิดประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตํารวจ 

ประกอบด้วย ประธาน ก.ร.ตร. และกรรมการ ก.ร.ตร. 

ซึ�งนายกรัฐมนตรีแตง่ตั �งจากบคุคลดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) ผู้ ซึ�งผู้ ตรวจการแผ่นดินและกรรมการสิทธิ

มนษุยชนแหง่ชาติประชมุร่วมกนั คดัเลอืก จํานวนหนึ�ง

คน  

   (๒) ผู้ซึ�งเคยรับราชการในตําแหน่งตั �งแต่ผู้พิพากษา

ศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่าขึ �นไป และได้รับคดัเลือก

จากคณะกรรมการข้าราชการตลุาการ จํานวนหนึ�งคน  

   (๓) ผู้ ซึ�งเคยรับราชการในตําแหน่งตั �งแต่อัยการ

พิเศษฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ �นไป และได้รับคดัเลือกจาก

คณะกรรมการอยัการ จํานวนหนึ�งคน  

   (๔) ผู้ ซึ�งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตํารวจใน

ตําแหน่งตั �งแต่ผู้ บัญชาการ หรือเทียบเท่าขึ �นไป 

จํานวนสามคน ซึ�ง ก.ตร. คดัเลือกจากบคุคลและตาม
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วิธีการที�กําหนดในมาตรา ๓๗  

   (๕) ทนายความซึ�งประกอบอาชีพทนายความ

มาแล้วไม่น้อยกว่ายี�สิบปี ซึ�งสภาทนายความคดัเลือก 

จํานวนหนึ�งคน  

   (๖) ผู้แทนระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตําบล

จํานวนสองคน ซึ�งที�ประชุมในระดับชาติของสภา

องค์กรชุมชนตําบลคัดเลือก โดยอย่างน้อยต้องเป็น

สตรีจํานวนหนึ�งคน 

     ให้จเรตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานกุาร 

ก.ร.ตร. และให้ ก.ร.ตร. มีอํานาจแต่งตั �งข้าราชการ

ตํารวจที�ดํารงตําแหน่งไม่ตํ�ากว่าผู้ บังคับการหรือ

เทียบเทา่ในสาํนกังาน จเรตํารวจจํานวนไมเ่กินสองคน

เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร ก.ร.ตร.  

     เมื�อได้กรรมการ ก.ร.ตร. ไมน้่อยกวา่เจ็ดคนแล้ว ให้

กรรมการประชุมคดัเลือก กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) 

หรือ (๔) คนหนึ�งเป็นประธาน ก.ร.ตร. ในการประชุม

ดงักลา่ว ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

ในระหว่างที�มีกรรมการ ก.ร.ตร.ยังไม่ครบจํานวน

ดงักลา่ว ให้ถือวา่ ก.ร.ตร. ประกอบด้วยจํานวนเท่าที�มี

อยูไ่ปพลางก่อน  

     ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติประกาศรายชื�อ 

ก.ร.ตร. ในราชกิจจานเุบกษา  

     กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต้องปฏิบัติ

หน้าที�เต็มเวลา 

วิธีการที�กําหนดในมาตรา ๓๖  

   (๕) ทนายความซึ�งประกอบอาชีพทนายความ

มาแล้วไม่น้อยกว่ายี�สิบปี ซึ�งสภาทนายความคดัเลือก 

จํานวนหนึ�งคน  

   (๖) ผู้แทนระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตําบล

จํานวนสองคน ซึ�งที�ประชุมในระดับชาติของสภา

องค์กรชุมชนตําบลคัดเลือก โดยอย่างน้อยต้องเป็น

สตรีจํานวนหนึ�งคน 

     ให้จเรตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานกุาร 

ก.ร.ตร. และให้ ก.ร.ตร. มีอํานาจแต่งตั �งข้าราชการ

ตํารวจที�ดํารงตําแหน่งไม่ตํ�ากว่าผู้ บังคับการหรือ

เทียบเทา่ในสาํนกังาน จเรตํารวจจํานวนไมเ่กินสองคน

เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร ก.ร.ตร. 

     เมื�อได้กรรมการ ก.ร.ตร. ไมน้่อยกวา่เจ็ดคนแล้ว ให้

กรรมการประชุมคดัเลือก กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) 

หรือ (๔) คนหนึ�งเป็นประธาน ก.ร.ตร. ในการประชุม

ดงักลา่ว ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

ในระหว่างที�มีกรรมการ ก.ร.ตร.ยังไม่ครบจํานวน

ดงักลา่ว ให้ถือวา่ ก.ร.ตร. ประกอบด้วยจํานวนเท่าที�มี

อยูไ่ปพลางก่อน  

     ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติประกาศรายชื�อ 

ก.ร.ตร. ในราชกิจจานเุบกษา 

     กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต้องปฏิบัติ

หน้าที�เต็มเวลา 
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  37 มาตรา ๓๗ ในการคัดเลือกกรรมการ ก.ร.ตร. ตาม

มาตรา ๓๖ (๔) ให้ดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) ให้ ก.ตร. คดัเลอืกจากผู้ได้รับเลือกให้เป็น ก.ตร. 

ตามมาตรา ๑๕ (๕) (ก) โดยให้ถามความสมคัรใจของ

ผู้ ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับคะแนนที�ได้รับ

เลอืกตามมาตรา ๑๙ (๔) จนกวา่จะได้ครบจํานวน  

   (๒) ในกรณีที�มีผู้ สมัครใจไม่ครบจํานวนที�จะต้อง

คดัเลือก ให้คดัเลือกจากผู้สมคัรใจ จากบญัชีสํารอง

ตามมาตรา ๑๙ เรียงตามลําดบัคะแนนที�ได้รับเลือก

จนกวา่จะได้ครบจํานวน  

   (๓) เมื�อกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิผู้ใดได้รับเลอืกให้เป็น

กรรมการ ก.ร.ตร. แล้ว ให้พ้นจากตําแหน่ง ก.ตร. และ

ให้แต่งตั �งผู้ ได้รับคะแนนถัดไปจากบัญชีสํารองตาม

มาตรา ๑๙ (๔) เป็น ก.ตร. แทน  

   (๔) ในกรณีที� ก.ตร. คดัเลือกบคุคลจากบญัชีสํารอง

ตาม (๓) ให้ผู้นั �นพ้นจาก บญัชีสาํรองตามมาตรา ๑๙ 

36 มาตรา ๓๖ ในการคัดเลือกกรรมการ ก.ร.ตร. ตาม

มาตรา ๓๕ (๔) ให้ดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) ให้ ก.ตร. คดัเลอืกจากผู้ได้รับเลือกให้เป็น ก.ตร. 

ตามมาตรา ๑๔ (๕) (ก) โดยให้ถามความสมคัรใจของ

ผู้ ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับคะแนนที�ได้รับ

เลอืกตามมาตรา ๑๘ (๔) จนกวา่จะได้ครบจํานวน  

   (๒) ในกรณีที�มีผู้ สมัครใจไม่ครบจํานวนที�จะต้อง

คดัเลือก ให้คดัเลือกจากผู้สมคัรใจ จากบญัชีสํารอง

ตามมาตรา ๑๘ เรียงตามลําดบัคะแนนที�ได้รับเลือก

จนกวา่จะได้ครบจํานวน  

   (๓) เมื�อกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิผู้ใดได้รับเลอืกให้เป็น

กรรมการ ก.ร.ตร. แล้ว ให้พ้นจากตําแหน่ง ก.ตร. และ

ให้แต่งตั �งผู้ ได้รับคะแนนถัดไปจากบัญชีสํารองตาม

มาตรา ๑๘ (๔) เป็น ก.ตร. แทน  

   (๔) ในกรณีที� ก.ตร. คดัเลือกบคุคลจากบญัชีสํารอง

ตาม (๓) ให้ผู้นั �นพ้นจาก บญัชีสาํรองตามมาตรา ๑๘ 

  38 มาตรา ๓๘ กรรมการ ก.ร.ตร. ต้องมีอายุไม่ตํ�ากว่าสี�

สิบปีและไม่เกินเจ็ดสิบปี ในวนัได้รับเลือก มีสขุภาพ

แข็งแรง มีความซื�อสตัย์สจุริตเป็นที�ประจกัษ์ และต้อง

มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ 

วรรคหนึ�ง (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) 

37 มาตรา ๓๗ กรรมการ ก.ร.ตร. ต้องมีอายุไม่ตํ�ากว่าสี�

สิบปีและไม่เกินเจ็ดสิบปี ในวนัได้รับเลือก มีสขุภาพ

แข็งแรง มีความซื�อสตัย์สจุริตเป็นที�ประจกัษ์ และต้อง

มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ 

วรรคหนึ�ง (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) 

  39 มาตรา ๓๙ กรรมการ ก.ร.ตร. มีวาระการดํารง

ตําแหนง่สี�ปี และให้ดํารงตําแหนง่ ได้เพียงวาระเดียว     

     ให้กรรมการ ก.ร.ตร. ซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

ปฏิบตัิหน้าที�ต่อไป จนกว่ากรรมการ ก.ร.ตร. ซึ�งได้รับ

เลอืกใหมเ่ข้ารับหน้าที�  

38 มาตรา ๓๘  กรรมการ ก.ร.ตร. มีวาระการดํารง

ตําแหนง่สี�ปีและให้ดํารงตําแหนง่ได้เพียงวาระเดียว  

     ให้กรรมการ ก.ร.ตร. ซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

ปฏิบตัิหน้าที�ต่อไป จนกว่ากรรมการ ก.ร.ตร. ซึ�งได้รับ

เลอืกใหมเ่ข้ารับหน้าที�  
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     ให้นําความในมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับแก่การ

ประชุม ก.ร.ตร. โดยอนโุลม โดยให้อํานาจของ ก.ตร. 

ตามมาตรา ๒๔ วรรคสี� เป็นอํานาจของ ก.ร.ตร. 

     ให้นําความในมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับแก่การ

ประชุม ก.ร.ตร. โดยอนโุลม โดยให้อํานาจของ ก.ตร. 

ตามมาตรา ๒๓ วรรคสี� เป็นอํานาจของ ก.ร.ตร. 

  40 มาตรา ๔๐ ให้กรรมการ ก.ร.ตร. ซึ�งปฏิบตัิหน้าที�เต็ม

เวลาได้รับเงินประจําตําแหนง่ ประโยชน์ตอบแทน และ

ค่าใ ช้จ่ายในการเดินทางเช่นเดียวกับกรรมการ 

ก.พ.ค.ตร. สว่นกรรมการ ก.ร.ตร. อื�น ให้ได้รับตามที�

กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

39 มาตรา ๓๙ ให้กรรมการ ก.ร.ตร. ซึ�งปฏิบตัิหน้าที�เต็ม

เวลาได้รับเงินประจําตําแหนง่ ประโยชน์ตอบแทน และ

ค่าใ ช้จ่ายในการเดินทางเช่นเดียวกับกรรมการ 

ก.พ.ค.ตร. สว่นกรรมการ ก.ร.ตร. อื�น ให้ได้รับตามที�

กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  41 มาตรา ๔๑ ในการปฏิบตัิหน้าที�และการใช้อํานาจของ 

ก.ร.ตร. ก.ร.ตร. จะมีมติให้กรรมการ ก.ร.ตร. คนหนึ�ง

หรือหลายคนปฏิบัติหน้าที�แทน ก.ร.ตร. ก็ได้ ตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไข ที� ก.ร.ตร. กําหนด 

40 มาตรา ๔๐ ในการปฏิบตัิหน้าที�และการใช้อํานาจของ 

ก.ร.ตร. ก.ร.ตร. จะมีมติให้กรรมการ ก.ร.ตร. คนหนึ�ง

หรือหลายคนปฏิบัติหน้าที�แทน ก.ร.ตร. ก็ได้ ตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไข ที� ก.ร.ตร. กําหนด 

  42 มาตรา ๔๒ เพื�อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที�ของ 

ก.ร.ตร. ให้จเรตํารวจแห่งชาติ จดัให้ข้าราชการตํารวจ

ในสํานกังานจเรตํารวจมาปฏิบตัิหน้าที�เพื�อช่วยเหลือ 

ก.ร.ตร. ตามที� ก.ร.ตร. มอบหมาย ทั �งนี � ตามจํานวน

และระดบัตําแหนง่ตามที� ก.ร.ตร. กําหนด  

     ในการพิจารณาความดีความชอบเพื�อ เลื�อน

เงินเดือนของข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ�ง ให้

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามมติของ ก.ร.ตร. แต่มติ

ของ กร.ตร. ต้องสอดคล้องกบัวงเงินที�ได้รับการจดัสรร 

41 มาตรา ๔๑ เพื�อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที�ของ 

ก.ร.ตร. ให้จเรตํารวจแห่งชาติ จดัให้ข้าราชการตํารวจ

ในสํานกังานจเรตํารวจมาปฏิบตัิหน้าที�เพื�อช่วยเหลือ 

ก.ร.ตร. ตามที� ก.ร.ตร. มอบหมาย ทั �งนี � ตามจํานวน

และระดบัตําแหนง่ตามที� ก.ร.ตร. กําหนด 

     ในการพิจารณาความดีความชอบเพื�อ เลื�อน

เงินเดือนของข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ�ง ให้

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามมติของ ก.ร.ตร. แต่มติ

ของ กร.ตร. ต้องสอดคล้องกบัวงเงินที�ได้รับการจดัสรร 

  43 มาตรา ๔๓ ผู้ ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ

กระทําหรือไม่กระทําการของข้าราชการตํารวจอันมิ

ชอบ หรือพบเห็นข้าราชการตํารวจประพฤติปฏิบตัิไม่

เหมาะสมและเสื�อมเสียแก่เกียรติศักดิ�ของตํารวจ 

กระทําผิดวินัย หรือละเมิดประมวลจริยธรรมและ

42 มาตรา ๔๒ ผู้ ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ

กระทําหรือไม่กระทําการของข้าราชการตํารวจอันมิ

ชอบ หรือพบเห็นข้าราชการตํารวจประพฤติปฏิบตัิไม่

เหมาะสมและเสื�อมเสียแก่เกียรติศักดิ�ของตํารวจ 

กระทําผิดวินัย หรือละเมิดประมวลจริยธรรมและ
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จรรยาบรรณของตํารวจ ให้มีสิทธิร้องเรียนต่อ ก.ร.ตร. 

ตามหลัก เกณฑ์และวิ ธีการที�  ก .ร .ตร .  กําหนด 

หลกัเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องไม่มีลกัษณะเป็น

การสร้างขั �นตอนโดยไม่จําเป็นและไม่เป็น การสร้าง

ภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 

จรรยาบรรณของตํารวจ ให้มีสิทธิร้องเรียนต่อ ก.ร.ตร. 

ตามหลัก เกณฑ์และวิ ธีการที�  ก .ร .ตร .  กําหนด 

หลกัเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องไม่มีลกัษณะเป็น

การสร้างขั �นตอนโดยไม่จําเป็นและไม่เป็นการสร้าง

ภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 

  44 มาตรา ๔๔ เมื�อความปรากฏต่อ ก.ร.ตร. ไม่ว่าโดย

ทางใด ไม่ว่าจะมีผู้ ร้องเรียน หรือไม่ว่าข้าราชการ

ตํารวจผู้ใดกระทําการหรือไมก่ระทําการอนัมิชอบ หรือ

มีความประพฤติ หรือปฏิบตัิไมเ่หมาะสมและเสื�อมเสีย

แก่เกียรติศกัดิ�ของตํารวจ กระทําผิดวินยั หรือละเมิด

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให้ 

ก.ร.ตร. มีอํานาจไต่สวนข้อเท็จจริง โดย ก.ร.ตร. จะ

ดําเนินการไต่สวนเองหรือมอบหมายให้ข้าราชการ

ตํารวจในสํานักงานจเรตํารวจดําเนินการแสวงหา 

ข้อเท็จจริงเบื �องต้นเพื�อรายงานต่อ ก.ร.ตร. ตาม

ประเด็นที� ก.ร.ตร. กําหนด หรือในกรณีที�เห็นว่า มิใช่

เรื�องที�ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยตรง 

จะส่งเรื�องให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยแล้ว

รายงานผลให้ ก.ร.ตร. ทราบ ก็ได 
     ในกรณีที� ก.ร.ตร. พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีไม่มีมลู

ให้สั�งยตุิเรื�อง แต่ถ้า ก.ร.ตร. วินิจฉัยว่ากรณีเป็นการ

กระทําผิดวินยั ให้ ก.ร.ตร. สง่สาํนวนการพิจารณาและ

คําวินิจฉยั พร้อมพยานหลกัฐานให้ผู้บงัคบับญัชาซึ�งมี

อํ า น า จ เ พื� อ พิ จ า ร ณ า โ ท ษ โ ด ย เ ร็ ว ต่ อ ไ ป  โ ด ย

ผู้บงัคบับญัชา ไมต้่องดําเนินการสืบสวนหรือสอบสวน

อีก เว้นแต่ผู้บงัคบับญัชามีพยานหลกัฐานใหม่ที�แสดง

43 มาตรา ๔๓ เมื�อความปรากฏต่อ ก.ร.ตร. ไม่ว่าโดย

ทางใด ไม่ว่าจะมีผู้ ร้องเรียน หรือไม่ว่าข้าราชการ

ตํารวจผู้ใดกระทําการหรือไมก่ระทําการอนัมิชอบ หรือ

มีความประพฤติ หรือปฏิบตัิไมเ่หมาะสมและเสื�อมเสีย

แก่เกียรติศกัดิ�ของตํารวจ กระทําผิดวินยั หรือละเมิด

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให้ 

ก.ร.ตร. มีอํานาจไต่สวนข้อเท็จจริง โดย ก.ร.ตร. จะ

ดําเนินการไต่สวนเองหรือมอบหมายให้ข้าราชการ

ตํารวจในสํานักงานจเรตํารวจดําเนินการแสวงหา 

ข้อเท็จจริงเบื �องต้นเพื�อรายงานต่อ ก.ร.ตร. ตาม

ประเด็นที� ก.ร.ตร. กําหนด หรือในกรณีที�เห็นว่า มิใช่

เรื�องที�ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยตรง 

จะส่งเรื�องให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยแล้ว

รายงานผลให้ ก.ร.ตร. ทราบก็ได้ 
     ในกรณีที� ก.ร.ตร. พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีไม่มีมลู

ให้สั�งยตุิเรื�อง แต่ถ้า ก.ร.ตร. วินิจฉัยว่ากรณีเป็นการ

กระทําผิดวินยั ให้ ก.ร.ตร. สง่สาํนวนการพิจารณาและ

คําวินิจฉยั พร้อมพยานหลกัฐานให้ผู้บงัคบับญัชาซึ�งมี

อํ า น า จ เ พื� อ พิ จ า ร ณ า โ ท ษ โ ด ย เ ร็ ว ต่ อ ไ ป  โ ด ย

ผู้บงัคบับญัชา ไมต้่องดําเนินการสืบสวนหรือสอบสวน

อีก เว้นแต่ผู้บงัคบับญัชามีพยานหลกัฐานใหม่ที�แสดง
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ได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหามิได้มีการกระทําความผิดตามที�

กล่าวหาหรือกระทําความผิดในฐานความผิดที�

แตกตา่งจากที�ถกูกลา่วหา จะขอให้ ก.ร.ตร. พิจารณา

ท บ ท ว น ก็ ไ ด้  โ ด ย ทํ า เ ป็ น ห นั ง สื อ พ ร้ อ ม ทั �ง ส่ ง 

พยานหลกัฐานให้ ก.ร.ตร. ภายในสามสิบวันนับแต่

วันที�ได้ รับสํานวนจาก ก.ร.ตร. แต่หากกรณีใดมี

ลกัษณะเป็นการทุจริต ให้ ก.ร.ตร. ส่งสํานวนพร้อม

พยานหลักฐานให้คณะกรรมการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ ดําเนินการ

ตามหน้าที�และอํานาจ แล้วแต่กรณี โดยในกรณีที� 

ก.ร.ตร. มีคําวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหา กระทําผิดวินยั 

ก.ร.ตร. จะสั�งให้ผู้ บังคับบัญชาของผู้ ถูกกล่าวหา

ดําเนินการทางวินยัโดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม

การทจุริตในภาครัฐก็ได้ และในกรณีที�เห็นว่าเป็นการ

สมควรเพื�อระงับความเดือดร้อน ของประชาชนหรือ

ป้องกันความเสียหายต่อราชการจะให้ผู้บงัคบับญัชา

สั�งพักราชการผู้นั �นไว้ก่อนก็ได้ ในกรณีเช่นนั �น ให้

ผู้ บังคับบัญชามีหน้าที�และอํานาจสั�งพักราชการไว้

จนกว่าการดําเนินการทางวินยัจะแล้วเสร็จ โดยให้ถือ

ว่าการสั�งพักราชการดังกล่าวเป็นการสั�งพักราชการ

ตามมาตรา ๑๒๓  

     การไต่สวนและการพิจารณาให้ เ ป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที� ก.ร.ตร. กําหนด ซึ�งอย่างน้อย

ได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหามิได้มีการกระทําความผิดตามที�

กล่าวหาหรือกระทําความผิดในฐานความผิดที�

แตกตา่งจากที�ถกูกลา่วหา จะขอให้ ก.ร.ตร. พิจารณา

ท บ ท ว น ก็ ไ ด้  โ ด ย ทํ า เ ป็ น ห นั ง สื อ พ ร้ อ ม ทั �ง ส่ ง 

พยานหลกัฐานให้ ก.ร.ตร. ภายในสามสิบวันนับแต่

วันที�ได้ รับสํานวนจาก ก.ร.ตร. แต่หากกรณีใดมี

ลกัษณะเป็นการทุจริต ให้ ก.ร.ตร. ส่งสํานวนพร้อม

พย าน ห ลัก ฐ าน ใ ห้ค ณ ะก ร รม ก าร ป้อง กันแ ละ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ ดําเนินการ

ตามหน้าที�และอํานาจ แล้วแต่กรณี โดยในกรณีที� 

ก.ร.ตร. มีคําวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหา กระทําผิดวินยั 

ก.ร.ตร. จะสั�งให้ผู้ บังคับบัญชาของผู้ ถูกกล่าวหา

ดําเนินการทางวินยัโดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม

การทจุริตในภาครัฐก็ได้ และในกรณีที�เห็นว่าเป็นการ

สมควรเพื�อระงับความเดือดร้อนของประชาชนหรือ

ป้องกันความเสียหายต่อราชการจะให้ผู้บงัคบับญัชา

สั�งพักราชการผู้นั �นไว้ก่อนก็ได้ ในกรณีเช่นนั �น ให้

ผู้ บังคับบัญชามีหน้าที�และอํานาจสั�งพักราชการไว้

จนกว่าการดําเนินการทางวินยัจะแล้วเสร็จ โดยให้ถือ

ว่าการสั�งพักราชการดังกล่าวเป็นการสั�งพักราชการ

ตามมาตรา ๑๒๓ 

     การไต่สวนและการพิจารณาให้ เ ป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที� ก.ร.ตร. กําหนด ซึ�งอย่างน้อย
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ต้องมีมาตรการในการรักษาความลับเกี�ยวกับผู้

ร้องเรียนหรือกลา่วโทษ มาตรการในการ ดําเนินการให้

เกิดความรวดเร็ว และการรับฟังคําชี �แจงของผู้ ถูก

กลา่วหาด้วย  

     ในกรณีที�ผู้บงัคบับญัชาผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามวรรคสอง

โดยไมม่ีเหตอุนัสมควร ให้ถือวา่เป็นการกระทําผิดวินยั

อยา่งร้ายแรง  

     ในกรณีที� ก.ร.ตร. พิจารณาแล้วเห็นวา่ แม้กรณีจะ

ไม่มีมูลเพราะเป็นการปฏิบตัิตาม ระเบียบ ข้อบงัคบั 

หรือมติของ ก.ตร. แตร่ะเบียบ ข้อบงัคบั หรือมติ ก.ตร. 

นั �น ไม่เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที�ดี 

ให้ ก.ร.ตร. เสนอแนะไปยงัคณะรัฐมนตรี ก.ตร. หรือ

หน่วยงานอื�นใดที� เ กี�ยวข้องเพื�อปรับปรุงระเบียบ 

ข้อบงัคบั หรือมติ ก.ตร. นั �นใหมไ่ด้ 

ต้องมีมาตรการในการรักษาความลับเกี�ยวกับผู้

ร้องเรียนหรือกลา่วโทษ มาตรการในการ ดําเนินการให้

เกิดความรวดเร็วและการรับฟังคําชี �แจงของผู้ ถูก

กลา่วหาด้วย 

     ในกรณีที�ผู้บงัคบับญัชาผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามวรรคสอง

โดยไมม่ีเหตอุนัสมควร ให้ถือวา่เป็นการกระทําผิดวินยั

อยา่งร้ายแรง 

     ในกรณีที� ก.ร.ตร. พิจารณาแล้วเห็นว่าแม้กรณีจะ

ไม่มีมูลเพราะเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือมติของ ก.ตร. แตร่ะเบียบ ข้อบงัคบั หรือมติ ก.ตร. 

นั �น ไม่เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที�ดี 

ให้ ก.ร.ตร. เสนอแนะไปยงัคณะรัฐมนตรี ก.ตร. หรือ

หน่วยงานอื�นใดที� เ กี�ยวข้องเพื�อปรับปรุงระเบียบ 

ข้อบงัคบั หรือมติ ก.ตร. นั �นใหมไ่ด้ 

  45 มาตรา ๔๕ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื �องต้น ให้ 

ก.ร.ตร. และข้าราชการตํารวจ ที�ก.ร.ตร. มอบหมาย

ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ�ง มีอํานาจดงัตอ่ไปนี �  

     (๑) เรียกผู้ ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน เจ้าหน้าที� หรือ

บุคคลอื�นใด มาชี �แจงหรือแสดงความเห็น หรือส่ง

เอกสารและหลกัฐานที�เกี�ยวข้องประกอบการพิจารณา 

โดยให้นําความในมาตรา ๑๒๐ มาใช้บงัคบัด้วยโดย

อนโุลม  

     (๒) แจ้งผู้บงัคบับญัชาของข้าราชการตํารวจที�ถูก

ร้องเรียนเพื�อพิจารณาสั�งให้ข้าราชการตํารวจผู้นั �นไป

ปฏิบัติหน้าที�อื�นเป็นการชั�วคราวระหว่างการไต่สวน

ข้อเท็จจริงเบื �องต้น  

44 มาตรา ๔๔ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื �องต้น ให้ 

ก.ร.ตร. และข้าราชการตํารวจ ที�ก.ร.ตร. มอบหมาย

ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ�ง มีอํานาจ ดงัตอ่ไปนี �  

     (๑) เรียกผู้ ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน เจ้าหน้าที� หรือ

บุคคลอื�นใด มาชี �แจงหรือแสดงความเห็น หรือส่ง

เอกสารและหลกัฐานที�เกี�ยวข้องประกอบการพิจารณา 

โดยให้นําความในมาตรา ๑๒๐ มาใช้บงัคบัด้วยโดย

อนโุลม  

     (๒) แจ้งผู้บงัคบับญัชาของข้าราชการตํารวจที�ถกู

ร้องเรียนเพื�อพิจารณาสั�งให้ข้าราชการตํารวจผู้นั �นไป

ปฏิบัติหน้าที�อื�นเป็นการชั�วคราวระหว่างการไต่สวน

ข้อเท็จจริงเบื �องต้น  
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     ในการดําเนินการตาม (๑) ในส่วนที�เกี�ยวกับผู้

ร้องเรียนและพยาน ผู้ เรียกต้องคํานงึถึงความปลอดภยั

ของผู้ ร้องเรียนและพยาน และไม่ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนหรือภาระเกินสมควร เพื�อการนี � ก.ร.ตร. จะ

กําหนดให้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนและ

พยานตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที� ก.ร.ตร. กําหนด 

หรือในกรณีที�เห็นสมควรจะมอบหมายให้สํานักงาน

คุ้มครองพยาน กระทรวงยุติธรรม ดําเนินการเพื�อ

คุ้ มครองพยานให้ก็ได้และเพื�อการนี � ใ ห้ ถือว่าผู้

ร้องเรียนและพยาน ตามพระราชบญัญัตินี � เป็นพยาน

ตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา  

     ให้ ก.ร.ตร. กําหนดหลกัเกณฑ์ว่าด้วยอัตราและ

วิธีการจ่ายค่าเดินทาง ค่าเช่าที�พกั และค่าตอบแทน

พยาน กรณีที� จําเ ป็นต้องให้พยานมาให้ถ้อยคํา

เพิ�มเติมต่อหน้า ก.ร.ตร. หลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ใช้ได้

เมื�อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและ

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

     ในการดําเนินการตาม (๑) ในส่วนที�เกี�ยวกับผู้

ร้องเรียนและพยาน ผู้ เรียกต้องคํานงึถึงความปลอดภยั

ของผู้ ร้องเรียนและพยาน และไม่ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนหรือภาระเกินสมควร เพื�อการนี � ก.ร.ตร. จะ

กําหนดให้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนและ

พยานตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที� ก.ร.ตร. กําหนด 

หรือในกรณีที�เห็นสมควรจะมอบหมายให้สํานักงาน

คุ้มครองพยาน กระทรวงยุติธรรม ดําเนินการเพื�อ

คุ้ มครองพยานให้ก็ได้  และเพื�อการนี � ใ ห้ถือว่าผู้

ร้องเรียนและพยาน ตามพระราชบญัญัตินี �เป็นพยาน

ตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

     ให้ ก.ร.ตร. กําหนดหลกัเกณฑ์ว่าด้วยอัตราและ

วิธีการจ่ายค่าเดินทาง ค่าเช่าที�พกั และค่าตอบแทน

พยาน กรณีที� จําเ ป็นต้องให้พยานมาให้ถ้อยคํา

เพิ�มเติมต่อหน้า ก.ร.ตร. หลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ใช้ได้

เมื�อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและ

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

  46 มาตรา ๔๖  ใ ห้สํ านักงานจ เรตํ า รวจทํ าหน้าที�

รับผิดชอบงานธุรการ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ

ปฏิบตัิหน้าที�ของ ก.ร.ตร. และปฏิบตัิหน้าที�อื�นตามที� 

ก.ร.ตร. มอบหมาย 

45 มาตรา ๔๕  ใ ห้สํ านักงานจ เรตํ า รวจทํ าหน้าที�

รับผิดชอบงานธุรการ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ

ปฏิบตัิหน้าที�ของ ก.ร.ตร. และปฏิบตัิหน้าที�อื�นตามที� 

ก.ร.ตร. มอบหมาย 
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 ลักษณะ ๔ 
ยศตาํรวจและชั �นข้าราชการตาํรวจ 

 ลักษณะ ๔ 
ยศตาํรวจและชั �นข้าราชการตาํรวจ 

 ลักษณะ ๔ 
ยศตาํรวจและชั �นข้าราชการตาํรวจ 

24 มาตรา ๒๔  ยศตํารวจมีตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี � 

   พลตํารวจเอก 

   พลตํารวจโท 

   พลตํารวจตรี 

   พนัตํารวจเอก 

   พนัตํารวจโท 

   พนัตํารวจตรี 

   ร้อยตํารวจเอก 

   ร้อยตํารวจโท 

   ร้อยตํารวจตรี 

   ดาบตํารวจ 

   จ่าสบิตํารวจ 

   สบิตํารวจเอก 

   สบิตํารวจโท 

   สบิตํารวจตรี                                                                                                                             

   ว่าที�ยศใดให้ถือเสมือนมียศนั �น ถ้าผู้ซึ�งมียศตํารวจ

เป็นหญิง ให้เติมคําวา่ “หญิง” ท้ายยศตํารวจนั �นด้วย 

47 มาตรา ๔๗ ยศตํารวจมีตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี �  

พลตํารวจเอก  

พลตํารวจโท  

พลตํารวจตรี  

พนัตํารวจเอก  

พนัตํารวจโท  

พนัตํารวจตรี  

ร้อยตํารวจเอก  

ร้อยตํารวจโท  

ร้อยตํารวจตรี  

ดาบตํารวจ  

จ่าสบิตํารวจ  

สบิตํารวจเอก  

สบิตํารวจโท  

สบิตํารวจตรี  

   ว่าที�ยศใดให้ถือเสมือนมียศนั �น ถ้าผู้ซึ�งมียศตํารวจ

เป็นหญิง ให้เติมคําวา่ “หญิง” ท้ายยศตํารวจนั �นด้วย 

46 มาตรา ๔๖ ยศตํารวจมีตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี �  

พลตํารวจเอก  

พลตํารวจโท  

พลตํารวจตรี  

พนัตํารวจเอก  

พนัตํารวจโท  

พนัตํารวจตรี  

ร้อยตํารวจเอก  

ร้อยตํารวจโท  

ร้อยตํารวจตรี  

ดาบตํารวจ  

จ่าสบิตํารวจ  

สบิตํารวจเอก  

สบิตํารวจโท  

สบิตํารวจตรี  

   ว่าที�ยศใดให้ถือเสมือนมียศนั �น ถ้าผู้ซึ�งมียศตํารวจ

เป็นหญิง ให้เติมคําวา่ “หญิง” ท้ายยศตํารวจนั �นด้วย 

  48 มาตรา ๔๘ ชั �นข้าราชการตํารวจมีดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) ชั �นสญัญาบตัร ได้แก่ ผู้มียศตั �งแต่ร้อยตํารวจตรี

ขึ �นไป 

   (๒) ชั �นประทวน ได้แก่  ผู้ มียศสิบตํารวจตรี สิบ

ตํารวจโท สบิตํารวจเอก จ่าสบิตํารวจ และดาบตํารวจ  

   (๓) ชั �นพลตํารวจ ได้แก่ พลตํารวจสาํรอง  

     พลตํารวจสํารอง คือ ผู้ ที� ไ ด้ รับการบรรจุ เ ป็น

47 มาตรา ๔๗ ชั �นข้าราชการตํารวจมีดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) ชั �นสญัญาบตัร ได้แก่ ผู้มียศตั �งแต่ร้อยตํารวจตรี

ขึ �นไป 

   (๒) ชั �นประทวน ได้แก่  ผู้ มียศสิบตํารวจตรี สิบ

ตํารวจโท สบิตํารวจเอก จ่าสบิตํารวจ และดาบตํารวจ  

   (๓) ชั �นพลตํารวจ ได้แก่ พลตํารวจสาํรอง  

     พลตํารวจสํารอง คือ ผู้ ที� ไ ด้ รับการบรรจุ เ ป็น
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ข้า ราชการตํ า รวจ โดยไ ด้ รับการคัด เลือกห รือ

สอบแข่งขนัเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของ

สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ 

ข้า ราชการตํ า รวจ โดยไ ด้ รับการคัด เลือกห รือ

สอบแข่งขนัเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของ

สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ 

26 มาตรา ๒๖  การแต่งตั �งยศตํารวจชั �นสญัญาบตัร ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที�กําหนดในกฎ 

ก.ตร. และให้ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ 

   การแตง่ตั �งยศตํารวจชั �นสญัญาบตัรเป็นกรณีพิเศษ 

อาจกระทําได้โดยประกาศพระบรมราชโองการ 

   ในระหว่างที�ยังไม่มีประกาศพระบรมราชโองการ

แต่งตั �งยศตํารวจชั �นสัญญาบัตรจะแต่งตั �งว่าที�ยศ

ตํารวจชั �นสญัญาบตัรเป็นการชั�วคราวก็ได้ โดยให้ผู้มี

อํานาจดงัตอ่ไปนี � เป็นผู้สั�งแตง่ตั �ง 

   (๑ )  ตั �ง แ ต่ ว่ า ที� ย ศ พ ล ตํ า ร ว จ ต รี ขึ �น ไ ป  ใ ห้

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั�งแตง่ตั �ง 

   (๒) ตั �งแต่ว่าที�ยศร้อยตํารวจตรีขึ �นไป แต่ไม่สงูกว่า

ว่าที�ยศพนัตํารวจเอก ให้ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ

เป็นผู้สั�งแตง่ตั �ง 

49 มาตรา ๔๙ การแต่งตั �งยศตํารวจชั �นสญัญาบตัร ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ที�กําหนดในกฎ 

ก.ตร. และให้ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ  

     การแตง่ตั �งยศตํารวจชั �นสญัญาบตัรเป็นกรณีพิเศษ 

อาจกระทําได้โดยประกาศพระบรมราชโองการ  

     ในระหว่างที�ยังไม่มีประกาศพระบรมราชโองการ

แต่งตั �งยศตํารวจชั �นสญัญาบัตร จะแต่งตั �งว่าที�ยศ

ตํารวจชั �นสญัญาบตัรเป็นการชั�วคราวก็ได้ โดยให้ผู้มี

อํานาจดงัตอ่ไปนี � เป็นผู้สั�งแตง่ตั �ง  

   ( ๑ )  ตั �ง แ ต่ ว่ า ที� ย ศ พ ล ตํ า ร ว จ ต รี ขึ �น ไ ป  ใ ห้

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั�งแตง่ตั �ง 

   (๒) ตั �งแตว่า่ที�ยศร้อยตํารวจตรีขึ �นไป แตไ่มส่งูกวา่วา่

ที�ยศพนัตํารวจเอก ให้ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติเป็น

ผู้สั�งแตง่ตั �ง 

48 มาตรา ๔๘ การแต่งตั �งยศตํารวจชั �นสญัญาบตัร ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ที�กําหนดในกฎ 

ก.ตร. และให้ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ  

     การแตง่ตั �งยศตํารวจชั �นสญัญาบตัรเป็นกรณีพิเศษ 

อาจกระทําได้โดยประกาศพระบรมราชโองการ  

     ในระหว่างที�ยังไม่มีประกาศพระบรมราชโองการ

แต่งตั �งยศตํารวจชั �นสญัญาบัตร จะแต่งตั �งว่าที�ยศ

ตํารวจชั �นสญัญาบตัรเป็นการชั�วคราวก็ได้ โดยให้ผู้มี

อํานาจดงัตอ่ไปนี � เป็นผู้สั�งแตง่ตั �ง  

   ( ๑ )  ตั �ง แ ต่ ว่ า ที� ย ศ พ ล ตํ า ร ว จ ต รี ขึ �น ไ ป  ใ ห้

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั�งแตง่ตั �ง 

   (๒) ตั �งแตว่า่ที�ยศร้อยตํารวจตรีขึ �นไป แตไ่มส่งูกวา่วา่

ที�ยศพนัตํารวจเอก ให้ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติเป็น

ผู้สั�งแตง่ตั �ง 

27 มาตรา ๒๗  การแต่งตั �งยศตํารวจชั �นประทวน ให้ผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติ หรือผู้บงัคบับญัชาระดบัผู้

บญัชาการขึ �นไปซึ�งได้รับมอบหมายจากผู้บญัชาการ

ตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั�งแต่งตั �ง  ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

   การแตง่ตั �งยศตํารวจชั �นประทวนเป็นกรณีพิเศษ ให้

ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติเ ป็นผู้ สั�งแต่งตั �งตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

50 มาตรา ๕๐ การแต่งตั �งยศตํารวจชั �นประทวน ให้ผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติ หรือผู้บงัคบับญัชาระดบัผู้

บงัคับการขึ �นไปซึ�งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติ เป็นผู้สั�งแต่งตั �ง ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

     การแตง่ตั �งยศตํารวจชั �นประทวนเป็นกรณีพิเศษ ให้

ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติเ ป็นผู้ สั�งแต่งตั �งตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

49 มาตรา ๔๙ การแต่งตั �งยศตํารวจชั �นประทวน ให้ผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติ หรือผู้บงัคบับญัชาระดบัผู้

บงัคับการขึ �นไปซึ�งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติ เป็นผู้สั�งแต่งตั �ง ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร.  

     การแตง่ตั �งยศตํารวจชั �นประทวนเป็นกรณีพิเศษ ให้

ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติเ ป็นผู้ สั�งแต่งตั �งตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 
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28 มาตรา ๒๘  การถอดหรือการออกจากยศตํารวจชั �น

สญัญาบัตร ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักงานตํารวจ

แหง่ชาติ และให้ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ 

51 มาตรา ๕๑ การถอดหรือการออกจากยศตํารวจชั �น

สญัญาบัตร ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักงานตํารวจ

แหง่ชาติ และให้ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ 

50 มาตรา ๕๐ การถอดหรือการออกจากยศตํารวจชั �น

สญัญาบัตร ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักงานตํารวจ

แหง่ชาติ และให้ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ 

29 มาตรา ๒๙  การให้ออกจากว่าที�ยศตํารวจชั �นสญัญา

บัตรหรือการถอดหรือการออกจากยศตํารวจชั �น

ประทวน ให้ผู้มีอํานาจสั�งตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม 

หรือมาตรา ๒๗ แล้วแต่กรณี สั�งได้ตามระเบียบ

สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

52 มาตรา ๕๒ การให้ออกจากว่าที�ยศตํารวจชั �นสญัญา

บัตรหรือการถอดหรือการออกจากยศตํารวจชั �น

ประทวน ให้ผู้มีอํานาจสั�งตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม 

หรือมาตรา ๕๐ แล้วแต่กรณี สั�งได้ตามระเบียบ

สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ 

51 มาตรา ๕๑ การให้ออกจากว่าที�ยศตํารวจชั �นสญัญา

บัตรหรือการถอดหรือการออกจากยศตํารวจชั �น

ประทวน ให้ผู้มีอํานาจสั�งตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม 

หรือมาตรา ๔๙ แล้วแต่กรณี สั�งได้ตามระเบียบ

สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ 

 ลักษณะ ๖ 
ระเบียบข้าราชการตาํรวจ 

 ลักษณะ ๗ 

ระเบียบข้าราชการตาํรวจ 
 ลักษณะ ๗ 

ระเบียบข้าราชการตาํรวจ 

   หมวด ๑ 

การจัดระเบียบราชการข้าราชการตาํรวจ 
 หมวด ๑ 

การจัดระเบียบราชการข้าราชการตาํรวจ 

  53 มาตรา ๕๓ การจัดระเบียบข้าราชการตํารวจตาม

พระราชบัญญัตินี � ให้คํานึงถึงระบบคุณธรรม 

ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) การรับบคุคลเพื�อบรรจเุข้ารับราชการและแต่งตั �ง

ให้ดํารงตําแหน่ง ต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถ

ของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และ

ประโยชน์ของทางราชการ  

   (๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคํานึงถึง

ผลสมัฤทธิ�และประสิทธิภาพขององค์กรและลกัษณะ

ของงาน โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

   (๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื�อน

ตําแหนง่ และการให้ประโยชน์อื�น แก่ข้าราชการตํารวจ

ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากอาวุโส 

ผลงาน ศกัยภาพ และความประพฤติ และจะนําความ

52 มาตรา ๕๒ การจัดระเบียบข้าราชการตํารวจตาม

พระราชบัญญัตินี � ให้คํานึงถึงระบบคุณธรรม 

ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) การรับบคุคลเพื�อบรรจเุข้ารับราชการและแต่งตั �ง

ให้ดํารงตําแหน่ง ต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถ

ของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และ

ประโยชน์ของทางราชการ  

   (๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคํานึงถึง

ผลสมัฤทธิ�และประสิทธิภาพขององค์กรและลกัษณะ

ของงาน โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

   (๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื�อน

ตําแหนง่ และการให้ประโยชน์อื�น แก่ข้าราชการตํารวจ

ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากอาวุโส 

ผลงาน ศกัยภาพ และความประพฤติ และจะนําความ
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คิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมา

ประกอบการพิจารณามิได้  

   (๔) การดําเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความ

ยตุิธรรมและโดยปราศจากอคติ  

   (๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็น

กลางทางการเมือง 

คิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมา

ประกอบการพิจารณามิได้  

   (๔) การดําเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความ

ยตุิธรรมและโดยปราศจากอคติ  

   (๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็น

กลางทางการเมือง 

 หมวด ๑ 
ตาํแหน่งและการกาํหนดตาํแหน่ง 

 หมวด ๒ 

ตาํแหน่งและการกาํหนดตาํแหน่ง 
 หมวด ๒ 

ตาํแหน่งและการกาํหนดตาํแหน่ง 

  54 มาตรา ๕๔ ตําแหน่งข้าราชการตํารวจมี ๕ สายงาน 

ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) สายงานบริหาร  

   (๒) สายงานอํานวยการและสนบัสนนุ  

   (๓) สายงานสอบสวน ได้แก่  งานเกี�ยวกับการ

สอบสวนและงานสบืสวนที�เกี�ยวเนื�อง กบังานสอบสวน

ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา 

กฎหมายวา่ด้วยการสอบสวน และกฎหมายอื�น 

   (๔) สายงานป้องกันและปราบปราม ได้แก่ งาน

สืบสวน งานป้องกันและปราบปราม และงานอื�นที� 

ก.ตร. กําหนด  

   (๕) สายงานวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ งานเกี�ยวกับ

การแพทย์ การพยาบาล การพิสจูน์ หลกัฐาน และการ

สอนในกองบญัชาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

หรือสถาบนัการศึกษาอื�น ในสงักัดสํานกังานตํารวจ

แห่งชาติและงานอื�นที�มีลักษณะเป็นวิชาชีพตามที� 

ก.ตร. กําหนด  

   ตําแหน่งใดอยู่ในสายงานใดให้เป็นไปตามที� ก.ตร. 

53 มาตรา ๕๓ ตําแหน่งข้าราชการตํารวจมี ๕ สายงาน 

ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) สายงานบริหาร  

   (๒) สายงานอํานวยการและสนบัสนนุ  

   (๓) สายงานสอบสวน ได้แก่  งานเกี�ยวกับการ

สอบสวนและงานสบืสวนที�เกี�ยวเนื�อง กบังานสอบสวน

ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา 

กฎหมายวา่ด้วยการสอบสวน และกฎหมายอื�น 

   (๔) สายงานป้องกันและปราบปราม ได้แก่ งาน

สืบสวน งานป้องกันและปราบปราม และงานอื�นที� 

ก.ตร. กําหนด  

   (๕) สายงานวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ งานเกี�ยวกับ

การแพทย์ การพยาบาล การพิสจูน์ หลกัฐาน และการ

สอนในกองบญัชาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

หรือสถาบนัการศึกษาอื�น ในสงักัดสํานกังานตํารวจ

แห่งชาติและงานอื�นที�มีลักษณะเป็นวิชาชีพตามที� 

ก.ตร. กําหนด  

   กลุม่สายงานใดจะมีสายงานใด และตําแหน่งใดอยู่
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กําหนด ซึ�งต้องไมข่ดัหรือแย้ง กบัการแบง่สายงานตาม

วรรคหนึ�ง 
ในสายงานใด ให้เป็นไปตามที� ก.ตร. กําหนด ซึ�งต้อง

ไมข่ดัหรือแย้งกบัการแบง่สายงานตามวรรคหนึ�ง 

44 มาตรา ๔๔  ตําแหนง่ข้าราชการตํารวจมีดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ

   (๒) จเรตํารวจแห่งชาติ และรองผู้บญัชาการตํารวจ

แหง่ชาต ิ

   (๓) ผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ 

   (๔) ผู้บญัชาการ 

   (๕) รองผู้บญัชาการ 

   (๖) ผู้บงัคบัการ และพนกังานสอบสวนผู้ เชี�ยวชาญ

พิเศษ 

   (๗ )  รอง ผู้ บังคับก าร  และ พนักงาน สอบสว น

ผู้ เชี�ยวชาญ 

   (๘) ผู้ กํากบัการ และพนกังานสอบสวนผู้ทรงคณุวฒุิ 

   (๙ )  ร องผู้ กํ ากับ การ  และพ นักง านสอ บสว น

ผู้ ชํานาญการพิเศษ 

   (๑๐) สารวตัร และพนกังานสอบสวนผู้ ชํานาญการ 

   (๑๑) รองสารวตัร และพนกังานสอบสวน 

   (๑๒) ผู้บงัคบัหมู ่

   (๑๓) รองผู้บงัคบัหมู ่
   ก.ตร. จะกําหนดให้มีตําแหน่งที�เรียกชื�ออย่างอื�น 

โดยจะให้มีชื�อตําแหน่งใดเทียบกับตําแหน่งตามวรรค

หนึ�งก็ได้ โดยให้กําหนดไว้ในกฎ ก.ตร. 

การกําหนดตําแหน่งที�เรียกชื�ออย่างอื�นให้มีเฉพาะที�

จําเป็นเพื�อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานกังาน

ตํารวจแหง่ชาติ ให้เกิดประสทิธิภาพและประหยดั และ

55 มาตรา ๕๕ ตําแหน่งข้าราชการตํารวจที�มียศมี

ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ  

   (๒) จเรตํารวจแห่งชาติและรองผู้บญัชาการตํารวจ

แหง่ชาติ  

   (๓) ผู้ ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและรองจเร

ตํารวจแหง่ชาติ  

   (๔) ผู้ บัญชาการ ผู้ บัญชาการสอบสวน และจเร

ตํารวจ  

   (๕) รองผู้บญัชาการ รองผู้บญัชาการสอบสวน และ

รองจเรตํารวจ  

   (๖) ผู้บงัคบัการและผู้บงัคบัการสอบสวน  

   (๗) รองผู้บงัคบัการและรองผู้บงัคบัการสอบสวน  

   (๘) ผู้ กํากบัการและผู้ กํากบัการสอบสวน  

   (๙) รองผู้ กํากบัการและรองผู้ กํากบัการสอบสวน  

   (๑๐) สารวตัรและสารวตัรสอบสวน  

   (๑๑) รองสารวตัร รองสารวตัรสอบสวน รองสารวตัร

สบืสวนในการสอบสวน     

   (๑๒) ผู้บงัคบัหมูแ่ละผู้ช่วยพนกังานสอบสวน  

   (๑๓) รองผู้บงัคบัหมู ่ 

   ก.ตร. จะกําหนดให้มีตําแหน่งที�เรียกชื�ออย่างอื�น 

โดยจะให้มีชื�อตําแหน่งใดเทียบกับตําแหน่งตามวรรค

หนึ�งก็ได้ โดยให้กําหนดไว้ในกฎ ก.ตร. 

54 มาตรา ๕๔ ตําแหน่งข้าราชการตํารวจที�มียศมี

ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ  

   (๒) รองผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติและจเรตํารวจ

แหง่ชาติ 

   (๓) ผู้ ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและรองจเร

ตํารวจแหง่ชาติ  

   (๔) ผู้ บัญชาการ ผู้ บัญชาการสอบสวน และจเร

ตํารวจ  

   (๕) รองผู้บญัชาการ รองผู้บญัชาการสอบสวน และ

รองจเรตํารวจ  

   (๖) ผู้บงัคบัการและผู้บงัคบัการสอบสวน  

   (๗) รองผู้บงัคบัการและรองผู้บงัคบัการสอบสวน  

   (๘) ผู้ กํากบัการและผู้ กํากบัการสอบสวน  

   (๙) รองผู้ กํากบัการและรองผู้ กํากบัการสอบสวน  

   (๑๐) สารวตัรและสารวตัรสอบสวน  

   (๑๑) รองสารวตัร รองสารวตัรสอบสวน รองสารวตัร

สบืสวนในการสอบสวน     

   (๑๒) ผู้บงัคบัหมูแ่ละผู้ช่วยพนกังานสอบสวน  

   (๑๓) รองผู้บงัคบัหมู ่ 

   ก.ตร. จะกําหนดให้มีตําแหน่งที�เรียกชื�ออย่างอื�น 

โดยจะให้มีชื�อตําแหน่งใดเทียบกับตําแหน่งตามวรรค

หนึ�งก็ได้ โดยให้กําหนดไว้ในกฎ ก.ตร. 
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เมื�อหมดความจําเป็นตามที�กําหนดไว้ในกฎ ก.ตร. 

แล้ว ให้ยบุตําแหนง่นั �น 

45 มาตรา ๔๕  ในส่วนราชการต่าง ๆ ของสํานกังาน

ตํารวจแห่งชาติ จะให้มีตําแหน่งข้าราชการตํารวจ

ตําแหน่งใด จํานวนเท่าใด และคุณสมบัติเฉพาะ

สาํหรับตําแหนง่อยา่งใด และจะให้มียศหรือไม่ และถ้า

ให้มียศจะให้มียศใด รวมตลอดถึงการตดัโอนตําแหน่ง

จากสว่นราชการหนึ�งไปเพิ�มให้อีกสว่นราชการหนึ�ง ให้

เป็นไปตามที� ก.ตร. กําหนด โดยให้คํานึงถึงลกัษณะ

หน้าที�และความรับผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของ

งาน รวมทั �งความมีประสทิธิภาพและการประหยดั 

   การกําหนดจํานวนตําแหน่งข้าราชการตํารวจตั �งแต่

ตําแหน่งผู้ บังคับการ พนักงานสอบสวนผู้ เชี�ยวชาญ

พิเศษ หรือตําแหนง่เทียบเท่าขึ �นไปในสว่นราชการต่าง 

ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ช. ก่อน 

 

56 มาตรา ๕๖ สํานกังานตํารวจแห่งชาติมีผู้บญัชาการ

ตํารวจแห่งชาติเป็นหวัหน้าส่วนราชการ มีหน้าที�และ

อํานาจ ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานกังาน

ตํารวจแห่งชาติ กําหนดแนวทาง และแผนการปฏิบตัิ

ราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และลําดับ

ความสําคญัของแผนการปฏิบตัิราชการประจําปีของ

สํานกังานตํารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางการปฏิบตัิราชการ ที�นายกรัฐมนตรีและ ก.ตร. 

กําหนด รวมทั �งกํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล

การปฏิบตัิราชการของสว่นราชการในสาํนกังานตาํรวจ

แหง่ชาติขึ �นตรงตอ่นายกรัฐมนตรี  

   (๒ )  เ ป็นผู้ บังคับบัญชาข้าราชการตํ ารวจใน

สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ  

   (๓) เป็นผู้ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ  

   (๔) วางระเบียบหรือทําคําสั�ง เฉพาะเรื� องไว้ให้

ข้าราชการตํารวจปฏิบัติการเกี�ยวกับการใช้อํานาจ 

หรือการปฏิบัติห น้าที�ตามประมวลกฎหมายวิ ธี

พิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื�น ระเบียบหรือ

คําสั�งดงักล่าวจะขดัหรือแย้งกับประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา พระราชบญัญตัินี � หรือกฎหมาย

วา่ด้วยการสอบสวนคดีอาญามิได้ 

   (๕) รับผิดชอบในการกํากับดูแลให้การแต่งตั �งและ

55 มาตรา ๕๕ สํานกังานตํารวจแห่งชาติมีผู้บญัชาการ

ตํารวจแห่งชาติเป็นหวัหน้าส่วนราชการ มีหน้าที�และ

อํานาจ ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานกังาน

ตํารวจแห่งชาติ กําหนดแนวทาง และแผนการปฏิบตัิ

ราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และลําดับ

ความสําคญัของแผนการปฏิบตัิราชการประจําปีของ

สํานกังานตํารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางการปฏิบตัิราชการ ที�นายกรัฐมนตรีและ ก.ตร. 

กําหนด รวมทั �งกํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล

การปฏิบตัิราชการของสว่นราชการในสาํนกังานตาํรวจ

แหง่ชาติขึ �นตรงตอ่นายกรัฐมนตรี  

   (๒ )  เ ป็นผู้ บังคับบัญชาข้าราชการตํ ารวจใน

สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ  

   (๓) เป็นผู้ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ  

   (๔) วางระเบียบหรือทําคําสั�ง เฉพาะเรื� องไว้ให้

ข้าราชการตํารวจปฏิบัติการเกี�ยวกับการใช้อํานาจ 

หรือการปฏิบัติห น้าที�ตามประมวลกฎหมายวิ ธี

พิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื�น ระเบียบหรือ

คําสั�งดงักล่าวจะขดัหรือแย้งกับประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา พระราชบญัญตัินี � หรือกฎหมาย

วา่ด้วยการสอบสวนคดีอาญามิได้ 

   (๕) รับผิดชอบในการกํากับดูแลให้การแต่งตั �งและ
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โยกย้ายข้าราชการตํารวจ เป็นไปตามพระราชบญัญัติ

นี �และกฎ ก.ตร. โดยเคร่งครัด 

   (๖) ดแูลให้หนว่ยงานทกุหนว่ยโดยเฉพาะตํารวจภธูร

จงัหวดัและสถานีตํารวจมีกําลงัพล งบประมาณ และ

อุปกรณ์ที�จําเป็นตามมาตรฐานที� ก.ตร. กําหนดตาม

มาตรา ๑๖ (๕) 

โยกย้ายข้าราชการตํารวจ เป็นไปตามพระราชบญัญัติ

นี �และกฎ ก.ตร. โดยเคร่งครัด 

   (๖) ดแูลให้หนว่ยงานทกุหนว่ยโดยเฉพาะตํารวจภธูร

จงัหวดัและสถานีตํารวจมีกําลงัพล งบประมาณ และ

อุปกรณ์ที�จําเป็นตามมาตรฐานที� ก.ตร. กําหนดตาม

มาตรา ๑๕ (๕) 

  57 มาตรา ๕๗ ให้มีจเรตํารวจแห่งชาติ รองผู้บญัชาการ

ตํารวจแหง่ชาติ ผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิหรือ

รองจเรตํารวจแห่งชาติเป็นผู้บังคบับัญชาข้าราชการ

ตํารวจ และรับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการรองจากผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติตามที�ผู้ บญัชาการตํารวจ 

แหง่ชาติกําหนดหรือมอบหมาย 

     ตําแหนง่รองผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติต้องมีผู้ซึ�ง

เคยดํารงตําแหนง่ผู้บญัชาการ สอบสวนอยา่งน้อยหนึ�ง

คน และเคยดํารงตําแหน่งผู้ บัญชาการในสายงาน

ปอ้งกนัและปราบปราม อยา่งน้อยหนึ�งคน 

     ตําแหน่งผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติต้องมีผู้

ซึ�งเคยดํารงดํารงตําแหน่ง รองผู้บญัชาการสอบสวน

อย่างน้อยสองคน และเคยดํารงตําแหน่งรองผู้

บญัชาการในสายงานป้องกัน และปราบปรามอย่าง

น้อยสองคน 

56 มาตรา ๕๖ ให้มีรองผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ จเร

ตํารวจแหง่ชาติ ผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิหรือ

รองจเรตํารวจแห่งชาติ เป็นผู้บงัคบับญัชาข้าราชการ

ตํารวจ และรับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการรองจากผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติตามที�ผู้ บญัชาการตํารวจ 

แหง่ชาติกําหนดหรือมอบหมาย 

     ตําแหนง่รองผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติต้องมีผู้ซึ�ง

เคยดํารงตําแหนง่ผู้บญัชาการ สอบสวนอยา่งน้อยหนึ�ง

คน และเคยดํารงตําแหน่งผู้ บัญชาการในสายงาน

ปอ้งกนัและปราบปราม อยา่งน้อยหนึ�งคน 

     ตําแหน่งผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติต้องมีผู้

ซึ�งเคยดํารงดํารงตําแหน่ง รองผู้บญัชาการสอบสวน

อย่างน้อยสองคน และเคยดํารงตําแหน่งรองผู้

บญัชาการในสายงานป้องกัน และปราบปรามอย่าง

น้อยสองคน 

  58 มาตรา ๕๘ ในกองบญัชาการหนึ�ง ให้มีผู้บญัชาการ

คนหนึ�งเป็นผู้ บังคับบัญชาข้าราชการตํารวจและ

รับผิดชอบการปฏิบตัิราชการของสว่นราชการนั �น และ

ให้มีผู้บญัชาการสอบสวน คนหนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบงาน

ด้านการสอบสวนภายในกองบญัชาการ และจะให้มี

57 มาตรา ๕๗ ในกองบญัชาการหนึ�ง ให้มีผู้บญัชาการ

คนหนึ�งเป็นผู้ บังคับบัญชาข้าราชการตํารวจและ

รับผิดชอบการปฏิบตัิราชการของสว่นราชการนั �น และ

ให้มีผู้บญัชาการสอบสวน คนหนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบงาน

ด้านการสอบสวนภายในกองบญัชาการ จะให้มีรองผู้
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รองผู้บญัชาการ เป็นผู้บงัคบับญัชาข้าราชการตํารวจ

และรับผิดชอบในการปฏิบัติ ราชการรองจากผู้

บญัชาการตามที� ผู้บญัชาการมอบหมาย และให้มีรอง

ผู้บญัชาการสอบสวนรับผิดชอบงานด้านการสอบสวน

รองจาก ผู้บัญชาการสอบสวนตามที�ผู้ บัญชาการ

สอบสวนมอบหมายด้วยก็ได้ 

    ความในวรรคหนึ�ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที�

เรียกชื�ออย่างอื�นและมีฐานะเทียบเท่ากองบญัชาการ

ด้วยโดยอนโุลม รวมทั �งให้หวัหน้าสว่นราชการดงักลา่ว

มีหน้าที�และอํานาจ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัผู้

บญัชาการด้วย  

     ในการปฏิบัติหน้าที�ของผู้ บัญชาการสอบสวนให้

ร่วมมือและรายงานให้ผู้บัญชาการ ทราบด้วยตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

บญัชาการ เป็นผู้บงัคบับญัชาข้าราชการตํารวจและ

รับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการรองจากผู้บญัชาการ

ต า ม ที� ผู้ บัญ ช า ก า ร ม อ บ ห ม า ย  แ ละ ใ ห้ มี ร อ ง ผู้

บญัชาการสอบสวนรับผิดชอบงานด้านการสอบสวน

รองจาก ผู้บัญชาการสอบสวนตามที�ผู้ บัญชาการ

สอบสวนมอบหมายด้วยก็ได้ 

    ความในวรรคหนึ�ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที�

เรียกชื�ออย่างอื�นและมีฐานะเทียบเท่ากองบญัชาการ

ด้วยโดยอนโุลม รวมทั �งให้หวัหน้าสว่นราชการดงักลา่ว

มีหน้าที�และอํานาจ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัผู้

บญัชาการด้วย  

     ในการปฏิบัติหน้าที�ของผู้ บัญชาการสอบสวนให้

ร่วมมือและรายงานให้ผู้บัญชาการ ทราบด้วยตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

  59 มาตรา ๕๙ ผู้ บัญชาการมีหน้าที�และอํานาจ และ

ความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) บริหารราชการของกองบญัชาการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศของทาง

ราชการ ก.ตร. และสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ  

   (๒) ควบคุมและกํากับดูแลบุคลากร การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การพสัด ุ สถานที� และทรัพย์สิน

อื�นของกองบัญชาการ ใ ห้ เ ป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศ ของทางราชการ ก.ตร. 

และสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ  

   (๓) หน้าที�และอํานาจของกองบัญชาการตามที�

กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เว้นแต่อํานาจในการ

58 มาตรา ๕๘ ผู้ บัญชาการมีหน้าที�และอํานาจ และ

ความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) บริหารราชการของกองบญัชาการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศของทาง

ราชการ ก.ตร. และสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ  

   (๒) ควบคุมและกํากับดูแลบุคลากร การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การพสัด ุ สถานที� และทรัพย์สิน

อื�นของกองบัญชาการ ใ ห้ เ ป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศ ของทางราชการ ก.ตร. 

และสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ  

   (๓) หน้าที�และอํานาจของกองบัญชาการตามที�

กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เว้นแต่อํานาจในการ
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สอบสวนและการท าความเห็นทางคดี ให้เป็นอํานาจ

ของผู้บญัชาการสอบสวน  

   (๔) พิจารณาแต่งตั �งโยกย้ายข้าราชการตํารวจชั �น

สญัญาบตัรตําแหนง่ตั �งแตร่องผู้บงัคบัการลงไปภายใน

เขตอํานาจตามมาตรา ๗๒ (๓) และ (๕) แต่การ

แต่งตั �งโยกย้าย ข้าราชการตํารวจที�ดํารงตําแหน่ง

ตั �งแต่รองผู้บังคับการสอบสวนลงไป ให้แต่งตั �งตาม

ข้อเสนอ ของผู้บญัชาการสอบสวน แตใ่นกรณีที�เห็นว่า

ข้อเสนอแนะของผู้บญัชาการสอบสวนมิได้เป็นไปตาม 

หลกัเกณฑ์ตามที�กฎหมายหรือกฎ ก.ตร. กําหนด ให้มี

อํานาจสั�งให้ผู้บญัชาการสอบสวนทบทวน ให้ถกูต้อง

ตามที�กฎหมายหรือกฎ ก.ตร. กําหนด  

   (๕)  พิจารณาและสั�ง เลื�อนเ งินเดือนประจํา ปี

ข้าราชการตํารวจชั �นสญัญาบตัร ตําแหน่งตั �งแต่รองผู้

บญัชาการลงไปภายในเขตอํานาจที�ไม่อยู่ในอํานาจ

ของผู้บังคับการตามมาตรา ๖๑ (๗) แต่การเลื�อน

เงินเดือนข้าราชการตํารวจที�ดํารงตําแหน่งตั �งแต่รองผู้

บญัชาการสอบสวนลงไป ให้พิจารณาตามข้อเสนอ

ข อ ง ผู้ บัญ ช า ก า ร ส อ บ ส ว น  ใ น ก ร ณี ที� เ ห็ น ว่ า

ข้อเสนอแนะของผู้บญัชาการสอบสวน มิได้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ตามมาตรา ๙๑ หรือกฎ ก.ตร.กําหนด ให้มี

อํานาจสั�งให้ผู้บญัชาการสอบสวน ทบทวนให้ถกูต้อง

ตามที�กฎหมายหรือกฎ ก.ตร. กําหนด  

   (๖) เป็นผู้แทนสํานกังานตํารวจแห่งชาติในราชการ

ทั�วไปของกองบญัชาการ  

   (๗) รายงานผลการปฏิบตัิงานพร้อมทั �งปัญหาและ

สอบสวนและการท าความเห็นทางคดี ให้เป็นอํานาจ

ของผู้บญัชาการสอบสวน  

   (๔) พิจารณาแต่งตั �งโยกย้ายข้าราชการตํารวจชั �น

สญัญาบตัรตําแหนง่ตั �งแตร่องผู้บงัคบัการลงไปภายใน

เขตอํานาจตามมาตรา ๗๒ (๓) และ (๕) แต่การ

แต่งตั �งโยกย้าย ข้าราชการตํารวจที�ดํารงตําแหน่ง

ตั �งแต่รองผู้บังคับการสอบสวนลงไป ให้แต่งตั �งตาม

ข้อเสนอ ของผู้บญัชาการสอบสวน แตใ่นกรณีที�เห็นว่า

ข้อเสนอแนะของผู้บญัชาการสอบสวนมิได้เป็นไปตาม 

หลกัเกณฑ์ตามที�กฎหมายหรือกฎ ก.ตร. กําหนด ให้มี

อํานาจสั�งให้ผู้บญัชาการสอบสวนทบทวน ให้ถกูต้อง

ตามที�กฎหมายหรือกฎ ก.ตร. กําหนด  

   (๕)  พิจารณาและสั�ง เลื�อนเ งินเดือนประจํา ปี

ข้าราชการตํารวจชั �นสญัญาบตัร ตําแหน่งตั �งแต่รองผู้

บญัชาการลงไปภายในเขตอํานาจระดบั ส.๖ ลงมา ที�

ไม่อยู่ในอํานาจของผู้บังคับการตามมาตรา ๖๐ (๗) 

แต่ทั �งนี � การเลื�อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจที�ดํารง

ตําแหน่งตั �งแต่รองผู้ บัญชาการสอบสวนลงไป ให้

พิจารณาตามข้อเสนอของผู้บัญชาการสอบสวน ใน

กรณีที�เห็นว่าข้อเสนอแนะของผู้บัญชาการสอบสวน 

มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๙๑ หรือกฎ 

ก.ตร.กําหนด ให้มีอํานาจสั�งให้ผู้บญัชาการสอบสวน 

ทบทวนให้ถูกต้องตามที�กฎหมายหรือกฎ ก.ตร. 

กําหนดระดับ ส.๖ ให้กระทําได้ เมื�อได้ รับความ

เห็นชอบจาก ก.ตร. แล้ว 

   (๖) เป็นผู้แทนสํานกังานตํารวจแห่งชาติในราชการ
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อุปสรรคต่อผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติทุกสี�เดือน  

หรือตามระยะเวลาที�ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

กําหนด  

   (๘) ปฏิบตัิหน้าที�อื�นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และสํานกังาน

ตํารวจแห่งชาติ ในกรณีตาม (๔) หรือ (๕) ถ้าผู้

บญัชาการสอบสวนทบทวนแล้วยงัยืนยนั ตามข้อเสนอ

เดิม แต่ผู้บญัชาการเห็นว่าการดําเนินการนั �นไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายหรือกฎ ก.ตร. ให้ผู้บญัชาการมีอํานาจ

ออกคําสั�งให้ถกูต้องตามกฎหมายหรือกฎ ก.ตร. แต่ไม่

ตดัสิทธิผู้ ได้รับ ผลกระทบจากคําสั�งดงักลา่วที�จะร้อง

ทกุข์ตอ่ ก.พ.ค.ตร. หรือฟอ้งศาลปกครอง แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที�มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือคําสั�งใด 

หรือมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื�องใดกําหนดให้การ

ดําเนินการใดเป็นอํานาจของอธิบดีหรือผู้บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บญัชาการมีอํานาจเช่นว่านั �นใน

ฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ 

ในสว่นที� เกี�ยวกบัการปฏิบตัิราชการในกองบญัชาการ 

ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์ที� ก.ตร. กําหนด 

ทั�วไปของกองบญัชาการ  

   (๗) รายงานผลการปฏิบตัิงานพร้อมทั �งปัญหาและ

อุปสรรคต่อผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติทุกสี�เดือน  

หรือตามระยะเวลาที�ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

กําหนด  

  (๘) ปฏิบตัิหน้าที�อื�นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และสํานกังาน

ตํารวจแหง่ชาติ  

     ในกรณีตาม (๔) หรือ (๕) ถ้าผู้บญัชาการสอบสวน

ทบทวนแล้วยงัยืนยนั ตามข้อเสนอเดิม แตผู่้บญัชาการ

เห็นว่าการดําเนินการนั �นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ 

ก.ตร. ให้ผู้บญัชาการมีอํานาจออกคําสั�งให้ถูกต้อง

ตามกฎหมายหรือกฎ ก.ตร. แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ ได้รับ 

ผลกระทบจากคํ าสั�งดังกล่าวที� จะ ร้องทุก ข์ต่ อ 

ก.พ.ค.ตร. หรือฟอ้งศาลปกครอง แล้วแตก่รณี  

     ในกรณีที�มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือคําสั�ง

ใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื�องใดกําหนดให้การ

ดําเนินการใดเป็นอํานาจของอธิบดีหรือผู้บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บญัชาการมีอํานาจเช่นว่านั �นใน

ฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ 

ในสว่นที�เกี�ยวกบัการปฏิบตัิราชการในกองบญัชาการ 

ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์ที� ก.ตร. กําหนด 

  60 มาตรา ๖๐ ในกองบงัคบัการหนึ�ง ให้มีผู้บงัคบัการคน

หนึ�งเป็นผู้ บังคับบัญชา  ข้าราชการตํารวจและ

รับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการของกองบงัคบัการนั �น 

และให้มีผู้บงัคบัการสอบสวน คนหนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบ

59 มาตรา ๕๙ ในกองบงัคบัการหนึ�ง ให้มีผู้บงัคบัการคน

หนึ� ง เ ป็นผู้ บังคับบัญชา ข้าราชการตํ า รวจและ

รับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการของกองบงัคบัการนั �น 

และให้มีผู้บงัคบัการสอบสวน คนหนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบ
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งานด้านการสอบสวนภายในกองบงัคบัการ และจะให้

มีรองผู้บงัคบัการ เป็นผู้บงัคบับญัชาข้าราชการตํารวจ

และรับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการรองจากผู้บงัคับ

การตามที� ผู้บงัคบัการมอบหมาย และให้มีรองผู้บงัคบั

การสอบสวนรับผิดชอบงานด้านการสอบสวนรองจาก 

ผู้ บังคับการสอบสวนตามที�ผู้ บังคับการสอบสวน

มอบหมายด้วยก็ได้ 

     ความในวรรคหนึ�ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที�

เรียกชื�ออย่างอื�นและมีฐานะเทียบเท่ากองบงัคบัการ

ด้วยโดยอนโุลม รวมทั �งให้หวัหน้าสว่นราชการดงักลา่ว

มีหน้าที�และอํานาจ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัผู้

บงัคบัการด้วย 

     ในการปฏิบัติหน้าที�ของผู้ บังคับการสอบสวนให้

ร่วมมือและรายงานให้ผู้บังคับการ ทราบด้วยตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที� ก.ตร. กําหนด 

งานด้านการสอบสวนภายในกองบงัคบัการ และจะให้

มีรองผู้บงัคบัการ เป็นผู้บงัคบับญัชาข้าราชการตํารวจ

และรับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการรองจากผู้บงัคับ

การตามที�ผู้บงัคบัการมอบหมาย และให้มีรองผู้บงัคบั

การสอบสวนรับผิดชอบงานด้านการสอบสวนรองจาก 

ผู้ บังคับการสอบสวนตามที�ผู้ บังคับการสอบสวน

มอบหมายด้วยก็ได้  

     ความในวรรคหนึ�ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที�

เรียกชื�ออย่างอื�นและมีฐานะเทียบเท่ากองบงัคบัการ

ด้วยโดยอนโุลม รวมทั �งให้หวัหน้าสว่นราชการดงักลา่ว

มีหน้าที�และอํานาจ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัผู้

บงัคบัการด้วย 

     ในการปฏิบัติหน้าที�ของผู้ บังคับการสอบสวนให้

ร่วมมือและรายงานให้ผู้บังคับการ ทราบด้วยตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที� ก.ตร. กําหนด 

  61 มาตรา ๖๑ ผู้บงัคบัการมีหน้าที�และอํานาจ และความ

รับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) บริหารราชการของกองบงัคบัการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศของทาง

ราชการ ก.ตร. และสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ  

   (๒) หน้าที�และอํานาจของกองบังคับการตามที�

กําหนดในกฎกระทรวง เว้นแตอ่ํานาจ ในการสอบสวน

และการทําความเห็นทางคดี  

   (๓) ควบคุมและกํากับดูแลบุคลากร การเงิน การ

พสัดุ สถานที� และทรัพย์สินอื�นของกองบังคับการให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศ

60 มาตรา ๖๐ ผู้บงัคบัการมีหน้าที�และอํานาจ และความ

รับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) บริหารราชการของกองบงัคบัการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศของทาง

ราชการ ก.ตร. และสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ  

   (๒) หน้าที�และอํานาจของกองบังคับการตามที�

กําหนดในกฎกระทรวง เว้นแตอ่ํานาจ ในการสอบสวน

และการทําความเห็นทางคดี  

   (๓) ควบคุมและกํากับดูแลบุคลากร การเงิน การ

พสัดุ สถานที� และทรัพย์สินอื�นของกองบังคับการให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศ
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ของทางราชการ ก.ตร. และสาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ 

   (๔) เสนอแนะการแต่งตั �งโยกย้ายข้าราชการตํารวจ

ในสงักัดกองบงัคบัการ และสถานีตํารวจที�อยู่ในเขต

อํานาจ ตั �งแต่ระดบัผู้ กํากบัการลงไปต่อผู้บญัชาการที�

เป็นผู้บงัคบับญัชา  

   (๕) สั�งให้ข้าราชการตํารวจตั �งแต่ระดบัผู้ กํากับการ

ลงไปไปช่วยราชการในส่วนราชการอื�นที�อยู่ในเขต

อํานาจตามความจําเป็นเป็นการชั�วคราวไม่เกินหก

เดือน ในกรณีที�มีความจําเป็นเพื�อประโยชน์ของทาง

ราชการจะสั�งให้ไปช่วยราชการเกินหกเดือนแต่ไม่เกิน

หนึ�งปีก็ได้ แตต้่องได้รับความเห็นชอบจากผู้บญัชาการ

ซึ�งเป็นผู้บงัคบับญัชาก่อน  

  (๖) เสนอแนะและให้ความเห็นในการพิจารณาความ

ดีความชอบเพื�อการเลื�อน เงินเดือนประจําปีสําหรับ

ข้าราชการตํารวจชั �นสญัญาบตัรตําแหน่งรองผู้บงัคบั

การและผู้ กํากบัการ ในเขตอํานาจ  

   (๗) พิจารณาและสั�งเลื�อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ

ตําแหน่งตั �งแต่รองผู้ กํากบัการ ลงไปในเขตอํานาจ ใน

การพิจารณาดงักลา่วสาํหรับผู้ดํารงตําแหนง่ตั �งแต่รอง

ผู้ กํากับการลงไป ต้องรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของผู้บงัคบับญัชาของผู้นั �นด้วย  

   (๘) ปฏิบตัิหน้าที�อื�นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และสํานกังาน

ตํารวจแหง่ชาติ 

     อํานาจในการสอบสวนและการท าความเห็นทาง

คดีตาม (๒) และอํานาจตาม (๔) (๕) และ (๖) สําหรับ

ของทางราชการ ก.ตร. และสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ  

   (๔) เสนอแนะการแต่งตั �งโยกย้ายข้าราชการตํารวจ

ในสงักัดกองบงัคบัการ และสถานีตํารวจที�อยู่ในเขต

อํานาจ ตั �งแต่ระดบัผู้ กํากบัการลงไปต่อผู้บญัชาการที�

เป็นผู้บงัคบับญัชา  

   (๕) สั�งให้ข้าราชการตํารวจตั �งแต่ระดบัผู้ กํากับการ

ลงไปไปช่วยราชการในส่วนราชการอื�นที�อยู่ในเขต

อํานาจสงักดัตามความจําเป็นเป็นการชั�วคราวไม่เกิน

หกเดือน ในกรณีที�มีความจําเป็นเพื�อประโยชน์ของ

ทางราชการจะสั�งให้ไปช่วยราชการเกินหกเดือนแต่ไม่

เกินหนึ�งปีก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้

บญัชาการซึ�งเป็นผู้บงัคบับญัชาก่อน  

  (๖) เสนอแนะและให้ความเห็นในการพิจารณาความ

ดีความชอบเพื�อการเลื�อน เงินเดือนประจําปีสําหรับ

ข้าราชการตํารวจชั �นสญัญาบตัรตําแหน่งรองผู้บงัคบั

การและผู้ กํากบัการ ในเขตอํานาจ ระดบั ส.๕ และ ส.

๔ ในสงักดั 

   (๗) พิจารณาและสั�งเลื�อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ

ตําแหน่งตั �งแต่รองผู้ กํากับการ ลงไปในเขตอํานาจ 

ระดับ ส.๓ ลงมาในสังกัด ในการพิจารณาดังกล่าว

สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งตั �งแต่รองผู้ กํากับการลงไปมา 

ต้อ ง รั บฟั งค วา มคิ ด เ ห็น และ ข้ อ เ สน อแ นะ ขอ ง

ผู้บงัคบับญัชาของผู้นั �นด้วย  

   (๘) ปฏิบตัิหน้าที�อื�นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และสํานกังาน

ตํารวจแหง่ชาต ิ
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ผู้ดํารงตําแหนง่ในสายงานสอบสวน ให้เป็นอํานาจของ

ผู้บงัคบัการสอบสวน 

   หน้าที�และอํานาจของผู้บงัคบัการตํารวจภธูรจงัหวดั

ในการกํากับดูแลการปฏิบตัิ ราชการของข้าราชการ

ตํารวจที�สงักัดกองบญัชาการอื�น และปฏิบัติราชการ

ประจําอยู่ในจังหวัดนั �น ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั�งของสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ กองบญัชาการ หรือมติของคณะรัฐมนตรี 

หรือการสั�งการของนายกรัฐมนตรีด้วย ในการนี � ให้มี

อํานาจสั�งการใด ๆ เพื�อให้เกิดการประสานงานและ

ความร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที� หรือยับยั �งการ

กระทําใด ๆ ของข้าราชการตํารวจที�ปฏิบตัิหน้าที�อยู่ใน

จงัหวดัที�ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือคําสั�ง 

ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติหรือกองบญัชาการ มติ

ของคณะรัฐมนตรี หรือการสั�งการของนายกรัฐมนตรีไว้

ชั�วคราว แล้วรายงานสํานักงานตํารวจแห่งชาติและ

กองบญัชาการที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการที�สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติกําหนด 

     อํานาจในการสอบสวนและการท าความเห็นทาง

คดีตาม (๒) และอํานาจตาม (๔) (๕) และ (๖) สําหรับ

ผู้ดํารงตําแหนง่ในสายงานสอบสวน ให้เป็นอํานาจของ

ผู้บงัคบัการสอบสวน 

   หน้าที�และอํานาจของผู้บงัคบัการตํารวจภธูรจงัหวดั

ในการกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

ตํารวจที�สงักัดกองบญัชาการอื�น และปฏิบัติราชการ

ประจําอยู่ในจังหวัดนั �น ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั�งของสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ กองบญัชาการ หรือมติของคณะรัฐมนตรี 

หรือการสั�งการของนายกรัฐมนตรีด้วย ในการนี � ให้มี

อํานาจสั�งการใด ๆ เพื�อให้เกิดการประสานงานและ

ความร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที� หรือยับยั �งการ

กระทําใด ๆ ของข้าราชการตํารวจที�ปฏิบตัิหน้าที�อยู่ใน

จงัหวดัที�ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือคําสั�ง 

ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติหรือกองบญัชาการ มติ

ของคณะรัฐมนตรี หรือการสั�งการของนายกรัฐมนตรีไว้

ชั�วคราว แล้วรายงานสํานักงานตํารวจแห่งชาติและ

กองบญัชาการที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการที�สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติกําหนด 

  62 มาตรา ๖๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ (๕) ในส่วน

ราชการต่าง ๆ ของสํานกังาน ตํารวจแห่งชาติ จะให้มี

ตําแหน่งข้าราชการตํารวจตําแหน่งใด จํานวนเท่าใด 

และคณุสมบตัิเฉพาะ สาํหรับตําแหนง่อย่างใด และจะ

ให้มียศหรือไม่ และถ้าให้มียศจะให้มียศใด รวมตลอด

ถึงการตดัโอน ตําแหนง่จากสว่นราชการหนึ�งไปเพิ�มให้

61 มาตรา ๖๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ (๕) ในส่วน

ราชการต่าง ๆ ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ จะให้มี

ตําแหน่งข้าราชการตํารวจตําแหน่งใด จํานวนเท่าใด 

และคณุสมบตัิเฉพาะ สาํหรับตําแหนง่อย่างใด และจะ

ให้มียศหรือไม่ และถ้าให้มียศจะให้มียศใด รวมตลอด

ถึงการตดัโอน ตําแหนง่จากสว่นราชการหนึ�งไปเพิ�มให้
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อีกส่วนราชการหนึ�ง ให้เป็นไปตามที� ก.ตร. กําหนด 

โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที�และความรับผิดชอบ 

ป ริ ม าณ แ ละ คุณภา พข อ ง งา น  ร ว มทั �ง คว า ม มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซํ �าซ้อน และการ

ประหยดัเป็นหลกั  

     ใ ห้ เ ป็ น ห น้ า ที� ข อ ง  ก . ต ร .  ที� จ ะ ต้ อ ง ท บ ท ว น

อตัรากําลงัของแต่ละส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับ

ความรับผิดชอบและปริมาณของงานที�เปลี�ยนแปลงไป

ให้ทนัตอ่สถานการณ  

อีกส่วนราชการหนึ�ง ให้เป็นไปตามที� ก.ตร. กําหนด 

โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที�และความรับผิดชอบ 

ป ริ ม าณ แ ละ คุณภา พข อ ง งา น  ร ว มทั �ง คว า ม มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซํ �าซ้อน และการ

ประหยดัเป็นหลกั  

     ใ ห้ เ ป็ น ห น้ า ที� ข อ ง  ก . ต ร .  ที� จ ะ ต้ อ ง ท บ ท ว น

อตัรากําลงัของแต่ละส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับ

ความรับผิดชอบและปริมาณของงานที�เปลี�ยนแปลงไป

ให้ทนัตอ่สถานการณ  

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา ๔๖  ให้ข้าราชการตํารวจซึ�งดํารงตําแหน่ง

พนกังานสอบสวนตามมาตรา ๔๔ ได้รับเงินเพิ�มเป็น

กรณีพิเศษตามระเบียบที� ก.ตร. กําหนดโดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลงั 

   ในการกําหนดจํานวนเงินเพิ�มเป็นกรณีพิเศษตาม

วรรคหนึ�ง ให้คํานึงถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิงานและ

การดํารงตนอยู่ในความยุติธรรมได้อย่างมีเกียรติโดย

เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนที�รัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการ

ฝ่ายอื�นที�เกี�ยวกบักระบวนการยตุิธรรมประกอบด้วย 

 

 

 

 

63 มาตรา ๖๓ ให้ข้าราชการตํารวจซึ�งดํารงตําแหน่งตาม

มาตรา ๕๕ ในสายงานสอบสวนที�ปฏิบัติหน้าที�งาน

สอบสวนจริง และสายงานป้องกันและปราบปรามที�

ปฏิบตัิหน้าที� งานปอ้งกนัและปราบปรามจริง ได้รับเงิน

เพิ�มเป็นกรณีพิเศษตามอัตราที� ก.ตร. กําหนด โดย

ความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั โดยจะกําหนดให้

ผู้ ดํารงตําแหน่งดังกล่าวซึ�งปฏิบัติหน้าที� ประจําที�

สถานีตํารวจได้รับเงินเพิ�มพิเศษสูงกว่าผู้ ซึ�งปฏิบัติ

หน้าที�ในหนว่ยงานอื�นก็ได้  

     ให้ ก.ตร. และกระทรวงการคลงัร่วมกันพิจารณา

ทบทวนเงินเพิ�มพิเศษ ตามวรรคหนึ�งให้สอดคล้องกบั

สภาวะทางเศรษฐกิจในทกุสามปี  

     ในการกําหนดจํานวนเงินเพิ�มเป็นกรณีพิเศษตาม

วรรคหนึ�งและวรรคสอง และการให้ความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลังตามวรรคหนึ� ง  ต้องคํานึงถึ ง

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และการดํารงตนอยู่ใน

ความยุติธรรมได้อย่างมีเกียรติ โดยเปรียบเทียบกับ

62 มาตรา ๖๒ ให้ข้าราชการตํารวจซึ�งดํารงตําแหน่งตาม

มาตรา ๕๔ ในกลุ่มสายงานสอบสวนที�ปฏิบัติหน้าที�

งานสอบสวนจริง และสายงานปอ้งกนัและปราบปราม

ที�ปฏิบตัิหน้าที� งานป้องกนัและปราบปรามจริง ได้รับ

เงินเพิ�มเป็นกรณีพิเศษตามอตัราที� ก.ตร. กําหนด โดย

ความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั โดยจะกําหนดให้

ผู้ ดํารงตําแหน่งดังกล่าวซึ�งปฏิบัติหน้าที� ประจําที�

สถานีตํารวจได้รับเงินเพิ�มพิเศษสูงกว่าผู้ ซึ�งปฏิบัติ

หน้าที�ในหนว่ยงานอื�นก็ได้  

     ให้ ก.ตร. และกระทรวงการคลงัร่วมกันพิจารณา

ทบทวนเงินเพิ�มพิเศษ ตามวรรคหนึ�งให้สอดคล้องกบั

สภาวะทางเศรษฐกิจในทกุสามปี  

     ในการกําหนดจํานวนเงินเพิ�มเป็นกรณีพิเศษตาม

วรรคหนึ�งและวรรคสอง และการให้ความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลังตามวรรคหนึ� ง  ต้องคํานึงถึ ง

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และการดํารงตนอยู่ใน

ความยุติธรรมได้อย่างมีเกียรติ โดยเปรียบเทียบกับ
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คา่ตอบแทนที�รัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการฝ่ายอื�นที�เกี�ยวกบั

กระบวนการยตุิธรรมประกอบด้วย 
คา่ตอบแทนที�รัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการฝ่ายอื�นที�เกี�ยวกบั

กระบวนการยตุิธรรมประกอบด้วย 

47 มาตรา ๔๗  ข้าราชการตํารวจซึ�งดํารงตําแหน่ง

พนักงานสอบสวน ใ ห้ไ ด้ รับการ เลื�อนตําแหน่ง

ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) พนกังานสอบสวน เมื�อดํารงตําแหน่งและได้รับ

เงินเดือนตามที�  ก.ตร. กําหนด อีกทั �งได้ผ่านการ

ป ร ะ เ มิ น แ ล้ ว  ใ ห้ ผู้ นั �น เ ป็ น พ นัก ง า น ส อ บ ส ว น

ผู้ ชํานาญการ 

   (๒) พนักงานสอบสวนผู้ ชํานาญการ เมื�อดํารง

ตําแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีและได้รับ

เงินเดือนถึงขั �นตํ�าของระดับ ส.๓ อีกทั �งได้ผ่านการ

ป ร ะ เ มิ น แ ล้ ว  ใ ห้ ผู้ นั �น เ ป็ น พ นัก ง า น ส อ บ ส ว น

ผู้ ชํานาญการพิเศษ 

   (๓) พนกังานสอบสวนผู้ ชํานาญการพิเศษ เมื�อดํารง

ตําแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีและได้รับ

เงินเดือนถึงขั �นตํ�าของระดับ ส.๔ อีกทั �งได้ผ่านการ

ป ร ะ เ มิ น แ ล้ ว  ใ ห้ ผู้ นั �น เ ป็ น พ นัก ง า น ส อ บ ส ว น

ผู้ทรงคณุวฒุิ 

   (๔) พนักงานสอบสวนผู้ ทรงคุณวุฒิ  เมื�อดํารง

ตําแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีและได้รับ

เงินเดือนถึงขั �นตํ�าของระดับ ส.๕ อีกทั �งได้ผ่านการ

ประเมินแล้ว ให้ผู้นั �นเป็นพนกังานสอบสวนผู้ เชี�ยวชาญ 

   (๕)  พนักงานสอบสวนผู้ เ ชี� ยวชาญ เมื�อดํารง

ตําแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีและได้รับ

เงินเดือนถึงขั �นตํ�าของระดับ ส.๖ อีกทั �งได้ผ่านการ
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ประเมินแล้ว พร้อมทั �งมีตําแหน่งว่างให้ผู้ นั �นเป็น

พนกังานสอบสวนผู้ เชี�ยวชาญพิเศษ 

ในการประเมินพิจารณาเลื�อนตําแหน่งพนักงาน

สอบสวนตามวรรคหนึ�ง ให้นําปริมาณและคุณภาพ

ของสํานวนการสอบสวนมาประกอบการพิจารณา

ด้วย  ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดใน

ระเบียบ ก.ตร. 

การแต่งตั �งพนักงานสอบสวนจะมีจํานวนเท่าใด มี

อํานาจหน้าที�ในการบังคับบัญชาเพียงใด ให้เป็นไป

ตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 

 หมวด ๒ 
การบรรจุ การแต่งตั �งและการเลื�อนขั �นเงนิเดอืน 

 หมวด ๓ 

การบรรจุ การแต่งตั �ง และการเลื�อนขั �นเงนิเดือน 
 หมวด ๓ 

การบรรจุ การแต่งตั �ง และการเลื�อนขั �นเงนิเดือน 

48 มาตรา ๔๘  ผู้ที�จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการตํารวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด 

   (๒) มีอายไุมต่ํ�ากวา่สบิแปดปีบริบรูณ์ 

   (๓ )  เ ป็ น ผู้ เ ลื� อ ม ใ ส ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

   (๔) ไมเ่ป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทาง

การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ�นหรือผู้บริหารท้องถิ�น 

   (๕) ไมเ่ป็นผู้ดํารงตําแหนง่ใด ๆ ในพรรคการเมือง 

   (๖) มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามอื�นตามที�

กําหนดในกฎ ก.ตร. 

64 มาตรา ๖๔ ผู้ที�จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการตํารวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด  

   (๒) มีอายไุมต่ํ�ากวา่สบิแปดปี  

   (๓ )  เ ป็ น ผู้ เ ลื� อ ม ใ ส ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  

   (๔) ไม่เป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือดํารง

ตําแหนง่ใด ๆ ในพรรคการเมือง  

   (๕) มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามอื�นตามที�

กําหนดในกฎ ก.ตร 

63 มาตรา ๖๓ ผู้ ที�จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการตํารวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด  

   (๒) มีอายไุมต่ํ�ากวา่สบิแปดปี  

   (๓ )  เ ป็ น ผู้ เ ลื� อ ม ใ ส ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  

   (๔) ไม่เป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือดํารง

ตําแหนง่ใด ๆ ในพรรคการเมือง  

   (๕) มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามอื�นตามที�

กําหนดในกฎ ก.ตร 

49 มาตรา ๔๙  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้ า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ ต า ม พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ นี � ใ ห้

65 มาตรา ๖๕  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี � ให้

64 มาตรา ๖๔  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี � ให้



เปรียบเทียบ พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ กบั ร่าง พรบ.ตร. สองฉบบั             สถาบนัเพื�อการปฏิรูปกระบวนการบติุธรรม (สป.ยธ.) 

ผู้บงัคบับญัชาตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้มี

อํานาจสั�งบรรจแุละแตง่ตั �ง 

ผู้บงัคบับญัชาตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้มี

อํานาจสั�งบรรจแุละแตง่ตั �ง 
ผู้บงัคบับญัชาตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้มี

อํานาจสั�งบรรจแุละแตง่ตั �ง 

50 มาตรา ๕๐  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการตํารวจชั �นพลตํารวจ ชั �นประทวนและชั �น

สญัญาบัตร ให้บรรจุจากบุคคลผู้ ได้รับคัดเลือกหรือ

สอบแขง่ขนัได้ 

   หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกหรือการสอบแข่งขนั

ใ ห้ เ ป็นไปตามที� กํ าหนดในกฎ ก .ตร.  และใ ห้ผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้บังคบับญัชาที�ได้รับ

มอบอํานาจจากผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็น

ผู้ดําเนินการคดัเลอืกหรือสอบแขง่ขนั 

66 มาตรา ๖๖  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการตํารวจชั �นพลตํารวจ ชั �นประทวน และชั �น

สญัญาบัตร ให้บรรจุจากบุคคลผู้ ได้รับคัดเลือกหรือ

สอบแขง่ขนัได้  

     หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลอืกหรือการสอบแข่งขนั 

ใ ห้ เ ป็นไปตามที� กํ าหนดในกฎ ก .ตร .  และใ ห้ผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้บังคบับญัชาที�ได้รับ

มอบอํานาจจากผู้บัญชาการ ตํารวจแห่งชาติเป็น

ผู้ดําเนินการคดัเลอืกหรือสอบแขง่ขนั 

65 มาตรา ๖๕  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการตํารวจชั �นพลตํารวจ ชั �นประทวน และชั �น

สญัญาบัตร ให้บรรจุจากบุคคลผู้ ได้รับคัดเลือกหรือ

สอบแขง่ขนัได้  

     หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลอืกหรือการสอบแข่งขนั 

ใ ห้ เ ป็นไปตามที� กํ าหนดในกฎ ก .ตร .  และใ ห้ผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้บังคบับญัชาที�ได้รับ

มอบอํานาจจากผู้บัญชาการ ตํารวจแห่งชาติเป็น

ผู้ดําเนินการคดัเลอืกหรือสอบแขง่ขนั 

  67 มาตรา ๖๗ ในการบรรจุและแต่งตั �งข้าราชการตํารวจ

ชั �นสญัญาบตัรที�มิใช่ตําแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

ให้ดํารงตําแหน่งและปฏิบตัิหน้าที�ในส่วนราชการใด 

ให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) ถ้าผู้ที�จะได้รับการบรรจุและแต่งตั �งเป็นผู้สําเร็จ

การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ ให้ผู้ ที�สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีซึ�งมีคะแนนเฉลี�ยตลอด

หลกัสตูรสงูสดุมีสทิธิเลอืกก่อน เรียงตามลาํดบัไป  

   (๒) ถ้าผู้ที�จะได้รับการบรรจุและแต่งตั �งเป็นผู้ สอบ

คดัเลอืกหรือแข่งขนัได้ ให้ผู้ที�สอบคดัเลือกหรือแข่งขนั

ได้เป็นลาํดบัที�หนึ�งมีสทิธิเลอืกก่อนเรียงตามลาํดบัไป  

   (๓) ในกรณีอื�นนอกจาก (๑) และ (๒) ให้ดําเนินการ

ตามวิธีการที� ก.ตร. กําหนด  

     หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตาม (๑) และ (๒) ให้

เป็นไปตามที� ก.ตร. กําหนด 

66 มาตรา ๖๖ ในการบรรจุและแต่งตั �งข้าราชการตํารวจ

ชั �นสญัญาบตัรที�มิใช่ตําแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

ให้ดํารงตําแหน่งและปฏิบตัิหน้าที�ในส่วนราชการใด 

ให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) ถ้าผู้ที�จะได้รับการบรรจุและแต่งตั �งเป็นผู้สําเร็จ

การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ ให้ผู้ ที�สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีซึ�งมีคะแนนเฉลี�ยตลอด

หลกัสตูรสงูสดุมีสทิธิเลอืกก่อน เรียงตามลาํดบัไป  

   (๒) ถ้าผู้ที�จะได้รับการบรรจุและแต่งตั �งเป็นผู้ สอบ

คดัเลอืกหรือแข่งขนัได้ ให้ผู้ที�สอบคดัเลือกหรือแข่งขนั

ได้เป็นลาํดบัที�หนึ�งมีสทิธิเลอืกก่อนเรียงตามลาํดบัไป  

   (๓) ในกรณีอื�นนอกจาก (๑) และ (๒) ให้ดําเนินการ

ตามวิธีการที� ก.ตร. กําหนด  

     หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตาม (๑) และ (๒) ให้

เป็นไปตามที�  ก.ตร. กําหนด ในกรณีจําเป็นเพื�อ
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ประโยชน์ของทางราชการ ก.ตร. จะกําหนดเงื�อนไขใน

การเลอืกด้วยก็ได้ 

  68 มาตรา ๖๘  ผู้ ได้ รับการบรรจุเ ข้า รับราชการเป็น

ข้าราชการตํารวจตามมาตรา ๖๖ ให้ทดลองปฏิบัติ

หน้าที�ราชการในตําแหน่งที�ได้รับแต่งตั �ง โดยมีกําหนด

ระยะเวลาไมน้่อยกวา่หกเดือน  

     หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการทดลอง การ

ประเมินผลการทดลอง การรายงานผลการทดลอง 

และการยกเว้นไม่ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ 

รวมทั �งการสั�งให้ออกจากราชการ อนัเนื�องมาจากการ

ทดลองปฏิบตัิหน้าที�ราชการ ให้เป็นไปตามที�กําหนด

ในกฎ ก.ตร.  

     ผู้ ใดถูกสั�งให้ออกจากราชการระหว่างทดลอง

ปฏิบัติหน้าที�ราชการ ไม่ให้ถือว่าผู้ นั �น เคยเป็น

ข้าราชการตํารวจ แต่ทั �งนี � ไม่กระทบกระเทือนถึงการ

ปฏิบัติหน้าที�ราชการ หรือการรับ เงินเดือนหรือ

ผลประโยชน์อื�นที�ได้รับจากทางราชการในระหว่างที�ผู้

นั �นทดลองปฏิบตัิหน้าที�ราชการ 

67 มาตรา ๖๗ ผู้ ได้ รับการบรรจุเ ข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการตํารวจตามมาตรา ๖๕ ให้ทดลองปฏิบัติ

หน้าที�ราชการในตําแหน่งที�ได้รับแต่งตั �ง โดยมีกําหนด

ระยะเวลาไมน้่อยกวา่หกเดือน  

      หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการทดลอง การ

ประเมินผลการทดลอง การรายงานผลการทดลอง 

และการยกเว้นไม่ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ 

รวมทั �งการสั�งให้ออกจากราชการ อนัเนื�องมาจากการ

ทดลองปฏิบตัิหน้าที�ราชการ ให้เป็นไปตามที�กําหนด

ในกฎ ก.ตร.  

     ผู้ ใดถูกสั�งให้ออกจากราชการระหว่างทดลอง

ปฏิบัติห น้าที� ร าชการ ไม่ ใ ห้ ถือว่าผู้ นั �น เคย เ ป็น

ข้าราชการตํารวจ แต่ทั �งนี � ไม่กระทบกระเทือนถึงการ

ปฏิบัติห น้าที� ราชการ ห รือการ รับเ งินเดือนหรือ

ผลประโยชน์อื�นที�ได้รับจากทางราชการในระหว่างที�ผู้

นั �นทดลองปฏิบตัิหน้าที�ราชการ 

  69 มาตรา ๖๙ ในการบรรจุและแต่งตั �งบุคคลเข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการตํารวจ ในชั �นสญัญาบตัรที�มิใช่

ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ผู้ บังคับบัญชาต้อง

แต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่ง เพื�อปฏิบตัิหน้าที�ในสายงาน

อํานวยการและสนบัสนนุ สายงานสอบสวน และสาย

งานป้องกัน และปราบปราม อย่างน้อยสายงานละ

หนึ�งปี และดํารงตําแหน่งรองสารวัตรสืบสวนในการ

สอบสวน  อย่างน้อยหนึ�งปี เ ว้นแต่เ ป็นผู้ ขาด

68 มาตรา ๖๘ ในการบรรจุและแต่งตั �งบุคคลเข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการตํารวจ ในชั �นสญัญาบตัรที�มิใช่

ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ผู้ บังคับบัญชาต้อง

แต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่ง เพื�อปฏิบตัิหน้าที�ในสายงาน

อํานวยการและสนบัสนนุ สายงานสอบสวน และสาย

งานป้องกัน และปราบปราม อย่างน้อยสายงานละ

หนึ�งปี และดํารงตําแหน่งรองสารวัตรสืบสวนในการ

สอบสวน  อย่างน้อยหนึ�งปี เ ว้นแต่เ ป็นผู้ ขาด
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คณุสมบตัิเฉพาะในการดํารงตําแหน่งดงักลา่ว ทั �งนี � มิ

ให้นําความใน มาตรา ๘๒ มาใช้บงัคบั 

   ในการแต่งตั �งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งตั �งแต่ระดับ

สารวตัรขึ �นไปในสายงานใด ให้พิจารณาตามความรู้

ความสามารถ ทกัษะ ความสมคัรใจ และความจําเป็น

ของทางราชการประกอบกัน และต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในหมวดนี � 

คณุสมบตัิเฉพาะในการดํารงตําแหน่งดงักลา่ว ทั �งนี � มิ

ให้นําความใน มาตรา ๘๒ มาใช้บงัคบั ที�ผู้นั �นมีความรู้ 

ความชํานาญหรือความถนดั และมุง่หมายให้ผู้นั �นได้มี

โอกาสปฏิบตัิหน้าที�ด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั �งนี � 

ตามหลกัเกณฑ์ที� ก.ตร. กําหนด 

   ในการแต่งตั �งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งตั �งแต่ระดับ

สารวัตรขึ �นไปในกลุ่มสายงานใด ให้พิจารณาตาม

ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ความสมคัรใจ และความ

จําเป็นของทางราชการประกอบกัน และต้องเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในหมวดนี � 

51 มาตรา ๕๑  การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารง

ตําแหนง่ ให้แตง่ตั �งตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ตําแหน่งผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ จะได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั �งจากข้าราชการตํารวจ

ยศพลตํารวจเอก 

   (๒)  ตํ าแหน่งจ เรตํ า รวจแห่ งชาติ  และรองผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ แต่งตั �งจากข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจโท

หรือพลตํารวจเอก 

   (๓) ตําแหน่งผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ จะ

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั �งจากข้าราชการ

ตํารวจยศพลตํารวจโท 

   (๔) ตําแหนง่ผู้บญัชาการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ แต่งตั �งจากข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี

หรือพลตํารวจโท 

   (๕) ตําแหน่งรองผู้บญัชาการ จะได้ทรงพระกรุณา

70 มาตรา ๗๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๕ การแต่งตั �ง

ข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง ให้แต่งตั �งตาม

หลกัเกณฑ์และเงื�อนไข ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ตําแหน่งผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ จะได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั �งจากข้าราชการตํารวจ

ยศพลตํารวจเอกซึ�งดํารงตําแหน่งจเรตํารวจแห่งชาติ

หรือรองผู้บญัชาการตํารวจ แหง่ชาต ิ

   (๒) ตําแหนง่จเรตํารวจแหง่ชาติและรองผู้บญัชาการ

ตํารวจแห่งชาติ จะได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั �งจากข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจโทหรือพล

ตํารวจเอก และเคยดํารง ตําแหน่งผู้ช่วยผู้บญัชาการ

ตํารวจแห่งชาติหรือรองจเรตํารวจแห่งชาติมาแล้วไม่

น้อยกวา่สองปี แตใ่นกรณีที�ไมม่ีผู้ใดเคยดํารงตําแหน่ง

ผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติมาแล้วถึงสองปี ให้

แต่งตั �งผู้ที�เคยดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจ

แหง่ชาตินานที�สดุเรียงตามลาํดบั 

69 มาตรา ๖๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๔ การแต่งตั �ง

ข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง ให้แต่งตั �งตาม

หลกัเกณฑ์และเงื�อนไข ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ตําแหน่งผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ จะได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั �งจากข้าราชการตํารวจ

ยศพลตํารวจเอกซึ�งดํารงตําแหน่งจเรตํารวจแห่งชาติ

หรือรองผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ 

   (๒) ตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และ

จเรตํารวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั �งจากข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจโทหรือพล

ตํารวจเอก และเคยดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บญัชาการ

ตํารวจแห่งชาติหรือรองจเรตํารวจแห่งชาติมาแล้วไม่

น้อยกว่าสองหนึ�งปี แต่ในกรณีที�ไม่มีผู้ ใดเคยดํารง

ตําแหนง่ผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติหรือรองจเร

ตํารวจแห่งชาติมาแล้วถึงสองหนึ�งปี ให้แต่งตั �งผู้ที�เคย

ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติหรือ
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โปรดเกล้าฯ แตง่ตั �งจากข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจ

ตรี 

   (๖) ตําแหน่งผู้ บังคับการ และพนักงานสอบสวน

ผู้ เชี�ยวชาญพิเศษ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แตง่ตั �งจากข้าราชการตํารวจยศพนัตํารวจเอกซึ�งได้รับ

อตัราเงินเดือนพนัตํารวจเอก (พิเศษ) หรือพลตํารวจตรี 

   (๗) ตําแหนง่รองผู้บงัคบัการ และพนกังานสอบสวน

ผู้ เชี�ยวชาญ ให้แต่งตั �งจากข้าราชการตํารวจยศพัน

ตํารวจเอกหรือพนัตํารวจเอกซึ�งได้รับอตัราเงินเดือน

พนัตํารวจเอก (พิเศษ) 

   (๘) ตําแหน่งผู้ กํากับการ และพนักงานสอบสวน

ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แต่งตั �งจากข้าราชการตํารวจยศพัน

ตํารวจโทหรือพนัตํารวจเอก 
   (๙) ตําแหนง่รองผู้ กํากบัการ และพนกังานสอบสวน

ผู้ ชํานาญการพิเศษ ให้แตง่ตั �งจากข้าราชการตํารวจยศ

พนัตํารวจโท 

   (๑๐) ตําแหน่งสารวัตร และพนักงานสอบสวน

ผู้ ชํานาญการ ให้แต่งตั �งจากข้าราชการตํารวจยศร้อย

ตํารวจเอกขึ �นไปแตไ่มส่งูกวา่พนัตํารวจโท 

   (๑๑) ตําแหน่งรองสารวตัร และพนกังานสอบสวน 

ให้แตง่ตั �งจากข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจตรีขึ �นไป

แตไ่มส่งูกวา่ร้อยตํารวจเอก 

   (๑๒) ตําแหนง่ผู้บงัคบัหมู่ ให้แต่งตั �งจากข้าราชการ

ตํารวจยศสบิตํารวจตรีขึ �นไปแตไ่มส่งูกวา่ดาบตํารวจ 

   (๑๓) ตําแหน่งรองผู้ บังคับหมู่  ใ ห้แต่งตั �งจาก

ข้าราชการตํารวจชั �นพลตํารวจ 

   (๓) ตําแหน่งผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติและ

รองจเรตํารวจแหง่ชาติจะได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้า

ฯ แต่งตั �งจากข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจโท และ

เคยดํารงตําแหน่ง ผู้บญัชาการ ผู้บญัชาการสอบสวน 

หรือจเรตํารวจ มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

   (๔) ตําแหน่งผู้บัญชาการและจเรตํารวจ จะได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั �งจากข้าราชการตํารวจ

ยศพลตํารวจตรีหรือพลตํารวจโท และเคยดํารง

ตําแหน่งรองผู้บัญชาการ รองผู้บญัชาการสอบสวน 

หรือรองจเรตํารวจ มาแล้วไมน้่อยกวา่สามปี  

   (๕) ตําแหน่งรองผู้บัญชาการ จะได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แตง่ตั �งจากข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจ

ตรีและเคยดํารงตําแหน่งผู้บงัคบัการหรือผู้บงัคบัการ

สอบสวน มาแล้วไมน้่อยกวา่สามปี  

   (๖) ตําแหน่งผู้บงัคบัการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ แตง่ตั �งจากข้าราชการ ตํารวจยศพนัตํารวจเอก

ซึ�งได้รับอตัราเงินเดือนพนัตํารวจเอก (พิเศษ) หรือพล

ตํารวจตรี และเคยดํารงตําแหน่งรองผู้บงัคบัการหรือ

รองผู้บงัคบัการสอบสวน มาแล้วไมน้่อยกวา่สี�ปี  

   (๗)  ตํ าแหน่งรองผู้ บังคับการ  ใ ห้แต่งตั �ง จาก

ข้าราชการตํารวจยศพนัตํารวจเอก หรือพนัตํารวจเอก

ซึ�งได้รับอตัราเงินเดือนพนัตํารวจเอก (พิเศษ) และเคย

ดํารงตําแหน่งผู้ กํากับการ หรือผู้ กํากับการสอบสวน 

มาแล้วไมน้่อยกวา่สี�ปี  

   (๘) ตําแหน่งผู้ กํากับการ ให้แต่งตั �งจากข้าราชการ

ตํารวจยศพนัตํารวจโท หรือพนัตํารวจเอก และเคย

รองจเรตํารวจแหง่ชาตินานที�สดุเรียงตามลาํดบั 

   (๓) ตําแหน่งผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติและ

รองจเรตํารวจแหง่ชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

ฯ แต่งตั �งจากข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจโท และ

เคยดํารงตําแหน่งระดับผู้ บัญชาการ ผู้ บัญชาการ

สอบสวน หรือจเรตํารวจ มาแล้วไมน้่อยกวา่สองหนึ�งปี 

   (๔) ตําแหน่งผู้บัญชาการและจเรตํารวจ จะได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั �งจากข้าราชการตํารวจ

ยศพลตํารวจตรีหรือพลตํารวจโท และเคยดํารง

ตําแหน่งรองผู้บัญชาการ รองผู้บญัชาการสอบสวน 

หรือรองจเรตํารวจ มาแล้วไมน้่อยกวา่สามสองปี  

   (๕) ตําแหน่งรองผู้บัญชาการ จะได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แตง่ตั �งจากข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจ

ตรี และเคยดํารงตําแหน่งระดับผู้ บังคับการหรือผู้

บงัคบัการสอบสวน มาแล้วไมน้่อยกวา่สามปี  

   (๖) ตําแหน่งผู้บงัคบัการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ แต่งตั �งจากข้าราชการตํารวจยศพนัตํารวจเอก

ซึ�งได้รับอตัราเงินเดือนพนัตํารวจเอก (พิเศษ) หรือพล

ตํารวจตรี และเคยดํารงตําแหน่งระดบัรองผู้บงัคบัการ

หรือรองผู้บงัคบัการสอบสวน มาแล้วไมน้่อยกวา่สี�ปี  

   (๗)  ตํ าแหน่งรองผู้ บังคับการ  ใ ห้แต่งตั �ง จาก

ข้าราชการตํารวจยศพนัตํารวจเอก หรือพนัตํารวจเอก

ซึ�งได้รับอตัราเงินเดือนพนัตํารวจเอก (พิเศษ) และเคย

ดํารงตําแหน่งระดับผู้ กํากับการ หรือผู้ กํากับการ

สอบสวน มาแล้วไมน้่อยกวา่สี�ปี  

   (๘) ตําแหน่งผู้ กํากับการ ให้แต่งตั �งจากข้าราชการ
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การแตง่ตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหนง่ตาม (๒) 

ถึง (๑๓) อาจแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าด้วยก็

ได้ 

 

ดํารงตําแหน่งรองผู้ กํากับการหรือรองผู้ กํากับการ

สอบสวน มาแล้ว ไมน้่อยกวา่สี�ปี  

   (๙)  ตํ าแหน่ง รองผู้ กํ ากับการ  ใ ห้แต่ งตั �งจาก

ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท และเคยดํารง

ตําแหนง่สารวตัรมาแล้วไมน้่อยกวา่สี�ปี  

   (๑๐) ตําแหน่งสารวัตร ให้แต่งตั �งจากข้าราชการ

ตํารวจยศร้อยตํารวจเอกขึ �นไป แต่ไม่สงูกว่าพนัตํารวจ

โท และเคยดํารงตําแหน่งรองสารวตัรมาแล้วไม่น้อย

กวา่เจ็ดปี 

   (๑๑) ตําแหนง่รองสารวตัร ให้แต่งตั �งจากข้าราชการ

ตํารวจยศร้อยตํารวจตรีขึ �นไป แต่ไม่สงูกว่าร้อยตํารวจ

เอก 

   (๑๒) ตําแหน่งผู้บงัคบัหมู่ ให้แต่งตั �งจากข้าราชการ

ตํารวจยศสิบตํารวจตรีขึ �นไป แต่ไม่สงูกว่าดาบตํารวจ 

(๑๓ )  ตํ า แห น่ง รอ งผู้ บั งคับห มู่  ใ ห้ แต่ งตั �ง จ า ก

ข้าราชการตํารวจชั �นพลตํารวจ ระยะเวลาตามวรรค

หนึ�ง ให้นับระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่งจริง มิให้นับ

ระยะเวลา  ทวีคูณ และใ ห้นับจนถึ งวันสิ �น

ปีงบประมาณที�มีการแต่งตั �ง การแต่งตั �งข้าราชการ

ตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจแต่งตั �ง 

ให้ดํารงตําแหนง่เทียบเทา่ด้วยก็ได้ การแต่งตั �งให้ดํารง

ตําแหนง่ในสายงานสอบสวนให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ 

ตํารวจยศพนัตํารวจโท หรือพนัตํารวจเอก และเคย

ดํารงตําแหน่งระดับรองผู้ กํากับการหรือรองผู้ กํากับ

การสอบสวน มาแล้ว ไมน้่อยกวา่สี�ปี  

   (๙)  ตํ าแหน่ง รองผู้ กํ ากับการ  ใ ห้แต่ งตั �งจาก

ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท และเคยดํารง

ตําแหนง่ระดบัสารวตัรมาแล้วไ มน้่อยกวา่สี�ห้าปี  

   (๑๐) ตําแหน่งสารวัตร ให้แต่งตั �งจากข้าราชการ

ตํารวจยศร้อยตํารวจเอกขึ �นไป แต่ไม่สงูกว่าพนัตํารวจ

โท และเคยดํารงตําแหน่งระดบัรองสารวตัรมาแล้วไม่

น้อยกวา่เจ็ดปี 

   (๑๑) ตําแหนง่รองสารวตัร ให้แต่งตั �งจากข้าราชการ

ตํารวจยศร้อยตํารวจตรีขึ �นไป แต่ไม่สงูกว่าร้อยตํารวจ

เอก 

   (๑๒) ตําแหน่งผู้บงัคบัหมู่ ให้แต่งตั �งจากข้าราชการ

ตํารวจยศสบิตํารวจตรีขึ �นไป แตไ่มส่งูกวา่ดาบตํารวจ     

   (๑๓)  ตํ าแหน่งรองผู้ บังคับหมู่  ใ ห้แต่งตั �งจาก

ข้าราชการตํารวจชั �นพลตํารวจ  

     ระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ให้นับระยะเวลาที�ดํารง

ตําแหน่งจริง มิให้นบัระยะเวลาทวีคณู และโดยให้นบั

จนถึงวนัสิ �นปีงบประมาณที�มีการแต่งตั �ง สิบสองเดือน

เป็นหนึ�งปี เว้นแต ่

     (๑) ข้าราชการที�ได้รับการบรรจุแต่งตั �งหรือแต่งตั �ง

เลื�อนขั �นเป็นสญัญาบัตรครั �งแรก หากนับระยะเวลา

ตั �งแต่วนัที�เริ�มเป็นข้าราชการตํารวจชั �นสญัญาบตัรถึง

วนัที� ๓๐ กันยายน มีระยะเวลารวมแล้วไม่น้อยกว่า 

แปดเดือนให้นบัเป็นหนึ�งปี 
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     (๒) ข้าราชการตํารวจชั �นสญัญาบัตรที�ได้รับการ

แต่งตั �งเลื�อนตําแหน่งสงูขึ �นในวาระประจําปี ไม่ว่าจะ

ได้รับการแต่งตั �งเมื�อใดก็ตาม ให้นับระยะเวลาดาร

ดํารงตําแหนง่ถึงวนัที� ๓๐ กนัยายน เป็นหนึ�งปี 

     กรณีที�มีเหตุจําเป็นเพื�อประโยชน์แก่ทางราชการ 

ก.ตร. จะมีมติลดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งฝยการ

แตง่ตั �งให้ดํารงตําแหน่งระดบัผู้บงัคบัการขึ �นไปเฉพาะ

บคุคลใด เป็นกรณี ๆ ไป เป็นการเฉพาะให้แตกต่างไป

จากที�กําหนดไว้ในวรรคหนึ�งก็ได้ มติดังกล่าวต้องมี

คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ 

     การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตาม 

(๒) ถึง (๑๓) อาจแต่งตั �ง ให้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า

ด้วยก็ได้  

     การแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหนง่ในสายงานสอบสวนให้

เป็นไปตามมาตรา ๗๗ 

     ข้าราชการตํารวจซึ�งดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๖๙ 

(๑๒) หรือ (๑๓) อาจได้รับการคดัเลือกและแต่งตั �งให้

ดํารงตําแหน่งและมียศตามมาตรา ๖๙ (๑๑) ได้ ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดไว้ในกฎ ก.ตร. 

          ข้าราชการตํารวจซึ�งดํารงตําแหน่งตามมาตรา 

๖๙ (๑๓) อาจได้รับการคดัเลือกและแต่งตั �งให้ดํารง

ตําแหน่งและมียศตามมาตรา ๖๙ (๑๒) ได้ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดไว้ในกฎ ก.ตร. 
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52 มาตรา ๕๒  ข้าราชการตํารวจซึ�งดํารงตําแหน่งตาม

มาตรา ๕๑ (๑๒) หรือ (๑๓) อาจได้รับการคัดเลือก

และแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งและมียศตามมาตรา ๕๑ 

(๑๑) ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในกฎ 

ก.ตร. 

    ข้าราชการตํารวจซึ�งดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๕๑ 

(๑๓) อาจได้ รับการคัดเลือกและแต่งตั �งให้ดํารง

ตําแหน่งและมียศตามมาตรา ๕๑ (๑๒) ได้ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

 

71 มาตรา ๗๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ การแต่งตั �ง

ข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา ๗๐ 

(๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๗๐ (๑) ให้ ก.ตร. ดําเนินการคดัเลือกจาก

ผู้มีคณุสมบตัิตามมาตรา ๗๐ (๑) โดยคํานึงถึงอาวโุส 

ความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน และ

ประสบการณ์ในงานด้านสอบสวน หรืองานป้องกัน 

และปราบปรามประกอบกนั แล้วเสนอนายกรัฐมนตรี

นําความกราบบงัคมทลูเพื�อทรงพระกรุณา โปรดเกล้า

ฯ แตง่ตั �ง  

   (๒) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๗๐ (๒) (๓) และ (๔) ให้ผู้บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติ  จเรตํารวจแห่งชาติ  และรองผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติ ร่วมกนั พิจารณาคดัเลือก

จากข้าราชการตํารวจซึ�งมีคุณสมบตัิตามมาตรา ๗๐ 

(๒) (๓) และ (๔) แล้วแต่กรณี เสนอ ก.ตร. เพื�อ

ตรวจสอบ เมื�อ ก.ตร. เห็นว่าการคดัเลือกเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และเงื�อนไข ที�พระราชบญัญัตินี �กําหนด ให้ 

ก.ตร. เสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบงัคมทลูเพื�อ

ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แตง่ตั �ง  

     ในกรณีที� ก.ตร. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�พระราชบญัญตัินี �กําหนด 

ให้แจ้งให้ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติเพื�อดาํเนนิการให้

ถกูต้องตอ่ไป 

70 มาตรา ๗๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ การคัดเลือก

แตง่ตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา 

๖๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๖๙ (๑) ให้ ก.ตร. ดําเนินการคดัเลือกจาก

ผู้มีคณุสมบตัิตามมาตรา ๗๐ (๑) โดยคํานึงถึงอาวโุส 

ความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน และ

ประสบการณ์ในงานด้านสอบสวน หรืองานป้องกัน 

และปราบปรามประกอบกนั แล้วเสนอนายกรัฐมนตรี 

คัดเลือกรายชื�อข้าราชการตํารวจเสนอ ก.ตร. เพื�อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรี 

นําความกราบบงัคมทลูเพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แตง่ตั �ง  

   (๒) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๖๙ (๒) (๓) และ (๔) ให้ผู้บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติ  จเรตํารวจแห่งชาติ  และรองผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติ ร่วมกนั พิจารณาคดัเลือก

จากรายชื�อข้าราชการตํารวจซึ�งมีคุณสมบัติตาม

มาตรา ๗๐ (๒) (๓) และ (๔) แล้วแตก่รณี เสนอ ก.ตร. 

เพื�อตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เมื�อ 

ก.ตร. เห็นว่าการคดัเลือกเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

เงื�อนไข ที�พระราชบญัญัตินี �กําหนด ให้ ก.ตร. เสนอ

แล้วให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบงัคมทลูเพื�อทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตั �ง  
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     (๓) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๖๙ (๓) และ (๔) ให้ผู้บญัชาการตํารวจ

แห่งชาติคดัเลือกรายขื�อข้าราชการตํารวจเสนอ ก.ตร. 

ให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนําเสนอนายกรัฐมนตรีนํา

ความกราบบังคมทูลเพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แตง่ตั �ง 

     (๔) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๖๙ (๕) และ (๖) ให้ผู้บญัชาการตํารวจ

แห่งชาติ คดัเลือกรายชื�อข้าราชการตํารวจ โดยให้นํา

ข้อมูลการเสนอแต่งตั �งของหวัหน้าสว่นราชการระดบั

กองบัญชาการที� ไ ด้มี การพิจารณาเสนอใน รูป

คณะกรรมการตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. มาประกอบ

ดารพิจารณาด้วย หากมีความเห็นแตกต่างจากข้อมลู

การเสนอแตง่ตั �งขงหวัหน้าสว่นราชการให้ชี �แจงเหตผุล

ต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั �งข้าราชการ

ตํารวจตามมาตรา ๗๓ ก่อนเสนอ ก.ตร. พิจารณาให้

ความเห็นชอบ แล้วจึงนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความ

กราบบงัคมทลูเพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตั �ง 

     การจัดทําข้อมูลเสนอแต่งตั �งของหัวหน้าส่วน

ราชการตาม (๔) ให้พิจารณาเสนอรายชื�อได้เฉพาะ

ข้าราชการตํารวจที�ดํารงตําแหนง่ในสงักดัเทา่นั �น 

     ในกรณีที� ก.ตร. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และเ งื� อนไขที�พระราชบัญญัตินี �

กําหนดให้แจ้งให้ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื�อ

ดําเนินการให้ถกูต้องตอ่ไป 
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53 มาตรา ๕๓  การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารง

ตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๔๔ (๑) ให้นายกรัฐมนตรีคดัเลือกรายชื�อ

ข้าราชการตํารวจ แล้วเสนอ ก.ต.ช. เพื�อพิจารณาให้

ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนําความ

กราบบงัคมทลูเพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตั �ง 

   (๒) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๔๔ (๒) (๓) และ (๔) ให้ผู้ บัญชาการ

ตํารวจแหง่ชาติคดัเลอืกรายชื�อข้าราชการตํารวจเสนอ 

ก.ตร. เพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วให้

นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื�อทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตั �ง 

 

72 มาตรา ๗๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ การแต่งตั �ง

ข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา ๗๐ 

(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๗๐ (๕) และ (๖) ให้ผู้บญัชาการตํารวจ

แห่งชาติ จเรตํารวจแห่งชาติ และรองผู้ บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติร่วมกัน พิจารณาคัดเลือกจากผู้ มี

คณุสมบตัิตามมาตรา ๗๐ (๕) และ (๖) แล้วแต่กรณี 

ไมว่า่อยูใ่นสาํนกังาน ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติหรือ

กองบญัชาการใด แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีนําความ

กราบบงัคมทลู เพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตั �ง  

   (๒) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๗๐ (๗) ในสํานกังาน ผู้บญัชาการตํารวจ

แห่งชาติ ให้ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติและรองผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติร่วมกนั พิจารณาคดัเลือก

จากผู้มีคุณสมบตัิตามมาตรา ๗๐ (๗) ในสํานกังานผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติ แล้วให้ผู้บญัชาการตํารวจ

แหง่ชาติเป็นผู้สั�งแตง่ตั �ง ๒๘  

   (๓) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๗๐ (๗) ในกองบัญชาการที�ไม่สังกัด

สาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บญัชาการ

และรองผู้บญัชาการ ร่วมกนัพิจารณาคดัเลือกจากผู้มี

คุณสมบัติตามมาตรา ๗๐ (๗) ในกองบญัชาการนั �น 

แล้วให้ผู้บญัชาการ เป็นผู้สั�งแตง่ตั �ง  

   (๔) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

71 มาตรา ๗๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ การแต่งตั �ง

ข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา ๖๙ 

(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) ลง

มาในสาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ ให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๗๐ (๕) และ (๖) ให้ผู้บญัชาการตํารวจ

แห่งชาติ จเรตํารวจแห่งชาติ และรองผู้ บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติร่วมกัน พิจารณาคัดเลือกจากผู้ มี

คณุสมบตัิตามมาตรา ๗๐ (๕) และ (๖) แล้วแต่กรณี 

ไม่ว่าอยู่ในสํานกังานผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติหรือ

กองบญัชาการใด แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีนําความ

กราบบงัคมทลู เพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตั �ง  

   (๒) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๗๐ (๗) ในสํานกังานผู้บญัชาการตํารวจ

แห่งชาติ ให้ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติและรองผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติร่วมกนั พิจารณาคดัเลือก

จากผู้มีคุณสมบตัิตามมาตรา ๗๐ (๗) ในสํานกังานผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติ แล้วให้ผู้บญัชาการตํารวจ

แหง่ชาติเป็นผู้สั�งแตง่ตั �ง ๒๘  

   (๓) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๗๐ (๗) ในกองบัญชาการที�ไม่สังกัด

สาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บญัชาการ

และรองผู้บญัชาการ ร่วมกนัพิจารณาคดัเลือกจากผู้มี

คุณสมบัติตามมาตรา ๗๐ (๗) ในกองบญัชาการนั �น 

แล้วให้ผู้บญัชาการ เป็นผู้สั�งแตง่ตั �ง  
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ตามมาตรา ๗๐ (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) 

ในสํานักงานผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  ใ ห้ผู้

บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ และรองผู้บญัชาการตํารวจ

แห่งชาติ และจเรตํารวจแห่งชาติร่วมกันพิจารณา

คดัเลือกจากผู้มีคุณสมบตัิ ตามมาตรา ๗๐ (๘) (๙) 

(๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) แล้วแต่กรณีซึ�งดํารง

ตําแหน่งในสํานักงาน ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

แล้วให้ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติเป็นผู้สั�งแตง่ตั �ง                                                                                                                 

   (๕) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๗๐ (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) 

ในกองบัญชาการที�มิได้สงักัดสํานกังานผู้บญัชาการ

ตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บญัชาการและรองผู้บญัชาการ

ร่วมกนัพิจารณาคดัเลอืกจากผู้มีคณุสมบตัิตามมาตรา 

๗๐ (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) แล้วแต่กรณี 

ซึ�งดํารงตําแหน่งในกองบัญชาการนั �น  แล้วให้ผู้

บญัชาการ เป็นผู้สั�งแต่งตั �ง การแต่งตั �งตาม (๔) และ 

(๕) ให้ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติหรือผู้บญัชาการ รับ

ฟังความเห็นตามข้อเสนอแนะของผู้ บังคับการที�

เกี�ยวข้องด้วย 

   (๔) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๗๐ (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) 

ในสํานักงานผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  ใ ห้ผู้

บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ และรองผู้บญัชาการตํารวจ

แห่งชาติ และจเรตํารวจแห่งชาติร่วมกันพิจารณา

คดัเลือกจากผู้มีคุณสมบตัิ ตามมาตรา ๗๐ (๘) (๙) 

(๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) แล้วแต่กรณีซึ�งดํารง

ตําแหนง่ในสาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ แล้ว

ให้ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติเป็นผู้สั�งแตง่ตั �ง                                                  

   (๕) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๗๐ (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) 

ในกองบัญชาการที�มิได้สงักัดสํานกังานผู้บญัชาการ

ตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บญัชาการและรองผู้บญัชาการ

ร่วมกนัพิจารณาคดัเลอืกจากผู้มีคณุสมบตัิตามมาตรา 

๗๐ (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) แล้วแต่กรณี 

ซึ�งดํารงตําแหน่งในกองบัญชาการนั �น  แล้วให้ผู้

บญัชาการ เป็นผู้สั�งแต่งตั �ง การแต่งตั �งตาม (๔) และ 

(๕) ให้ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติหรือผู้บญัชาการ รับ

ฟังความเห็นตามข้อเสนอแนะของผู้ บังคับการที�

เกี�ยวข้องด้วย ให้ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้มี

อํานาจสั�งแต่งตั �งในส่วนกองบัญชาการที�มิได้สังกัด

สาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บญัชาการ

เป็นผู้ มีอํานาจสั�งแต่งตั �ง โดยให้นําข้อมูลการเสนอ

แต่งตั �งของหวัหน้าส่วนราชการระดบักองบญัชาการ

หรือกองบงัคบัการแล้วแตก่รณี ที�ได้การพิจารณาเสนอ

ในรูปแบบคณะกรรมการตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. มา
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ประกอบการพิจารณาด้วย หากมีความเห็นแตกต่าง

จากข้อมลูการเสนอแตง่ตั �งของหวัหน้าสว่นราชการ ให้

ชี �แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั �ง

ข้าราชการตํารวจตามมาตรา ๗๓ 

    การจัดทําข้อมูลการเสนอแต่งตั �งตามวรรคหนึ�ง ให้

พิจารณาเสนอรายชื�อได้เฉพาะข้าราชการตํารวจที�

ดํารงตําแหนง่ในสงักดัเทา่นั �น 

    การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง 

มาตรา ๖๙ (๑๑) ลงมาไม่สงูกว่าตําแหน่งเดิมภายใน

กองบัญชาการในสํานักงานผู้ บัญชาการตํารวจ

แห่งชาติให้ผู้ บัญชาการเป็นผู้ มีอํานาจสั�งแต่งตั �ง 

สําหรับการแต่งตั �งภายในกองบังคับการ ให้ผู้บังคับ

การเป็นผู้มีอํานาจสั�งแตง่ตั �ง 

    การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตาม

มาตรา ๖๙ (๗) ลงมาไม่สงูกว่าตําแหน่งเดิม ระหว่าง

ส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ (๑)  และ (๒) ให้ผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติและผู้บญัชาการที�เกี�ยวข้อง

ทําความตกลงกันแล้วให้ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ

หรือผู้บญัชาการที�ประสงค์จะแต่งตั �งข้าราชการตํารวจ

ผู้ นั �นเป็นผู้ สั�งแต่งตั �ง สําหรับการแต่งตั �งข้าราชการ

ตํารวจระหว่างกองบญัชาการที�มิได้สงักดัสํานกังานผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บญัชาการที�เกี�ยวข้อง

ทําความตกลงกัน แล้วให้ผู้บัญชาการที�ประสงค์จะ

แตง่ตั �งข้าราชการตํารวจผู้นั �นเป็นผู้สั�งแตง่ตั �ง 
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54 มาตรา ๕๔  การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารง

ตําแหน่งตั �งแต่มาตรา ๔๔ (๕) ลงมาและเป็นการ

แตง่ตั �งในสาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติหรือใน

กองบญัชาการ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา  ๔๔ (๕)  และ (๖)  ในสํานักงานผู้

บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้ บัญชาการตํารวจ

แหง่ชาติคดัเลอืกรายชื�อข้าราชการตํารวจในสาํนกังาน

ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติเสนอ ก.ตร. เพื�อพิจารณา

ให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนําความ

กราบบงัคมทลูเพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตั �ง 

   ในกรณีเ ป็นการแต่งตั �ง ข้าราชการตํารวจใน

กองบัญชาการที�สงักัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจ

แห่ งชาติ ใ ห้ผู้ บัญชาการตํ า รวจแห่ งชาติ รับ ฟัง

ข้อเสนอแนะของผู้บญัชาการที�เกี�ยวข้องด้วย 

   (๒) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๔๔ (๕) และ (๖) ในกองบญัชาการที�มิได้

สังกัดสํานักงานผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้

บัญชาการคัดเลือกรายชื�อข้าราชการตํารวจใน

กองบัญชาการนั �นเสนอผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

เพื�อพิจารณาเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบก่อนแล้วให้

นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื�อทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตั �ง 

   ในกรณีที�ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติเห็นว่า การ

คดัเลอืกของผู้บญัชาการตามวรรคหนึ�งยงัไมเ่หมาะสม 

ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะทําความเห็นพร้อม

73 มาตรา ๗๓ ภายใต้บงัคบัมาตรา ๗๔ การแต่งตั �งให้

ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

(๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) ให้แต่งตั �งตามหลกัเกณฑ์

และเงื�อนไข ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) การแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหนง่ตามมาตรา ๗๐ (๓) 

(๔) (๕) และ (๖) ให้พิจารณา จากข้าราชการตํารวจใน

สายงานตามมาตรา ๕๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทั �งหมดไม่ว่าจะดํารง

ตําแหนง่ในสาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติหรือ

กองบญัชาการใด  

   (๒) การแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหนง่ตามมาตรา ๗๐ (๗) 

(๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) ให้พิจารณาเฉพาะจาก

ข้าราชการตํารวจซึ�งดํารงตําแหน่งในสํานักงานผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติ หรือกองบญัชาการที�มิได้

สงักดัสาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติเดียวกบัที�

มีตําแหนง่วา่งลง                                                                                

   การแต่งตั �งตาม (๑) และ (๒) ต้องพิจารณาแต่งตั �ง

จากผู้ ได้รับคะแนนสงูสดุในการ ประเมินตามมาตรา 

๗๕ เรียงตามลาํดบั ในกรณีที�มีคะแนนประเมินเท่ากนั 

และไม่สามารถแต่งตั �ง ผู้ ได้รับคะแนนเท่ากนัทั �งหมด 

ให้แตง่ตั �งตามความรู้ความสามารถอนัเป็นที�ประจกัษ์

ตามหลกัเกณฑ์ ที� ก.ตร. กําหนด ในกรณีมีเหตจํุาเป็น

อนัมิอาจหลกีเลี�ยงได้เพื�อให้เกิดความเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ จะตราพระราช

กฤษฎีกากําหนดหน่วยงานหรือตําแหน่งใดเป็นการ

เฉพาะ เพื�อให้มีการแต่งตั �งด้วยวิธีการที�แตกต่างไป
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มาตรา ๗๒ ภายใต้บงัคบัมาตรา ๗๔ การแต่งตั �งให้

ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

(๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) ให้แต่งตั �งตามหลกัเกณฑ์

และเงื�อนไข ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) การแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหนง่ตามมาตรา ๗๐ (๓) 

(๔) (๕) และ (๖) ให้พิจารณา จากข้าราชการตํารวจใน

สายงานตามมาตรา ๕๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทั �งหมดไม่ว่าจะดํารง

ตําแหนง่ในสาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติหรือ

กองบญัชาการใด  

   (๒) การแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหนง่ตามมาตรา ๗๐ (๗) 

(๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) ให้พิจารณาเฉพาะจาก

ข้าราชการตํารวจซึ�งดํารงตําแหน่งในสํานักงานผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติ หรือกองบญัชาการที�มิได้

สงักดัสาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติเดียวกบัที�

มีตําแหนง่วา่งลง                                                                            

   การแต่งตั �งตาม (๑) และ (๒) ต้องพิจารณาแต่งตั �ง

จากผู้ ได้รับคะแนนสงูสดุในการ ประเมินตามมาตรา 

๗๕ เรียงตามลาํดบั ในกรณีที�มีคะแนนประเมินเท่ากนั 

และไม่สามารถแต่งตั �ง ผู้ ได้รับคะแนนเท่ากนัทั �งหมด 

ให้แตง่ตั �งตามความรู้ความสามารถอนัเป็นที�ประจกัษ์

ตามหลกัเกณฑ์ ที� ก.ตร. กําหนด ในกรณีมีเหตจํุาเป็น

อนัมิอาจหลกีเลี�ยงได้เพื�อให้เกิดความเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ จะตราพระราช

กฤษฎีกากําหนดหน่วยงานหรือตําแหน่งใดเป็นการ

เฉพาะ เพื�อให้มีการแต่งตั �งด้วยวิธีการที�แตกต่างไป
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ข้อเสนอแนะและเหตผุลเสนอ ก.ตร. เพื�อประกอบการ

พิจารณาด้วยก็ได้ 

(๓) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตั �งแต่มาตรา ๔๔ (๗) ลงมาในสํานกังานผู้บญัชาการ

ตํารวจแห่งชาติหรือในกองบัญชาการที�มิได้สังกัด

สาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บญัชาการ

ตํารวจแห่งชาติหรือผู้บญัชาการเป็นผู้ สั�งแต่งตั �งจาก

ข้าราชการตํารวจในสํานักงานผู้ บัญชาการตํารวจ

แหง่ชาติหรือในกองบญัชาการนั �น แล้วแต่กรณี โดยให้

ผู้บงัคบัการที�เกี�ยวข้องมีข้อเสนอแนะและมีสว่นร่วมใน

การให้ความเห็นชอบด้วย และหากไม่เป็นที�ยุติ ให้ผู้

บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ ชี �ขาด แต่ในการ

แตง่ตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตั �งแต่มาตรา 

๔๔ (๘) ลงมา ไม่สูงกว่าตําแหน่งเดิมภายในกอง

บังคับการที�สังกัดสํานักงานผู้ บัญชาการตํารวจ

แหง่ชาติหรือในกองบญัชาการที�มิได้สงักดัสํานกังานผู้

บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้ บังคับการเป็นผู้ สั�ง

แตง่ตั �ง 

   การกําหนดขั �นตอนใด ๆ อนัจะเป็นการชะลอ จํากดั 

ตดัทอน หรือยบัยั �งการใช้อํานาจของผู้มีอํานาจตาม

มาตรา ๕๔ (๓) จะกระทํามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที�

กฎหมายบัญญัติหรือเพื�อประโยชน์ของทางราชการ

ตามที� ก.ตร. กําหนด 

   ในกรณีการแต่งตั �ง ข้าราชการตํารวจให้ดํารง

ตําแหน่งตั �งแต่มาตรา ๔๔ (๘)  ลงมาไม่สูงกว่า

ตําแหน่งเดิมในกองบัญชาการที�สังกัดสํานักงานผู้

จากที�บัญญัติไว้ในมาตรานี �ก็ ไ ด้  โดยในพระราช

กฤษฎีกา ดงักลา่วให้ระบหุน่วยงานหรือตําแหน่งไว้ให้

ชดัเจน โดยจะกําหนดให้ใช้เป็นการทั�วไปไมไ่ด้ 

 

 

 

 

 

 

73 

จากที�บัญญัติไว้ในมาตรานี �ก็ ไ ด้  โดยในพระราช

กฤษฎีกา ดงักลา่วให้ระบหุน่วยงานหรือตําแหน่งไว้ให้

ชดัเจน โดยจะกําหนดให้ใช้เป็นการทั�วไปไมไ่ด้ 

มาตรา ๗๒ การแต่งตั �ง ข้าราชการตํารวจเลื�อน

ตําแหน่งสูงขึ �นตามมาตรา ๖๙ (๗) ลงมา ในส่วน

ราชการตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๒) ให้พิจารณา

แตง่ตั �งได้เฉพาะผู้ที�ดํารงตําแหนง่ในสว่นราชการนั �น 

 

มาตรา ๗๓  การคัดเลือกหรือแต่งตั �งข้าราชการ

ตํารวจตามมาตรา ๖๙ (๓) ลงมา ให้มีคณะกรรมการ

พิจารณาการแต่งตั �งข้าราชการตํารวจเพื�อทําหน้าที�

พิจารณาตรวจสอบคุณสมบตัิและความเหมาะสมใน

การคัดเลือกหรือแต่งตั �ง ข้าราชการตํารวจดํารง

ตําแหนง่ตา่งๆ ก่อนที�ผู้มีอํานาจสั�งแตง่ตั �ง ดงันี � 

     (๑) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั �งข้าราชการ

ตํารวจระดบัสาํนกังานตํารวจแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที�

พิจารณาคดัเลือกข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๖๙ (๓) ถึง (๖) และพิจารณาแต่งตั �ง

ข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหนง่ตามมาตรา ๖๙ (๗) 

ลงมาในสงักัดสํานกังานผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ 

โดยมีองค์ประกอบดงันี � 

    (ก) การคดัเลือกข้าราชการตํารวจให้ดํารง

ตําแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๓) ถึง (๖) ประกอบด้วย ผู้

บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธาน จเรตํารวจ

แห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทุกคน

เป็นกรรมการ ผู้แทนสํานกังาน ก.พ.  จํานวนหนึ�งคน
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บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้ บัญชาการเป็นผู้ สั�ง

แต่งตั �งโดยรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ บังคับการที�

เกี�ยวข้องด้วย 

เป็นกรรมการ 

    (ข) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารง

ตําแหนง่ตามมาตรา ๖๙ (๗) ลงมา ในสงักดัสาํนกังาน

ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ ประกอบด้วย ผู้บญัชาการ

ตํารวจแห่งชาติเป็นประธาน จเรตํารวจแห่งชาติและ

รองผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติทกุคน เป็นกรรมการ 

    ใ ห้ ผู้ บัญ ช า ก า ร ห น่ ว ย ง า น ที� มี ห น้ า ที�

รับผิดชอบงานบริหารงานบคุคลเป็นเลขานกุาร และผู้

บงัคบัการหน่วยงานที�มีหน้าที�รับผิดชอบงานกําลงัพล 

เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 

     (๒) คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั �งข้าราชการ

ตํารวจระดบักองบญัชาการ มีอํานาจหน้าที�พิจารณา

แต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 

๖๙ (๗) ลงมา ในสังกัดกองบัญชาการที�มิได้สังกัด

สาํนกังานผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ หรือตามมาตรา 

๖๙ (๑๑) ลงมา ไมสูงกว่าตําแหน่ง เดิมภายใน

กองบญัชาการในสงักัดสํานกังานผู้บญัชาการตํารวจ

แห่งชาติ แล้วแต่กรณี ประกอบด้วย หัวหน้าส่วน

ราชการระดับกองบัญชาการเป็นประธาน และรอง

หวัหน้าสว่นราชการ เป็นกรรมการ 

 ให้ผู้บงัคบัการหรือผู้ กํากับการ แล้วแต่กรณี 

ที�รับผิดชอบงานกําลงัพล เป็นเลขานกุาร และผู้ กํากับ

การ หรือสารวตัร แล้วแต่กรณี ที�รับผิดชอบงานกําลงั

พลเป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 

     (๓) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั �งข้าราชการ

ตํารวจระดบักองบงัคับการ มีอํานาจหน้าที�พิจารณา
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แตง่ตั �งข้าราชการตํารวจดํารงตําแหนง่ตามมาตรา ๖๙ 

(๑)  ลงมา ไม่สูงกว่าตําแหน่ง เดิมภายในสังกัด 

ประกอบด้วยหวัหน้าสว่นราชการระดบักองบงัคบัการ

เป็นประธาน และรองหัวหน้าส่วนราชการ เ ป็น

กรรมการ สําห รับตํารวจภูธรจังหวัด  ใ ห้ผู้ แทน

คณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงาน

ตํารวจของตํารวจภูธรจังหวดั จํานวน ๑ คน ร่วมเป็น

กรรมการด้วย 

    ให้ผู้ กํากับการที�รับผิดชอบงานกําลังพล

เป็นเลขานกุาร และสารวตัรที�รับผิดชอบงานกําลงัพล

เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 

 การคัดเลือกหรือแต่งตั �งข้าราชการตํารวจ

ตามมาตรา ๖๙ (๓) ลงมา ให้ผู้มีอํานาจคดัเลือก หรือ

แต่งตั �งพิจารณาจากรายชื�อข้าราชการตํารวจที�

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั �งข้าราชการตํารวจมีมติ

เสนอแนะ 

55 มาตรา ๕๕  การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารง

ตําแหน่งตั �งแต่มาตรา ๔๔ (๕) ลงมาจากสว่นราชการ

หนึ�งไปอีกส่วนราชการหนึ�งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๔๔ (๕) และ (๖) ระหว่างสํานักงานผู้

บัญชาการตํารวจแห่งชาติกับกองบัญชาการที�มิได้

สังกัดสํานักงานผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้ผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติและผู้บญัชาการที�เกี�ยวข้อง

ทําความตกลงกนั และให้ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ

74 มาตรา ๗๔ ในการแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหนง่รองผู้ กํากบั

การหรือผู้ กํากับการ เป็นครั �งแรก ให้แต่งตั �งให้ดํารง

ตําแหนง่ในสถานีตํารวจระดบัเลก็หรือระดบักลางก่อน 

และเมื�อดํารงตําแหนง่ครบสองปีแล้ว อาจย้ายไปดํารง

ตําแหนง่ในสถานีตํารวจระดบัใหญ่ได้ 

   การจะแต่งตั �งให้ผู้ ใดดํารงตําแหน่งในสถานีตํารวจ

ระดบัเล็กหรือระดบักลาง ให้พิจารณาจากคะแนนผล

การประเมินตามมาตรา ๗๕ ให้ผู้ ได้รับคะแนนสงูสุด

จากการประเมิน ตามมาตรา ๗๕ มีสทิธิเลอืกก่อนเรียง

ตามลาํดบัตามจํานวนตําแหนง่ที�วา่งอยู ่การแต่งตั �งให้

77 มาตรา ๗๔ ในการแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้

กํากบัการหรือผู้ กํากับการ เป็นครั �งแรก ให้แต่งตั �งให้

ดํารงตําแหนง่ในสถานีตํารวจระดบัเลก็หรือระดบักลาง

ก่อน และเมื�อดํารงตําแหนง่ครบสองปีแล้ว อาจย้ายไป

ดํารงตําแหนง่ในสถานีตํารวจระดบัใหญ่ได้ 

   การจะแต่งตั �งให้ผู้ ใดดํารงตําแหน่งในสถานีตํารวจ

ระดบัเล็กหรือระดบักลาง ให้พิจารณาจากคะแนนผล

การประเมินตามมาตรา ๗๕ ให้ผู้ ได้รับคะแนนสงูสุด

จากการประเมิน ตามมาตรา ๗๕ มีสทิธิเลอืกก่อนเรียง

ตามลาํดบัตามจํานวนตําแหนง่ที�วา่งอยู ่การแต่งตั �งให้
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เ ส น อ  ก . ต ร .  ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ก่ อ น  แ ล้ ว ใ ห้

นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื�อทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตั �ง 

   ในกรณีที�เป็นการแต่งตั �งข้าราชการตํารวจระหว่าง

กองบัญชาการที�มิได้สังกัดสํานักงานผู้ บัญชาการ

ตํารวจแหง่ชาติ ให้ผู้บญัชาการที�เกี�ยวข้องทําความตก

ลงกันและใ ห้ผู้ บัญชาการที� ประสง ค์จะแต่ งตั �ง

ข้าราชการตํารวจผู้ นั �นเสนอผู้ บัญชาการตํารวจ

แห่งชาติเพื�อนําเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบก่อน 

แล้วให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบงัคมทลูเพื�อทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตั �ง 

   ในกรณีที�ไม่อาจตกลงกันได้ ให้ผู้บญัชาการตํารวจ

แห่งชาติและผู้บญัชาการที�เกี�ยวข้องทําความเห็นและ

เหตผุลของตนเสนอ ก.ตร. เพื�อประกอบการพิจารณา

ด้วย 

   (๒) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตั �งแต่มาตรา ๔๔ (๗) ลงมาระหว่างสํานักงานผู้

บัญชาการตํารวจแห่งชาติกับกองบัญชาการที�มิได้

สังกัดสํานักงานผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติและผู้บญัชาการที�เกี�ยวข้อง

ทําความตกลงกนั และให้ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ

หรือผู้บญัชาการที�ประสงค์จะแต่งตั �งข้าราชการตํารวจ

ผู้นั �นเป็นผู้สั�งแตง่ตั �ง 

   (๓) การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตั �งแต่มาตรา ๔๔ (๗) ลงมาระหว่างกองบญัชาการที�

มิได้สงักัดสํานกังานผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติให้ผู้

ดํารงตําแหน่งรองผู้ กํากับการหรือผู้ กํากับการสถานี

ตํารวจระดบัใหญ่ ให้แตง่ตั �งจากผู้ เคยดํารงตําแหนง่ใน

สถานีตํารวจระดบัเล็กหรือระดบักลางมาแล้วไม่น้อย

กวา่สองปี 

ดํารงตําแหน่งรองผู้ กํากับการหรือผู้ กํากับการสถานี

ตํารวจระดบัใหญ่ ให้แตง่ตั �งจากผู้ เคยดํารงตําแหนง่ใน

สถานีตํารวจระดบัเล็กหรือระดบักลางมาแล้วไม่น้อย

กวา่สองปี 

 

มาตรา ๗๗ ในการแต่งตั �งข้าราชการตํารวจเลื�อน

ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสถานีตํารวจระดับผู้ กํากับการ

เป็นครั �งแรก ให้แตง่ตั �งไปดํารงตําแหนง่ในสถานีตํารวจ

ระดบัเลก็ตามมาตรา ๑๓(๑) 
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บัญชาการที� เ กี�ยวข้องทําความตกลงกันและให้ผู้

บญัชาการที�ประสงค์จะแต่งตั �งข้าราชการตํารวจผู้นั �น

เป็นผู้สั�งแตง่ตั �ง 

57-

61 

มาตรา ๕๗  การคดัเลอืก การทําความตกลงกนั การ

ให้ความเห็นชอบ และการแต่งตั �งข้าราชการตํารวจ

ตามมาตรา ๕๓ (๒) มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ ให้

พิจารณาโดยคํานึงถึงความอาวุโส ประวัติการรับ

ราชการ ผลการปฏิบตัิงาน ความประพฤติ และความรู้

ความสามารถประกอบกัน  ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

   การคดัเลือกและการแต่งตั �งข้าราชการตํารวจตาม

วรรคหนึ�ง ให้ผู้มีอํานาจคดัเลือกหรือแต่งตั �งพิจารณา

จากข้าราชการตํารวจที�คณะกรรมการคัดเลือก

เสนอแนะ 

   ให้ ก.ตร. แต่งตั �งคณะกรรมการคัดเลือกเพื�อทํา

หน้าที�ตรวจสอบข้าราชการตํารวจผู้ มีสิทธิดํารง

ตํ า แ ห น่ ง ต า ม ม า ต ร า  ๔ ๔  ( ๒ )  ถึ ง  ( ๑ ๐ )  โด ย

คณะกรรมการคัด เลือกดังกล่าวอย่าง น้อยต้อง

ประกอบด้วยรองหวัหน้าหนว่ยงานนั �นทกุคน 

มาตรา ๕๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๘ ข้าราชการ

ตํารวจผู้ ใดมีคุณวุฒิสูงขึ �น และมีสิทธิได้รับเงินเดือน

สงูขึ �นตามที� ก.ตร. กําหนด ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 

๖๔ เป็นผู้มีอํานาจสั�งเลื�อน 

มาตรา ๕๙  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการตํารวจหรือการแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้

75 มาตรา ๗๕ การประเมินตามมาตรา ๗๓ ให้ประเมิน

ตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไข ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) ความอาวโุสในการดํารงตําแหน่ง โดยให้ผู้ดํารง

ตําแหนง่นานที�สดุมีอาวโุสสงูสดุ และได้รับคะแนน ๕๐ 

คะแนน และผู้ มีอาวุโสลําดับถัดไป ให้ได้รับคะแนน

ลดลงปีละ ๕ คะแนน ในกรณีที�มีอาวุโสเท่ากัน ให้

ได้รับคะแนนเท่ากัน ทั �งนี � โดยให้นบัตั �งแต่วันที�ดํารง

ตําแหนง่จนถึง วนัสิ �นปีงบประมาณที�มีการประเมิน  

   (๒) ความรู้ความสามารถที�มีผลตอ่การปฏิบตัิงาน มี

คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน โดยให้ผู้บงัคบับญัชาประเมิน

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที� ก.ตร. กําหนด  

   (๓) ความพึงพอใจในบริการที�ประชาชนได้รับ มี

คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน โดยให้ประเมินตามมาตรา 

๗๖ สําหรับข้าราชการตํารวจที�ปฏิบัติหน้าที�ใน

หน่วยงานที�มิได้มีภารกิจในการบริการ ประชาชน

โดยตรงตามที� ก.ตร. กําหนด ให้มีการประเมินผล

สมัฤทธิ�ของภารกิจแทนการประเมิน ความพึงพอใจ

ของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที� ก.ตร.

กําหนด แต่หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังกล่าวต้อง

กําหนดให้มีการประเมินผลสมัฤทธิ�ของหน่วยงานและ

ให้ผู้ปฏิบตัิหน้าที�ในหน่วยงานนั �น ได้รับคะแนนตามที�

หน่วยงานนั �นได้รับ ในกรณีที� ก.ตร. ยงัมิได้กําหนด

หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินตามมาตรานี � หรือ

74 มาตรา ๗๕ การประเมินตามมาตรา ๗๓ ให้ประเมิน

ตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไข ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) ความอาวโุสในการดํารงตําแหน่ง โดยให้ผู้ดํารง

ตําแหนง่นานที�สดุมีอาวโุสสงูสดุ และได้รับคะแนน ๕๐ 

คะแนน และผู้ มีอาวุโสลําดับถัดไป ให้ได้รับคะแนน

ลดลงปีละ ๕ คะแนน ในกรณีที�มีอาวุโสเท่ากัน ให้

ได้รับคะแนนเท่ากัน ทั �งนี � โดยให้นบัตั �งแต่วันที�ดํารง

ตําแหนง่จนถึง วนัสิ �นปีงบประมาณที�มีการประเมิน  

   (๒) ความรู้ความสามารถที�มีผลตอ่การปฏิบตัิงาน มี

คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน โดยให้ผู้บงัคบับญัชาประเมิน

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที� ก.ตร. กําหนด  

   (๓) ความพึงพอใจในบริการที�ประชาชนได้รับ มี

คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน โดยให้ประเมินตามมาตรา 

๗๖ สําหรับข้าราชการตํารวจที�ปฏิบัติหน้าที�ใน

หน่วยงานที�มิได้มีภารกิจในการบริการ ประชาชน

โดยตรงตามที� ก.ตร. กําหนด ให้มีการประเมินผล

สมัฤทธิ�ของภารกิจแทนการประเมิน ความพึงพอใจ

ของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที� ก.ตร.

กําหนด แต่หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังกล่าวต้อง

กําหนดให้มีการประเมินผลสมัฤทธิ�ของหน่วยงานและ

ให้ผู้ปฏิบตัิหน้าที�ในหน่วยงานนั �น ได้รับคะแนนตามที�

หน่วยงานนั �นได้รับ ในกรณีที� ก.ตร. ยงัมิได้กําหนด

หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินตามมาตรานี � หรือ
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ดํารงตําแหนง่ใด ผู้ได้รับการบรรจหุรือได้รับการแต่งตั �ง

ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที� ก.ตร. 

กําหนดตามมาตรา ๔๕ เว้นแต่มีเหตุผลและความ

จําเป็น ก.ตร. อาจอนมุตัิให้บรรจหุรือแตง่ตั �งข้าราชการ

ตํารวจที�ไม่มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที�

กําหนดไว้ก็ได้ 

   การแตง่ตั �งข้าราชการตํารวจไปดํารงตําแหน่งอื�นใน

สาํนกังานตํารวจแห่งชาติต้องแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่ง

ที�ไม่ตํ�ากว่าตําแหน่งเดิม เว้นแต่มีเหตุผลและความ

จําเป็น ก.ตร. อาจอนมุตัิให้แต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งที�

ตํ�ากวา่ตําแหนง่เดิมเป็นพิเศษเฉพาะรายได้ 

มาตรา ๖๐  ผู้ ได้ รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการตํารวจตามมาตรา ๕๐ ให้ทดลองปฏิบัติ

หน้าที�ราชการในตําแหน่งที�ได้รับแต่งตั �ง โดยมีกําหนด

ระยะเวลาไมน้่อยกวา่หกเดือน 

  หลักเกณฑ์และวิ ธีการเกี�ยวกับการทดลอง การ

ประเมินผลการทดลอง การรายงานผลการทดลองและ

การยกเว้นไม่ต้องทดลองปฏิบตัิหน้าที�ราชการ รวมทั �ง

การสั�งให้ออกจากราชการอนัเนื�องมาจากการทดลอง

ปฏิบัติหน้าที�ราชการ ให้เป็นไปตามที�กําหนดในกฎ 

ก.ตร. 

   ผู้ใดถกูสั�งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบตัิ

หน้าที�ราชการ ไม่ให้ถือว่าผู้ นั �นเคยเป็นข้าราชการ

ตํารวจ แตท่ั �งนี � ไมก่ระทบกระเทือนถึงการปฏิบตัิหน้าที�

ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื�นที�

มาตรา ๗๖ วรรคสอง การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้

พิจารณาแตง่ตั �งตามหลกัอาวโุส โดยข้าราชการตํารวจ

ผู้ ใดดํารงตําแหน่งก่อน ให้ถือว่ามีอาวุโสสูงกว่า ใน

กรณีที�ดํารงตําแหน่งพร้อมกัน ให้พิจารณาการดํารง

ตําแหนง่ในระดบัถดัลงไปตามลาํดบั 

มาตรา ๗๖ วรรคสอง การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้

พิจารณาแตง่ตั �งตามหลกัอาวโุส โดยข้าราชการตํารวจ

ผู้ ใดดํารงตําแหน่งก่อน ให้ถือว่ามีอาวุโสสูงกว่า ใน

กรณีที�ดํารงตําแหน่งพร้อมกัน ให้พิจารณาการดํารง

ตําแหนง่ในระดบัถดัลงไปตามลาํดบั 

มาตรา ๗๔  การคัดเลือกหรือแต่งตั �งข้าราชการ

ตํารวจเลื�อนตําแหน่งสงูขึ �นในแต่ละระดบัตําแหน่ง ให้

พิจารณาดงันี � 

     (๑) ภายใต้บงัคบัมาตรา ๘๐ วรรคสอง ระดบัรองผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติ และจเรตํารวจแห่งชาติลง

มาถึงผู้ ช่วยผู้ บัญชากาตํารวจแห่งชาติและรองจเร

ตํารวจแหง่ชาติ ให้พิจารณาเรียงตามลาํดบัอาวโุส 

     (๒) ระดับผู้ บัญชาการและจเรตํารวจลงมาถึงผู้

บงัคบัการ ให้พิจารณาจากผู้ เหมาะสม เรียงตามลาํดบั

อาวุโสจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวน

ตําแหนง่วา่งในแตล่ะระดบั 

     (๓) ระดับรองผู้ บังคับการลงมาถึงสารวัตร ให้

พิจารณาเรียงตามอาวุโสจํานวนร้อยละสามสิบสาม

ของจํานวนตําแหน่งว่างในแต่ละระดับตําแหน่งของ

สว่นราชการตามมาตรา ๑๑ 

     (๔) จํานวนตําแหน่งว่างที�เหลือจากการพิจารณา

ตามข้อ (๒) และ (๓) ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงอาวโุส

และความรู้ความสามารถประกอบกนั 

     ในการพิจารณาความรู้ความสามารถ ให้คํานึงถึง

ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน และความ

ประพฤติ โดย ก.ตร. อาจกําหนดให้มีการประเมิน
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ได้รับจากทางราชการในระหว่างที�ผู้นั �นทดลองปฏิบตัิ

หน้าที�ราชการ 

มาตรา ๖๑   การสั�งให้ข้าราชการตํารวจประจํา

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใด หรือ

สํารองราชการในส่วนราชการใด โดยให้พ้นจาก

ตําแหน่งหน้าที� เดิมและโดยจะให้ขาดจากอัตรา

เงินเดือนในตําแหน่งเดิมหรือไม่ก็ได้ ให้ผู้ มีอํานาจ

ดังต่อไปนี �เป็นผู้ สั�งได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื�อนไขที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

(๑) นายกรัฐมนตรีสาํหรับผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ

(๒) ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติสําหรับข้าราชการ

ตํารวจทกุตําแหนง่ 

(๓)  ผู้ บัญชา การสําห รั บ ข้าราชกา รตํ า รวจใ น

กองบญัชาการหรือในสว่นราชการที�เรียกชื�ออย่างอื�นที�

มีฐานะเทียบเทา่กองบญัชาการ 

ความพึงพอใจในบริการที�ประชาชนได้รับจากสถานี

ตํารวจ กองกํากบัการ หรือหนว่ยงานอื�นที�เทียบเทา่ แล

เมื�อหนว่ยงานได้รับคะแนนความพึงพอใจ เป็นจํานวน

เทา่ใด ให้ถือวา่ผู้ซึ�งปฏิบตัิหน้าที�ในหน่วยงานนั �นได้รับ

คะแนนนั �นเทา่กนั 

     การพิจารณาเลื�อนตําแหนง่สงูขึ �นตาม (๒) (๓) (๔) 

ให้พิจารณาคดัเลือกหรือแต่งตั �งได้เฉพาะผู้ที�มีรายชื�อ

ตามที�ปรากฏอยู่ในบัญชีข้อมูลผู้ เหมาะสมเลื�อน

ตําแหน่งสูงขึ �นเท่านั �น ทั �งนี � การจัดทําบัญชีข้อมูลผู้

เหมาะสมเลื� อนตํ าแหน่งสูงขึ �น  ใ ห้ เ ป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดไว้ในกฎ ก.ตร.  

     สําหรับการแต่งตั �งเลื�อนตําแหน่งสงูขึ �นในตําแหน่ง

ควบปรับระดับเพิ�ม-ลดได้ในตัวเอง ให้เป็นไปตามที� 

ก.ตร. กําหนด 

     สํ านักงาน ตํ า รวจแห่ งชาติ อาจ กําหนดใ ห้ มี

หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกแตง่ตั �งข้าราชการตํารวจ ดํารง

ตําแหน่งระดับผู้ บังคับการขึ �นไปสําหรับผู้ ที�จะครบ

เกษียณอายรุาชการเป็นการเฉพาะ ทั �งนี �ให้กําหนดไว้

ในกฎ ก.ตร. 

  76 มาตรา ๗๖ การประเมินตามมาตรา ๗๕ (๓) ให้

ประเมินตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไข ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) ให้มีการประเมินความพึงพอใจในบริการที�

ประชาชนได้รับจากสถานีตํารวจ กองกํากบัการ หรือ

หน่วยงานอื�นที�เทียบเท่า และเมื�อหน่วยงานได้รับ

คะแนนความพงึพอใจ เป็นจํานวนเท่าใด ให้ถือว่าผู้ซึ�ง

ปฏิบตัิหน้าที�ในหนว่ยงานนั �นได้รับคะแนนนั �นเทา่กนั  

 มาตรา ๗๖ การประเมินตามมาตรา ๗๕ (๓) ให้

ประเมินตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไข ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) ให้มีการประเมินความพึงพอใจในบริการที�

ประชาชนได้รับจากสถานีตํารวจ กองกํากบัการ หรือ

หน่วยงานอื�นที�เทียบเท่า และเมื�อหน่วยงานได้รับ

คะแนนความพงึพอใจ เป็นจํานวนเท่าใด ให้ถือว่าผู้ซึ�ง

ปฏิบตัิหน้าที�ในหนว่ยงานนั �นได้รับคะแนนนั �นเทา่กนั  
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   (๒) คะแนนความพึงพอใจในบริการที�ประชาชน

ได้รับของหน่วยงานในระดบั กองบังคับการใด ให้

ถือเอาคะแนนความพึงพอใจในบริการที�ประชาชน

ได้รับของทุกสถานีตํารวจ กองกํากับการ หรือ

หน่วยงานที�เทียบเท่าที�อยู่ในสงักดัมาเฉลี�ย ได้จํานวน

เท่าใดให้ถือเป็นคะแนน ความพึงพอใจในบริการที�

ประชาชนได้รับของกองบงัคบัการนั �น และให้ถือวา่ผู้ซึ�ง

ปฏิบตัิหน้าที� ในกองบงัคับการนั �นได้รับคะแนนนั �น

เทา่กนั ๓๐                                                                                                                              

   (๓) คะแนนความพึงพอใจในบริการที�ประชาชน

ได้รับของหน่วยงานในระดับ กองบัญชาการใด ให้

ถือเอาคะแนนความพึงพอใจในบริการที�ประชาชน

ได้รับของทุกกองบงัคบัการ ที�อยู่ในสงักดัมาเฉลี�ย ได้

จํานวนเท่าใดให้ถือเป็นคะแนนความพึงพอใจใน

บริการที�ประชาชนได้รับ ของกองบญัชาการนั �น และให้

ถือว่าผู้ ซึ�งปฏิบัติหน้าที�ในกองบัญชาการนั �นได้รับ

คะแนนนั �นเท่ากัน ในการประเมินความพึงพอใจใน

บริการที�ประชาชนได้รับสําหรับหน่วยงานตาม (๑) ให้

สํานกังานสถิติแห่งชาติเป็นผู้สํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลมุ มิติความมี

ประสทิธิภาพ ความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบตัิ และ

ความสะดวกในการเข้าถึง กระบวนการยตุิธรรม ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที� ก.ตร.กําหนด และเมื�อผลการ

สํารวจเป็นประการใด ให้ประกาศให้ประชาชนและ

แจ้งให้หนว่ยงานที�ถกูประเมินทราบด้วย ในการสํารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนตามวรรคสอง ให้สาํนกังาน

   (๒) คะแนนความพึงพอใจในบริการที�ประชาชน

ได้รับของหน่วยงานในระดบั กองบังคับการใด ให้

ถือเอาคะแนนความพึงพอใจในบริการที�ประชาชน

ได้รับของทุกสถานีตํารวจ กองกํากับการ หรือ

หน่วยงานที�เทียบเท่าที�อยู่ในสงักดัมาเฉลี�ย ได้จํานวน

เท่าใดให้ถือเป็นคะแนน ความพึงพอใจในบริการที�

ประชาชนได้รับของกองบงัคบัการนั �น และให้ถือวา่ผู้ซึ�ง

ปฏิบตัิหน้าที� ในกองบงัคับการนั �นได้รับคะแนนนั �น

เทา่กนั ๓๐                                                                                                                                                                                

   (๓) คะแนนความพึงพอใจในบริการที�ประชาชน

ได้รับของหน่วยงานในระดับ กองบัญชาการใด ให้

ถือเอาคะแนนความพึงพอใจในบริการที�ประชาชน

ได้รับของทุกกองบงัคบัการ ที�อยู่ในสงักดัมาเฉลี�ย ได้

จํานวนเท่าใดให้ถือเป็นคะแนนความพึงพอใจใน

บริการที�ประชาชนได้รับ ของกองบญัชาการนั �น และให้

ถือว่าผู้ ซึ�งปฏิบัติหน้าที�ในกองบัญชาการนั �นได้รับ

คะแนนนั �นเท่ากัน ในการประเมินความพึงพอใจใน

บริการที�ประชาชนได้รับสําหรับหน่วยงานตาม (๑) ให้

สํานกังานสถิติแห่งชาติเป็นผู้สํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลมุ มิติความมี

ประสทิธิภาพ ความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบตัิ และ

ความสะดวกในการเข้าถึง กระบวนการยตุิธรรม ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที� ก.ตร.กําหนด และเมื�อผลการ

สํารวจเป็นประการใด ให้ประกาศให้ประชาชนและ

แจ้งให้หนว่ยงานที�ถกูประเมินทราบด้วย ในการสํารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนตามวรรคสอง ให้สาํนกังาน
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ตํารวจแหง่ชาติ เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย ตํารวจแหง่ชาติ เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย 

  77 มาตรา ๗๗ การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจในสายงาน

สอบสวนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ �น ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และเงื�อนไข ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ผู้บญัชาการสอบสวน จะได้ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ แต่งตั �งจากข้าราชการ ตํารวจยศพลตํารวจตรี

ห รือพลตํารวจโท และเคยดํารงตําแหน่งรองผู้

บญัชาการสอบสวนมาแล้ว ไมน้่อยกวา่สามปี  

  (๒) รองผู้บัญชาการสอบสวน จะได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั �งจาก ข้าราชการตํารวจยศพล

ตํารวจตรีและเคยดํารงตําแหน่งผู้บงัคบัการสอบสวน

มาแล้วไมน้่อยกวา่สามปี  

  (๓) ผู้บงัคบัการสอบสวน จะได้ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ แตง่ตั �งจากข้าราชการ ตํารวจยศพนัตํารวจเอก

ซึ�งได้รับอตัราเงินเดือนพนัตํารวจเอก (พิเศษ) หรือพล

ตํารวจตรีและเคยดํารง ตําแหน่งรองผู้ บังคับการ

สอบสวนมาแล้วไมน้่อยกวา่สี�ปี 

   (๔)  รองผู้ บังคับการสอบสวน ใ ห้แต่งตั �งจาก

ข้าราชการตํารวจยศพนัตํารวจเอก หรือพนัตํารวจเอก

ซึ�งได้รับอตัราเงินเดือนพนัตํารวจเอก (พิเศษ) และเคย

ดํารงตําแหนง่ ผู้ กํากบัการสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่า

สี�ปี 

   (๕) ผู้ กํากับการสอบสวน ให้แต่งตั �งจากข้าราชการ

ตํารวจยศพนัตํารวจโท หรือพนัตํารวจเอก และเคย

ดํารงตําแหน่งรองผู้ กํากบัการสอบสวนมาแล้วไม่น้อย

กวา่สี�ปี  

 มาตรา ๗๗ การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจในสายงาน

สอบสวนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ �น ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และเงื�อนไข ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ผู้บญัชาการสอบสวน จะได้ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ แต่งตั �งจากข้าราชการ ตํารวจยศพลตํารวจตรี

ห รือพลตํารวจโท และเคยดํารงตําแหน่งรองผู้

บญัชาการสอบสวนมาแล้ว ไมน้่อยกวา่สามปี  

  (๒) รองผู้บัญชาการสอบสวน จะได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั �งจาก ข้าราชการตํารวจยศพล

ตํารวจตรีและเคยดํารงตําแหน่งผู้บงัคบัการสอบสวน

มาแล้วไมน้่อยกวา่สามปี  

  (๓) ผู้บงัคบัการสอบสวน จะได้ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ แตง่ตั �งจากข้าราชการ ตํารวจยศพนัตํารวจเอก

ซึ�งได้รับอตัราเงินเดือนพนัตํารวจเอก (พิเศษ) หรือพล

ตํารวจตรีและเคยดํารง ตําแหน่งรองผู้ บังคับการ

สอบสวนมาแล้วไมน้่อยกวา่สี�ปี 

   (๔)  รองผู้ บังคับการสอบสวน ใ ห้แต่งตั �งจาก

ข้าราชการตํารวจยศพนัตํารวจเอก หรือพนัตํารวจเอก

ซึ�งได้รับอตัราเงินเดือนพนัตํารวจเอก (พิเศษ) และเคย

ดํารงตําแหนง่ ผู้ กํากบัการสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่า

สี�ปี 

   (๕) ผู้ กํากับการสอบสวน ให้แต่งตั �งจากข้าราชการ

ตํารวจยศพนัตํารวจโท หรือพนัตํารวจเอก และเคย

ดํารงตําแหน่งรองผู้ กํากบัการสอบสวนมาแล้วไม่น้อย

กวา่สี�ปี  
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   (๖)  รองผู้ กํ ากับการสอบสวน ใ ห้แต่งตั �งจาก

ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท และเคยดํารง

ตําแหนง่สารวตัรสอบสวนมาแล้วไมน้่อยกวา่สี�ปี 

   (๗) สารวัตรสอบสวน ให้แต่งตั �งจากข้าราชการ

ตํารวจยศร้อยตํารวจเอกขึ �นไป แต่ไม่สงูกว่าพนัตํารวจ

โท และเคยดํารงตําแหน่งรองสารวตัรมาแล้วไม่น้อย

กว่าเจ็ดปี โดยในระหว่าง เวลาดังกล่าวต้องดํารง

ตําแหนง่รองสารวตัรสอบสวนมาแล้วไมน้่อยกวา่สามปี  

   (๘) รองสารวตัรสอบสวน ให้แต่งตั �งจากข้าราชการ

ตํารวจยศร้อยตํารวจตรีขึ �นไป แต่ไม่สงูกว่าร้อยตํารวจ

เอก ซึ�งสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากโรงเรียน

นายร้อยตํารวจ หรือสาํเร็จการศกึษาในระดบัปริญญา

ตรีทางกฎหมาย โดยจะแต่งตั �งจากผู้ที�ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยพนกังานสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีและ

ผ่านการคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไข ที� ก.ตร. 

กําหนดด้วยก็ได้ ๓๑ (๙) ผู้ช่วยพนกังานสอบสวน ให้

แตง่ตั �งจากข้าราชการตํารวจชั �นประทวนที�มียศ จ่าสิบ

ตํารวจหรือดาบตํารวจ และเคยดํารงตําแหน่งผู้บงัคบั

หมูม่าแล้วไมน้่อยกวา่สามปื 

   (๖)  รองผู้ กํ ากับการสอบสวน ใ ห้แต่งตั �งจาก

ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท และเคยดํารง

ตําแหนง่สารวตัรสอบสวนมาแล้วไมน้่อยกวา่สี�ปี 

   (๗) สารวัตรสอบสวน ให้แต่งตั �งจากข้าราชการ

ตํารวจยศร้อยตํารวจเอกขึ �นไป แต่ไม่สงูกว่าพนัตํารวจ

โท และเคยดํารงตําแหน่งรองสารวตัรมาแล้วไม่น้อย

กว่าเจ็ดปี โดยในระหว่าง เวลาดังกล่าวต้องดํารง

ตําแหนง่รองสารวตัรสอบสวนมาแล้วไมน้่อยกวา่สามปี  

   (๘) รองสารวตัรสอบสวน ให้แต่งตั �งจากข้าราชการ

ตํารวจยศร้อยตํารวจตรีขึ �นไป แต่ไม่สงูกว่าร้อยตํารวจ

เอก ซึ�งสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากโรงเรียน

นายร้อยตํารวจ หรือสาํเร็จการศกึษาในระดบัปริญญา

ตรีทางกฎหมาย โดยจะแต่งตั �งจากผู้ที�ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยพนกังานสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีและ

ผ่านการคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไข ที� ก.ตร. 

กําหนดด้วยก็ได้ ๓๑ (๙) ผู้ช่วยพนกังานสอบสวน ให้

แตง่ตั �งจากข้าราชการตํารวจชั �นประทวนที�มียศ จ่าสิบ

ตํารวจหรือดาบตํารวจ และเคยดํารงตําแหน่งผู้บงัคบั

หมูม่าแล้วไมน้่อยกวา่สามปื 

  78 มาตรา ๗๘ ให้นําความในมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๕ 

และมาตรา ๗๖ มาใช้บงัคบั กบัการแต่งตั �งข้าราชการ

ตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๑) (๒) และ 

(๓) ด้วยโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับ

การแตง่ตั �ง ให้พิจารณาจากผู้อยูใ่นสายงานสอบสวน 

 มาตรา ๗๘ ให้นําความในมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๕ 

และมาตรา ๗๖ มาใช้บงัคบักบัการแต่งตั �งข้าราชการ

ตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๑) (๒) และ 

(๓) ด้วยโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับ

การแตง่ตั �ง ให้พิจารณาจากผู้อยูใ่นสายงานสอบสวน 
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  79 มาตรา ๗๙ เมื�อผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๖) 

(๗) และ (๘) ผู้ ใดดํารงตําแหน่ง เป็นระยะเวลาตามที�

กําหนดและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถ

ตามที� ก.ตร. กําหนดแล้ว ให้ปรับตําแหน่งให้สูงขึ �น

ตามลําดบั เมื�อผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๕) 

ผู้ ใดดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลาตามที� กําหนดและ

ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถตามที� ก.ตร.

กําหนดแล้ว ให้แต่งตั �งให้ดํารง ตําแหน่งตามมาตรา 

๗๗ (๔) ตามอตัรากําลงัที�สํานกังานตํารวจแห่งชาติมี

อยู ่ในกรณีที�ไมอ่าจแตง่ตั �ง ผู้ที�ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ให้ดํารงตําแหน่งดงักล่าวในคราวเดียวกันได้ทั �งหมด 

ให้แตง่ตั �งตามหลกั อาวโุสตามที�กําหนดในมาตรา ๗๕ 

วรรคสาม 
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มาตรา ๗๙ เมื�อผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๖) 

(๗) และ (๘) ผู้ ใดดํารงตําแหน่ง เป็นระยะเวลาตามที�

กําหนดและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถ

ตามที� ก.ตร. กําหนดแล้ว ให้ปรับตําแหน่งให้สูงขึ �น

ตามลําดบั เมื�อผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๕) 

ผู้ ใดดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลาตามที� กําหนดและ

ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถตามที� ก.ตร.

กําหนดแล้ว ให้แต่งตั �งให้ดํารง ตําแหน่งตามมาตรา 

๗๗ (๔) ตามอตัรากําลงัที�สํานกังานตํารวจแห่งชาติมี

อยู ่ในกรณีที�ไมอ่าจแตง่ตั �ง ผู้ที�ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ให้ดํารงตําแหน่งดงักล่าวในคราวเดียวกันได้ทั �งหมด 

ให้แตง่ตั �งตามหลกั อาวโุสตามที�กําหนดในมาตรา ๗๕ 

วรรคสาม 

มาตรา ๗๕  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ 

การคัดเลือกหรือแต่งตั �ง ข้าราชดารตํารวจเลื�อน

ตําแหน่งสงูขึ �นดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๔) ถึง 

(๙)  ในกลุ่มสายงานใดกลุม่สายงานหนึ�งตามมาตรา 

๕๓ ให้พิจารณาจากข้าราชการตํารวจที�มีระยะเวลา

การดํารงตําแหนง่ในกลุม่สายงานนั �นในระดบัตําแหน่ง

ปัจจุบนัรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของระยะเวลา

การดํารงตําแหน่งที�กําหนดให้เลื�อนตําแหน่งสงูขึ �นใน

ระดบัตําแหนง่ถดัขึ �นไปตามมาตรา ๖๙ 

     การคัดเลือกหรือแต่งตั �งข้าราชการตํารวจตาม

มาตรา ๖๙ (๔) ถึง (๙) สบัเปลี�ยนหมุนเวียนให้ดํารง

ตําแหน่งต่างๆ หรือในกลุ่มสายงานใดกลุ่มสายงาน

หนึ�งตามมาตรา ๕๓ ให้พิจารณาจากข้าราชการ
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ตํารวจที�เคยดํารงตําแหนง่ในกลุม่สายงานนั �นในระดบั

ตําแหน่งปัจจุบันมาก่อน หรือมีระยะเวลาการดํารง

ตําแหน่งในระดบัถัดลงไปสองระดบัตําแหน่งในกลุ่ม

สายงานนั �นไม่น้อยกว่าสองในสามของระยะเวลาการ

ดํารงตําแหนง่ที�กําหนดให้เลื�อนตําแหนง่สงูขึ �นในระดบั

ตําแหนง่ปัจจบุนัตามมาตรา ๖๙ 

     ให้นบัระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในกลุม่สายงาน

สอบสวนตามมาตรา ๕๓ (๓) เป็นระยะเวลาการดํารง

ตําแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามตาม

มาตรา ๕๓ (๔) ด้วย 

     การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจตามมาตรา ๖๙ (๗) 

ลงมาที�จะร้องขอสมคัรใจขอรับการแต่งตั �งสบัเปลี�ยน

หมุนเวียนในระดับตําแหน่งเท่าเดิมให้เป็นไปตามที�

กําหนดในกฎ ก.ตร.  

มาตรา ๗๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๘๒ การแต่งตั �ง

ข้าราชการตํารวจชั �นสญัญาบตัร เลื�อนดํารงตําแหน่ง

สงูขึ �นในกลุ่มสายงานสอบสวนทุกระดบัตําแหน่ง ให้

พิจารณาได้เฉพาะผู้ที�มีระยะเวลาการดํารงตําแหนง่ใน

กลุ่มสายงานสอบสวนในระดับตําแหน่งปัจจุบัน

รวมกนัแล้วไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของระยะเวลาการดํารง

ตําแหน่งที�กําหนดให้เลื�อนตําแหน่งสูงขึ �นในระดับ

ตําแหนง่ถดัขึ �นไปตามมาตรา ๖๙ 

     สําหรับการแต่งตั �งสบัเปลี�ยนหมุนเวียน ให้ดํารง

ตําแหนง่ในกลุม่สายงานสอบสวน ให้พิจารณาจากผู้ที�

มีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในระดับตําแหน่ง

ปัจจุบนัและระดบัตําแหน่งถดัลงไปหนึ�งระดบัในกลุ่ม
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สายงานสอบสวนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง่ที�กําหนดให้เลื�อนตําแหนง่

สงูขึ �นในระดบัตําแหน่งปัจจุบนัตามมาตรา๖๙ เว้นแต่

เป็นการแต่งตั �งสบัเปลี�ยนหมุนเวียนให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๖๙ (๑๑) 

  80 มาตรา ๘๐ การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ไปดํารง

ตําแหนง่อื�นในระดบัเดียวกนั ตามมาตรา ๗๐ (๗) (๘) 

(๙) (๑๐) และ (๑๑) และในสายงานเดียวกนั และใน

สํ า นัก ง า น ผู้ บัญ ช า ก า ร ตํ า ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ ห รื อ

กองบญัชาการเดียวกนั ให้กระทําได้เฉพาะเมื�อเป็นไป

ตามความสมคัรใจ หรือดํารงตําแหน่งนั �นมาเกินสี�ปี

แล้ว หรือมีความจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี�ยงได้เพื�อ

ประโยชน์ ของทางราชการ หรือเพื�อมิให้เสียหายแก่

ทางราชการ หรือเพื�อรักษาความมั�นคงปลอดภยัของ

ประเทศ โดยให้เป็นอํานาจของผู้บัญชาการตํารวจ

แห่งชาติสําหรับการแต่งตั �งในสํานกังานผู้บัญชาการ

ตํารวจแหง่ชาติ และผู้บญัชาการสําหรับการแต่งตั �งใน

กองบัญชาการที�มิได้สังกัดสํานักงานผู้ บัญชาการ

ตํารวจแหง่ชาติเป็นผู้สั�ง โดยต้องระบเุหตผุลให้ชดัแจ้ง

ไว้ในคําสั�งแต่งตั �ง และในกรณีการแต่งตั �ง เพราะเหตุ

เพื�อประโยชน์ของทางราชการหรือเพื�อมิให้เสียหายแก่

ทางราชการต้องระบใุนคําสั�ง สําหรับแต่ละบคุคลว่า

ทางราชการจะได้ประโยชน์อย่างใดหรือผู้ นั �นจะ

ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ราชการอย่างใด การ

แต่งตั �งตามวรรคหนึ�งสําหรับตําแหน่งตามมาตรา ๗๐ 

(๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ไปดํารงตําแหน่งต่าง

78 มาตรา ๘๐ การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ไปดํารง

ตําแหนง่อื�นในระดบัเดียวกนั ตามมาตรา ๗๐ (๗) (๘) 

(๙) (๑๐) และ (๑๑) และในสายงานเดียวกนั และใน

สํ า นัก ง า น ผู้ บัญ ช า ก า ร ตํ า ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ ห รื อ

กองบญัชาการเดียวกนั ให้กระทําได้เฉพาะเมื�อเป็นไป

ตามความสมคัรใจ หรือดํารงตําแหน่งนั �นมาเกินสี�ปี

แล้ว หรือมีความจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี�ยงได้เพื�อ

ประโยชน์ ของทางราชการ หรือเพื�อมิให้เสียหายแก่

ทางราชการ หรือเพื�อรักษาความมั�นคงปลอดภยัของ

ประเทศ โดยให้เป็นอํานาจของผู้บัญชาการตํารวจ

แห่งชาติสําหรับการแต่งตั �งในสํานกังานผู้บัญชาการ

ตํารวจแหง่ชาติ และผู้บญัชาการสําหรับการแต่งตั �งใน

กองบัญชาการที�มิได้สังกัดสํานักงานผู้ บัญชาการ

ตํารวจแหง่ชาติเป็นผู้สั�ง โดยต้องระบเุหตผุลให้ชดัแจ้ง

ไว้ในคําสั�งแต่งตั �ง และในกรณีการแต่งตั �ง เพราะเหตุ

เพื�อประโยชน์ของทางราชการหรือเพื�อมิให้เสียหายแก่

ทางราชการต้องระบใุนคําสั�ง สําหรับแต่ละบคุคลว่า

ทางราชการจะได้ประโยชน์อย่างใดหรือผู้ นั �นจะ

ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ราชการอย่างใด การ

แต่งตั �งตามวรรคหนึ�งสําหรับตําแหน่งตามมาตรา ๗๐ 

(๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ไปดํารงตําแหน่งต่าง
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สํานักงานผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติห รือต่าง

กองบญัชาการ หรือเป็นการแตง่ตั �ง ต่างสายงานที�มิใช่

เป็นการแตง่ตั �งเพื�อให้เป็นไปตามมาตรา ๖๙ ให้กระทํา

ได้ตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ ในวรรคหนึ�ง และต้องได้รับ

ความเห็นชอบจาก ก.ตร. ก่อน เมื�อ ก.ตร. ให้ความ

เห็นชอบแล้ว ในกรณี เป็นการแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๗๐ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้ผู้

บญัชาการตํารวจ แหง่ชาติเสนอนายกรัฐมนตรีเพื�อนํา

ความกราบบังคมทูลเพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั �ง ในกรณีเป็นการแต่งตั �งตําแหน่งอื�น ให้เป็น

อํานาจของผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ แต่งตั �ง 

ในกรณีที�ข้าราชการตํารวจผู้ ใดถูกกล่าวหาว่ากระทํา

ผิดวินัยหรือประพฤติตน ไม่เหมาะสม และการให้

ปฏิบตัิหน้าที�ตามตําแหนง่ที�ดํารงอยูจ่ะเป็นอปุสรรคตอ่

การดําเนินการ ทางวินัยหรือการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริงหรือก่อให้เกิดการเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาชน

ในพื �นที� ให้ผู้บงัคบับญัชาผู้มีอํานาจแต่งตั �งตามวรรค

หนึ�ง หรือผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติสําหรับตําแหน่ง 

ตามวรรคหนึ�งและวรรคสอง มีอํานาจสั�งให้ข้าราชการ

ตํารวจผู้นั �นไปปฏิบัติหน้าที�หรือแต่งตั �ง ให้ไปดํารง

ตําแหน่งในฝ่ายอํานวยการของกองบญัชาการที�ผู้นั �น

สงักดัอยู่ ฝ่ายอํานวยการ ของสํานกังานผู้บญัชาการ

ตํารวจแหง่ชาติหรือกองบญัชาการอื�น แล้วแต่กรณี ได้ 

การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจตําแหน่งตามมาตรา ๗๐ 

(๑๒) และ (๑๓) ในสายงาน เดียวกนัหรือต่างสายงาน

กันในสํานักงานผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือ

สํานักงานผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติห รือต่าง

กองบญัชาการ หรือเป็นการแตง่ตั �ง ต่างสายงานที�มิใช่

เป็นการแตง่ตั �งเพื�อให้เป็นไปตามมาตรา ๖๙ ให้กระทํา

ได้ตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ ในวรรคหนึ�ง และต้องได้รับ

ความเห็นชอบจาก ก.ตร. ก่อน เมื�อ ก.ตร. ให้ความ

เห็นชอบแล้ว ในกรณี เป็นการแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๗๐ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้ผู้

บญัชาการตํารวจ แหง่ชาติเสนอนายกรัฐมนตรีเพื�อนํา

ความกราบบังคมทูลเพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั �ง ในกรณีเป็นการแต่งตั �งตําแหน่งอื�น ให้เป็น

อํานาจของผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ แต่งตั �ง 

ในกรณีที�ข้าราชการตํารวจผู้ ใดถูกกล่าวหาว่ากระทํา

ผิดวินัยหรือประพฤติตน ไม่เหมาะสม และการให้

ปฏิบตัิหน้าที�ตามตําแหนง่ที�ดํารงอยูจ่ะเป็นอปุสรรคตอ่

การดําเนินการ ทางวินัยหรือการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริงหรือก่อให้เกิดการเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาชน

ในพื �นที� ให้ผู้บงัคบับญัชาผู้มีอํานาจแต่งตั �งตามวรรค

หนึ�ง หรือผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติสําหรับตําแหน่ง 

ตามวรรคหนึ�งและวรรคสอง มีอํานาจสั�งให้ข้าราชการ

ตํารวจผู้นั �นไปปฏิบัติหน้าที�หรือแต่งตั �ง ให้ไปดํารง

ตําแหน่งในฝ่ายอํานวยการของกองบญัชาการที�ผู้นั �น

สงักดัอยู่ ฝ่ายอํานวยการ ของสํานกังานผู้บญัชาการ

ตํารวจแหง่ชาติหรือกองบญัชาการอื�น แล้วแต่กรณี ได้ 

การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจตําแหน่งตามมาตรา ๗๐ 

(๑๒) และ (๑๓) ในสายงาน เดียวกนัหรือต่างสายงาน

กันในสํานักงานผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือ
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กองบญัชาการเดียวกนั หรือตา่งสาํนกังานผู้บญัชาการ

ตํารวจแห่งชาติหรือต่างกองบญัชาการ ให้เป็นอํานาจ

ของผู้บงัคบับญัชา และตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที� 

ก.ตร.กําหนด หลักเกณฑ์และเงื�อนไขดังกล่าวต้อง

คํานึงถึง ความสมคัรใจ ความเป็นธรรม และไม่สร้าง

ความเดือดร้อนเกินสมควร การแต่งตั �งข้าราชการ

ตํารวจไปดํารงตําแหน่งต่างสํานักงานผู้ บัญชาการ

ตํารวจ แห่งชาติหรือต่างกองบญัชาการตามวรรคสอง

และวรรคสี� สํานักงานตํารวจแห่งชาติจะปฏิเสธ ไม่

จ่ายเงินคา่ขนย้ายและคา่เดินทางมิได้ เว้นแต่เป็นกรณี

ขอย้ายกลบัภูมิลําเนาและผู้ขอสละสิทธิ ไม่รับค่าขน

ย้ายและคา่เดินทาง 

กองบญัชาการเดียวกนั หรือตา่งสาํนกังานผู้บญัชาการ

ตํารวจแห่งชาติหรือต่างกองบญัชาการ ให้เป็นอํานาจ

ของผู้บงัคบับญัชา และตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที� 

ก.ตร.กําหนด หลักเกณฑ์และเงื�อนไขดังกล่าวต้อง

คํานึงถึง ความสมคัรใจ ความเป็นธรรม และไม่สร้าง

ความเดือดร้อนเกินสมควร การแต่งตั �งข้าราชการ

ตํารวจไปดํารงตําแหน่งต่างสํานักงานผู้ บัญชาการ

ตํารวจ แห่งชาติหรือต่างกองบญัชาการตามวรรคสอง

และวรรคสี� สํานักงานตํารวจแห่งชาติจะปฏิเสธ ไม่

จ่ายเงินคา่ขนย้ายและคา่เดินทางมิได้ เว้นแต่เป็นกรณี

ขอย้ายกลบัภูมิลําเนาและผู้ขอสละสิทธิ ไม่รับค่าขน

ย้ายและคา่เดินทาง 

มาตรา ๗๘ ในกรณีที�ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติเห็น

ว่าการใช้อํานาจในการแต่งตั �งของผู้บญัชาการไม่เป็น

ธรรม หรือมีกรณีไม่ชอบด้วยหลกัเกณฑ์หรือวิธีการที� 

ก.ตร. กําหนด หรือมีเหตุผลความจําเป็นอย่างยิ�งที�

จะต้องให้ข้าราชการตํารวจซึ�งดํารงตําแหน่งตั �งแต่

มาตรา ๖๙ (๗) ลงมา พ้นจากพื �นที�หรือหน้าที� หรือเห็น

ว่าหากดํารงตําแหน่งเดิมต่อไปจะก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ทางราชการ หรือมีเหตพุิเศษตามที� ก.ตร. 

กําหนด ให้ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีอํานาจสั�ง

แต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 

๖๙ (๗) ลงมา ได้ตามควรแก่กรณี   

56 มาตรา ๕๖  ในกรณีที�ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

เห็นว่าการใช้อํานาจในการแต่งตั �งของผู้บญัชาการไม่

เป็นธรรมหรือมีกรณีไมช่อบด้วยหลกัเกณฑ์หรือวิธีการ

81 มาตรา ๘๑ ข้าราชการตํารวจผู้ ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมในการ เรียงลําดบัอาวุโสหรือในการ

แตง่ตั �ง ให้มีสทิธิร้องทกุข์ตอ่ ก.พ.ค.ตร. ภายในสามสบิ

79 มาตรา ๗๙ ข้าราชการตํารวจผู้ ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมในการเรียงลําดับอาวุโสหรือในการ

แตง่ตั �ง ให้มีสทิธิร้องทกุข์ตอ่ ก.พ.ค.ตร. ภายในสามสบิ
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ที� ก.ตร. กําหนดตามมาตรา ๕๗ หรือมีกรณีที�จะต้อง

ดํา เนินการทางวินัยและมีความจํา เ ป็น ต้องใ ห้

ข้าราชการตํารวจซึ�งดํารงตําแหน่งตั �งแต่มาตรา ๔๔ 

(๕) ลงมาให้พ้นจากพื �นที�หรือหน้าที� หรือมีเหตุพิเศษ

ตามที� ก.ตร. กําหนด ให้ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติมี

อํานาจสั�งแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

ตามมาตรา ๔๔ (๕) ลงมาได้ตามควรแก่กรณี 

   การแตง่ตั �งข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ�ง ให้ดํารง

ตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๕) และ (๖) ให้เสนอ ก.ตร. 

เพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

  

 

วนันบัแตว่นัที� ทราบคําสั�งแตง่ตั �ง  

   คําร้องทุกข์ตามวรรคหนึ�ง ให้ ก.พ.ค.ตร. พิจารณา

วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวนันบัแต่วนัที�ได้

รับคําร้องทกุข์  

   คําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นที�สุด เว้นแต่ใน

กรณีที�ผู้ ร้องทุกข์ไม่พอใจในผล การพิจารณาของ 

ก.พ.ค.ตร. ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุได้

ภายในเก้าสบิวนันบัแตว่นัที� ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

ของ ก.พ.ค.ตร. 

   ในกรณีที� ก.พ.ค.ตร. หรือศาลปกครองสงูสดุ วินิจฉยั

หรือพิพากษาว่า ในการเรียงลําดบัอาวโุสหรือในการ

แต่งตั �ง ผู้ บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที�

กําหนด ในพระราชบญัญัตินี �ในการเรียงลําดบัอาวโุส

หรือการแต่งตั �ง ให้ถือว่าผู้บงัคบับญัชากระทําผิดวินยั 

และให้ผู้บงัคบับญัชาผู้มีอํานาจพิจารณาลงโทษผู้นั �น

ตามควรแก่กรณีภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที� ได้รับ

แจ้งจาก ก.พ.ค.ตร. หรือนบัแตว่นัที�ศาลปกครองสงูสดุ

มีคําพิพากษาหรือคําสั�ง โดยไม่ต้อง ดําเนินการ

สอบสวนอีก แล้วรายงานให้ ก.ตร. ทราบ ในกรณีที� 

ก.ตร. มีมติว่าการไม่ปฏิบตัิตาม หลกัเกณฑ์ดงักลา่ว

เป็นการจงใจเพื�อช่วยเหลือบุคคลหนึ�งบุคคลใดหรือ

เพื� อใ ห้ เ กิดความเสียหายแก่ผู้ ใด  ให้ ถือว่า

ผู้บงัคบับญัชาผู้นั �นกระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรงและให้

ผู้บงัคบับญัชาผู้มีอํานาจดําเนินการ ลงโทษผู้นั �นโดย

ไมต้่องดําเนินการสอบสวน  

   ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์

วนันบัแตว่นัที�ทราบคําสั�งแตง่ตั �ง  

   คําร้องทุกข์ตามวรรคหนึ�ง ให้ ก.พ.ค.ตร. พิจารณา

วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวนันบัแต่วนัที�ได้

รับคําร้องทกุข์  

   คําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นที�สุด เว้นแต่ใน

กรณีที�ผู้ ร้องทุกข์ไม่พอใจในผล การพิจารณาของ 

ก.พ.ค.ตร. ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุได้

ภายในเก้าสบิวนันบัแต่วนัที�ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

ของ ก.พ.ค.ตร. 

   ในกรณีที� ก.พ.ค.ตร. หรือศาลปกครองสงูสดุ วินิจฉยั

หรือพิพากษาว่า ในการเรียงลําดบัอาวโุสหรือในการ

แต่งตั �ง ผู้ บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที�

กําหนด ในพระราชบญัญัตินี �ในการเรียงลําดบัอาวโุส

หรือการแต่งตั �ง ให้ถือว่าผู้บงัคบับญัชากระทําผิดวินยั 

และให้ผู้บงัคบับญัชาผู้มีอํานาจพิจารณาลงโทษผู้นั �น

ตามควรแก่กรณีภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที� ได้รับ

แจ้งจาก ก.พ.ค.ตร. หรือนบัแตว่นัที�ศาลปกครองสงูสดุ

มีคําพิพากษาหรือคําสั�ง  โดยไม่ ต้องดํา เนินการ

สอบสวนอีก แล้วรายงานให้ ก.ตร. ทราบ ในกรณีที� 

ก.ตร. มีมติว่าการไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าว

เป็นการจงใจเพื�อช่วยเหลือบุคคลหนึ�งบุคคลใดหรือ

เพื� อใ ห้ เ กิดความเสียหายแก่ผู้ ใด  ให้ ถือว่า

ผู้บงัคบับญัชาผู้นั �นกระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรงและให้

ผู้บงัคบับญัชาผู้มีอํานาจดําเนินการลงโทษผู้นั �นโดยไม่

ต้องดําเนินการสอบสวน  

   ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับวา่จะให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์
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อื�นใดหรือแอบอ้างอํานาจของบุคคลใด หรือเรียก รับ 

ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื�นใด หรือกระทํา

การใดอนัมิชอบ เพื�อให้มีการแตง่ตั �งหรือไม่แต่งตั �งผู้ ใด

ให้ดํารงตําแหน่งใดไม่ว่าการแต่งตั �งหรือไม่แต่งตั �งนั �น

จะชอบ ด้วยหลกัเกณฑ์ตามพระราชบญัญัตินี �หรือไม ่

ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินห้าปี 

อื�นใดหรือแอบอ้างอํานาจของบุคคลใด หรือเรียก รับ 

ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื�นใด หรือกระทํา

การใดอนัมิชอบ เพื�อให้มีการแตง่ตั �งหรือไม่แต่งตั �งผู้ ใด

ให้ดํารงตําแหน่งใดไม่ว่าการแต่งตั �งหรือไม่แต่งตั �งนั �น

จะชอบด้วยหลกัเกณฑ์ตามพระราชบญัญัตินี �หรือไม ่

ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินห้าปี 

    80 มาตรา ๘๐  เพื�อรักษาความเที�ยงธรรมในการแต่งตั �ง

และโยกย้ายข้าราชการตํารวจให้ ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. 

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั �งและโยกย้าย

ข้าราชการตํารวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอน โดยอย่างน้อย

ต้องมีหลัก เกณฑ์ เ กี� ยวกับการจัดลําดับอาวุ โส

ข้าราชการตํารวจ เพื�อใช้ในการคัดเลือกหรือแต่งตั �ง 

การกําหนดวาระประจําปี การนบัระยะเวลาการดํารง

ตําแหน่ง การนับจํานวนตําแหน่งว่าง การคํานวณ

สดัสว่นอาวโุสเพื�อเลื�อนตําแหนง่สงูขึ �น การจดัประเภท

ตําแหนง่เพื�อใช้ในการคํานวณสดัสว่นอาวโุสเพื�อเลื�อน

ตําแหนง่สงูขึ �น การจดัทําบญัชีข้อมลูผู้ เหมาะสมเลื�อน

ตําแหนง่สงูขึ �น กฎ ก.ตร. ดงักลา่วให้มีผลใช้บงัคบัเมื�อ

พ้นกําหนดหนึ�งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานเุบกษา 

 ในกรณีจําเป็นเพื�อประโยชน์ของสํานกังาน

ตํารวจแห่งชาติ ก.ตร. จะมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็น

เอกฉันท์  เพื�อแต่งตั �งบุคคลใดให้ดํารงตําแหน่ง

ข้าราชการตํารวจแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ และ

วิธีการที�กําหนดในหมวดนี �ก็ได้ 
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62 มาตรา ๖๒  การโอนข้าราชการตํารวจไปรับราชการ

ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื�นจะกระทําได้เมื�อเจ้า

ตวัสมคัรใจและสว่นราชการหรือหน่วยงานต้องการจะ

รับโอนผู้นั �น โดยให้สว่นราชการหรือหน่วยงานที�ขอรับ

โอนทําความตกลงกบัสาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

 

82 มาตรา ๘๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๙ การแต่งตั �ง

ข้าราชการตํารวจจากสายงานหนึ�ง ไปดํารงตําแหนง่ใน

อี ก สา ย ง า น ห นึ� ง จ ะ ก ร ะ ทํ า มิ ไ ด้  เ ว้ น แ ต่ผู้ นั �น มี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ที�จะได้รับแต่งตั �ง 

และเป็นความสมัครใจของผู้ ได้รับแต่งตั �ง เป็นการ

แตง่ตั �งให้ดํารงตําแหนง่ในระดบั เดียวกนั และมิให้นบั

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานเดิม รวมกับ

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง่ ในสายงานที�โอนไป 

 มาตรา ๘๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๙ การแต่งตั �ง

ข้าราชการตํารวจจากสายงานหนึ�ง ไปดํารงตําแหนง่ใน

อี ก สา ย ง า น ห นึ� ง จ ะ ก ร ะ ทํ า มิ ไ ด้  เ ว้ น แ ต่ผู้ นั �น มี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ที�จะได้รับแต่งตั �ง 

และเป็นความสมัครใจของผู้ ได้รับแต่งตั �ง เป็นการ

แต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งในระดบัเดียวกัน และมิให้นบั

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานเดิม รวมกับ

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง่ ในสายงานที�โอนไป 

  83 มาตรา ๘๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๓ ข้าราชการ

ตํารวจผู้ ใดมีคุณวฒุิสงูขึ �น และมีสิทธิได้รับเงินเดือน

สงูขึ �นตามที� ก.ตร. กําหนดให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 

๘๙ เป็นผู้มีอํานาจ สั�งเลื�อน 

81 มาตรา ๘๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๑ ข้าราชการ

ตํารวจผู้ ใดมีคุณวฒุิสงูขึ �น และมีสิทธิได้รับเงินเดือน

สงูขึ �นตามที� ก.ตร. กําหนดให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 

๘๗ เป็นผู้มีอํานาจสั�งเลื�อน 

  84 มาตรา ๘๔ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการตํารวจหรือการแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้

ดํารงตําแหนง่ใด ผู้ได้รับการบรรจหุรือได้รับการแต่งตั �ง

ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที� ก.ตร. 

กําหนดตามมาตรา ๖๒ เว้นแต่มีเหตุผลและความ

จําเป็นและมิใช่ เป็นตําแหน่งในสายงานสอบสวน 

ก.ตร. อาจอนมุตัิให้บรรจุหรือแต่งตั �งข้าราชการตํารวจ 

ซึ�งไมม่ีคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรับตําแหน่งตามที�กําหนด

ไว้ก็ได้ 

   การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจไปดํารงตําแหน่งอื�นใน

สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ ต้องแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหน่ง

ที�ไม่ตํ�ากว่าตําแหน่งเดิม เว้นแต่มีเหตุผลและความ

จําเป็น ก.ตร. อาจอนมุตัิให้แต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งที�

ตํ�ากวา่ตําแหนง่เดิมเป็นพิเศษเฉพาะรายได้ 

82 มาตรา ๘๒  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการตํารวจหรือการแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้

ดํารงตําแหนง่ใด ผู้ได้รับการบรรจหุรือได้รับการแต่งตั �ง

ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที� ก.ตร. 

กําหนดตามมาตรา ๖๑ เว้นแต่มีเหตุผลและความ

จําเป็นและมิใช่เป็นตําแหน่งในสายงานสอบสวน 

ก.ตร. อาจอนมุตัิให้บรรจุหรือแต่งตั �งข้าราชการตํารวจ 

ซึ�งไมม่ีคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรับตําแหน่งตามที�กําหนด

ไว้ก็ได้ 

   การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจไปดํารงตําแหน่งอื�นใน

สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ ต้องแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหน่ง

ที�ไม่ตํ�ากว่าตําแหน่งเดิม เว้นแต่มีเหตุผลและความ

จําเป็น ก.ตร. อาจอนมุตัิให้แต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งที�

ตํ�ากวา่ตําแหนง่เดิมเป็นพิเศษเฉพาะรายได้ 
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  85 มาตรา ๘๕ การสั�งให้ข้าราชการตํารวจไปประจํา

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใดใน

สํานกังานตํารวจแห่งชาติหรือสํารองราชการในส่วน

ราชการใดในสาํนกังาน ตํารวจแห่งชาติโดยให้พ้นจาก

ตําแหน่งหน้าที� เดิมและโดยจะให้ขาดจากอัตรา

เงินเดือนในตําแหน่งเดิมหรือไม่ก็ได้ ให้ผู้ มีอํานาจ

ดังต่อไปนี �เป็นผู้ สั�งได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื�อนไขที�กําหนด ในกฎ ก.ตร. 

   (๑) ประธาน ก.ตร. ตามมติของ ก.ตร. สําหรับผู้

บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ 

   (๒) ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติสําหรับข้าราชการ

ตํารวจทกุตําแหนง่ 

   (๓)  ผู้ บัญชาการสําหรับข้าราชการตํารวจใน

กองบญัชาการหรือในสว่นราชการ ที�เรียกชื�ออย่างอื�น

ที�มีฐานะเทียบเทา่กองบญัชาการ 

83 มาตรา ๘๓ การสั�งให้ข้าราชการตํารวจไปประจํา

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใดใน

สํานกังานตํารวจแห่งชาติ หรือสํารองราชการในส่วน

ราชการใดในสาํนกังานตํารวจแห่งชาติ โดยให้พ้นจาก

ตําแหน่งหน้าที� เดิมและโดยจะให้ขาดจากอัตรา

เงินเดือนในตําแหน่งเดิมหรือไม่ก็ได้ ให้ผู้ มีอํานาจ

ดังต่อไปนี �เป็นผู้ สั�งได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื�อนไขที�กําหนด ในกฎ ก.ตร. 

   (๑) ประธาน ก.ตร. ตามมติของ ก.ตร. สําหรับผู้

บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ 

   (๒) ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติสําหรับข้าราชการ

ตํารวจทกุตําแหนง่ 

   (๓)  ผู้ บัญชาการสําหรับข้าราชการตํารวจใน

กองบญัชาการหรือในสว่นราชการ ที�เรียกชื�ออย่างอื�น

ที�มีฐานะเทียบเทา่กองบญัชาการ 

  86 มาตรา ๘๖ ห้ามมิให้สั�งให้ข้าราชการตํารวจที�สงักัด

สถานีตํารวจหรือตํารวจภธูร จงัหวดัไปปฏิบตัิหน้าที�ใน

สว่นราชการอื�น เว้นแต่ในคําสั�งนั �นจะสั�งให้ข้าราชการ

ตํารวจอื�นมาปฏิบัติ หน้าที�ในสถานีตํารวจหรือ

ตํารวจภธูรจงัหวดัแทน แล้วแตก่รณี     

   ผู้บงัคบับญัชาผู้ใดรู้ว่าผู้ ใต้บงัคบับญัชาไม่มาปฏิบตัิ

ราชการติดตอ่กนัเกินสิบห้าวนั โดยไม่มีเหตอุนัสมควร 

ให้ผู้บงัคบับญัชาผู้นั �นดําเนินการทางวินยัให้แล้วเสร็จ

ภายในหกสิบวนันบัแต่ วนัที�รู้ ในกรณีที�ผู้บงัคบับญัชา

ผู้นั �นไม่มีอํานาจดําเนินการทางวินัย ให้รายงานให้

ผู้ บังคับบัญชา  ในระดับเหนือขึ �นไปทราบเพื�อ

84 มาตรา ๘๔ ห้ามมิให้สั�งให้ข้าราชการตํารวจที�สงักัด

สถานีตํารวจหรือตํารวจภธูรจงัหวดัตามมาตรา ๑๓ ไป

ปฏิบตัิหน้าที�ในส่วนราชการอื�น เว้นแต่ในคําสั�งนั �นจะ

สั�งให้ข้าราชการตํารวจอื�นมาปฏิบัติหน้าที�ในสถานี

ตํารวจหรือตํารวจภธูรจงัหวดัแทน แล้วแตก่รณี     

   ผู้บงัคบับญัชาผู้ใดรู้ว่าผู้ ใต้บงัคบับญัชาไม่มาปฏิบตัิ

ราชการติดตอ่กนัเกินสิบห้าวนั โดยไม่มีเหตอุนัสมควร 

ให้ผู้บงัคบับญัชาผู้นั �นดําเนินการทางวินยัให้แล้วเสร็จ

ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัที�รู้ ในกรณีที�ผู้บงัคบับญัชาผู้

นั �นไม่มีอํานาจดําเนินการทางวินัย ให้รายงานให้

ผู้ บั ง คับ บัญ ช า ใ น ร ะ ดับ เ ห นื อ ขึ �น ไ ป ท ร า บ เ พื� อ
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ดําเนินการทางวินยัต่อไปให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนั

นับแต่วันที�ได้รับรายงาน และให้ผู้ บังคับบัญชาผู้ มี

อํานาจสั�งดําเนินการทางวินยัสั�งให้ข้าราชการตํารวจผู้

นั �น พกัราชการไว้ก่อนตั �งแต่วนัที�มีคําสั�ง เมื�อผลการ

ดํา เนินการทางวินัยปรากฏว่าผู้ นั �นขาดราชการ 

ติดต่อกันเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้สั�ง

ลงโทษโดยเร็วโดยให้มีผลตั �งแตว่นัที�พกัราชการ 

ดําเนินการทางวินยัต่อไปให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนั

นบัแต่วนัที�ได้รับรายงาน เว้นแต่มีเหตผุลความจําเป็น

ซึ�งทําให้การดําเนินการทางวินัยไม่แล้วเสร็จภายใน

กําหนดระยะเวลาดงักลา่ว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีก

ไม่เกินสองครั �งโดยแค่ละครั �งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน

และให้ผู้บงัคบับญัชาผู้มีอํานาจสั�งดําเนินการทางวินยั

สั�งให้ข้าราชการตํารวจผู้นั �นพกัราชการไว้ก่อนตั �งแต่

วนัที�มีคําสั�ง เมื�อผลการดําเนินการทางวินยัปรากฏวา่ผู้

นั �นขาดราชการติดต่อกนัเกินสิบห้าวนัโดยไม่มีเหตอุนั

สมควรให้สั�งลงโทษโดยเร็วโดยให้มีผลตั �งแต่วนัที�พัก

ราชการ 

  87 มาตรา ๘๗ การโอนข้าราชการตํารวจไปรับราชการใน

สว่นราชการหรือหน่วยงานอื�นจะกระทําได้เมื�อเจ้าตวั

สมคัรใจและสว่นราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับ

โอนผู้นั �น โดยให้สว่นราชการหรือหนว่ยงานที�ขอรับโอน

ทําความตกลงกบัสาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

85 มาตรา ๘๕ การโอนข้าราชการตํารวจไปรับราชการใน

สว่นราชการหรือหน่วยงานอื�นจะกระทําได้เมื�อเจ้าตวั

สมคัรใจและสว่นราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับ

โอนผู้นั �น โดยให้สว่นราชการหรือหนว่ยงานที�ขอรับโอน

ทําความตกลงกบัสาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

63 มาตรา ๖๓  ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๔๙ เป็นผู้สั�ง

บรรจใุนกรณีดงัตอ่ไปนี � 

  (๑) การโอนข้าราชการซึ�งไมใ่ช่ข้าราชการตํารวจหรือ

การโอนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมา

บรรจเุป็นข้าราชการตํารวจ ยกเว้นข้าราชการการเมือง 

ข้าราชการซึ�งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที�

ราชการ และพนกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

ซึ�งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ให้กระทําได้เมื�อ

เจ้าตวัสมคัรใจและสํานกังานตํารวจแห่งชาติต้องการ

จะรับโอนผู้ นั �น โดยให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติทํา

88 มาตรา ๘๘ ให้ผู้ มีอํานาจตามมาตรา ๖๕ เป็นผู้ สั�ง

บรรจใุนกรณีดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) การโอนข้าราชการซึ�งไมใ่ช่ข้าราชการตํารวจหรือ

การโอนพนกังานของ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นมา

บรรจเุป็นข้าราชการตํารวจ ยกเว้นข้าราชการการเมือง 

ข้าราชการ ซึ�งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที�

ราชการ และพนกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

ซึ�งอยู่ใน ระหว่างทดลองปฏิบตัิงาน ให้กระทําได้เมื�อ

เจ้าตวัสมคัรใจและสํานกังานตํารวจแห่งชาติต้องการ 

จะรับโอนผู้ นั �น โดยให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติทํา

86 มาตรา ๘๖ ให้ผู้ มีอํานาจตามมาตรา ๖๔ เป็นผู้ สั�ง

บรรจใุนกรณี ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) การโอนข้าราชการซึ�งไมใ่ช่ข้าราชการตํารวจหรือ

การโอนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมา

บรรจเุป็นข้าราชการตํารวจ ยกเว้นข้าราชการการเมือง 

ข้าราชการซึ�งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที�

ราชการ และพนกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

ซึ�งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ให้กระทําได้เมื�อ

เจ้าตวัสมคัรใจและสํานกังานตํารวจแห่งชาติต้องการ 

จะรับโอนผู้ นั �น โดยให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติทํา
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ความตกลงกบัผู้มีอํานาจสั�งบรรจขุองสว่นราชการหรือ

หน่วยงานสังกัดเดิม ในการนี � ให้สํานักงานตํารวจ

แหง่ชาติพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์ที�ทางราชการ

ตํารวจจะได้รับ ทั �งนี � ในการดําเนินการรับโอนการ

กําหนดตําแหนง่ ชั �นยศและอตัราเงินเดือน และการนบั

เวลาราชการ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�

กําหนดในกฎ ก.ตร. 

   (๒) การกลบัเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ 

     (ก )  ข้ า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ ซึ� ง ไ ด้ รั บ อ นุมัติ จ า ก

คณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ 

ซึ�งให้นบัเวลาระหว่างนั �นสําหรับการคํานวณบําเหน็จ

บํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วย

บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ถ้าผู้ นั �นขอกลับเข้ารับ

ราชการภายในกําหนดเวลาที�คณะรัฐมนตรีอนมุตัิแต่

ไม่เกินสี�ปีนับแต่วันออกจากราชการไปปฏิบัติงาน

ดงักลา่ว  ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดใน

กฎ ก.ตร. 

     (ข) ข้าราชการตํารวจซึ�งออกจากราชการไปแล้ว 

และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลอง

ปฏิบัติหน้าที�ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการ และ

สํานกังานตํารวจแห่งชาติต้องการที�จะรับผู้นั �นเข้ารับ

ราชการ ให้สํานกังานตํารวจแห่งชาติดําเนินการบรรจุ

และแตง่ตั �ง  ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนด

ในกฎ ก.ตร. 

     (ค) ข้าราชการซึ�งมิใช่ ข้าราชการตํารวจหรือ

พนกังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นซึ�งออกจาก

ความตกลงกับผู้ มีอํานาจสั�งบรรจุของส่วนราชการ 

หรือหนว่ยงานสงักดัเดิม ในการนี � ให้สํานกังานตํารวจ

แหง่ชาติพิจารณาโดยคํานงึถึงประโยชน์ ที�ทางราชการ

ตํารวจจะได้รับ ทั �งนี � ในการดําเนินการรับโอน การ

กําหนดตําแหน่ง ชั �นยศและอตัรา เงินเดือน และการ

นบัเวลาราชการ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�

กําหนดในกฎ ก.ตร. 

   (๒) การกลบัเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ 

       (ก )  ข้ า รา ชกา รตํ า ร วจซึ� ง ไ ด้ รั บอนุมัติ จา ก

คณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการ ไปปฏิบตัิงานใด ๆ 

โดยให้นบัเวลาระหวา่งนั �นสาํหรับการคํานวณบําเหน็จ

บํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วย

บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ถ้าผู้ นั �นขอกลับเข้ารับ

ราชการภายในกําหนดเวลาที�คณะรัฐมนตรีอนมุตัิแต่

ไม่เกินสี�ปีนับแต่วันออกจากราชการไปปฏิบัติงาน

ดงักลา่ว ให้สํานกังานตํารวจแห่งชาติรับผู้นั �นกลบัเข้า

รับราชการ ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนด 

ในกฎ ก.ตร. 

       (ข) ข้าราชการตํารวจซึ�งออกจากราชการไปแล้ว 

และไมใ่ช่เป็นกรณีออกจาก ราชการในระหว่างทดลอง

ปฏิบัติหน้าที�ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการ และ

สํานกังานตํารวจแห่งชาติ ต้องการที�จะรับผู้นั �นเข้ารับ

ราชการและมีอตัราว่าง ให้สํานกังานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการบรรจ ุและแตง่ตั �ง ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

       (ค) ข้าราชการซึ�งมิใช่ ข้าราชการตํารวจหรือ

ความตกลงกับผู้ มีอํานาจสั�งบรรจุของส่วนราชการ 

หรือหนว่ยงานสงักดัเดิม ในการนี � ให้สํานกังานตํารวจ

แหง่ชาติพิจารณาโดยคํานงึถึงประโยชน์ ที�ทางราชการ

ตํารวจจะได้รับ ทั �งนี � ในการดําเนินการรับโอน การ

กําหนดตําแหนง่ ชั �นยศและอตัราเงินเดือน และการนบั

เวลาราชการ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�

กําหนดในกฎ ก.ตร. 

   (๒) การกลบัเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ 

       (ก )  ข้ า รา ชกา รตํ า ร วจซึ� ง ไ ด้ รั บอนุมัติ จา ก

คณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการ ไปปฏิบตัิงานใด ๆ 

โดยให้นบัเวลาระหวา่งนั �นสาํหรับการคํานวณบําเหน็จ

บํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วย

บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ถ้าผู้ นั �นขอกลับเข้ารับ

ราชการภายในกําหนดเวลาที�คณะรัฐมนตรีอนมุตัิแต่

ไม่เกินสี�ปีนับแต่วันออกจากราชการไปปฏิบัติงาน

ดงักลา่ว ให้สํานกังานตํารวจแห่งชาติรับผู้นั �นกลบัเข้า

รับราชการ ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนด 

ในกฎ ก.ตร. 

       (ข) ข้าราชการตํารวจซึ�งออกจากราชการไปแล้ว 

และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลอง

ปฏิบัติหน้าที�ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการ และ

สํานกังานตํารวจแห่งชาติต้องการที�จะรับผู้นั �นเข้ารับ

ราชการและมีอตัราว่าง ให้สํานกังานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการบรรจ ุและแตง่ตั �ง ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

       (ค) ข้าราชการซึ�งมิใช่ ข้าราชการตํารวจหรือ
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ราชการหรือออกจากงานไปแล้ว  แต่ ไม่รวมถึ ง

ข้าราชการการเมือง ข้าราชการซึ�งออกจากราชการใน

ระหวา่งทดลองปฏิบตัิหน้าที�ราชการและพนกังานของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นซึ�งออกจากงานในระหว่าง

ทดลองปฏิบัติ งาน ถ้าสมัครเ ข้า รับราชการเป็น

ข้าราชการตํารวจ และเมื�อสํานกังานตํารวจแห่งชาติ

เห็นสมควรรับบคุคลนั �นกลบัเข้ารับราชการในตําแหน่ง

ข้าราชการตํารวจ ในการนี � ใ ห้สํานักงานตํารวจ

แหง่ชาตพิิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์ที�ทางราชการ

ตํารวจจะได้รับ  ทั �งนี � การดําเนินการให้กลับเข้ารับ

ราชการ การกําหนดตําแหน่งชั �นยศ และอัตรา

เงินเดือน และการนับเวลาราชการให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ และวิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

พนกังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นซึ�งออกจาก

ราชการหรือออกจากงานไปแล้ว  แต่ ไม่รวมถึ ง

ข้าราชการการเมือง ข้าราชการซึ�งออกจากราชการใน

ระหวา่งทดลองปฏิบตัิหน้าที�ราชการและพนกังานของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นซึ�งออกจากงานในระหว่าง

ทดลองปฏิบัติ งาน ถ้าสมัครเ ข้า รับราชการเป็น

ข้าราชการตํารวจ และเมื�อสํานกังานตํารวจแห่งชาติ

เห็นสมควรรับบคุคลนั �นกลบัเข้ารับราชการในตําแหน่ง

ข้าราชการ ตํารวจ ในการนี � ให้สํานักงานตํารวจ

แหง่ชาติพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์ที�ทางราชการ

ตํารวจ จะได้รับ ทั �งนี � การดําเนินการให้กลบัเข้ารับ

ราชการ การกําหนดตําแหน่งชั �นยศ และอัตรา

เงินเดือน และการนับเวลาราชการให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

พนกังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นซึ�งออกจาก

ราชการหรือออกจากงานไปแล้ว  แต่ ไม่รวมถึ ง

ข้าราชการการเมือง ข้าราชการซึ�งออกจากราชการใน

ระหวา่งทดลองปฏิบตัิหน้าที�ราชการและพนกังานของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นซึ�งออกจากงานในระหว่าง

ทดลองปฏิบัติ งาน ถ้าสมัครเ ข้า รับราชการเป็น

ข้าราชการตํารวจ และเมื�อสํานกังานตํารวจแห่งชาติ

เห็นสมควรรับบคุคลนั �นกลบัเข้ารับราชการในตําแหน่ง

ข้าราชการตํารวจ ในการนี � ใ ห้สํานักงานตํารวจ

แหง่ชาติพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์ที�ทางราชการ

ตํารวจจะได้รับ ทั �งนี � การดําเนินการให้กลับเข้ารับ

ราชการ การกําหนดตําแหน่งชั �นยศ และอัตรา

เงินเดือน และการนับเวลาราชการให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

64 มาตรา ๖๔  ให้ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั�ง

เลื�อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจระดบั ส.๘ ระดบั ส.๗ 

และระดับ ส.๖ เมื�อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. 

แล้ว 

  การสั�งเลื�อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจตั �งแต่ระดบั 

ส.๕ ลงมาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที� กําหนดใน

ระเบียบ ก.ตร. 

   การพิจารณาเลื�อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ ให้

คํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลของงานที�ได้ปฏิบตัิมา ความสามารถ และ

ความอตุสาหะในการปฏิบตัิหน้าที� ตลอดจนการรักษา

วินยัและการปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการ

89 มาตรา ๘๙ ให้ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ สั�ง

เลื�อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ ระดบั ส.๘ ระดบั ส.๗ 

และระดบั ส.๖ ที�ไม่อยู่ในอํานาจของผู้บญัชาการตาม

มาตรา ๕๙ ทั �งนี � เมื�อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. 

แล้ว 

   การสั�งเลื�อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจตั �งแต่ระดบั 

ส.๕ ลงมาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที� กําหนดใน

ระเบียบ ก.ตร. 

   การพิจารณาเลื�อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ ให้

คํานึงถึงคณุภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลของงานที�ได้ปฏิบตัิมา ความสามารถ และ

ความอตุสาหะในการปฏิบตัิ หน้าที� ตลอดจนการรักษา

87 มาตรา ๘๗ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั�ง

เลื�อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ ระดบั ส.๘ ระดบั ส.๗ 

และระดบั ส.๖ ที�ไม่อยู่ในอํานาจของผู้บญัชาการตาม

มาตรา ๕๘ (๕) ทั �งนี � เมื�อได้รับความเห็นชอบจาก 

ก.ตร. แล้ว 

   การสั�งเลื�อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจตั �งแต่ระดบั 

ส.๕ ลงมาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที� กําหนดใน

ระเบียบ ก.ตร. 

   การพิจารณาเลื�อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ ให้

คํานึงถึงคณุภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลของงานที�ได้ปฏิบตัิมา ความสามารถ และ

ความอตุสาหะในการปฏิบตัิหน้าที� ตลอดจนการรักษา
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ตํารวจตามรายงานของผู้ บังคับบัญชาตามลําดับ

ชั �น  ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในกฎ 

ก.ตร. 

   การเลื�อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกินสองขั �น ต้อง

ได้รับอนมุตัิจาก ก.ตร. เป็นพิเศษเฉพาะราย 

วินยัและการปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการ

ตํารวจตามรายงาน ของผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั �น 

ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

การเลื�อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกินสองขั �น ต้อง

ได้รับอนมุตัิจาก ก.ตร. เป็นพิเศษเฉพาะราย 

วินยัและการปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการ

ตํารวจตามรายงานของผู้บังคับบญัชาตามลําดับชั �น 

ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร.  

    การเลื�อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกินสองขั �น ต้อง

ได้รับอนมุตัิจาก ก.ตร. เป็นพิเศษเฉพาะราย 

65 มาตรา ๖๕  ข้าราชการตํารวจผู้ ใดถึงแก่ความตาย

เนื�องจากการปฏิบตัิหน้าที�ราชการ ก.ตร. จะพิจารณา

เลื�อนเงินเดือนให้ผู้นั �นเป็นกรณีพิเศษเพื�อประโยชน์ใน

การคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได้ 

90 มาตรา ๙๐ ข้าราชการตํารวจผู้ ใดถึงแก่ความตาย

เนื�องจากการปฏิบตัิหน้าที�ราชการ ก.ตร. จะพิจารณา

เลื�อนเงินเดือนให้ผู้นั �นเป็นกรณีพิเศษเพื�อประโยชน์ใน

การคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได้ 

88 มาตรา ๘๘ ข้าราชการตํารวจผู้ ใดถึงแก่ความตาย

เนื�องจากการปฏิบตัิหน้าที�ราชการ ก.ตร. จะพิจารณา

เลื�อนเงินเดือนให้ผู้นั �นเป็นกรณีพิเศษเพื�อประโยชน์ใน

การคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได้ 

66 มาตรา ๖๖   ใ ห้ผู้ บังคับบัญชามีห น้าที�พัฒนา

ผู้ ใต้บังคับบัญชาเพื�อเพิ�มความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 

คณุธรรมและจริยธรรม รวมทั �งประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา เพื�อใช้ประกอบการ

พิจารณาแต่งตั �งและเลื�อนเ งินเดือน  ทั �งนี � ตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

91 มาตรา  ๙๑  ใ ห้ ผู้ บั ง คับ บัญ ช า มี ห น้า ที� พัฒ น า

ผู้ ใต้บังคับบัญชาเพื�อเพิ�มความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 

คณุธรรม และจริยธรรม รวมทั �งประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา เพื�อใช้ประกอบการ

พิจารณาแต่งตั �งและเลื�อนเ งินเดือน ทั �งนี � ตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

89 มาตรา ๘๙  ใ ห้ ผู้ บั ง คับ บัญ ชา มี ห น้ าที� พัฒ น า

ผู้ ใต้บังคับบัญชาเพื�อเพิ�มความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 

คณุธรรม และจริยธรรม รวมทั �งประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา เพื�อใช้ประกอบการ

พิจารณาแต่งตั �งและเลื�อนเ งินเดือน ทั �งนี � ตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

 หมวด ๓ 
เงนิเดือน เงนิประจาํตาํแหน่งและเงนิเพิ�มอื�น 

 หมวด ๔ 
เงนิเดือน เงนิประจาํตาํแหน่ง และเงนิเพิ�มอื�น 

 หมวด ๔ 

เงนิเดือน เงนิประจาํตาํแหน่ง และเงนิเพิ�มอื�น 

67 มาตรา ๖๗  อตัราเงินเดือน อตัราเงินประจําตําแหน่ง 

การให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งและการจ่ายเงินเดือน

และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตํารวจ ให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนง่ 

 

92 มาตรา ๙๒ อตัราเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้เป็นไป

ตามบญัชีท้ายพระราชบญัญตัินี �  

   อัตราเงินประจําตําแหน่งและการรับเงินประจํา

ตําแหน่งของข้าราชการตํารวจ ให้เป็นไปตามบญัชี

ท้ายพระราชบญัญัตินี � ทั �งนี � เงินประจําตําแหน่งไม่ถือ

เป็นเงินเดือน 

   ข้าราชการตํารวจตําแหน่งใดจะได้รับเงินประจํา

ตําแหน่งท้ายพระราชบญัญัตินี � ในอตัราใด ให้เป็นไป

ตามที�กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

90 มาตรา ๙๐ อตัราเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้เป็นไป

ตามบญัชีท้ายพระราชบญัญตัินี �  

   อัตราเงินประจําตําแหน่งและการรับเงินประจํา

ตําแหน่งของข้าราชการตํารวจ ให้เป็นไปตามบญัชี

ท้ายพระราชบญัญัตินี � ทั �งนี � เงินประจําตําแหน่งไม่ถือ

เป็นเงินเดือน 

   ข้าราชการตํารวจตําแหน่งใดจะได้รับเงินประจํา

ตําแหน่งท้ายพระราชบญัญัตินี � ในอตัราใด ให้เป็นไป

ตามที�กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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   ในกรณีที�สมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ

ตํารวจให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจที�เปลี�ยนแปลง

ไป ถ้าการปรับอตัราเงินเดือนดงักลา่วเป็นการปรับเพิ�ม

ร้อยละเทา่กนัทกุอตัรา และไมเ่กินร้อยละสิบของอตัรา

ที�ใช้บงัคบัอยู ่และเมื�อได้รับอนมุตัิงบประมาณรายจ่าย

จากรัฐสภา เพื�อการนั �นแล้ว การปรับให้กระทําได้โดย

ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตรา

เงินเดือน ท้ายพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวเป็นบัญชี

อตัราเงินเดือนท้ายพระราชบญัญัตินี � ทั �งนี � ในกรณีที�

การปรับเป็นร้อยละเทา่กนัทกุอตัราดงักลา่ว หากทําให้

อตัราหนึ�งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตวัเลข 

เงินเดือนของอตัราดงักลา่วให้เพิ�มขึ �นเป็นสิบบาท และ

มิให้ถือวา่เป็นการปรับอตัราร้อยละที�แตกตา่งกนั 

   การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้เข้า

อนัดบัและขั �น ระดบัและชั �น ระดบัและขั �น หรือชั �นและ

ขั �น แล้วแต่กรณี ตามบัญชีอตัราเงินเดือนข้าราชการ

ตํารวจตามวรรคหนึ�ง และวรรคสี� ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที� ก.ตร. กําหนด และให้มีผล

เป็นการแก้ไขขั �นหรือชั �น เงินเดือนข้าราชการตํารวจที�

กําหนดไว้ในกฎหรือมติคณะรัฐมนตรีที�เกี�ยวข้อง 

   ในกรณีที�สมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ

ตํารวจให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจที�เปลี�ยนแปลง

ไป ถ้าการปรับอตัราเงินเดือนดงักลา่วเป็นการปรับเพิ�ม

ร้อยละเทา่กนัทกุอตัรา และไมเ่กินร้อยละสิบของอตัรา

ที�ใช้บงัคบัอยู ่และเมื�อได้รับอนมุตัิงบประมาณรายจ่าย

จากรัฐสภาเพื�อการนั �นแล้ว การปรับให้กระทําได้โดย

ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตรา

เงินเดือน ท้ายพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวเป็นบัญชี

อตัราเงินเดือนท้ายพระราชบญัญัตินี � ทั �งนี � ในกรณีที�

การปรับเป็นร้อยละเทา่กนัทกุอตัราดงักลา่ว หากทําให้

อตัราหนึ�งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตวัเลข 

เงินเดือนของอตัราดงักลา่วให้เพิ�มขึ �นเป็นสิบบาท และ

มิให้ถือวา่เป็นการปรับอตัราร้อยละที�แตกตา่งกนั 

   การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้เข้า

อนัดบัและขั �น ระดบัและชั �น ระดบัและขั �น หรือชั �นและ

ขั �น แล้วแต่กรณี ตามบัญชีอตัราเงินเดือนข้าราชการ

ตํารวจตามวรรคหนึ�งและวรรคสี�  ใ ห้ เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที� ก.ตร. กําหนด และให้มีผล

เป็นการแก้ไขขั �นหรือชั �นเงินเดือนข้าราชการตํารวจที�

กําหนดไว้ในกฎหรือมติคณะรัฐมนตรีที�เกี�ยวข้อง 

68 มาตรา ๖๘  ให้ข้าราชการตํารวจได้รับเงินเดือน

ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ซึ�งดํารง

ตําแหนง่ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ ให้ได้รับเงินเดือน

ขั �นสงูสดุของระดบั ส. ๙ 

   (๒) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ให้ได้รับ

93 มาตรา ๙๓  ให้ข้าราชการตํารวจได้ รับเงินเดือน

ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ซึ�งดํารง

ตําแหนง่ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิให้ได้รับเงินเดือน

ขั �นสงูสดุของระดบั ส.๙ 

   (๒) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ให้ได้รับ

91 มาตรา ๙๑ ให้ข้าราชการตํารวจได้รับเงินเดือน

ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ซึ�งดํารง

ตําแหนง่ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ ให้ได้รับเงินเดือน

ขั �นสงูสดุของระดบั ส.๙ 

   (๒) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ให้ได้รับ
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เงินเดือนระดบั ส. ๘ 

   (๓) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจโท ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ส. ๗ 

   (๔) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ส. ๖ 

   (๕) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกอัตรา

เงินเดือนพันตํารวจเอก (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือน

ระดบั ส. ๕ 

   (๖) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ส. ๔ 

   (๗) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ส. ๓ 

   (๘) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจตรี ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ส. ๒ 

   (๙) ข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก ร้อยตํารวจ

โท และร้อยตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดบั ส. ๑ 

   (๑๐) ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ป. ๓ 

   (๑๑) ข้าราชการตํารวจยศจ่าสิบตํารวจอัตรา

เงินเดือนจ่าสบิตํารวจ (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดบั 

ป. ๒ 

   (๑๒) ข้าราชการตํารวจยศจ่าสิบตํารวจ สิบตํารวจ

เอก สิบตํารวจโท และสิบตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือน

ระดบั ป. ๑ 

   (๑๓) ข้าราชการตํารวจชั �นพลตํารวจสํารอง ให้

ได้รับเงินเดือนระดบั พ. ๑ 

เงินเดือนระดบั ส.๘ 

   (๓) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจโท ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ส.๗ 

   (๔) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ส.๖ 

   (๕) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก อัตรา

เงินเดือนพันตํารวจเอก (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือน

ระดบั ส.๕ 

   (๖) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ส.๔ 

   (๗) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ส.๓ 

   (๘) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจตรี ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ส.๒ 

   (๙) ข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก ร้อยตํารวจ

โท และร้อยตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดบั ส.๑ 

   (๑๐) ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ป.๓ 

   (๑๑) ข้าราชการตํารวจยศจ่าสิบตํารวจ อัตรา

เงินเดือนจ่าสบิตํารวจ (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดบั 

ป.๒ 

   (๑๒) ข้าราชการตํารวจยศจ่าสิบตํารวจ สิบตํารวจ

เอก สิบตํารวจโท และสิบตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือน

ระดบั ป.๑ 

   (๑๓) ข้าราชการตํารวจชั �นพลตํารวจสํารอง ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั พ.๑  

เงินเดือนระดบั ส.๘ 

   (๓) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจโท ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ส.๗ 

   (๔) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ส.๖ 

   (๕) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก อัตรา

เงินเดือนพันตํารวจเอก (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือน

ระดบั ส.๕ 

   (๖) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ส.๔ 

   (๗) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ส.๓ 

   (๘) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจตรี ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ส.๒ 

   (๙) ข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก ร้อยตํารวจ

โท และร้อยตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดบั ส.๑ 

   (๑๐) ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั ป.๓ 

   (๑๑) ข้าราชการตํารวจยศจ่าสิบตํารวจ อัตรา

เงินเดือนจ่าสบิตํารวจ (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดบั 

ป.๒ 

   (๑๒) ข้าราชการตํารวจยศจ่าสิบตํารวจ สิบตํารวจ

เอก สิบตํารวจโท และสิบตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือน

ระดบั ป.๑ 

   (๑๓) ข้าราชการตํารวจชั �นพลตํารวจสํารอง ให้ได้รับ

เงินเดือนระดบั พ.๑  
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   ให้ข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ�งได้รับเงินเดือนใน

ขั �นตํ�าของระดบันั �นๆ ในกรณีที�จะให้ได้รับเงินเดือนสงู

กว่าหรือตํ�ากว่าขั �นตํ�าหรือสงูกว่าขั �นสงูของระดบั ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที�กําหนดในกฎ 

ก.ตร. 

   ข้าราชการตํารวจตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจได้รับ

เงินเดือนในระดบัสงูขึ �นกว่าที�กําหนดไว้ในวรรคหนึ�งก็

ได้  โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ�งในพระราช

กฤษฎีกาดังกล่าวให้กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและ

เงื�อนไขการได้รับเงินเดือนในระดบัสงูขึ �นดงักลา่วและ

การรับเงินประจําตําแหนง่ไว้ด้วย  

   ให้ข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ�งได้รับเงินเดือนใน

ขั �นตํ�าของระดบันั �น ๆ ในกรณีที� จะให้ได้รับเงินเดือนสงู

กว่าหรือตํ�ากว่าขั �นตํ�าหรือสงูกว่าขั �นสงูของระดบั ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�กําหนดในกฎ 

ก.ตร. 

   ข้าราชการตํารวจตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจได้รับ

เงินเดือนในระดบัสงูขึ �นกว่าที�กําหนดไว้ในวรรคหนึ�งก็

ได้  โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ�งในพระราช

กฤษฎีกาดงักลา่วให้กําหนด หลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื�อนไขการได้รับเงินเดือนในระดบัสงูขึ �นดงักลา่วและ

การรับเงินประจําตําแหนง่ไว้ด้วย 

   ให้ข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ�งได้รับเงินเดือนใน

ขั �นตํ�าของระดบันั �น ๆ ในกรณีที�จะให้ได้รับเงินเดือนสงู

กว่าหรือตํ�ากว่าขั �นตํ�าหรือสงูกว่าขั �นสงูของระดบั ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�กําหนดในกฎ 

ก.ตร. 

   ข้าราชการตํารวจตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจได้รับ

เงินเดือนในระดบัสงูขึ �นกว่าที�กําหนดไว้ในวรรคหนึ�งก็

ได้  โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ�งในพระราช

กฤษฎีกาดังกล่าวให้กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื�อนไขการได้รับเงินเดือนในระดบัสงูขึ �นดงักลา่วและ

การรับเงินประจําตําแหนง่ไว้ด้วย 

  94 มาตรา ๙๔ ความในมาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ มิให้

ใช้บงัคบักบัข้าราชการตํารวจ ที�ไมม่ียศ 

   ข้าราชการตํารวจที�ไม่มียศตําแหน่งใดจะได้รับ

เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ในอตัราใดให้เป็นไป

ตามที�กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที�ออกตามมาตรา ๙ 

วรรคสอง โดยให้ เทียบเคียงกบัข้าราชการฝ่ายพลเรือน

ในตําแหนง่ที�คล้ายคลงึกนัหรือในระดบัเดียวกนั 

92 มาตรา ๙๒ ความในมาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ มิให้

ใช้บงัคบักบัข้าราชการตํารวจ ที�ไมม่ียศ 

   ข้าราชการตํารวจที�ไม่มียศตําแหน่งใดจะได้รับ

เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งในอตัราใดให้เป็นไป

ตามที�กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที�ออกตามมาตรา ๘ 

วรรคสอง โดยให้ เทียบเคียงกบัข้าราชการฝ่ายพลเรือน

ในตําแหนง่ที�คล้ายคลงึกนัหรือในระดบัเดียวกนั 

  95 มาตรา ๙๕ ในกรณีที�มีเหตผุลและความจําเป็น เพื�อ

เป็นการเยียวยา ให้ข้าราชการตํารวจได้รับเงินเดือน

หรือเงินประจําตําแหน่งที�เหมาะสมและเป็นธรรม 

ก.ตร. อาจกําหนดให้ข้าราชการตํารวจได้รับการ

เยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน่ง

ตามที� เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ ทั �งนี � ให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�คณะรัฐมนตรีกําหนด 

93 มาตรา ๙๓ ในกรณีที�มีเหตุผลและความจําเป็นเพื�อ

เป็นการเยียวยา ให้ข้าราชการตํารวจได้รับเงินเดือน

หรือเงินประจําตําแหน่งที�เหมาะสมและเป็นธรรม 

ก.ตร. อาจกําหนดให้ข้าราชการตํารวจได้รับการ

เยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน่ง

ตามที�เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ ทั �งนี � ให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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69 มาตรา ๖๙  ข้าราชการตํารวจอาจได้รับเงินเพิ�มค่า

ครองชีพชั�วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ  ทั �งนี � ตาม

จํานวน หลักเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในพระราช

กฤษฎีกา 

96 มาตรา ๙๖ ข้าราชการตํารวจอาจได้รับเงินเพิ�มค่า

ครองชีพชั�วคราวตามภาวะ เศรษฐกิจ ทั �งนี � ตาม

จํานวน หลักเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในพระราช

กฤษฎีกา 

94 มาตรา ๙๔ ข้าราชการตํารวจอาจได้รับเงินเพิ�มค่า

ครองชีพชั�วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั �งนี � ตามจํานวน 

หลกัเกณฑ์ และวิธีการที�กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

70 มาตรา ๗๐  ข้าราชการตํารวจอาจได้รับเงินเพิ�มพิเศษ

รายเดือน เ งินเพิ�มอื�น  ห รือเ งินช่วยเหลือตามที�

คณะรัฐมนตรีกําหนด 

97 มาตรา ๙๗ ข้าราชการตํารวจอาจได้รับเงินเพิ�มพิเศษ

รายเดือน เงินเพิ�มอื�น หรือเงินช่วยเหลือตามที�

คณะรัฐมนตรีกําหนด 

95 มาตรา ๙๕ ข้าราชการตํารวจอาจได้รับเงินเพิ�มพิเศษ

รายเดือน เงินเพิ�มอื�น หรือเงินช่วยเหลือตามที�

คณะรัฐมนตรีกําหนด 

71 มาตรา ๗๑  ข้าราชการตํารวจอาจได้รับเงินเพิ�ม

สําหรับตําแหน่งที�ประจําอยู่ในต่างประเทศ หรือ

ตําแหน่งที�มีเหตพุิเศษตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 

98 มาตรา ๙๘  ข้าราชการตํารวจอาจได้รับเงินเพิ�ม

สําหรับตําแหน่งที�ประจํา อยู่ในต่างประเทศ หรือ

ตําแหน่งที�มีเหตพุิเศษตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 

โดยความเห็นชอบ ของกระทรวงการคลงั 

96 มาตรา ๙๖ ข้าราชการตํารวจอาจได้รับเงินเพิ�ม

สําหรับตําแหน่งที�ประจําอยู่ในต่างประเทศหรือ

ตําแหน่งที�มีเหตพุิเศษตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 

 หมวด ๔ 
การรักษาราชการแทน 

และการปฏิบัติราชการแทน 

 หมวด ๕ 

การรักษาราชการแทน 

และการปฏิบัติราชการแทน 

 หมวด ๕ 

การรักษาราชการแทน 

และการปฏิบัติราชการแทน 

72 มาตรา ๗๒  ในกรณีที�ตําแหน่งข้าราชการตํารวจใน

ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติว่างลง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งใดไม่สามารถ

ปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี �สั�งให้

ข้าราชการตํารวจซึ�งเห็นสมควรรักษาราชการแทนใน

ตําแหนง่นั �นได้ 

   (๑) นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหน่งผู้ บัญชาการ

ตํารวจแหง่ชาติ 

   (๒) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สําหรับตําแหน่ง

ตั �งแต่จเรตํารวจแห่งชาติ รองผู้ บัญชาการตํารวจ

แหง่ชาติ หรือตําแหนง่เทียบเทา่ลงมา 

   (๓) ผู้ บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่า สําหรับ

99 มาตรา ๙๙ ในกรณีที�ตําแหน่งข้าราชการตํารวจใน

ส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ในสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติที�มิใช่ตําแหน่งในสายงานสอบสวนว่างลง 

หรือผู้ดํารงตําแหนง่ใดไมส่ามารถ ปฏิบตัิราชการได้ ให้

ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี � สั�งให้ข้าราชการตํารวจซึ�ง

เห็นสมควรรักษาราชการแทน ในตําแหนง่นั �นได้ 

   (๑) นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหน่งผู้ บัญชาการ

ตํารวจแหง่ชาติ 

   (๒) ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สําหรับตําแหน่ง

ตั �งแต่จเรตํารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตํารวจ

แหง่ชาติ หรือตําแหนง่เทียบเทา่ลงมา 

   (๓) ผู้ บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่า สําหรับ

97 มาตรา ๙๗ ในกรณีที�ตําแหน่งข้าราชการตํารวจใน

ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติที�มิใช่ตําแหน่งในสายงานสอบสวนว่างลง 

หรือผู้ดํารงตําแหนง่ใดไมส่ามารถปฏิบตัิราชการได้ ให้

ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี � สั�งให้ข้าราชการตํารวจซึ�ง

เห็นสมควรรักษาราชการแทน ในตําแหนง่นั �นได้ 

   (๑) นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหน่งผู้ บัญชาการ

ตํารวจแหง่ชาติ 

   (๒) ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สําหรับตําแหน่ง

ตั �งแต่รองผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ จเรตํารวจ

แหง่ชาติ หรือตําแหนง่เทียบเทา่ลงมา 

   (๓) ผู้ บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่า สําหรับ
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ตํ าแหน่ งตั �ง แต่ผู้ บังคับการ  พนักงานสอบสวน

ผู้ เชี�ยวชาญพิเศษ หรือตําแหน่งเทียบเท่าลงมาในสว่น

ราชการนั �น 

   (๔) ผู้ บังคับการ หรือตําแหน่งเทียบเท่า สําหรับ

ตําแหน่งตั �งแต่ผู้ กํ ากับการ  พนักงานสอบสวน 

ผู้ ทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วน

ราชการนั �น 

   ในกรณีที�ไม่มีการแต่งตั �งให้ข้าราชการตํารวจผู้ ใด

รักษาราชการแทนและมีผู้ ดํารงตําแหน่งรองของ

ตําแหนง่นั �น ให้ผู้ดํารงตําแหนง่รองเป็นผู้ รักษาราชการ

แทน ถ้าไมม่ีผู้ดํารงตําแหนง่รองหรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิ

ราชการได้ และมีผู้ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยของตําแหน่ง

ดงักล่าว ให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้ รักษาราชการ

แทนในตําแหนง่นั �น ถ้ามีผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือผู้ช่วย

หลายคน ให้ผู้มีอาวโุสตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 

เป็นผู้ รักษาราชการแทน ถ้าไมม่ีทั �งผู้ดํารงตําแหน่งรอง

หรือผู้ ช่วย หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ก็ให้

ข้าราชการตํารวจชั �นสัญญาบัตรผู้ มีอาวุโสตามที�

กํ าหนดในระเบียบ ก .ตร.  ในส่วนราชการหรือ

หนว่ยงานนั �นเป็นผู้ รักษาราชการแทน 

   เพื�อประโยชน์ของทางราชการ ข้าราชการตํารวจที�

ได้รับการแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๕๑ (๒) 

(๓) (๔) (๕) และ (๖) เป็นการย้อนหลงั การปฏิบัติ

หน้าที�หรือการใช้อํานาจในตําแหน่งเดิมที�ได้กระทําไป

ก่อนมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แตง่ตั �ง

ให้เป็นอนัใช้ได้ 

ตําแหน่งตั �งแต่ผู้บงัคบัการ หรือตําแหน่งเทียบเท่าลง

มาในสว่นราชการนั �น 

   (๔) ผู้ บังคับการหรือตําแหน่งเทียบเท่า สําหรับ

ตําแหน่งตั �งแต่ผู้ กํากับการ หรือตําแหน่งเทียบเท่าลง

มาในสว่นราชการนั �น 

   ในกรณีที�ไม่มีการแต่งตั �งให้ข้าราชการตํารวจผู้ ใด

รักษาราชการแทนและมี ผู้ดํารงตําแหน่งรองของ

ตําแหนง่นั �น ให้ผู้ดํารงตําแหนง่รองเป็นผู้ รักษาราชการ

แทน ถ้าไม่มีผู้ ดํารง ตําแหน่งรองหรือมีแต่ไม่อาจ

ปฏิบัติราชการได้ และมีผู้ ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยของ

ตําแหน่งดงักลา่ว ให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้ รักษา

ราชการแทนในตําแหน่งนั �น ถ้ามีผู้ดํารงตําแหน่งรอง

หรือผู้ ช่วย หลายคน ให้ผู้มีอาวุโสตามที�กําหนดใน

ระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้ รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีทั �ง ผู้

ดํารงตําแหน่งรองหรือผู้ ช่วย หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

ราชการได้ ก็ให้ข้าราชการตํารวจชั �นสญัญาบตัร ผู้มี

อาวโุสตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ในสว่นราชการ

หรือหนว่ยงานนั �นเป็นผู้ รักษาราชการแทน 

   เพื�อประโยชน์ของทางราชการ ข้าราชการตํารวจที�

ได้รับการแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา ๗๐ (๒) 

(๓) (๔) (๕) และ (๖) เป็นการย้อนหลงั การปฏิบัติ

หน้าที�หรือการใช้อํานาจ ในตําแหนง่เดิมที�ได้กระทําไป

ก่อนมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แตง่ตั �ง 

ให้เป็นอนัใช้ได้ 

   ให้นําความในมาตรานี �มาใช้บงัคบักบัการแต่งตั �งให้

รักษาราชการแทนในสายงาน สอบสวนด้วยโดย

ตําแหน่งตั �งแต่ผู้บงัคบัการ หรือตําแหน่งเทียบเท่าลง

มาในสว่นราชการนั �น 

   (๔) ผู้ บังคับการหรือตําแหน่งเทียบเท่า สําหรับ

ตําแหน่งตั �งแต่ผู้ กํากับการ หรือตําแหน่งเทียบเท่าลง

มาในสว่นราชการนั �น 

   ในกรณีที�ไม่มีการแต่งตั �งให้ข้าราชการตํารวจผู้ ใด

รักษาราชการแทนและมีผู้ ดํารงตําแหน่งรองของ

ตําแหนง่นั �น ให้ผู้ดํารงตําแหนง่รองเป็นผู้ รักษาราชการ

แทน ถ้าไมม่ีผู้ดํารงตําแหนง่รองหรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิ

ราชการได้ และมีผู้ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยของตําแหน่ง

ดงักลา่ว ให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้ รักษาราชการ

แทนในตําแหนง่นั �น ถ้ามีผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือผู้ช่วย 

หลายคน ให้ผู้มีอาวโุสตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 

เป็นผู้ รักษาราชการแทน ถ้าไมม่ีทั �งผู้ดํารงตําแหน่งรอง

หรือผู้ ช่วย หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ก็ให้

ข้าราชการตํารวจชั �นสญัญาบัตร ผู้มีอาวุโสตามที�

กํ าหนดในระเบียบ ก .ตร.  ในส่วนราชการหรือ

หนว่ยงานนั �นเป็นผู้ รักษาราชการแทน 

   เพื�อประโยชน์ของทางราชการ ข้าราชการตํารวจที�

ได้รับการแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา ๖๙ (๒) 

(๓) (๔) (๕) และ (๖) เป็นการย้อนหลงั การปฏิบัติ

หน้าที�หรือการใช้อํานาจในตําแหน่งเดิมที�ได้กระทําไป

ก่อนมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แตง่ตั �ง 

ให้เป็นอนัใช้ได้ 

   ให้นําความในมาตรานี �มาใช้บงัคบักบัการแต่งตั �งให้

รักษาราชการแทนในสายงาน สอบสวนด้วยโดย
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อนุโลม โดยใ ห้แต่งตั �งผู้ รักษาราชการแทนจาก

ข้าราชการตํารวจในสายงานสอบสวน และในกรณี

ตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นอํานาจของผู้ บัญชาการ

สอบสวนหรือผู้บงัคบัการสอบสวน แล้วแตก่รณี 

อนุโลม โดยใ ห้แต่งตั �งผู้ รักษาราชการแทนจาก

ข้าราชการตํารวจในสายงานสอบสวน และในกรณี

ตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นอํานาจของผู้ บัญชาการ

สอบสวนหรือผู้บงัคบัการสอบสวน แล้วแตก่รณี 

73 มาตรา ๗๓  นอกจากที�บญัญัติไว้ในพระราชบญัญัติ

นี � อํานาจในการสั�ง การอนญุาต การอนมุตัิ การปฏิบตัิ

ราชการ และการดําเนินการด้านอื�นที�ผู้ บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือคําสั�งใด หรือมติของ

ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ใ น เ รื� อ ง ใ ด ใ น กิ จ ก า ร ข อ ง แ ต่ล ะ

ก อ ง บั ญ ช า ก า ร  ใ ห้ ผู้ บั ญ ช า ก า ร ข อ ง แ ต่ ล ะ

กองบัญชาการนั �น  เ ป็นผู้ ปฏิบัติ ราชการแทนผู้

บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ

   ในการปฏิบัติราชการแทนผู้ บัญชาการตํารวจ

แห่งชาติตามวรรคหนึ�ง ผู้บญัชาการจะมอบหมายให้

รองผู้บญัชาการปฏิบตัิราชการแทนก็ได้ 

   ให้ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีหน้าที� กํากับ

ติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้ บัญชาการตาม

วรรคหนึ�ง และให้มีอํานาจแนะนําและแก้ไขการปฏิบตัิ

ราชการของผู้บญัชาการตามวรรคหนึ�ง 

   ในกรณีจําเป็นเพื�อรักษาประโยชน์ของทางราชการ

หรือการระงับความเสียหายที�อาจเกิดขึ �นจากการใช้

อํานาจของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ�ง ผู้บัญชาการ

ตํารวจแหง่ชาติจะระงบัการใช้อํานาจของผู้บญัชาการ

ดังกล่าวไว้เป็นการชั�วคราวและใช้อํานาจนั �นด้วย

ตนเองก็ได้  ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที� ก.ต.ช. 

100 มาตรา ๑๐๐ นอกจากที�บญัญัติไว้ในพระราชบญัญัติ

นี � อํานาจในการสั�ง การอนญุาต การอนมุตัิ การปฏิบตัิ

ราชการ และการดําเนินการด้านอื�นที�ผู้ บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือคําสั�งใด หรือมติของ

ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ใ น เ รื� อ ง ใ ด ใ น กิ จ ก า ร ข อ ง แ ต่ล ะ

ก อ ง บั ญ ช า ก า ร  ใ ห้ ผู้ บั ญ ช า ก า ร ข อ ง แ ต่ ล ะ

กอ งบัญ ชา กา ร นั �น เ ป็น ผู้ ป ฏิบัติ ร าช กา ร แท น ผู้

บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ 

   ในการปฏิบัติ ราชการแทนผู้ บัญชาการตํารวจ

แห่งชาติตามวรรคหนึ�ง ผู้บญัชาการ จะมอบหมายให้

รองผู้บญัชาการปฏิบตัิราชการแทนก็ได้ 

   ให้ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติมีหน้าที�กํากบัติดตาม

ผลการปฏิบตัิราชการของผู้บญัชาการ ตามวรรคหนึ�ง 

และให้มีอํานาจแนะนําและแก้ไขการปฏิบัติราชการ

ของผู้บญัชาการตามวรรคหนึ�ง 

   ในกรณีจําเป็นเพื�อรักษาประโยชน์ของทางราชการ

หรือการระงบัความเสียหาย ที�อาจเกิดขึ �นจากการใช้

อํานาจของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ�ง ผู้บัญชาการ

ตํารวจแหง่ชาติจะระงบั การใช้อํานาจของผู้บญัชาการ

ดังกล่าวไว้เป็นการชั�วคราวและใช้อํานาจนั �นด้วย

ตนเองก็ได้ ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที� ก.ตร. 

98 มาตรา ๙๘ นอกจากที�บญัญตัิไว้ในพระราชบญัญัตินี � 

อํานาจในการสั�ง การอนุญาต การอนุมตัิ การปฏิบตัิ

ราชการ และการดําเนินการด้านอื�นที�ผู้ บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือคําสั�งใด หรือมติของ

ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ใ น เ รื� อ ง ใ ด ใ น กิ จ ก า ร ข อ ง แ ต่ล ะ

ก อ ง บั ญ ช า ก า ร  ใ ห้ ผู้ บั ญ ช า ก า ร ข อ ง แ ต่ ล ะ

กอ งบัญ ชา กา ร นั �น เ ป็น ผู้ ป ฏิบัติ ร าช กา ร แท น ผู้

บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ 

   ในการปฏิบัติ ราชการแทนผู้ บัญชาการตํารวจ

แห่งชาติตามวรรคหนึ�ง ผู้บญัชาการจะมอบหมายให้

รองผู้บญัชาการปฏิบตัิราชการแทนก็ได้ 

   ให้ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติมีหน้าที�กํากบัติดตาม

ผลการปฏิบตัิราชการของผู้บญัชาการตามวรรคหนึ�ง 

และให้มีอํานาจแนะนําและแก้ไขการปฏิบัติราชการ

ของผู้บญัชาการตามวรรคหนึ�ง 

   ในกรณีจําเป็นเพื�อรักษาประโยชน์ของทางราชการ

หรือการระงับความเสียหายที�อาจเกิดขึ �นจากการใช้

อํานาจของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ�ง ผู้บัญชาการ

ตํารวจแหง่ชาติจะระงบัการใช้อํานาจของผู้บญัชาการ

ดังกล่าวไว้เป็นการชั�วคราวและใช้อํานาจนั �นด้วย

ตนเองก็ได้ ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที� ก.ตร. 
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กําหนด กําหนด 

   การใช้อํานาจตามวรรคหนึ�ง ในส่วนที�เกี�ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที�ของข้าราชการตํารวจ ในสายงาน

สอบสวน ให้ผู้บญัชาการสอบสวนเป็นผู้ปฏิบตัิราชการ

แทนผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ ตามหลกัเกณฑ์ที� 

ก.ตร. กําหนด และให้นําความในวรรคสอง วรรคสาม 

และวรรคสี� มาใช้บงัคบักับ การปฏิบตัิราชการแทนผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติของผู้บญัชาการสอบสวน

ด้วยโดยอนโุลม 

กําหนด 

   การใช้อํานาจตามวรรคหนึ�ง ในส่วนที�เกี�ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที�ของข้าราชการตํารวจ ในสายงาน

สอบสวน ให้ผู้บญัชาการสอบสวนเป็นผู้ปฏิบตัิราชการ

แทนผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ ตามหลกัเกณฑ์ที� 

ก.ตร. กําหนด และให้นําความในวรรคสอง วรรคสาม 

และวรรคสี� มาใช้บงัคบักับ การปฏิบตัิราชการแทนผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติของผู้บญัชาการสอบสวน

ด้วยโดยอนโุลม 

 

74 

 

มาตรา ๗๔  เพื�อประโยชน์ในการบริหารราชการใน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติอํานาจในการสั�ง  การ

อนุญาต การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ หรือการ

ดําเนินการอื�นใดที�ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือ

หวัหน้าสว่นราชการหรือหวัหน้าหนว่ยงานจะพึงปฏิบตัิ 

หรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสั�ง 

หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื�องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั คําสั�ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื�องนั �นมิได้

กําหนดเรื�องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื�น หรือมิได้

ห้ามเรื� องการมอบอํานาจไว้ ผู้ บัญชาการตํารวจ

แห่ งช าติห รื อหัวห น้าส่วนรา ชการ ห รือหัวหน้ า

หน่วยงานอาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือ

ผู้ ช่วยหรือผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือ

หัวหน้าหน่วยงานถัดลงไปตามลําดับหรือผู้ ดํารง

ตําแหน่งเทียบเท่าหรือข้าราชการตํารวจชั �นสัญญา

บตัรในสว่นราชการหรือในหนว่ยงานนั �นปฏิบตัิราชการ

101 มาตรา ๑๐๑ เพื�อประโยชน์ในการบริหารราชการใน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อํานาจในการสั�ง การ

อนุญาต การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ หรือการ

ดําเนินการอื�นใดที�ผู้บญัชาการ ตํารวจแห่งชาติหรือ

หวัหน้าสว่นราชการหรือหวัหน้าหนว่ยงานจะพึงปฏิบตัิ 

หรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสั�ง 

หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื�องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั คําสั�ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื�องนั �นมิได้

กําหนดเรื�องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื�น หรือมิได้

ห้ามเรื�องการ มอบอํานาจไว้ ผู้ บัญชาการตํารวจ

แห่ งช าติห รื อหัวห น้าส่วนรา ชการ ห รือหัวหน้ า

หนว่ยงาน อาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือ

ผู้ ช่วย หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือ

หวัหน้า หน่วยงานถัดลงไปตามลําดับ หรือผู้ ดํารง

ตําแหน่งเทียบเท่า หรือข้าราชการตํารวจชั �นสญัญา

บัตร ในส่วนราชการหรือในหน่วยงานนั �นปฏิบัติ

99 มาตรา ๙๙ เพื�อประโยชน์ในการบริหารราชการใน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อํานาจในการสั�ง การ

อนุญาต การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ หรือการ

ดําเนินการอื�นใดที�ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือ

หวัหน้าสว่นราชการหรือหวัหน้าหนว่ยงานจะพึงปฏิบตัิ 

หรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสั�ง 

หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื�องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั คําสั�ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื�องนั �นมิได้

กําหนดเรื�องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื�น หรือมิได้

ห้ามเรื� องการมอบอํานาจไว้ ผู้ บัญชาการตํารวจ

แห่ งช าติห รื อหัวห น้าส่วนรา ชการ ห รือหัวหน้ า

หนว่ยงาน อาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือ

ผู้ ช่วย หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือ

หัวหน้าหน่วยงานถัดลงไปตามลําดับ หรือผู้ ดํารง

ตําแหน่งเทียบเท่า หรือข้าราชการตํารวจชั �นสญัญา

บตัรในสว่นราชการหรือในหนว่ยงานนั �นปฏิบตัิราชการ
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แทนได้ 

   การมอบอํานาจตามวรรคหนึ�งให้ทําเป็นหนังสือ 

และให้ผู้ มอบอํานาจมีหน้าที�แนะนํา กํากับ และ

ติดตามการปฏิบตัิราชการของผู้ รับมอบอํานาจ และใน

กรณีที�เห็นวา่ผู้ รับมอบอํานาจปฏิบตัิราชการในเรื�องใด

โดยไมส่มควร ให้มีอํานาจแก้ไขการปฏิบตัิราชการของ

ผู้ รับมอบอํานาจนั �นได้ 

   เมื�อมีการมอบอํานาจแล้ว ผู้ รับมอบอํานาจมีหน้าที�

ต้องรับมอบอํานาจนั �น และจะมอบอํานาจนั �นให้แก่ผู้

ดํารงตําแหนง่อื�นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น

ชอบจากผู้มอบอํานาจไว้เป็นกรณี ๆ ไป 

ราชการแทนได้ 

   การมอบอํานาจตามวรรคหนึ�งให้ทําเป็นหนงัสอื และ

ให้ผู้มอบอํานาจมีหน้าที�แนะนํา กํากับ และติดตาม

การปฏิบตัิราชการของผู้ รับมอบอํานาจ และในกรณีที�

เห็นว่าผู้ รับมอบอํานาจ ปฏิบตัิราชการในเรื�องใดโดย

ไมส่มควร ให้มีอํานาจแก้ไขการปฏิบตัิราชการของผู้ รับ

มอบอํานาจนั �นได้ 

   เมื�อมีการมอบอํานาจแล้ว ผู้ รับมอบอํานาจมีหน้าที�

ต้องรับมอบอํานาจนั �น และจะมอบอํานาจนั �นให้แก่ผู้

ดํารงตําแหนง่อื�นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น

ชอบจาก ผู้มอบอํานาจไว้เป็นกรณี ๆ ไป 

แทนได้ 

   การมอบอํานาจตามวรรคหนึ�งให้ทําเป็นหนงัสือและ

ให้ผู้มอบอํานาจมีหน้าที�แนะนํา กํากับ และติดตาม

การปฏิบตัิราชการของผู้ รับมอบอํานาจ และในกรณีที�

เห็นวา่ผู้ รับมอบอํานาจปฏิบตัิราชการในเรื�องใดโดยไม่

สมควร ให้มีอํานาจแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้ รับ

มอบอํานาจนั �นได้ 

   เมื�อมีการมอบอํานาจแล้ว ผู้ รับมอบอํานาจมีหน้าที�

ต้องรับมอบอํานาจนั �น และจะมอบอํานาจนั �นให้แก่ผู้

ดํารงตําแหนง่อื�นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น

ชอบจาก ผู้มอบอํานาจไว้เป็นกรณี ๆ ไป 

75 มาตรา ๗๕  ให้ผู้ รักษาราชการแทนตามมาตรา ๗๒ 

มีอํานาจหน้าที�เช่นเดียวกบัผู้ซึ�งตนแทน 

   ในกรณีที�กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

คําสั�ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั �งให้ผู้ดํารงตําแหน่ง

ใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าที�อย่างใด ให้

ผู้ รักษาราชการแทนมีอํานาจและหน้าที�เป็นกรรมการ

หรือมีอํานาจและหน้าที�เช่นเดียวกบัผู้ดํารงตําแหนง่นั �น

ในระหวา่งที�รักษาราชการแทน 

   การสั�งให้รักษาราชการแทนให้มีผลนบัแต่เวลาที�ผู้

ได้รับแต่งตั �งเข้ารับหน้าที�และให้ผู้ ดํารงตําแหน่งรอง

หรือตําแหน่งผู้ ช่วยพ้นจากความเป็นผู้ รักษาราชการ

แทนนบัแต่เวลาที�ผู้ ได้รับแต่งตั �งเข้ารับหน้าที�  ทั �งนี � ไม่

เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใดที�ผู้นั �นได้ปฏิบตัิไป

แล้วในระหวา่งเป็นผู้ รักษาราชการแทน 

102 มาตรา ๑๐๒ ให้ผู้ รักษาราชการแทนตามมาตรา ๙๙ 

มีหน้าที�และอํานาจ เช่นเดียวกบัผู้ซึ�งตนแทน 

   ในกรณีที�กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

คําสั�ง หรือมติคณะรัฐมนตรี แต่งตั �งให้ผู้ดํารงตําแหน่ง

ใดเป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที�และอํานาจอย่างใด ให้

ผู้ รักษาราชการแทน มีหน้าที�และอํานาจเป็นกรรมการ

หรือมีหน้าที�และอํานาจเช่นเดียวกบัผู้ดํารงตําแหนง่นั �น

ในระหวา่งที� รักษาราชการแทน 

   การสั�งให้รักษาราชการแทนให้มีผลนับแต่เวลาที�ผู้

ได้รับแต่งตั �งเข้ารับหน้าที� และให้ผู้ดํารงตําแหน่งรอง

หรือตําแหน่งผู้ ช่วยพ้นจากความเป็นผู้ รักษาราชการ

แทนนบัแต่เวลา ที�ผู้ ได้รับแต่งตั �งเข้ารับหน้าที� ทั �งนี � ไม่

เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใดที�ผู้นั �นได้ปฏิบตัิไป

แล้ว ในระหวา่งเป็นผู้ รักษาราชการแทน 

100 มาตรา ๑๐๐ ให้ผู้ รักษาราชการแทนตามมาตรา ๙๗ 

มีหน้าที�และอํานาจ เช่นเดียวกบัผู้ซึ�งตนแทน 

   ในกรณีที�กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

คําสั�ง หรือมติคณะรัฐมนตรี แต่งตั �งให้ผู้ดํารงตําแหน่ง

ใดเป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที�และอํานาจอย่างใด ให้

ผู้ รักษาราชการแทน มีหน้าที�และอํานาจเป็นกรรมการ

หรือมีหน้าที�และอํานาจเช่นเดียวกบัผู้ดํารงตําแหนง่นั �น

ในระหวา่งที� รักษาราชการแทน 

   การสั�งให้รักษาราชการแทนให้มีผลนับแต่เวลาที�ผู้

ได้รับแต่งตั �งเข้ารับหน้าที� และให้ผู้ดํารงตําแหน่งรอง

หรือตําแหน่งผู้ ช่วยพ้นจากความเป็นผู้ รักษาราชการ

แทนนบัแต่เวลาที�ผู้ ได้รับแต่งตั �งเข้ารับหน้าที� ทั �งนี � ไม่

เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใดที�ผู้นั �นได้ปฏิบตัิไป

แล้วในระหวา่งเป็นผู้ รักษาราชการแทน 
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76 มาตรา ๗๖  ในกรณีที�มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

ประกาศ คําสั�ง หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้อํานาจ

หรือหน้าที�ใดเป็นของปลดักระทรวง การใช้อํานาจหรือ

ปฏิบัติ หน้าที� ดังกล่าวสําห รับส่วนราชการห รือ

หน่วยงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ถือเป็น

อํานาจและหน้าที�ของผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ

103 มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที�มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

ประกาศ คําสั�ง หรือมติ คณะรัฐมนตรีกําหนดให้หน้าที�

หรืออํานาจใดเป็นของปลดักระทรวง การใช้อํานาจ

หรือปฏิบัติหน้าที� ดงักล่าวสําหรับส่วนราชการหรือ

หน่วยงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ถือเป็น

หน้าที�และอํานาจของผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ 

101 มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที�มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

ประกาศ คําสั�ง หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้หน้าที�

หรืออํานาจใดเป็นของปลดักระทรวง การใช้อํานาจ

หรือปฏิบัติหน้าที�ดังกล่าว สําหรับส่วนราชการหรือ

หน่วยงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ถือเป็น

หน้าที�และอํานาจของผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ 

 หมวด ๕ 
วินัยและการรักษาวนัิย 

 หมวด ๖ 

วินัยและการรักษาวนัิย 
 หมวด ๖ 

วินัยและการรักษาวนัิย 

77 มาตรา ๗๗  ข้าราชการตํารวจต้องถือและปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 

และจรรยาบรรณของตํารวจตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

และต้องรักษาวินัยตามที�บัญญัติไว้ในหมวดนี �โดย

เคร่งครัด 

   กฎ ก.ตร. ตามวรรคหนึ�ง ให้มีผลใช้บังคับเมื�อพ้น

กําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นเุบกษา 

104 มาตรา ๑๐๔ ข้าราชการตํารวจต้องถือและปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 

และจรรยาบรรณของตํารวจตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

และต้องรักษาวินัยตามที�บัญญัติไว้ในหมวดนี �โดย

เคร่งครัด 

   กฎ ก.ตร. ตามวรรคหนึ�ง ให้มีผลใช้บังคับเมื�อพ้น

กําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจา

นเุบกษา 

102 มาตรา ๑๐๒ ข้าราชการตํารวจต้องถือและปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 

และจรรยาบรรณของตํารวจตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

และต้องรักษาวินัยตามที�บัญญัติไว้ในหมวดนี �โดย

เคร่งครัด 

   กฎ ก.ตร. ตามวรรคหนึ�ง ให้มีผลใช้บังคับเมื�อพ้น

กําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นเุบกษา 

78 มาตรา ๗๘  การกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ได้แก่ การไม่รักษาวินัยตามที�บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติ

และข้อห้ามในเรื�องดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ต้องปฏิบัติหน้าที�ราชการด้วยความซื�อสัตย์ 

สุจ ริต และเที�ยงธรรม เ ป็นไปตามกฎหมาย กฎ 

ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร  ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี 

จรรยาบรรณของตํารวจ และนโยบายของรัฐบาลโดย

ไมใ่ห้เสยีหายแก่ราชการ 

   (๒) ต้องปฏิบตัิตามคําสั�งของผู้บงัคบับญัชาซึ�งสั�งใน

หน้าที�ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ

105 มาตรา ๑๐๕ การกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ได้แก่ การไม่รักษาวินัยตามที�บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติ

และข้อห้ามในเรื�องดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ต้องปฏิบัติหน้าที�ราชการด้วยความซื�อสัตย์ 

สุจริต และเที�ยงธรรม เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ 

ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร  ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี 

จรรยาบรรณของตํารวจ และนโยบาย ของรัฐบาล โดย

ไมใ่ห้เสยีหายแก่ราชการ 

   (๒) ต้องปฏิบตัิตามคําสั�งของผู้บงัคบับญัชาซึ�งสั�งใน

หน้าที�ราชการโดยชอบ ด้วยกฎหมายและระเบียบของ

103 มาตรา ๑๐๓  การกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ได้แก่ การไม่รักษาวินัยตามที�บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติ

และข้อห้ามในเรื�องดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ต้องปฏิบัติหน้าที�ราชการด้วยความซื�อสัตย์ 

สุจ ริต และเที�ยงธรรม เ ป็นไปตามกฎหมาย กฎ 

ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร  ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี 

จรรยาบรรณของตํารวจ และนโยบายของรัฐบาล โดย

ไมใ่ห้เสยีหายแก่ราชการ 

   (๒) ต้องปฏิบตัิตามคําสั�งของผู้บงัคบับญัชาซึ�งสั�งใน

หน้าที�ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ
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ทางราชการ โดยไม่ขดัขืนหรือหลีกเลี�ยง แตถ้่าเห็นว่า

การปฏิบัติตามคําสั�งนั �นจะทําให้เสียหายแก่ราชการ 

หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะ

เสนอความเห็นเป็นหนงัสือทนัทีเพื�อให้ผู้บงัคบับญัชา

ทบทวนคําสั�งนั �นก็ได้ และเมื�อได้เสนอความเห็นแล้ว 

ถ้าผู้บงัคบับญัชายืนยนัให้ปฏิบตัิตามคําสั�งเดิม ผู้อยู่

ใต้บงัคบับญัชาต้องปฏิบตัิตาม 

   (๓) ต้องรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ ใหญ่ 

ผู้ น้อย 

   (๔) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ �ง

หรือทอดทิ �งหน้าที�ราชการมิได้ 

   (๕) ต้องปฏิบตัิราชการโดยมิให้เป็นการกระทําการ

ข้ามผู้ บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้ บังคับบัญชา

เหนือขึ �นไปเป็นผู้สั�งให้กระทํา หรือได้รับอนุญาตเป็น

พิเศษชั�วครั �งคราว 

   (๖) ต้องรักษาความลบัของทางราชการ 

   (๗) ต้องสภุาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคี และไม่

กระทําการอย่างใดที�เป็นการกลั�นแกล้งกัน และต้อง

ช่วยเหลือกันในการปฏิบตัิราชการระหว่างข้าราชการ

ด้วยกนัและผู้ ร่วมปฏิบตัิราชการ 

   (๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม

และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

หรือในการปฏิบตัิราชการเกี�ยวกบัหน้าที�ของตนโดยไม่

ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อยโดยห้ามมิให้ดู

หมิ�น เหยียดหยาม กดขี�หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ

ราชการหรือในการปฏิบตัิราชการเกี�ยวกับหน้าที�ของ

ทางราชการ โดยไม่ขดัขืนหรือหลีกเลี�ยง แต่ถ้าเห็นว่า

การปฏิบตัิตาม คําสั�งนั �นจะทําให้เสียหายแก่ราชการ 

หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะ

เสนอความเห็นเป็นหนงัสือทนัทีเพื�อให้ผู้บงัคบับญัชา

ทบทวนคําสั�งนั �นก็ได้ และเมื�อได้เสนอความเห็นแล้ว 

ถ้าผู้บงัคบับญัชายืนยนัให้ปฏิบตัิตามคําสั�งเดิม ผู้อยู่

ใต้บงัคบับญัชาต้องปฏิบตัิตาม 

   (๓) ต้องรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ ใหญ่ 

ผู้ น้อย 

   (๔) ต้องอทุิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ �งหรือ

ทอดทิ �งหน้าที�ราชการมิได้ 

   (๕) ต้องปฏิบตัิราชการโดยมิให้เป็นการกระทําการ

ข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา

เหนือขึ �นไปเป็นผู้สั�งให้กระทํา หรือได้รับอนุญาตเป็น

พิเศษชั�วครั �งคราว 

   (๖) ต้องรักษาความลบัของทางราชการ 

   (๗) ต้องสภุาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคี และไม่

กระทําการอย่างใดที�เป็นการกลั�นแกล้งกัน และต้อง

ช่วยเหลือกันในการปฏิบตัิราชการระหว่างข้าราชการ

ด้วยกนั และผู้ ร่วมปฏิบตัิราชการ 

   (๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม

และให้การสงเคราะห์ แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

หรือในการปฏิบตัิราชการเกี�ยวกบัหน้าที�ของตนโดยไม่

ชกัช้า และด้วยความสภุาพเรียบร้อยโดยห้ามมิให้ดู

หมิ�น เหยียดหยาม กดขี�หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ 

ราชการหรือในการปฏิบตัิราชการเกี�ยวกับหน้าที�ของ

ทางราชการ โดยไม่ขดัขืนหรือหลีกเลี�ยง แต่ถ้าเห็นว่า

การปฏิบัติตามคําสั�งนั �นจะทําให้เสียหายแก่ราชการ 

หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะ

เสนอความเห็นเป็นหนงัสือทนัทีเพื�อให้ผู้บงัคบับญัชา

ทบทวนคําสั�งนั �นก็ได้ และเมื�อได้เสนอความเห็นแล้ว 

ถ้าผู้บงัคบับญัชายืนยนัให้ปฏิบตัิตามคําสั�งเดิม ผู้อยู่

ใต้บงัคบับญัชาต้องปฏิบตัิตาม 

   (๓) ต้องรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ ใหญ่ 

ผู้ น้อย 

   (๔) ต้องอทุิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ �งหรือ

ทอดทิ �งหน้าที�ราชการมิได้ 

   (๕) ต้องปฏิบตัิราชการโดยมิให้เป็นการกระทําการ

ข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา

เหนือขึ �นไปเป็นผู้สั�งให้กระทํา หรือได้รับอนุญาตเป็น

พิเศษชั�วครั �งคราว 

   (๖) ต้องรักษาความลบัของทางราชการ 

   (๗) ต้องสภุาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคี และไม่

กระทําการอย่างใดที�เป็นการกลั�นแกล้งกัน และต้อง

ช่วยเหลือกันในการปฏิบตัิราชการระหว่างข้าราชการ

ด้วยกนั และผู้ ร่วมปฏิบตัิราชการ 

   (๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม

และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

หรือในการปฏิบตัิราชการเกี�ยวกบัหน้าที�ของตนโดยไม่

ชกัช้า และด้วยความสภุาพเรียบร้อยโดยห้ามมิให้ดู

หมิ�น เหยียดหยาม กดขี�หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ 

ราชการหรือในการปฏิบตัิราชการเกี�ยวกับหน้าที�ของ



เปรียบเทียบ พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ กบั ร่าง พรบ.ตร. สองฉบบั             สถาบนัเพื�อการปฏิรูปกระบวนการบติุธรรม (สป.ยธ.) 

ตน 

   (๙) ต้องปฏิบัติหน้าที� ราชการด้วยความตั �งใจ 

อตุสาหะ เพื�อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 

เอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของทาง

ราชการ และต้องไมป่ระมาทเลนิเลอ่ในหน้าที�ราชการ 

   (๑๐) ต้องไม่กระทําการอันเป็นเหตุให้แตกความ

สามคัคีระหวา่งข้าราชการตํารวจ 

   (๑๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้ บังคับบัญชา การ

รายงานโดยปกปิดข้อความซึ�งควรต้องแจ้งถือว่าเป็น

การรายงานเท็จด้วย 

   (๑๒) ต้องไม่ใช้กิ ริยาวาจาหรือประพฤติตนใน

ลกัษณะที�ไมส่มควร 

   (๑๓) ต้องไม่กระทําการอนัได้ชื�อว่าเป็นผู้ประพฤติ

ชั�ว 

   (๑๔) ต้องไม่กระทําด้วยประการใด ๆ ในลกัษณะที�

เป็นการบังคับผู้บงัคับบัญชาเป็นทางให้เสียระเบียบ

แบบแผนวินยัตํารวจ 

   (๑๕) ต้องไม่กระทําหรือละเว้นการกระทําใด ๆ อนั

เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือทําให้เสียระเบียบ

แบบแผนของตํารวจ 

  (๑๖) ต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อื�นกระทําการ

หาผลประโยชน์อนัอาจทําให้เสียความเที�ยงธรรมใน

การปฏิบตัิหน้าที�ราชการหรือเสื�อมเสียเกียรติศกัดิ�ของ

ตําแหนง่หน้าที�ราชการของตน 

   (๑๗) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้ จัดการ หรือผู้ จัดการ 

หรือดํารงตําแหน่งอื�นใดที�มีลกัษณะงานคล้ายคลงึกนั

ตน 

   (๙) ต้องปฏิบัติหน้าที�ราชการด้วยความตั �งใจ 

อุตสาหะ เพื�อให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่

ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของ

ทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที�

ราชการ 

   (๑๐) ต้องไม่กระทําการอันเป็นเหตุให้แตกความ

สามคัคีระหวา่งข้าราชการตํารวจ 

   (๑๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้ บังคับบัญชา การ

รายงานโดยปกปิดข้อความ ซึ�งควรต้องแจ้งถือว่าเป็น

การรายงานเท็จด้วย 

   (๑๒) ต้องไม่ใ ช้ กิริยาวาจาหรือประพฤติตนใน

ลกัษณะที�ไมส่มควร 

   (๑๓) ต้องไมก่ระทําการอนัได้ชื�อวา่เป็นผู้ประพฤติชั�ว 

   (๑๔) ต้องไม่กระทําด้วยประการใด ๆ ในลกัษณะที�

เป็นการบงัคบัผู้บงัคบับญัชา เป็นทางให้เสียระเบียบ

แบบแผนวินยัตํารวจ 

   (๑๕) ต้องไม่กระทําหรือละเว้นการกระทําใด ๆ อนั

เป็นเหตใุห้เสียหายแก่ราชการ หรือทําให้เสียระเบียบ

แบบแผนของตํารวจ 

   (๑๖) ต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อื�นกระทําการ

หาผลประโยชน์อนัอาจท าให้ เสียความเที�ยงธรรมใน

การปฏิบตัิหน้าที�ราชการหรือเสื�อมเสียเกียรติศกัดิ�ของ

ตําแหนง่หน้าที�ราชการ ของตน 

   (๑๗) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้ จัดการหรือผู้ จัดการ 

หรือดํารงตําแหนง่อื�นใด ที�มีลกัษณะงานคล้ายคลงึกนั

ตน 

   (๙) ต้องปฏิบัติหน้าที�ราชการด้วยความตั �งใจ 

อุตสาหะ เพื�อให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่

ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของ

ทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที�

ราชการ 

   (๑๐) ต้องไม่กระทําการอันเป็นเหตุให้แตกความ

สามคัคีระหวา่งข้าราชการตํารวจ 

   (๑๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้ บังคับบัญชา การ

รายงานโดยปกปิดข้อความ ซึ�งควรต้องแจ้งถือว่าเป็น

การรายงานเท็จด้วย 

   (๑๒) ต้องไม่ใ ช้ กิริยาวาจาหรือประพฤติตนใน

ลกัษณะที�ไมส่มควร 

   (๑๓) ต้องไมก่ระทําการอนัได้ชื�อวา่เป็นผู้ประพฤติชั�ว 

   (๑๔) ต้องไม่กระทําด้วยประการใด ๆ ในลกัษณะที�

เป็นการบงัคบัผู้บงัคบับญัชา เป็นทางให้เสียระเบียบ

แบบแผนวินยัตํารวจ 

   (๑๕) ต้องไม่กระทําหรือละเว้นการกระทําใด ๆ อนั

เป็นเหตใุห้เสียหายแก่ราชการ หรือทําให้เสียระเบียบ

แบบแผนของตํารวจ 

   (๑๖) ต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อื�นกระทําการ

หาผลประโยชน์อนัอาจทําให้เสียความเที�ยงธรรมใน

การปฏิบตัิหน้าที�ราชการหรือเสื�อมเสียเกียรติศกัดิ�ของ

ตําแหนง่หน้าที�ราชการ ของตน 

   (๑๗) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้ จัดการหรือผู้ จัดการ 

หรือดํารงตําแหน่งอื�นใดที�มีลกัษณะงานคล้ายคลงึกนั
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นั �นในห้างหุ้นสว่นหรือบริษัท 

   (๑๘) กระทําการหรือไม่กระทําการตามที�กําหนดใน

กฎ ก.ตร. 

นั �นในห้างหุ้นสว่นหรือบริษัท 

   (๑๘) กระทําการหรือไม่กระทําการตามที�กําหนดใน

กฎ ก.ตร. หรือกระทําการอนัถือวา่กระทําความผิดวินยั

ตามพระราชบญัญตัินี � 

นั �นในห้างหุ้นสว่นหรือบริษัท 

   (๑๘) กระทําการหรือไม่กระทําการตามที�กําหนดใน

กฎ ก.ตร. หรือกระทําการอนัถือวา่กระทําความผิดวินยั

ตามพระราชบญัญตัินี � 

79 มาตรา ๗๙  การกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่

การกระทําดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที�ราชการโดยมิ

ชอบเพื�อให้ตนเองหรือผู้อื�นได้รับประโยชน์ที�มิควรได้ 

   (๒) ละทิ �งหรือทอดทิ �งหน้าที�ราชการโดยไม่มีเหตอุนั

สมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

หรือละทิ �งหน้าที�ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็น

เวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมี

พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบของทางราชการ 

   (๓) เหยียดหยาม กดขี� ขม่เหง หรือทําร้ายประชาชน

ผู้ติดตอ่ราชการหรือในระหวา่งปฏิบตัิหน้าที�ราชการ 

   (๔) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือ

โทษที�หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที�สดุให้

จําคุกหรือให้รับโทษที�หนกักว่าโทษจําคุก เว้นแต่เป็น

โทษสําหรับความผิดที�ได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหโุทษ 

   (๕) กระทําการอันได้ชื�อว่าเป็นผู้ประพฤติชั�วอย่าง

ร้ายแรง 

   (๖) กระทําหรือละเว้นการกระทําใด ๆ รวมทั �งการ

กระทําผิดตามมาตรา ๗๘ อนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่

ราชการอยา่งร้ายแรง 

106 มาตรา ๑๐๖ การกระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรง ได้แก่

การกระทําดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที�ราชการโดยมิ

ชอบเพื�อให้ตนเองหรือผู้อื�น ได้รับประโยชน์ที�มิควรได้

หรือเป็นเหตใุห้ผู้อื�นได้รับความเสยีหาย 

   (๒) ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที� ก.ตร. 

กําหนด 

   (๓) ละทิ �งหรือทอดทิ �งหน้าที�ราชการโดยไม่มีเหตอุนั

สมควร เป็นเหตุให้เสียหาย แก่ราชการอย่างร้ายแรง 

หรือละทิ �งหน้าที�ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็น

เวลาเกินสิบห้าวนั โดยไม่มีเหตุอนัสมควร หรือโดยมี

พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบของทางราชการ 

   (๔) เหยียดหยาม กดขี� ขม่เหง หรือทําร้ายประชาชน

ผู้ติดต่อราชการหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที�ราชการ 

หรือในระหวา่งที�แตง่เครื�องแบบตํารวจ 

   (๕) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือ

โทษที�หนกักว่าโทษจําคกุ โดยคําพิพากษาถึงที�สดุให้

จําคุกหรือให้รับโทษที�หนกักว่าโทษจําคุก เว้นแต่เป็น

โทษสําหรับความผิดที�ได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหโุทษ 

   (๖) กระทําการอันได้ชื�อว่าเป็นผู้ประพฤติชั�วอย่าง

104 มาตรา ๑๐๔ การกระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรง ได้แก่

การกระทําดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที�ราชการโดยมิ

ชอบเพื�อให้ตนเองหรือผู้อื�นได้รับประโยชน์ที�มิควรได้

หรือเป็นเหตใุห้ผู้อื�นได้รับความเสยีหาย 

   (๒) ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที� ก.ตร. 

กําหนด 

   (๓) ละทิ �งหรือทอดทิ �งหน้าที�ราชการโดยไม่มีเหตอุนั

สมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

หรือละทิ �งหน้าที�ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็น

เวลาเกินสิบห้าวนั โดยไม่มีเหตุอนัสมควร หรือโดยมี

พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบของทางราชการ 

   (๔) เหยียดหยาม กดขี� ขม่เหง หรือทําร้ายประชาชน

ผู้ติดต่อราชการหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที�ราชการ 

หรือในระหวา่งที�แตง่เครื�องแบบตํารวจ 

   (๕) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือ

โทษที�หนกักว่าโทษจําคกุ โดยคําพิพากษาถึงที�สดุให้

จําคุกหรือให้รับโทษที�หนกักว่าโทษจําคุก เว้นแต่เป็น

โทษสําหรับความผิดที�ได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหโุทษ 

   (๖) กระทําการอันได้ชื�อว่าเป็นผู้ประพฤติชั�วอย่าง
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   (๗) กระทําการหรือไม่กระทําการตามที�กําหนดใน

กฎ ก.ตร. 
ร้ายแรง 

   (๗) กระทําการอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ วรรค

สาม หรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง 

   (๘) ไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในการแต่งตั �งโดยจงใจ

เพื�อช่วยเหลือบุคคลหนึ�งบุคคลใด หรือเพื�อให้เกิด

ความเสียหายแก่ผู้ ใดตามมาตรา ๘๑ วรรคสี� หรือ

กระทําการตามมาตรา ๘๑ วรรคห้า 

   (๙) กระทําหรือละเว้นการกระทําใด ๆ รวมทั �งการ

กระทําผิดตามมาตรา ๑๐๕ อนัเป็นเหตใุห้เสียหายแก่

ราชการอยา่งร้ายแรง 

   (๑๐) กระทําการหรือไม่กระทําการตามที�กําหนดใน

กฎ ก.ตร. 

ร้ายแรง 

   (๗) กระทําการอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ วรรค

สาม หรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง 

   (๘) ไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในการแต่งตั �งโดยจงใจ

เพื�อช่วยเหลือบุคคลหนึ�งบุคคลใด หรือเพื�อให้เกิด

ความเสียหายแก่ผู้ ใดตามมาตรา ๗๙ วรรคสี� หรือ

กระทําการตามมาตรา ๗๙ วรรคห้า 

   (๙) กระทําหรือละเว้นการกระทําใด ๆ รวมทั �งการ

กระทําผิดตามมาตรา ๑๐๓ อนัเป็นเหตใุห้เสียหายแก่

ราชการอยา่งร้ายแรง 

   (๑๐) กระทําการหรือไม่กระทําการตามที�กําหนดใน

กฎ ก.ตร. 

80 มาตรา ๘๐  ให้ผู้บงัคบับญัชามีหน้าที�เสริมสร้างและ

พฒันาให้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชามีวินยั ป้องกันมิให้ผู้อยู่

ใต้บงัคบับญัชากระทําผิดวินยั และดําเนินการทางวินยั

แก่ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาซึ�งมีกรณีอนัมีมลูที�ควรกลา่วหา

วา่กระทําผิดวินยั 

   วิธีการเสริมสร้างและพฒันาให้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา

มีวินยั และการปอ้งกนัมิให้ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชากระทํา

ผิดวินยั ให้เป็นไปตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 

   เมื�อปรากฏกรณีมีมลูที�ควรจะกลา่วหาว่าข้าราชการ

ตํารวจผู้ใดกระทําผิดวินยัให้ผู้บงัคบับญัชาดําเนินการ

ทางวินยัทนัทีตามที�บญัญตัิไว้ในหมวด ๖ 

   ผู้บงัคบับญัชาผู้ใดละเลยไมป่ฏิบตัิตามมาตรานี �และ

ตามหมวด ๖ หรือปฏิบตัิหน้าที�ดงักล่าวโดยไม่สุจริต 

ให้ถือวา่ผู้นั �นกระทําผิดวินยั 

107 มาตรา ๑๐๗ ให้ผู้บงัคบับญัชามีหน้าที�เสริมสร้างและ

พฒันาให้ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชา มีวินยั ป้องกนัมิให้ผู้อยู่

ใต้บงัคบับญัชากระทําผิดวินยั และดําเนินการทางวินยั

แก่ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ�งมีกรณีอันมีมูลที�ควร

กลา่วหาวา่กระทําผิดวินยั 

   วิธีการเสริมสร้างและพฒันาให้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา

มีวินยัและการปอ้งกนั มิให้ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชากระทํา

ผิดวินยั ให้เป็นไปตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 

   เมื�อปรากฏกรณีมีมลูที�ควรจะกลา่วหาว่าข้าราชการ

ตํารวจผู้ใดกระทําผิดวินยั ให้ผู้บงัคบับญัชาดําเนินการ

ทางวินยัทนัทีตามที�บญัญตัิไว้ในหมวด ๗   

   ผู้บงัคบับญัชาผู้ใดละเลยไมป่ฏิบตัิตามมาตรานี �และ

ตามหมวด ๗ หรือปฏิบตัิหน้าที�ดงักล่าวโดยไม่สุจริต 

ให้ถือวา่ผู้นั �นกระทําผิดวินยั 

105 มาตรา ๑๐๕ ให้ผู้บงัคบับญัชามีหน้าที�เสริมสร้างและ

พฒันาให้ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชามีวินยั และปอ้งกนัมิให้ผู้

อยู่ใต้บงัคบับญัชากระทําผิดวินยั และดําเนินการทาง

วินยัแก่ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา ซึ�งมีกรณีอนัมีมูลที�ควร

กลา่วหาวา่กระทําผิดวินยั 

   วิธีการเสริมสร้างและพฒันาให้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา

มีวินยัและการปอ้งกนั มิให้ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชากระทํา

ผิดวินยั ให้เป็นไปตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 

   เมื�อปรากฏกรณีมีมลูที�ควรจะกลา่วหาว่าข้าราชการ

ตํารวจผู้ใดกระทําผิดวินยั ให้ผู้บงัคบับญัชาดําเนินการ

ทางวินยัทนัทีตามที�บญัญตัิไว้ในหมวด ๗   

   ผู้บงัคบับญัชาผู้ใดละเลยไมป่ฏิบตัิตามมาตรานี �และ

ตามหมวด ๗ หรือปฏิบตัิหน้าที�ดงักล่าวโดยไม่สุจริต 

ให้ถือวา่ผู้นั �นกระทําผิดวินยั 
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81 มาตรา ๘๑  เมื�อมีความจําเป็นอนัไม่อาจหลีกเลี�ยงได้ 

เพื�อประโยชน์ในการรักษาวินัยและปราบปราม

ข้าราชการตํารวจผู้ ก่อการกําเริบ หรือเพื�อบังคับ

ข้าราชการตํารวจผู้ ละทิ �งหน้าที�ให้กลบัทําหน้าที�ของ

ตนผู้บงัคบับญัชาอาจใช้อาวธุหรือกําลงับงัคบัได้ และ

ถ้าไ ด้กระทํา โดยสุจ ริตตามสมควรแก่ เหตุแ ล้ว 

ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ช่วยเหลอืไมต้่องรับผิดทั �งทางแพ่ง

และทางอาญา 

   เมื�อมีเหตดุงักลา่ว ผู้บงัคบับญัชาจะต้องรายงานไป

ยังผู้ บังคับบัญชาเหนือตนตามลําดับชั �นจนถึงผู้

บญัชาการตํารวจแหง่ชาติโดยเร็ว 

108 มาตรา ๑๐๘ เมื�อมีความจําเป็นอนัไม่อาจหลีกเลี�ยง

ได้ เพื�อประโยชน์ในการรักษาวินัยและปราบปราม

ข้าราชการตํารวจผู้ ก่อการกําเริบ หรือเพื�อบังคับ

ข้าราชการตํารวจผู้ละทิ �งหน้าที� ให้กลบัทําหน้าที�ของ

ตน ผู้บงัคบับญัชาอาจใช้อาวธุหรือกําลงับงัคบัได้ และ

ถ้าไ ด้กระทํา โดยสุจ ริตตามสมควรแก่ เหตุแ ล้ว 

ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ช่วยเหลอืไมต้่องรับผิดทั �งทางแพ่ง

และทางอาญา 

   เมื�อมีเหตดุงักลา่ว ผู้บงัคบับญัชาจะต้องรายงานไป

ยังผู้ บังคับบัญชาเหนือตนตามลําดับชั �นจนถึงผู้

บญัชาการตํารวจแหง่ชาติโดยเร็ว 

 

106 มาตรา ๑๐๖ เมื�อมีความจําเป็นอนัไมอ่าจหลกีเลี�ยงได้ 

เพื�อประโยชน์ในการรักษาวินัยและปราบปราม

ข้าราชการตํารวจผู้ ก่อการกําเริบ หรือเพื�อบังคับ

ข้าราชการตํารวจผู้ละทิ �งหน้าที� ให้กลบัทําหน้าที�ของ

ตน  ผู้ บังคับบัญชาอาจใช้อาวุธหรือกําลังบังคับได้ 

และถ้าได้กระทําโดยสุจริตตามสมควรแก่เหตุแล้ว 

ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ช่วยเหลอืไมต้่องรับผิดทั �งทางแพ่ง

และทางอาญา 

   เมื�อมีเหตดุงักลา่ว ผู้บงัคบับญัชาจะต้องรายงานไป

ยังผู้ บังคับบัญชาเหนือตนตามลําดับชั �นจนถึงผู้

บญัชาการตํารวจแหง่ชาติโดยเร็ว 

82 มาตรา ๘๒  โทษทางวินยัมี ๗ สถาน ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) ภาคทณัฑ์ 

   (๒) ทณัฑกรรม 

   (๓) กกัยาม 

   (๔) กกัขงั 

  (๕) ตดัเงินเดือน 

  (๖) ปลดออก 

  (๗) ไลอ่อก 

   การลงโทษภาคทณัฑ์ ได้แก่ การลงโทษแก่ผู้กระทํา

ผิดอนัควรต้องรับโทษสถานหนึ�งสถานใด แต่มีเหตอุนั

ควรปรานีจึงเพียงแคแ่สดงความผิดผู้นั �นให้ปรากฏไว้ 

  การลงโทษทณัฑกรรม ได้แก่ การให้ทํางานโยธา การ

ให้อยู่เวรยาม นอกจากหน้าที�ประจํา หรือการให้

ทํางานสาธารณประโยชน์ซึ�งต้องไม่เกินหกชั�วโมงต่อ

109 มาตรา ๑๐๙ โทษทางวินยัมี ๗ สถาน ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) ภาคทณัฑ์  

   (๒) ทณัฑกรรม  

   (๓) กกัยาม  

   (๔) กกัขงั  

   (๕) ตดัเงินเดือน  

   (๖) ปลดออก  

   (๗) ไลอ่อก 

   การลงโทษภาคทณัฑ์ ได้แก่ การลงโทษแก่ผู้กระทํา

ผิดอนัควรต้องรับโทษสถานหนึ�ง สถานใดแต่มีเหตอุนั

ควรปรานีจึงเพียงแคแ่สดงความผิดผู้นั �นให้ปรากฏไว้ 

   การลงโทษทัณฑกรรม ได้แก่ การให้ทํางานโยธา 

การให้อยู่เวรยาม นอกจากหน้าที�ประจํา หรือการให้

ทํางานสาธารณประโยชน์ซึ�งต้องไม่เกินหกชั�วโมงต่อ

107 มาตรา ๑๐๗ โทษทางวินยัมี ๗ สถาน ดงัตอ่ไปนี �  

   (๑) ภาคทณัฑ์  

   (๒) ทณัฑกรรม  

   (๓) กกัยาม  

   (๔) กกัขงั  

   (๕) ตดัเงินเดือน  

   (๖) ปลดออก  

   (๗) ไลอ่อก 

    การลงโทษภาคทณัฑ์ ได้แก่ การลงโทษแก่ผู้กระทํา

ผิดอนัควรต้องรับโทษสถานหนึ�งสถานใดแต่มีเหตุอนั

ควรปรานี จึงเพียงแคแ่สดงความผิดผู้นั �นให้ปรากฏไว้ 

    การลงโทษทัณฑกรรม ได้แก่ การให้ทํางานโยธา 

การให้อยู่เวรยาม นอกจากหน้าที�ประจํา หรือการให้

ทํางานสาธารณประโยชน์ซึ�งต้องไม่เกินหกชั�วโมงต่อ
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หนึ�งวนั 

  การลงโทษกักยาม ได้แก่ การกักตัวไว้ในบริเวณใด

บริเวณหนึ�งที�สมควรตามที�จะกําหนด 

   การลงโทษกกัขงั ได้แก่ การขงัในที�จดัไว้เพื�อควบคมุ

แต่เฉพาะคนเดียวหรือหลายคนรวมกันตามที�จะได้มี

คําสั�ง 

   การลงโทษกกัยามหรือกกัขงัจะใช้งานโยธาหรืองาน

อื�นของทางราชการด้วยก็ได้แตต้่องไมเ่กินหกชั�วโมงต่อ

หนึ�งวนั 

หนึ�งวนั 

   การลงโทษกักยาม ได้แก่ การกักตวัไว้ในบริเวณใด

บริเวณหนึ�งที�สมควรตามที�จะกําหนด 

   การลงโทษกกัขงั ได้แก่ การขงัในที�จดัไว้เพื�อควบคมุ

แต่เฉพาะคนเดียวหรือหลายคน รวมกนัตามที�จะได้มี

คําสั�ง  

   การลงโทษกกัยามหรือกกัขงัจะใช้งานโยธาหรืองาน

อื�นของทางราชการด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหกชั�วโมง

ตอ่หนึ�งวนั 

หนึ�งวนั 

    การลงโทษกกัยาม ได้แก่ การกกัตวัไว้ในบริเวณใด

บริเวณหนึ�งที�สมควรตามที�จะกําหนด 

    การลงโทษกกัขงั ได้แก่ การขงัในที�จดัไว้เพื�อควบคมุ

แต่เฉพาะคนเดียวหรือหลายคนรวมกันตามที�จะได้มี

คําสั�ง 

    การลงโทษกกัยามหรือกกัขงัจะใช้งานโยธาหรืองาน

อื�นของทางราชการด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหกชั�วโมง

ตอ่หนึ�งวนั 

83 มาตรา ๘๓  การลงโทษข้าราชการตํารวจให้ทําเป็น

คําสั�งโดยระบุในคําสั�งด้วยว่าผู้ ถูกลงโทษกระทําผิด

วินยัในกรณีใดและมาตราใด 

    วิธีการออกคําสั�งเกี�ยวกบัการลงโทษให้เป็นไปตามที�

กําหนดในกฎ ก.ตร. 

110 มาตรา ๑๑๐ การลงโทษข้าราชการตํารวจให้ทําเป็น

คําสั�งโดยระบใุนคําสั�งด้วยว่า ผู้ถูกลงโทษกระทําผิด

วินยัในกรณีใดและมาตราใด 

   วิธีการออกคําสั�งเกี�ยวกบัการลงโทษให้เป็นไปตามที�

กําหนดในกฎ ก.ตร. 

108 มาตรา ๑๐๘ การลงโทษข้าราชการตํารวจให้ทําเป็น

คําสั�งโดยระบใุนคําสั�งด้วยว่า ผู้ถูกลงโทษกระทําผิด

วินยัในกรณีใดและมาตราใด 

    วิธีการออกคําสั�งเกี�ยวกบัการลงโทษให้เป็นไปตามที�

กําหนดในกฎ ก.ตร. 

 หมวด ๖ 
การดาํเนินการทางวนัิย 

 หมวด ๗ 

การดาํเนินการทางวนัิย 
 หมวด ๗ 

การดาํเนินการทางวนัิย 

84 มาตรา ๘๔  เมื�อมีการกลา่วหาหรือมีกรณีเป็นที�สงสยั

ว่ า ข้ า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ ผู้ ใ ด ก ร ะ ทํ า ผิ ด วิ นั ย ใ ห้

ผู้บังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือ

พิจารณาในเบื �องต้นวา่กรณีมีมลูที�ควรกลา่วหาวา่ผู้นั �น

กระทําผิดวินยัหรือไม ่

  ในการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แจ้งเรื�องที�ถกูกล่าวหา

หรือถูกร้องเรียนให้ผู้ ถูกกล่าวหาทราบ และให้ผู้ ถูก

กลา่วหาชี �แจงข้อเท็จจริงภายในเวลาที�กําหนด ถ้าเห็น

ว่ากรณีไม่มีมูลที�ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยัให้สั�ง

ยตุิเรื�องได้ ถ้าเห็นวา่กรณีมีมลูที�ควรกลา่วหาว่ากระทํา

111 มาตรา ๑๑๑ เมื�อมีการกลา่วหาหรือมีกรณีเป็นที�สงสยั

ว่ า ข้ า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ ผู้ ใ ด ก ร ะ ทํ า ผิ ด วิ นั ย  ใ ห้

ผู้ บังคับบัญชามีหน้าที�พิจารณาพฤติการณ์และ

หลกัฐานในเบื �องต้นวา่กรณีมีมลูที�ควรกลา่วหาว่าผู้นั �น

กระทําผิดวินยัหรือไม่ ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควร

จะให้ดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนก็ได้ ในการ

สืบสวนข้อเท็จจริงจะมอบหมายให้บุคคลหนึ�งหรือ

หลายคนไปดําเนินการ สืบสวนหรือตั �งคณะกรรมการ

เพื�อดําเนินการสบืสวนก็ได้ 

   ในการดําเนินการสืบสวนตามวรรคหนึ�ง ต้องให้

109 มาตรา ๑๐๙ เมื�อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที�

สงสัยว่าข้าราชการตํารวจผู้ ใดกระทําผิดวินัย ให้

ผู้ บังคับบัญชามีหน้าที�พิจารณาพฤติการณ์และ

หลกัฐานในเบื �องต้นวา่กรณีมีมลูที�ควรกลา่วหาว่าผู้นั �น

กระทําผิดวินยัหรือไม่ ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควร

จะให้ดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนก็ได้ ในการ

สืบสวนข้อเท็จจริงจะมอบหมายให้บุคคลหนึ�งหรือ

หลายคนช่วยกันไปดํ า เนินการสืบสวนหรือตั �ง

คณะกรรมการเพื�อดําเนินการสบืสวนก็ได้ 

   ในการดําเนินการสืบสวนตามวรรคหนึ�ง ต้องให้
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ผิดวินัย ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๕ หรือ

มาตรา ๘๖ แล้วแตก่รณีทนัท ี

 

โอกาสผู้ ถูกกล่าวหาได้ ชี �แจงข้อเท็จจริง  โดยจะ

กําหนดเวลาให้ชี �แจงก็ได้ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมลูที�ควร

กลา่วหาว่ากระทําผิดวินยั ให้สั�งยตุิเรื�องได้ ถ้าเห็นว่า

กรณีมีมูลที� ควร กล่าวหาว่ากร ะทํ าผิดวิ นัย  ใ ห้

ดําเนินการต่อไป ตามมาตรา ๑๑๒ หรือมาตรา ๑๑๓ 

แล้วแตก่รณี ทนัท ี

โอกาสผู้ ถูกกล่าวหาได้ ชี �แจงข้อเท็จจริง  โดยจะ

กําหนดเวลาให้ชี �แจงก็ได้ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมลูที�ควร

กลา่วหาว่ากระทําผิดวินยั ให้สั�งยตุิเรื�องได้ ถ้าเห็นว่า

กรณีมีมูลที� ควร กล่าวหาว่ากร ะทํ าผิดวิ นัย  ใ ห้

ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ 

แล้วแตก่รณี ทนัท ี

85 มาตรา ๘๕  เมื�อข้าราชการตํารวจถูกกล่าวหาว่า

กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชานํา

สํานวนการสืบสวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๘๔ มา

พจิารณาสั�งการตามมาตรา ๘๙ 

112 มาตรา ๑๑๒ เมื�อข้าราชการตํารวจถูกกล่าวหาว่า

กระทําผิดวินยัอยา่งไมร้่ายแรง และได้มีการดําเนินการ

ตามมาตรา ๑๑๑ แล้ว ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาสั�ง

การตามมาตรา ๑๑๖ โดยเร็ว ในกรณีที�มีการสืบสวน 

ให้นําผลการสืบสวนมาใช้ประกอบการพิจารณา

ดําเนินการ 

110 มาตรา ๑๑๐ เมื�อข้าราชการตํารวจถูกกล่าวหาว่า

กระทําผิดวินยัอยา่งไมร้่ายแรง และได้มีการดําเนินการ

ตามมาตรา ๑๐๙ แล้ว ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาสั�ง

การตามมาตรา ๑๑๖ โดยเร็ว ในกรณีที�มีการสืบสวน 

ให้นําผลการสืบสวนมาใช้ประกอบการพิจารณา

ดําเนินการ 

86 มาตรา ๘๖  เมื�อข้าราชการตํารวจถูกกล่าวหาว่า

กระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรงให้แต่งตั �งคณะกรรมการ

ขึ �นทําการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อ

กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที�สนับสนุนข้อ

กล่าวหาเท่าที�มีให้ผู้ ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุ

หรือไม่ระบุชื�อพยานก็ได้  ทั �งนี � เพื�อให้ผู้ ถูกกล่าวหา

ชี �แจงและนําสบืแก้ข้อกลา่วหา เมื�อดําเนินการแล้ว ถ้า

ฟังได้ว่าผู้ถกูกลา่วหาได้กระทําผิดวินยั ให้ดําเนินการ

ต่อไปตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ แล้วแต่กรณี  

ถ้าฟังไม่ได้ว่าผู้ ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย ให้สั�งยุติ

เรื�อง 

   ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บงัคบับญัชาอื�น

ตามที� กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้ สั�งแต่งตั �ง

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ�ง 

113 มาตรา ๑๑๓ เมื�อข้าราชการตํารวจถูกกล่าวหาว่า

กระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรง ให้แต่งตั �งคณะกรรมการ

ขึ �นทําการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อ

กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที�สนับสนุนข้อ

กล่าวหาเท่าที�มีให้ผู้ ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุ

หรือไม่ระบุชื�อพยานก็ได้ ทั �งนี � เพื�อให้ผู้ ถูกกล่าวหา

ชี �แจงและนําสบืแก้ข้อกลา่วหา เมื�อดําเนินการแล้ว ถ้า

ฟังได้ว่าผู้ถกูกลา่วหาได้กระทําผิดวินยั ให้ดําเนินการ

ตอ่ไปตามมาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๑๗ แล้วแต่กรณี 

ถ้าฟังไม่ได้ว่าผู้ ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย ให้สั�งยุติ

เรื�อง 

   ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๙๙ หรือผู้บงัคบับญัชาอื�น

ตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้ สั�งแต่งตั �ง

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ�ง 

111 มาตรา ๑๑๑ เมื�อข้าราชการตํารวจถูกกล่าวหาว่า

กระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรง ให้แต่งตั �งคณะกรรมการ

ขึ �นทําการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อ

กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที�สนับสนุนข้อ

กล่าวหาเท่าที�มีให้ผู้ ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุ

หรือไม่ระบุชื�อพยานก็ได้ ทั �งนี � เพื�อให้ผู้ ถูกกล่าวหา

ชี �แจงและนําสบืแก้ข้อกลา่วหา เมื�อดําเนินการแล้ว ถ้า

ฟังได้ว่าผู้ถกูกลา่วหาได้กระทําผิดวินยั ให้ดําเนินการ

ตอ่ไปตามมาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๑๗ แล้วแต่กรณี 

ถ้าฟังไม่ได้ว่าผู้ ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย ให้สั�งยุติ

เรื�อง 

   ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๙๗ หรือผู้บงัคบับญัชาอื�น

ตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้ สั�งแต่งตั �ง

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ�ง 
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   ในกรณีที� ข้าราชการตํารวจตําแหน่งต่างกันถูก

กล่าวหาว่ากระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรงร่วมกันให้ผู้มี

อํานาจสําหรับผู้ ถูกกล่าวหาที�มีตําแหน่งในระดับสูง

กวา่เป็นผู้สั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการสอบสวน 

   ในกรณีที�ผู้บงัคบับญัชาได้แต่งตั �งคณะกรรมการขึ �น

ทําการสอบสวนผู้ ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๐๑ และ

ผลการสอบสวนปรากฏวา่ผู้ถกูกลา่วหากระทําผิดวินยั

อย่างร้ายแรง ให้ผู้บงัคบับญัชาดําเนินการสั�งการตาม

ผลการสอบสวนโดยไม่ต้องตั �งคณะกรรมการสอบสวน 

หรือดําเนินการสอบสวนใหม่ แต่ทั �งนี � ต้องแจ้งข้อ

กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที�สนับสนุนข้อ

กล่าวหาเท่าที�มีให้ผู้ ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุ

หรือไม่ระบพุยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถกูกลา่วหา

ชี �แจงและนําสบืแก้ข้อกลา่วหาได้ด้วย 

   ในกรณีที� ข้าราชการตํารวจตําแหน่งต่างกันถูก

กลา่วหาวา่กระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรง ร่วมกนั ให้ผู้มี

อํานาจสําหรับผู้ ถูกกล่าวหาที�มีตําแหน่งในระดับสูง

กวา่เป็นผู้สั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการสอบสวน 

   ในกรณีที�ผู้บงัคบับญัชาได้แต่งตั �งคณะกรรมการขึ �น

ทําการสอบสวนผู้ถกูกลา่วหา ตามมาตรา ๑๒๘ แม้

คําสั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการสอบสวนจะมิได้กําหนดให้

สอบสวนในความผิดวินัย อย่างร้ายแรง แต่ผลการ

สอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินยัอย่าง

ร้ายแรง ให้ผู้บงัคบับญัชาดําเนินการสั�งการตามผล

การสอบสวนโดยไม่ ต้องแต่งตั �งคณะกรรมการ

สอบสวน หรือดําเนินการสอบสวนใหม่ แต่ทั �งนี � ต้อง

แจ้งข้อกลา่วหาและสรุปพยานหลกัฐานที�สนบัสนนุ ข้อ

กล่าวหาเท่าที�มีให้ผู้ ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุ

หรือไม่ระบพุยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถกูกลา่วหา

ชี �แจงและนําสบืแก้ข้อกลา่วหาได้ด้วย 

   ในกรณีที� ข้าราชการตํารวจตําแหน่งต่างกันถูก

กลา่วหาว่ากระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรงร่วมกนั ให้ผู้มี

อํานาจสําหรับผู้ ถูกกล่าวหาที�มีตําแหน่งในระดับสูง

กวา่เป็นผู้สั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการสอบสวน 

   ในกรณีที�ผู้บงัคบับญัชาได้แต่งตั �งคณะกรรมการขึ �น

ทําการสอบสวนผู้ถกูกล่าวหา ตามมาตรา ๑๒๙ แม้

คําสั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการสอบสวนจะมิได้กําหนดให้

สอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการ

สอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินยัอย่าง

ร้ายแรง ให้ผู้บงัคบับญัชาดําเนินการสั�งการตามผล

การสอบสวนโดยไม่ ต้องแต่งตั �งคณะกรรมการ

สอบสวน หรือดําเนินการสอบสวนใหม่ แต่ทั �งนี � ต้อง

แจ้งข้อกลา่วหาและสรุปพยานหลกัฐานที�สนบัสนนุข้อ

กล่าวหาเท่าที�มีให้ผู้ ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุ

หรือไม่ระบพุยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถกูกลา่วหา

ชี �แจงและนําสบืแก้ข้อกลา่วหาได้ด้วย 

87 มาตรา ๘๗   หลักเกณฑ์ วิ ธีการและระยะเวลา

เ กี� ย วกับ ก าร สืบ สว น  และ กา ร สอบ สว นที� ต้ อ ง

ดําเนินการตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ ให้เป็นไป

ตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

   ในการพิจารณาของผู้บงัคับบัญชาผู้มีอํานาจตาม

มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ 

ให้พิจารณาสั�งการให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี�สิบวนั

นับแต่วันได้รับสํานวน เว้นแต่มีเหตุจําเป็นตามที�

กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ซึ�งทําให้การพิจารณาไม่แล้ว

เสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ให้ขยาย

114 มาตรา ๑๑๔ หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และระยะเวลา

เกี�ยวกบัการสบืสวนและการสอบสวนที�ต้องดําเนินการ

ตามมาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑๓ ให้เป็นไปตามที�

กําหนดในกฎ ก.ตร. 

   ในการพิจารณาของผู้บังคับบญัชาผู้มีอํานาจตาม

มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา 

๑๑๗ ให้พิจารณาสั�งการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวนั

นับแต่วันได้รับสํานวน เว้นแต่มีเหตุจําเป็นตามที�

กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ซึ�งทําให้การพิจารณาไม่แล้ว

เสร็จภายในกําหนด ระยะเวลาดังกล่าวก็ให้ขยาย

112 มาตรา ๑๑๒ หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และระยะเวลา

เกี�ยวกับการสืบสวนและการสอบสวนที�ต้องและการ

ดําเนินการตามมาตรา ๑๐๙ และมาตรา ๑๑๑ มาตรา 

๑๑๘ วรรคหนึ�ง และมาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ�ง ให้เป็นไป

ตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

   ในการพิจารณาของผู้บังคับบญัชาผู้มีอํานาจตาม

มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๑๗ ให้

พิจารณาสั�งการให้แล้วเสร็จภายในเก้าหกสบิวนันบัแต่

วนัได้รับสาํนวนที�ครบถ้วนสมบรุณ์ เว้นแตม่ีเหตจํุาเป็น 

อนัไม่อาจหลีกเลี�ยงได้ก็ให้ขออนมุตัิต่อผู้บงัคบับญัชา
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ระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั �ง โดยแต่ละครั �งจะต้อง

ไมเ่กินหกสบิวนั ในการนี � หากยงัพิจารณาไม่แล้วเสร็จ 

ให้ข้าราชการตํารวจผู้ถกูกลา่วหากลบัคืนสู่ฐานะเดิม

ก่อน และให้ถือวา่ไมเ่ป็นผู้ที�อยู่ระหว่างถกูสืบสวนหรือ

สอบสวน แล้วแต่กรณี นับแต่วันครบกําหนดเวลา

ดงักลา่วจนกวา่การพิจารณาสั�งการในเรื�องนั �นจะเสร็จ

สิ �นและมีคําสั�ง 

    ในกรณีที� เ ป็นความผิดที�ปรากฏชัดแจ้งตามที�

กําหนดในกฎ ก.ตร. จะดําเนินการทางวินยัโดยไม่ต้อง

สบืสวนหรือสอบสวนก็ได้ 

ระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั �ง โดยแต่ละครั �งจะต้อง

ไม่เกินสามสิบวัน ในการนี � หากยงัพิจารณาไม่แล้ว

เสร็จ ให้ข้าราชการตํารวจผู้ถกูกลา่วหากลบัคืนสูฐ่านะ

เดิมก่อน และให้ถือว่าไม่เป็นผู้ที�อยู่ระหว่างถกูสืบสวน

หรือสอบสวน แล้วแต่กรณี นบัแต่วนัครบกําหนดเวลา 

ดงักลา่วจนกวา่การพิจารณาสั�งการในเรื�องนั �นจะเสร็จ

สิ �นและมีคําสั�ง และในกรณีที�ไม่มีหลกัฐาน แสดงให้

เห็นได้วา่การมิได้สั�งการภายในกําหนดเวลาดงักลา่วมี

เหตุผลจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี�ยงได้  ให้ถือว่า

ผู้บงัคบับญัชาผู้นั �นกระทําผิดวินยั 

   ในกรณีที�เป็นความผิดที�ปรากฏชดัแจ้งตามที�กําหนด

ในกฎ ก.ตร. จะดําเนินการ ทางวินัยโดยไม่ต้อง

สอบสวนก็ได้ 

เหนือขึ �นไปตามมาตรา ๙๗ เพื�อ 

ตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ซึ�งทําให้การพิจารณา

ไม่แล้วเสร็จภายในกําหนด ระยะเวลาดังกล่าวก็ให้

ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั �ง โดยแต่ละครั �ง

จะต้องไม่เกินสามสิบวนั ในการนี � หากยงัพิจารณาไม่

แล้วเสร็จ ให้ข้าราชการตํารวจผู้ถูกกลา่วหากลบัคืนสู่

ฐานะเดิมก่อน และให้ถือว่าไม่เป็นผู้ที�อยู่ระหว่างถูก

สืบสวนหรือสอบสวน แล้วแต่กรณี นับแต่วันครบ

กําหนดเวลา ดงักลา่วจนกว่าการพิจารณาสั�งการใน

เรื� องนั �นจะเสร็จสิ �นและมีคําสั�ง และในกรณีที�ไม่มี

หลกัฐาน แสดงให้เห็นได้ว่าการมิได้สั�งการภายใน

กําหนดเวลาดังกล่าวมี เหตุผลจําเป็นอันไม่อาจ

หลีกเลี�ยงได้ ให้ถือว่าผู้บังคบับัญชาผู้นั �นกระทําผิด

วินัย ผู้ บังคับบัญชาเหนือขึ �นไปนั �นพิจารณาสั�งการ

แทนภายในสามสิบวัน นับแต่วันครบกําหนดเวลา

ดั ง ก ล่ า ว  พ ร้ อ ม ทั �ง ใ ห้ สั� ง ล ง โ ท ษ ท า ง วิ นั ย แ ก่

ผู้บงัคบับญัชาผู้นั �นโดยไม่ต้องดําเนินการสืบสวนหรือ

สอบสวน     

   ในกรณีที�เป็นความผิดที�ปรากฏชดัแจ้งตามที�กําหนด

ในกฎ ก.ตร.  จะดํา เนินการทางวินัยโดยไม่ต้อง

สอบสวนก็ได้ 

   ในระหว่างการสอบสวน จะนําเหตุแห่งการถูก

สอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการดําเนินการใดให้กระทบ

ต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ เว้นแต่ผู้บงัคบับญัชา

จะสั�งพักราชการ หรือสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 
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    113 มาตรา ๑๑๓ ในการดําเนินการทางวินยัแก่ข้าราชการ

ตํารวจ หากเรื�องที�ข้าราชการตํารวจถูกกล่าวหาเป็น

เรื�องที�อยู่ในระหว่างการดําเนินการตามหน้าที�และ

อํานาจของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจ ริตแห่งชาติห รือคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริตในภาครัฐอยูด้่วย ก็ไมเ่ป็นเหตใุห้

ต้ อ ง ช ะ ล อ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ท า ง วิ นั ย  แ ล ะ ใ ห้

ผู้บงัคบับญัชาดําเนินการทางวินยัและลงโทษทางวินยั

ต่อไปได้โดนไม่ต้องรอผลการชี �มูลของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตแห่งชาติหรือ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ 

     ในกรณีที�ผู้ บังคับบัญชาได้รับสํานวนการไต่สวน

ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทจุริตในภาครัฐวา่ กรณีมีมลูความผิดทางวินยั ให้

ผู้ยงัคบับญัชาพิจารณาลงโทษทางวินยัแก่ข้าราชการ

ตํ า ร ว จ ผู้ นั �นต า ม ที� ค ณ ะก ร ร ม ก า รป้อ ง กัน แ ละ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐได้มีมติโดย

ไม่ต้องตั �งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และหาก

การกระทําผิดวินัยดงักล่าวเป็นกรณีที�มีการฟ้องเป็น

คดีอาญาด้วยในฐานความผิดเดียวกนั แล้วต่อมาศาล

ได้มีคําพิพากษาถึงที�สุดว่าการกระทําของจําเลยไม่

เป็นความผิดอาญาหรือจําเลยมิได้กระทําความผิด ให้

ดําเนินการแต่งตั �งคณะกรรมการสอบสวนขึ �นเพื�อ
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พิจารณาทบทวนการลงโทษทางวินยัที�ได้ดําเนินการไป

แล้ว โดยนําคําพิพากษาดงักลา่วมาประกอบพิจารณา

ด้วย หากผลการพิจารณาสอดคล้องกับผลของคํา

พิพากษาก็ให้แก้ไขคําสั�งให้ถูกต้อง และมีคําสั�งให้รับ

ข้าราชการตํารวจผู้นั �นกลบัเข้ารับราชการ แต่ถ้าผู้นั �น

พ้นจากราชการไปก่อนแล้ว ก็ให้เยียวยาชดเชยตาม

สมควร 

    114 มาตรา ๑๑๔ ในการดําเนินการทางวินยัแก่ข้าราชการ

ตํารวจ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าคดีมีมูลเหตุแห่ง

ความผิดทางอาญาและได้มีการดําเนินคดีอาญาด้วย 

ไมเ่ป็นเหตใุห้ต้องชะลอการดําเนินการทางวินยั แม้ว่า

จะเป็นการดําเนินคดีอาญาในเรื�องเดียวกันหรือเกี�ยว

เนื�องกนัก็ตาม 

    ในกรณีที�ได้มีการดําเนินการลงโทษทางวินัยแก่

ข้าราชการตํารวจไปแล้ว และต่อมาศาลได้มีคํา

พิพากษาถึงที�สดุแตกตา่งไปจากผลการดําเนินการทาง

วินยั หากผลของคําพิพากษาวา่จําเลยกระทําความผิด 

และการลงโทษทางวินยัที�ได้ดําเนินการไปแล้วเบากว่า

ผลของคําพิพากษาให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาทบทวน

การลงโทษทางวินยัใหมเ่พื�อให้สอดคล้องกบัผลของคํา

พิพากษาดังกล่าว โดยให้นําคําพิพากษานั �นมา

พิจารณาเพื�อสั�งลงโทษ แต่หากเป็นกรณีที�ได้มีการ

ลงโทษทางวินยัโดยสั�งปลดออกหรือไล่ออก แล้วศาล

ได้มีคําพิพากษาถึงที�สุดว่าการกระทําของจําเลยไม่

เป็นความผิดอาญาหรือจําเลยมิได้กระทําความผิด ให้

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทบทวนการดําเนินการทาง
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วินัยที�ได้ดําเนินการไปแล้วใหม่ โดยนําคําพิพากษา

ดังกล่าวมาประกอบพิจารณาด้วย หากผลการ

พิจารณาสอดคล้องกับผลของคําพิพากษาก็ให้แก้ไข

คําสั�งให้ถกูต้อง และมีคําสั�งให้รับข้าราชการตํารวจผู้

นั �นกลบัเข้ารับราชการ แต่ถ้าผู้นั �นพ้นจากราชการไป

ก่อนแล้วก็ให้เยียวยาชดเชยตามสมควร 

88 มาตรา ๘๘  เมื�อมีเหตจํุาเป็นจะต้องกกัตวัข้าราชการ

ตํารวจซึ�งถกูกลา่วหาไว้เพื�อประโยชน์ในการสอบสวน 

เช่น จะหลบหนี หรือจะไปทําร้าย หรือข่มขู่ผู้ เสียหาย

หรือพยาน ให้ผู้บงัคบับญัชามีอํานาจกกัตวัข้าราชการ

ตํารวจนั �นระหว่างดําเนินการสอบสวนได้เท่าที�จําเป็น

แก่การสอบสวน แตต้่องไมเ่กินอํานาจลงโทษกกัขงัของ

ผู้สั�งกกัตวัและต้องไมเ่กินสบิห้าวนั 

   ในกรณีที�ข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ�งถกูลงโทษ

กกัยามหรือกกัขงัให้หกัจํานวนวนัที�ถูกกกัตวัออกจาก

ระยะเวลากักยามหรือกักขังด้วย และในกรณีที�ถูก

ลงโทษทัณฑกรรม ให้ถือว่าการถูกกักตัวเป็นการรับ

โทษสาํหรับความผิดนั �นแล้ว 

115 มาตรา ๑๑๕ เมื�อมีเหตจํุาเป็นจะต้องกกัตวัข้าราชการ

ตํารวจซึ�งถกูกลา่วหาไว้ เพื�อประโยชน์ในการสอบสวน 

เช่น จะหลบหนีหรือจะไปทําร้ายหรือข่มขู่ผู้ เสียหาย

หรือพยาน ให้ผู้บงัคบับญัชามีอํานาจกกัตวัข้าราชการ

ตํารวจนั �นระหว่างดําเนินการสอบสวนได้เท่าที�จําเป็น 

แก่การสอบสวน แตต้่องไมเ่กินอํานาจลงโทษกกัขงัของ

ผู้สั�งกกัตวัและต้องไมเ่กินสบิห้าวนั 

   ในกรณีที�ข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ�งถกูลงโทษ

กกัยามหรือกกัขงัให้หกัจํานวน วนัที�ถกูกกัตวัออกจาก

ระยะเวลากักยามหรือกักขังด้วย และในกรณีที�ถูก

ลงโทษทณัฑกรรม ให้ถือว่า การถูกกกัตวัเป็นการรับ

โทษสาํหรับความผิดนั �นแล้ว 

115 มาตรา ๑๑๕ เมื�อมีเหตจํุาเป็นจะต้องกกัตวัข้าราชการ

ตํารวจซึ�งถกูกลา่วหาไว้ เพื�อประโยชน์ในการสอบสวน 

เช่น จะหลบหนีหรือจะไปทําร้ายหรือข่มขู่ผู้ เสียหาย

หรือพยาน ให้ผู้บงัคบับญัชามีอํานาจกกัตวัข้าราชการ

ตํารวจนั �นระหว่างดําเนินการสอบสวนได้เท่าที�จําเป็น 

แก่การสอบสวน แตต้่องไมเ่กินอํานาจลงโทษกกัขงัของ

ผู้สั�งกกัตวัและต้องไมเ่กินสบิห้าวนั 

   ในกรณีที�ข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ�งถกูลงโทษ

กกัยามหรือกกัขงัให้หกัจํานวนวนัที�ถูกกกัตวัออกจาก

ระยะเวลากักยามหรือกักขังด้วย และในกรณีที�ถูก

ลงโทษทัณฑกรรม ให้ถือว่าการถูกกักตัวเป็นการรับ

โทษสาํหรับความผิดนั �นแล้ว 

89 มาตรา ๘๙  ข้าราชการตํารวจผู้ ใดกระทําผิดวินัย

อยา่งไมร้่ายแรง ให้ผู้บงัคบับญัชาสั�งลงโทษภาคทณัฑ์ 

ทณัฑกรรม กกัยาม กกัขงั หรือตดัเงินเดือนตามควรแก่

กรณีให้เหมาะสมกับความผิด  ถ้ามี เหตุอันควร

ลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ 

แต่สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณี

กระทําผิดวินยัเล็กน้อยหรือมีเหตอุนัควรลดหย่อน ซึ�ง

ยงัไมถ่ึงกบัจะต้องถกูลงโทษทณัฑกรรม 

116 มาตรา ๑๑๖ ข้าราชการตํารวจผู้ ใดกระทําผิดวินัย

อยา่งไมร้่ายแรง ให้ผู้บงัคบับญัชา สั�งลงโทษภาคทณัฑ์ 

ทณัฑกรรม กกัยาม กกัขงั หรือตดัเงินเดือนตามควรแก่

กรณีให้เหมาะสม กับความผิด ถ้ามีเหตุอันควร

ลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ 

แต่สําหรับการ ลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณี

กระทําผิดวินยัเล็กน้อยหรือมีเหตอุนัควรลดหย่อน ซึ�ง

ยงัไมถ่ึงกบัจะต้องถกูลงโทษทณัฑกรรม 

116 มาตรา ๑๑๖ ข้าราชการตํารวจผู้ ใดกระทําผิดวินัย

อยา่งไมร้่ายแรง ให้ผู้บงัคบับญัชา สั�งลงโทษภาคทณัฑ์ 

ทณัฑกรรม กกัยาม กกัขงั หรือตดัเงินเดือนตามควรแก่

กรณีให้เหมาะสมกับความผิด  ถ้ามี เหตุอันควร

ลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ 

แต่สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณี

กระทําผิดวินยัเล็กน้อยหรือมีเหตอุนัควรลดหย่อน ซึ�ง

ยงัไมถ่ึงกบัจะต้องถกูลงโทษทณัฑกรรม 
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   ถ้าผู้บงัคับบญัชาเห็นว่าผู้ กระทําผิดวินยัควรได้รับ

โทษสูงกว่าที�ตนมีอํานาจสั�งลงโทษ ให้รายงานต่อ

ผู้ บังคับบัญชาของตนที�มีอํานาจ เพื�อให้พิจารณา

ดําเนินการเพื�อลงโทษตามควรแก่กรณี 

   ในกรณีกระทําผิดวินยัเล็กน้อยและมีเหตุอนัควรงด

โทษ จะงดโทษให้โดยให้ทําทณัฑ์บนเป็นหนงัสือหรือ

วา่กลา่วตกัเตือนก็ได้ 

   การลงโทษตามมาตรานี � ผู้บงัคบับญัชาจะมีอํานาจ

สั�งลงโทษผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาในสถานโทษและอตัรา

โทษได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

   ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้ กระทําผิดวินัยควรได้รับ

โทษสูงกว่าที�ตนมีอํานาจสั�งลงโทษ ให้รายงานต่อ

ผู้ บังคับบัญชาของตนที�มีอํานาจ เพื�อให้พิจารณา

ดําเนินการเพื�อลงโทษตามควรแก่กรณี 

   ในกรณีกระทําผิดวินยัเล็กน้อยและมีเหตุอนัควรงด

โทษ จะงดโทษให้โดยให้ทําทณัฑ์ บนเป็นหนงัสือหรือ

วา่กลา่วตกัเตือนก็ได้ 

   การลงโทษตามมาตรานี � ผู้บงัคบับญัชาจะมีอํานาจ

สั�งลงโทษผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา ในสถานโทษและอตัรา

โทษได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

   ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้ กระทําผิดวินัยควรได้รับ

โทษสูงกว่าที�ตนมีอํานาจสั�งลงโทษ ให้รายงานต่อ

ผู้ บังคับบัญชาของตนที�มีอํานาจ เพื�อให้พิจารณา

ดําเนินการเพื�อลงโทษตามควรแก่กรณี 

   ในกรณีกระทําผิดวินยัเล็กน้อยและมีเหตุอนัควรงด

โทษ จะงดโทษให้โดยให้ทําทณัฑ์บนเป็นหนงัสือหรือ

วา่กลา่วตกัเตือนก็ได้ 

   การลงโทษตามมาตรานี � ผู้บงัคบับญัชาจะมีอํานาจ

สั�งลงโทษผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาในสถานโทษและอตัรา

โทษได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

90 มาตรา ๙๐  ข้าราชการตํารวจผู้ ใดกระทําผิดวินัย

อยา่งร้ายแรง ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั�งลงโทษ

ปลดออก หรือไลอ่อก ตามความร้ายแรงแหง่กรณี ถ้ามี

เหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณา

ลงโทษก็ได้ แตห้่ามมิให้ลดโทษตํ�ากวา่ปลดออก 

   การพิจารณาสั�งลงโทษของผู้มีอํานาจตามมาตรา 

๗๒ (๒)  (๓) และ (๔)  ให้ผู้ มีอํานาจดังกล่าวตั �ง

คณะกรรมการเพื�อพิจารณากลั�นกรองเสนอ โดย

คณะกรรมการดงักลา่วอยา่งน้อยต้องประกอบด้วยรอง

หวัหน้าหน่วยงานนั �นทกุคน ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด

ในกฎ ก.ตร. 

   ผู้ถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี � ให้มีสิทธิได้รับ

บําเหน็จบํานาญเสมือนวา่ผู้นั �นลาออกจากราชการ 

117 มาตรา ๑๑๗ ข้าราชการตํารวจผู้ ใดกระทําผิดวินัย

อยา่งร้ายแรง ให้ผู้มีอํานาจ ตามมาตรา ๙๙ สั�งลงโทษ

ปลดออกหรือไลอ่อกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามี

เหตุอนัควรลดหย่อน จะนํามาประกอบการพิจารณา

ลงโทษก็ได้ แตห้่ามมิให้ลดโทษตํ�ากวา่ปลดออก 

   การพิจารณาสั�งลงโทษของผู้มีอํานาจตามมาตรา 

๙๙ (๒) (๓) และ (๔) ให้ผู้ มีอํานาจดังกล่าวตั �ง

คณะกรร มการ เ พื� อ เสน อแนะก ารลง โทษ โด ย

คณะกรรมการดงักลา่ว อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

รองหัวหน้าหน่วยงานนั �นทุกคน ตามหลักเกณฑ์ที�

กําหนดในกฎ ก.ตร. และต้องพิจารณาเสนอแนะ

ภายในสี�สบิห้าวนันบัแตว่นัที�ได้รับการแตง่ตั �ง 

   ให้ผู้ บังคับบัญชาลงโทษตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตามวรรคสอง แล้วรายงานให้ ก.ตร.

ทราบ 

   ผู้ ถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี � ให้มีสิทธิได้รับ

117 มาตรา ๑๑๗ ข้าราชการตํารวจผู้ ใดกระทําผิดวินัย

อยา่งร้ายแรง ให้ผู้มีอํานาจ ตามมาตรา ๙๗ สั�งลงโทษ

ปลดออกหรือไลอ่อกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามี

เหตุอนัควรลดหย่อน จะนํามาประกอบการพิจารณา

ลงโทษก็ได้ แตห้่ามมิให้ลดโทษตํ�ากวา่ปลดออก 

   การพิจารณาสั�งลงโทษของผู้มีอํานาจตามมาตรา 

๙๗ (๒) (๓) และ (๔) ให้ผู้ มีอํานาจดังกล่าวตั �ง

คณะกรร มการ เ พื� อ เสน อแนะก ารลง โทษ โด ย

คณะกรรมการดงักลา่วอยา่งน้อยต้องประกอบด้วยรอง

หวัหน้าหน่วยงานนั �นทกุคน ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด

ในกฎ ก.ตร. และต้องพิจารณาเสนอแนะภายในสี�

สามสิบห้าวนันบัแต่วนัที�ได้รับการแต่งตั �งสํานวนการ

สอบสวนจากผู้บงัคบับญัชา 

   ให้ผู้ บังคับบัญชาลงโทษตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตามวรรคสอง แล้วรายงานให้ ก.ตร.

ทราบ 
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บําเหน็จบํานาญเสมือนวา่ผู้นั �น ลาออกจากราชการ    ผู้ ถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี � ให้มีสิทธิได้รับ

บําเหน็จบํานาญเสมือนวา่ผู้นั �นลาออกจากราชการ 

91 มาตรา ๙๑  เมื�อผู้บงัคบับญัชาได้ดําเนินการทางวินยั

แก่ ข้ า ราชการตํ า รวจผู้ ใดแ ล้ว  ใ ห้ รายงานการ

ดําเนินการทางวินยัตอ่ผู้บงัคบับญัชาที�มีตําแหนง่เหนอื

ผู้ดําเนินการทางวินยัและผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ

   ในกรณีที�ผู้ บังคับบัญชาที�ได้รับรายงานตามวรรค

หนึ�งเห็นวา่การยตุิเรื�อง การงดโทษหรือการลงโทษเป็น

การไมถ่กูต้องหรือไมเ่หมาะสม ก็ให้มีอํานาจสั�งลงโทษ 

เพิ�มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที�หนักขึ �น ลด

โทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที�เบาลง งดโทษ

โดยให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน 

หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามควรแก่กรณี 

ตลอดจนแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อความในคําสั�งเดิมให้

ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที�เห็นว่าควร

ดําเนินการอย่างใดเพิ�มเติมเพื�อประกอบการพิจารณา

ให้ได้ความจริงและยุติธรรมก็ให้มีอํานาจดําเนินการ

หรือสั�งดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี โดยการสั�ง

ลงโทษหรือเพิ�มโทษเป็นสถานโทษที�หนักขึ �น ต้องไม่

เกินอํานาจของตนตามมาตรา ๘๙ และการเพิ�มอตัรา

โทษเมื�อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่เกินอํานาจนั �น

ด้ ว ย  ถ้ า เ กิ น อํ า น า จ ข อ ง ต น  ก็ ใ ห้ ร า ย ง า น ต่ อ

ผู้ บังคับบัญชาของผู้ นั �นตามลําดับเพื�อให้พิจารณา

ดําเนินการตามควรแก่กรณี  ทั �งนี � ถ้าเห็นว่าการจะสั�ง

ลงโทษหรือเพิ�มโทษนั �นกรณีเป็นการกระทําผิดวินัย

อย่างร้ายแรง ก็ให้รายงานต่อผู้ บัญชาการตํารวจ

118 มาตรา ๑๑๘ เมื�อผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทาง

วินัยแก่ข้าราชการตํารวจผู้ ใดแล้ว ให้รายงานการ

ดําเนินการทางวินยัตอ่ผู้บงัคบับญัชาที�มีตําแหนง่เหนอื

ผู้ดําเนินการทางวินยั และผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ

   ในกรณีที�ผู้ บังคับบัญชาที�ได้รับรายงานตามวรรค

หนึ�งเห็นว่าการยุติเรื�อง การงดโทษ หรือการลงโทษ 

เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอํานาจสั�ง

ลงโทษ เพิ�มโทษเป็นสถานโทษหรืออตัราโทษที�หนกัขึ �น 

ลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที�เบาลง งด

โทษโดยให้ทําทัณฑ์บน เป็นหนังสือหรือว่ากล่าว

ตกัเตือน หรือยกโทษให้ถกูต้องหรือเหมาะสมตามควร

แก่กรณี ตลอดจนแก้ไข เปลี�ยนแปลงข้อความในคําสั�ง

เดิมให้ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที�เห็นว่า

ควรดําเนินการ อย่างใดเพิ�มเติมเพื�อประกอบการ

พิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรมก็ให้มีอํานาจ

ดําเนินการหรือสั�ง ดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี โดย

การสั�งลงโทษหรือเพิ�มโทษเป็นสถานโทษที�หนักขึ �น 

ต้องไม่เกิน อํานาจของตนตามมาตรา ๑๑๖ และการ

เพิ�มอัตราโทษเมื�อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่เกิน

อํานาจนั �นด้วย ถ้าเกินอํานาจของตน ก็ให้รายงานต่อ

ผู้ บังคับบัญชาของผู้ นั �นตามลําดับเพื�อให้พิจารณา

ดําเนินการ ตามควรแก่กรณี ทั �งนี � ถ้าเห็นว่าการจะสั�ง

ลงโทษหรือเพิ�มโทษนั �นกรณีเป็นการกระทําผิดวินัย 

อย่างร้ายแรง ก็ให้รายงานต่อผู้ บัญชาการตํารวจ

118 มาตรา ๑๑๘ เมื�อผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทาง

วินัยแก่ข้าราชการตํารวจผู้ ใดแล้ว ให้รายงานการ

ดําเนินการทางวินยัตอ่ผู้บงัคบับญัชาที�มีตําแหนง่เหนอื

ผู้ดําเนินการทางวินยั และผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ 

   ในกรณีที�ผู้ บังคับบัญชาที�ได้รับรายงานตามวรรค

หนึ�งเห็นว่าการยุติเรื�อง การงดโทษ หรือการลงโทษ 

เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอํานาจสั�ง

ลงโทษ เพิ�มโทษเป็นสถานโทษหรืออตัราโทษที�หนกัขึ �น 

ลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที�เบาลง งด

โทษโดยให้ทําทัณฑ์บน เป็นหนังสือหรือว่ากล่าว

ตกัเตือน หรือยกโทษให้ถกูต้องหรือเหมาะสมตามควร

แก่กรณี ตลอดจนแก้ไข เปลี�ยนแปลงข้อความในคําสั�ง

เดิมให้ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที�เห็นว่า

ควรดําเนินการอย่างใดเพิ�มเติมเพื�อประกอบการ

พิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรมก็ให้มีอํานาจ

ดําเนินการหรือสั�งดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี โดย

การสั�งลงโทษหรือเพิ�มโทษเป็นสถานโทษที�หนักขึ �น 

ต้องไม่เกินอํานาจของตนตามมาตรา ๑๑๖ และการ

เพิ�มอัตราโทษเมื�อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่เกิน

อํานาจนั �นด้วย ถ้าเกินอํานาจของตน ก็ให้รายงานต่อ

ผู้ บังคับบัญชาของผู้ นั �นตามลําดับเพื�อให้พิจารณา

ดําเนินการตามควรแก่กรณี ทั �งนี � ถ้าเห็นว่าการจะสั�ง

ลงโทษหรือเพิ�มโทษนั �นกรณีเป็นการกระทําผิดวินัย 

อย่างร้ายแรง ก็ให้รายงานต่อผู้ บัญชาการตํารวจ
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แหง่ชาติเพื�อให้พิจารณาดําเนินการ 

   ในกรณีที�ผู้ บังคับบญัชาสั�งลงโทษตามมาตรา ๘๙ 

สั�งยตุิเรื�อง หรือสั�งงดโทษข้าราชการตํารวจผู้ ใดไปแล้ว 

แต่ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติเห็นว่ากรณีเป็นการ

กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือเมื�อได้รับรายงานที�

ผู้ บังคับบัญชาตามวรรคสองเห็นว่ากรณีเป็นการ

กระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้บัญชาการตํารวจ

แห่งชาติมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๘๖ แต่ถ้า

เป็นกรณีที�ได้มีการแตง่ตั �งคณะกรรมการสอบสวนตาม

มาตรา ๘๖ ไว้แล้ว ก็ให้ดําเนินการตามมาตรา ๙๐ 

   เมื�อมีกรณีเพิ�มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้

สั�งมีคําสั�งใหม ่และในคําสั�งดงักลา่วให้สั�งยกเลิกคําสั�ง

ลงโทษเดิมด้วย พร้อมทั �งระบวุิธีการดําเนินการให้ผู้ถกู

ลงโทษตามคําสั�งเดิมรับโทษที�เพิ�มขึ �นหรือกลบัคืนสู่

ฐานะเดิม แล้วแต่กรณี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�

กําหนดในกฎ ก.ตร. 

แหง่ชาติเพื�อให้พิจารณาดําเนินการ 

   ในกรณีที�ผู้บงัคบับญัชาสั�งลงโทษตามมาตรา ๑๑๖ 

สั�งยตุิเรื�อง หรือสั�งงดโทษ ข้าราชการตํารวจผู้ใดไปแล้ว 

แต่ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติเห็นว่ากรณีเป็นการ

กระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรือเมื�อได้รับรายงานที�

ผู้ บังคับบัญชาตามวรรคสองเห็นว่ากรณีเป็นการ

กระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้บัญชาการตํารวจ

แห่งชาติมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๑๑๓ แต่ถ้า

เป็นกรณีที�ได้มีการแตง่ตั �งคณะกรรมการสอบสวนตาม

มาตรา ๑๑๓ ไว้แล้ว ก็ให้ดําเนินการตามมาตรา ๑๑๗ 

   เมื�อมีกรณีเพิ�มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้

สั�งมีคําสั�งใหม ่และในคําสั�ง ดงักลา่วให้สั�งยกเลกิคําสั�ง

ลงโทษเดิมด้วย พร้อมทั �งระบวุิธีการดําเนินการให้ผู้ถกู

ลงโทษตามคําสั�งเดิม รับโทษที�เพิ�มขึ �นหรือกลบัคืนสู่

ฐานะเดิม แล้วแต่กรณี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�

กําหนดในกฎ ก.ตร. 

แหง่ชาติเพื�อให้พิจารณาดําเนินการ 

   ในกรณีที�ผู้บงัคบับญัชาสั�งลงโทษตามมาตรา ๑๑๖ 

สั�งยตุิเรื�อง หรือสั�งงดโทษ ข้าราชการตํารวจผู้ใดไปแล้ว 

แต่ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติเห็นว่ากรณีเป็นการ

กระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรือเมื�อได้รับรายงานที�

ผู้ บังคับบัญชาตามวรรคสองเห็นว่ากรณีเป็นการ

กระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้บัญชาการตํารวจ

แห่งชาติมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๑๑๑ แต่ถ้า

เป็นกรณีที�ได้มีการแตง่ตั �งคณะกรรมการสอบสวนตาม

มาตรา ๑๑๑ ไว้แล้ว ก็ให้ดําเนินการตามมาตรา ๑๑๗ 

   เมื�อมีกรณีเพิ�มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้

สั�งมีคําสั�งใหม ่และในคําสั�งดงักลา่วให้สั�งยกเลิกคําสั�ง

ลงโทษเดิมด้วย พร้อมทั �งระบวุิธีการดําเนินการให้ผู้ถกู

ลงโทษตามคําสั�งเดิมรับโทษที�เพิ�มขึ �นหรือกลบัคืนสู่

ฐานะเดิม แล้วแต่กรณี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�

กําหนดในกฎ ก.ตร. 

92 มาตรา ๙๒  เมื�อผู้บงัคบับญัชาได้ดําเนินการทางวินยั

อย่างร้ายแรงหรือสั�งให้ข้าราชการตํารวจออกจาก

ราชการในเรื�องใดไปแล้ว ถ้า ก.ตร. พิจารณาเห็นเป็น

การสมควรที�จะต้องสอบสวนเพิ�มเติมหรือสอบสวน

ใหม ่ให้ ก.ตร. มีอํานาจสอบสวนเพิ�มเติมหรือสอบสวน

ใหมใ่นเรื�องนั �นได้ตามความจําเป็นโดยจะสอบสวนเอง

หรือตั �งอนุกรรมการหรือให้คณะกรรมการสอบสวน 

สอบสวนเพิ�มเติมหรือสอบสวนใหม่แทนก็ได้ หรือ

กําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญที�ต้องการทราบส่งไป 

เพื�อให้คณะกรรมการสอบสวนที�ผู้ บังคับบัญชาได้

119 มาตรา ๑๑๙ เมื�อผู้ บังคับบัญชาได้ดําเนินการทาง

วินยัอยา่งร้ายแรงหรือสั�งให้ ข้าราชการตํารวจออกจาก

ราชการในเรื�องใดไปแล้ว ถ้า ก.ตร. พิจารณาเห็นเป็น

การสมควรที�จะต้อง สอบสวนเพิ�มเติมหรือสอบสวน

ใหม ่ให้ ก.ตร. มีอํานาจสอบสวนเพิ�มเติมหรือสอบสวน

ใหม่ในเรื�องนั �น ได้ตามความจําเป็น โดยจะสอบสวน

เองหรือตั �งอนกุรรมการ หรือให้คณะกรรมการสอบสวน 

สอบสวนเพิ�มเติมหรือสอบสวนใหม่แทนก็ได้ หรือ

กําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญที�ต้องการทราบส่งไป 

เพื�อให้คณะกรรมการสอบสวนที�ผู้ บังคับบัญชาได้

119 มาตรา ๑๑๙ เมื�อผู้ บังคับบัญชาได้ดําเนินการทาง

วินยัอยา่งร้ายแรงหรือสั�งให้ข้าราชการตํารวจออกจาก

ราชการในเรื�องใดไปแล้ว  

ถ้า ก.ตร. พิจารณาเห็นเป็นการสมควรที�จะต้อง 

สอบสวนเพิ�มเติมหรือสอบสวนใหม ่ให้ ก.ตร. มีอํานาจ

สอบสวนเพิ�มเติมหรือสอบสวนใหม่ในเรื�องนั �น ได้ตาม

ความจําเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือตั �งอนกุรรมการ 

หรือให้คณะกรรมการสอบสวน สอบสวนเพิ�มเติมหรือ

สอบสวนใหม่แทนก็ได้ หรือกําหนดประเด็นหรือข้อ

สําคัญที�ต้องการทราบส่งไป เพื�อให้คณะกรรมการ
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แตง่ตั �งไว้เดิมทําการสอบสวนเพิ�มเติมได้ด้วย 

   ในการดําเนินการตามมาตรานี �ให้นํามาตรา ๙๓ มา

ใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

แตง่ตั �งไว้เดิมทําการสอบสวนเพิ�มเตมิได้ด้วย 

   ในการดําเนินการตามมาตรานี �ให้นํามาตรา ๑๒๐ 

มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

สอบสวนที�ผู้ บังคับบัญชาได้แต่งตั �งไว้เดิมทําการ

สอบสวนเพิ�มเติมได้ด้วย  

   ในการดําเนินการตามมาตรานี �ให้นํามาตรา ๑๒๐ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้รายงาน ก.ตร. เพื�อทราบ 

แต่ในกรณีที�  ก.ตร. มีเหตุอันสมควร ก.ตร. จะสั�ง

เปลี�ยนแปลงแก้ไขการดําเนินการหรือคําสั�งของ

ผู้บงัคบับญัชา หรือให้ผู้บงัคบับญัชาดําเนินการอย่าง

หนึ�งอยา่งใดให้ถกูต้องก็ได้ 

    การรายงานตามวรรคหนึ�งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที� ก.ตร. กําหนด 

93 มาตรา ๙๓  ให้ผู้ สืบสวน กรรมการสืบสวน และ

กรรมการสอบสวน เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา และให้กรรมการสอบสวนมีอํานาจ

เช่นเดียวกบัพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทา่ที�เกี�ยวกบัอาํนาจและ

หน้าที�ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มี

อํานาจเรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐ

วิสาหกิจ หนว่ยงานอื�นของรัฐ ห้างหุ้นสว่น บริษัท หรือ

บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือชี �แจงข้อเท็จจริง ส่ง

เอกสารและหลกัฐานที�เกี�ยวข้อง สง่ผู้แทนหรือบุคคล

ในสังกัดมาชี �แจงหรือใ ห้ถ้อยคํา เ กี� ยวกับเ รื� องที�

สอบสวน 

120 มาตรา ๑๒๐ ให้ผู้ สืบสวน กรรมการสืบสวน และ

กรรมการสอบสวน เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา และให้กรรมการสอบสวนมีอํานาจ

เช่นเดียวกบัพนกังานสอบสวน ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทา่ที�เกี�ยวกบัอาํนาจและ

หน้าที�ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มี

อํานาจเรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐ

วิสาหกิจ หนว่ยงานอื�นของรัฐ ห้างหุ้นสว่น บริษัท หรือ

บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือชี �แจงข้อเท็จจริง ส่ง

เอกสารและหลกัฐานที�เกี�ยวข้อง สง่ผู้แทนหรือบุคคล

ในสังกัดมาชี �แจงหรือใ ห้ถ้อยคํา เ กี� ยวกับเ รื� องที�

สอบสวน 

120 มาตรา ๑๒๐ ให้ผู้ สืบสวน กรรมการสืบสวน และ

กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา และให้กรรมการสอบสวนมีอํานาจ

เช่นเดียวกบัพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทา่ที�เกี�ยวกบัอาํนาจและ

หน้าที�ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มี

อํานาจเรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐ

วิสาหกิจ หนว่ยงานอื�นของรัฐ ห้างหุ้นสว่น บริษัท หรือ

บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือชี �แจงข้อเท็จจริง ส่ง

เอกสารและหลกัฐานที�เกี�ยวข้อง สง่ผู้แทนหรือบุคคล

ในสังกัดมาชี �แจงหรือใ ห้ถ้อยคํา เ กี� ยวกับเ รื� องที�

สอบสวน 

94 มาตรา ๙๔  ข้าราชการตํารวจผู้ ใดถูกสอบสวนใน

กรณีการกระทําความผิดวินยัอย่างร้ายแรงหรือมีกรณี

ที�ถูกชี �มลูความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

วา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตไว้แล้ว แม้

121 มาตรา ๑๒๑  ข้าราชการตํารวจผู้ ใดซึ�งออกจาก

ราชการอนัมิใช่เพราะเหตตุาย มีกรณีถกูกลา่วหาเป็น

หนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้

กระทําหรือละเว้น กระทําการใดอนัเป็นความผิดวินยั

121 มาตรา ๑๒๑  ข้าราชการตํารวจผู้ ใดซึ�งออกจาก

ราชการอนัมิใช่เพราะเหตตุาย มีกรณีถกูกลา่วหาเป็น

หนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้

กระทําหรือละเว้นกระทําการใดอนัเป็นความผิดวินัย
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ต่อมาข้าราชการตํารวจผู้ นั �นจะออกจากราชการไป

แล้วก็ให้ทําการสอบสวนต่อไปได้ แต่ต้องดําเนินการ

สอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ�งปีนบัแต่วนัออกจาก

ราชการ 

การดําเนินการทางวินยัแก่ข้าราชการตํารวจตามวรรค

หนึ�ง  ให้กระทําได้เสมือนว่าผู้ นั �นยังมิได้ออกจาก

ราชการ เ ว้นแต่กรณีที�ผลการสอบสวนพิจารณา

ปรากฏว่าผู้ นั �นกระทําผิดวิ นัยที� จะ ต้องลง โทษ

ภาคทณัฑ์ ทณัฑกรรม กกัยาม หรือกกัขงั ก็ให้งดโทษ

นั �นเสยี 

 

อย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชา

ของผู้ นั �น หรือต่อผู้ มีหน้าที�สืบสวนสอบสวนหรือ

ตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 

หรือเป็นการกลา่วหาของผู้บงัคบับญัชาของผู้นั �น หรือ

มีกรณีถกูฟอ้งคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา ก่อนออก

จากราชการว่า ในขณะรับราชการได้กระทําความผิด

อาญาอนัมิใช่เป็นความผิดที�ได้กระทําโดยประมาทที�

ไม่เกี�ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ ผู้ มีอํานาจ

ดําเนินการทางวินยัมีอํานาจ ดําเนินการสอบสวนหรือ

พิจารณา ดําเนินการทางวินัย และสั�งลงโทษตามที�

บัญญัติไว้ในหมวดนี �ต่อไปได้เสมือนว่าผู้ นั �นยังมิได้

ออกจากราชการ แตต้่องสั�งลงโทษภายในสามปีนบัแต่

วนัที�ผู้นั �นออกจากราชการ 

   กรณีตามวรรคหนึ�ง ถ้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้อง

คดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา หลงัจากที�ข้าราชการ

ตํารวจผู้ ใดออกจากราชการแล้ว  ใ ห้ผู้ มี อํานาจ

ดําเนินการทางวินยัมีอํานาจ ดําเนินการสอบสวนหรือ

พิจารณาดําเนินการทางวินัย และสั�งลงโทษตามที�

บญัญัติไว้ในหมวดนี �ต่อไป ได้เสมือนว่าผู้นั �นยงัมิได้

ออกจากราชการ โดยต้องเริ�มดําเนินการสอบสวน

ภายในหนึ�งปีนบัแต่วนัที� ผู้นั �นออกจากราชการ และ

ต้องสั�งลงโทษภายในสามปีนับแต่วนัที�ผู้นั �นออกจาก

ราชการ สําหรับกรณีที� เป็นความผิดที�ปรากฏชดัแจ้ง

ตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม จะต้องสั�งลงโทษภายใน

สามปีนบัแตว่นัที�ผู้นั �นออกจากราชการ 

   ในกรณีที�ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที�สดุให้เพิก

อย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชา

ของผู้ นั �น หรือต่อผู้ มีหน้าที�สืบสวนสอบสวนหรือ

ตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 

หรือเป็นการกลา่วหาของผู้บงัคบับญัชาของผู้นั �น หรือ

มีกรณีถกูฟอ้งคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา ก่อนออก

จากราชการว่า ในขณะรับราชการได้กระทําความผิด

อาญาอนัมิใช่เป็นความผิดที�ได้กระทําโดยประมาทที�

ไม่เกี�ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ ผู้ มีอํานาจ

ดําเนินการทางวินยัมีอํานาจ ดําเนินการสอบสวนหรือ

พิจารณา ดําเนินการทางวินัย และสั�งลงโทษตามที�

บัญญัติไว้ในหมวดนี �ต่อไปได้เสมือนว่าผู้ นั �นยังมิได้

ออกจากราชการ แตต้่องสั�งลงโทษภายในสามปีนบัแต่

วนัที�ผู้นั �นออกจากราชการ 

   กรณีตามวรรคหนึ�ง ถ้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้อง

คดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา หลงัจากที�ข้าราชการ

ตํารวจผู้ ใดออกจากราชการแล้ว  ใ ห้ผู้ มี อํานาจ

ดําเนินการทางวินยัมีอํานาจดําเนินการสอบสวนหรือ

พิจารณาดําเนินการทางวินัย และสั�งลงโทษตามที�

บัญญัติไว้ในหมวดนี �ต่อไปได้เสมือนว่าผู้ นั �นยังมิได้

ออกจากราชการ โดยต้องเริ�มดําเนินการสอบสวน

ภายในหนึ�งปีนบัแต่วนัที� ผู้นั �นออกจากราชการ และ

ต้องสั�งลงโทษภายในสามปีนับแต่วนัที�ผู้นั �นออกจาก

ราชการ สําหรับกรณีที�เป็นความผิดที�ปรากฏชัดแจ้ง

ตามมาตรา ๑๑๒ วรรคสาม จะต้องสั�งลงโทษภายใน

สามปีนบัแตว่นัที�ผู้นั �นออกจากราชการ 

   ในกรณีที�ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที�สดุให้เพิก



เปรียบเทียบ พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ กบั ร่าง พรบ.ตร. สองฉบบั             สถาบนัเพื�อการปฏิรูปกระบวนการบติุธรรม (สป.ยธ.) 

ถอนคําสั�งลงโทษ หรือ ก.พ.ค.ตร. มีมติให้เพิกถอน

คําสั�งลงโทษตามวรรคหนึ�งหรือวรรคสอง เพราะเหตุ

กระบวนการดําเนินการทางวินยั ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ให้ผู้มีอํานาจดําเนินการทางวินยัดําเนินการทางวินยั

ให้แล้วเสร็จภายในสองปี นบัแต่วนัที�มีคําพิพากษาถึง

ที�สดุ หรือมีคําวินิจฉยัของ ก.พ.ค.ตร. แล้วแตก่รณี 

   การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ�ง วรรคสอง 

และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวน พิจารณาปรากฏว่า

ผู้นั �นกระทําผิดวินยัอยา่งไมร้่ายแรงก็ให้งดโทษ 

ถอนคําสั�งลงโทษ หรือ ก.พ.ค.ตร. มีมติให้เพิกถอน

คําสั�งลงโทษตามวรรคหนึ�งหรือวรรคสอง เพราะเหตุ

กระบวนการดําเนินการทางวินยัไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ให้ผู้มีอํานาจดําเนินการทางวินยัดําเนินการทางวินยั

ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนบัแต่วนัที�มีคําพิพากษาถึง

ที�สดุหรือมีคําวินิจฉยัของ ก.พ.ค.ตร. แล้วแตก่รณี 

   การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ�ง วรรคสอง 

และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวน พิจารณาปรากฏว่า

ผู้นั �นกระทําผิดวินยัอยา่งไมร้่ายแรงก็ให้งดโทษ 

  122 มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที�คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี �มูล

ความผิดข้าราชการตํารวจผู้ ใด ซึ�งออกจากราชการ

แล้ว 

   การดําเนินการทางวินยัและสั�งลงโทษแก่ข้าราชการ

ตํารวจผู้นั �นให้เป็นไปตาม หลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�

กําหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ

ปอ้งกนัและปราบปราม การทจุริตหรือกฎหมายวา่ด้วย

ม า ต ร ก า ร ข อ ง ฝ่า ย บ ริ ห า ร ใ น ก า ร ป้อ ง กัน แ ล ะ

ปราบปรามการทจุริต แล้วแตก่รณี  

     การดําเนินการทางวินยัตามวรรคหนึ�ง หากปรากฏ

วา่ผู้นั �นกระทําผิดวินยัอยา่งไมร้่ายแรงก็ให้งดโทษ 

122 มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที�คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี �มูล

ความผิดข้าราชการตํารวจผู้ใดซึ�งออกจากราชการแล้ว 

การดําเนินการทางวินยัและสั�งลงโทษแก่ข้าราชการ

ตํารวจผู้ นั �นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื�อนไขที�

กําหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตหรือกฎหมายว่าด้วย

ม า ต ร ก า ร ข อ ง ฝ่า ย บ ริ ห า ร ใ น ก า ร ป้อ ง กัน แ ล ะ

ปราบปรามการทจุริต แล้วแตก่รณี  

    การดําเนินการทางวินยัตามวรรคหนึ�ง หากปรากฏ

วา่ผู้นั �นกระทําผิดวินยัอยา่งไมร้่ายแรงก็ให้งดโทษ 
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มาตรา ๙๕  ข้าราชการตํารวจผู้ ใดมีกรณีถกูกลา่วหา

ว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั �งกรรมการ

สอบสวน หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาหรือถกู

ฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที�ได้กระทําโดย

123 มาตรา ๑๒๓ ข้าราชการตํารวจผู้ใดมีกรณีถกูกลา่วหา

ว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงจนถูกตั �งกรรมการ

สอบสวน หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาหรือถกู

ฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที�ได้กระทําโดย

123 มาตรา ๑๒๓ ข้าราชการตํารวจผู้ใดมีกรณีถกูกลา่วหา

ว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั �งกรรมการ

สอบสวน หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาหรือถกู

ฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที�ได้กระทําโดย
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ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอํานาจตามมาตรา 

๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื�นตามที�กําหนดในระเบียบ 

ก.ตร. มีอํานาจสั�งพักราชการหรือสั�งให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน เพื�อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา

ทางวินัยได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวน

พิจารณาทางวินยัวา่ผู้นั �นมิได้กระทําผิดหรือกระทําผิด

ไมถ่ึงกบัถกูลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก และไม่มีกรณี

ที�จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื�นก็ให้ผู้มีอํานาจ

ดงักลา่วสั�งให้ผู้นั �นกลบัเข้ารับราชการในตําแหน่งเดิม

หรือตําแหน่งในระดับเดียวกันที�ผู้นั �นมีคุณสมบตัิตรง

ตามคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรับตําแหนง่นั �น 

   เมื�อได้มีการสั�งให้ข้าราชการตํารวจผู้ ใดพกัราชการ

หรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ�งแล้ว หาก

ภายหลงัปรากฏวา่ผู้นั �นมีกรณีถกูกลา่วหาวา่กระทาํผดิ

วินยัอยา่งร้ายแรงในกรณีอื�นอีก ผู้มีอํานาจตามมาตรา 

๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื�นตามที�กําหนดในระเบียบ 

ก.ตร. มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตาม

มาตรา ๘๔ และแต่งตั �งคณะกรรมการสอบสวนตาม

มาตรา ๘๖ ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที�

บญัญตัิไว้ในหมวดนี �ตอ่ไปได้ 

   ในกรณีที�ผู้ ถูกสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับ

คําสั�งให้กลบัเข้ารับราชการหรือได้รับคําสั�งให้ออกจาก

ราชการด้วยเหตุใด ๆ ที�มิใช่เป็นการลงโทษ ให้ผู้นั �นมี

สถานภาพเป็นข้าราชการตํารวจตลอดระยะเวลา

ระหวา่งที�ถกูสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

   เ งินเดือน เ งินอื�นที�จ่ายเป็นรายเดือน และเงิน

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอํานาจตามมาตรา 

๙๙ หรือผู้บงัคบับัญชาอื�นตามที�กําหนดในระเบียบ 

ก.ตร. มีอํานาจสั�งพักราชการหรือสั�งให้ออกจาก 

ราชการไว้ก่อน เพื�อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา

ทางวินัยได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวน 

พิจารณาทางวินยัวา่ผู้นั �นมิได้กระทําผิดหรือกระทําผิด

ไมถ่ึงกบัถกูลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก และไม่มีกรณี

ที�จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื�นก็ให้ผู้มีอํานาจ

ดงักลา่วสั�งให้ผู้นั �นกลบัเข้ารับราชการในตําแหน่งเดิม

หรือตําแหน่งในระดับเดียวกันที�ผู้นั �นมีคุณสมบตัิตรง

ตามคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรับตําแหนง่นั �น 

   เมื�อได้มีการสั�งให้ข้าราชการตํารวจผู้ ใดพกัราชการ

หรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ�งแล้ว หาก

ภายหลงัปรากฏวา่ผู้นั �นมีกรณีถกูกลา่วหาวา่กระทาํผดิ

วินัยอย่างร้ายแรง ในกรณีอื�นอีก ผู้ มีอํานาจตาม

มาตรา ๙๙ หรือผู้ บังคับบัญชาอื�นตามที�กําหนดใน

ระเบียบ ก.ตร. มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือ

พิจารณาตามมาตรา ๑๑๑ และแต่งตั �งคณะกรรมการ

สอบสวน ตามมาตรา ๑๑๓ ตลอดจนดําเนินการทาง

วินยัตามที�บญัญตัิไว้ในหมวดนี �ตอ่ไปได้ 

   ในกรณีที�ผู้ ถูกสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับ

คําสั�งให้กลบัเข้ารับราชการ หรือได้รับคําสั�งให้ออก

จากราชการด้วยเหตุใด ๆ ที�มิใช่เป็นการลงโทษ ให้ผู้

นั �นมีสถานภาพ เป็นข้าราชการตํารวจตลอดระยะเวลา

ระหวา่งที�ถกูสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

   เ งินเดือน เ งินอื�นที�จ่ ายเป็นรายเดือน และเงิน

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอํานาจตามมาตรา 

๙๗ หรือผู้บงัคบับัญชาอื�นตามที�กําหนดในระเบียบ 

ก.ตร. มีอํานาจสั�งพักราชการหรือสั�งให้ออกจาก 

ราชการไว้ก่อน เพื�อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา

ทางวินัยได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวน 

พิจารณาทางวินยัวา่ผู้นั �นมิได้กระทําผิดหรือกระทําผิด

ไมถ่ึงกบัถกูลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก และไม่มีกรณี

ที�จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื�นก็ให้ผู้มีอํานาจ

ดงักลา่วสั�งให้ผู้นั �นกลบัเข้ารับราชการในตําแหน่งเดิม

หรือตําแหน่งในระดับเดียวกันที�ผู้นั �นมีคุณสมบตัิตรง

ตามคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรับตําแหนง่นั �น 

   เมื�อได้มีการสั�งให้ข้าราชการตํารวจผู้ ใดพกัราชการ

หรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ�งแล้ว หาก

ภายหลงัปรากฏวา่ผู้นั �นมีกรณีถกูกลา่วหาวา่กระทาํผดิ

วินยัอยา่งร้ายแรงในกรณีอื�นอีก ผู้มีอํานาจตามมาตรา 

๙๗ หรือผู้บังคับบัญชาอื�นตามที�กําหนดในระเบียบ 

ก.ตร. มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตาม

มาตรา ๑๐๙ และแตง่ตั �งคณะกรรมการสอบสวน ตาม

มาตรา ๑๑๑ ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที�

บญัญตัิไว้ในหมวดนี �ตอ่ไปได้ 

   ในกรณีที�ผู้ ถูกสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับ

คําสั�งให้กลบัเข้ารับราชการ หรือได้รับคําสั�งให้ออก

จากราชการด้วยเหตุใด ๆ ที�มิใช่เป็นการลงโทษ ให้ผู้

นั �นมีสถานภาพ เป็นข้าราชการตํารวจตลอดระยะเวลา

ระหวา่งที�ถกูสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
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ช่วยเหลืออย่างอื�น และการจ่ายเงินดงักลา่วของผู้ถูก

สั�งพกัราชการและผู้ถูกสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบวา่ด้วยการนั �น 

   หลกัเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการสั�งพักราชการ 

การสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พัก

ราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการ

ดําเนินการเพื�อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา

ให้เป็นไปตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

มาตรา ๙๖  ข้าราชการตํารวจผู้ ใดมีกรณีที�อาจถูก

สบืสวนหรือสอบสวนวา่มีการกระทําผิดวินยัแต่ได้ออก

จากราชการก่อนดําเนินการสบืสวนหรือสอบสวน หาก

ภายหลังได้กลับเข้ารับราชการใหม่ภายในห้าปี ให้

ผู้ บังคับบัญชาห รือผู้ มี อํ านาจตามมาตรา  ๗ ๒ 

ดําเนินการสั�งให้มีการสบืสวนหรือสอบสวนตอ่ไป 

ช่วยเหลืออย่างอื�น และการจ่ายเงิน ดงักลา่วของผู้ถกู

สั�งพกัราชการและผู้ถูกสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบวา่ด้วยการนั �น 

   หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการสั�งพักราชการ 

การสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พัก

ราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการ

ดําเนินการเพื�อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 

ให้เป็นไปตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

    เมื�อมีการดําเนินการทางวินยัแก่ข้าราชการตํารวจ

ซึ�งถกูสั�งพกัราชการ หรือสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

แล้วเสร็จ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๙๗ สั�งลงโทษตาม

ความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะ

นํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ และให้มีคําสั�ง

ลงโทษย้อนหลงัไปถึงวนัที�ถกูสั�งพกัราชการหรือถกูสั�ง

ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

   เ งินเดือน เ งินอื�นที�จ่ ายเป็นรายเดือน และเงิน

ช่วยเหลืออย่างอื�น และการจ่ายเงินดงักลา่วของผู้ถูก

สั�งพกัราชการและผู้ถูกสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบวา่ด้วยการนั �น 

   หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการสั�งพักราชการ 

การสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พัก

ราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการ

ดําเนินการเพื�อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 

ให้เป็นไปตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

     ใ ห้นําความในมาตรา  ๑๒๑ มาใ ช้บังคับแก่

ข้าราชการตํารวจซึ�งถูกสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามมาตรานี �ด้วยโดยอนุโลม  แต่ระยะเวลาให้นบัแต่

วันที�พ้นจากราชการด้วยเหตุอื�นที�มิใช่เหตุการสั�งให้

ออกจากราชการไว้ก่อน 

    124 มาตรา ๑๒๔  ข้าราชการตํารวจซึ�งโอนมาตามมาตรา 

๘๖ (๑) ผู้ ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยยู่ก่อนวันโอนมา

บรรจุ ให้ผู้ บังคับบัญชาของข้าราชการตํารวจผู้ นั �น

ดําเนินการทางวินยัตามหมวดนี �โดยอนโุลม แค่ถ้าเป็น

เรื�องที�อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือพิจารณา หรือ
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สอบสวนของผู้ บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้

สืบสวนหรือพิจารณาหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้ว

ส่งเรื�องให้ผู้ บังคับบัญชาของข้าราชการตํารวจผู้นั �น

พิจารณาดําเนินการต่อไปตามหมวดนี �โดยอนโุลม แต่

ทั �งนี �ในการสั�งลงโทษทางวินัยให้พิจารณาตาม

ความผิดและการลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการหรือระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถิ�นที�

โอนมานั �น แล้วแตก่รณี 

 

 หมวด ๗ 
การออกจากราชการ 

 หมวด ๗ 
การออกจากราชการ 

 หมวด ๗ 
การออกจากราชการ 

97 มาตรา ๙๗  ข้าราชการตํารวจออกจากราชการเมื�อ 

   (๑) ตาย 

   (๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ 

   (๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผล

ตามมาตรา ๙๙ 

   (๔) ถูกสั�งให้ออกตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๙๕ 

มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ 

หรือมาตรา ๑๐๓ 

   (๕) ถกูสั�งลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก 

   วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไป

ตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 

   การออกจากราชการของข้าราชการตํารวจเฉพาะผู้ที�

ต้องรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ

ทหาร ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการนั �น 

124 มาตรา ๑๒๔ ข้าราชการตํารวจออกจากราชการเมื�อ 

   (๑) ตาย 

   (๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ 

   (๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผล

ตามมาตรา ๑๒๖ 

   (๔) ถูกสั�งให้ออกตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๑๒๓ 

มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ 

หรือมาตรา ๑๓๐ 

   (๕) ถกูสั�งลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก 

   วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไป

ตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร.  

   การออกจากราชการของข้าราชการตํารวจเฉพาะผู้ที�

ต้องรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ

ทหาร ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการนั �น 

125 มาตรา ๑๒๕ ข้าราชการตํารวจออกจากราชการเมื�อ 

   (๑) ตาย 

   (๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ 

   (๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผล

ตามมาตรา ๑๒๗ 

   (๔) ถูกสั�งให้ออกตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๑๒๓ 

มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ 

หรือมาตรา ๑๓๑ 

   (๕) ถกูสั�งลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก 

   วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไป

ตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร.  

   การออกจากราชการของข้าราชการตํารวจเฉพาะผู้ที�

ต้องรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ

ทหาร ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการนั �น 
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98 มาตรา ๙๘  ผู้ใดได้รับบรรจุเข้าเป็นข้าราชการตํารวจ 

หากภายหลงัปรากฏว่าขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งตามมาตรา ๔๕ ตั �งแต่ก่อนได้รับการ

บรรจุ ให้ผู้ มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั�งให้ออกจาก

ราชการ แตท่ั �งนี �ไมก่ระทบกระเทือนถึงการใดที�ผู้นั �นได้

ปฏิบัติไปตามอํานาจหน้าที�และการรับเงินเดือนหรือ

ผลประโยชน์อื�นใดที�ได้รับจากทางราชการก่อนมีคําสั�ง

ให้ออกนั �น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสจุริต

แล้ว ให้ ถือว่าเ ป็นการสั�งให้ออกเพื�อรับบําเหน็จ

บํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ 

125 มาตรา ๑๒๕ ผู้ใดได้รับบรรจเุข้าเป็นข้าราชการตํารวจ 

หากภายหลงัปรากฏว่าขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งตาม มาตรา ๖๒ ตั �งแต่ก่อนได้รับการ

บรรจุ ให้ผู้ มีอํานาจตามมาตรา ๙๙ สั�งให้ออกจาก

ราชการ แตท่ั �งนี � ไมก่ระทบกระเทือนถึงการใดที�ผู้นั �นได้

ปฏิบัติไปตามหน้าที�และอํานาจและการรับเงินเดือน 

หรือผลประโยชน์อื�นใดที�ได้รับจากทางราชการก่อนมี

คําสั�งให้ออกนั �น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดย

สจุริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั�งให้ออกเพื�อรับบําเหน็จ

บํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ 

126 มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดได้รับบรรจเุข้าเป็นข้าราชการตํารวจ 

หากภายหลงัปรากฏว่าขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๖๓ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งตาม มาตรา ๖๑ ตั �งแต่ก่อนได้รับการ

บรรจุ ให้ผู้ มีอํานาจตามมาตรา ๙๗ สั�งให้ออกจาก

ราชการ แตท่ั �งนี � ไมก่ระทบกระเทือนถึงการใดที�ผู้นั �นได้

ปฏิบัติไปตามหน้าที�และอํานาจและการรับเงินเดือน 

หรือผลประโยชน์อื�นใดที�ได้รับจากทางราชการก่อนมี

คําสั�งให้ออกนั �น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดย

สจุริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั�งให้ออกเพื�อรับบําเหน็จ

บํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ 

99 มาตรา ๙๙  ข้าราชการตํารวจผู้ใดประสงค์จะลาออก

จากราชการ ให้ยื�นหนงัสอืขอลาออกต่อผู้บงัคบับญัชา

เหนือขึ �นไปชั �นหนึ�ง เพื�อให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ 

หรือผู้บงัคบับญัชาอื�นตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 

เป็นผู้พิจารณาอนญุาต 

   ในกรณีที� ข้าราชการตํารวจขอลาออกเพื�อดํารง

ตําแหน่งที� กําหนดโดยรัฐธรรมนูญตําแหน่งทาง

การเมืองหรือเพื�อสมคัรรับเลือกตั �งเป็นสมาชิกรัฐสภา 

สมาชิกสภาท้องถิ�นหรือผู้บริหารท้องถิ�น ให้การลาออก

มีผลนบัตั �งแตว่นัที�ผู้นั �นขอลาออก 

   นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าผู้ มีอํานาจตาม

มาตรา ๗๒ หรือผู้ บังคับบัญชาอื�นตามที�กําหนดใน

ระเบียบ ก.ตร. เห็นว่าจําเป็นเพื�อประโยชน์แก่ราชการ 

จะยบัยั �งการลาออกไว้เป็นเวลาไมเ่กินสามเดือนนบัแต่

126 มาตรา ๑๒๖ ข้าราชการตํารวจผู้ใดประสงค์จะลาออก

จากราชการ ให้ยื�นหนงัสอืขอลาออกต่อผู้บงัคบับญัชา

เหนือขึ �นไปชั �นหนึ�ง เพื�อให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๙๙ 

หรือผู้บงัคบับญัชาอื�นตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 

เป็นผู้พิจารณาอนญุาต 

   ในกรณีที� ข้าราชการตํารวจขอลาออกเพื�อดํารง

ตําแหน่งที�กําหนดโดยรัฐธรรมนูญ ตําแหน่งทาง

การเมือง หรือเพื�อสมคัรรับเลือกตั �งเป็นสมาชิกรัฐสภา 

สมาชิกสภาท้องถิ�น หรือผู้ บริหารท้องถิ�น ให้การ

ลาออกมีผลนบัตั �งแตว่นัที�ผู้นั �นขอลาออก 

   นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าผู้ มีอํานาจตาม

มาตรา ๙๙ หรือผู้บงัคบับญัชาอื�น ตามที�กําหนดใน

ระเบียบ ก.ตร. เห็นว่าจําเป็นเพื�อประโยชน์แก่ราชการ 

จะยบัยั �งการลาออกไว้เป็นเวลาไมเ่กินเก้าสิบวนันบัแต่

127 มาตรา ๑๒๗  ข้าราชการตํารวจผู้ ใดประสงค์จะ

ลาออกจากราชการ ให้ยื�นหนังสือขอลาออกต่อ

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ �นไปชั �นหนึ�ง เพื�อให้ผู้มีอํานาจ

ตามมาตรา ๙๗ หรือผู้บงัคบับญัชาอื�นตามที�กําหนด

ในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้พิจารณาอนญุาต 

   ในกรณีที� ข้าราชการตํารวจขอลาออกเพื�อดํารง

ตําแหน่งที�กําหนดโดยรัฐธรรมนูญ ตําแหน่งทาง

การเมือง หรือเพื�อสมคัรรับเลือกตั �งเป็นสมาชิกรัฐสภา 

สมาชิกสภาท้องถิ�น หรือผู้ บริหารท้องถิ�น ให้การ

ลาออกมีผลนบัตั �งแตว่นัที�ผู้นั �นขอลาออก 

   นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าผู้ มีอํานาจตาม

มาตรา ๙๗ หรือผู้บงัคบับญัชาอื�น ตามที�กําหนดใน

ระเบียบ ก.ตร. เห็นว่าจําเป็นเพื�อประโยชน์แก่ราชการ 

จะยบัยั �งการลาออกไว้เป็นเวลาไมเ่กินเก้าสิบวนันบัแต่
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วนัขอลาออกก็ได้ 

   หลักเกณฑ์และวิ ธีการเกี�ยวกับการลาออก การ

พิจารณาอนญุาตให้ลาออกและการยบัยั �งการลาออก

จากราชการให้เป็นไปตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 

 

วนัขอลาออกก็ได้ ในกรณีเช่นนั �น ถ้าผู้ขอลาออกมิได้

ถอนใบลาออกก่อนครบกําหนดระยะเวลาการยับยั �ง 

ให้ถือว่าการลาออกนั �นมีผลเมื�อครบกําหนดเวลา

ตามที�ได้ยบัยั �งไว้ 

   ใ น ก ร ณี ที� ผู้ มี อํ า น า จ ต า ม ม า ต ร า  ๙ ๙  ห รื อ

ผู้บงัคบับญัชาอื�นตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. มิได้

ยบัยั �งตามวรรคสาม ให้การลาออกนั �นมีผลตั �งแตว่นัขอ

ลาออก 

   หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการลาออก การ

พิจารณาอนญุาตให้ลาออก และการยบัยั �งการลาออก

จากราชการ ให้เป็นไปตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร 

วนัขอลาออกก็ได้ ในกรณีเช่นนั �น ถ้าผู้ขอลาออกมิได้

ถอนใบลาออกก่อนครบกําหนดระยะเวลาการยับยั �ง 

ให้ถือว่าการลาออกนั �นมีผลเมื�อครบกําหนดเวลา

ตามที�ได้ยบัยั �งไว้ 

   ใ น ก ร ณี ที� ผู้ มี อํ า น า จ ต า ม ม า ต ร า  ๙ ๗  ห รื อ

ผู้บงัคบับญัชาอื�นตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. มิได้

ยบัยั �งตามวรรคสาม ให้การลาออกนั �นมีผลตั �งแตว่นัขอ

ลาออก 

   หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการลาออก การ

พิจารณาอนญุาตให้ลาออก และการยบัยั �งการลาออก

จากราชการ ให้เป็นไปตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร 

100 มาตรา ๑๐๐  ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ มีอํานาจสั�ง

ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการเพื�อรับบําเหน็จ

บํานาญตามกฎหมายว่า ด้วยบํา เหน็จบํานาญ

ข้าราชการได้ แต่ในการสั�งให้ออกจากราชการเพื�อรับ

บําเหน็จบํานาญเหตทุดแทน นอกจากให้ทําได้ในกรณี

ที�ระบุไว้ในมาตราอื�นแห่งพระราชบัญญัตินี �หรือใน

กฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว ให้ทํา

ได้ในกรณีตอ่ไปนี �ด้วย คือ 

   (๑) เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบตัิ

หน้าที�ราชการของตนได้โดยสมํ�าเสมอ 

   (๒) เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ ใดสมคัรไปปฏิบตัิงานใด 

ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ 

   (๓) เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ ใดขาดคุณสมบตัิทั�วไป

ตามมาตรา ๔๘ (๑) (๔) (๕) หรือขาดคณุสมบตัิ หรือมี

ลกัษณะต้องห้ามตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

127 มาตรา ๑๒๗ ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๙๙ มีอํานาจสั�ง

ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการเพื�อรับบําเหน็จ

บํานาญตามกฎหมายว่า ด้วยบํา เหน็จบํานาญ

ข้าราชการได้ แต่ในการสั�งให้ออกจากราชการเพื�อรับ

บําเหน็จบํานาญเหตทุดแทน นอกจากให้ทําได้ในกรณี

ที�ระบุไว้ในมาตราอื�นแห่งพระราชบัญญัตินี �หรือใน

กฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว ให้ทํา

ได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี �ด้วย     

   (๑) เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบตัิ

หน้าที�ราชการของตนได้โดยสมํ�าเสมอ 

   (๒) เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ ใดสมคัรไปปฏิบตัิงานใด 

ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ 

   (๓) เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ ใดขาดคุณสมบตัิทั�วไป

ตามมาตรา ๖๔ (๑) หรือ (๔) หรือขาดคณุสมบตัิหรือมี

ลกัษณะต้องห้ามตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

128 มาตรา ๑๒๘ ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๙๗ มีอํานาจสั�ง

ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการเพื�อรับบําเหน็จ

บํานาญตามกฎหมายว่า ด้วยบํา เหน็จบํานาญ

ข้าราชการได้ แต่ในการสั�งให้ออกจากราชการเพื�อรับ

บําเหน็จบํานาญเหตทุดแทน นอกจากให้ทําได้ในกรณี

ที�ระบุไว้ในมาตราอื�นแห่งพระราชบัญญัตินี �หรือใน

กฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว ให้ทํา

ได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี �ด้วย     

   (๑) เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบตัิ

หน้าที�ราชการของตนได้โดยสมํ�าเสมอ 

   (๒) เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ ใดสมคัรไปปฏิบตัิงานใด 

ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ 

   (๓) เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ ใดขาดคุณสมบตัิทั�วไป

ตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๔) หรือขาดคณุสมบตัิหรือมี

ลกัษณะต้องห้ามตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 
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   (๔) เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ ใดไม่สามารถปฏิบัติ

ราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลใน

ระดับอันเป็นที�พอใจของทางราชการ  ทั �งนี � ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

   (๔) เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ ใดไม่สามารถปฏิบัติ

ราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลใน

ระดับอันเป็นที�พอใจของทางราชการ ทั �งนี � ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการ ที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

   (๔) เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ ใดไม่สามารถปฏิบัติ

ราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลใน

ระดับอันเป็นที�พอใจของทางราชการ ทั �งนี � ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการ ที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

101 มาตรา ๑๐๑   ข้าราชการตํารวจผู้ ใดมีกรณีถูก

ก ล่ า ว ห า  ห รื อ มี เ ห ตุ อั น ค ว ร ส ง สั ย ว่ า ห ย่ อ น

ความสามารถในอันที� จะปฏิบัติ ห น้าที� ร าชการ 

บกพร่องในหน้าที�ราชการหรือประพฤติตนไมเ่หมาะสม

กับตําแหน่งในอันที�จะปฏิบัติหน้าที�ราชการ และ

ผู้บงัคบับญัชาตําแหนง่ตั �งแตผู่้ กํากบัการหรือเทียบเท่า

ผู้ กํากับการขึ �นไปเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้ นั �นรับ

ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มี

อํานาจดงักลา่วสั�งแต่งตั �งคณะกรรมการสอบสวนโดย

ไมช่กัช้า ในการสอบสวนนี �จะต้องแจ้งข้อกลา่วหาและ

สรุปพยานหลกัฐานที�สนบัสนนุข้อกลา่วหาเทา่ที�มีให้ผู้

ถกูกลา่วหาทราบ โดยจะระบหุรือไม่ระบชืุ�อพยานก็ได้ 

และต้องให้โอกาสผู้ถกูกล่าวหาชี �แจงและนําสืบแก้ข้อ

กล่าวหาได้ ด้วย เมื� อ ไ ด้มีการสอบสวนแล้ว  ถ้า

คณะกรรมการหรือผู้สั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการพิจารณา

เห็นว่า สมควรให้ออกจากราชการ ก็ให้ผู้ สั�งแต่งตั �ง

คณะกรรมการเสนอเรื�องตอ่ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ 

เพื�อพิจารณาสั�งให้ผู้ นั �นออกจากราชการ เพื�อรับ

บําเหน็จบํานาญเหตทุดแทนได้ 

   ในกรณีที�ผู้บงัคบับญัชาได้แตง่ตั �งคณะกรรมการเพื�อ

ทําการสอบสวนผู้ถกูกลา่วหาตามมาตรา ๘๖ ในเรื�อง

ที�จะต้องสอบสวนตามวรรคหนึ�ง และคณะกรรมการ

128 มาตรา ๑๒๘ ข้าราชการตํารวจผู้ใดมีกรณีถกูกลา่วหา 

หรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าหย่อนความสามารถในอนัที�

จะปฏิบตัิหน้าที�ราชการ บกพร่องในหน้าที�ราชการหรือ

ประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัตําแหน่งในอนัที�จะปฏิบตัิ

หน้าที�ราชการและผู้ บังคับบัญชาตําแหน่งตั �งแต่ผู้

กํากบัการ หรือเทียบเท่าผู้ กํากบัการขึ �นไปเห็นว่ากรณี

มีมูล ถ้าให้ผู้ นั �นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย 

แก่ ราชการ  ก็ ใ ห้ผู้ มี อํ านาจดัง กล่าวสั�ง แต่ งตั �ง

คณะกรรมการสอบสวนโดยไมช่กัช้า ในการสอบสวนนี � 

จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที�

สนบัสนนุข้อกลา่วหาเทา่ที�มีให้ผู้ถกูกลา่วหาทราบ โดย

จะระบหุรือไมร่ะบชืุ�อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถกู

กลา่วหาชี �แจงและนําสืบแก้ข้อกลา่วหาได้ด้วย เมื�อได้

มีการสอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการหรือผู้สั�งแต่งตั �ง

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า สมควรให้ออกจาก

ราชการ ก็ให้ผู้สั�งแต่งตั �งคณะกรรมการเสนอเรื�องต่อผู้

มีอํานาจตามมาตรา ๙๙ เพื�อพิจารณาสั�งให้ผู้นั �นออก

จากราชการเพื�อรับบําเหน็จบํานาญเหตทุดแทนได้ 

   ในกรณีที�ผู้บงัคบับญัชาได้แตง่ตั �งคณะกรรมการเพื�อ

ทําการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา ตามมาตรา ๑๑๓ ใน

เ รื� อ ง ที� จ ะ ต้ อ ง ส อ บ ส ว น ต า ม ว ร ร ค ห นึ� ง  แ ล ะ

คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๓ ได้สอบสวน

129 มาตรา ๑๒๙ ข้าราชการตํารวจผู้ใดมีกรณีถกูกลา่วหา 

หรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าหย่อนความสามารถในอนัที�

จะปฏิบตัิหน้าที�ราชการ บกพร่องในหน้าที�ราชการหรือ

ประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัตําแหน่งในอนัที�จะปฏิบตัิ

หน้าที�ราชการและผู้ บังคับบัญชาตําแหน่งตั �งแต่ผู้

กํากบัการ หรือเทียบเท่าผู้ กํากบัการขึ �นไปเห็นว่ากรณี

มีมูล ถ้าให้ผู้ นั �นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย 

แก่ ราชการ  ก็ ใ ห้ผู้ มี อํ านาจดัง กล่าวสั�ง แต่ งตั �ง

คณะกรรมการสอบสวนโดยไมช่กัช้า ในการสอบสวนนี � 

จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที�

สนบัสนนุข้อกลา่วหาเทา่ที�มีให้ผู้ถกูกลา่วหาทราบ โดย

จะระบหุรือไมร่ะบชืุ�อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถกู

กลา่วหาชี �แจงและนําสืบแก้ข้อกลา่วหาได้ด้วย เมื�อได้

มีการสอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการหรือผู้สั�งแต่งตั �ง

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า สมควรให้ออกจาก

ราชการ ก็ให้ผู้สั�งแต่งตั �งคณะกรรมการเสนอเรื�องต่อผู้

มีอํานาจตามมาตรา ๙๗ เพื�อพิจารณาสั�งให้ผู้นั �นออก

จากราชการเพื�อรับบําเหน็จบํานาญเหตทุดแทนได้  

   ในกรณีที�ผู้บงัคบับญัชาได้แตง่ตั �งคณะกรรมการเพื�อ

ทําการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา ตามมาตรา ๑๑๑ ใน

เ รื� อ ง ที� จ ะ ต้ อ ง ส อ บ ส ว น ต า ม ว ร ร ค ห นึ� ง  แ ล ะ

คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๑ ได้สอบสวน
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สอบสวนตามมาตรา ๘๖ ได้สอบสวนไว้แล้ว ผู้ มี

อํานาจตามวรรคหนึ�งจะใช้สํานวนการสอบสวนนั �นมา

พิจารณาดําเนินการโดยไม่ต้องแต่งตั �งคณะกรรมการ

สอบสวนตามวรรคหนึ�งก็ได้ 

   หลัก เกณฑ์และวิ ธีการเ กี� ยวกับการสอบสวน

พิจารณา ให้เป็นไปตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

ไว้แล้ว ผู้ มีอํานาจตามวรรคหนึ�งจะใช้สํานวนการ

สอบสวนนั �นมาพิจารณาดําเนินการ โดยไม่ต้องแต่งตั �ง

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ�งก็ได้ 

   หลัก เกณฑ์และวิ ธีการ เ กี� ยวกับการสอบสวน

พิจารณา ให้เป็นไปตามที�กําหนด ในกฎ ก.ตร 

ไว้แล้ว ผู้ มีอํานาจตามวรรคหนึ�งจะใช้สํานวนการ

สอบสวนนั �นมาพิจารณาดําเนินการ โดยไม่ต้องแต่งตั �ง

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ�งก็ได้ 

   หลัก เกณฑ์และวิ ธีการ เ กี� ยวกับการสอบสวน

พิจารณา ให้เป็นไปตามที�กําหนด ในกฎ ก.ตร 

102 มาตรา ๑๐๒  เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ ใดถกูกลา่วหา

ว่ากระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวน

ตามมาตรา ๘๖ แตไ่มไ่ด้ความแนช่ดัวา่ผู้นั �นกระทําผิด

ที�จะถกูลงโทษปลดออกหรือไลอ่อกแต่มีมลทินหรือมวั

หมองในกรณีที�ถูกสอบสวนนั �น หากจะให้รับราชการ

ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอํานาจ

ตามมาตรา ๗๒ สั�งให้ผู้ นั �นออกจากราชการเพื�อรับ

บําเหน็จบํานาญเหตทุดแทนได้ 

129 มาตรา ๑๒๙ เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ใดถกูกลา่วหาว่า

กระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวน

ตามมาตรา ๑๑๓ แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นั �นกระทํา

ผิดที�จะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก แต่มีมลทิน

หรือมัวหมองในกรณีที�ถูกสอบสวนนั �น หากจะให้รับ

ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มี

อํานาจตามมาตรา ๙๙ สั�งให้ผู้ นั �นออกจากราชการ

เพื�อรับบําเหน็จบํานาญเหตทุดแทนได้ 

130 มาตรา ๑๓๐ เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ ใดถกูกลา่วหาว่า

กระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวน

ตามมาตรา ๑๑๑ แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นั �นกระทํา

ผิดที�จะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก แต่มีมลทิน

หรือมัวหมองในกรณีที�ถูกสอบสวนนั �น หากจะให้รับ

ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มี

อํานาจตามมาตรา ๙๗ สั�งให้ผู้ นั �นออกจากราชการ

เพื�อรับบําเหน็จบํานาญเหตทุดแทนได้ 

103 มาตรา ๑๐๓  เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ ใดถกูจําคกุโดย

คําพิพากษาถึงที�สดุให้จําคุกในความผิดที�ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ�งยังไม่ถึงกับ

จะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หากจะให้รับ

ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มี

อํานาจตามมาตรา ๗๒ สั�งให้ผู้ นั �นออกจากราชการ

เพื�อรับบําเหน็จบํานาญเหตทุดแทนได้ 

130 มาตรา ๑๓๐ เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ ใดถกูจําคุกโดย

คําพิพากษาถึงที�สดุให้จําคุกในความผิดที�ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ�งยังไม่ถึงกับ

จะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หากจะให้รับ

ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มี

อํานาจตามมาตรา ๙๙ สั�งให้ผู้นั �นออกจากราชการ

เพื�อรับบําเหน็จบํานาญเหตทุดแทนได้ 

131 มาตรา ๑๓๑ เมื�อข้าราชการตํารวจผู้ ใดถูกจําคุกโดย

คําพิพากษาถึงที�สดุให้จําคุกในความผิดที�ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ�งยังไม่ถึงกับ

จะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หากจะให้รับ

ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มี

อํานาจตามมาตรา ๙๗ สั�งให้ผู้นั �นออกจากราชการ

เพื�อรับบําเหน็จบํานาญเหตทุดแทนได้ 

104 มาตรา ๑๐๔  ในการออกจากราชการของข้าราชการ

ตํารวจตําแหน่งตั �งแต่ผู้บงัคบัการ พนกังานสอบสวน

ผู้ เชี�ยวชาญพิเศษ หรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ �นไป หาก

เป็นกรณีการออกจากราชการตามมาตรา ๙๗ ให้

131 มาตรา ๑๓๑ การพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการ

ตํารวจตําแหนง่ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ จเรตํารวจ

แห่งชาติ และรองผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือ

ตําแหน่งเทียบเท่า ให้นําความกราบบงัคมทลูเพื�อทรง

มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่กรณี

132 มาตรา ๑๓๒ การพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการ

ตํารวจตําแหนง่ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ จเรตํารวจ

แห่งชาติ และรองผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือ

ตําแหน่งเทียบเท่า ให้นําความกราบบงัคมทลูเพื�อทรง

มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่กรณี
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นายกรัฐมนตรีนําความกราบบงัคมทลูเพื�อทรงทราบ 

   การพ้นจากตําแหนง่ของข้าราชการตํารวจ ตําแหน่ง

ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ จเรตํารวจแห่งชาติ และ

รองผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติหรือตําแหน่งเทียบเท่า 

ให้นําความกราบบังคมทูลเพื�อทรงมีพระบรมราช

โองการให้พ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่กรณีที� พ้นจาก

ตําแหนง่เพราะความตาย 

ที�พ้นจากตําแหน่ง เพราะความตาย เกษียณอาย ุหรือ

พ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นายกรัฐมนตรีนํา

ความ กราบบงัคมทลูเพื�อทรงทราบ 

   ในการออกจากราชการของข้าราชการตํารวจ

ตําแหนง่ตั �งแตผู่้บงัคบัการหรือตําแหนง่เทียบเท่าขึ �นไป

นอกจากตําแหนง่ตามวรรคหนึ�ง หากเป็นกรณีการออก

จากราชการตามมาตรา ๑๒๔ ให้นายกรัฐมนตรีนํา

ความกราบบงัคมทลูเพื�อทรงทราบ 

ที�พ้นจากตําแหน่ง เพราะความตาย เกษียณอาย ุหรือ

พ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นายกรัฐมนตรีนํา

ความ กราบบงัคมทลูเพื�อทรงทราบ 

   ในการออกจากราชการของข้าราชการตํารวจ

ตําแหนง่ตั �งแตผู่้บงัคบัการหรือตําแหนง่เทียบเท่าขึ �นไป

นอกจากตําแหนง่ตามวรรคหนึ�ง หากเป็นกรณีการออก

จากราชการตามมาตรา ๑๒๔ ให้นายกรัฐมนตรีนํา

ความกราบบงัคมทูลเพื�อทรงทราบ เว้นแต่กรณีที�พ้น

จากตําแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้น

จากราชการเพราะถกูลงโทษ 

 

 หมวด ๘ 
การอุทธรณ์ 

 หมวด ๘ 
การอุทธรณ์ 

 หมวด ๘ 
การอุทธรณ์ 

105 มาตรา ๑๐๕  ข้าราชการตํารวจผู้ ใดถกูสั�งลงโทษหรือ

ถกูสั�งให้ออกจากราชการตามพระราชบญัญัตินี � ให้ผู้

นั �นมีสทิธิอทุธรณ์ได้ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) กรณีถูกสั�งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กัก

ยาม กกัขงั หรือตดัเงินเดือน ให้อทุธรณ์คําสั�งดงักลา่ว

ตอ่ผู้บงัคบับญัชาของผู้บงัคบับญัชาที�สั�งลงโทษ แต่ใน

กรณีที�ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั�งลงโทษ ให้

อทุธรณ์ตอ่ ก.ตร. 

   (๒) กรณีถกูสั�งลงโทษปลดออก หรือไลอ่อก หรือถกู

สั�งให้ออกจากราชการ ให้อุทธรณ์คําสั�งดังกล่าวต่อ 

ก.ตร. 

   การอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้อุทธรณ์ภายใน

สามสบิวนันบัแตว่นัทราบคําสั�ง 

132 มาตรา ๑๓๒ ข้าราชการตํารวจผู้ ใดถูกสั�งลงโทษหรือ

ถกูสั�งให้ออกจากราชการตามพระราชบญัญัตินี � ให้ผู้

นั �นมีสทิธิอทุธรณ์ได้ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) กรณีถกูสั�งลงโทษภาคทณัฑ์ ทณัฑกรรม กกัยาม 

กกัขงั หรือตดัเงินเดือน ให้อทุธรณ์คําสั�งดงักลา่วต่อ

ผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที�สั�งลงโทษ แต่ใน

กรณีที�ผู้บญัชาการ ตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั�งลงโทษ ให้

อทุธรณ์ตอ่ ก.ตร. 

   (๒) กรณีถกูสั�งลงโทษปลดออก หรือไลอ่อก หรือถูก

สั�งให้ออกจากราชการ ให้อุทธรณ์คําสั�งดงักล่าวต่อ 

ก.พ.ค.ตร. 

   การอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้อุทธรณ์ภายใน

สามสบิวนันบัแตว่นัทราบคําสั�ง 

133 มาตรา ๑๓๓ ข้าราชการตํารวจผู้ ใดถูกสั�งลงโทษหรือ

ถกูสั�งให้ออกจากราชการตามพระราชบญัญัตินี � ให้ผู้

นั �นมีสทิธิอทุธรณ์ได้ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) กรณีถกูสั�งลงโทษภาคทณัฑ์ ทณัฑกรรม กกัยาม 

กกัขงั หรือตดัเงินเดือน ให้อทุธรณ์คําสั�งดงักลา่วต่อ

ผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที�สั�งลงโทษ แต่ใน

กรณีที�ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั�งลงโทษ ให้

อทุธรณ์ตอ่ ก.ตร. 

   (๒) กรณีถกูสั�งลงโทษปลดออก หรือไลอ่อก หรือถูก

สั�งให้ออกจากราชการ ให้อุทธรณ์คําสั�งดงักล่าวต่อ 

ก.พ.ค.ตร. 

   การอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้อุทธรณ์ภายใน

สามสบิวนันบัแตว่นัทราบคําสั�ง 
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   ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) 

ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี�สิบวนันบัแต่

วนัที�ได้รับอทุธรณ์ เว้นแตม่ีเหตจํุาเป็นตามที�กําหนดใน

ระเบียบ ก.ตร. ที�ทําให้การพิจารณาไมแ่ล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาดงักล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน

สองครั �ง โดยแตล่ะครั �งจะต้องไมเ่กินหกสบิวนั 

   หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณา

อทุธรณ์ ให้เป็นไปตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

   การพิจารณาอุทธรณ์ตาม (๑) ให้พิจารณาให้แล้ว

เสร็จภายในหนึ�งร้อยยี�สิบวนันบัแต่วนัที�ได้รับอทุธรณ์ 

เว้นแต่มีเหตุจําเป็นตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ที�

ทําให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา

ดงักลา่ว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไมเ่กินสองครั �ง โดย

แต่ละครั �งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน ทั �งนี � การอุทธรณ์

และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม (๑) ให้เป็นไป

ตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

   การพิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์ตาม (๒) ให้ดําเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายในหนึ�งร้อยยี�สิบวนันบัแต่วันที�ได้รับ

อุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที�ทําให้การพิจารณาไม่

แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยาย

ระยะเวลาได้อีกซึ�งไม่เกินสองครั �ง โดยแต่ละครั �ง

จะต้องไม่เกินหกสิบวัน และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้

ปรากฏไว้ด้วย ทั �งนี � การอุทธรณ์และการพิจารณา

วินิจฉยัอทุธรณ์ตาม (๒) ให้เป็นไปตามที�กําหนดในกฎ 

ก.พ.ค.ตร. 

   การพิจารณาอุทธรณ์ตาม (๑) ให้พิจารณาให้แล้ว

เสร็จภายในหนึ�งร้อยยี�สิบวนันบัแต่วนัที�ได้รับอทุธรณ์ 

เว้นแต่มีเหตุจําเป็นตามที�กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ที�

ทําให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา

ดงักลา่ว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไมเ่กินสองครั �ง โดย

แต่ละครั �งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน ทั �งนี � การอุทธรณ์

และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม (๑) ให้เป็นไป

ตามที�กําหนดในกฎ ก.ตร. 

   การพิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์ตาม (๒) ให้ดําเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายในหนึ�งร้อยยี�สิบวนันบัแต่วันที�ได้รับ

อุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที�ทําให้การพิจารณาไม่

แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยาย

ระยะเวลาได้อีกซึ�งไม่เกินสองครั �ง โดยแต่ละครั �ง

จะต้องไม่เกินหกสิบวันและให้บันทึกเหตุขัดข้องให้

ปรากฏไว้ด้วย ทั �งนี � การอุทธรณ์และการพิจารณา

วินิจฉยัอทุธรณ์ตาม (๒) ให้เป็นไปตามที�กําหนดในกฎ 

ก.พ.ค.ตร. 

     ในกรณีที� ก.ตร. ตามวรรคสาม หรือ ก.พ.ค.ตร. 

ตามวรรคสี� พิจารณาไม่แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา ให้

ผู้อุทธรณ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวนั

นบัแตว่นัที�ครบกําหนดเวลาดงักลา่ว 

     กฎ ก.ตร. ตามวรรคสาม และกฎ ก.พ.ค.ตร. ตาม

วรรคสี� ต้องไม่สร้างขั �นตอนหรือวิธีการใดที�ทําให้การ

พิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์เกิดความลา่ช้า      
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  133 มาตรา ๑๓๓ เมื�อ ก.พ.ค.ตร. พิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์

แล้ว ให้ผู้ บังคับบัญชาซึ�งสั�งลงโทษดําเนินการให้

เป็นไปตามคําวินิจฉยันั �นภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที� 

ก.พ.ค.ตร. มีคําวินิจฉยั 

   ในกรณีที�ผู้อทุธรณ์ไม่เห็นด้วยกบัคําวินิจฉยัอทุธรณ์

ของ ก.พ.ค.ตร. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด

ภายในเก้าสิบวนันบัแต่วนัที�ทราบหรือถือว่าทราบคํา

วินิจฉยัของ ก.พ.ค.ตร. 

   ผู้บงัคบับญัชาผู้ ใดไม่ปฏิบตัิตามวรรคหนึ�ง ให้ถือว่า

เป็นการจงใจละเว้นการปฏิบตัิหน้าที�โดยมิชอบเพื�อให้

เกิดความเสยีหายแก่บคุคลอื�น 

134 มาตรา ๑๓๔ เมื�อ ก.พ.ค.ตร. พิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์

แล้ว ให้ผู้ บังคับบัญชาซึ�งสั�งลงโทษดําเนินการให้

เป็นไปตามคําวินิจฉยันั �นภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที� 

ก.พ.ค.ตร. มีคําวินิจฉยั 

   ในกรณีที�ผู้อทุธรณ์ไม่เห็นด้วยกบัคําวินิจฉยัอทุธรณ์

ของ ก.พ.ค.ตร. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด

ภายในเก้าสิบวนันบัแต่วนัที�ทราบหรือถือว่าทราบคํา

วินิจฉยัของ ก.พ.ค.ตร. 

   ผู้บงัคบับญัชาผู้ ใดไม่ปฏิบตัิตามวรรคหนึ�ง ให้ถือว่า

เป็นการจงใจละเว้นการปฏิบตัิหน้าที�โดยมิชอบเพื�อให้

เกิดความเสยีหายแก่บคุคลอื�น 

  134 มาตรา ๑๓๔ ในการปฏิบตัิหน้าที�ตามพระราชบญัญัติ

นี � ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. เป็นเจ้าพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอํานาจ ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) สั�งให้ผู้บงัคบับญัชาซึ�งสั�งลงโทษหรือสั�งให้ออก

จากราชการอนัเป็นเหตุ ให้มีการอุทธรณ์ ส่งสํานวน

การสอบสวนและการลงโทษให้ ก.พ.ค.ตร. ภายใน

เวลาที�กําหนด 

   (๒) สั�งให้สอบสวนใหมห่รือสอบสวนเพิ�มเติม หรือสง่

ตวัข้าราชการตํารวจในสงักัดมาให้ถ้อยคํา ในการนี �  

จะกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหมห่รือสอบสวน

เพิ�มเติมไว้ด้วยก็ได้ 

   (๓) มีคําสั�งให้ข้าราชการ พนกังาน หรือลกูจ้างของ

กระทรวง กรม สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนว่ยงาน

อื�นของรัฐ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น หรือบคุคล

ใดที�เ กี�ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือ

135 มาตรา ๑๓๕ ในการปฏิบตัิหน้าที�ตามพระราชบญัญัติ

นี � ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. เป็นเจ้าพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอํานาจ ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) สั�งให้ผู้บงัคบับญัชาซึ�งสั�งลงโทษหรือสั�งให้ออก

จากราชการอนัเป็นเหตุ ให้มีการอุทธรณ์ ส่งสํานวน

การสอบสวนและการลงโทษให้ ก.พ.ค.ตร. ภายใน

เวลาที�กําหนด 

   (๒) สั�งให้สอบสวนใหมห่รือสอบสวนเพิ�มเติม หรือสง่

ตวัข้าราชการตํารวจในสงักัดมาให้ถ้อยคํา ในการนี �  

จะกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหมห่รือสอบสวน

เพิ�มเติมไว้ด้วยก็ได้ 

   (๓) มีคําสั�งให้ข้าราชการ พนกังาน หรือลกูจ้างของ

กระทรวง กรม สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนว่ยงาน

อื�นของรัฐ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น หรือบคุคล

ใดที�เ กี�ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือ
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หลกัฐานที�เกี�ยวข้อง 

   (๔) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที�ใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกบั

การปฏิบตัิหน้าที�ของ ก.พ.ค.ตร. ทั �งนี � ในระหว่างพระ

อาทิตย์ขึ �นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการของ

สถานที�นั �น    

  (๕) สอบสวนใหมห่รือสอบสวนเพิ�มเติม 

หลกัฐานที�เกี�ยวข้อง 

   (๔) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที�ใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกบั

การปฏิบตัิหน้าที�ของ ก.พ.ค.ตร. ทั �งนี � ในระหว่างพระ

อาทิตย์ขึ �นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการของ

สถานที�นั �น    

  (๕) สอบสวนใหมห่รือสอบสวนเพิ�มเติม 

  135 มาตรา ๑๓๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ 

ก.พ.ค.ตร. มีอํานาจไมรั่บอทุธรณ์ ยกอทุธรณ์ หรือมีคํา

วินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสั�งลงโทษ และให้

เยียวยาความเสียหายให้ผู้อทุธรณ์ หรือให้ดําเนินการ

อื�นใดเพื�อประโยชน์แห่งความยตุิธรรม ตามระเบียบที� 

ก.พ.ค.ตร. กําหนด 

     การวินิจฉยัให้แก้ไขหรือให้ดําเนินการอื�นตามวรรค

หนึ�ง ก.พ.ค.ตร. จะให้เพิ�มโทษ ไมไ่ด้ 

136 มาตรา ๑๓๖ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ 

ก.พ.ค.ตร. มีอํานาจไมรั่บอทุธรณ์ ยกอทุธรณ์ หรือมีคํา

วินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสั�งลงโทษ และให้

เยียวยาความเสียหายให้ผู้อทุธรณ์ หรือให้ดําเนินการ

อื�นใดเพื�อประโยชน์แห่งความยตุิธรรม ตามระเบียบที� 

ก.พ.ค.ตร. กําหนด 

     การวินิจฉยัให้แก้ไขหรือให้ดําเนินการอื�นตามวรรค

หนึ�ง ก.พ.ค.ตร. จะให้เพิ�มโทษ ไมไ่ด้ 

  136 มาตรา ๑๓๖ การคัดค้านกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เหตุ

แห่งการคัดค้าน วิธีการคัดค้าน การพิจารณาคํา

คดัค้าน และการถอนตวั ให้เป็นไปตามที�กําหนดในกฎ 

ก.ตร. 

137 มาตรา ๑๓๗ การคดัค้านกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เหตุ

แห่งการคัดค้าน วิธีการคัดค้าน การพิจารณาคํา

คดัค้าน และการถอนตวั ให้เป็นไปตามที�กําหนดในกฎ 

ก.ตร. 

  137 มาตรา ๑๓๗ ในกรณีที�ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึง

ที�สุดสั�งเพิกถอนหรือแก้ไขคําสั�งในเรื� องใด ให้เป็น

หน้าที�ของผู้บงัคบับญัชาผู้มีอํานาจ หรือ ก.ตร. แล้วแต่

กรณี ในการสั�งการตามสมควรเพื�อเยียวยาและแก้ไข

หรือดําเนินการตามควรแก่กรณีเพื�อให้เป็นไปตามคํา

พิพากษานั �น 

138 มาตรา ๑๓๘ ในกรณีที�ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึง

ที�สดุหรือผู้มีอํานาจพิจารณาตามกฎหมายได้วินิจฉัย

ถึงที�สดุแล้ว สั�งเพิกถอนหรือแก้ไขคําสั�งในเรื�องใด ให้

เป็นหน้าที�ของผู้ บังคับบัญชาผู้ มีอํานาจ หรือ ก.ตร. 

แล้วแตก่รณี ในการสั�งการตามสมควรเพื�อเยียวยาและ

แก้ไขหรือดําเนินการตามควรแก่กรณีเพื�อให้เป็นไป

ตามคําพิพากษานั �น 
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 หมวด ๙ 
การร้องทุกข์ 

 หมวด ๑๐ 

การร้องทุกข์ 
 หมวด ๑๐ 

การร้องทุกข์ 
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มาตรา  ๑๐๖   ข้ า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ ผู้ ใ ด เ ห็ น ว่ า

ผู้ บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที�ปฏิบัติต่อตนโดยไม่

ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามระเบียบ 

กฎหมาย หรือเกิดจากการปฏิบัติ โดยมิชอบของ

ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ต่ อ ต น  ผู้ นั �น อ า จ ร้ อ ง ทุ ก ข์ ต่ อ

ผู้บงัคบับญัชาหรือ ก.ตร. แล้วแต่กรณี เพื�อขอให้แก้ไข

ได้ เว้นแตเ่ป็นกรณีที�มีสทิธิอทุธรณ์ตามหมวด ๘ ให้ใช้

สทิธิอทุธรณ์ตามที�กําหนดไว้ในหมวดนั �น 

   หลกัเกณฑ์และวิธีการร้องทกุข์ เหตแุหง่การร้องทกุข์ 

และการพิจารณาเรื�องร้องทกุข์ให้เป็นไปตามที�กําหนด

ในกฎ ก.ตร. 

138 มาตรา  ๑๓๘  ข้ า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ ผู้ ใ ด เ ห็ น ว่ า

ผู้ บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที�ปฏิบัติต่อตนโดยไม่

ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามระเบียบ 

กฎหมาย หรือเกิดจากการปฏิบัติ โดยมิชอบของ

ผู้บงัคบับญัชาตอ่ตน หรือกฎ ก.ตร. ที�ออกมาใช้บงัคบั

ขดัหรือแย้งต่อพระราชบญัญัตินี � หรือก่อให้เกิดความ

ไม่เป็นธรรม ผู้นั �นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคบับญัชาหรือ 

ก.พ.ค.ตร. แล้วแต่กรณี เพื�อขอให้แก้ไขได้ เว้นแต่เป็น

กรณีที�มีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ ให้ใช้

สทิธิอทุธรณ์ตามที�กําหนดไว้ในหมวดนั �น 

139 มาตรา  ๑๓๙  ข้ า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ ผู้ ใ ด เ ห็ น ว่ า

ผู้ บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที�ปฏิบัติต่อตนโดยไม่

ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามระเบียบ 

กฎหมาย หรือเกิดจากการปฏิบัติ โดยมิชอบของ

ผู้บงัคบับญัชาตอ่ตน หรือกฎ ก.ตร. ที�ออกมาใช้บงัคบั

ขดัหรือแย้งต่อพระราชบญัญัตินี � หรือก่อให้เกิดความ

ไม่เป็นธรรม ผู้นั �นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคบับญัชาหรือ 

ก.พ.ค.ตร. แล้วแต่กรณี เพื�อขอให้แก้ไขได้ เว้นแต่เป็น

กรณีที�มีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ ให้ใช้

สทิธิอทุธรณ์ตามที�กําหนดไว้ในหมวดนั �น 

  139 ม า ต ร า  ๑ ๓ ๙  ก า ร ร้ อ ง ทุ ก ข์ ที� เ ห ตุ เ กิ ด จ า ก

ผู้บงัคบับญัชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บงัคบับญัชาชั �นเหนือ

ขึ �นไป ตามลาํดบั 

   การร้องทกุข์ที�เหตเุกิดจากหวัหน้าสว่นราชการระดบั

กองบญัชาการขึ �นไปให้ร้องทกุข์ตอ่ ก.พ.ค.ตร. 

   การร้องทกุข์วา่กฎ ก.ตร. ที�ออกมาใช้บงัคบัก่อให้เกิด

ความไมเ่ป็นธรรม หรือขดั หรือแย้งต่อพระราชบญัญัติ

นี � ให้ร้องทกุข์ตอ่ ก.พ.ค.ตร. 

   ระยะเวลาการร้องทุกข์ การร้องทุกข์ และการ

พิจารณาวินิจฉยัเรื�องร้องทกุข์ตามวรรคหนึ�ง วรรคสอง 

และ ว ร ร ค สา ม  ใ ห้ เ ป็ น ไป ต า ม ที� กํ า ห น ด ใ น ก ฎ 

ก.พ.ค.ตร. 

140 มาตรา ๑๔๐ การร้องทกุข์ที�เหตเุกิดจากผู้บงัคบับญัชา 

ให้ร้องทกุข์ตอ่ผู้บงัคบับญัชาชั �นเหนือขึ �นไป ตามลาํดบั 

   การร้องทกุข์ที�เหตเุกิดจากหวัหน้าสว่นราชการระดบั

กองบญัชาการขึ �นไปให้ร้องทกุข์ตอ่ ก.พ.ค.ตร. 

   การร้องทกุข์วา่กฎ ก.ตร. ที�ออกมาใช้บงัคบัก่อให้เกิด

ความไมเ่ป็นธรรม หรือขดั หรือแย้งต่อพระราชบญัญัติ

นี � ให้ร้องทกุข์ตอ่ ก.พ.ค.ตร. 

   ระยะเวลาการร้องทุกข์ การร้องทุกข์ และการ

พิจารณาวินิจฉยัเรื�องร้องทกุข์ตามวรรคหนึ�ง วรรคสอง 

และ ว ร ร ค สา ม  ใ ห้ เ ป็ น ไป ต า ม ที� กํ า ห น ด ใ น ก ฎ 

ก.พ.ค.ตร. 
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  140 มาตรา ๑๔๐ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื�องร้องทกุข์ให้

ผู้บงัคบับญัชาซึ�งพิจารณา วินิจฉยัเรื�องร้องทกุข์ และ 

ก.พ.ค.ตร. มีอํานาจไม่รับเรื�องร้องทกุข์ ยกคําร้องทกุข์ 

หรือมีคําวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสั�ง และให้

เยียวยาความเสียหายให้ผู้ ร้องทกุข์ หรือให้ดําเนินการ

อื�นใดเพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบที� 

ก.พ.ค.ตร. กําหนด 

    เมื�อผู้บงัคับบัญชาซึ�งพิจารณาวินิจฉัยคําร้องทุกข์ 

หรือ ก.พ.ค.ตร. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื� องร้องทุกข์

ประการใดแล้ว ให้ผู้ มีหน้าที�ปฏิบัติดําเนินการให้

เป็นไปตามคําวินิจฉยันั �น 

    ผู้ ร้องทกุข์ผู้ใดไมพ่อใจคําวินิจฉยัของผู้บงัคบับญัชา

ซึ�งมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย เรื�องร้องทุกข์ มีสิทธิ

อทุธรณ์ตอ่ ก.พ.ค.ตร. ได้ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�

ได้รับแจ้งคําวินิจฉยั และให้นําความในมาตรา ๑๓๙ 

วรรคสี� มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

    คําวินิจฉยัของ ก.พ.ค.ตร.ให้เป็นที�สดุ 

141 มาตรา ๑๔๑ ในการพิจารณาวินิจฉยัเรื�องร้องทกุข์ให้

ผู้บงัคบับญัชาซึ�งพิจารณา วินิจฉยัเรื�องร้องทกุข์ และ 

ก.พ.ค.ตร. มีอํานาจไม่รับเรื�องร้องทกุข์ ยกคําร้องทกุข์ 

หรือมีคําวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสั�ง และให้

เยียวยาความเสียหายให้ผู้ ร้องทกุข์ หรือให้ดําเนินการ

อื�นใดเพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบที� 

ก.พ.ค.ตร. กําหนด 

    เมื�อผู้บงัคับบัญชาซึ�งพิจารณาวินิจฉัยคําร้องทุกข์ 

หรือ ก.พ.ค.ตร. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื� องร้องทุกข์

ประการใดแล้ว ให้ผู้ มีหน้าที�ปฏิบัติดําเนินการให้

เป็นไปตามคําวินิจฉยันั �น 

    ผู้ ร้องทกุข์ผู้ใดไมพ่อใจคําวินิจฉยัของผู้บงัคบับญัชา

ซึ�งมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื� องร้องทุกข์ มีสิทธิ

อทุธรณ์ตอ่ ก.พ.ค.ตร. ได้ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�

ได้รับแจ้งคําวินิจฉัย และให้นําความในมาตรา ๑๔๐ 

วรรคสี� มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

    คําวินิจฉยัของ ก.พ.ค.ตร.ให้เป็นที�สดุ 

 

   หมวด ๑๑ 

การคุ้มครองระบบคุณธรรม 
 หมวด ๑๑ 

การคุ้มครองระบบคุณธรรม 

  141 มาตรา ๑๔๑ ในกรณีที� ก.พ.ค.ตร. เห็นวา่กฎกระทรวง 

กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อกําหนด ประกาศ มติ

หรือคําสั�งใดที�ออกตามพระราชบญัญตัินี �และมุ่งหมาย

ให้ใช้บังคับเป็นการทั�วไป ไม่สอดคล้องกับระบบ

คุณธรรมตามมาตรา ๕๓ ให้ ก.พ.ค.ตร. แจ้งให้ผู้ มี

อํานาจ ออกกฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบงัคบั 

142 มาตรา ๑๔๒ ในกรณีที� ก.พ.ค.ตร. เห็นวา่กฎกระทรวง 

กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อกําหนด ประกาศ มติ

หรือคําสั�งใดที�ออกตามพระราชบญัญตัินี �และมุ่งหมาย

ให้ใช้บังคับเป็นการทั�วไป ไม่สอดคล้องกับระบบ

คุณธรรมตามมาตรา ๕๓ ให้ ก.พ.ค.ตร. แจ้งให้ผู้ มี

อํานาจ ออกกฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบงัคบั 
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ข้อกําหนด ประกาศ มติ หรือคําสั�งดงักลา่วทราบ เพื�อ

ดําเนินการแก้ไขหรือยกเลกิตามควรแก่กรณี 

ข้อกําหนด ประกาศ มติ หรือคําสั�งดงักลา่วทราบ เพื�อ

ดําเนินการแก้ไขหรือยกเลกิตามควรแก่กรณี 

 

 หมวด ๑๐ 
เครื�องแบบตาํรวจ 

 หมวด ๑๒ 
เครื�องแบบตาํรวจ 

 หมวด ๑๒ 
เครื�องแบบตาํรวจ 
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มาตรา ๑๐๗   ลักษณะ ชนิด และประเภทของ

เครื�องแบบตํารวจ รวมทั �งการแตง่ว่าจะสมควรอย่างไร 

เมื�อไร และโดยเงื�อนไขประการใดนั �น ให้เป็นไปตามที�

กําหนดในกฎกระทรวง    

142 มาตรา ๑๔๒  ลักษณะ ชนิด  และประเภทของ

เครื�องแบบตํารวจและข้าราชการตํารวจที�ไม่มียศ 

รวมทั �งการแต่งว่าจะสมควรอย่างไร เมื�อไร และโดย

เงื�อนไขประการใดนั �น ให้เป็นไปตามที�กําหนดใน

กฎกระทรวง 

143 มาตรา ๑๔๓  ลักษณะ ชนิด  และประเภทของ

เครื�องแบบตํารวจและข้าราชการตํารวจที�ไม่มียศ 

รวมทั �งการแต่งว่าจะสมควรอย่างไร เมื�อไร และโดย

เงื�อนไขประการใดนั �น ให้เป็นไปตามที�กําหนดใน

กฎกระทรวง 

108 มาตรา ๑๐๘  ผู้ใดแตง่เครื�องแบบตํารวจโดยไมม่ีสิทธิ 

ต้องระวางโทษจําคกุตั �งแตส่ามเดือนถึงห้าปี 

    ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ�ง ได้กระทํา

ภายในเขตซึ�งประกาศใช้กฎอยัการศึก หรือประกาศ

ภาวะฉกุเฉิน หรือเพื�อกระทําความผิดอาญา ผู้กระทํา

ต้องระวางโทษจําคกุตั �งแตห่นึ�งปีถึงสบิปี 

143 มาตรา ๑๔๓ ผู้ ใดแต่งเครื�องแบบตํารวจโดยไม่มีสิทธิ 

ต้องระวางโทษจําคกุตั �งแตส่ามเดือนถึงห้าปี 

   ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ�ง ได้กระทํา

ภายในเขตซึ�งประกาศใช้กฎอยัการศึก หรือประกาศ

ภาวะฉกุเฉิน หรือเพื�อกระทําความผิดอาญา ผู้กระทํา

ต้องระวางโทษจําคกุตั �งแตห่นึ�งปีถึงสบิปี 

144 มาตรา ๑๔๔ ผู้ ใดแต่งเครื�องแบบตํารวจโดยไม่มีสิทธิ 

ต้องระวางโทษจําคกุตั �งแตส่ามเดือนถึงห้าปี 

   ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ�ง ได้กระทํา

ภายในเขตซึ�งประกาศใช้กฎอยัการศึก หรือประกาศ

ภาวะฉกุเฉิน หรือเพื�อกระทําความผิดอาญา ผู้กระทํา

ต้องระวางโทษจําคกุตั �งแตห่นึ�งปีถึงสบิปี 

109 

 

มาตรา ๑๐๙  ข้าราชการตํารวจผู้ ใดแต่งเครื�องแบบ

ตํารวจในขณะกระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ�ง

ตามที�บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาซึ�งมี

กําหนดโทษจําคุกอย่างสูงตั �งแต่หนึ�งปีขึ �นไป ต้อง

ระวางโทษจําคกุตั �งแตห่นึ�งปีถึงเจ็ดปี 

144 มาตรา ๑๔๔ ข้าราชการตํารวจผู้ ใดแต่งเครื�องแบบ

ตํารวจในขณะกระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ�ง

ตามที�บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาซึ�งมี

กําหนดโทษจําคุกอย่างสูงตั �งแต่หนึ�งปีขึ �นไป ต้อง

ระวางโทษจําคกุตั �งแตห่นึ�งปีถึงเจ็ดปี 

145 มาตรา ๑๔๕ ข้าราชการตํารวจผู้ ใดแต่งเครื�องแบบ

ตํารวจในขณะกระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ�ง

ตามที�บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาซึ�งมี

กําหนดโทษจําคุกอย่างสูงตั �งแต่หนึ�งปีขึ �นไป ต้อง

ระวางโทษจําคกุตั �งแตห่นึ�งปีถึงเจ็ดปี 

110 มาตรา ๑๑๐  ผู้ ใดแต่งกายโดยใช้เครื� องแต่งกาย

คล้ายเครื�องแบบตํารวจและกระทําการใด ๆ อนัทําให้

ราชการตํารวจถูกดูหมิ�นหรือถูกเกลียดชัง หรือทําให้

เกิดความเสื�อมเสยีแก่ราชการตํารวจ หรือทําให้บคุคล

อื�นหลงเชื�อว่าตนเป็นตํารวจ ต้องระวางโทษจําคุกไม่

145 มาตรา ๑๔๕ ผู้ใดแตง่กายโดยใช้เครื�องแตง่กายคล้าย

เครื�องแบบตํารวจ และกระทําการใด ๆ อันทําให้

ราชการตํารวจถูกดูหมิ�นหรือถูกเกลียดชัง หรือทําให้

เกิดความเสื�อมเสยีแก่ราชการตํารวจ หรือทําให้บคุคล

อื�นหลงเชื�อว่าตนเป็นตํารวจ ต้องระวางโทษจําคุกไม่

146 มาตรา ๑๔๖ ผู้ใดแตง่กายโดยใช้เครื�องแตง่กายคล้าย

เครื�องแบบตํารวจ และกระทําการใด ๆ อันทําให้

ราชการตํารวจถูกดูหมิ�นหรือถูกเกลียดชัง หรือทําให้

เกิดความเสื�อมเสยีแก่ราชการตํารวจ หรือทําให้บคุคล

อื�นหลงเชื�อว่าตนเป็นตํารวจ ต้องระวางโทษจําคุกไม่
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เกินสามเดือน หรือปรับตั �งแต่หนึ�งพนับาทถึงหนึ�งหมื�น

บาท หรือทั �งจําทั �งปรับ 

   ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ�ง ได้กระทํา

ภายในเขตซึ�งประกาศใช้กฎอยัการศึก หรือประกาศ

ภาวะฉกุเฉิน หรือเพื�อกระทําความผิดอาญา ผู้กระทํา

ต้องระวางโทษจําคกุตั �งแตห่นึ�งปีถึงสบิปี 

เกินสามเดือน หรือปรับตั �งแต่หนึ�งพนับาทถึงหนึ�งหมื�น

บาท หรือทั �งจําทั �งปรับ 

   ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ�ง ได้กระทํา

ภายในเขตซึ�งประกาศใช้กฎอยัการศึก หรือประกาศ

ภาวะฉกุเฉิน หรือเพื�อกระทําความผิดอาญา ผู้กระทํา

ต้องระวางโทษจําคกุตั �งแตห่นึ�งปีถึงสบิปี 

เกินสามเดือน หรือปรับตั �งแต่หนึ�งพนับาทถึงหนึ�งหมื�น

บาท หรือทั �งจําทั �งปรับ 

   ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ�ง ได้กระทํา

ภายในเขตซึ�งประกาศใช้กฎอยัการศึก หรือประกาศ

ภาวะฉกุเฉิน หรือเพื�อกระทําความผิดอาญา ผู้กระทํา

ต้องระวางโทษจําคกุตั �งแตห่นึ�งปีถึงสบิปี 

111 มาตรา ๑๑๑  ในการแสดงภาพยนตร์ ละคร หรือการ

แสดงอื�นใดทํานองเดียวกันที�ประสงค์จะเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน หากผู้ แสดงประสงค์จะแต่งเครื�องแบบ

ตํารวจ หรือแต่งกายโดยใช้เครื� องแต่งกายคล้าย

เครื�องแบบตํารวจ ให้ผู้ซึ�งมีหน้าที�รับผิดชอบการแสดง

นั �นหรือผู้ ซึ�งได้รับมอบหมายแจ้งต่อหัวหน้าสถานี

ตํ า ร ว จ แ ห่ ง ท้ อ ง ที� ที� จ ะ ทํ า ก า ร แ สด ง เ ช่ น ว่ า นั �น

ทราบ  ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในกฎกระทรวง 

146 มาตรา ๑๔๖ ในการแสดงภาพยนตร์ ละคร หรือการ

แสดงอื�นใดทํานองเดียวกันที�ประสงค์จะเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน หากผู้ แสดงประสงค์จะแต่งเครื�องแบบ

ตํารวจ หรือแต่งกายโดยใช้เครื� องแต่งกายคล้าย

เครื�องแบบตํารวจ ให้ผู้ซึ�งมีหน้าที�รับผิดชอบการแสดง

นั �นหรือผู้ ซึ�งได้รับมอบหมายแจ้งต่อหัวหน้าสถานี

ตํารวจแห่งท้องที�ที�จะทําการแสดงเช่นว่านั �นทราบ 

ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในกฎกระทรวง 

147 มาตรา ๑๔๗ ในการแสดงภาพยนตร์ ละคร หรือการ

แสดงอื�นใดทํานองเดียวกันที�ประสงค์จะเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน หากผู้ แสดงประสงค์จะแต่งเครื�องแบบ

ตํารวจ หรือแต่งกายโดยใช้เครื� องแต่งกายคล้าย

เครื�องแบบตํารวจ ให้ผู้ซึ�งมีหน้าที�รับผิดชอบการแสดง

นั �นหรือผู้ ซึ�งได้รับมอบหมายแจ้งต่อหัวหน้าสถานี

ตํารวจแห่งท้องที�ที�จะทําการแสดงเช่นว่านั �นทราบ 

ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในกฎกระทรวง 

 

 ลักษณะ ๗ 
กองทุนเพื�อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 

 ลักษณะ ๘ 

กองทุนเพื�อการสืบสวน สอบสวน การป้องกัน
และปราบปรามการกระทาํความผิดทางอาญา 

 ลักษณะ ๘ 

กองทุนเพื�อการสืบสวน สอบสวน การป้องกัน
และปราบปรามการกระทาํความผิดทางอาญา 

112 มาตรา ๑๑๒   ให้จัดตั �งกองทุนขึ �นกองทุนหนึ�งใน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนเพื�อการ

สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา” โดยมีวตัถุประสงค์

เพื�อสนบัสนนุงานสบืสวนและสอบสวนคดีอาญา 

 

147 มาตรา ๑๔๗ ให้จัดตั �งกองทุนขึ �นกองทุนหนึ�งใน

สํานกังานตํารวจแห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนเพื�อการ

สืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการ

กระทําความผิดทางอาญา” โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อใช้

จ่ายในงานสืบสวน สอบสวน และการป้องกันและ

ปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญาในส่วนที�มี

งบประมาณไม่ เพียงพอห รือไม่อาจใ ช้จาก เ งิน

งบประมาณได้ 

148 มาตรา ๑๔๘ ให้จัดตั �งกองทุนขึ �นกองทุนหนึ�งใน

สํานกังานตํารวจแห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนเพื�อการ

สืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการ

กระทําความผิดทางอาญา” โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อใช้

จ่ายในงานสืบสวน สอบสวน และการป้องกันและ

ปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญาในส่วนที�มี

งบประมาณไม่ เพียงพอห รือไม่อาจใ ช้จาก เ งิน

งบประมาณได้ 
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113 มาตรา ๑๑๓  กองทนุประกอบด้วย 

(๑) เงินอดุหนนุจากรัฐบาล 

(๒) เงินและทรัพย์สินที�ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการสว่นท้องถิ�นหรือมลูนิธิ 

(๓) ดอกผลที�เกิดจากกองทนุ 

  คณะรัฐมนตรีจะอนมุตัิให้นําเงินค่าเปรียบเทียบปรับ

คดีอาญาที�เป็นอํานาจของข้าราชการตํารวจและเงิน

คา่ปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เฉพาะ

ส่วนที�จะต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้เป็นของ

กองทนุโดยไมต้่องนําสง่เป็นรายได้แผน่ดินก็ได้ 

เงิน ดอกผลและทรัพย์สินตามวรรคหนึ�งและวรรคสอง 

ให้สง่เข้ากองทนุโดยไมต้่องนําสง่เป็นรายได้แผน่ดิน 

148 มาตรา ๑๔๘ กองทนุประกอบด้วย 

   (๑) ทรัพย์สนิที�ได้รับโอนมาตามมาตรา ๑๖๘ 

   (๒) เงินอดุหนนุจากรัฐบาล 

   (๓) เงินและทรัพย์สินที�กองทุนได้รับจากหน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสว่นท้องถิ�น หรือมลูนิธิเว้น

แตเ่งินอดุหนนุตามมาตรา ๘ วรรคสอง 

   (๔) ดอกผลที�เกิดจากกองทนุ 

   คณะรัฐมนตรีจะอนมุตัิให้นําเงินคา่เปรียบเทียบปรับ

คดีอาญาที�เป็นอํานาจของข้าราชการตํารวจ เงิน

ค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเฉพาะ

สว่นที�จะต้องนําสง่เป็นรายได้แผ่นดิน และเงินค่าปรับ

ทางปกครองที�ข้าราชการตํารวจสั�งปรับตามกฎหมาย 

ให้เป็นของกองทนุโดยไม่ต้องนําสง่เป็นรายได้แผ่นดิน

ก็ได้  

   เงิน ดอกผล และทรัพย์สินตามวรรคหนึ�งและวรรค

สอง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้

แผน่ดิน 

149 มาตรา ๑๔๙ กองทนุประกอบด้วย 

   (๑) ทรัพย์สนิที�ได้รับโอนมาตามมาตรา ๑๖๘ 

   (๒) เงินอดุหนนุจากรัฐบาล 

   (๓) เงินและทรัพย์สินที�กองทุนได้รับจากหน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ�น หรือมูลนิธิ 

เว้นแตเ่งินอดุหนนุตามมาตรา ๗ วรรคสอง 

   (๔) ดอกผลที�เกิดจากกองทนุ 

   คณะรัฐมนตรีจะอนมุตัิให้นําเงินคา่เปรียบเทียบปรับ

คดีอาญาที�เป็นอํานาจของข้าราชการตํารวจ เงิน

ค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเฉพาะ

สว่นที�จะต้องนําสง่เป็นรายได้แผ่นดิน และเงินค่าปรับ

ทางปกครองที�ข้าราชการตํารวจสั�งปรับตามกฎหมาย 

ให้เป็นของกองทนุโดยไม่ต้องนําสง่เป็นรายได้แผ่นดิน

ก็ได้  

   เงิน ดอกผล และทรัพย์สินตามวรรคหนึ�งและวรรค

สอง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้

แผน่ดิน 

 

114 มาตรา ๑๑๔  เงิน ดอกผลและทรัพย์สนิที�ประกอบขึ �น

เป็นกองทุนจะต้องจัดการเพื�อประโยชน์ภายในขอบ

วตัถปุระสงค์ของกองทนุ 

149 มาตรา ๑๔๙ เงิน ดอกผล และทรัพย์สินที�ประกอบขึ �น

เป็นกองทุนจะต้องจัดการเพื�อประโยชน์ภายในขอบ

วตัถปุระสงค์ของกองทนุ 

150 มาตรา ๑๕๐ เงิน ดอกผล และทรัพย์สินที�ประกอบขึ �น

เป็นกองทุนจะต้องจัดการเพื�อประโยชน์ภายในขอบ

วตัถปุระสงค์ของกองทนุ 

 

115 มาตรา ๑๑๕  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทนุคณะ

หนึ�ง ประกอบด้วย ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็น

ประธานกรรมการ ผู้ แทนสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ผู้ แทนสํานกังานอัยการสูงสดุ ผู้ แทน

150 มาตรา ๑๕๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะ

หนึ�ง ประกอบด้วย ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติเป็น

ประธานกรรมการ จเรตํารวจแหง่ชาติ ผู้แทนสาํนกังาน

อัยการสูงสุด ผู้ แทนสํานักงบประมาณ และรองผู้

151 มาตรา ๑๕๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะ

หนึ�ง ประกอบด้วย ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ เป็น

ประธานกรรมการ จ เ รตํ า รวจแห่ งชาติ  ผู้ แทน

กรมบญัชีกลาง ผู้แทนสํานกังานอยัการสงูสดุ ผู้แทน
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กระทรวงยุติธรรม ผู้ แทนสํานักงบประมาณ ผู้ แทน

กรมบญัชีกลาง ผู้แทนกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ�น 

และรองผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ ช่วยผู้

บัญชาการตํารวจแห่งชาติที�ได้รับมอบหมายจากผู้

บัญชาการตํารวจแห่งชาติ จํานวนสองคน เ ป็น

กรรมการ 

   ให้ประธานกรรมการแต่งตั �งข้าราชการตํารวจเป็น

เลขานกุารคนหนึ�ง และผู้ช่วยเลขานกุารไมเ่กินสองคน 

บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ ช่วยผู้ บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติ ซึ�งได้รับมอบหมายจากผู้บญัชาการ

ตํารวจแหง่ชาติจํานวนสองคน เป็นกรรมการ 

   ให้ประธานกรรมการแต่งตั �งข้าราชการตํารวจเป็น

เลขานกุารคนหนึ�ง และผู้ช่วยเลขานกุารจํานวนไม่เกิน

สองคน 

สํานักงบประมาณ และรองผู้ บัญชาการตํารวจ

แห่งชาติหรือผู้ ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ซึ�ง

ได้รับมอบหมายจากผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

จํานวนสองคน เป็นกรรมการ 

   ให้ประธานกรรมการแต่งตั �งข้าราชการตํารวจเป็น

เลขานกุารคนหนึ�ง และผู้ช่วยเลขานกุารจํานวนไม่เกิน

สองคน 

116 มาตรา ๑๑๖  คณะกรรมการบริหารกองทนุ มีอํานาจ

หน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 

  (๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กองทนุ และตามนโยบายที� ก.ต.ช. กําหนด 

   (๒)  ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การจ่าย

เงินกองทนุเพื�อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของข้าราชการ

ตํารวจในการทําหน้าที� เ กี�ยวกับการสืบสวนและ

สอบสวนคดีอาญา ระเบียบดังกล่าวเมื�อได้รับความ

เห็นชอบจาก ก.ต.ช. แล้ว ให้ใช้บงัคบัได้ 

   (๓) จัดวางระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ตามที�กรรมการซึ�งเป็นผู้ แทนสํานักงบประมาณและ

ผู้แทนกรมบญัชีกลางเสนอแนะ 

   (๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บ

รักษา และจ่ายเงินของกองทนุ 

   (๕) ออกระเบียบกําหนดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ของกองทนุ 

   (๖) แต่งตั �งคณะอนุกรรมการเพื�อปฏิบตัิงานตามที�

คณะกรรมการบริหารกองทนุมอบหมาย 

151 มาตรา ๑๕๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน มีหน้าที�

และอํานาจดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กองทนุและตามนโยบายที� ก.ตร. กําหนด 

   (๒)  ออกระเบียบกําหนดหลัก เกณฑ์การจ่ าย

เงินกองทุนเพื�อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ

ข้าราชการตํารวจในการทําหน้าที�เกี�ยวกบัการสืบสวน 

สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทํา

ความผิดทางอาญา ระเบียบดงักลา่ว เมื�อได้รับความ

เห็นชอบจาก ก.ตร. แล้ว ให้ใช้บงัคบัได้ 

   (๓) จัดวางระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ต า ม ที� ผู้ แ ท น สํ า นั ก ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ผู้ แ ท น

กรมบญัชีกลางเสนอแนะ 

   (๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บ

รักษา และจ่ายเงินของกองทนุ 

   (๕) ออกระเบียบกําหนดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ของกองทนุ 

   (๖) แต่งตั �งคณะอนุกรรมการเพื�อปฏิบตัิงานตามที�

152 มาตรา ๑๕๒ คณะกรรมการบริหารกองทุน มีหน้าที�

และอํานาจ ดงัตอ่ไปนี � 

   (๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กองทนุและตามนโยบายที� ก.ตร. กําหนด 

   (๒)  ออกระเบียบกําหนดหลัก เกณฑ์การจ่ าย

เงินกองทนุเพื�อสนบัสนนุการปฏบิตัิงานของข้าราชการ

ตํารวจในการทําหน้าที�เกี�ยวกับการสืบสวน สอบสวน 

การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทาง

อาญา ระเบียบดงักล่าว เมื�อได้รับความเห็นชอบจาก 

ก.ตร. แล้ว ให้ใช้บงัคบัได้ 

   (๓) จัดวางระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ต า ม ที� ผู้ แ ท น สํ า นั ก ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ผู้ แ ท น

กรมบญัชีกลางเสนอแนะ 

   (๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บ

รักษา และจ่ายเงินของกองทนุ 

   (๕) ออกระเบียบกําหนดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ของกองทนุ 

   (๖) แต่งตั �งคณะอนุกรรมการเพื�อปฏิบตัิงานตามที�
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   (๗) ออกระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และคําสั�งใน

การบริหารกองทนุ 

   (๘) รายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนต่อ  

ก.ต.ช. 

คณะกรรมการบริหารกองทนุมอบหมาย 

   (๗) ออกระเบียบ ข้อบงัคับ ประกาศ และคําสั�งใน

การบริหารกองทนุ 

   (๘) รายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนต่อ 

ก.ตร. 

   เมื�อคณะกรรมการบริหารกองทุนออกระเบียบตาม 

(๑) (๒) (๓) และ (๔) แล้ว มิให้นํากฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือข้อบังคับตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน

หมุนเวียนมาใช้บังคับกับการบริหารจัดการกองทุน

ตามพระราชบญัญตัินี � 

คณะกรรมการบริหารกองทนุมอบหมาย 

   (๗) ออกระเบียบ ข้อบงัคับ ประกาศ และคําสั�งใน

การบริหารกองทนุ 

   (๘) รายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนต่อ 

ก.ตร. 

   เมื�อคณะกรรมการบริหารกองทุนออกระเบียบตาม 

(๑) (๒) (๓) และ (๔) แล้ว มิให้นํากฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือข้อบังคับตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน

หมุนเวียนมาใช้บังคับกับการบริหารจัดการกองทุน

ตามพระราชบญัญตัินี � 

117 มาตรา ๑๑๗  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํา

งบการเงินและบญัชี สง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบภายใน

หนึ�งร้อยยี�สบิวนันบัแตว่นัสิ �นปีปฏิทินทกุปี 

   ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี

ของกองทนุทกุรอบปี แล้วทํารายงานผลการสอบบญัชี

ของกองทนุเสนอตอ่ ก.ต.ช. และกระทรวงการคลงั 

 มาตรา ๑๕๒ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํา

งบการเงินและบญัชี สง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบภายใน

หนึ�งร้อยยี�สบิวนันบัแตว่นัสิ �นปีปฏิทินทกุปี  

   ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี

ของกองทนุทกุรอบปี แล้วทํารายงานผลการสอบบญัชี

ของกองทนุเสนอตอ่ ก.ตร. และกระทรวงการคลงั 

153 มาตรา ๑๕๓ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํา

งบการเงินและบญัชี สง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบภายใน

หนึ�งร้อยยี�สบิวนันบัแตว่นัสิ �นปีปฏิทินทกุปี  

   ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี

ของกองทนุทกุรอบปี แล้วทํารายงานผลการสอบบญัชี

ของกองทนุเสนอตอ่ ก.ตร. และกระทรวงการคลงั 

      

 บทเฉพาะกาล  บทเฉพาะกาล  บทเฉพาะกาล 

118 มาตรา ๑๑๘  ให้สว่นราชการที�จดัตั �งขึ �นตามพระราช

ก ฤ ษ ฎี ก า แ บ่ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร ก ร ม ตํ า ร ว จ 

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ และที�แก้ไขเพิ�มเติม 

เป็นสว่นราชการตามพระราชบญัญตัินี �จนกวา่จะมพีระ

ราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจ

แหง่ชาติขึ �นใหม ่

153 มาตรา ๑๕๓ ให้สว่นราชการที�จัดตั �งขึ �นตามพระราช

กฤษฎีกาแบ่งสว่นราชการ สํานกังานตํารวจแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๒ และที�แก้ไขเพิ�มเติม และกฎกระทรวง

แบ่งสว่นราชการ เป็นกองบงัคบัการหรือสว่นราชการ

อย่างอื�นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

แ ล ะ ที� แ ก้ ไ ข เ พิ� ม เ ติ ม  เ ป็ น ส่ ว น ร า ช ก า ร ต า ม

พระราชบัญญัตินี �จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาหรือ

154 มาตรา ๑๕๔ ให้ส่วนราชการที�จดัตั �งขึ �นตามพระราช

กฤษฎีกาแบ่งสว่นราชการ สํานกังานตํารวจแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๒ และที�แก้ไขเพิ�มเติม และกฎกระทรวง

แบ่งสว่นราชการ เป็นกองบงัคบัการหรือสว่นราชการ

อย่างอื�นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

แ ล ะ ที� แ ก้ ไ ข เ พิ� ม เ ติ ม  เ ป็ น ส่ ว น ร า ช ก า ร ต า ม

พระราชบัญญัตินี �จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาหรือ
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ทั �งนี � โดยให้สํานักงานกําลงัพล สํานักงานส่งกําลัง

บํารุง สํานกังานแผนงานและงบประมาณ สํานกังาน

คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ สํานกังานเลขานกุาร

กรม กองการเงิน กองการต่างประเทศ กองคดี และ

กองวิชาการ ซึ�งเป็นส่วนราชการตามวรรคหนึ�ง เป็น

ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดสํานักงานผู้

บญัชาการตํารวจแหง่ชาติตามมาตรา ๑๐ (๑) สําหรับ

ส่วนราชการนอกจากนั �น ให้เป็นส่วนราชการตาม

มาตรา ๑๐ (๒) ตามพระราชบญัญตัินี �จนกวา่จะมีพระ

ราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงซึ�งออกตามมาตรา ๑๐ 

กําหนดเป็นอย่างอื�น  ทั �งนี � ให้แล้วเสร็จภายในหนึ�งปี

นบัแตว่นัที�พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั 

กฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา ๑๒ แต่ทั �งนี �ต้องไม่เกิน

หนึ�งปีนบัแตว่นัที�พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั 

   ภายในสิบปีนับแต่วันที�พระราชบัญญัตินี �ใช้บังคับ 

การตราพระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงตามมาตรา 

๑๒ ห้ามมิให้จดัตั �งสว่นราชการหรือหน่วยงานขึ �นใหม ่

เว้นแต่จะมี การจดัสรรอตัรากําลงัให้แก่สถานีตํารวจ

และตํารวจภธูรจงัหวดัเพียงพอและครบถ้วนตามกรอบ 

อตัรากําลงัแล้ว หรือเป็นกรณีมีการยุบหน่วยงานเดิม

หรือเกลี�ยอัตรากําลังจากหน่วยงานอื�นใด ที�ไม่ใช่

อตัรากําลงัของสถานีตํารวจหรือตํารวจภธูรจงัหวดั 

กฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา ๑๑ แต่ทั �งนี �ต้องไม่เกิน

หนึ�งปีนบัแตว่นัที�พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั 

   ภายในสิบปีนับแต่วันที�พระราชบัญญัตินี �ใช้บังคับ 

การตราพระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงตามมาตรา 

๑๒ ห้ามมิให้จดัตั �งสว่นราชการหรือหน่วยงานขึ �นใหม ่

เว้นแต่จะมี การจดัสรรอตัรากําลงัให้แก่สถานีตํารวจ

และตํารวจภธูรจงัหวดัเพียงพอและครบถ้วนตามกรอบ 

อตัรากําลงัแล้ว หรือเป็นกรณีมีการยุบหน่วยงานเดิม

หรือเกลี�ยอัตรากําลังจากหน่วยงานอื�นใด ที�ไม่ใช่

อตัรากําลงัของสถานีตํารวจหรือตํารวจภธูรจงัหวดั 

  154 มาตรา ๑๕๔ ให้คณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดผู้ดํารง

ตําแหน่งที�ให้ข้าราชการตํารวจมีหน้าที�รักษาความ

ปลอดภยัตามมาตรา ๗ ภายในหนึ�งร้อยแปดสิบวนันบั

แตว่นัที� พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั 

   ให้ข้าราชการตํารวจซึ�งปฏิบัติหน้าที� รักษาความ

ปลอดภยับคุคลที�มิได้ดํารงตําแหนง่ ตามประกาศตาม

วรรคหนึ�ง กลบัมารายงานตวัต่อผู้บงัคบับญัชาภายใน

สามสบิวนันบัแตว่นัที� มีประกาศดงักลา่ว 

   ข้าราชการตํารวจผู้ ใดไม่กลบัมารายงานตวัภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการละทิ �ง

หน้าที�ราชการ และให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ

ตํารวจผู้ นั �นดําเนินการ ทางวินัยโดยไม่ต้องมีการ

สอบสวนทางวินยัอีก 

155 มาตรา ๑๕๕ ให้คณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดผู้ดํารง

ตําแหน่งที�ให้ข้าราชการตํารวจมีหน้าที�รักษาความ

ปลอดภยัตามมาตรา ๗ ภายในหนึ�งร้อยแปดสิบวนันบั

แตว่นัที� พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั 

   ให้ข้าราชการตํารวจซึ�งปฏิบัติหน้าที� รักษาความ

ปลอดภยับคุคลที�มิได้ดํารงตําแหนง่ ตามประกาศตาม

วรรคหนึ�ง กลบัมารายงานตวัต่อผู้บงัคบับญัชาภายใน

สามสบิวนันบัแตว่นัที� มีประกาศดงักลา่ว 

   ข้าราชการตํารวจผู้ ใดไม่กลบัมารายงานตวัภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการละทิ �ง

หน้าที�ราชการ และให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ

ตํารวจผู้ นั �นดําเนินการ ทางวินัยโดยไม่ต้องมีการ

สอบสวนทางวินยัอีก 

 



เปรียบเทียบ พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ กบั ร่าง พรบ.ตร. สองฉบบั             สถาบนัเพื�อการปฏิรูปกระบวนการบติุธรรม (สป.ยธ.) 

  155 ม า ต ร า  ๑ ๕ ๕  เ มื� อ ค ร บ ห นึ� ง ปี นั บ แ ต่ วั น ที�

พระราชบัญญัตินี �ใช้บังคับ ให้กองบังคับการตํารวจ

รถไฟเป็นอันยุบ และให้โอนเงินงบประมาณของการ

รถไฟแห่งประเทศไทยในส่วนที�ได้รับจากงบประมาณ

แผ่นดินสําหรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย

อื�นของข้าราชการตํารวจในกองบงัคบัการตํารวจรถไฟ 

มาเป็นของสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ 

   ให้สํานกังานตํารวจแห่งชาตินําอตัรากําลงัจากกอง

บังคับการตํารวจรถไฟตามวรรคหนึ�ง ไปดําเนินการ

จดัสรรเพื�อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๓ 

155 ม า ต ร า  ๑ ๕ ๕  เ มื� อ ค ร บ ห นึ� ง ปี นั บ แ ต่ วั น ที�

พระราชบัญญัตินี �ใช้บังคับ ให้กองบังคับการตํารวจ

รถไฟเป็นอันยุบ และให้โอนเงินงบประมาณของการ

รถไฟแห่งประเทศไทยในส่วนที�ได้รับจากงบประมาณ

แผ่นดินสําหรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย

อื�นของข้าราชการตํารวจในกองบงัคบัการตํารวจรถไฟ 

มาเป็นของสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ 

   ให้สํานกังานตํารวจแห่งชาตินําอตัรากําลงัจากกอง

บังคับการตํารวจรถไฟตามวรรคหนึ�ง ไปดําเนินการ

จดัสรรเพื�อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๒ 

  156 มาตรา ๑๕๖ บรรดาหน้าที�และอํานาจของข้าราชการ

ตํารวจในกองบงัคบัการ ตํารวจรถไฟในสว่นที�เกี�ยวกบั

การสืบสวนหรือสอบสวนเรื� องใดที�อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการก่อนยบุกองบงัคบัการตํารวจรถไฟ ให้โอน

ไปเป็นของข้าราชการตํารวจในสถานีตํารวจหรือใน

กองบังคับการตามที�ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

กําหนด และให้ถือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนที�ได้

ดําเนินการไปแล้ว และที�จะดําเนินการต่อไป เป็นการ

ดําเนินการโดยพนักงานสอบสวนผู้ มีอํานาจตาม

กฎหมายแล้ว 

156 มาตรา ๑๕๖ บรรดาหน้าที�และอํานาจของข้าราชการ

ตํารวจในกองบงัคบัการตํารวจรถไฟในสว่นที�เกี�ยวกับ

การสืบสวนหรือสอบสวนเรื� องใดที�อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการก่อนยบุกองบงัคบัการตํารวจรถไฟ ให้โอน

ไปเป็นของข้าราชการตํารวจในสถานีตํารวจหรือใน

กองบังคับการตามที�ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

กําหนด และให้ถือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนที�ได้

ดําเนินการไปแล้ว และที�จะดําเนินการต่อไป เป็นการ

ดําเนินการโดยพนักงานสอบสวนผู้ มีอํานาจตาม

กฎหมายแล้ว 

  157 มาตรา ๑๕๗ ภายในสองปีนบัแตว่นัที�พระราชบญัญตัิ

นี �ใช้บังคับ ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการเชิญผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติและหวัหน้า

หน่วยงานที� รับผิดชอบปฏิบัติการตามกฎหมาย

เกี�ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม อนัได้แก่

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน

157 มาตรา ๑๕๗ ภายในสองปีนบัแตว่นัที�พระราชบญัญตัิ

นี �ใช้บังคับ ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการเชิญผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติและหวัหน้า

หน่วยงานที� รับผิดชอบปฏิบัติการตามกฎหมาย

เกี�ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม อนัได้แก่

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
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แหง่ชาติ กฎหมายวา่ด้วยอทุยานแหง่ชาติ กฎหมายวา่

ด้วยการสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า กฎหมายว่าด้วย

การสง่เสริมการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั�ง กฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ�งแวดล้อม กฎหมาย

ว่าด้วยนํ �าบาดาล กฎหมายว่าด้วยเลื�อยโซ่ยนต์ และ

กฎหมายเกี�ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

อื�น มาร่วมกันพิจารณาเพื�อดําเนินการให้หน่วยงาน

ดงักลา่วรับผิดชอบในการป้องกนัและปราบปราม การ

สบืสวน และการสอบสวนการกระทําความผิดเกี�ยวกบั

กฎหมายนั �น ๆ ทั �งหมด หรือบางสว่นตามที�จะได้ตกลง

กัน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและการบูรณาการใน

การปฏิบัติหน้าที� และการแบ่งเบาภารกิจของ

สํ า นัก ง า น ตํ า ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ  แ ละ ใ ห้ สํ า นัก ง า น

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายงานความ

คืบหน้าตอ่คณะรัฐมนตรีเพื�อทราบทกุสามเดือน 

   เมื�อได้ข้อยตุิประการใดแล้ว ให้ตราพระราชกฤษฎีกา

ยบุหรือเปลี�ยนแปลง กองบงัคบัการปราบปรามการ

กระทําความผิดเกี�ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดล้อมของสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติให้สอดคล้อง

กัน และในกรณีที�ยุบกองบังคับการดังกล่าว ให้นํา

ความในมาตรา ๑๕๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดย

อนโุลม ในพระราชกฤษฎีกาดงักลา่วให้กําหนดขั �นตอน 

การถ่ายโอนงาน การโอนและรับโอนข้าราชการ

ระหวา่งหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง รวมตลอดทั �งหน้าที� และ

อํานาจในการดําเนินการเกี�ยวกบัคดีหรือเรื�องที�อยู่ใน

แหง่ชาติ กฎหมายวา่ด้วยอทุยานแหง่ชาติ กฎหมายวา่

ด้วยการสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า กฎหมายว่าด้วย

การสง่เสริมการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั�ง กฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ�งแวดล้อม กฎหมาย

ว่าด้วยนํ �าบาดาล กฎหมายว่าด้วยเลื�อยโซ่ยนต์ และ

กฎหมายเกี�ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

อื�น มาร่วมกันพิจารณาเพื�อดําเนินการให้หน่วยงาน

ดงักลา่วรับผิดชอบในการป้องกนัและปราบปราม การ

สบืสวน และการสอบสวนการกระทําความผิดเกี�ยวกบั

กฎหมายนั �น ๆ ทั �งหมด หรือบางสว่นตามที�จะได้ตกลง

กัน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและการบูรณาการใน

การปฏิบัติหน้าที� และการแบ่งเบาภารกิจของ

สํ า นัก ง า น ตํ า ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ  แ ละ ใ ห้ สํ า นัก ง า น

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายงานความ

คืบหน้าตอ่คณะรัฐมนตรีเพื�อทราบทกุสามเดือน 

   เมื�อได้ข้อยตุิประการใดแล้ว ให้ตราพระราชกฤษฎีกา

ยุบหรือเปลี�ยนแปลงกองบังคับการปราบปรามการ

กระทําความผิดเกี�ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดล้อมของสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติให้สอดคล้อง

กัน และในกรณีที�ยุบกองบังคับการดังกล่าว ให้นํา

ความในมาตรา ๑๕๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดย

อนโุลม ในพระราชกฤษฎีกาดงักลา่วให้กําหนดขั �นตอน 

การถ่ายโอนงาน การโอนและรับโอนข้าราชการ

ระหวา่งหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง รวมตลอดทั �งหน้าที� และ

อํานาจในการดําเนินการเกี�ยวกบัคดีหรือเรื�องที�อยู่ใน
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ระหว่างดําเนินการด้วย โดยให้นําความในมาตรา ๖ 

วรรคสาม มาใช้บงัคบัด้วยโดยอนโุลม 

   เมื�อพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ�งหรือวรรคสี�แล้ว 

ถ้าปรึกษาหารือกันยงัไม่ได้ข้อยุติ ให้กองบงัคบัการ

ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด เ กี� ย ว กั บ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมเป็นอนัยบุไป และ

ให้นําอัตรากําลงัไปดําเนินการจัดสรรเพื�อให้เป็นไป

ตามมาตรา ๑๓ ตอ่ไป และให้รัฐมนตรีผู้ รักษาการตาม

กฎหมายตามวรรคหนึ�งดํา เนินการใ ห้พนักงาน

เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง เป็นผู้ รับผิดชอบในการป้องกัน

และปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนการ

กระทําความผิดเกี�ยวกับกฎหมายนั �น ๆ ทั �งหมด และ

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเพื�อกําหนดขั �นตอนการถ่าย

โอนงาน การโอนและรับโอนข้าราชการระหว่าง

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง รวมตลอดทั �งหน้าที�และอํานาจ 

ในการดําเนินการเกี�ยวกบัคดีหรือเรื�องที�อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการและเรื�องอื�นที�เกี�ยวข้องหรือจําเป็น ในการ

ถ่ายโอนงานด้วย 

   ระยะเวลาสองปีตามวรรคหนึ�ง หากมีความจําเป็น

อนัไม่อาจหลีกเลี�ยงได้ คณะรัฐมนตรีจะขยายเวลา

ออกไปอีกหนึ�งปีก็ได้ 

ระหว่างดําเนินการด้วย โดยให้นําความในมาตรา ๖ 

วรรคสาม มาใช้บงัคบัด้วยโดยอนโุลม 

   เมื�อพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ�งหรือวรรคสี�สอง

แล้ว ถ้าปรึกษาหารือกนัยงัไม่ได้ข้อยุติ ให้กองบงัคบั

กา ร ป ร า บ ปร า ม ก า ร ก ระ ทํ า ค ว า มผิด เ กี� ย ว กับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมเป็นอนัยบุไป และ

ให้นําอัตรากําลงัไปดําเนินการจัดสรรเพื�อให้เป็นไป

ตามมาตรา ๑๒ ตอ่ไป และให้รัฐมนตรีผู้ รักษาการตาม

กฎหมายตามวรรคหนึ�งดํา เนินการใ ห้พนักงาน

เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง เป็นผู้ รับผิดชอบในการป้องกัน

และปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนการ

กระทําความผิดเกี�ยวกับกฎหมายนั �น ๆ ทั �งหมด และ

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเพื�อกําหนดขั �นตอนการถ่าย

โอนงาน การโอนและรับโอนข้าราชการระหว่าง

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง รวมตลอดทั �งหน้าที�และอํานาจ 

ในการดําเนินการเกี�ยวกบัคดีหรือเรื�องที�อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการและเรื�องอื�นที�เกี�ยวข้องหรือจําเป็น ในการ

ถ่ายโอนงานด้วย 

   ระยะเวลาสองปีตามวรรคหนึ�ง หากมีความจําเป็น

อนัไม่อาจหลีกเลี�ยงได้ คณะรัฐมนตรีจะขยายเวลา

ออกไปอีกหนึ�งปีก็ได้ 

  158 มาตรา ๑๕๘ ภายในห้าปีนบัแต่วนัที�พระราชบญัญัติ

นี �ใช้บังคับ ให้โอนงานจราจรตามพระราชบัญญัติ

จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที�แก้ไขเพิ�มเติม 

เฉพาะในส่วนที�เกี�ยวกับการอํานวยความสะดวกใน

การจราจร การกวดขนัวินยัจราจร และการบังคับใช้

158 มาตรา ๑๕๘ ภายในห้าปีนบัแต่วนัที�พระราชบญัญัติ

นี �ใช้บังคับ ให้โอนงานจราจรตามพระราชบัญญัติ

จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที�แก้ไขเพิ�มเติม 

เฉพาะในส่วนที�เกี�ยวกับการอํานวยความสะดวกใน

การจราจร การกวดขนัวินยัจราจร และการบังคับใช้
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กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกในความผิดฐาน

จอดรถโดยฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 

และเทศบาลนคร 

    ให้สาํนกังานตํารวจแหง่ชาตินําอตัรากําลงัในสว่นที�

เ กี�ยวกับการปฏิบัติงานจราจรตามวรรคหนึ�ง  ไป

ดําเนินการจดัสรรเพื�อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๓ 

กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกในความผิดฐาน

จอดรถโดยฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 

และเทศบาลนคร 

    นอกจากหน้าที�และอํานาจตามพระราชบัญญัติ

จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที�แก้ไขเพิ�มเติมที�มิได้

โอนไปตามวรรคหนึ�งแล้ว การโอนอํานาจตามวรรค

หนึ�งไม่กระทบต่อหน้าที�และอํานาจของสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติตามมาตรา ๖ (๑) ในกรณีเช่นนั �น

หนว่ยงานที�รับโอนตามวรรคหนึ�งต้องปฏิบตัิตามคําสั�ง

ของสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ  

    ให้สาํนกังานตํารวจแหง่ชาตินําอตัรากําลงัในสว่นที�

เ กี�ยวกับการปฏิบัติงานจราจรตามวรรคหนึ�ง  ไป

ดําเนินการจดัสรรเพื�อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๒ 

  159 มาตรา ๑๕๙ ภายในสองปีนบัแตว่นัที�พระราชบญัญัติ

นี �ใช้บงัคบั ให้ดําเนินการ โอนหน้าที�และอํานาจในการ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความ

ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที�แก้ไขเพิ�มเติม ของ

สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติและข้าราชการตํารวจไปเป็น

ของส่วนราชการ ที�คณะรัฐมนตรีกําหนดและ

ข้าราชการของสว่นราชการดงักลา่ว แล้วแตก่รณี 

   ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทําร่าง

พระราชบัญญัติเพื�อแก้ไขเพิ�มเติม พระราชบัญญัติ

ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไป

ตามวรรคหนึ�ง เสนอตอ่ คณะรัฐมนตรีภายในหนึ�งปีนบั

แต่วนัที�พระราชบญัญัตินี �ใช้บงัคบั เพื�อคณะรัฐมนตรี

159 ม า ต ร า  ๑ ๕ ๙  ภ า ย ใ น ส อ ง ห้ า ปี นั บ แ ต่ วั น ที�

พระราชบญัญัตินี �ใช้บงัคบั ให้ ดําเนินการ โอนหน้าที�

และอํานาจในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ

ธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. ๒๕๕๘ และที�แก้ไข

เพิ�มเติม ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติและข้าราชการ

ตํารวจไปเป็นของสว่นราชการ ที�คณะรัฐมนตรีกําหนด

และข้าราชการของสว่นราชการดงักลา่ว แล้วแตก่รณี 

   ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทําร่าง

พระราชบัญญัติเพื�อแก้ไขเพิ�มเติม พระราชบัญญัติ

ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไป

ตามวรรคหนึ�ง เสนอตอ่ คณะรัฐมนตรีภายในหนึ�งปีนบั

แต่วนัที�พระราชบญัญัตินี �ใช้บงัคบั เพื�อคณะรัฐมนตรี
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ดําเนินการตอ่ไป ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม

วรรคหนึ�ง 

ดําเนินการตอ่ไป ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม

วรรคหนึ�ง ก.ตร. พิจารณาทบทวนหน้าที�และอํานาจ

ของสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติหรือข้าราชการตํารวจใน

สว่นที�มีกฎหมายกําหนดให้สํานกังานตํารวจแห่งชาติ

หรือข้าราชการตํารวจมีหน้าที�เกี�ยวกบัการอนญุาตหรือ

การจดทะเบียน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าที�มีความ

จําเป็นต้องกําหนดให้สํานกังานตํารวจแห่งชาติหรือ

ข้าราชการตํารวจมีหน้าที�และอํานาจตามกฎหมาย

ดังกล่าวไว้ ให้รายงานเหตุผลและความจําเป็นต่อ

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื�อพิจารณา 

    ในกรณีที� ก.ตร. ใม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่

แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ�ง ให้หน้าที�

และอํานาจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติห รือ

ข้าราชการตํารวจในการอนุญาตหรือการจดทะเบียน

ตามวรรคหนึ�งเป็นอนัสิ �นสดุลง เว้นแต่คณะรัฐมนตรี

และรัฐสภาจะมีมติให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือ

ข้าราชการตํารวจยังคงมีหน้าที�และอํานาจดังกล่าว

ตามกฎหมายนั �นตอ่ไป  

    การโอนหน้าที�และอํานาจตามกฎหมายตามวรรค

หนึ�งและวรรคสองไปเป็นของหน่วยงานใด ให้เป็นไป

ตามที�คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยให้ตราเป็นพระราช

กฤษฎีกา    

  160 มาตรา ๑๖๐ ให้ดําเนินการโอนหน้าที�และอํานาจใน

การดําเนินการตามพระราชบญัญตัิ สถานบริการ พ.ศ. 

๒๕๐๙ และที�แก้ไขเพิ�มเติม ของสํานักงานตํารวจ

แหง่ชาติและข้าราชการตํารวจ ไปเป็นของสว่นราชการ

160 มาตรา ๑๖๐ ให้ดําเนินการโอนหน้าที�และอํานาจใน

การดําเนินการตามพระราชบญัญตัิ สถานบริการ พ.ศ. 

๒๕๐๙ และที�แก้ไขเพิ�มเติม ของสํานักงานตํารวจ

แหง่ชาติและข้าราชการตํารวจ ไปเป็นของสว่นราชการ
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อื�นและข้าราชการของสว่นราชการอื�นดงักลา่ว โดยให้

นําความในมาตรา ๑๕๙ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

อื�นและข้าราชการของสว่นราชการอื�นดงักลา่ว โดยให้

นําความในมาตรา ๑๕๙ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ระยะเวลาตามที�กําหนดในมาตรา ๑๕๗ และ ๑๕๘ 

ห า ก มี ค ว า ม จํ า เ ป็ น อั น ไ ม่ อ า จ ห ลี ก เ ลี� ย ง ไ ด้ 

คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของ ก.ตร. จะขยาย

เวลาออกไปครั �งละหนึ�งปีก็ได้ แต่จะขยายได้ไม่เกิน

สามครั �ง 

  161 มาตรา ๑๖๑ กรอบอัตรากําลังตามที�บัญญัติไว้ใน

มาตรา ๑๓ วรรคสี� เฉพาะในสว่นที�เกี�ยวกบัตํารวจภธูร

จงัหวดัและสถานีตํารวจ ให้หมายถึงกรอบอตัรากําลงั

ที�  ก .ตร .  อนุมัติ  และใ ช้อยู่ ในวันก่อนวันที�

พระราชบัญญัตินี �ใช้บังคับ และให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๓ วรรคสี� 

ภายในหนึ�งปีนบัแตว่นัที�พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั 

161 มาตรา ๑๖๑ กรอบอัตรากําลังตามที�บัญญัติไว้ใน

มาตรา ๑๒ วรรคสี� เฉพาะในส่วนที�เกี�ยวกับสถานี

ตํารวจและตํารวจภูธรจังหวัดและสถานีตํารวจ ใน

วาระเริ�มแรกไมเ่กินสองปีนบัแต่วนัที�พระราชบญัญัตินี �

ใช้บงัคบั ให้หมายถึงกรอบอตัรากําลงัพื �นฐานที� ก.ตร.  

อนุมตัิ และใช้อยู่ในวนัก่อน กําหนดให้สถานีตํารวจ

และตํารวจภธูรจงัหวดัพึงต้องมีเป็นอย่างน้อย ซึ�งต้อง

กําหนดให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี�สบิวนั นบัแตว่นัที�

พระราชบัญญัตินี �ใช้บังคับ และภายในกําหนดเวลา

สองปีดงักลา่วให้ ก.ตร. ปรับปรุงกรอบอตัรากําลงัของ

สถานีตํารวจและตํารวจภูธรจังหวดัใหม่ให้เหมาะสม

กับภารกิจและงบประมาณ ที�จะพึงได้รับการจัดสรร

และให้สํานกังานตํารวจแห่งชาติดําเนินการให้เป็นไป

ตามมาตรา ๑๒ วรรคสี� ภายในหนึ�งสามปีนบัแต่วนัที�

พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบัครบกําหนดสองปีดงักลา่ว 

119 มาตรา ๑๑๙   ผู้ ใด เ ป็นข้าราชการตํารวจตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 

๒๕๒๑ อยู่ในวนัก่อนวนัที�พระราชบญัญัตินี �ใช้บงัคับ 

ให้ผู้ นั �นเป็นข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี �

162 มาตรา ๑๖๒  ผู้ ใ ด เ ป็นข้าราชการตํ า รวจตาม

พระราชบญัญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที�

แก้ไขเพิ�มเติม อยู่ในวนัก่อนวนัที�พระราชบญัญัตินี �ใช้

บังคับ ใ ห้ผู้ นั �น เ ป็นข้าราชการ  ตํารวจตาม

162 มาตรา ๑๖๒  ผู้ ใ ด เ ป็นข้าราชการตํ า รวจตาม

พระราชบญัญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที�

แก้ไขเพิ�มเติม อยู่ในวนัก่อนวนัที�พระราชบญัญัตินี �ใช้

บั ง คั บ  ใ ห้ ผู้ นั �น เ ป็ น ข้ า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ ต า ม
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ตอ่ไป 

   ผู้ ซึ�งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตํารวจอยู่ก่อน

วนัที�พระราชบญัญัตินี �ใช้บงัคบั ให้ถือว่าผู้นั �นเป็นผู้ซึ�ง

เ ค ย รั บ ร า ช ก า ร เ ป็ น ข้ า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ ต า ม

พระราชบญัญตัินี � 

พระราชบญัญตัินี �ตอ่ไป 

   ผู้ซึ�งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตํารวจอยูก่่อนวนัที�

พระราชบญัญัตินี �ใช้บงัคบั ให้ถือว่าผู้นั �นเป็นผู้ซึ�งเคย

รับราชการเป็นข้าราชการตํารวจตามพระราชบญัญตัินี � 

พระราชบญัญตัินี �ตอ่ไป 

   ผู้ซึ�งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตํารวจอยูก่่อนวนัที�

พระราชบญัญัตินี �ใช้บงัคบั ให้ถือว่าผู้นั �นเป็นผู้ซึ�งเคย

รับราชการเป็นข้าราชการตํารวจตามพระราชบญัญตัินี � 
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มาตรา ๑๒๐  ผู้ ใดมียศตํารวจหรือว่าที�ยศตํารวจ

ลําดับใดตามที� ระบุไ ว้ ในกฎหมายอื�นก่อนวันที�

พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั ให้ใช้ยศตํารวจหรือว่าที�ยศ

ตํารวจลาํดบันั �นตามที�บญัญตัิไว้ในพระราชบญัญตัินี � 

มาตรา ๑๒๑  ผู้ ใดเป็นพลตํารวจสํารองพิเศษ พล

ตํารวจพิเศษ และพลตํารวจสมคัรตําแหน่งลกูแถวหรือ

เทียบลกูแถวในส่วนราชการใดของสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ตํ า ร ว จ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๒ ๑  อ ยู่ ใ น วั น ก่ อ น วั น ที�

พระราชบัญญัตินี �ใช้บังคับ ให้ผู้ นั �นเป็นข้าราชการ

ตํารวจชั �นประทวน และดํารงตําแหน่งผู้บงัคบัหมู่หรือ

เทียบผู้ บังคับหมู่ในส่วนราชการนั �นของสํานักงาน

ตํารวจแหง่ชาติตามพระราชบญัญตัินี � 

 มาตรา ๑๒๒  ตําแหน่งผู้ช่วยผู้บญัชาการหรือเทียบ

ผู้ ช่วยผู้ บัญชาการในส่วนราชการใดของสํานักงาน

ตํ า ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ ที� ไ ด้ รั บ ก า ร กํ า ห น ด ไ ว้ ต า ม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 

๒๕๒๑ ให้เป็นตําแหน่งรองผู้บญัชาการหรือเทียบรอง

ผู้บญัชาการในส่วนราชการนั �นของสํานักงานตํารวจ

163 มาตรา ๑๖๓ ผู้ใดมียศตํารวจหรือวา่ที�ยศตํารวจลาํดบั

ใดตามที�ระบุไว้ในพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที�แก้ไขเพิ�มเติม หรือกฎหมายอื�นอยู่

ในวนั ก่อนวนัที�พระราชบญัญัตินี �ใช้บงัคบั ให้ถือว่ามี

ย ศ ตํ า ร ว จ ห รื อ ว่ า ที� ย ศ ตํ า ร ว จ ลํ า ดั บ นั �น ต า ม

พระราชบญัญตัินี � 

163 มาตรา ๑๖๓ ผู้ใดมียศตํารวจหรือวา่ที�ยศตํารวจลาํดบั

ใดตามที�ระบุไว้ในพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที�แก้ไขเพิ�มเติม หรือกฎหมายอื�นอยู่

ในวันก่อนวันที�พระราชบญัญัตินี �ใช้บังคบั ให้ถือว่ามี

ย ศ ตํ า ร ว จ ห รื อ ว่ า ที� ย ศ ตํ า ร ว จ ลํ า ดั บ นั �น ต า ม

พระราชบญัญตัินี � 
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แหง่ชาติตามพระราชบญัญตัินี � 

ผู้ใดดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บญัชาการหรือเทียบผู้ช่วยผู้

บัญชาการในส่วนราชการใดของสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติอยู่ในวนัก่อนวนัที�พระราชบญัญัตินี �ใช้บงัคบั 

ให้ถือว่าผู้นั �นเป็นผู้ที�ได้รับแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งรอง

ผู้บญัชาการหรือเทียบรองผู้บญัชาการในสว่นราชการ

นั �นของสาํนกังานตํารวจแห่งชาติตามพระราชบญัญัติ

นี � 

บรรดาตําแหน่งผู้ ช่วยผู้บัญชาการหรือเทียบผู้ ช่วยผู้

บัญชาการที�ปรับเป็นตําแหน่งรองผู้ บัญชาการตาม

วรรคหนึ�งและวรรคสอง ให้ ก.ตร. ดําเนินการให้มีการ

ยบุเลกิให้เหลอืจํานวนเทา่ที�จําเป็น และให้นําตําแหน่ง

และอัตราเงินเดือนที�ยุบเลิกดังกล่าวไปเพิ�มเป็น

ตําแหนง่และอตัราเงินเดือนตามมาตรา ๔๔ (๖) ลงมา 

  164 มาตรา ๑๖๔ ความในมาตรา ๙ (๒) มิให้มีผลกระทบ

ตอ่ข้าราชการตํารวจที�ดํารงตําแหนง่อยู่ในวนัก่อนวนัที�

พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ วรรคสอง มีผลใช้

บงัคบั และเมื�อมีพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวแล้ว ให้มี

สิทธิใช้ยศตามที�ดํารงอยู่ในวันที�พระราชกฤษฎีกา 

ดงักลา่วใช้บงัคบัได้ตอ่ไป 

164 มาตรา ๑๖๔ ความในมาตรา ๘ (๒) มิให้มีผลกระทบ

ตอ่ข้าราชการตํารวจที�ดํารงตําแหนง่อยู่ในวนัก่อนวนัที�

พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ วรรคสอง มีผลใช้

บงัคบั และเมื�อมีพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวแล้ว ให้มี

สิทธิใช้ยศตามที�ดํารงอยู่ในวันที�พระราชกฤษฎีกา 

ดงักลา่วใช้บงัคบัได้ตอ่ไป 

125 

 

 

 

มาตรา ๑๒๕  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการนโยบาย

ตํารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในหนึ�ง

ร้อยแปดสบิวนันบัแตว่นัที�พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั 

   ใ น ร ะ ห ว่ า ง ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ว ร ร ค ห นึ� ง  ใ ห้

กรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติโดยตําแหน่งตาม

165 มาตรา ๑๖๕ ในวาระเริ�มแรก ในระหว่างที�ยังไม่มี

กรรมการตํารวจแหง่ชาติ ผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา ๑๕ 

(๕) ให้ ก.ตร. ประกอบด้วย ประธานกรรมการและ

กรรมการ ตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) เพื�อ

ปฏิบตัิหน้าที� ก.ตร. เพียงเท่าที�จําเป็นเป็นการชั�วคราว 

165 มาตรา ๑๖๕ ในวาระเริ�มแรก ในระหว่างที�ยังไม่มี

กรรมการตํารวจแหง่ชาติ ผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา ๑๔ 

(๕) ให้ ก.ตร. ประกอบด้วย ประธานกรรมการและ

กรรมการ ตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) เพื�อ

ปฏิบตัิหน้าที� ก.ตร. เพียงเท่าที�จําเป็นเป็นการชั�วคราว 
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มาตรา ๑๗ (๑) ปฏิบัติหน้าที�ไปพลางก่อน และให้

กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการนโยบาย

ตํารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ เพื�อใช้บงัคบัในการสรร

หานั �น ซึ�งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้เป็นอัน

ยกเลกิเมื�อคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติตาม

มาตรา ๑๗ เข้ารับหน้าที�  

มาตรา ๑๒๖  ให้ดําเนินการเลอืกกรรมการข้าราชการ

ตํารวจผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา ๓๐ (๒) ให้แล้วเสร็จ

ภายในหนึ�งร้อยแปดสบิวนันบัแตว่นัที�พระราชบญัญตัิ

นี �ใช้บงัคบั 

   ใ น ร ะ ห ว่ า ง ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ว ร ร ค ห นึ� ง  ใ ห้

คณะกรรมการข้าราชการตํารวจตามพระราชบญัญัติ

ระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ปฏิบตัิหน้าที�

ไปพลางก่อน 

ไปพลางก่อน  

   ใ ห้ดํา เนินการเลือกกรรมการตํารวจแห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในหนึ�งร้อยแปดสิบวัน

นบัแตว่นัที�พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั 

   การใดที� ก.ตร. ตามวรรคหนึ�งได้ดําเนินการไปแล้ว 

เมื�อมีการดําเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้เลขานุการ 

ก.ตร. นําเรื� องที�ดําเนินการไปแล้วดังกล่าวแจ้งให้ 

ก.ตร. ทราบและพิจารณา หากเห็นว่าสมควรแก้ไข

ปรับปรุงเพื�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี �หรือให้

เหมาะสมยิ�งขึ �น ให้ ก.ตร. มีมติดําเนินการต่อไปโดย

พลนั 

ไปพลางก่อน  

   ใ ห้ดํา เนินการเลือกกรรมการตํารวจแห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในหนึ�งร้อยแปดสิบวัน

นบัแตว่นัที�พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั 

   การใดที� ก.ตร. ตามวรรคหนึ�งได้ดําเนินการไปแล้ว 

เมื�อมีการดําเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้เลขานุการ 

ก.ตร. นําเรื� องที�ดําเนินการไปแล้วดังกล่าวแจ้งให้ 

ก.ตร. ทราบและพิจารณา หากเห็นว่าสมควรแก้ไข

ปรับปรุงเพื�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี �หรือให้

เหมาะสมยิ�งขึ �น ให้ ก.ตร. มีมติดําเนินการต่อไปโดย

พลนั 

  166 มาตรา ๑๖๖ ให้ ก.ตร. จดัตําแหน่งข้าราชการตํารวจ

เข้าประเภทตําแหน่ง สายงาน และระดบัตําแหน่ง ให้

เป็นไปตามพระราชบญัญัตินี � และกําหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถตามมาตรา 

๗๕ (๒) ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที�มี

กรรมการตํารวจแห่งชาติ  ผู้ ทรงคุณวุฒิตาม

พระราชบญัญตัินี �  

   ข้าราชการตํารวจผู้ ใดดํารงตําแหน่งและปฏิบัติ

หน้าที�ในตําแหน่งพนักงานสอบสวน หรือตําแหน่ง

ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม อ ยู่ ใ น วั น ก่ อ น วั น ที�

พระราชบัญญัตินี �ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นข้าราชการ

166 มาตรา ๑๖๖ ให้ ก.ตร. จดัตําแหน่งข้าราชการตํารวจ

เข้าประเภทตําแหน่ง สายงาน ตามกลุม่สายงาน และ

ระดบัตําแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตินี � และ

กําหนดหลัก เกณฑ์และวิ ธีการประ เมินความ รู้ 

ความสามารถตามมาตรา ๗๕ (๒) ให้แล้วเสร็จภายใน

เก้าสิบหนึ�ง ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที�มีกรรมการ

ข้าราชการตํารวจแห่งชาติ ผู้ ทรงคุณวุฒิตาม

พระราชบญัญตัินี �  

   สาํหรับข้าราชการตํารวจที�ไมม่ียศตามมาตรา ๘ (๒) 

ให้ ก.ตร. ดําเนินการและกําหนดตําแหน่งข้าราชการ

ตํารวจที�ไมม่ียศให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี 
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ตํารวจในสายงานสอบสวนหรือสายงานป้องกันและ

ปราบปราม แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี � 

จนกวา่จะมีการแตง่ตั �งตามวรรคสาม 

   ภายใต้บงัคบัวรรคสอง ให้สํานกังานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการให้มีการแต่งตั �งข้าราชการตํารวจเข้าดํารง

ตําแหน่งตามสายงานตามวรรคหนึ�ง ให้แล้วเสร็จ

ภายในหนึ�งร้อยแปดสิบวัน โดยคํานึงถึงตําแหน่ง

หน้าที�ที�ผู้ นั �นปฏิบัติอยู่เดิม คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนง่ อตัรากําลงั ของแตล่ะสายงาน 

   ภายใต้บงัคบัมาตรา ๗๓ วรรคสาม ในวาระเริ�มแรก 

ในระหว่างที�ยงัไม่มีการประเมิน ตามมาตรา ๗๕ (๓) 

การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตาม

พระราชบญัญัตินี �ให้พิจารณา ตามลําดบัคะแนนที�

ได้รับตามมาตรา ๗๕ (๑) และ (๒) โดยให้คะแนนตาม

มาตรา ๗๕ (๑) เท่ากบั ๖๐ คะแนน และคะแนนตาม

มาตรา  ๗๕ (๒)  เท่ากับ ๔๐ คะแนน ทั �งนี �ตาม

หลกัเกณฑ์ที� ก.ตร. กําหนด ในคราวแรก 

   การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตาม

มาตรา ๕๗ วรรคสอง และวรรคสาม ในระหวา่งที�ยงัไม่

มีผู้ ใดเคยดํารงตําแหน่งผู้บญัชาการสอบสวนหรือรอง

ผู้บญัชาการ สอบสวน ให้แต่งตั �งจากผู้ซึ�งมีคณุสมบตัิ

ตามมาตรา ๗๐ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี แต่ผู้ ได้รับ

แต่งตั �ง ต้องเคยปฏิบัติหน้าที�ทําการสอบสวนอยู่ใน

สายงานสอบสวนตามพระราชบญัญัติตํารวจแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ มาแล้วไมน้่อยกวา่ห้าปี 

   ข้าราชการตํารวจผู้ ใดดํารงตําแหน่งและปฏิบัติ

หน้าที�ในตําแหน่งพนักงานสอบสวน หรือตําแหน่ง

ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม อ ยู่ ใ น วั น ก่ อ น วั น ที�

พระราชบัญญัตินี �ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นข้าราชการ

ตํารวจในกลุ่มสายงานสอบสวนหรือกลุ่มสายงาน

ป้องกันและปราบปราม แล้วแต่กรณี  ตาม

พระราชบัญญัตินี � จนกว่าจะมีการแต่งตั �งตามวรรค

สามสี� 

   ภายใต้บังคับวรรคสองสาม ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้มีการแต่งตั �งข้าราชการตํารวจ

เข้าดํารงตําแหน่งตามกลุม่สายงานตามวรรคหนึ�ง ให้

แล้วเสร็จภายในหนึ�ง ร้อยแปดสิบวันปีนับแต่การ

ดําเนินการตามวรรคหนึ�งเสร็จสิ �น โดยคํานึงถึง

ตําแหน่งหน้าที�ที�ผู้นั �นปฏิบตัิอยู่เดิม คณุสมบตัิเฉพาะ

สาํหรับตําแหนง่ อตัรากําลงั ของแตล่ะสายงาน    

   ภายใต้บงัคบัมาตรา ๗๓ วรรคสาม ในวาระเริ�มแรก 

ในระหว่างที�ยงัไม่มีการประเมิน ตามมาตรา ๗๕ (๓) 

การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตาม

พระราชบญัญัตินี �ให้พิจารณา ตามลําดบัคะแนนที�

ได้รับตามมาตรา ๗๕ (๑) และ (๒) โดยให้คะแนนตาม

มาตรา ๗๕ (๑) เท่ากบั ๖๐ คะแนน และคะแนนตาม

มาตรา  ๗๕ (๒)  เท่ากับ ๔๐ คะแนน ทั �งนี �ตาม

หลกัเกณฑ์ที� ก.ตร. กําหนด ในคราวแรก 

   การแต่งตั �งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตาม

มาตรา ๕๗ วรรคสอง และวรรคสาม ในระหวา่งที�ยงัไม่

มีผู้ ใดเคยดํารงตําแหน่งผู้บญัชาการสอบสวนหรือรอง
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ผู้บญัชาการ สอบสวน ให้แต่งตั �งจากผู้ซึ�งมีคณุสมบตัิ

ตามมาตรา ๗๐ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี แต่ผู้ ได้รับ

แต่งตั �ง ต้องเคยปฏิบัติหน้าที�ทําการสอบสวนอยู่ใน

สายงานสอบสวนตามพระราชบญัญัติตํารวจแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ มาแล้วไมน้่อยกวา่ห้าปี 

  167 มาตรา ๑๖๗ เมื�อดําเนินการเลือกกรรมการตํารวจ

แห่งชาติผู้ทรงคณุวฒุิ ตามมาตรา ๑๖๕ แล้วเสร็จ ให้

ดําเนินการคัดเลือกผู้ที�เหมาะสมเพื�อดํารงตําแหน่ง

กรรมการ ก.ร.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ ให้

แล้วเสร็จและประกาศในราชกิจจานเุบกษาภายในสอง

ร้อยสี�สบิวนันบัแตว่นัที�พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั 

167 มาตรา ๑๖๗ เมื�อดําเนินการเลือกกรรมการตํารวจ

แห่งชาติผู้ทรงคณุวฒุิ ตามมาตรา ๑๖๕ แล้วเสร็จ ให้

ดําเนินการคัดเลือกผู้ที�เหมาะสมเพื�อดํารงตําแหน่ง

กรรมการ ก.ร.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ ให้

แล้วเสร็จและประกาศในราชกิจจานเุบกษาภายในสอง

ร้อยสี�สบิวนันบัแตว่นัที�พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั 

  168 มาตรา ๑๖๘ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ 

หน้าที� หนี � ภาระผูกพัน และเงินงบประมาณของ

กองทุนเพื�อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาตาม

พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที�

แก้ไขเพิ�มเติม ที�มีอยู่ในวนัก่อนวนัที�พระราชบญัญัตินี �

ใช้บงัคบั ไปเป็นของกองทนุเพื�อการสืบสวน สอบสวน 

การป้องกนัและปราบปรามการกระทําความผิด ทาง

อาญาตามพระราชบญัญตัินี � 

168 มาตรา ๑๖๘ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ 

หน้าที� หนี � ภาระผูกพัน และเงินงบประมาณของ

กองทุนเพื�อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาตาม

พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที�

แก้ไขเพิ�มเติม ที�มีอยู่ในวนัก่อนวนัที�พระราชบญัญัตินี �

ใช้บงัคบั ไปเป็นของกองทนุเพื�อการสืบสวน สอบสวน 

การป้องกนัและปราบปรามการกระทําความผิด ทาง

อาญาตามพระราชบญัญตัินี � 

  169 มาตรา ๑๖๙ ให้ข้าราชการตํารวจซึ�งรับราชการอยู่ใน

วนัก่อนวนัที�พระราชบญัญัตินี � ใช้บงัคบัได้รับเงินเดือน 

เ งินประ จําตําแหน่ง  เ งิน เพิ� มค่าครอง ชีพ  ห รือ

ค่าตอบแทนอื�นใดตามที�ได้ รับอยู่ในวันก่อนวันที�

พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั เว้นแตผู่้ที�ได้รับเงินเดือนตํ�า

กวา่ขั �นตํ�าของระดบั ให้ปรับให้ได้รับเทา่กบัอตัราขั �นตํ�า

ของระดบัตั �งแตว่นัที�พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั 

169 มาตรา ๑๖๙ ให้ข้าราชการตํารวจซึ�งรับราชการอยู่ใน

วนัก่อนวนัที�พระราชบญัญัตินี � ใช้บงัคบัได้รับเงินเดือน 

เ งินประ จําตําแหน่ง  เ งิน เพิ� มค่าครอง ชีพ  ห รือ

ค่าตอบแทนอื�นใดตามที�ได้ รับอยู่ในวันก่อนวันที�

พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั เว้นแตผู่้ที�ได้รับเงินเดือนตํ�า

กวา่ขั �นตํ�าของระดบั ให้ปรับให้ได้รับเทา่กบัอตัราขั �นตํ�า

ของระดบัตั �งแตว่นัที�พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั 
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มาตรา ๑๒๗  ในระหว่างที�ยงัมิได้มีการตราพระราช

กฤษฎีกาหรือออกกฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ระเบียบ 

ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ หรือยังมิได้มีมติเพื�อ

ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัตินี � ให้นําพระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ มติ 

หรือกรณีที�กําหนดไว้แล้วซึ�งใช้อยู่เดิมมาใช้บงัคบัโดย

อนโุลม 

มาตรา ๑๒๘  การใดที�อยู่ระหว่างดําเนินการหรือเคย

ดําเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

ตํารวจ กฎหมายว่าด้วยวินยัตํารวจ กฎหมายว่าด้วย

ยศตํารวจ และกฎหมายวา่ด้วยเครื�องแบบตํารวจ ที�ใช้

อยู่ก่อนวันที�พระราชบัญญัตินี �ใ ช้บังคับและมิ ได้

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี � จะดําเนินการได้

ประการใด ให้เป็นไปตามที� ก.ตร. กําหนด ซึ�งต้องไม่

ขดัหรือแย้งกบักฎหมาย 

170 มาตรา ๑๗๐  ในระหว่างที�ยังมิ ไ ด้ตราพระราช

กฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือกฎ ก.ตร. ข้อบังคับ 

ร ะ เ บี ย บ  ห รื อ ม ติ  ก . ต ร .  เ พื� อ ป ฏิ บัติ ก า ร ต า ม

พระราชบญัญตัินี � ให้นําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

กฎ ก.ตร. ข้อบงัคบั หรือระเบียบ หรือมติ ก.ตร. ซึ�งใช้

อ ยู่ เ ดิ ม ม า ใ ช้ บั ง คั บ เ ท่ า ที� ไ ม่ ขั ด ห รื อ แ ย้ ง กั บ

พระราชบญัญตัินี �  

   ในกรณีที�ไม่อาจนําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

กฎ ก.ตร. ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติ ก.ตร. มาใช้

บงัคบัได้ตามวรรคหนึ�ง การจะดําเนินการประการใด

ให้เป็นไปตามที� ก.ตร. กําหนด ซึ�งต้องไม่ขดัหรือแย้ง

กบัพระราชบญัญตัินี � 

   ให้คณะกรรมการการเลอืกตั �งกําหนดหลกัเกณฑ์และ

วิธีการตามมาตรา ๑๙ (๓) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ

วนันบัแตว่นัที�พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั 

170 มาตรา ๑๗๐  ในระหว่างที�ยังมิ ไ ด้ตราพระราช

กฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือกฎ ก.ตร. ข้อบังคับ 

ร ะ เ บี ย บ  ห รื อ ม ติ  ก . ต ร .  เ พื� อ ป ฏิ บัติ ก า ร ต า ม

พระราชบญัญตัินี � ให้นําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

กฎ ก.ตร. ข้อบงัคบั หรือระเบียบ หรือมติ ก.ตร. ซึ�งใช้

อ ยู่ เ ดิ ม ม า ใ ช้ บั ง คั บ เ ท่ า ที� ไ ม่ ขั ด ห รื อ แ ย้ ง กั บ

พระราชบญัญตัินี �  

   ในกรณีที�ไม่อาจนําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

กฎ ก.ตร. ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติ ก.ตร. มาใช้

บงัคบัได้ตามวรรคหนึ�ง การจะดําเนินการประการใด

ให้เป็นไปตามที� ก.ตร. กําหนด ซึ�งต้องไม่ขดัหรือแย้ง

กบัพระราชบญัญตัินี � 

   ให้คณะกรรมการการเลอืกตั �งกําหนดหลกัเกณฑ์และ

วิธีการตามมาตรา ๑๙ (๓) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ

วนันบัแตว่นัที�พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั 

123 มาตรา ๑๒๓  ข้าราชการตํารวจผู้ ใดมีกรณีกระทําผิด

วินยัหรือกรณีที�สมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวนัที�

พระราชบัญญัตินี �ใช้บังคับ ให้ผู้ บังคับบัญชาตาม

พระราชบญัญัตินี �มีอํานาจสั�งลงโทษผู้นั �นหรือสั�งให้ผู้

นั �นออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ สว่นการสอบสวนการ

พิจารณา และการดําเนินการเพื�อลงโทษหรือให้ออก

จากราชการ ให้ดําเนินการตามพระราชบญัญัตินี �เว้น

แต ่

   (๑) ในกรณีที�ผู้ บังคับบัญชาได้สั�งให้สอบสวนโดย

171 มาตรา ๑๗๑ ข้าราชการตํารวจผู้ ใดมีกรณีกระทําผิด

วินยัหรือกรณีที�สมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวนัที�

พระราชบัญญัตินี �ใช้บังคับ ให้ผู้ บังคับบัญชาตาม

พระราชบญัญัตินี �มีอํานาจสั�งลงโทษผู้นั �นหรือสั�งให้ผู้

นั �นออกจากราชการตามพระราชบัญญัติตํารวจ

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที�แก้ไขเพิ�มเติมที�ใช้อยู่ใน

ขณะนั �น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการ

ดําเนินการเพื�อลงโทษหรือให้ออกจากราชการ ให้

ดําเนินการตามพระราชบญัญตัินี � เว้นแต ่ 

   (๑) กรณีที�ผู้ บังคับบัญชาได้สั�งให้สอบสวนโดย

171 มาตรา ๑๗๑ ข้าราชการตํารวจผู้ ใดมีกรณีกระทําผิด

วินยัหรือกรณีที�สมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวนัที�

พระราชบัญญัตินี �ใช้บังคับ ให้ผู้ บังคับบัญชาตาม

พระราชบญัญัตินี �มีอํานาจสั�งลงโทษผู้นั �นหรือสั�งให้ผู้

นั �นออกจากราชการตามพระราชบัญญัติตํารวจ

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที�แก้ไขเพิ�มเติมที�ใช้อยู่ใน

ขณะนั �น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการ

ดําเนินการเพื�อลงโทษหรือให้ออกจากราชการ ให้

ดําเนินการตามพระราชบญัญตัินี � เว้นแต ่ 

   (๑) กรณีที�ผู้ บังคับบัญชาได้สั�งให้สอบสวนโดย
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ถกูต้องตามกฎหมายที�ใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั �นไปแล้ว

ก่อนวนัที�พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบัและยงัสอบสวนไม่

เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั �นต่อไปจนกว่าจะ

เสร็จ 

   (๒) ในกรณีที�ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดย

ถกูต้องตามกฎหมายที�ใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั �นเสร็จไป

แล้วก่อนวันที�พระราชบัญญัตินี �ใ ช้บังคับ ใ ห้การ

สอบสวนหรือพิจารณา แล้วแตก่รณีนั �น เป็นอนัใช้ได้ 

   กรณีที�ได้มีการสง่เรื�องหรือนําสํานวนสอบสวนเสนอ

หรือส่งให้คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง 

หรือ ก.ตร. พิจารณาตามกฎหมายที�ใช้บังคับอยู่ใน

ขณะนั �น และคณะอนกุรรมการสามญัประจํากระทรวง 

หรือ ก.ตร. พิจารณาเรื�องนั �นยงัไม่เสร็จ ให้ดําเนินการ

ตามพระราชบญัญตัินี � 

ถูกต้องตามกฎหมายที�ใช้อยู่ในขณะนั �นไปแล้วก่อน

วันที�พระราชบัญญัตินี �ใช้บังคับ และยังสอบสวนไม่

เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั �นต่อไปจนกว่าจะ

แล้วเสร็จ  

   (๒) ในกรณีที�ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดย

ถกูต้องตามกฎหมายที�ใช้อยู่ในขณะนั �น เสร็จไปแล้ว

ก่อนวนัที�พระราชบญัญัตินี �ใช้บังคบั ให้การสอบสวน

หรือพิจารณา แล้วแตก่รณี นั �น เป็นอนัใช้ได้ 

ถูกต้องตามกฎหมายที�ใช้อยู่ในขณะนั �นไปแล้วก่อน

วันที�พระราชบัญญัตินี �ใช้บังคับ และยังสอบสวนไม่

เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั �นต่อไปจนกว่าจะ

แล้วเสร็จ  

   (๒) ในกรณีที�ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดย

ถกูต้องตามกฎหมายที�ใช้อยู่ในขณะนั �น เสร็จไปแล้ว

ก่อนวนัที�พระราชบญัญัตินี �ใช้บังคบั ให้การสอบสวน

หรือพิจารณา แล้วแตก่รณี นั �น เป็นอนัใช้ได้ 

124 มาตรา ๑๒๔  ผู้ใดถกูสั�งลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ

ไลอ่อก หรือถกูสั�งให้ออกตามพระราชบญัญัติระเบียบ

ข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้ผู้นั �นมีสิทธิอทุธรณ์

ได้ตามมาตรา ๑๐๕ 

   ผู้ ใดมีสิทธิร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบญัญตัิวา่

ด้วยวินยัตํารวจ พทุธศกัราช ๒๔๗๗ ผู้นั �นอาจร้องทกุข์

ได้ตามมาตรา ๑๐๖ 

172 มาตรา  ๑๗๒  เ รื� อ ง อุทธ รณ์ และ ร้อ งทุก ข์ ตา ม

พระราชบญัญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที�

แก้ไขเพิ�มเติม ที�ได้ยื�นไว้ก่อนวนัที�พระราชบญัญัตินี �ใช้

บังคับและอยู่ในอํานาจการพิจารณาของ ก.ตร. ให้ 

ก.ตร. พิจารณาตอ่ไปจนกวา่จะแล้วเสร็จ   

   เ รื� องอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติ

ตํารวจแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที�แก้ไขเพิ�มเติม ที�ได้

ยื�น ก.ตร. ในวันหรือหลังวันที�พระราชบัญญัตินี �ใช้

บงัคบั ให้ ก.พ.ค.ตร. เป็นผู้พิจารณาดําเนินการตอ่ไป 

   ในระหว่างที�ยังมิได้ดําเนินการให้มี ก.พ.ค.ตร. ให้ 

ก.ตร. ทําหน้าที� ก.พ.ค.ตร. ตามพระราชบญัญัตินี �ไป

พลางก่อน จนกว่าจะได้แต่งตั �ง ก.พ.ค.ตร. ตาม

172 มาตรา  ๑๗๒  เ รื� อ ง อุทธ รณ์ และ ร้อ งทุก ข์ ตา ม

พระราชบญัญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที�

แก้ไขเพิ�มเติม ที�ได้ยื�นไว้ก่อนวนัที�พระราชบญัญัตินี �ใช้

บังคับและอยู่ในอํานาจการพิจารณาของ ก.ตร. ให้ 

ก.ตร. พิจารณาตอ่ไปจนกวา่จะแล้วเสร็จ   

   เ รื� องอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติ

ตํารวจแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที�แก้ไขเพิ�มเติม ที�ได้

ยื�น ก.ตร. ในวันหรือหลังวันที�พระราชบัญญัตินี �ใช้

บงัคบั ให้ ก.พ.ค.ตร. เป็นผู้พิจารณาดําเนินการตอ่ไป 

   ในระหว่างที�ยังมิได้ดําเนินการให้มี ก.พ.ค.ตร. ให้ 

ก.ตร. ทําหน้าที� ก.พ.ค.ตร. ตามพระราชบญัญัตินี �ไป

พลางก่อน จนกว่าจะได้แต่งตั �ง ก.พ.ค.ตร. ตาม
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พระราชบัญญัตินี �เว้นแต่ บรรดาอํานาจหน้าที�ของ 

ก.พ.ค.ตร. ในส่วนที�เกี�ยวกับการพิจารณาวินิจฉัย

อทุธรณ์หรือเรื�องร้องทกุข์ ที�เหตุเกิดจากกฎ ระเบียบ 

คําสั�ง หรือมติของ ก.ตร. ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้อง

ทกุข์ฟอ้งคดีตอ่ศาลปกครองได้ 

   การดําเนินการแต่งตั �ง ก.พ.ค.ตร. ให้กระทําให้แล้ว

เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น ห นึ� ง ร้ อ ย แ ป ด สิ บ วัน นับ แ ต่ วั น ที�

พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั 

พระราชบัญญัตินี � เว้นแต่ บรรดาอํานาจหน้าที�ของ 

ก.พ.ค.ตร. ในส่วนที�เกี�ยวกับการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์หรือเรื�องร้องทุกข์ที�เหตุเกิดจากกฎ ระเบียบ 

คําสั�ง หรือมติของ ก.ตร. ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้อง

ทกุข์ฟอ้งคดีตอ่ศาลปกครองได้ 

   การดําเนินการแต่งตั �ง ก.พ.ค.ตร. ให้กระทําให้แล้ว

เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น ห นึ� ง ร้ อ ย แ ป ด สิ บ วัน นับ แ ต่ วั น ที�

พระราชบญัญตัินี �ใช้บงัคบั 

 

 ผู้ รับสนองระบรมราชโองการ 

 

พนัตํารวจโท ทกัษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี 

 ผู้ รับสนองพระราชโองการ  

 
.........................................  
นายกรัฐมนตรี 

 ผู้ รับสนองพระราชโองการ  

 
.........................................  
นายกรัฐมนตรี 

 


