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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ  
 

เหตุผล 
 

โดยท่ีมาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมให้เกิดผล 
ในการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าท่ี 
อ านาจ และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้รับค่าตอบแทน 
ท่ีเหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งต้ัง และโยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ 
ตามระบบคุณธรรมท่ีชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งต้ังและโยกย้ายต้องค านึงถึงอาวุโสและความรู้
ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้
อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน จึงสมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ โดยโอนย้ายภารกิจท่ีไม่ใช่ภารกิจหลักออกจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ
เพื่อให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติสามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเป็นภารกิจหลักและบริการประชาชนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจ 
ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็นสายงานต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการต ารวจในแต่ละสายงาน
สามารถเจริญเติบโตไปตามสายงานโดยความรู้ความช านาญในสายงานของตน การก าหนดกระบวนการ
ในการแต่งต้ังและเล่ือนต าแหน่งไว้ให้ชัดเจน โดยค านึงถึงอาวุโส ความรู้ความสามารถ และความพึงพอใจ
ในบริการท่ีประชาชนได้รับ ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ รวมท้ังการก าหนดระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นท่ีพึ่งของข้าราชการต ารวจ
ในการปลดเปล้ืองทุกข์ของข้าราชการต ารวจท่ีเกิดจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนต ารวจ เพื่อเป็นกลไกส าหรับประชาชนในการร้องเรียนการปฏิบัติท่ีไม่ชอบ 
ของข้าราชการต ารวจอันเป็นการปลดเปล้ืองทุกข์ของประชาชนท่ีเกิดจากการกระท าของต ารวจ 
ตลอดจนให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ โดยการให้เงินอุดหนุนแก่สถานีต ารวจเพื่อประโยชน์ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจในสถานีต ารวจนั้น และจัดต้ังกองทุนเพื่อการสืบสวน 
สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 
ต ารวจแห่งชาติ 

พ.ศ. …. 
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.......................................... 
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โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อใหก้ารบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจเป็นไปตามระบบคุณธรรม มีมาตรการป้องกัน 
มิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบ และให้ข้าราชการต ารวจประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม 
แก่เกียรติศักดิ์ของต ารวจ และอยู่ในจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ และเพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๒) และ (๔) ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  

 
……………………………………………………………………………………………………………………..

............................................... 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๒) พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๓) พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 ๒ 

(๔) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

(๕) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

(๖) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

(๗) ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การบริหารงานบุคลของข้าราชการต ารวจ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

(๘) ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๗/๒๕๕๙ เรื่อง การก าหนด
ต าแหน่งของข้าราชการต ารวจซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีในการสอบสวน ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์  
พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

(๙) ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติ
ราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

(๑๐) ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๗/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุง
ระบบการพิจารณาแต่งต้ังของข้าราชการต ารวจ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“ข้าราชการต ารวจ” หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 

ตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติแต่งต้ัง
หรือส่ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการต ารวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐด้วย 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า  ประธานกรรมการต ารวจแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า  กรรมการต ารวจแห่งชาติ 
“กองทุน” หมายความว่า  กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกัน 

และปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 
“กองบัญชาการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะ 

เทียบกองบัญชาการด้วย 
“กองบังคับการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะ 

เทียบกองบังคับการด้วย 
 
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจ 

ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 



 ๓ 

ลักษณะ ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖  ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

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

(๒) ดูแล ควบคุม และก ากับการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจซึ่งปฏิบัติการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น 

(๓) ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคง 

ของราชอาณาจักร 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของข้าราชการ

ต ารวจหรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๖) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามหน้าท่ี 

และอ านาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
หน้าท่ีและอ านาจตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดหน้าท่ีและอ านาจขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดการจราจรภายในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดความผิดทางอาญาขึ้นส าหรับการกระท าใดเป็นการเฉพาะ 
และตกอยู่ภายใต้หน้าท่ีและอ านาจของข้าราชการต ารวจหรือส านักงานต ารวจแห่งชาติตาม (๓) (๔) 
หรือ (๕) จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนหน้าท่ีและอ านาจตาม (๓) (๔) หรือ (๕) เฉพาะในส่วน 
ท่ีเกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าวท้ังหมดหรือบางส่วน ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงาน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีอื่นใดก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ข้าราชการต ารวจและส านักงานต ารวจแห่งชาติ
พ้นจากหน้าท่ีและอ านาจดังกล่าวท้ังหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
และให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
ช้ันผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี  ท้ังนี้ ตามท่ีก าหนดใน 
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

 
มาตรา ๗  ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญท่ีมิใช่พระบรมวงศานุวงศ์  

ให้ข้าราชการต ารวจมีหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวร้องขอ ให้ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติส่ังให้ข้าราชการต ารวจไปปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  
แต่ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของข้าราชการต ารวจผู้นั้น โดยให้ส่ังให้ข้าราชการต ารวจดังกล่าว 
พ้นจากส่วนราชการเดิมไปด ารงต าแหน่งในกองบัญชาการต ารวจสันติบาล และในกรณีท่ี 
ข้าราชการต ารวจผู้นั้นด ารงต าแหน่งอยู่ในสถานีต ารวจหรือต ารวจภูธรจังหวัด ต้องส่ังให้ข้าราชการ
ต ารวจในหน่วยงานอื่นใดไปด ารงต าแหน่งในสถานีต ารวจหรือต ารวจภูธรจังหวัดนั้นเป็นการทดแทน  



 ๔ 

เมื่อบุคคลส าคัญตามวรรคหนึ่งพ้นจากการด ารงต าแหน่ง ให้ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติออกค าส่ังให้ข้าราชการต ารวจท่ีไปรักษาความปลอดภัยนั้นกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีบุคคลส าคัญนั้นพ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่ในกรณี
ท่ีบุคคลส าคัญนั้นเป็นผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีท่ีมิเคยถูกศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษ
จ าคุก จะส่ังให้ข้าราชการต ารวจไปปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยต่อไปกไ็ด้ เมื่อได้รับค าร้องขอ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบท่ี ก.ตร. ก าหนด 
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ

ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการช่ัวคราว 
 
มาตรา ๘  ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงาน 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย  
และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน 
โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวกับนโยบาย 
งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานต ารวจ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก.ตร. ก าหนด 

เงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้แก่สถานีต ารวจ ให้ใช้เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจและกิจการในสถานีต ารวจนั้น โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดิน 

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืองค์กรภาคเอกชนตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือองค์กรภาคเอกชนนั้น   

 
มาตรา ๙  ข้าราชการต ารวจ มี ๒ ประเภท ได้แก่ 
(๑) ข้าราชการต ารวจท่ีมียศ ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๕  
(๒) ข้าราชการต ารวจท่ีไม่มียศ ได้แก่ ข้าราชการต ารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับ

การแพทย์ การพยาบาล การพิสูจน์หลักฐาน และการสอนในกองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ หรือสถาบันการศึกษาอื่นในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการสอนวิชา 
ท่ี ก.ตร. ก าหนด หรือหน้าท่ีอื่นตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

การก าหนดประเภทต าแหน่ง วิธีการก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง การบรรจุ การแต่งต้ัง การบังคับบัญชา วินัยและการรักษาวินัย  
การด าเนินการทางวินัย อัตราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่ง  ตลอดจน
การอื่นตามท่ีจ าเป็น ส าหรับข้าราชการต ารวจท่ีไม่มียศตาม (๒) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
และในส่วนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน พระราชกฤษฎีกาต้องก าหนด 
ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 



 ๕ 

มาตรา ๑๐  วัน เวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปี 
และการลาหยุดราชการของข้าราชการต ารวจ ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับข้าราชการ
พลเรือน แต่ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี ก.ตร. จะก าหนดให้ข้าราชการต ารวจ
ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามวัน เวลา ท่ีแตกต่างจากท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดก็ได้ 

 
ลักษณะ ๒ 

การจัดระเบียบราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๑๑  การจัดระเบียบราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องเป็นไป 

เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และการอ านวยความสะดวก  
และความยุติธรรมต่อประชาชน โดยให้เป็นหน้าท่ีของส านักงานต ารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติท่ีจะต้องด าเนินการให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม  
จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
มาตรา ๑๒  ส านักงานต ารวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(๒) กองบัญชาการหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า

กองบัญชาการ  
ภายใต้บังคับวรรคสามและมาตรา ๑๓  การแบ่งส่วนราชการตาม (๑)  

เป็นกองบัญชาการหรือการจัดต้ังกองบัญชาการตาม (๒) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และการแบง่ 
ส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอย่างอืน่ หรือในระดับต่ าลงไป  
ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้ก าหนดหน้าท่ีและอ านาจไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนัน้ 
แล้วแต่กรณี 

ในกรณีท่ีมีการแบ่งส่วนราชการกองบัญชาการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอย่างอืน่ตามวรรคสอง การก าหนดอัตราก าลังของส่วนราชการท่ีท าหน้าท่ีเ 
ป็นฝ่ายอ านวยการในกองบัญชาการนั้นให้กระท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพื่ออ านวยความสะดวก สนับสนุน 
และช่วยเหลือการปฏิบัติงานของส่วนราชการและข้าราชการต ารวจท่ีท าหน้าท่ีเป็นหน่วยปฏิบัติ 

 
มาตรา ๑๓  เพื่อประโยชน์ในการบริการประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม  

การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในส่วนภูมิภาค การแบ่งส่วนราชการ 
ในส านักงานต ารวจแห่งชาติตามมาตรา ๑๒ อย่างน้อยต้องมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี ้

(๑) กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค เรียกโดยย่อว่า “ต ารวจภูธรภาค”  
ซึ่งต้องก าหนดเขตพื้นท่ีให้ชัดเจน มีหน้าท่ีอ านวยการ ประสานงาน และส่ังการเกี่ยวกับการ 
สนธิก าลัง หรือส่ังให้ข้าราชการต ารวจท่ีอยู่ในกองบังคับการมาปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะกิจภายใต้ 
การก ากับของผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาคหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเป็นการเฉพาะ
ช่ัวคราว ซึ่งต้องไม่เกินหกเดือน เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้ส่งกลับต้นสังกัด 



 ๖ 

(๒) กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “ต ารวจภูธรจังหวัด” 
(๓) สถานีต ารวจ 
ให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาคในการดูแล ส่งเสริม

สนับสนุน รวมท้ังการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีอยู่ในก ากับเพื่อให้การปฏิบัติงานของต ารวจภูธร
จังหวัดและสถานีต ารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล  
และด าเนินการให้ต ารวจภูธรจังหวัดและสถานีต ารวจมีงบประมาณและอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ท่ีเพียงพอตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ และท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๒  
วรรคสอง  

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา  
และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นหรือชุมชนให้สูงขึ้น ต ารวจภูธรจังหวัดจะจัดให้มีแผน 
หรือมาตรการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนภายในพื้นท่ี 
ใหส้อดคล้องกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชนก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น เมื่อ ก.ตร.  
และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนหรือมาตรการดังกล่าวแล้ว ให้ส านักงบประมาณ 
และส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนหรือมาตรการดังกล่าว 

ในกรณีท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ ให้จัดอัตราก าลังให้แก่
สถานีต ารวจและต ารวจภูธรจังหวัดตามล าดับให้ครบถ้วนตามกรอบอัตราก าลังก่อน 

ในการจัดท าแผนหรือมาตรการตามวรรคสาม ให้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ าเภอ หัวหน้าสถานีต ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร จะจัดให้มีกองบัญชาการต ารวจนครบาล กองบังคับการ 
และสถานีต ารวจก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้น าความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคห้า มาใช้บังคับ 
กับหน่วยงานดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๔  ให้แบ่งสถานีต ารวจท่ีมีหัวหน้าสถานีต ารวจด ารงต าแหน่งผู้ก ากับการ

ออกเป็น ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้  
(๑) สถานีต ารวจระดับเล็ก 
(๒) สถานีต ารวจระดับกลาง 
(๓) สถานีต ารวจระดับใหญ่ 
การก าหนดให้สถานีต ารวจใดเป็นสถานีต ารวจระดับใด ให้เป็นไปตามท่ี ก.ตร. 

ก าหนด โดยค านึงถึงปริมาณภาระงาน ความหนาแน่นของประชาชนในเขตรับผิดชอบ จ านวน
อัตราก าลัง และสถานท่ีต้ังของสถานีต ารวจประกอบกัน โดยให้ก าหนดให้สถานีต ารวจแต่ละระดับ 
มีจ านวนใกล้เคียงกัน 

 



 ๗ 

ลักษณะ ๓ 
คณะกรรมการต ารวจแห่งชาติ 

   
 

มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการต ารวจแห่งชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ตร.” 
ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
(๓) รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติด้านป้องกันและปราบปราม ด้านสอบสวน  

และด้านบริหาร ท่ีนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังด้านละหนึ่งคน และจเรต ารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
(๔) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด และเลขาธิการ

ส านักงานศาลยุติธรรม เป็นกรรมการ 
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๑๙ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจในต าแหน่งต้ังแต่ผู้บัญชาการ 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป จ านวนห้าคน แต่ต้องเป็นผู้ซึ่งพ้นจากความเป็นข้าราชการต ารวจไปแล้ว 
เกินหนึ่งป ี

(ข) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการต ารวจ จ านวนสามคน โดยนายกรัฐมนตรี 
ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา หารือร่วมกันเสนอช่ือบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๗ จ านวนหกคน แล้วให้ข้าราชการต ารวจเลือกให้เหลือสามคน  

ให้ผู้บัญชาการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจเป็นเลขานุการ  
และรองผู้บัญชาการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตาม (๔) ต้องมาประชุมด้วยตนเอง จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใด 
มาประชุมแทนไม่ได้  

 
มาตรา ๑๖  ให้ ก.ตร. มหีน้าท่ีและอ านาจก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 

การบริหารราชการต ารวจ และก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบแบบแผน รวมท้ังให้มีหน้าท่ีและอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ก าหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจ 
และจัดระบบราชการต ารวจ รวมตลอดท้ังการอบรมและพัฒนาข้าราชการต ารวจ  

(๒) ภายใต้บังคับมาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๗ ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อก าหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารราชการต ารวจ วิธีปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ต ารวจ การพัฒนาระบบงานต ารวจ การบริหารงานบุคคล เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
ท้ังนี้ ต้องไม่กระทบกระเทือนต่ออ านาจในการแต่งต้ังและโยกย้ายของผู้บัญชาการ 

(๓) เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ วรรคสาม 
(๔) ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจายอ านาจระหว่างส านักงาน 

ต ารวจแห่งชาติกับกองบัญชาการ ต ารวจภูธรจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 ๘ 

(๕) ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าเกี่ยวกับอัตราก าลังพล อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานีต ารวจและต ารวจภูธรจังหวัด ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดอัตราก าลังพลขั้นต่ า
ของแต่ละสายงานตามมาตรา ๕๔ (๓) และ (๔) ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในการอ านวย 
ความยุติธรรมและให้บริการแก่ประชาชน โดยการก าหนดจ านวนพนักงานสอบสวนในสถานีต ารวจ
และกองบังคับการให้ค านึงถึงปริมาณงาน และต้องจัดให้มีพนักงานสืบสวนในการสอบสวนจ านวน 
ท่ีเพียงพอ และให้มีผู้ช่วยพนักงานสอบสวนในจ านวนท่ีเหมาะสมกับปริมาณงาน 

(๖) ก ากับดูแลการแต่งต้ังและโยกย้ายข้าราชการต ารวจของผู้บังคับบัญชา 
ทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎ ก.ตร. โดยเคร่งครัด 

(๗) ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการต ารวจเพื่อรักษา 
ความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการตรวจสอบและติดตาม 
การปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี ้

(๘) เกล่ียอัตราก าลังข้าราชการต ารวจไปให้สถานีต ารวจให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีและก ากับดูแลการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการในหน่วยปฏิบัติให้เพียงพอ 

(๙) ออกระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การบรรจุ การแต่งต้ัง การเล่ือนขั้นเงินเดือน  
การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการและการปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ตามพระราชบัญญัตินี้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง  
เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นส าหรับข้าราชการต ารวจให้เหมาะสม 

(๑๑) ก าหนดช้ันยศท่ีควรบรรจุแต่งต้ังและอัตราเงินเดือนท่ีควรได้รับส าหรับวุฒิ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่าง ๆ 

(๑๒) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ตามพระราชบัญญัตินี ้

(๑๓) พิจารณาอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด และการควบคุม
เกษียณอายุของข้าราชการต ารวจ 

(๑๔) ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีมติส่ังการ 
ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติปฏิบัติการให้ถูกต้องเหมาะสม ถ้าส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่ปฏิบัติการ
ตามมติดังกล่าว ให้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและส่ังการต่อไป ในการนี้ ให้นายกรัฐมนตรี
มีอ านาจส่ังให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและผู้มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของ ก.ตร. 
ดังกล่าว พ้นจากต าแหน่งเพื่อไปด ารงต าแหน่งอื่นได้ 

(๑๕) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามท่ี ก.ตร. มอบหมาย 
(๑๖) ปฏิบัติการอื่นตามหน้าท่ีและอ านาจท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี ้

และกฎหมายอื่น 
กฎ ก.ตร. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 



 ๙ 

มาตรา ๑๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) นอกจากต้องมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๕ (๕) (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณีแล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าส่ีสิบปี 
(๓) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ 
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ 
(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๑๐) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอื่นใด 

ท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรอืบริษัท 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) (ข) ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า หรือไม่ต่ ากว่า 

อธิบดีผู้พิพากษา หรือไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการ 
(๒) เคยเป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในวิชาสาขานิติศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยา หรือสาขาอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
ของ ก.ตร. และด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีท่ี 
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) ท างานหรือเคยท างานด้านประชาสังคมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๔) ท างานหรือเคยท างานด้านส่ือสารมวลชนหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

 
มาตรา ๑๘  การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ข้าราชการ

ต ารวจช้ันสัญญาบัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้เลือก 
 



 ๑๐ 

มาตรา ๑๙  การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) ใหด้ าเนินการ
ดังต่อไปนี ้

(๑) ให้ ก.ตร. มีมติเพื่อก าหนดวันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๒) ก่อนถึงวันเลือกตาม (๑) ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ให้ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการต ารวจจัดท าบัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ ท่ีมีสิทธิ
ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) (ก) ในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหนังสือแจ้ง
การสละสิทธิได้รับเลือก ให้หมายเหตุการสละสิทธิไว้ท้ายช่ือของบุคคลนั้น  และท าหนังสือแจ้ง
นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา เพื่อเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) (ข) พร้อมท้ังแจ้งให้ทราบวันท่ีจะด าเนินการเลือกด้วย 

(๓) ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจจัดส่งบัญชีรายช่ือท่ีได้รับตาม (๒) 
ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการเลือก 
และประกาศผลการเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ซึ่งอย่างน้อย 
ในการด าเนินการดังกล่าวต้องก าหนดให้การเลือกเป็นการเลือกโดยตรงและลับ 

(๔) ให้ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับบัญชีรายช่ือตามมาตรา ๑๕ (๕) 
ประเภท (ก) และประเภท (ข) เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ขึ้นบัญชีรายช่ือ 
ผู้ท่ีได้รับคะแนนล าดับถัดไปส าหรับประเภท (ก) จ านวนสิบห้าคน และส าหรับประเภท (ข)  
จ านวนสามคนอยู่ในบัญชีส ารอง  ท้ังนี้ บัญชีส ารองให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงล าดับคะแนนได้ 
ใหผู้้บัญชาการต ารวจแห่งชาติท าการจับสลากเพื่อเรียงล าดับก่อนหลังจนครบจ านวน 

ห้ามผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใดส่ังการ ข่มขู่ หรือชักจูงด้วยประการใด ๆ เพื่อให้เลือก
หรือมิให้เลือกผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดฝ่าฝืนวรรคสาม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
 
มาตรา ๒๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งส่ีปี และให้ด ารงต าแหน่ง

ได้เพียงวาระเดียว 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าท่ี 
 
มาตรา ๒๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๐ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ 



 ๑๑ 

(๕) ก.ตร. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการท้ังหมด
ให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือมีการกระท าหรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ 

(๖) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก 
สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น 

(๗) ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ก.ร.ตร. ตามมาตรา ๓๗ 
 
มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) (ก) หรือ (ข)  

พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ซึ่งมีช่ืออยู่ในบัญชีส ารองในประเภทนั้นตามมาตรา ๑๙ (๔)  
เรียงตามล าดับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) (ก) หรือ (ข) แทน แล้วแต่กรณี  
และให้อยู่ในต าแหน่งเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีด ารงต าแหน่งแทนหากมีก าหนดเวลา
ไม่ถึงสองปี ไม่ให้นับเป็นวาระการด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๒๐ 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ให้ด าเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ 
 
มาตรา ๒๔  การประชุม ก.ตร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง 

ของจ านวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการ

ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งซึ่งมิใช่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นประธานในท่ีประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม แต่ในกรณีท่ีกรรมการไม่น้อยกว่าหกคน 

ร้องขอให้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับการร้องขอ 
ให้ ก.ตร. มีอ านาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ ก.ตร.  

และของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๑๕) 
 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ี ก.ตร. มีหน้าท่ีตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

ใหผู้้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้เสนอเรื่องต่อ ก.ตร. แต่ท้ังนี้ ไม่ตัดสิทธิกรรมการคนหนึ่งคนใด 
ท่ีจะเสนอ 

 
ลักษณะ ๔ 

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ 
   

 
มาตรา ๒๖  ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจคณะหนึ่ง 

เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.ตร.” ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังตามมาตรา ๒๘ 
กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ต้องท างานเต็มเวลา 
 



 ๑๒ 

มาตรา ๒๗  ผู้จะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี ้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าส่ีสิบห้าปแีละไม่เกินหกสิบห้าปีในวันคัดเลือก 
(๓) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(ก) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า 
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจในต าแหน่งต้ังแต่ 

ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการเป็นข้าราชการทหารในต าแหน่งต้ังแต่ 

แม่ทัพภาคหรือเทียบเท่าขึ้นไป   
(ง) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่า 

หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองช้ันต้น 
(จ) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอัยการพิเศษฝ่ายหรือเทียบเท่า 
(ฉ) เคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  

หรือวิชาท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และด ารงต าแหน่ง 
หรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ต้องด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าป ี

 
มาตรา ๒๘  ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ประกอบด้วย 

ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาท่ีได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกา
หนึ่งคน กรรมการ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึง่ได้รับเลือกโดย ก.ตร. และใหเ้ลขาธิการ ก.พ.  
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าท่ีคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๗ 
จ านวนเจ็ดคน โดยต้องคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๗ (๓) (ก) (ข) (ค) และ (ฉ) อย่างน้อย
ประเภทละหนึ่งคน โดยใหคั้ดเลือกบุคคลส ารองไว้ด้วยไม่น้อยกว่าสามคน 

เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี แล้ว  
ให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ ก.พ.ค.ตร. คนหนึ่ง  
และกรรมการและเลขาธิการคนหนึ่ง แล้วเสนอให้นายกรัฐมนตรีเพื่อแต่งต้ัง   

ให้ผู้บัญชาการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ 
ของ ก.พ.ค.ตร. 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
คัดเลือกก าหนด 

 
มาตรา ๒๙  กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗  

วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
(๒) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
(๓) ไม่เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ 



 ๑๓ 

(๔) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือด ารงต าแหน่งหรือประกอบการใด ๆ 
หรือเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ท้ังนี้ อันมีลักษณะเป็นการขัดต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

 
มาตรา ๓๐  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ผู้ใดมีลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑๐) หรือมาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)  ผู้นั้นต้องลาออกจากการเป็น
บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เช่ือได้ว่าตนได้เลิกการประกอบอาชีพ 
หรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวต่อผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ค.ตร. ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับคัดเลือก 

ในกรณีท่ีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. มิได้ลาออกหรือเลิกการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการดังกล่าวภายในเวลาท่ีก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้น 
มิเคยได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. และให้ถือว่าผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นรายช่ือส ารองเป็นผู้ได้รับ
เลือกแทนและให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแกผู้่ได้รับเลือกแทนดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม  
แต่ระยะเวลาสิบห้าวันให้นับแต่วันท่ีได้รับเลือกแทน 

 
มาตรา ๓๑  กรรมการ ก.พ.ค.ตร. มีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันท่ีได้รับ

แต่งต้ัง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติ

หน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการ ก.พ.ค.ตร. ซึ่งได้รับแต่งต้ังใหมเ่ข้ารับหน้าท่ี 
 
มาตรา ๓๒  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค.ตร.  

พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๗ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ 
(๕) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอ

การลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
(๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ าเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.ตร. 
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. เท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ 

และให้ถือว่า ก.พ.ค.ตร. ประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เท่าท่ีเหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ 
ก.พ.ค.ตร. เหลืออยู่ไม่ถึงส่ีคน 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีท่ีกรรมการ ก.พ.ค.ตร. พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ให้คณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ตร. แทนกรรมการ ก.พ.ค.ตร.  
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งโดยเร็ว 

 



 ๑๔ 

มาตรา ๓๓  ก.พ.ค.ตร. มีหน้าท่ีและอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อ ก.ตร. เพื่อให้ ก.ตร. ด าเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบาย 

การบริหารงานบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๓๒ (๒) 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๓๙ 
(๔) พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๔๑ 
(๕) ออกกฎ ก.พ.ค.ตร. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค.ตร. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าท่ี

และอ านาจของ ก.พ.ค.ตร. 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม (๒) และ (๓) ก.พ.ค.ตร. ต้องพิจารณาและวินิจฉัย 

ด้วยตนเอง จะมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดเป็นผู้พิจารณาหรือวินิจฉัยแทนมิได้  ส าหรับ 
การปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค.ตร. อาจแต่งต้ังคณะบุคคลหรือมอบหมายให้บุคคลใด 
เพื่อศึกษาหรือพิจารณาเสนอแนะต่อ ก.พ.ค.ตร. เพื่อพิจารณาและมีมติต่อไปได้  

ค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ตาม (๓) ถ้าเป็นการวินิจฉัยว่ากฎ ก.ตร. ขัดหรือแย้ง 
กับพระราชบัญญัตินี้ ให้ค าวินิจฉัยนั้นเป็นท่ีสุด 

 
มาตรา ๓๔  ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ 

ตอบแทนอย่างอื่นตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง  

ในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวินิจฉัยหรือเพื่อด าเนินการอย่างใดในหน้าท่ี  
ใหป้ระธานและกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการได้รับเบี้ยประชุมตามท่ี ก.ตร. 
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๓๕  การประชุมของ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี ก.พ.ค.ตร. ก าหนด 

 
ลักษณะ ๕ 

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต ารวจ 
   

 
มาตรา ๓๖  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรยีนต ารวจคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า 

“ก.ร.ตร.” มีหน้าท่ีและอ านาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
ของประชาชนจากการกระท าหรือไม่กระท าการของข้าราชการต ารวจอันมิชอบ หรือการประพฤติ
ปฏิบัติไม่เหมาะสมและเส่ือมเสียแก่เกียรติศักด์ิของต ารวจ กระท าผิดวินัย หรือละเมิดประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของต ารวจ ประกอบด้วย ประธาน ก.ร.ตร. และกรรมการ ก.ร.ตร. ซึ่งนายกรัฐมนตรี
แต่งต้ังจากบุคคลดังต่อไปนี้ 



 ๑๕ 

(๑) ผู้ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประชุมร่วมกัน
คัดเลือก จ านวนหนึ่งคน 

(๒) ผู้ซึ่งเคยรับราชการในต าแหน่งต้ังแต่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการข้าราชการตุลาการ จ านวนหนึ่งคน  

(๓) ผู้ซึ่งเคยรับราชการในต าแหน่งต้ังแต่อัยการพิเศษฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการอัยการ จ านวนหนึ่งคน 

(๔) ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจในต าแหน่งต้ังแต่ผู้บัญชาการ 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป จ านวนสามคน ซึ่ง ก.ตร. คัดเลือกจากบุคคลและตามวิธีการท่ีก าหนดในมาตรา ๓๗ 

(๕) ทนายความซึ่งประกอบอาชีพทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 
ซึ่งสภาทนายความคัดเลือก จ านวนหนึ่งคน 

(๖) ผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนต าบลจ านวนสองคน ซึ่งท่ีประชุม 
ในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบลคัดเลือก โดยอย่างน้อยต้องเป็นสตรีจ านวนหนึ่งคน 

ให้จเรต ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ ก.ร.ตร. และให้ ก.ร.ตร.  
มีอ านาจแต่งต้ังข้าราชการต ารวจท่ีด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้บังคับการหรือเทียบเท่าในส านักงาน 
จเรต ารวจจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.ร.ตร. 

เมื่อได้กรรมการ ก.ร.ตร. ไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแล้ว ให้กรรมการประชุมคัดเลือก
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) คนหนึ่งเป็นประธาน ก.ร.ตร.  ในการประชุมดังกล่าว 
ต้องมีกรรมการมาประชุมไมน่้อยกว่าเจ็ดคน ในระหว่างท่ีมีกรรมการ ก.ร.ตร.ยังไม่ครบจ านวนดังกล่าว
ให้ถือว่า ก.ร.ตร. ประกอบด้วยจ านวนเท่าท่ีมีอยู่ไปพลางก่อน 

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติประกาศรายช่ือ ก.ร.ตร. ในราชกิจจานุเบกษา 
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา 
 
มาตรา ๓๗  ในการคัดเลือกกรรมการ ก.ร.ตร. ตามมาตรา ๓๖ (๔) ให้ด าเนินการ 

ดังต่อไปนี ้
(๑) ให้ ก.ตร. คัดเลือกจากผู้ได้รับเลือกให้เป็น ก.ตร. ตามมาตรา ๑๕ (๕) (ก)  

โดยให้ถามความสมัครใจของผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับคะแนนท่ีได้รับเลือกตามมาตรา ๑๙ (๔) 
จนกว่าจะได้ครบจ านวน 

(๒) ในกรณีท่ีมีผู้สมัครใจไม่ครบจ านวนท่ีจะต้องคัดเลือก ให้คัดเลือกจากผู้สมัครใจ
จากบัญชีส ารองตามมาตรา ๑๙ เรียงตามล าดับคะแนนท่ีได้รับเลือกจนกว่าจะได้ครบจ านวน 

(๓) เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ ก.ร.ตร. แล้ว  
ให้พ้นจากต าแหน่ง ก.ตร. และให้แต่งต้ังผู้ได้รับคะแนนถัดไปจากบัญชีส ารองตามมาตรา ๑๙ (๔)  
เป็น ก.ตร. แทน 

(๔) ในกรณีท่ี ก.ตร. คัดเลือกบุคคลจากบัญชีส ารองตาม (๓) ให้ผู้นั้นพ้นจาก 
บัญชีส ารองตามมาตรา ๑๙ 

 
มาตรา ๓๘  กรรมการ ก.ร.ตร. ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าส่ีสิบปีและไม่เกินเจ็ดสิบปี 

ในวันได้รับเลือก มีสุขภาพแข็งแรงมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) 



 ๑๖ 

มาตรา ๓๙  กรรมการ ก.ร.ตร. มีวาระการด ารงต าแหน่งส่ีปี และให้ด ารงต าแหน่ง 
ได้เพียงวาระเดียว 

ให้กรรมการ ก.ร.ตร. ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่า
กรรมการ ก.ร.ตร. ซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าท่ี 

ให้น าความในมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับแก่การประชุม ก.ร.ตร. โดยอนุโลม  
โดยให้อ านาจของ ก.ตร. ตามมาตรา ๒๔ วรรคส่ี เป็นอ านาจของ ก.ร.ตร. 

 
มาตรา ๔๐  ให้กรรมการ ก.ร.ตร. ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

ประโยชน์ตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช่นเดียวกับกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ส่วนกรรมการ 
ก.ร.ตร. อื่น ให้ได้รับตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๔๑  ในการปฏิบัติหน้าท่ีและการใช้อ านาจของ ก.ร.ตร. ก.ร.ตร. จะมีมติ 

ใหก้รรมการ ก.ร.ตร. คนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติหน้าท่ีแทน ก.ร.ตร. ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไข ท่ี ก.ร.ตร. ก าหนด 

 
มาตรา ๔๒  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.ร.ตร. ให้จเรต ารวจแห่งชาติ 

จัดให้ข้าราชการต ารวจในส านักงานจเรต ารวจมาปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อช่วยเหลือ ก.ร.ตร. ตามท่ี ก.ร.ตร. 
มอบหมาย  ท้ังนี้ ตามจ านวนและระดับต าแหน่งตามท่ี ก.ร.ตร. ก าหนด 

ในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการต ารวจตามวรรคหนึ่ง 
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามมติของ ก.ร.ตร. แต่มติของ กร.ตร. ต้องสอดคล้องกับวงเงินท่ีได้รับ 
การจัดสรร 

 
มาตรา ๔๓  ผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท าหรือไม่กระท าการ 

ของข้าราชการต ารวจอันมิชอบ หรือพบเห็นข้าราชการต ารวจประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม 
และเส่ือมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของต ารวจ กระท าผิดวินัย หรือละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของต ารวจ ให้มสิีทธิร้องเรียนต่อ ก.ร.ตร. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ร.ตร. ก าหนด   
หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นและไม่เป็น 
การสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 

 
มาตรา ๔๔  เมื่อความปรากฏต่อ ก.ร.ตร. ไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียน

หรือไม่ว่าข้าราชการต ารวจผู้ใดกระท าการหรือไม่กระท าการอันมิชอบ หรือมีความประพฤติ 
หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมและเส่ือมเสียแกเ่กียรติศักด์ิของต ารวจ กระท าผิดวินัย หรือละเมิดประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ให้ ก.ร.ตร. มีอ านาจไต่สวนข้อเท็จจริง โดย ก.ร.ตร.  
จะด าเนินการไต่สวนเองหรือมอบหมายให้ข้าราชการต ารวจในส านักงานจเรต ารวจด าเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นเพื่อรายงานต่อ ก.ร.ตร. ตามประเด็นท่ี ก.ร.ตร. ก าหนด  หรือในกรณีท่ีเห็นว่า 
มิใช่เรื่องท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยตรง จะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ 
ทางวินัยแล้วรายงานผลให้ ก.ร.ตร. ทราบ ก็ได้  



 ๑๗ 

ในกรณีท่ี ก.ร.ตร. พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีไม่มีมูลให้ส่ังยุติเรื่อง แต่ถ้า ก.ร.ตร.
วินิจฉัยว่ากรณีเป็นการกระท าผิดวินัย ให้ ก.ร.ตร. ส่งส านวนการพิจารณาและค าวินิจฉัย 
พร้อมพยานหลักฐานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจเพื่อพิจารณาโทษโดยเร็วต่อไป โดยผู้บังคับบัญชา 
ไม่ต้องด าเนินการสืบสวนหรือสอบสวนอีก เว้นแต่ผู้บังคับบัญชามีพยานหลักฐานใหม่ท่ีแสดงได้ว่า 
ผู้ถูกกล่าวหามิได้มีการกระท าความผิดตามท่ีกล่าวหาหรือกระท าความผิดในฐานความผิดท่ีแตกต่าง
จากท่ีถูกกล่าวหา จะขอให้ ก.ร.ตร. พิจารณาทบทวนก็ได้ โดยท าเป็นหนังสือพร้อมท้ังส่ง
พยานหลักฐานให้ ก.ร.ตร. ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับส านวนจาก ก.ร.ตร.  แต่หากกรณีใด 
มีลักษณะเป็นการทุจริต ให้ ก.ร.ตร. ส่งส านวนพรอ้มพยานหลักฐานให้คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจ แล้วแต่กรณี  โดยในกรณีท่ี ก.ร.ตร. มีค าวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระท าผิดวินัย  ก.ร.ตร. จะส่ังให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องรอผล
การพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐก็ได้ และในกรณีท่ีเห็นว่าเป็นการสมควรเพื่อระงับความเดือดร้อน
ของประชาชนหรือป้องกันความเสียหายต่อราชการจะให้ผู้บังคับบัญชาส่ังพักราชการผู้นั้นไว้ก่อนกไ็ด้ 
ในกรณีเช่นนั้น ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีและอ านาจส่ังพักราชการไว้จนกว่าการด าเนินการทางวินัย 
จะแล้วเสร็จ โดยให้ถือว่าการส่ังพักราชการดังกล่าวเป็นการส่ังพักราชการตามมาตรา ๑๒๓ 

การไต่สวนและการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ร.ตร. ก าหนด 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีมาตรการในการรักษาความลับเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนหรือกล่าวโทษ มาตรการในการ
ด าเนินการให้เกิดความรวดเร็ว และการรับฟังค าช้ีแจงของผู้ถูกกล่าวหาด้วย  

ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่า
เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ในกรณีท่ี ก.ร.ตร. พิจารณาแล้วเห็นว่า แมก้รณีจะไม่มีมูลเพราะเป็นการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของ ก.ตร. แต่ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ ก.ตร. นั้น ไม่เป็นไปตาม 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ให้ ก.ร.ตร. เสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี ก.ตร. หรือหน่วยงานอืน่ใด
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ ก.ตร. นั้นใหม่ได้ 

 
มาตรา ๔๕  ในการไต่สวนข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น ให้ ก.ร.ตร. และข้าราชการต ารวจ 

ท่ี ก.ร.ตร. มอบหมายตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง มีอ านาจดังต่อไปนี้  
(๑) เรียกผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน เจ้าหน้าท่ี หรือบุคคลอื่นใด มาช้ีแจงหรือแสดง

ความเห็น หรือส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา โดยให้น าความในมาตรา ๑๒๐  
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

(๒) แจ้งผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจท่ีถูกร้องเรียนเพื่อพิจารณาส่ังให้
ข้าราชการต ารวจผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเป็นการช่ัวคราวระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น 

ในการด าเนินการตาม (๑) ในส่วนท่ีเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนและพยาน ผู้เรียกต้องค านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนและพยาน และไม่กอ่ให้เกิดความเดือดร้อนหรือภาระเกินสมควร  
เพื่อการนี้ ก.ร.ตร. จะก าหนดให้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและพยานตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ี ก.ร.ตร. ก าหนด หรือในกรณีท่ีเห็นสมควรจะมอบหมายให้ส านักงานคุ้มครองพยาน 



 ๑๘ 

กระทรวงยุติธรรม ด าเนินการเพื่อคุ้มครองพยานให้ก็ได้ และเพื่อการนี้ ให้ถือว่าผู้ร้องเรียนและพยาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

ให้ ก.ร.ตร. ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยอัตราและวิธีการจ่ายค่าเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก  
และค่าตอบแทนพยาน กรณีท่ีจ าเป็นต้องให้พยานมาให้ถ้อยค าเพิ่มเติมต่อหน้า ก.ร.ตร. หลักเกณฑ์
ดังกล่าวให้ใช้ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๖  ให้ส านักงานจเรต ารวจท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการ ช่วยเหลือ 

และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.ร.ตร. และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี ก.ร.ตร. มอบหมาย 
 

ลักษณะ ๖ 
ยศต ารวจและช้ันข้าราชการต ารวจ 

   
 
มาตรา ๔๗  ยศต ารวจมีตามล าดับดังต่อไปนี้ 
พลต ารวจเอก 
พลต ารวจโท 
พลต ารวจตรี 
พันต ารวจเอก 
พันต ารวจโท 
พันต ารวจตรี 
ร้อยต ารวจเอก 
ร้อยต ารวจโท 
ร้อยต ารวจตรี 
ดาบต ารวจ 
จ่าสิบต ารวจ 
สิบต ารวจเอก 
สิบต ารวจโท 
สิบต ารวจตรี 
ว่าท่ียศใดให้ถือเสมือนมียศนั้น ถ้าผู้ซึ่งมียศต ารวจเป็นหญิง ให้เติมค าว่า “หญิง” 

ท้ายยศต ารวจนั้นด้วย 
 
มาตรา ๔๘  ช้ันข้าราชการต ารวจมีดังต่อไปนี้ 
(๑) ช้ันสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศต้ังแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
(๒) ช้ันประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบต ารวจตรี สิบต ารวจโท สิบต ารวจเอก  

จ่าสิบต ารวจ และดาบต ารวจ 
(๓) ช้ันพลต ารวจ ได้แก่ พลต ารวจส ารอง 
พลต ารวจส ารอง คือ ผู้ท่ีได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ โดยได้รับการคัดเลือก

หรือสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 



 ๑๙ 

มาตรา ๔๙  การแต่งต้ังยศต ารวจช้ันสัญญาบัตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. และให้ท าโดยประกาศพระบรมราชโองการ 

การแต่งต้ังยศต ารวจช้ันสัญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ อาจกระท าได้โดยประกาศ 
พระบรมราชโองการ 

ในระหว่างท่ียังไม่มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งต้ังยศต ารวจช้ันสัญญาบัตร  
จะแต่งต้ังว่าท่ียศต ารวจช้ันสัญญาบัตรเป็นการช่ัวคราวก็ได้ โดยให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้ส่ัง
แต่งต้ัง 

(๑) ต้ังแต่ว่าท่ียศพลต ารวจตรีขึ้นไป ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ส่ังแต่งต้ัง 
(๒) ต้ังแต่ว่าท่ียศร้อยต ารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าว่าท่ียศพันต ารวจเอก  

ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้ส่ังแต่งต้ัง 
 
มาตรา ๕๐  การแต่งต้ังยศต ารวจช้ันประทวน ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

หรือผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการขึ้นไปซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
เป็นผู้ส่ังแต่งต้ัง  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร.  

การแต่งต้ังยศต ารวจช้ันประทวนเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
เป็นผู้ส่ังแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๕๑  การถอดหรือการออกจากยศต ารวจช้ันสัญญาบัตร ให้เป็นไปตาม

ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ และให้ท าโดยประกาศพระบรมราชโองการ 
 
มาตรา ๕๒  การให้ออกจากว่าท่ียศต ารวจช้ันสัญญาบัตรหรือการถอดหรือการออก

จากยศต ารวจช้ันประทวน ให้ผู้มีอ านาจส่ังตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม หรือมาตรา ๕๐ แล้วแต่กรณี  
ส่ังได้ตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
ลักษณะ ๗ 

ระเบียบข้าราชการต ารวจ 
   

 
หมวด ๑  

การจัดระเบียบราชการข้าราชการต ารวจ 
   

 
มาตรา ๕๓  การจัดระเบียบข้าราชการต ารวจตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้ค านึงถึงระบบคุณธรรม ดังต่อไปนี้ 
(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 

ต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ 
ของทางราชการ 

(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องค านึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ 
ขององค์กรและลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 



 ๒๐ 

(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนต าแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่น 
แก่ข้าราชการต ารวจต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากอาวุโส ผลงาน ศักยภาพ  
และความประพฤติ และจะน าความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบ 
การพิจารณามิได้ 

(๔) การด าเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง  

 
หมวด ๒ 

ต าแหน่งและการก าหนดต าแหน่ง 
   

 
มาตรา ๕๔  ต าแหน่งข้าราชการต ารวจมี ๕ สายงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) สายงานบริหาร  
(๒) สายงานอ านวยการและสนับสนุน  
(๓) สายงานสอบสวน ได้แก่ งานเกี่ยวกับการสอบสวนและงานสืบสวนท่ีเกี่ยวเนื่อง

กับงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการสอบสวน  
และกฎหมายอื่น 

(๔) สายงานป้องกันและปราบปราม ได้แก่ งานสืบสวน งานป้องกันและปราบปราม 
และงานอื่นท่ี ก.ตร. ก าหนด 

(๕) สายงานวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ งานเกี่ยวกับการแพทย์ การพยาบาล การพิสูจน์
หลักฐาน และการสอนในกองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยต ารวจ หรือสถาบันการศึกษาอื่น 
ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ และงานอื่นท่ีมีลักษณะเป็นวิชาชีพตามท่ี ก.ตร. ก าหนด 

ต าแหน่งใดอยู่ในสายงานใดให้เป็นไปตามท่ี ก.ตร. ก าหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้ง 
กับการแบ่งสายงานตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๕๕  ต าแหน่งข้าราชการต ารวจท่ีมียศมีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(๒) จเรต ารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและรองจเรต ารวจแห่งชาติ 
(๔) ผู้บัญชาการ ผู้บัญชาการสอบสวน และจเรต ารวจ 
(๕) รองผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการสอบสวน และรองจเรต ารวจ 
(๖) ผู้บังคับการและผู้บังคับการสอบสวน 
(๗) รองผู้บังคับการและรองผู้บังคับการสอบสวน 
(๘) ผู้ก ากับการและผู้ก ากับการสอบสวน  
(๙) รองผู้ก ากับการและรองผู้ก ากับการสอบสวน 
(๑๐) สารวัตรและสารวัตรสอบสวน 
(๑๑) รองสารวัตร รองสารวัตรสอบสวน รองสารวัตรสืบสวนในการสอบสวน 
(๑๒) ผู้บังคับหมู่และผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 
(๑๓) รองผู้บังคับหมู่ 



 ๒๑ 

ก.ตร. จะก าหนดให้มีต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น โดยจะให้มีช่ือต าแหน่งใดเทียบกับ
ต าแหน่งตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยให้ก าหนดไว้ในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๕๖  ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้า 

ส่วนราชการ มีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก าหนดแนวทาง

และแผนการปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ
ท่ีนายกรัฐมนตรีและ ก.ตร. ก าหนด รวมท้ังก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตร ี

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๓) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(๔) วางระเบียบหรือท าค าส่ังเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติการเกี่ยวกับ

การใช้อ านาจ หรือการปฏิบัติหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น 
ระเบียบหรือค าส่ังดังกล่าวจะขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัตินี้ 
หรือกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญามิได้ 

(๕) รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้การแต่งต้ังและโยกย้ายข้าราชการต ารวจ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎ ก.ตร. โดยเคร่งครัด 

(๖) ดูแลให้หน่วยงานทุกหน่วยโดยเฉพาะต ารวจภูธรจังหวัดและสถานีต ารวจ 
มีก าลังพล งบประมาณ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตามมาตรฐานท่ี ก.ตร. ก าหนดตามมาตรา ๑๖ (๕) 

 
มาตรา ๕๗  ให้มีจเรต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้ช่วย 

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือรองจเรต ารวจแห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจ 
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติตามท่ีผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติก าหนดหรือมอบหมาย 

ต าแหน่งรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติต้องมีผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการ
สอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคน และเคยด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการในสายงานป้องกันและปราบปราม 
อย่างน้อยหนึ่งคน 

ต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ต้องมีผู้ซึ่งเคยด ารงด ารงต าแหน่ง 
รองผู้บัญชาการสอบสวนอย่างน้อยสองคน และเคยด ารงต าแหน่งรองผู้บัญชาการในสายงานป้องกัน
และปราบปรามอย่างน้อยสองคน 

 
มาตรา ๕๘  ในกองบัญชาการหนึ่ง ให้มีผู้บัญชาการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น และให้มผู้ีบัญชาการสอบสวน
คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการสอบสวนภายในกองบัญชาการ และจะให้มีรองผู้บัญชาการ 
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการตามท่ี 
ผู้บัญชาการมอบหมาย และให้มีรองผู้บัญชาการสอบสวนรับผิดชอบงานด้านการสอบสวนรองจาก 
ผู้บัญชาการสอบสวนตามท่ีผู้บัญชาการสอบสวนมอบหมายด้วยก็ได้ 



 ๒๒ 

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะ
เทียบเท่ากองบัญชาการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวมีหน้าท่ีและอ านาจ 
และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้บัญชาการด้วย 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บัญชาการสอบสวนให้ร่วมมือและรายงานให้ผู้บัญชาการ
ทราบด้วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๕๙  ผู้บัญชาการมีหน้าท่ีและอ านาจ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารราชการของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๒) ควบคุมและก ากับดูแลบุคลากร การบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 

สถานท่ี และทรัพย์สินอื่นของกองบัญชาการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ของทางราชการ ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(๓) หน้าท่ีและอ านาจของกองบัญชาการตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  
เว้นแต่อ านาจในการสอบสวนและการท าความเห็นทางคดี ให้เป็นอ านาจของผู้บัญชาการสอบสวน 

(๔) พิจารณาแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรต าแหน่งต้ังแต่ 
รองผู้บังคับการลงไปภายในเขตอ านาจตามมาตรา ๗๒ (๓) และ (๕) แต่การแต่งต้ังโยกย้าย 
ข้าราชการต ารวจท่ีด ารงต าแหน่งต้ังแต่รองผู้บังคับการสอบสวนลงไป ให้แต่งต้ังตามข้อเสนอ 
ของผู้บัญชาการสอบสวน แต่ในกรณีท่ีเห็นว่าข้อเสนอแนะของผู้บัญชาการสอบสวนมิได้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายหรือกฎ ก.ตร. ก าหนด ให้มีอ านาจส่ังให้ผู้บัญชาการสอบสวนทบทวน 
ให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายหรือกฎ ก.ตร. ก าหนด 

(๕) พิจารณาและส่ังเล่ือนเงินเดือนประจ าปีข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร 
ต าแหน่งต้ังแต่รองผู้บัญชาการลงไปภายในเขตอ านาจท่ีไม่อยู่ในอ านาจของผู้บังคับการตามมาตรา ๖๑ (๗)  
แต่การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการต ารวจท่ีด ารงต าแหน่งต้ังแต่รองผู้บัญชาการสอบสวนลงไป  
ให้พิจารณาตามข้อเสนอของผู้บัญชาการสอบสวน ในกรณีท่ีเห็นว่าข้อเสนอแนะของผู้บัญชาการสอบสวน
มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๙๑ หรือกฎ ก.ตร. ก าหนด ให้มีอ านาจส่ังให้ผู้บัญชาการสอบสวน
ทบทวนให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายหรือกฎ ก.ตร. ก าหนด 

(๖) เป็นผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติในราชการท่ัวไปของกองบัญชาการ 
(๗) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมท้ังปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บัญชาการต ารวจ

แห่งชาติทุกส่ีเดือน หรือตามระยะเวลาท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด 
(๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ 

ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ในกรณีตาม (๔) หรือ (๕) ถ้าผู้บัญชาการสอบสวนทบทวนแล้วยังยืนยัน 

ตามข้อเสนอเดิม แต่ผู้บัญชาการเห็นว่าการด าเนินการนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ ก.ตร.  
ให้ผู้บัญชาการมีอ านาจออกค าส่ังให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎ ก.ตร. แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับ
ผลกระทบจากค าส่ังดังกล่าวที่จะร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ตร. หรือฟ้องศาลปกครอง แล้วแต่กรณี 

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี  
ในเรื่องใดก าหนดให้การด าเนินการใดเป็นอ านาจของอธิบดีหรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
ให้ผู้บัญชาการมีอ านาจเช่นว่านั้นในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ในส่วนท่ี
เกี่ยวกับการปฏบิัติราชการในกองบัญชาการ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ตร. ก าหนด 



 ๒๓ 

มาตรา ๖๐  ในกองบังคับการหนึ่ง ให้มีผู้บังคับการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองบังคับการนั้น และให้มีผู้บังคับการสอบสวน
คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการสอบสวนภายในกองบังคับการ และจะให้มีรองผู้บังคับการ 
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บังคับการตามท่ี 
ผู้บังคับการมอบหมาย และให้มีรองผู้บังคับการสอบสวนรับผิดชอบงานด้านการสอบสวนรองจาก 
ผู้บังคับการสอบสวนตามท่ีผู้บังคับการสอบสวนมอบหมายด้วยก็ได้  

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะ
เทียบเท่ากองบังคับการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวมีหน้าท่ีและอ านาจ 
และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้บังคับการด้วย 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บังคับการสอบสวนให้ร่วมมือและรายงานให้ผู้บังคับการ
ทราบด้วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ตร. ก าหนด 

 
มาตรา ๖๑  ผู้บังคับการมีหน้าท่ีและอ านาจ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๒) หน้าท่ีและอ านาจของกองบังคับการตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง เวน้แต่อ านาจ

ในการสอบสวนและการท าความเห็นทางคดี  
(๓) ควบคุมและก ากับดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานท่ี และทรัพย์สินอื่น 

ของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. 
และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(๔) เสนอแนะการแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการ 
และสถานีต ารวจท่ีอยู่ในเขตอ านาจ ต้ังแต่ระดับผู้ก ากับการลงไปต่อผู้บัญชาการท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา  

(๕) ส่ังให้ข้าราชการต ารวจต้ังแต่ระดับผู้ก ากับการลงไปไปช่วยราชการ 
ในส่วนราชการอื่นท่ีอยู่ในเขตอ านาจตามความจ าเป็นเป็นการช่ัวคราวไม่เกินหกเดือน ในกรณีท่ี 
มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะส่ังให้ไปช่วยราชการเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีก็ได้  
แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาก่อน 

(๖) เสนอแนะและให้ความเห็นในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อการเล่ือน
เงินเดือนประจ าปีส าหรับข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรต าแหน่งรองผู้บังคับการและผู้ก ากับการ 
ในเขตอ านาจ 

(๗) พิจารณาและส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการต ารวจต าแหน่งต้ังแต่รองผู้ก ากับการ
ลงไปในเขตอ านาจ ในการพิจารณาดังกล่าวส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งต้ังแต่รองผู้ก ากับการลงไป 
ต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นด้วย 

(๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ 
ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

อ านาจในการสอบสวนและการท าความเห็นทางคดีตาม (๒) และอ านาจตาม (๔) 
(๕) และ (๖) ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานสอบสวน ให้เป็นอ านาจของผู้บังคับการสอบสวน 



 ๒๔ 

หน้าท่ีและอ านาจของผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดในการก ากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการต ารวจท่ีสังกัดกองบัญชาการอื่น และปฏิบัติราชการประจ าอยู่ในจังหวัดนั้น  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังของส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ 
หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรีด้วย  ในการนี้ ให้มีอ านาจส่ังการใด ๆ 
เพื่อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือยับยั้งการกระท าใด ๆ  
ของข้าราชการต ารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในจังหวัดท่ีขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ัง 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือกองบัญชาการ มติของคณะรัฐมนตรี หรือการส่ังการ 
ของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานส านักงานต ารวจแห่งชาติและกองบัญชาการท่ีเกี่ยวข้อง  
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด 

 
มาตรา ๖๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ (๕) ในส่วนราชการต่าง ๆ ของส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ จะให้มีต าแหน่งข้าราชการต ารวจต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด และคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งอย่างใด และจะให้มียศหรือไม่ และถ้าให้มียศจะให้มียศใด รวมตลอดถึงการตัดโอน
ต าแหน่งจากส่วนราชการหนึ่งไปเพิ่มให้อีกส่วนราชการหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ี ก.ตร. ก าหนด  
โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้ง 
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ าซ้อน และการประหยัดเป็นหลัก  

ให้เป็นหน้าท่ีของ ก.ตร. ท่ีจะต้องทบทวนอัตราก าลังของแต่ละส่วนราชการ 
ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบและปริมาณของงานท่ีเปล่ียนแปลงไปใหทั้นต่อสถานการณ์ 

 
มาตรา ๖๓  ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๕ ในสายงาน

สอบสวนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีงานสอบสวนจริง และสายงานป้องกันและปราบปรามท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 
งานป้องกันและปราบปรามจริง ได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามอัตราท่ี ก.ตร. ก าหนด 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง โดยจะก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวซึ่งปฏิบัติหน้าท่ี
ประจ าท่ีสถานีต ารวจได้รับเงินเพิ่มพิเศษสูงกว่าผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานอื่นก็ได้ 

ให้ ก.ตร. และกระทรวงการคลังร่วมกนัพิจารณาทบทวนเงินเพิ่มพิเศษ 
ตามวรรคหนึ่งให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในทุกสามปี 

ในการก าหนดจ านวนเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
และการให้ความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 
และการด ารงตนอยู่ในความยุติธรรมได้อย่างมีเกียรติ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนท่ีรัฐจ่ายให้แก่
ข้าราชการฝ่ายอื่นท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมประกอบด้วย 

 
หมวด ๓ 

การบรรจุ การแต่งต้ัง และการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
   

 
มาตรา ๖๔  ผู้ท่ีจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ ต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 



 ๒๕ 

(๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง  
(๕) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 
 
มาตรา ๖๕  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจตามพระราชบัญญัตินี ้

ให้ผู้บังคับบัญชาตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง 
 
มาตรา ๖๖  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจช้ันพลต ารวจ  

ช้ันประทวน และช้ันสัญญาบัตร ให้บรรจุจากบุคคลผู้ได้รับคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขัน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

ในกฎ ก.ตร. และให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับมอบอ านาจจากผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน 

 
มาตรา ๖๗  ในการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรท่ีมิใช่ต าแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนราชการใด ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าผู้ท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย

ต ารวจ ให้ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งมีคะแนนเฉล่ียตลอดหลักสูตรสูงสุดมีสิทธิเลือกก่อน
เรียงตามล าดับไป  

(๒) ถ้าผู้ท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือแข่งขันได้ ให้ผู้ท่ีสอบ
คัดเลือกหรือแข่งขันได้เป็นล าดับท่ีหนึ่งมีสิทธิเลือกก่อนเรียงตามล าดับไป  

(๓) ในกรณีอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ให้ด าเนินการตามวิธีการท่ี ก.ตร. ก าหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามท่ี ก.ตร. ก าหนด 
 
มาตรา ๖๘  ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจตามมาตรา ๖๖ 

ให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทดลอง การประเมินผลการทดลอง การรายงาน

ผลการทดลอง และการยกเว้นไม่ต้องทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ รวมท้ังการส่ังให้ออกจากราชการ 
อันเนื่องมาจากการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 

ผู้ใดถูกส่ังให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ไม่ให้ถือว่าผู้นั้น
เคยเป็นข้าราชการต ารวจ  แต่ท้ังนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือการรับ
เงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นท่ีได้รับจากทางราชการในระหว่างท่ีผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

 
มาตรา ๖๙  ในการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ 

ในช้ันสัญญาบัตรท่ีมิใช่ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ผู้บังคับบัญชาต้องแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในสายงานอ านวยการและสนับสนุน สายงานสอบสวน และสายงานป้องกัน 
และปราบปราม อย่างน้อยสายงานละหนึ่งปี และด ารงต าแหน่งรองสารวัตรสืบสวนในการสอบสวน
อย่างน้อยหนึ่งปี เว้นแต่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะในการด ารงต าแหน่งดังกล่าว  ท้ังนี้ มิให้น าความใน 
มาตรา ๘๒ มาใช้บังคับ 



 ๒๖ 

ในการแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปในสายงานใด  
ให้พิจารณาตามความรู้ความสามารถ ทักษะ ความสมัครใจ และความจ าเป็นของทางราชการ
ประกอบกัน และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหมวดนี้  

 
มาตรา ๗๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๗๕ การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่ง 

ให้แต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(๑) ต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง

จากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจเอกซึ่งด ารงต าแหน่งจเรต ารวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ   

(๒) ต าแหน่งจเรต ารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จะได้ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจโทหรือพลต ารวจเอก และเคยด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือรองจเรต ารวจแห่งชาติมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  
แต่ในกรณีท่ีไม่มีผู้ใดเคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมาแล้วถึงสองปี  
ให้แต่งต้ังผู้ท่ีเคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาตินานท่ีสุดเรียงตามล าดับ  

(๓) ต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและรองจเรต ารวจแห่งชาติ จะได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจโท และเคยด ารงต าแหน่ง 
ผู้บัญชาการ ผู้บัญชาการสอบสวน หรือจเรต ารวจ มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

(๔) ต าแหน่งผู้บัญชาการและจเรต ารวจ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
จากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรีหรือพลต ารวจโท และเคยด ารงต าแหน่งรองผู้บัญชาการ  
รองผู้บัญชาการสอบสวน หรือรองจเรต ารวจ มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  

(๕) ต าแหน่งรองผู้บัญชาการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจาก
ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรี และเคยด ารงต าแหน่งผู้บังคับการหรือผู้บังคับการสอบสวน  
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  

(๖) ต าแหน่งผู้บังคับการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจากข้าราชการ
ต ารวจยศพันต ารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันต ารวจเอก (พิเศษ) หรือพลต ารวจตรี  
และเคยด ารงต าแหน่งรองผู้บังคับการหรือรองผู้บังคับการสอบสวน มาแล้วไม่น้อยกว่าส่ีปี  

(๗) ต าแหน่งรองผู้บังคับการ ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจเอก 
หรือพันต ารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงนิเดือนพันต ารวจเอก (พิเศษ) และเคยด ารงต าแหน่งผู้ก ากับการ
หรือผู้ก ากับการสอบสวน มาแล้วไม่น้อยกว่าส่ีปี 

(๘) ต าแหน่งผู้ก ากับการ ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจโท 
หรือพันต ารวจเอก และเคยด ารงต าแหน่งรองผู้ก ากับการหรือรองผู้ก ากับการสอบสวน มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าส่ีปี 

(๙) ต าแหน่งรองผู้ก ากับการ ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจโท  
และเคยด ารงต าแหน่งสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่าส่ีปี 

(๑๐) ต าแหน่งสารวัตร ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจยศร้อยต ารวจเอกขึ้นไป 
แต่ไม่สูงกว่าพันต ารวจโท และเคยด ารงต าแหน่งรองสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี  

(๑๑) ต าแหน่งรองสารวัตร ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจยศร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
แต่ไม่สูงกว่าร้อยต ารวจเอก 



 ๒๗ 

(๑๒) ต าแหน่งผู้บังคับหมู่ ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจยศสิบต ารวจตรีขึ้นไป 
แต่ไม่สูงกว่าดาบต ารวจ 

(๑๓) ต าแหน่งรองผู้บังคับหมู่ ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจช้ันพลต ารวจ 
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งจริง มิให้นับระยะเวลา

ทวีคูณ และให้นับจนถึงวันส้ินปีงบประมาณท่ีมีการแต่งต้ัง  
การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจแต่งต้ัง 

ให้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าด้วยก็ได้ 
การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสายงานสอบสวนให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ 
 
มาตรา ๗๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่ง

ตามมาตรา ๗๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๑)  

ให้ ก.ตร. ด าเนินการคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๐ (๑) โดยค านึงถึงอาวุโส ความรู้
ความสามารถในการบริหารงาน และประสบการณ์ในงานด้านสอบสวน หรืองานป้องกัน 
และปราบปรามประกอบกัน แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง  

(๒) การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๒) (๓) และ (๔)
ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จเรต ารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการต ารวจซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๐ (๒) (๓) และ (๔) แล้วแต่กรณี  
เสนอ ก.ตร. เพื่อตรวจสอบ เมื่อ ก.ตร. เห็นว่าการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ท่ีพระราชบัญญัตินี้ก าหนด ให้ ก.ตร. เสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

ในกรณีท่ี ก.ตร. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ท่ีพระราชบัญญัตินี้ก าหนด ให้แจ้งให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

 
มาตรา ๗๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่ง

ตามมาตรา ๗๐ (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๕) และ (๖) 

ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จเรต ารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๐ (๕) และ (๖) แล้วแต่กรณี ไม่ว่าอยู่ในส านักงาน 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือกองบัญชาการใด แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

(๒) การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๗) ในส านักงาน 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๐ (๗) ในส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
แล้วให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้ส่ังแต่งต้ัง 



 ๒๘ 

(๓) การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๗)  
ในกองบัญชาการท่ีไม่สังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการ
ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๐ (๗) ในกองบัญชาการนั้น แล้วให้ผู้บัญชาการ
เป็นผู้ส่ังแต่งต้ัง 

(๔) การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๘) (๙) (๑๐) 
(๑๑) (๑๒) และ (๑๓) ในส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และจเรต ารวจแห่งชาติร่วมกันพิจารณาคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๗๐ (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) แล้วแต่กรณี ซึ่งด ารงต าแหน่งในส านักงาน 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ แล้วให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้ส่ังแต่งต้ัง 

(๕) การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๘) (๙) (๑๐) 
(๑๑) (๑๒) และ (๑๓) ในกองบัญชาการท่ีมิได้สังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
ให้ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๐ (๘) (๙) 
(๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) แล้วแต่กรณี ซึ่งด ารงต าแหน่งในกองบัญชาการนั้น แล้วให้ผู้บัญชาการ
เป็นผู้ส่ังแต่งต้ัง  

การแต่งต้ังตาม (๔) และ (๕) ใหผู้้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการ 
รับฟังความเห็นตามข้อเสนอแนะของผู้บังคับการท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

 
มาตรา ๗๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๗๔ การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ 

(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) ให้แต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(๑) การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้พิจารณา

จากข้าราชการต ารวจในสายงานตามมาตรา ๕๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ท้ังหมดไม่ว่าจะด ารงต าแหน่งในส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือกองบัญชาการใด  

(๒) การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑)  
ให้พิจารณาเฉพาะจากข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งในส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
หรือกองบัญชาการท่ีมิได้สังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเดียวกับท่ีมีต าแหน่งว่างลง 

การแต่งต้ังตาม (๑) และ (๒) ต้องพิจารณาแต่งต้ังจากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในการ
ประเมินตามมาตรา ๗๕ เรียงตามล าดับ ในกรณีท่ีมีคะแนนประเมินเท่ากัน และไม่สามารถแต่งต้ัง 
ผู้ได้รับคะแนนเท่ากันท้ังหมด ให้แต่งต้ังตามความรู้ความสามารถอันเป็นท่ีประจักษ์ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ี ก.ตร. ก าหนด  

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเล่ียงได้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานหรือต าแหน่งใดเป็นการเฉพาะ  
เพื่อให้มีการแต่งต้ังด้วยวิธีการท่ีแตกต่างไปจากท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานี้กไ็ด้ โดยในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้ระบุหน่วยงานหรือต าแหน่งไว้ให้ชัดเจน โดยจะก าหนดให้ใช้เป็นการท่ัวไปไม่ได้ 

 
มาตรา ๗๔  ในการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองผู้ก ากับการหรือผู้ก ากับการ 

เป็นครั้งแรก ให้แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสถานีต ารวจระดับเล็กหรือระดับกลางก่อน  
และเมื่อด ารงต าแหน่งครบสองปีแล้ว อาจย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานีต ารวจระดับใหญ่ได้  



 ๒๙ 

การจะแต่งต้ังให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งในสถานีต ารวจระดับเล็กหรือระดับกลาง 
ให้พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินตามมาตรา ๗๕ ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจากการประเมิน 
ตามมาตรา ๗๕ มีสิทธิเลือกก่อนเรียงตามล าดับตามจ านวนต าแหน่งท่ีว่างอยู ่

การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองผู้ก ากับการหรือผู้ก ากับการสถานีต ารวจระดับใหญ่ 
ให้แต่งต้ังจากผู้เคยด ารงต าแหน่งในสถานีต ารวจระดับเล็กหรือระดับกลางมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

 
มาตรา ๗๕  การประเมินตามมาตรา ๗๓ ให้ประเมินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี ้
(๑) ความอาวุโสในการด ารงต าแหน่ง โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งนานท่ีสุดมีอาวุโสสูงสุด

และได้รับคะแนน ๕๐ คะแนน และผู้มีอาวุโสล าดับถัดไป ให้ได้รับคะแนนลดลงปีละ ๕ คะแนน  
ในกรณีท่ีมีอาวุโสเท่ากัน ให้ได้รับคะแนนเท่ากัน  ท้ังนี้ โดยให้นับต้ังแต่วันท่ีด ารงต าแหน่งจนถึง 
วันส้ินปีงบประมาณท่ีมีการประเมิน 

(๒) ความรู้ความสามารถท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน มีคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  
โดยใหผู้้บังคับบัญชาประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ตร. ก าหนด 

(๓) ความพึงพอใจในบริการท่ีประชาชนได้รับ มีคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  
โดยให้ประเมินตามมาตรา ๗๖ 

ส าหรับข้าราชการต ารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีมิได้มีภารกิจในการบริการ
ประชาชนโดยตรงตามท่ี ก.ตร. ก าหนด ให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจแทนการประเมิน 
ความพึงพอใจของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ตร.ก าหนด แต่หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังกล่าวต้องก าหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานนั้น
ได้รับคะแนนตามท่ีหน่วยงานนัน้ได้รับ  

ในกรณีท่ี ก.ตร. ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามมาตรานี้ 
หรือมาตรา ๗๖ วรรคสอง  การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้พิจารณาแต่งต้ังตามหลักอาวุโส  
โดยข้าราชการต ารวจผู้ใดด ารงต าแหน่งก่อน ให้ถือว่ามีอาวุโสสูงกว่า ในกรณีท่ีด ารงต าแหน่งพร้อมกัน 
ให้พิจารณาการด ารงต าแหน่งในระดับถัดลงไปตามล าดับ  

 
มาตรา ๗๖  การประเมินตามมาตรา ๗๕ (๓) ให้ประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(๑) ให้มีการประเมินความพึงพอใจในบริการท่ีประชาชนได้รับจากสถานีต ารวจ  

กองก ากับการ หรือหน่วยงานอืน่ท่ีเทียบเท่า และเมื่อหน่วยงานได้รับคะแนนความพึงพอใจ 
เป็นจ านวนเท่าใด ให้ถือว่าผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานนัน้ได้รับคะแนนนั้นเท่ากัน  

(๒) คะแนนความพึงพอใจในบริการท่ีประชาชนได้รับของหน่วยงานในระดับ 
กองบังคับการใด ให้ถือเอาคะแนนความพึงพอใจในบริการท่ีประชาชนได้รับของทุกสถานีต ารวจ  
กองก ากับการ หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าท่ีอยู่ในสังกัดมาเฉล่ีย ได้จ านวนเท่าใดให้ถือเป็นคะแนน 
ความพึงพอใจในบริการท่ีประชาชนได้รับของกองบังคับการนั้น และให้ถือว่าผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ี 
ในกองบังคับการนั้นได้รับคะแนนนัน้เท่ากัน 



 ๓๐ 

(๓) คะแนนความพึงพอใจในบริการท่ีประชาชนได้รับของหน่วยงานในระดับ
กองบัญชาการใด ให้ถือเอาคะแนนความพึงพอใจในบริการท่ีประชาชนได้รับของทุกกองบังคับการ 
ท่ีอยู่ในสังกัดมาเฉล่ีย ได้จ านวนเท่าใดให้ถือเป็นคะแนนความพึงพอใจในบริการท่ีประชาชนได้รับ 
ของกองบัญชาการนั้น และให้ถือว่าผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในกองบัญชาการนั้นได้รับคะแนนนั้นเท่ากัน 

ในการประเมินความพึงพอใจในบริการท่ีประชาชนได้รับส าหรับหน่วยงานตาม (๑)  
ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม 
มิติความมีประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ และความสะดวกในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ตร. ก าหนด  และเมื่อผลการส ารวจเป็นประการใด
ให้ประกาศให้ประชาชนและแจ้งให้หน่วยงานท่ีถูกประเมินทราบด้วย  

ในการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนตามวรรคสอง ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

 
มาตรา ๗๗  การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจในสายงานสอบสวนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(๑) ผู้บัญชาการสอบสวน จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจากข้าราชการ

ต ารวจยศพลต ารวจตรีหรือพลต ารวจโท และเคยด ารงต าแหน่งรองผู้บัญชาการสอบสวนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสามปี  

(๒) รองผู้บัญชาการสอบสวน จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจาก
ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรี และเคยด ารงต าแหน่งผู้บังคับการสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  

(๓) ผู้บังคับการสอบสวน จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจากข้าราชการ
ต ารวจยศพันต ารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันต ารวจเอก (พิเศษ) หรือพลต ารวจตรี และเคยด ารง
ต าแหน่งรองผู้บังคับการสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่าส่ีปี  

(๔) รองผู้บังคับการสอบสวน ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจเอก 
หรือพันต ารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงนิเดือนพันต ารวจเอก (พิเศษ) และเคยด ารงต าแหน่ง 
ผู้ก ากับการสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่าส่ีปี  

(๕) ผู้ก ากับการสอบสวน ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจโท 
หรือพันต ารวจเอก และเคยด ารงต าแหน่งรองผู้ก ากับการสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่าส่ีปี  

(๖) รองผู้ก ากับการสอบสวน ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจโท  
และเคยด ารงต าแหน่งสารวัตรสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่าส่ีปี  

(๗) สารวัตรสอบสวน ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจยศร้อยต ารวจเอกขึ้นไป 
แต่ไม่สูงกว่าพันต ารวจโท และเคยด ารงต าแหน่งรองสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี โดยในระหว่าง
เวลาดังกล่าวต้องด ารงต าแหน่งรองสารวัตรสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  

(๘) รองสารวัตรสอบสวน ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจยศร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
แต่ไม่สูงกว่าร้อยต ารวจเอก ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
หรือส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย  โดยจะแต่งต้ังจากผู้ท่ีด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีและผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ท่ี ก.ตร. ก าหนดด้วยก็ได้ 



 ๓๑ 

(๙) ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจช้ันประทวนท่ีมียศ 
จ่าสิบต ารวจหรือดาบต ารวจ และเคยด ารงต าแหน่งผู้บังคับหมู่มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  

 
มาตรา ๗๘  ให้น าความในมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ มาใช้บังคับ 

กับการแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๑) (๒) และ (๓) ด้วยโดยอนุโลม  
แต่ในการพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ัง ให้พิจารณาจากผู้อยู่ในสายงานสอบสวน 

 
มาตรา ๗๙  เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๖) (๗) และ (๘) ผู้ใดด ารงต าแหน่ง

เป็นระยะเวลาตามท่ีก าหนดและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถตามท่ี ก.ตร. ก าหนดแล้ว  
ใหป้รับต าแหน่งให้สูงขึ้นตามล าดับ  

เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๕)  ผู้ใดด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลาตามท่ี
ก าหนดและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถตามท่ี ก.ตร.ก าหนดแล้ว ให้แต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๔) ตามอัตราก าลังท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติมีอยู่ ในกรณีท่ีไม่อาจแต่งต้ัง 
ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวในคราวเดียวกันได้ท้ังหมด ให้แต่งต้ังตามหลัก
อาวุโสตามท่ีก าหนดในมาตรา ๗๕ วรรคสาม   

 
มาตรา ๘๐  การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้ไปด ารงต าแหน่งอื่นในระดับเดียวกัน

ตามมาตรา ๗๐ (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) และในสายงานเดียวกัน และในส านักงานผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติหรือกองบัญชาการเดียวกัน ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อเป็นไปตามความสมัครใจ 
หรือด ารงต าแหน่งนั้นมาเกินส่ีปีแล้ว หรือมีความจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเล่ียงได้เพื่อประโยชน์ 
ของทางราชการ หรือเพื่อมิให้เสียหายแก่ทางราชการ หรือเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
โดยให้เป็นอ านาจของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติส าหรับการแต่งต้ังในส านักงานผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ  และผู้บัญชาการส าหรับการแต่งต้ังในกองบัญชาการท่ีมิได้สังกัดส านักงานผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ เป็นผู้ส่ัง โดยต้องระบุเหตุผลให้ชัดแจ้งไว้ในค าส่ังแต่งต้ัง และในกรณีการแต่งต้ัง 
เพราะเหตุเพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือเพื่อมิให้เสียหายแก่ทางราชการต้องระบุในค าส่ัง 
ส าหรับแต่ละบุคคลว่าทางราชการจะได้ประโยชน์อย่างใดหรือผู้นั้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ราชการอย่างใด  

การแต่งต้ังตามวรรคหนึ่งส าหรับต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) 
ไปด ารงต าแหน่งต่างส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือต่างกองบัญชาการ หรือเป็นการแต่งต้ัง
ต่างสายงานท่ีมิใช่เป็นการแต่งต้ังเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๖๙  ให้กระท าได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้
ในวรรคหนึ่ง และต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. ก่อน เมื่อ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบแล้ว ในกรณี
เป็นการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง  
ในกรณีเป็นการแต่งต้ังต าแหน่งอื่น ให้เป็นอ านาจของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้แต่งต้ัง  

ในกรณีท่ีข้าราชการต ารวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือประพฤติตน 
ไม่เหมาะสม และการให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งท่ีด ารงอยู่จะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ 
ทางวินัยหรือการสอบสวนหาข้อเท็จจริงหรือก่อให้เกิดการเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาชนในพื้นท่ี  
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจแต่งต้ังตามวรรคหนึ่ง หรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติส าหรับต าแหน่ง 



 ๓๒ 

ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีอ านาจส่ังให้ข้าราชการต ารวจผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าท่ีหรือแต่งต้ัง 
ให้ไปด ารงต าแหน่งในฝ่ายอ านวยการของกองบัญชาการท่ีผู้นั้นสังกัดอยู่ ฝ่ายอ านวยการ 
ของส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือกองบัญชาการอื่น แล้วแต่กรณี ได้ 

การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๑๒) และ (๑๓) ในสายงาน
เดียวกันหรือต่างสายงานกันในส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือกองบัญชาการเดียวกัน 
หรือต่างส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือต่างกองบัญชาการ ให้เป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชา 
และตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.ตร.ก าหนด  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวต้องค านึงถึง 
ความสมัครใจ ความเป็นธรรม และไม่สร้างความเดือดร้อนเกินสมควร 

การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจไปด ารงต าแหน่งต่างส านักงานผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติหรือต่างกองบัญชาการตามวรรคสองและวรรคส่ี ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะปฏิเสธ 
ไม่จ่ายเงินค่าขนย้ายและค่าเดินทางมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีขอย้ายกลับภูมิล าเนาและผู้ขอสละสิทธิ 
ไม่รับค่าขนย้ายและค่าเดินทาง  

 
มาตรา ๘๑  ข้าราชการต ารวจผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ

เรียงล าดับอาวุโสหรือในการแต่งต้ัง ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ตร. ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ทราบค าส่ังแต่งต้ัง  

ค าร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.พ.ค.ตร. พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับค าร้องทุกข์ 

ค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นท่ีสุด เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผล 
การพิจารณาของ ก.พ.ค.ตร. ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของ ก.พ.ค.ตร. 

ในกรณีท่ี ก.พ.ค.ตร. หรือศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยหรือพิพากษาว่า 
ในการเรียงล าดับอาวุโสหรือในการแต่งต้ัง ผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ในพระราชบัญญัตินี้ในการเรียงล าดับอาวุโสหรือการแต่งต้ัง ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  
และใหผู้้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจพิจารณาลงโทษผู้นั้นตามควรแก่กรณีภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งจาก ก.พ.ค.ตร. หรือนับแต่วันท่ีศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาหรือค าส่ัง โดยไม่ต้อง
ด าเนินการสอบสวนอีก แล้วรายงานให้ ก.ตร. ทราบ ในกรณีท่ี ก.ตร. มีมติว่าการไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการจงใจเพื่อช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด 
ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและให้ผู้บงัคับบัญชาผู้มีอ านาจด าเนินการ
ลงโทษผู้นั้นโดยไม่ต้องด าเนินการสอบสวน   

ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือแอบอ้างอ านาจ 
ของบุคคลใด หรือเรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือกระท าการใดอันมิชอบ 
เพื่อให้มีการแต่งต้ังหรือไม่แต่งต้ังผู้ใดให้ด ารงต าแหน่งใดไม่ว่าการแต่งต้ังหรือไม่แต่งต้ังนั้นจะชอบ 
ด้วยหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  

 



 ๓๓ 

มาตรา ๘๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๙ การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจจากสายงานหนึ่ง
ไปด ารงต าแหน่งในอีกสายงานหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้นั้นมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ท่ีจะได้รับแต่งต้ัง และเป็นความสมัครใจของผู้ได้รับแต่งต้ัง เป็นการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
เดียวกัน และมิให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม รวมกับระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
ในสายงานท่ีโอนไป 

 
มาตรา ๘๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๙๓ ข้าราชการต ารวจผู้ใดมีคุณวุฒิสูงขึ้น  

และมีสิทธิได้รับเงินเดือนสูงขึ้นตามท่ี ก.ตร. ก าหนด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๘๙ เป็นผู้มีอ านาจ 
ส่ังเล่ือน 

 
มาตรา ๘๔  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจหรือการแต่งต้ัง

ข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งใด ผู้ได้รับการบรรจุหรือได้รับการแต่งต้ังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามท่ี ก.ตร. ก าหนดตามมาตรา ๖๒ เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็น และมิใช่ 
เป็นต าแหน่งในสายงานสอบสวน ก.ตร. อาจอนุมัติให้บรรจุหรือแต่งต้ังข้าราชการต ารวจ 
ซึ่งไม่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ก็ได้  

การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจไปด ารงต าแหน่งอื่นในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ต้องแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีไม่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิม เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็น ก.ตร.  
อาจอนุมัติให้แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีต่ ากว่าต าแหน่งเดิมเป็นพิเศษเฉพาะรายได้ 

 
มาตรา ๘๕  การส่ังให้ข้าราชการต ารวจไปประจ าส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

หรือส่วนราชการใดในส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือส ารองราชการในส่วนราชการใดในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ โดยให้พ้นจากต าแหน่งหน้าท่ีเดิมและโดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนในต าแหน่งเดิม
หรือไม่ก็ได้ ให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้ส่ังได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด 
ในกฎ ก.ตร. 

(๑) ประธาน ก.ตร. ตามมติของ ก.ตร. ส าหรับผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(๒) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติส าหรับข้าราชการต ารวจทุกต าแหน่ง 
(๓) ผู้บัญชาการส าหรับข้าราชการต ารวจในกองบัญชาการหรือในส่วนราชการ 

ท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ 
 
มาตรา ๘๖  ห้ามมิให้ส่ังให้ข้าราชการต ารวจท่ีสังกัดสถานีต ารวจหรือต ารวจภูธร

จังหวัดไปปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนราชการอื่น เว้นแต่ในค าส่ังนั้นจะส่ังให้ข้าราชการต ารวจอื่นมาปฏิบัติ
หน้าท่ีในสถานีต ารวจหรือต ารวจภูธรจังหวัดแทน แล้วแต่กรณี 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มาปฏิบัติราชการติดต่อกันเกินสิบห้าวัน
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่
วันท่ีรู้ ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาผู้นั้นไม่มีอ านาจด าเนินการทางวินัย ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา 
ในระดับเหนือขึ้นไปทราบเพื่อด าเนินการทางวินัยต่อไปให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ
รายงาน และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจส่ังด าเนินการทางวินัยส่ังให้ข้าราชการต ารวจผู้นั้น 
พักราชการไว้ก่อนต้ังแต่วนัท่ีมีค าส่ัง เมื่อผลการด าเนินการทางวินัยปรากฏว่าผู้นั้นขาดราชการ
ติดต่อกันเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ส่ังลงโทษโดยเร็วโดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีพักราชการ 



 ๓๔ 

มาตรา ๘๗  การโอนข้าราชการต ารวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอืน่
จะกระท าได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้นัน้ โดยให้ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขอรับโอนท าความตกลงกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
มาตรา ๘๘  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๖๕ เป็นผู้ส่ังบรรจุในกรณีดังต่อไปนี ้ 
(๑) การโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการต ารวจหรือการโอนพนกังานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ ยกเว้นข้าราชการการเมือง ข้าราชการ 
ซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ใน
ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ให้กระท าได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องการ 
จะรับโอนผู้นั้น โดยให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติท าความตกลงกับผู้มีอ านาจส่ังบรรจุของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานสังกัดเดิม  ในการนี้ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาโดยค านึงถึงประโยชน์ 
ท่ีทางราชการต ารวจจะได้รับ  ท้ังนี้ ในการด าเนินการรับโอน การก าหนดต าแหน่ง ช้ันยศและอัตรา
เงินเดือน และการนับเวลาราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร.  

(๒) การกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ 
(ก) ข้าราชการต ารวจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการ 

ไปปฏิบัติงานใด ๆ โดยให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ถ้าผู้นั้นขอกลับเข้ารับราชการภายใน
ก าหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินส่ีปีนับแต่วันออกจากราชการไปปฏิบัติงานดังกล่าว  
ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด 
ในกฎ ก.ตร. 

(ข) ข้าราชการต ารวจซึ่งออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ต้องการท่ีจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการและมีอัตราว่าง ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการบรรจุ 
และแต่งต้ัง  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 

(ค) ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการต ารวจหรือพนักงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงานไปแล้ว แต่ไม่รวมถึงข้าราชการการเมือง ข้าราชการ
ซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ 
และเมื่อส านักงานต ารวจแห่งชาติเห็นสมควรรับบุคคลนั้นกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งข้าราชการ
ต ารวจ  ในการนี้ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีทางราชการต ารวจ 
จะได้รับ  ท้ังนี้ การด าเนินการให้กลับเข้ารับราชการ การก าหนดต าแหน่งช้ันยศ และอัตราเงินเดือน 
และการนับเวลาราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๘๙  ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้ส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการต ารวจ

ระดับ ส.๘ ระดับ ส.๗ และระดับ ส.๖ ท่ีไม่อยู่ในอ านาจของผู้บัญชาการตามมาตรา ๕๙  ท้ังนี้  
เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. แล้ว 

การส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการต ารวจต้ังแต่ระดับ ส.๕ ลงมาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. 



 ๓๕ 

การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการต ารวจ ให้ค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีได้ปฏิบัติมา ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติ
หน้าท่ี ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการต ารวจตามรายงาน
ของผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 

การเล่ือนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกินสองขั้น ต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ตร. เป็นพิเศษ
เฉพาะราย 

 
มาตรา ๙๐  ข้าราชการต ารวจผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

ก.ตร. จะพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญก็ได้ 
 
มาตรา ๙๑  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ 

ทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังและเล่ือนเงินเดือน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา 
ท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 
 

หมวด ๔ 
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินเพิ่มอื่น 

   
 
มาตรา ๙๒  อัตราเงินเดือนข้าราชการต ารวจให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี ้
อัตราเงินประจ าต าแหน่งและการรับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการต ารวจ 

ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ เงินประจ าต าแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน 
ข้าราชการต ารวจต าแหน่งใดจะได้รับเงินประจ าต าแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ในอัตราใดให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ในกรณีท่ีสมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการต ารวจให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ 

ท่ีเปล่ียนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตรา  
และไม่เกินร้อยละสิบของอัตราท่ีใช้บังคับอยู่ และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภา 
เพื่อการนั้นแล้ว การปรับให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือน
ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีการปรับ
เป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากท าให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตัวเลข
เงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท และมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละท่ีแตกต่างกัน 

การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการต ารวจให้เข้าอันดับและขั้น ระดับและช้ัน  
ระดับและขั้น หรือช้ันและขั้น แล้วแต่กรณี ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการต ารวจตามวรรคหนึ่ง
และวรรคส่ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ตร. ก าหนด และให้มีผลเป็นการแก้ไขข้ันหรือช้ัน
เงินเดือนข้าราชการต ารวจท่ีก าหนดไว้ในกฎหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 

 



 ๓๖ 

มาตรา ๙๓  ให้ข้าราชการต ารวจได้รับเงินเดือนดังต่อไปนี ้
(๑) ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจเอก ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับ ส.๙ 
(๒) ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๘ 
(๓) ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๗ 
(๔) ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๖ 
(๕) ข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจเอก อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอก (พิเศษ)  

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

ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๑ 
(๑๐) ข้าราชการต ารวจยศดาบต ารวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๓ 
(๑๑) ข้าราชการต ารวจยศจ่าสิบต ารวจ อัตราเงินเดือนจ่าสิบต ารวจ (พิเศษ)  

ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๒ 
(๑๒) ข้าราชการต ารวจยศจ่าสิบต ารวจ สิบต ารวจเอก สิบต ารวจโท และสิบต ารวจตรี 

ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ 
(๑๓) ข้าราชการต ารวจช้ันพลต ารวจส ารอง ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ.๑ 
ให้ข้าราชการต ารวจตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือนในขั้นต่ าของระดับนั้น ๆ ในกรณีท่ี

จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของระดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 

ข้าราชการต ารวจตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นกว่าท่ีก าหนด
ไว้ในวรรคหนึง่ก็ได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้รับเงนิเดือนในระดับสูงขึ้นดังกล่าวและการรับเงินประจ าต าแหน่ง
ไว้ด้วย  

 
มาตรา ๙๔  ความในมาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ มิให้ใช้บังคับกับข้าราชการต ารวจ

ท่ีไม่มียศ 
ข้าราชการต ารวจท่ีไม่มียศต าแหน่งใดจะได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 

ในอัตราใดให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๙ วรรคสอง โดยให้
เทียบเคียงกับข้าราชการฝ่ายพลเรือนในต าแหน่งท่ีคล้ายคลึงกันหรือในระดับเดียวกัน 

 
มาตรา ๙๕  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น เพื่อเป็นการเยียวยา 

ให้ข้าราชการต ารวจได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ก.ตร.  
อาจก าหนดให้ข้าราชการต ารวจได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งตามท่ี
เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้  ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

 



 ๓๗ 

มาตรา ๙๖  ข้าราชการต ารวจอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวตามภาวะ
เศรษฐกิจ  ท้ังนี้ ตามจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๙๗  ข้าราชการต ารวจอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มอื่น  

หรือเงินช่วยเหลือตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
มาตรา ๙๘  ข้าราชการต ารวจอาจได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีประจ า 

อยู่ในต่างประเทศ หรือต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. โดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 

 
หมวด ๕ 

การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน 
   

 
มาตรา ๙๙  ในกรณีท่ีต าแหน่งข้าราชการต ารวจในส่วนราชการหรือหน่วยงานใด 

ในส านักงานต ารวจแห่งชาติท่ีมิใช่ต าแหน่งในสายงานสอบสวนว่างลง หรือผู้ด ารงต าแหน่งใดไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ ส่ังให้ข้าราชการต ารวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทน
ในต าแหน่งนั้นได้ 

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

รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือต าแหน่งเทียบเท่าลงมา 
(๓) ผู้บัญชาการหรือต าแหน่งเทียบเท่า ส าหรับต าแหน่งต้ังแต่ผู้บังคับการ 

หรือต าแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น 
(๔) ผู้บังคับการหรือต าแหน่งเทียบเท่า ส าหรับต าแหน่งต้ังแต่ผู้ก ากับการ 

หรือต าแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น 
ในกรณีท่ีไม่มีการแต่งต้ังให้ข้าราชการต ารวจผู้ใดรักษาราชการแทนและมี 

ผู้ด ารงต าแหน่งรองของต าแหน่งนัน้ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรองหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยของต าแหน่งดังกล่าว  
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งนั้น ถ้ามีผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วย
หลายคน ให้ผู้มีอาวุโสตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีท้ัง 
ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วย หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ก็ให้ข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร 
ผู้มีอาวุโสตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน 

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ข้าราชการต ารวจท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ตามมาตรา ๗๐ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) เป็นการย้อนหลัง การปฏิบัติหน้าท่ีหรือการใช้อ านาจ 
ในต าแหน่งเดิมท่ีได้กระท าไปก่อนมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ให้เป็นอันใช้ได้ 



 ๓๘ 

ให้น าความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับการแต่งต้ังให้รักษาราชการแทนในสายงาน
สอบสวนด้วยโดยอนุโลม โดยให้แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนจากข้าราชการต ารวจในสายงานสอบสวน 
และในกรณีตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นอ านาจของผู้บัญชาการสอบสวนหรือผู้บังคับการสอบสวน 
แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๑๐๐  นอกจากท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ อ านาจในการส่ัง  

การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ และการด าเนินการด้านอื่นท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
จะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ในกิจการของแต่ละกองบัญชาการ ให้ผู้บัญชาการของแต่ละกองบัญชาการนั้นเป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

ในการปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ผู้บัญชาการ 
จะมอบหมายให้รองผู้บัญชาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีหน้าท่ีก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการ
ตามวรรคหนึ่ง และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีจ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการหรือการระงับความเสียหาย 
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้อ านาจของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจะระงับ 
การใช้อ านาจของผู้บัญชาการดังกล่าวไว้เป็นการช่ัวคราวและใช้อ านาจนั้นด้วยตนเองก็ได้   
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.ตร. ก าหนด 

การใช้อ านาจตามวรรคหนึ่ง ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจ
ในสายงานสอบสวน ให้ผู้บัญชาการสอบสวนเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ตร. ก าหนด และให้น าความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใช้บังคับกับ 
การปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติของผู้บัญชาการสอบสวนด้วยโดยอนุโลม  

 
มาตรา ๑๐๑  เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

อ านาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอื่นใดท่ีผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานจะพงึปฏิบัติ หรือด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง  
หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการ
มอบอ านาจไว้ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
อาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วย หรือผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานถัดลงไปตามล าดับ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า หรือข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร 
ในส่วนราชการหรือในหน่วยงานนัน้ปฏิบัติราชการแทนได้ 

การมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือ และให้ผู้มอบอ านาจมีหน้าท่ีแนะน า 
ก ากับ และติดตามการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจ และในกรณีท่ีเห็นว่าผู้รับมอบอ านาจ 
ปฏิบัติราชการในเรื่องใดโดยไม่สมควร ให้มีอ านาจแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจนั้นได้ 

เมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าท่ีต้องรับมอบอ านาจนั้น  
และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้มอบอ านาจไว้เป็นกรณี ๆ ไป 



 ๓๙ 

มาตรา ๑๐๒  ให้ผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา ๙๙ มีหน้าท่ีและอ านาจ
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี  
แต่งต้ังให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีหน้าท่ีและอ านาจอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทน 
มีหน้าท่ีและอ านาจเป็นกรรมการหรือมีหน้าท่ีและอ านาจเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างท่ี 
รักษาราชการแทน 

การส่ังให้รักษาราชการแทนให้มีผลนับแต่เวลาท่ีผู้ได้รับแต่งต้ังเข้ารับหน้าท่ี  
และให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือต าแหน่งผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลา 
ท่ีผู้ได้รับแต่งต้ังเข้ารับหน้าท่ี  ท้ังนี้ ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติไปแล้ว 
ในระหว่างเป็นผู้รักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๑๐๓  ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีก าหนดให้หน้าท่ีหรืออ านาจใดเป็นของปลัดกระทรวง การใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ี
ดังกล่าวส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ถือเป็นหน้าท่ีและอ านาจ
ของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

 
หมวด ๖ 

วินัยและการรักษาวินัย 
   

 
มาตรา ๑๐๔  ข้าราชการต ารวจต้องถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของ 

ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของต ารวจตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. และต้องรักษา
วินัยตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด 

กฎ ก.ตร. ตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๐๕  การกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ การไม่รักษาวินัยตามท่ี

บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามในเรื่องดังต่อไปนี ้
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของต ารวจ และนโยบาย 
ของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 

(๒) ต้องปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตาม
ค าส่ังนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าส่ังนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว 
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าส่ังเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

(๓) ต้องรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ ผู้น้อย 
(๔) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการมิได้ 



 ๔๐ 

(๕) ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้ส่ังให้กระท า หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว 

(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใด 

ท่ีเป็นการกล่ันแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกัน 
และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์ 
แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ หรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหน้าท่ีของตนโดยไม่ชักช้า  
และด้วยความสุภาพเรียบร้อยโดยห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการหรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหน้าท่ีของตน 

(๙) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความต้ังใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดี 
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และต้อง 
ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 

(๑๐) ต้องไม่กระท าการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการต ารวจ 
(๑๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความ 

ซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
(๑๒) ต้องไม่ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะท่ีไม่สมควร 
(๑๓) ต้องไม่กระท าการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 
(๑๔) ต้องไม่กระท าด้วยประการใด ๆ ในลักษณะท่ีเป็นการบังคับผู้บังคับบัญชา 

เป็นทางให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยต ารวจ 
(๑๕) ต้องไม่กระท าหรือละเว้นการกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

หรือท าให้เสียระเบียบแบบแผนของต ารวจ 
(๑๖) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้ 

เสียความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
ของตน 

(๑๗) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอื่นใด 
ท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรอืบริษัท 

(๑๘) กระท าการหรือไม่กระท าการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. หรือกระท าการ 
อันถือว่ากระท าความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๖  การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ การกระท าดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น

ได้รับประโยชน์ท่ีมิควรได้หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย 
(๒) ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ี ก.ตร. ก าหนด 
(๓) ละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหาย 

แก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
ของทางราชการ 



 ๔๑ 

(๔) เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือในระหว่างท่ีแต่งเครื่องแบบต ารวจ 

(๕) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าโทษจ าคุก 
โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 
ท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) กระท าการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
(๗) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ วรรคสาม หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ 

วรรคสอง 
(๘) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังโดยจงใจเพื่อช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใด

หรือเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดตามมาตรา ๘๑ วรรคส่ี หรือกระท าการตามมาตรา ๘๑ วรรคห้า 
(๙) กระท าหรือละเว้นการกระท าใด ๆ รวมทั้งการกระท าผิดตามมาตรา ๑๐๕  

อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
(๑๐) กระท าการหรือไม่กระท าการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๑๐๗  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

มีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ซึ่งมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

วิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และการป้องกัน 
มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. 

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรจะกล่าวหาว่าข้าราชการต ารวจผู้ใดกระท าผิดวินัย  
ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันทีตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๗ 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้และตามหมวด ๗ หรือปฏิบัติหน้าท่ี
ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

 
มาตรา ๑๐๘  เมื่อมีความจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเล่ียงได้ เพื่อประโยชน์ในการรักษา

วินัยและปราบปรามข้าราชการต ารวจผู้ก่อการก าเริบ หรือเพื่อบังคับข้าราชการต ารวจผู้ละท้ิงหน้าท่ี
ให้กลับท าหน้าท่ีของตน ผู้บังคับบัญชาอาจใช้อาวุธหรือก าลังบังคับได้ และถ้าได้กระท าโดยสุจริต 
ตามสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ช่วยเหลือไม่ต้องรับผิดท้ังทางแพ่งและทางอาญา 

เมื่อมีเหตุดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาจะต้องรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ตามล าดับช้ันจนถึงผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๐๙  โทษทางวินัยมี ๗ สถาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ทัณฑกรรม 
(๓) กักยาม 
(๔) กักขัง 
(๕) ตัดเงินเดือน 
(๖) ปลดออก 
(๗) ไล่ออก 



 ๔๒ 

การลงโทษภาคทัณฑ์ ได้แก่ การลงโทษแก่ผู้กระท าผิดอันควรต้องรับโทษสถานหนึ่ง
สถานใดแต่มีเหตุอันควรปรานี จึงเพียงแค่แสดงความผิดผู้นั้นให้ปรากฏไว้ 

การลงโทษทัณฑกรรม ได้แก่ การให้ท างานโยธา การให้อยู่เวรยาม นอกจากหน้าท่ี
ประจ า หรือการให้ท างานสาธารณประโยชน์ซึ่งต้องไม่เกินหกช่ัวโมงต่อหนึ่งวนั 

การลงโทษกักยาม ได้แก่ การกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งท่ีสมควรตามท่ีจะก าหนด 
การลงโทษกักขัง ได้แก่ การขังในท่ีจัดไว้เพื่อควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือหลายคน

รวมกันตามท่ีจะได้มีค าส่ัง 
การลงโทษกักยามหรือกักขังจะใช้งานโยธาหรืองานอื่นของทางราชการด้วยก็ได้  

แต่ต้องไม่เกินหกช่ัวโมงต่อหนึ่งวัน 
 
มาตรา ๑๑๐  การลงโทษข้าราชการต ารวจให้ท าเป็นค าส่ังโดยระบุในค าส่ังด้วยว่า 

ผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใด 
วิธีการออกค าส่ังเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 
 

หมวด ๗ 
การด าเนินการทางวินัย 

   
 
มาตรา ๑๑๑  เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการต ารวจผู้ใด

กระท าผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีพิจารณาพฤติการณ์และหลักฐานในเบ้ืองต้นว่ากรณีมีมูลท่ีควร
กล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่  ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรจะให้ด าเนินการสืบสวน
ข้อเท็จจริงก่อนก็ได้ ในการสืบสวนข้อเท็จจริงจะมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนไปด าเนินการ
สืบสวนหรือตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการสืบสวนก็ได้ 

ในการด าเนินการสืบสวนตามวรรคหนึ่ง ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ช้ีแจง
ข้อเท็จจริง โดยจะก าหนดเวลาให้ช้ีแจงก็ได้ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
ให้ส่ังยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้ด าเนินการต่อไป 
ตามมาตรา ๑๑๒ หรือมาตรา ๑๑๓ แล้วแต่กรณี ทันที 

 
มาตรา ๑๑๒  เมื่อข้าราชการต ารวจถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  

และได้มีการด าเนินการตามมาตรา ๑๑๑ แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาส่ังการตามมาตรา ๑๑๖ โดยเร็ว 
ในกรณีท่ีมีการสืบสวน ให้น าผลการสืบสวนมาใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินการ 

 
มาตรา ๑๑๓  เมื่อข้าราชการต ารวจถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

ให้แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้  
ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา เมื่อด าเนินการแล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา
ได้กระท าผิดวินัย ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๑๗ แล้วแต่กรณี ถ้าฟังไม่ได้วา่ 
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย ให้ส่ังยุติเรื่อง 



 ๔๓ 

ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๙ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. 
เป็นผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีท่ีข้าราชการต ารวจต าแหน่งต่างกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ร่วมกัน ให้ผู้มีอ านาจส าหรับผู้ถูกกล่าวหาท่ีมีต าแหน่งในระดับสูงกว่าเป็นผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน 

ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาได้แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา 
ตามมาตรา ๑๒๘ แม้ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนจะมิได้ก าหนดให้สอบสวนในความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง  แต่ผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการส่ังการตามผลการสอบสวนโดยไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  
หรือด าเนินการสอบสวนใหม่ แต่ท้ังนี้ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้ และต้องให้โอกาส 
ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย  

 
มาตรา ๑๑๔  หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการสืบสวนและการสอบสวน

ท่ีต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑๓ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 
ในการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจตามมาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓  

มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๑๗ ให้พิจารณาส่ังการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับส านวน 
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. ซึ่งท าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินสามสิบวัน  
ในการนี้ หากยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ข้าราชการต ารวจผู้ถูกกล่าวหากลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อน  
และให้ถือว่าไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่างถูกสืบสวนหรือสอบสวน แล้วแต่กรณี นับแต่วันครบก าหนดเวลา
ดังกล่าวจนกว่าการพิจารณาส่ังการในเรื่องนั้นจะเสร็จส้ินและมีค าส่ัง  และในกรณีท่ีไม่มีหลักฐาน
แสดงให้เห็นได้ว่าการมิได้ส่ังการภายในก าหนดเวลาดังกล่าวมีเหตุผลจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเล่ียงได้  
ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

ในกรณีท่ีเป็นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. จะด าเนินการ 
ทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ 

 
มาตรา ๑๑๕  เมื่อมีเหตุจ าเป็นจะต้องกักตัวข้าราชการต ารวจซึ่งถูกกล่าวหาไว้ 

เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน เช่น จะหลบหนีหรือจะไปท าร้าย หรือข่มขู่ผู้เสียหายหรือพยาน  
ให้ผู้บังคับบัญชามีอ านาจกักตัวข้าราชการต ารวจนั้นระหว่างด าเนินการสอบสวนได้เท่าท่ีจ าเป็น 
แก่การสอบสวน แต่ต้องไม่เกินอ านาจลงโทษกักขังของผู้ส่ังกักตัวและต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ในกรณีท่ีข้าราชการต ารวจตามวรรคหนึ่งถูกลงโทษกักยามหรือกักขังให้หักจ านวน
วันท่ีถูกกักตัวออกจากระยะเวลากักยามหรือกักขังด้วย และในกรณีท่ีถูกลงโทษทัณฑกรรม ให้ถือว่า
การถูกกักตัวเป็นการรับโทษส าหรับความผิดนั้นแล้ว 

 
มาตรา ๑๑๖  ข้าราชการต ารวจผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชา

ส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสม 
กับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการ
ลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับ
จะต้องถูกลงโทษทัณฑกรรม 



 ๔๔ 

ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้กระท าผิดวินัยควรได้รับโทษสูงกว่าท่ีตนมีอ านาจส่ังลงโทษ 
ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของตนท่ีมีอ านาจ เพื่อให้พิจารณาด าเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี 

ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์
บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาจะมีอ านาจส่ังลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ในสถานโทษและอัตราโทษได้เพียงใด ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๑๑๗  ข้าราชการต ารวจผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอ านาจ 

ตามมาตรา ๙๙ ส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน
จะน ามาประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก 

การพิจารณาส่ังลงโทษของผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๙ (๒) (๓) และ (๔)  
ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอแนะการลงโทษ โดยคณะกรรมการดังกล่าว 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรองหัวหน้าหน่วยงานนั้นทุกคน ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร.  
และต้องพิจารณาเสนอแนะภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามวรรคสอง 
แล้วรายงานให้ ก.ตร.ทราบ 

ผู้ถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าผู้นั้น
ลาออกจากราชการ 

 
มาตรา ๑๑๘  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต ารวจผู้ใดแล้ว 

ให้รายงานการด าเนินการทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชาท่ีมีต าแหน่งเหนือผู้ด าเนินการทางวินัย  
และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ
หรือการลงโทษ เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอ านาจส่ังลงโทษ เพิ่มโทษเป็นสถานโทษ 
หรืออัตราโทษท่ีหนักขึ้น ลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีเบาลง งดโทษโดยให้ท าทัณฑ์บน
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไข
เปล่ียนแปลงข้อความในค าส่ังเดิมให้ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีท่ีเห็นว่าควรด าเนินการ 
อย่างใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรมก็ให้มีอ านาจด าเนินการหรือส่ัง
ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี โดยการส่ังลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษท่ีหนักขึ้น ต้องไม่เกิน
อ านาจของตนตามมาตรา ๑๑๖ และการเพิ่มอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่เกินอ านาจนั้นด้วย 
ถ้าเกินอ านาจของตน ก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นตามล าดับเพื่อให้พิจารณาด าเนินการ 
ตามควรแก่กรณี  ท้ังนี้ ถ้าเห็นว่าการจะส่ังลงโทษหรือเพิ่มโทษนั้นกรณีเป็นการกระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง ก็ให้รายงานต่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเพื่อให้พิจารณาด าเนินการ 

ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษตามมาตรา ๑๑๖ ส่ังยุติเรื่อง หรือส่ังงดโทษ
ข้าราชการต ารวจผู้ใดไปแล้ว แต่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเห็นว่ากรณีเป็นการกระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง หรือเมื่อได้รับรายงานท่ีผู้บังคับบัญชาตามวรรคสองเห็นว่ากรณีเป็นการกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจด าเนินการตามมาตรา ๑๑๓ แต่ถ้าเป็นกรณีท่ี
ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๓ ไว้แล้ว ก็ให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๑๗ 



 ๔๕ 

เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้ส่ังมีค าส่ังใหม่ และในค าส่ัง
ดังกล่าวให้ส่ังยกเลิกค าส่ังลงโทษเดิมด้วย พร้อมท้ังระบุวิธีการด าเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามค าส่ังเดิม
รับโทษท่ีเพิ่มขึ้นหรือกลับคืนสู่ฐานะเดิม แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๑๑๙  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือส่ังให้

ข้าราชการต ารวจออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ตร. พิจารณาเห็นเป็นการสมควรท่ีจะต้อง
สอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่ ให้ ก.ตร. มีอ านาจสอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่ในเรื่องนั้น
ได้ตามความจ าเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือตั้งอนุกรรมการ หรือให้คณะกรรมการสอบสวน 
สอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่แทนก็ได้ หรือก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญท่ีต้องการทราบส่งไป 
เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนท่ีผู้บังคับบัญชาได้แต่งต้ังไว้เดิมท าการสอบสวนเพิ่มเติมได้ด้วย 

ในการด าเนินการตามมาตรานี้ ใหน้ ามาตรา ๑๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๒๐  ให้ผู้สืบสวน กรรมการสืบสวน และกรรมการสอบสวน เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา และให้กรรมการสอบสวนมีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าท่ีเกี่ยวกับอ านาจและหน้าท่ีของกรรมการ
สอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอ านาจเรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือช้ีแจงข้อเท็จจริง  
ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ 
เรื่องท่ีสอบสวน 

 
มาตรา ๑๒๑  ข้าราชการต ารวจผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย  

มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระท าหรือละเว้น 
กระท าการใดอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น 
หรือต่อผู้มีหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  
หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา
ก่อนออกจากราชการว่า ในขณะรับราชการได้กระท าความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดท่ีได้กระท า
โดยประมาทท่ีไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจ
ด าเนินการสอบสวนหรือพิจารณา ด าเนินการทางวินัย และส่ังลงโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไป
ได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ต้องส่ังลงโทษภายในสามปีนับแต่วันท่ีผู้นั้นออกจาก
ราชการ  

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา 
หลังจากท่ีข้าราชการต ารวจผู้ใดออกจากราชการแล้ว ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจ
ด าเนินการสอบสวนหรือพิจารณาด าเนินการทางวินัย และส่ังลงโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไป
ได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ โดยต้องเริ่มด าเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ี 
ผู้นั้นออกจากราชการ และต้องส่ังลงโทษภายในสามปีนับแต่วันท่ีผู้นั้นออกจากราชการ ส าหรับกรณีท่ี
เป็นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม จะต้องส่ังลงโทษภายในสามปีนับแต่วันท่ี 
ผู้นั้นออกจากราชการ   



 ๔๖ 

ในกรณีท่ีศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เพิกถอนค าส่ังลงโทษ หรือ ก.พ.ค.ตร.
มีมติให้เพิกถอนค าส่ังลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการด าเนินการทางวินยั 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปี 
นับแต่วันท่ีมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือมีค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวน
พิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ 

 
มาตรา ๑๒๒  ในกรณีท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติช้ีมูลความผิดข้าราชการต ารวจผู้ใด 
ซึ่งออกจากราชการแล้ว การด าเนินการทางวินัยและส่ังลงโทษแก่ข้าราชการต ารวจผู้นั้นให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แล้วแต่กรณี   

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
อย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ 

 
มาตรา ๑๒๓  ข้าราชการต ารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

อย่างร้ายแรงจนถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา  
เว้นแต่เป็นความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๙  
หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอ านาจส่ังพักราชการหรือส่ังให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟงัผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวน
พิจารณาทางวินัยว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดหรือกระท าผิดไม่ถึงกับถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  
และไม่มีกรณีท่ีจะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่นก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งในระดับเดียวกันท่ีผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนั้น 

เมื่อได้มีการส่ังให้ข้าราชการต ารวจผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ในกรณีอื่นอีก ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๙ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร.  
มีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๑๑๑ และแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
ตามมาตรา ๑๑๓ ตลอดจนด าเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้ 

ในกรณีท่ีผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับค าส่ังให้กลับเข้ารับราชการ 
หรือได้รับค าส่ังให้ออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ ท่ีมิใช่เป็นการลงโทษ ให้ผู้นั้นมีสถานภาพ 
เป็นข้าราชการต ารวจตลอดระยะเวลาระหว่างท่ีถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

เงินเดือน เงินอื่นท่ีจ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงิน
ดังกล่าวของผู้ถูกส่ังพักราชการและผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 



 ๔๗ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการส่ังพักราชการ การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม 
ผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 

 
หมวด ๘ 

การออกจากราชการ 
   

 
มาตรา ๑๒๔  ข้าราชการต ารวจออกจากราชการเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๑๒๖ 
(๔) ถูกส่ังให้ออกตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๗  

มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ หรือมาตรา ๑๓๐ 
(๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. 
การออกจากราชการของข้าราชการต ารวจเฉพาะผู้ท่ีต้องรับราชการตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 
มาตรา ๑๒๕  ผู้ใดได้รับบรรจุเข้าเป็นข้าราชการต ารวจ หากภายหลังปรากฏว่า 

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตาม
มาตรา ๖๒ ต้ังแต่ก่อนได้รับการบรรจุ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๙ ส่ังให้ออกจากราชการ แต่ท้ังนี้ 
ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามหน้าท่ีและอ านาจและการรับเงินเดือน 
หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับจากทางราชการก่อนมีค าส่ังให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการ 
เป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการส่ังให้ออกเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 
มาตรา ๑๒๖  ข้าราชการต ารวจผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือ 

ขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปช้ันหนึ่ง เพื่อให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๙ หรือผู้บังคับบัญชาอื่น
ตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ในกรณีท่ีข้าราชการต ารวจขอลาออกเพื่อด ารงต าแหน่งท่ีก าหนดโดยรัฐธรรมนูญ
ต าแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ให้การลาออกมีผลนับต้ังแต่วันท่ีผู้นั้นขอลาออก   

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๙ หรือผู้บังคับบัญชาอื่น
ตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. เห็นว่าจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะยับย้ังการลาออกไว้ 
เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้  ในกรณีเช่นนั้น ถ้าผู้ขอลาออกมิได้ถอนใบลาออก
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการยับยั้ง ให้ถือว่าการลาออกนั้นมีผลเมื่อครบก าหนดเวลาตามท่ีได้ยับยั้งไว้  



 ๔๘ 

ในกรณีท่ีผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๙ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามท่ีก าหนดในระเบียบ 
ก.ตร. มิได้ยับย้ังตามวรรคสาม ให้การลาออกนั้นมีผลต้ังแต่วันขอลาออก 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออก 
และการยับยั้งการลาออกจากราชการ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. 

 
มาตรา ๑๒๗  ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๙ มีอ านาจส่ังให้ข้าราชการต ารวจ 

ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้  
แต่ในการส่ังให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน นอกจากให้ท าได้ในกรณีท่ีระบุไว้
ในมาตราอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการแล้ว ให้ท าได้ 
ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนได้ 
โดยสม่ าเสมอ 

(๒) เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ 
ของทางราชการ 

(๓) เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๖๔ (๑) หรือ (๔)  
หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร.  

(๔) เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๑๒๘  ข้าราชการต ารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า

หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตน 
ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และผู้บังคับบัญชาต าแหน่งต้ังแต่ผู้ก ากับการ
หรือเทียบเท่าผู้ก ากับการขึ้นไปเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย 
แก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้
จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
โดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา 
ได้ด้วย เมื่อได้มีการสอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการหรือผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า 
สมควรให้ออกจากราชการ ก็ให้ผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเสนอเรื่องต่อผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๙  
เพื่อพิจารณาส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการ เพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนได้ 

ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อท าการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา
ตามมาตรา ๑๑๓ ในเรื่องท่ีจะต้องสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๓
ได้สอบสวนไว้แล้ว ผู้มีอ านาจตามวรรคหนึ่งจะใช้ส านวนการสอบสวนนั้นมาพิจารณาด าเนินการ 
โดยไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
ในกฎ ก.ตร. 

 



 ๔๙ 

มาตรา ๑๒๙  เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
และได้มีการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๓ แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นั้นกระท าผิดท่ีจะถูกลงโทษปลดออก
หรือไล่ออก แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนนั้น หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการ
เสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๙ ส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญ
เหตุทดแทนได้ 

 
มาตรา ๑๓๐  เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

ในความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก 
หรือไล่ออก หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๙ 
ส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนได้ 

 
มาตรา ๑๓๑  การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการต ารวจต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจ

แห่งชาติ จเรต ารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือต าแหน่งเทียบเท่า ให้น าความ 
กราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พน้จากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีท่ีพ้นจากต าแหน่ง 
เพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นายกรัฐมนตรีน าความ 
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

ในการออกจากราชการของข้าราชการต ารวจต าแหน่งต้ังแต่ผู้บังคับการหรือต าแหน่ง
เทียบเท่าขึ้นไปนอกจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  หากเป็นกรณีการออกจากราชการตามมาตรา ๑๒๔ 
ให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

 
หมวด ๙ 

การอุทธรณ์ 
   

 
มาตรา ๑๓๒  ข้าราชการต ารวจผู้ใดถูกส่ังลงโทษหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีถูกส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน  

ให้อุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษ แต่ในกรณีท่ีผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติเป็นผู้ส่ังลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร. 

(๒) กรณีถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการ  
ให้อุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อ ก.พ.ค.ตร. 

การอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าส่ัง 
การพิจารณาอุทธรณ์ตาม (๑) ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่

วันท่ีได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. ท่ีท าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกนิหกสิบวัน  
ท้ังนี้ การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม (๑) ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร.  



 ๕๐ 

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม (๒) ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องท่ีท าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว 
ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกซึ่งไม่เกินสองครัง้ โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน และให้บันทึก
เหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย  ท้ังนี้ การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม (๒)  
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.ค.ตร.  

 
มาตรา ๑๓๓  เมื่อ ก.พ.ค.ตร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชา 

ซึ่งส่ังลงโทษด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี ก.พ.ค.ตร.  
มีค าวินิจฉัย 

ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.ตร. ให้ฟ้องคดี 
ต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีทราบหรือถือว่าทราบค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น 

 
มาตรา ๑๓๔  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. 

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่ังให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งส่ังลงโทษหรือส่ังให้ออกจากราชการอันเป็นเหตุ 

ให้มีการอุทธรณ์ ส่งส านวนการสอบสวนและการลงโทษให้ ก.พ.ค.ตร. ภายในเวลาท่ีก าหนด 
(๒) ส่ังให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งตัวข้าราชการต ารวจในสังกัด 

มาให้ถ้อยค า  ในการนี้ จะก าหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้ 
(๓) มีค าส่ังให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกระทรวง กรม ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใดท่ีเกี่ยวข้อง  
มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

(๔) เข้าไปในอาคาร หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.พ.ค.ตร.  
ท้ังนี้ ในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานท่ีนั้น 

(๕) สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม 
 
มาตรา ๑๓๕  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ ก.พ.ค.ตร. มีอ านาจ 

ไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าส่ังลงโทษ และให้เยียวยา 
ความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์ หรือให้ด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ตามระเบียบ 
ท่ี ก.พ.ค.ตร. ก าหนด 

การวินิจฉัยให้แก้ไขหรือให้ด าเนินการอื่นตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค.ตร. จะให้เพิ่มโทษ
ไม่ได้  

 
มาตรา ๑๓๖  การคัดค้านกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เหตุแห่งการคัดค้าน วิธีการคัดค้าน 

การพิจารณาค าคัดค้าน และการถอนตัว ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ตร.  



 ๕๑ 

มาตรา ๑๓๗  ในกรณีท่ีศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดส่ังเพิกถอนหรือแก้ไข
ค าส่ังในเรื่องใด ให้เป็นหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ หรือ ก.ตร. แล้วแต่กรณี ในการส่ังการ 
ตามสมควรเพื่อเยียวยาและแก้ไขหรือด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้เป็นไปตามค าพิพากษานั้น 

 
หมวด ๑๐ 

การร้องทุกข ์
   

 
มาตรา ๑๓๘  ข้าราชการต ารวจผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าท่ีปฏิบัติ 

ต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรือเกิดจากการปฏิบัติ 
โดยมิชอบของผู้บังคับบัญชาต่อตน หรือกฎ ก.ตร. ท่ีออกมาใช้บังคับขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ 
หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม  ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือ ก.พ.ค.ตร. แล้วแต่กรณี  
เพื่อขอให้แก้ไขได้ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ ให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามท่ี
ก าหนดไว้ในหมวดนั้น 

 
มาตรา ๑๓๙  การร้องทุกข์ท่ีเหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา

ช้ันเหนือขึ้นไป ตามล าดับ 
การร้องทุกข์ท่ีเหตุเกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองบัญชาการขึ้นไปให้ร้องทุกข์

ต่อ ก.พ.ค.ตร. 
การร้องทุกข์ว่ากฎ ก.ตร. ท่ีออกมาใช้บังคับก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือขัด 

หรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ตร. 
ระยะเวลาการร้องทุกข์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  

ตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.ค.ตร. 
 
มาตรา ๑๔๐  ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งพิจารณา

วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ และ ก.พ.ค.ตร. มีอ านาจไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยกค าร้องทุกข์ หรือมีค าวินิจฉัย 
ให้แก้ไขหรือยกเลิกค าส่ัง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ด าเนินการอื่นใด 
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบท่ี ก.พ.ค.ตร. ก าหนด 

เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งพิจารณาวินิจฉัยค าร้องทุกข์ หรือ ก.พ.ค.ตร. ได้พิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว ให้ผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้น 

ผู้ร้องทุกข์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย 
เรื่องร้องทุกข์ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ตร. ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าวินิจฉัย  
และให้น าความในมาตรา ๑๓๙ วรรคส่ี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร.ให้เป็นที่สุด 
 



 ๕๒ 

หมวด ๑๑ 
การคุ้มครองระบบคุณธรรม 

   
 

มาตรา ๑๔๑  ในกรณีท่ี ก.พ.ค.ตร. เห็นว่ากฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ มติ หรือค าส่ังใดท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้และมุ่งหมายให้ใช้บังคับ
เป็นการท่ัวไป ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๕๓ ให้ ก.พ.ค.ตร. แจ้งให้ผู้มีอ านาจ 
ออกกฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ มติ หรือค าส่ังดังกล่าวทราบ  
เพื่อด าเนินการแก้ไขหรือยกเลิกตามควรแก่กรณี 

 
หมวด ๑๒ 

เครื่องแบบต ารวจ 
   

 
มาตรา ๑๔๒  ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบต ารวจและข้าราชการ

ต ารวจท่ีไม่มียศ รวมทั้งการแต่งว่าจะสมควรอย่างไร เมื่อไร และโดยเงื่อนไขประการใดนั้น ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔๓  ผู้ใดแต่งเครื่องแบบต ารวจโดยไม่มีสิทธิ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่

สามเดือนถึงห้าปี 
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าภายในเขตซึ่งประกาศใช้กฎอัยการศึก 

หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระท าความผิดอาญา ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี 
ถึงสิบปี 

 
มาตรา ๑๔๔  ข้าราชการต ารวจผู้ใดแต่งเครื่องแบบต ารวจในขณะกระท าความผิด

อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงต้ังแต่หนึ่งปี
ขึ้นไป ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี 

 
มาตรา ๑๔๕  ผู้ใดแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบต ารวจ 

และกระท าการใด ๆ อันท าให้ราชการต ารวจถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง หรือท าให้เกิดความเส่ือมเสีย
แก่ราชการต ารวจ หรือท าให้บุคคลอื่นหลงเช่ือว่าตนเป็นต ารวจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  
หรือปรับต้ังแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าภายในเขตซึ่งประกาศใช้กฎอัยการศึก 
หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระท าความผิดอาญา ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี 
ถึงสิบปี 

 



 ๕๓ 

มาตรา ๑๔๖  ในการแสดงภาพยนตร์ ละคร หรือการแสดงอื่นใดท านองเดียวกัน 
ท่ีประสงค์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน หากผู้แสดงประสงค์จะแต่งเครื่องแบบต ารวจ หรือแต่งกาย 
โดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบต ารวจ ให้ผู้ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบการแสดงนั้นหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายแจ้งต่อหัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องท่ีท่ีจะท าการแสดงเช่นว่านั้นทราบ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
ลักษณะ ๘ 

กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 
   

 
มาตรา ๑๔๗  ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรียกว่า 

“กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา”  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในงานสืบสวน สอบสวน และการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดทางอาญาในส่วนท่ีมีงบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่อาจใช้จากเงินงบประมาณได้ 

 
มาตรา ๑๔๘  กองทุนประกอบด้วย 
(๑) ทรัพยสินท่ีได้รับโอนมาตามมาตรา ๑๖๘ 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๓) เงินและทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รับจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น 

หรือมูลนิธิ เว้นแต่เงินอุดหนุนตามมาตรา ๘ วรรคสอง 
(๔) ดอกผลท่ีเกิดจากกองทุน 
คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้น าเงินค่าเปรียบเทียบปรับคดีอาญาท่ีเป็นอ านาจ 

ของข้าราชการต ารวจ เงินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเฉพาะส่วนท่ีจะต้องน าส่ง 
เป็นรายได้แผ่นดิน และเงินค่าปรับทางปกครองท่ีข้าราชการต ารวจส่ังปรับตามกฎหมาย ให้เป็นของ
กองทุนโดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้ 

เงิน ดอกผล และทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้อง
น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

 
มาตรา ๑๔๙  เงิน ดอกผล และทรัพย์สินท่ีประกอบข้ึนเป็นกองทุนจะต้องจัดการ

เพื่อประโยชน์ภายในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 
มาตรา ๑๕๐  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ จเรต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด 
ผู้แทนส านักงบประมาณ และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

ให้ประธานกรรมการแต่งต้ังข้าราชการต ารวจเป็นเลขานุการคนหนึ่ง  
และผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน 

 



 ๕๔ 

มาตรา ๑๕๑  คณะกรรมการบริหารกองทุน มีหน้าท่ีและอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามนโยบายท่ี ก.ตร. 

ก าหนด 
(๒) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการต ารวจในการท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปราม 
การกระท าความผิดทางอาญา ระเบียบดังกล่าว เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. แล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

(๓) จัดวางระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานตามท่ีผู้แทนส านักงบประมาณและ
ผู้แทนกรมบัญชีกลางเสนอแนะ 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ่ายเงินของกองทุน 
(๕) ออกระเบียบก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุน 
(๖) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุน

มอบหมาย 
(๗) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าส่ังในการบริหารกองทุน 
(๘) รายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนต่อ ก.ตร. 
เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนออกระเบียบตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) แล้ว  

มิให้น ากฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนมาใช้บังคับ 
กับการบริหารจัดการกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๕๒  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท างบการเงินและบัญชี  

ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนบัแต่วันส้ินปีปฏิทินทุกปี 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี  

แล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อ ก.ตร. และกระทรวงการคลัง 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๕๓  ให้ส่วนราชการท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
เป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม เป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง 
ท่ีออกตามมาตรา ๑๒  แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินหนึง่ปีนบัแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ภายในสิบปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การตราพระราชกฤษฎีกา 
และกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ ห้ามมิให้จัดต้ังส่วนราชการหรือหน่วยงานขึน้ใหม่ เว้นแต่จะมี 
การจัดสรรอัตราก าลังให้แก่สถานีต ารวจและต ารวจภูธรจังหวัดเพียงพอและครบถ้วนตามกรอบ
อัตราก าลังแล้ว หรือเป็นกรณีมีการยุบหน่วยงานเดิมหรือเกล่ียอัตราก าลังจากหน่วยงานอื่นใด 
ท่ีไม่ใช่อัตราก าลังของสถานีต ารวจหรือต ารวจภูธรจังหวัด 

 



 ๕๕ 

มาตรา ๑๕๔  ให้คณะรัฐมนตรีประกาศก าหนดผู้ด ารงต าแหน่งท่ีให้ข้าราชการ
ต ารวจมีหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรา ๗ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ใหข้้าราชการต ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลท่ีมิได้ด ารงต าแหน่ง
ตามประกาศตามวรรคหนึ่ง กลับมารายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี 
มีประกาศดังกล่าว  

ข้าราชการต ารวจผู้ใดไม่กลับมารายงานตัวภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  
ให้ถือว่าเป็นการละท้ิงหน้าท่ีราชการ และให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจผู้นั้นด าเนินการ 
ทางวินัยโดยไม่ต้องมีการสอบสวนทางวินัยอีก 

 
มาตรา ๑๕๕  เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กองบังคับการ

ต ารวจรถไฟเป็นอันยุบ และให้โอนเงินงบประมาณของการรถไฟแห่งประเทศไทยในส่วนท่ีได้รับ 
จากงบประมาณแผ่นดินส าหรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของข้าราชการต ารวจ 
ในกองบังคับการต ารวจรถไฟ มาเป็นของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติน าอัตราก าลังจากกองบังคับการต ารวจรถไฟ 
ตามวรรคหนึ่ง ไปด าเนินการจัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๓ 

 
มาตรา ๑๕๖  บรรดาหน้าท่ีและอ านาจของข้าราชการต ารวจในกองบังคับการ

ต ารวจรถไฟในส่วนท่ีเกี่ยวกับการสืบสวนหรือสอบสวนเรื่องใดท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการก่อนยุบ 
กองบังคับการต ารวจรถไฟ ให้โอนไปเป็นของข้าราชการต ารวจในสถานีต ารวจหรือในกองบังคับการ  
ตามท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด และให้ถือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว
และท่ีจะด าเนินการต่อไป เป็นการด าเนินการโดยพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจตามกฎหมายแล้ว 

 
มาตรา ๑๕๗  ภายในสองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ใหป้ระธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเชิญผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและหัวหน้าหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อันได้แก่ กฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย 
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝ่ัง กฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
กฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล กฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอื่น มาร่วมกันพิจารณาเพื่อด าเนินการให้หน่วยงานดังกล่าวรับผิดชอบในการป้องกัน
และปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนการกระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ ท้ังหมด
หรือบางส่วนตามท่ีจะได้ตกลงกัน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและการบูรณาการในการปฏิบัติหน้าท่ี 
และการแบ่งเบาภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบทุกสามเดือน 

เมื่อได้ข้อยุติประการใดแล้ว ให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบหรือเปล่ียนแปลง  
กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้สอดคล้องกัน และในกรณีท่ียุบกองบังคับการดังกล่าว ให้น าความ 



 ๕๖ 

ในมาตรา ๑๕๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ก าหนดขั้นตอน 
การถ่ายโอนงาน การโอนและรับโอนข้าราชการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมตลอดท้ังหน้าท่ี 
และอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับคดีหรือเรื่องท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการด้วย โดยให้น าความ 
ในมาตรา ๖ วรรคสาม มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคส่ีแล้ว ถ้าปรึกษาหารือกันยังไม่ได้ข้อยุติ  
ให้กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เป็นอันยุบไป และให้น าอัตราก าลังไปด าเนินการจัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๓ ต่อไป  
และให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายตามวรรคหนึ่งด าเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนการกระท าความผิด
เกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ ท้ังหมด และให้ตราพระราชกฤษฎีเพื่อก าหนดขั้นตอนการถ่ายโอนงาน  
การโอนและรับโอนข้าราชการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมตลอดท้ังหน้าท่ีและอ านาจ 
ในการด าเนินการเกี่ยวกับคดีหรือเรื่องท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการและเรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือจ าเป็น 
ในการถ่ายโอนงานด้วย 

ระยะเวลาสองปีตามวรรคหนึ่ง หากมีความจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 
คณะรัฐมนตรีจะขยายเวลาออกไปอีกหนึ่งปีก็ได้ 

 
มาตรา ๑๕๘  ภายในห้าปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้โอนงานจราจร

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับ 
การอ านวยความสะดวกในการจราจร การกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบกในความผิดฐานจอดรถโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย ให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนคร 

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติน าอัตราก าลังในส่วนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจราจร
ตามวรรคหนึ่ง ไปด าเนินการจัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๓ 

 
มาตรา ๑๕๙  ภายในสองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการ 

โอนหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ของส านักงานต ารวจแห่งชาติและข้าราชการต ารวจไปเป็นของส่วนราชการ 
ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดและข้าราชการของส่วนราชการดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดท าร่างพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพื่อคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  

 
มาตรา ๑๖๐  ให้ด าเนินการโอนหน้าท่ีและอ านาจในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ

สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ของส านักงานต ารวจแห่งชาติและข้าราชการต ารวจ 
ไปเป็นของส่วนราชการอื่นและข้าราชการของส่วนราชการอื่นดังกล่าว โดยให้น าความในมาตรา ๑๕๙ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 



 ๕๗ 

มาตรา ๑๖๑  กรอบอัตราก าลังตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ วรรคส่ี เฉพาะ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับต ารวจภูธรจังหวัดและสถานีต ารวจ ให้หมายถึงกรอบอัตราก าลังท่ี ก.ตร. อนุมัติ 
และใช้อยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๓ วรรคส่ี ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   

 
มาตรา ๑๖๒  ผู้ใดเป็นข้าราชการต ารวจตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม อยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการ
ต ารวจตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๖๓  ผู้ใดมียศต ารวจหรือว่าท่ียศต ารวจล าดับใดตามท่ีระบุไว้ 

ในพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายอื่นอยู่ในวัน 
ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ามยีศต ารวจหรือว่าท่ียศต ารวจล าดับนั้น 
ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๖๔  ความในมาตรา ๙ (๒) มิให้มีผลกระทบต่อข้าราชการต ารวจ 

ท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ วรรคสอง มีผลใช้บังคับ  
และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว ให้มีสิทธิใช้ยศตามท่ีด ารงอยู่ในวันท่ีพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวใช้บังคับได้ต่อไป 

 
มาตรา ๑๖๕  ในวาระเริ่มแรก ในระหว่างท่ียังไมม่ีกรรมการต ารวจแห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ ก.ตร. ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ 
ตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี ก.ตร. เพียงเท่าท่ีจ าเป็นเป็นการช่ัวคราว 
ไปพลางก่อน  

ใหด้ าเนินการเลือกกรรมการต ารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การใดท่ี ก.ตร. ตามวรรคหนึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว เมื่อมกีารด าเนินการ 
ตามวรรคสองแล้ว ให้เลขานุการ ก.ตร. น าเรื่องท่ีด าเนินการไปแล้วดังกล่าวแจ้งให้ ก.ตร. ทราบ 
และพิจารณา หากเห็นว่าสมควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น ให้ ก.ตร. มีมติด าเนินการต่อไปโดยพลัน  

 
มาตรา ๑๖๖  ให้ ก.ตร. จัดต าแหน่งข้าราชการต ารวจเข้าประเภทต าแหน่ง สายงาน 

และระดับต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้
ความสามารถตามมาตรา ๗๕ (๒) ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีมีกรรมการต ารวจแห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้าราชการต ารวจผู้ใดด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งพนักงานสอบสวน
หรือต าแหน่งป้องกันและปราบปรามอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า 
เป็นข้าราชการต ารวจในสายงานสอบสวนหรือสายงานป้องกันและปราบปราม แล้วแต่กรณี  
ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งต้ังตามวรรคสาม 



 ๕๘ 

ภายใต้บังคับวรรคสอง ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการให้มีการแต่งต้ัง
ข้าราชการต ารวจเข้าด ารงต าแหน่งตามสายงานตามวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
โดยค านึงถึงต าแหน่งหน้าท่ีท่ีผู้นั้นปฏิบัติอยู่เดิม คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง อัตราก าลัง 
ของแต่ละสายงาน  

ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ วรรคสาม ในวาระเริ่มแรก ในระหว่างท่ียังไม่มีการประเมิน
ตามมาตรา ๗๕ (๓) การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ให้พิจารณา
ตามล าดับคะแนนท่ีได้รับตามมาตรา ๗๕ (๑) และ (๒) โดยให้คะแนนตามมาตรา ๗๕ (๑) เท่ากับ ๖๐ 
คะแนน และคะแนนตามมาตรา ๗๕ (๒) เท่ากับ ๔๐ คะแนน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ตร. ก าหนด 
ในคราวแรก  

การแต่งต้ังข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง 
และวรรคสาม ในระหว่างท่ียังไม่มีผู้ใดเคยด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการสอบสวนหรือรองผู้บัญชาการ
สอบสวน ให้แต่งต้ังจากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๐ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี แต่ผู้ได้รับแต่งต้ัง
ต้องเคยปฏิบัติหน้าท่ีท าการสอบสวนอยู่ในสายงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  

 
มาตรา ๑๖๗  เมื่อด าเนินการเลือกกรรมการต ารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามมาตรา ๑๖๕ แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการคัดเลือกผู้ท่ีเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ ก.ร.ตร. 
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ ให้แล้วเสร็จและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในสองร้อยส่ีสิบวัน 
นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๖๘  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าท่ี หนี้ ภาระผูกพัน  

และเงินงบประมาณของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาตามพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีมีอยู่ในวันก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ไปเป็นของกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด 
ทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๖๙  ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งรับราชการอยู่ในวันก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ หรือค่าตอบแทนอื่นใดตามท่ีได้รับอยู่
ในวันก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ท่ีได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับ ให้ปรับ 
ให้ได้รับเท่ากับอัตราขั้นต่ าของระดับต้ังแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๗๐  ในระหว่างท่ียังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือกฎ ก.ตร. 

ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติ ก.ตร. เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติ ก.ตร. ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าท่ีไม่ขัด 
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี ้ 

ในกรณีท่ีไม่อาจน าพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ข้อบังคับ ระเบียบ  
หรือมติ ก.ตร. มาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง การจะด าเนินการประการใดให้เป็นไปตามท่ี ก.ตร. 
ก าหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี ้



 ๕๙ 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา ๑๙ (๓)  
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

 
มาตรา ๑๗๑  ข้าราชการต ารวจผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยหรือกรณีท่ีสมควร 

ให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ 
มีอ านาจส่ังลงโทษผู้นั้นหรือส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา  
และการด าเนินการเพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ 

(๑) กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาได้ส่ังให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในขณะนั้น
ไปแล้วก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

(๒) ในกรณีท่ีได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในขณะนั้น
เสร็จไปแล้วก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี นั้น 
เป็นอันใช้ได้ 

 
มาตรา ๑๗๒  เรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีได้ยื่นไว้ก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและอยู่ในอ านาจ 
การพิจารณาของ ก.ตร. ให้ ก.ตร. พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  

เรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีได้ยื่น ก.ตร. ในวันหรือหลังวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ก.พ.ค.ตร.  
เป็นผู้พิจารณาด าเนินการต่อไป   

ในระหว่างท่ียังมไิด้ด าเนินการให้มี ก.พ.ค.ตร. ให้ ก.ตร. ท าหน้าท่ี ก.พ.ค.ตร.  
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้แต่งต้ัง ก.พ.ค.ตร. ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
บรรดาอ านาจหน้าท่ีของ ก.พ.ค.ตร. ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์ 
ท่ีเหตุเกิดจากกฎ ระเบียบ ค าส่ัง หรือมติของ ก.ตร. ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ฟ้องคดี 
ต่อศาลปกครองได้ 

การด าเนินการแต่งต้ัง ก.พ.ค.ตร. ให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
......................................... 

นายกรัฐมนตรี 



บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการต ารวจประเภทท่ีมียศ  
 43.5           54,820                  
 43.0           53,950                  
 42.5           53,080                  
 42.0           52,260                  
 41.5           51,450                  
 41.0         54,820   50,640                  
 40.5         53,950   49,830                  
 40.0         53,080   49,010                  
 39.5         52,260   48,200                  
 39.0         51,450   47,380                  
 38.5         50,640   46,560                  
 38.0         49,830   45,750                  
 37.5         49,010   44,930                  
 37.0         48,200   44,130                  
 36.5         47,380   43,300   58,390                
 36.0         46,560   42,620   57,500                
 35.5         45,750   41,930   56,610                
 35.0         44,930   41,250   55,720                
 34.5         44,130   40,560   54,820                
 34.0         43,300   39,880   53,950                
 33.5         42,620   39,190   53,080                
 33.0         41,930   38,750   52,260                
 32.5         41,250   38,170   51,450                
 32.0         40,560   37,580   50,640     70,360            
 31.5         39,880   36,990   49,830   58,390   69,040            
 31.0         39,190   36,400   49,010   57,500   68,000            
 30.5         38,750   35,810   48,200   56,610   66,960            
 30.0         38,170   35,220   47,380   55,720   65,910            
 29.5         37,580   34,680   46,560   54,820   64,860            
 29.0         36,990   34,110   45,750   53,950   63,810            
 28.5         36,400   33,560   44,930   53,080   62,760   74,320          
 28.0         35,810   33,000   44,130   52,260   61,800   73,190          
 27.5     21,480   29,690   35,220   32,450   43,300   51,450   60,830   72,060          
 27.0     21,160   29,240   34,680   31,880   42,620   50,640   59,500   70,360          
 26.5     20,840   28,790   34,110   31,340   41,930   49,830   58,390   69,040          
 26.0     20,510   28,340   33,560   30,790   41,250   49,010   57,500   68,000          
 25.5     20,180   27,890   33,000   30,220   40,560   48,200   56,610   66,960          
 25.0     19,850   27,440   32,450   29,680   39,880   47,380   55,720   65,910   76,800        
 24.5     19,520   26,990   31,880   29,110   39,190   46,560   54,820   64,860   75,560        
 24.0     19,260   26,630   31,340   28,880   38,750   45,750   53,950   63,810   74,320        
 23.5     19,020   26,270   30,790   28,430   38,170   44,930   53,080   62,760   73,190        
 23.0     18,770   25,890   30,220   27,960   37,580   44,130   52,260   61,800   72,060        
 22.5     18,530   25,530   29,680   27,490   36,990   43,300   51,450   60,830   70,360        
 22.0     18,270   25,160   29,110   26,990   36,400   42,620   50,640   59,870   69,040        
 21.5     18,020   24,800   28,880   26,630   35,810   41,930   49,830   58,890   68,000        
 21.0     17,790   24,440   28,430   26,270   35,220   41,250   49,010   57,930   66,960        
 20.5     17,540   24,070   27,960   25,890   34,680   40,560   48,200   56,960   65,910        
 20.0     17,290   23,700   27,490   25,530   34,110   39,880   47,380   56,000   64,860   76,800      
 19.5     17,050   23,400   26,990   25,160   33,560   39,190   46,560   55,010   63,810   75,560      
 19.0     16,790   23,090   26,630   24,800   33,000   38,500   45,750   54,050   62,760   74,320      
 18.5     16,540   22,790   26,270   24,440   32,450   37,830   44,930   53,080   61,800   73,190      
 18.0     16,290   22,490   25,890   24,070   31,880   37,130   44,130   52,260   60,830   72,060   76,800    
 17.5     16,040   22,180   25,530   23,700   31,340   36,450   43,300   51,450   59,870   70,930   75,560    
 17.0     15,800   21,880   25,160   23,340   30,790   35,760   42,620   50,640   58,890   69,810   74,320    
 16.5     15,540   21,550   24,800   22,980   30,220   35,220   41,930   49,830   57,930   68,690   73,190    
 16.0   6,790   15,290   21,250   24,440   22,600   29,680   34,680   41,250   49,010   56,960   67,560   72,060    
 15.5   6,650   15,060   20,950   24,070   22,230   29,110   34,110   40,560   48,200   56,000   66,440   70,930    
 15.0   6,530   14,810   20,640   23,700   21,880   28,880   33,560   39,880   47,380   55,010   65,310   69,810    
 14.5   6,400   14,560   20,330   23,340   21,500   28,430   33,000   39,190   46,560   54,050   64,200   68,690    
 14.0   6,270   14,320   20,030   22,980   21,140   27,960   32,450   38,500   45,750   53,090   63,070   67,560    
 13.5   6,160   14,060   19,720   22,600   20,770   27,490   31,880   37,830   44,930   52,120   61,950   66,440    
 13.0   6,050   13,820   19,420   22,230   20,400   27,030   31,340   37,130   44,130   51,140   60,840   65,310    
 12.5   5,920   13,570   19,100   21,880   20,040   26,580   30,790   36,450   43,310   50,170   59,710   64,200    
 12.0   5,810   13,310   18,790   21,500   19,660   26,120   30,220   35,760   42,490   49,220   58,590   63,070    
 11.5   5,690   13,070   18,480   21,140   19,300   25,660   29,680   35,090   41,670   48,290   57,480   61,950    
 11.0   5,580   12,810   18,190   20,770   18,950   25,190   29,110   34,430   40,890   47,390   56,380   60,840    
 10.5   5,440   12,560   17,880   20,400   18,590   24,730   28,560   33,770   40,100   46,470   55,270   59,710    
 10.0   5,340   12,330   17,570   20,040   18,230   24,270   28,030   33,140   39,360   45,550   54,170   58,590    
 9.5   5,220   12,090   17,270   19,100   17,890   23,820   27,480   32,510   38,620   44,680   53,060   57,480    
 9.0   5,100   11,860   16,960   18,790   17,550   23,370   26,980   31,900   37,880   43,810   51,960   56,380    
 8.5   4,980   11,630   16,650   18,480   17,200   22,920   26,460   31,290   37,120   42,950   50,870   55,270    
 8.0   4,870   11,400   16,340   18,190   16,880   22,490   25,970   30,690   36,410   42,070   49,760   54,170    
 7.5   4,740   11,180   15,540   17,880   16,550   22,040   25,470   30,100   35,690   41,190   48,670   53,060    
 7.0   4,620   10,970   15,290   17,570   16,240   21,620   24,970   29,510   34,980   40,310   47,580   51,960    
 6.5   4,510   10,760   15,060   17,270   15,920   21,190   24,490   28,930   34,270   39,440   46,500   50,870    
 6.0   4,400   10,540   14,810   16,960   15,610   20,780   24,010   28,350   33,550   38,570   45,410   49,760    
 5.5   4,270   10,280   14,560   16,650   15,290   20,360   23,550   27,800   32,850   37,700   44,340   48,670    
 5.0   4,160   10,070   14,320   16,340   15,000   19,970   23,080   27,230   32,110   36,820   43,250   47,580    
 4.5   3,900   9,910   14,060   16,030   14,680   19,580   22,620   26,660   31,400   35,950   42,190   46,500    
 4.0   3,670   9,710   13,820   15,720   14,380   19,200   22,170   26,100   30,700   35,090   41,140   45,410    



 ๒ 
 3.5   3,550   9,520   13,570   15,440   14,070   18,810   21,710   25,530   29,980   34,220   40,090   44,340    
 3.0   3,470   9,330   13,310   15,140   13,770   18,440   21,240   24,960   29,280   33,360   39,090   43,250    
 2.5   3,360   9,150   13,070   14,850   13,470   18,060   20,790   24,400   28,560   32,510   38,060   42,190    
 2.0   3,270   8,970   12,810   14,570   13,160   17,690   20,320   23,830   27,850   31,650   37,060   41,140    
 1.5   3,150   8,800   12,560   14,310   12,840   17,310   19,860   23,270   27,160   30,820   36,070   40,090    
 1.0   3,070   8,610   12,330   14,030   12,530   16,920   19,410   22,700   26,460   29,980   35,090   39,090   78,030  

 ขั้น  พ.๑ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ส.๑ ส.๒ ส.๓ ส.๔ ส.๕ ส.๖ ส.๗ ส.๘ ส.๙  ระดับ   

 



บัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการต ารวจ 
 

๑. ประเภทบริหาร 
ต าแหน่ง อัตรา (บาท/เดือน) 

บริหารระดับสูง 
พล.ต.อ., พล.ต.ท. 
พล.ต.ต. 
พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. (พิเศษ) 
 
บริหารระดับกลาง 
พ.ต.อ. 

 
๒๑,๐๐๐ 
๑๔,๕๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๕,๖๐๐ 
 
๒. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะ (ชช.) 

ต าแหน่ง อัตรา (บาท/เดือน) 
วช. และ ชช. 
พล.ต.อ., พล.ต.ท. 
พล.ต.ต. 
พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. (พิเศษ) 
 
วช. 
พ.ต.อ. 
พ.ต.ท. 

 
๑๕,๖๐๐ 
๑๓,๐๐๐ 

๙,๙๐๐ 
 
 

๕,๖๐๐ 
๓,๕๐๐ 

 
๓. ประเภทวิชาการในโรงเรียนต ารวจ 

ต าแหน่ง อัตรา (บาท/เดือน) 
ศาสตราจารย์ ช้ันยศ พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. (พิเศษ) ขึ้นไป 
 
รองศาสตราจารย์ ช้ันยศ พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. (พิเศษ) 
 
รองศาสตราจารย์ ช้ันยศ พ.ต.อ. และ พ.ต.ท. 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช้ันยศ พ.ต.อ. 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช้ันยศ พ.ต.ท. และ พ.ต.ต. 

๑๓,๐๐๐ 
 

๙,๙๐๐ 
 

๕,๖๐๐ 
 

๕,๖๐๐ 
 

๓,๕๐๐ 
 


