
 
พระราชบัญญัติ 
ต ำรวจแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป็นปีท่ี ๕๙ ในรัชกำลปัจจุบนั 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำ ฯ ให้
ประกำศว่ำ 

โดยท่ีเป็นกำรสมควรให้มีกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำติ 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้ นไวโ้ดยค ำแนะน ำและยินยอมของ
รัฐสภำดงัต่อไปน้ี 

มำตรำ  ๑ พระรำชบญัญติัน้ีเรียกว่ำ “พระรำชบญัญติัต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗” 
มำตรำ  ๒  พระรำชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็น

ตน้ไป 

มำตรำ  ๓  ใหย้กเลิก 
(๑)  พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๒)  พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรต ำรวจ ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(๓)  ประกำศคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ ฉบับท่ี ๓๘ ลงวนัท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ 
๒๕๓๔ 

(๔)  พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรต ำรวจ ( ฉบบัท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๕)  พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรต ำรวจ ( ฉบบัท่ี ๔ ) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

(๖)  พระรำชบญัญติัว่ำดว้ยวินยัต ำรวจ พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ 

(๗)  พระรำชบญัญติัว่ำดว้ยวินยัต ำรวจแกไ้ขเพิ่มเติม พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ 

(๘)  พระรำชบญัญติัว่ำดว้ยวินยัต ำรวจ ( ฉบบัท่ี ๓ ) พุทธศกัรำช ๒๔๗๙ 

(๙)  พระรำชบญัญติัว่ำดว้ยวินยัต ำรวจ ( ฉบบัท่ี ๔ ) พุทธศกัรำช ๒๔๘๐ 
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(๑๐)  พระรำชบญัญติัว่ำดว้ยวินยัต ำรวจ ( ฉบบัท่ี ๕ ) พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(๑๑)  พระรำชบญัญติัว่ำดว้ยวินยัต ำรวจ ( ฉบบัท่ี ๖ ) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(๑๒)  พระรำชบญัญติัว่ำดว้ยวินยัต ำรวจ ( ฉบบัท่ี ๗ ) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(๑๓)  พระรำชบญัญติัยศต ำรวจ พุทธศกัรำช ๒๔๘๐ 
(๑๔)  พระรำชบญัญติัยศต ำรวจ ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(๑๕)  พระรำชบญัญติัยศต ำรวจ ( ฉบบัท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๐๔ 

(๑๖)  พระรำชบญัญติัเคร่ืองแบบต ำรวจ พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ ( ฉบบัท่ี ๒ ) 

(๑๗) พระรำชบญัญติัเคร่ืองแบบต ำรวจ ( ฉบบัท่ี ๓ ) พุทธศกัรำช ๒๔๘๓ 

บรรดำกฎหมำย  กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค ำสั่ ง อ่ืนในส่วน ท่ีได้บัญญัติไว้แล้วใน
พระรำชบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติัน้ี ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญติัน้ีแทน 

มำตรำ  ๔  ในพระรำชบญัญติัน้ี 

“ขำ้รำชกำรต ำรวจ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซ่ึงได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

โดยได้รับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณหมวดเงินเดือนในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  และให้หมำยควำมรวมถึง             
ขำ้รำชกำรในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติซ่ึงส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบติัหน้ำท่ีรำชกำรต ำรวจ
โดยไดรั้บเงินเดือนจำกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐดว้ย 

“ประธำนกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติ 

“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติ 

“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนเพื่อกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ 
“กองบญัชำกำร” หมำยควำมรวมถึง ส่วนรำชกำรท่ีเรียกช่ืออย่ำงอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบกองบญัชำกำรดว้ย 
“กองบงัคบักำร” หมำยควำมรวมถึง ส่วนรำชกำรท่ีเรียกช่ืออย่ำงอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบกองบงัคบักำรด้วย 
มำตรำ  ๕  ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี และมีอ ำนำจออกกฎกระทรวง

เพื่อปฏิบติักำรตำมพระรำชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ให้ใชบ้งัคบัได้ 
 

ลกัษณะ ๑ 

บททัว่ไป 

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

มำตรำ  ๖  ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติเป็นส่วนรำชกำรมีฐำนะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบงัคบับญัชำ 
ของนำยกรัฐมนตรี และมีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑)  รักษำควำมปลอดภยัส ำหรับองค์พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี พระรัชทำยำท ผูส้ ำเร็จ
รำชกำรแทนพระองค ์พระบรมวงศำนุวงศ ์ผูแ้ทนพระองค ์และพระรำชอำคนัตุกะ 
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(๒)  ดูแลควบคุมและก ำกับกำรปฏิบัติงำนของขำ้รำชกำรต ำรวจซ่ึงปฏิบัติกำรตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

(๓)  ป้องกนัและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำ 
(๔)  รักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยของประชำชนและควำมมั่นคงของ

รำชอำณำจกัร 
(๕)  ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของขำ้รำชกำรต ำรวจหรือ

ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 

(๖)  ช่วยเหลือกำรพฒันำประเทศตำมท่ีนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 
(๗)  ปฏิบติักำรอ่ืนใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรปฏิบติักำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีตำม  (๑) 

(๒) (๓) (๔) หรือ (๕) เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ในกรณีท่ีมีกฎหมำยก ำหนดควำมผิดทำงอำญำขึ้นส ำหรับกำรกระท ำใดเป็นกำรเฉพำะ และตก
อยู่ภำยใตอ้ ำนำจหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรต ำรวจหรือส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติตำม (๓) (๔) หรือ (๕) จะตรำพระ
รำชกฤษฎีกำโอนอ ำนำจหน้ำท่ีตำม (๓) (๔) หรือ (๕) เฉพำะในส่วนท่ีเก่ียวกับควำมผิดทำงอำญำดังกล่ำว
ทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีอ่ืนใดก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้
ขำ้รำชกำรต ำรวจและส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติพน้จำกอ ำนำจหน้ำท่ีดังกล่ำวทั้งหมดหรือบำงส่วน และให้ถือว่ำ
พนักงำนเจำ้หน้ำท่ีของหน่วยงำนตำมท่ีก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำดงักล่ำวเป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจ  

พนักงำนสอบสวน หรือพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจชั้นผูใ้หญ่ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ตำมท่ีก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำดงักล่ำว 

มำตรำ  ๗  ให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติส่งเสริมให้ท้องถ่ินและชุมชน  มีส่วนร่วมใน                   

กิจกำรต ำรวจ เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำ  รักษำควำมสงบเรียบร้อยและรักษำ             
ควำมปลอดภยัของประชำชนตำมควำมเหมำะสม และควำมตอ้งกำรของแต่ละพื้นท่ี ทั้งน้ี กำรด ำเนินกำรมีส่วนร่วม 

ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ต.ช. ก ำหนด 
มำตรำ  ๘  ขำ้รำชกำรต ำรวจอำจให้แบ่งเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจประเภทไม่มียศดว้ยก็ได้ โดยให้

ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 
ขำ้รำชกำรต ำรวจต ำแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้ำท่ีใด จะเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจประเภทไม่มียศให้

ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหน่ึง ในพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวให้ก ำหนดวิธีกำรบรรจุ  กำรแต่งตั้ง กำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย กำรบังคับบัญชำ กำรโยกยำ้ยระหว่ำงข้ำรำชกำรต ำรวจประเภทมียศและข้ำรำชกำรต ำรวจ
ประเภทไม่มียศ รวมตลอดทั้งกำรปรับยศ   และปรับเงินเดือนเม่ือมีกำรโยกยำ้ยดงักล่ำวและกำรอ่ืนตำมท่ีจ ำเป็นไว้
ดว้ย 

พระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคสอง ไม่มีผลกระทบฐำนะของข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีมียศอยู่แล้วใน       

วนัท่ีพระรำชกฤษฎีกำดงักล่ำวมีผลใชบ้งัคบั 
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มำตรำ  ๙  วนั เวลำท ำงำน วนัหยุดรำชกำรตำมประเพณี วนัหยุดรำชกำรประจ ำปี และกำร          
ลำหยุดรำชกำรของขำ้รำชกำรต ำรวจ ให้เป็นไปตำมท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนด แต่ในกรณีจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำร
ปฏิบติัหน้ำท่ี ก.ต.ช. จะก ำหนดให้ขำ้รำชกำรต ำรวจตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีตำมวนั เวลำ ท่ีแตกต่ำงจำกท่ีคณะรัฐมนตรี
ก ำหนดก็ได ้

 

ลกัษณะ ๒ 

กำรจดัระเบียบรำชกำรในส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 

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

มำตรำ  ๑๐  ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติแบ่งส่วนรำชกำรดงัต่อไปน้ี 

(๑)  ส ำนกังำนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

(๒)  กองบญัชำกำร 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรตำม (๑) เป็นกองบญัชำกำรหรือกำรจดัตั้งกองบญัชำกำรตำม (๒)ให้ตรำ

เป็นพระรำชกฤษฎีกำ และกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นกองบังคับกำรหรือส่วนรำชกำรอย่ำงอ่ืน  ให้ออกเป็น              

กฎกระทรวงและใหก้ ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีไวใ้นพระรำชกฤษฎีกำหรือกฎกระทรวงนั้น แลว้แต่กรณี 

มำตรำ  ๑๑   ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ มีผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นหัวหน้ำส่วน
รำชกำร    มีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑)  รับผิดชอบควบคุมรำชกำรประจ ำในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ก ำหนดแนวทำงและ
แผนกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และล ำดับควำมส ำคญัของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
ของส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ ให้เป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบติัรำชกำรท่ีนำยกรัฐมนตรี และ ก.ต.ช. 

ก ำหนด รวมทั้งก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในส ำนักงำนต ำรวจ           

แห่งชำติ 
(๒)  เป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรต ำรวจในส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติรองจำกนำยกรัฐมนตรี 
(๓)  เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรปฏิบติัรำชกำรของส ำนกังำนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

(๓)  วำงระเบียบหรือท ำค ำสั่งเฉพำะเร่ืองไวใ้ห้ข้ำรำชกำรต ำรวจหรือพนักงำนสอบสวน           

ปฏิบติักำรเก่ียวกบักำรใชอ้ ำนำจหรือกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำหรือกฎหมำยอ่ืน 

มำตรำ  ๑๒  ให้มีจเรต ำรวจแห่งชำติ รองผู ้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือผู ้ช่วยผูบ้ัญชำกำร
ต ำรวจแห่งชำติ เป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรต ำรวจและรับผิดชอบในกำรปฏิบติัรำชกำรรองจำกผูบ้ญัชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติตำมท่ีผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติก ำหนดหรือมอบหมำย 

มำตรำ  ๑๓  ในกองบญัชำกำรหน่ึง ให้มีผูบ้ญัชำกำรคนหน่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรต ำรวจ
และรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้ น ขึ้ นตรงต่อผู ้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ และจะให้มี               
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รองผูบ้ญัชำกำรเป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรต ำรวจและรับผิดชอบในกำรปฏิบติัรำชกำรรองจำกผู ้บญัชำกำรตำมท่ี 

ผูบ้ญัชำกำรมอบหมำยดว้ยก็ได ้

ควำมในวรรคหน่ึง ให้ใช้บังคับกับส่วนรำชกำรท่ีเรียกช่ืออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเทียบเท่ำ               
กองบญัชำกำรดว้ยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรดงักล่ำวมีอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบดงัเช่น         

ผูบ้ญัชำกำรดว้ย 
มำตรำ  ๑๔  ผูบ้ญัชำกำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

(๑)  บริหำรรำชกำรของกองบัญชำกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
ประกำศของทำงรำชกำร ก.ต.ช.  ก.ตร. และส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 

(๒)  ควบคุม ก ำกับ ดูแลบุคลำกร กำรเงิน กำรพัสดุ สถำนท่ี และทรัพย์สินอ่ืนของ
กองบัญชำกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของทำงรำชกำร ก.ต.ช. ก.ตร. และ
ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 

(๓)  เป็นผูแ้ทนส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติในรำชกำรทัว่ไปของกองบญัชำกำร 
(๔)  รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนพร้อมทั้งปัญหำและอุปสรรคต่อผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติทุก

ส่ีเดือน หรือตำมระยะเวลำท่ีผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติก ำหนด 

(๕)  ปฏิบติัหน้ำท่ีอ่ืนตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกำศของทำงรำชกำร ก.ต.ช.         

ก.ตร. และส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 

ในกรณีท่ีมีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด
ก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรใดเป็นอ ำนำจของอธิบดีหรือผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติให้ผูบ้ญัชำกำรมีอ ำนำจเช่นว่ำนั้น
ในฐำนะเป็นอธิบดีหรือแทนผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ในส่วนท่ีเก่ียวกับกำรปฏิบัติรำชกำรในกองบัญชำกำร 
ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑ์ท่ี ก.ต.ช. ก ำหนด 

มำตรำ  ๑๕  ในกองบงัคบักำรหน่ึง ให้มีผูบ้งัคบักำรคนหน่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรต ำรวจ
และรับผิดชอบในกำรปฏิบติัรำชกำรของกองบงัคบักำรนั้น และจะให้มีรองผูบ้งัคบักำรเป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำร
ต ำรวจและรับผิดชอบในกำรปฏิบติัรำชกำรรองจำกผูบ้งัคบักำรตำมท่ีผูบ้งัคบักำรมอบหมำยดว้ยก็ได้ 

ควำมในวรรคหน่ึง ให้ใช้บังคับกับส่วนรำชกำรท่ีเรียกช่ืออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเทียบเท่ำ                
กองบังคบักำรด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรดังกล่ำวมีอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบดังเช่น          

ผูบ้งัคบักำรดว้ย 
ผูบ้งัคบักำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

(๑)  บริหำรรำชกำรของกองบังคบักำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคบั และ
ประกำศของทำงรำชกำร ก.ต.ช.  ก.ตร. และส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 
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(๒)  ควบคุม ก ำกับ ดูแลบุคลำกร กำรเงิน กำรพัสดุ สถำนท่ี และทรัพย์สินอ่ืนของกอง
บงัคบักำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกำศของทำงรำชกำร ก.ต.ช. ก.ตร. และส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ 

(๓)  ปฏิบติัหน้ำท่ีอ่ืนตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกำศของทำงรำชกำร ก.ต.ช.             

ก.ตร. และส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 

ผูบ้ังคบักำรต ำรวจภูธรจังหวดัมีอ ำนำจและหน้ำท่ีก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร
ต ำรวจท่ีสังกัดกองบัญชำกำรอ่ืนและปฏิบัติรำชกำรประจ ำอยู่ในจังหวดันั้ น ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ               
ขอ้บังคบั หรือค ำสั่งของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ กองบญัชำกำร หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือกำรสั่งกำรของ
นำยกรัฐมนตรีดว้ย ในกำรน้ี ให้มีอ ำนำจสั่งกำรใด ๆ เพื่อให้เกิดกำรประสำนงำนและควำมร่วมมือกนัในกำรปฏิบติั
หน้ำท่ี หรือยบัย ั้งกำรกระท ำใด ๆ ของขำ้รำชกำรต ำรวจในจงัหวดัท่ีขดัต่อกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค ำสั่ง
ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ หรือกองบัญชำกำร มติของคณะรัฐมนตรี หรือกำรสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีไว ้          
ชั่วครำว แลว้รำยงำนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติและกองบัญชำกำรท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ี
ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติก ำหนด 

 

ลกัษณะ ๓ 

คณะกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติ 

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

มำตรำ  ๑๖  ให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติคณะหน่ึง เรียกโดยย่อว่ำ “ก.ต.ช.” มี
อ ำนำจหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรต ำรวจ และก ำกบัดูแลส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติให้ปฏิบัติ
ตำมนโยบำย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมำย 

มำตรำ  ๑๗  ให ้ก.ต.ช. ประกอบดว้ย 
(๑) นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ และ         
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 

(๒)  กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิจ ำนวนส่ีคน ซ่ึงทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ ฯ แต่งตั้งจำกบุคคลซ่ึง
ไดรั้บกำรสรรหำโดยกรรมกำรตำม (๑)  

ให้ประธำนกรรมกำร โดยค ำแนะน ำของผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ แต่งตั้งขำ้รำชกำรต ำรวจยศ
พลต ำรวจโทขึ้นไปคนหน่ึงเป็นเลขำนุกำร ก.ต.ช. และแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจตรีขึ้นไปจ ำนวนไม่
เกินสองคนเป็นผูช่้วยเลขำนุกำร ก.ต.ช. 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒิตำม (๒) ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดใน
ระเบียบ ก.ต.ช. 



 7 

ให้นำยก รัฐมนตรีประกำศรำยช่ือกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่ งชำติผู ้ทรงคุณ วุ ฒิ ใน                         

รำชกิจจำนุเบกษำ 
มำตรำ  ๑๘  นอกจำกอ ำนำจหนำ้ท่ีตำมมำตรำ ๑๖ ให ้ก.ต.ช. มีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(๑)  ออกระเบียบ ประกำศ หรือมีมติในเร่ืองท่ีเก่ียวกับกำรบริหำรรำชกำรต ำรวจและวิธี

ปฏิบติัรำชกำรของขำ้รำชกำรต ำรวจ ใหเ้ป็นไปตำมแบบแผนและนโยบำยท่ี ก.ต.ช. ก ำหนด 
(๒)  เสนอแนะให้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๖ วรรคสอง 
(๓)  พิจำรณำด ำเนินกำรคดัเลือกขำ้รำชกำรต ำรวจเพื่อด ำเนินกำรแต่งตั้งผูบ้ัญชำกำรต ำรวจ          

แห่งชำติตำมท่ีนำยกรัฐมนตรีเสนอ 

(๔)  ก ำหนดกระบวนกำรและขั้นตอนในกำรกระจำยอ ำนำจระหว่ำงส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติกบัต ำรวจภูธรจงัหวดั และรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน ในกรณีท่ี ก.ต.ช. เห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

(๕)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏิบติังำนตำมท่ี ก.ต.ช. มอบหมำย 
(๖) ตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมนโยบำย กำรบริหำรรำชกำรต ำรวจให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติั

น้ีและกฎหมำยอ่ืน ในกำรน้ี ให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบและติดตำมกำรบริหำรงำนต ำรวจของกรุงเทพมหำนคร 
จงัหวดัและสถำนีต ำรวจต่ำง ๆ เพื่อตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของขำ้รำชกำรต ำรวจในเขต
พื้นท่ีดงักล่ำว แลว้รำยงำน ก.ต.ช. เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีต่อไป 

องคป์ระกอบ กำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพน้จำกต ำแหน่ง หลกัเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ และอ ำนำจ
หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบและติดตำมกำรบริหำรงำนต ำรวจ ให้เป็นไปตำมระเบียบท่ี ก.ต.ช. ก ำหนด
โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

(๗)  ปฏิบติัหน้ำท่ีอ่ืนตำมท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมำยหรือตำมท่ีมีกฎหมำยก ำหนดไวใ้ห้เป็น
อ ำนำจหนำ้ท่ีของ ก.ต.ช. 

ระเบียบหรือประกำศตำม (๑) เม่ือไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ให้ใชบ้งัคบัได้ 
มำตรำ  ๑๙  กรรมกำรผู ้ท รงคุณ วุ ฒิ ตำมมำตร ำ ๑๗  (๒ ) ต้องมีควำมเช่ี ยวชำญ  หรือ

ประสบกำรณ์ในดำ้นกฎหมำย กำรงบประมำณ กำรพฒันำองคก์ร กำรวำงแผน หรือกำรบริหำรและจดักำร 
มำตรำ  ๒๐  กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มดงัต่อไปน้ี 

(๑)  มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 

(๒)  มีอำยไุม่ต ่ำกว่ำส่ีสิบปีบริบูรณ์ 

(๓)  ไม่เป็นสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรกำรเมือง สมำชิกสภำ
ทอ้งถ่ิน          ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน หรือเป็นท่ีปรึกษำของขำ้รำชกำรกำรเมืองหรือของสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรหรือ
สมำชิกวุฒิสภำ ไม่ว่ำจะมีค่ำตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 

(๔)  ไม่เป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งใด ๆ ในพรรคกำรเมือง 
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(๕)  ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน         

ไม่สมประกอบ 

(๖)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 
(๗) ไม่เป็นผู ้เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก  เว ้นแต่เป็นโทษส ำหรับ

ควำมผิดท่ีไดก้ระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ  

(๘)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ 
หรือ         รัฐวิสำหกิจ 

(๙)  ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินเพรำะร ่ ำรวย               
ผิดปกติหรือมีทรัพยสิ์นเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๑๐) ไม่เป็นกรรมกำรผู ้จัดกำร หรือผู ้จัดกำร หรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงำน
คลำ้ยคลึงกนันั้นในหำ้งหุ้นส่วนหรือบริษทั 

มำตรำ  ๒๑  กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละส่ีปีและอำจได้รับแต่งตั้ง
ใหม่ได ้แต่จะด ำรงต ำแหน่งเกินสองวำระติดต่อกนัไม่ได้ 

ให้กรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระปฏิบัติหน้ำท่ีต่อไปจนกว่ำกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดรั้บสรรหำใหม่เขำ้รับหนำ้ท่ี 

มำตรำ  ๒๒ นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๒๑ กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิพน้
จำกต ำแหน่งเม่ือ 

(๑)  ตำย 
(๒)  มีอำยคุรบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

(๓)  ลำออก 
(๔)  ขำดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมมำตรำ ๒๐ 
(๕)  ก.ต.ช. มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดให้

พน้จำกต ำแหน่ง เน่ืองจำกมีควำมประพฤติเส่ือมเสีย หรือมีกำรกระท ำ หรือมีคุณลกัษณะไม่เหมำะสมต่อกำรปฏิบติั 

หนำ้ท่ีกรรมกำร 
ในกรณีท่ีกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ ให้ด ำเนินกำรสรรหำและแต่งตั้ง

บุคคลเป็นกรรมกำรแทน เวน้แต่วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเกำ้สิบวนั  ในกรณี
น้ีจะไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรสรรหำก็ได ้

ให้กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งแทนอยู่ในต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระท่ี
เหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 

มำตรำ  ๒๓  กำรประชุมของ ก.ต.ช. ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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ในกำรประชุม ก.ต.ช. ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำท่ีได้ให้
กรรมกำรท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรโดยต ำแหน่งจะมอบหมำยบุคคลใดให้มำประชุมแทนไม่ได้ 
ให้  ก .ต .ช . มี อ ำน ำจออกข้อบั งคับ ว่ ำด้ว ยก ำรป ระชุ มและก ำ รล งม ติขอ ง  ก .ต .ช . 

คณะอนุกรรมกำรตำมมำตรำ ๑๘ (๕) และของคณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๑๘ (๖) 

ลกัษณะ ๔ 

ยศต ำรวจและชั้นขำ้รำชกำรต ำรวจ 
--------------------- 

มำตรำ  ๒๔  ยศต ำรวจมีตำมล ำดบัดงัต่อไปน้ี 

พลต ำรวจเอก 

พลต ำรวจโท 

พลต ำรวจตรี 
พนัต ำรวจเอก 
พนัต ำรวจโท 

พนัต ำรวจตรี 
ร้อยต ำรวจเอก 
ร้อยต ำรวจโท 

ร้อยต ำรวจตรี 
ดำบต ำรวจ 
จ่ำสิบต ำรวจ 
สิบต ำรวจเอก 
สิบต ำรวจโท 

สิบต ำรวจตรี 
ว่ำท่ียศใดให้ถือเสมือนมียศนั้น ถำ้ผูซ่ึ้งมียศต ำรวจเป็นหญิง ให้เติมค ำว่ำ “หญิง” ทำ้ยยศต ำรวจ

นั้นดว้ย 
มำตรำ  ๒๕ ชั้นขำ้รำชกำรต ำรวจมีดงัต่อไปน้ี 

(๑)  ชั้นสัญญำบตัร ไดแ้ก่ ผูมี้ยศตั้งแต่ร้อยต ำรวจตรีขึ้นไป 

(๒)  ชั้นประทวน ไดแ้ก่ ผูมี้ยศสิบต ำรวจตรี สิบต ำรวจโท สิบต ำรวจเอก จ่ำสิบต ำรวจ และ
ดำบต ำรวจ 

(๓)  ชั้นพลต ำรวจ ไดแ้ก่ พลต ำรวจส ำรอง 
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พลต ำรวจส ำรอง คือ ผู ้ท่ีได้รับกำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ โดยได้รับกำรคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขนัเขำ้รับกำรศึกษำอบรมในสถำนศึกษำของส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 

มำตรำ  ๒๖ กำรแต่งตั้งยศต ำรวจชั้นสัญญำบตัร ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนด
ในกฎ ก.ตร. และใหท้ ำโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร 

กำรแต่งตั้ งยศต ำรวจชั้ นสัญญำบัตรเป็นกรณีพิ เศษ อำจกระท ำได้โดยประกำศพระบรม                  

รำชโองกำร 
ในระหว่ำงท่ียงัไม่มีประกำศพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งยศต ำรวจชั้นสัญญำบัตรจะแต่งตั้งว่ำท่ี

ยศต ำรวจชั้นสัญญำบตัรเป็นกำรชัว่ครำวก็ได ้โดยใหผู้มี้อ ำนำจดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้ั่งแต่งตั้ง 
(๑)  ตั้งแต่ว่ำท่ียศพลต ำรวจตรีขึ้นไป ใหน้ำยกรัฐมนตรีเป็นผูส้ั่งแต่งตั้ง 
(๒)  ตั้งแต่ว่ำท่ียศร้อยต ำรวจตรีขึ้ นไป แต่ไม่สูงกว่ำว่ำท่ียศพนัต ำรวจเอก ให้ผูบ้ัญชำกำร

ต ำรวจแห่งชำติเป็นผูส้ั่งแต่งตั้ง 
มำตรำ  ๒๗ กำรแต่ งตั้ งยศต ำรวจชั้ นประทวน  ให้ ผู ้บัญ ชำกำรต ำรวจแห่ งชำติ  ห รือ

ผูบ้งัคบับญัชำระดบัผูบ้ญัชำกำรขึ้นไปซ่ึงไดรั้บมอบหมำยจำกผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผูส้ั่งแต่งตั้ง ทั้งน้ี ตำม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีก ำหนดในกฎ ก.ตร. 

กำรแต่งตั้งยศต ำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ ให้ผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผูส้ั่งแต่งตั้ง 
ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดในกฎ ก.ตร. 

มำตรำ  ๒๘ กำรถอดหรือกำรออกจำกยศต ำรวจชั้ นสัญญำบัตร ให้ เป็นไปตำมระเบียบ
ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ และใหท้ ำโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร 

มำตรำ  ๒๙ กำรให้ออกจำกว่ำท่ียศต ำรวจชั้ นสัญญำบัตรหรือกำรถอดหรือกำรออกจำก              
ยศต ำรวจชั้นประทวน ให้ผูมี้อ ำนำจสั่งตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม หรือมำตรำ ๒๗ แลว้แต่กรณีสั่งไดต้ำมระเบียบ
ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 

 

ลกัษณะ ๕ 

คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ 
------------------- 

มำตรำ   ๓๐  ให้มีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจคณะหน่ึง เรียกโดยย่อว่ำ “ก.ตร.”
ประกอบดว้ย 

(๑)  นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ เลขำธิกำร ก.พ. ผูบ้ัญชำกำร
ต ำรวจแห่งชำติ จเรต ำรวจแห่งชำติ และรองผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ เป็นกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจโดย
ต ำแหน่ง 
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(๒)  กรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตั้งจำกผูซ่ึ้ง
ไดรั้บกำรเลือกตำมมำตรำ ๓๕ ดงัต่อไปน้ี 

 (ก)  ผูซ่ึ้งเคยรับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจ ในต ำแหน่งตั้งแต่ผูบ้ญัชำกำร หรือเทียบ                

ผูบ้ญัชำกำรขึ้นไปจ ำนวนหำ้คน แต่ตอ้งเป็นผูซ่ึ้งพน้จำกควำมเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจไปแลว้เกินหน่ึงปี 

 (ข)  ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไม่เป็นขำ้รำชกำรต ำรวจจ ำนวนหกคน ซ่ึงมีควำมเช่ียวชำญในสำขำ
นิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ อำชญำวิทยำและงำนยุติธรรม หรือสำขำอ่ืนตำมท่ี ก.ตร. 
ก ำหนด สำขำละไม่เกินหน่ึงคน เวน้แต่ในกรณีท่ีมีรองผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติซ่ึงเป็นกรรมกำรข้ำรำชกำร
ต ำรวจตำม (๑) เพิ่มขึ้น ก็ให้มีกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกตำมจ ำนวนของรองผูบ้ัญชำกำร
ต ำรวจแห่งชำติท่ีเพิ่มขึ้นนั้น 

บุคคลซ่ึงเคยเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ หำกไดพ้น้จำกควำมเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจไปแล้วเกินสิบปี
และมีอำยุไม่เกินหกสิบห้ำปี อำจไดรั้บกำรสรรหำเป็นกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิตำม (๒) (ข) ได ้แต่ตอ้งมีจ ำนวนไม่
เกินหน่ึงคน 

ให้ผูบ้ัญชำกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจเป็นเลขำนุกำร ก.ตร. และรองผู ้
บญัชำกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจเป็นผูช่้วยเลขำนุกำร ก.ตร.  

ใหน้ำยกรัฐมนตรีประกำศรำยช่ือกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิในรำชกิจจำนุเบกษำ 
มำตรำ  ๓๑  ให ้ก.ตร. มีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑)  ก ำหนดนโยบำยและมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรต ำรวจและจดัระบบ         

รำชกำรต ำรวจ รวมตลอดทั้งกำรอบรมและพฒันำขำ้รำชกำรต ำรวจ ในกำรน้ีหำก ก.ต.ช. ไดก้ ำหนดระเบียบแบบ
แผนและนโยบำยไวเ้ป็นกำรทัว่ไป กำรก ำหนดในเร่ืองดงักล่ำวของ ก.ตร. ตอ้งสอดคลอ้งกบัระเบียบแบบแผนและ
นโยบำยของ ก.ต.ช. และให ้ก.ตร. แจง้กำรด ำเนินกำรนั้นให ้ก.ต.ช. ทรำบดว้ย 

(๒)  ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ  ข้อก ำหนด  ประกำศ หรือมีมติเก่ียวกับกำร
บริหำรงำนบุคคล เพื่อปฏิบติักำรตำมพระรำชบญัญติัน้ี 

(๓)  ก ำกับดูแล ตรวจสอบ และแนะน ำ เพื่อให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติบริหำรงำนบุคคล
ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัน้ี และให้มีอ ำนำจออกระเบียบให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติรำยงำนเก่ียวกบักำรสอบ 

กำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรเล่ือนขั้นเงินเดือน กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร และกำรปฏิบัติกำรอ่ืน
เก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคลตำมพระรำชบญัญติัน้ี 

(๔)  รำยงำนคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำปรับปรุงเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง เงินเพิ่มค่ำ
ครองชีพ สวสัดิกำร หรือประโยชน์เก้ือกลูอ่ืนส ำหรับขำ้รำชกำรต ำรวจใหเ้หมำะสม 

(๕)  ก ำหนดชั้นยศท่ีควรบรรจุแต่งตั้งและอตัรำเงินเดือนท่ีควรไดรั้บส ำหรับวุฒิปริญญำหรือ
ประกำศนียบตัรต่ำง ๆ 
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(๖)  ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรปฏิบัติกำรเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลตำม
พระรำชบญัญติัน้ี 

(๗)  พิจำรณำอนุมติัแกไ้ขทะเบียนประวติัเก่ียวกบัวนัเดือนปีเกิด และกำรควบคุมเกษียณอำยุ
ของขำ้รำชกำรต ำรวจ 

(๘)  ในกรณีท่ีพิจำรณำเห็นว่ำกำรปฏิบัติกำรเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติไม่เหมำะสมหรือไม่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้มีมติสั่งกำรให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
ปฏิบัติกำร      ให้ถูกต้องเหมำะสม ถ้ำส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติไม่ปฏิบัติกำรตำมมติดังกล่ำว  ให้รำยงำนต่อ
นำยกรัฐมนตรี              เพื่อพิจำรณำและสั่งกำรต่อไป 

(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏิบติังำนตำมท่ี ก.ตร. มอบหมำย 
(๑๐) ปฏิบติักำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีบญัญติัไวใ้นมำตรำอ่ืนแห่งพระรำชบญัญติัน้ีและกฎหมำย

อ่ืน 

กฎ ก.ตร. เม่ือประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ให้ใชบ้งัคบัได้ 
มำตรำ  ๓๒  เพื่อรักษำควำมเท่ียงธรรมในกำรแต่งตั้งและโยกยำ้ยข้ำรำชกำรต ำรวจให ้

ก.ตร.ออกกฎ ก.ตร. ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งและโยกยำ้ยขำ้รำชกำรต ำรวจไวใ้ห้ชัดเจนแน่นอน กฎ 

ก.ตร.                ดังกล่ำวให้มีผลใช้บังคบัเม่ือพน้ก ำหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ 

มำตรำ  ๓๓  กรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ำมตำมมำตรำ ๒๐ และต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือกลับเข้ำรับรำชกำรส ำหรับกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ
ผูท้รงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๓๐ (๒) (ก) และต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ ส ำหรับกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ
ผูท้รงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๓๐ (๒) (ข) 

ในกรณีท่ีมีปัญหำเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ
ผูท้รงคุณวุฒิ ให ้ก.ตร. เป็นผูว้ินิจฉัย 

มำตรำ  ๓๔  กรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจจะเป็นกรรมกำรใน ก.ต.ช. ในขณะเดียวกัน
ไม่ได ้           เวน้แต่นำยกรัฐมนตรี และผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

มำตรำ  ๓๕  กำรเลือกกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจผู ้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ  ๓๐ ให้
ด ำเนินกำรดงัน้ี 

(๑)  กรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๓๐ (๒) (ก)ให้ขำ้รำชกำรต ำรวจ                
ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ผูก้  ำกบักำร พนกังำนสอบสวนผูท้รงคุณวุฒิ หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำขึ้นไปเป็นผูเ้ลือก 

(๒)  กรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจผู ้ทรงคุณวุฒิตำมมำตร ำ ๓๐ (๒) (ข) ให้กรรมกำร
ขำ้รำชกำรต ำรวจโดยต ำแหน่งตำมมำตรำ ๓๐ (๑) และผูไ้ด้รับเลือกเป็นกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิ
ตำมมำตรำ ๓๐ (๒) (ก) เป็นผู ้เลือกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดในกฎ ก.ตร. แล้วเสนอไปยัง
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คณะรัฐมนตรี เม่ือไดรั้บอนุมติัจำกคณะรัฐมนตรีแลว้ ให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 

แต่งตั้ง พร้อมกบักรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิตำม มำตรำ ๓๐ (๒) (ก)  
มำตรำ  ๓๖  กำรเลือกกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจผู ้ทรงคุณวุฒิตำมมำตร ำ ๓๐ (๒) (ก)                   

ให้ประธำน ก.ตร. รับสมคัรบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมของกำรเป็นกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ 
ผูท้รงคุณวุฒิ แล้วจัดส่งบัญชีรำยช่ือบุคคลดังกล่ำวโดยเรียงล ำดับตำมตัวอักษรไปยงัผู ้มีสิทธิเลือกกรรมกำร
ขำ้รำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๓๕ (๑) ก่อนวนัเลือกเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสิบส่ีวนั 

หลกัเกณฑ์และวิธีกำรเลือกกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิตำมวรรคหน่ึง  ให้เป็นไป
ตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.ตร. 

มำตรำ  ๓๗ ในกำรเลือกกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๓๐ (๒) (ก) ให้ผู ้
ซ่ึงไดรั้บคะแนนมำกตำมล ำดบัลงมำตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดไวเ้ป็นผูไ้ดรั้บเลือก 

ในกรณี ท่ีมีผู ้ได้รับเลือกหลำยคนได้คะแนนเท่ำกันจนเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถเรียงล ำดับ                        

ผูรั้บเลือกตำมจ ำนวนท่ีจะพึงมีได้ ให้ประธำนกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจท ำกำรจบัสลำกเพื่อให้ไดรั้บเลือกจนครบ
จ ำนวน 

ให้ขึ้นบัญชีรำยช่ือผูซ่ึ้งไม่ได้รับเลือก ซ่ึงอยู่ในอนัดับถดัจำกผูไ้ด้รับเลือกลงมำตำมล ำดับตำม
จ ำนวนท่ี ก.ตร. เห็นสมควรไวด้ว้ย 

มำตรำ  ๓๘  กรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละส่ีปี 

และใหด้ ำรงต ำแหน่งไดเ้พียงวำระเดียว 
ให้กรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระปฏิบัติหน้ำท่ีต่อไป            

จนกว่ำกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดรั้บเลือกใหม่เขำ้รับหนำ้ท่ี 

มำตรำ  ๓๙  นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๓๘ กรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ   
ผูท้รงคุณวุฒิพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 

(๑)  ขำดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมมำตรำ ๓๓ 

(๒)  ก.ตร. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนกรรมกำรข้ำรำชกำร
ต ำรวจทั้ งหมดให้พ้นจำกต ำแหน่ง เน่ืองจำกมีควำมประพฤติเส่ือมเสียหรือมีกำรกระท ำหรือมีคุณลักษณะไม่
เหมำะสมต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ 

(๓)  มีเหตุตำมมำตรำ ๒๒ (๑) (๒) หรือ (๓)  

(๔)  สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถ่ิน
ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน หรือเป็นผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 

มำตรำ  ๔๐  ในกรณีท่ีกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๓๐ (๒) (ก) พ้น
จำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ ให้ผูซ่ึ้งมีช่ืออยู่ในบญัชีรำยช่ือในประเภทนั้นตำมมำตรำ ๓๗ วรรคสำม ในอนัดบัแรก
เป็นกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิแทนและให้อยู่ในต ำแหน่งเท่ำวำระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 
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ในกรณีท่ีกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๓๐ (๒) (ข) พ้นจำกต ำแหน่ง
ก่อนครบวำระ ให้ด ำเนินกำรเลือกกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิแทนต ำแหน่งท่ีว่ำงโดยให้น ำควำมใน
มำตรำ ๓๕ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีด ำรงต ำแหน่งแทน  หำกมี
ก ำหนดเวลำไม่ถึงสองปี ไม่ใหน้บัเป็นวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๓๘ 

มำตรำ  ๔๑  ในกรณีท่ีกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิจะพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ          

ใหด้ ำเนินกำรจดัให้มีกำรเลือกกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิใหม่ภำยในหกสิบวนัก่อนวนัครบวำระ 
มำตรำ  ๔๒ กำรประชุม ก.ตร. ตอ้งมีกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจมำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึง

ของจ ำนวนกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีไดใ้ห้กรรมกำร
ขำ้รำชกำรต ำรวจท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

ให้ประธำนกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจเป็นผูเ้รียกประชุม แต่ในกรณีท่ีกรรมกำรข้ำรำชกำร
ต ำรวจไม่น้อยกว่ำหกคนร้องขอให้เรียกประชุม ให้ประธำนกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจเรียกประชุมภำยในเจ็ดวนั
นบัแต่วนัไดรั้บร้องขอ 

ให้ ก.ตร. มีอ ำนำจออกข้อบังคับว่ำด้วยกำรประชุมและกำรลงมติของ  ก.ตร. และของ
คณะอนุกรรมกำรตำมมำตรำ ๓๑ (๙)  

มำตรำ  ๔๓ ในกรณีท่ี ก.ตร. มีหน้ำท่ีตำมท่ีบัญญัติไวใ้นพระรำชบัญญัติน้ี ให้ผูบ้ัญชำกำร
ต ำรวจแห่งชำติเป็นผูเ้สนอเร่ืองต่อ ก.ตร. แต่ทั้งน้ีไม่ตดัสิทธิกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจคนหน่ึงคนใดท่ีจะเสนอ 

 

ลกัษณะ ๖ 

ระเบียบขำ้รำชกำรต ำรวจ 
----------------------- 

 

หมวด ๑ 

ต ำแหน่งและกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
----------------------- 

มำตรำ ๔๔  ต ำแหน่งขำ้รำชกำรต ำรวจมีดงัต่อไปน้ี 

(๑)  ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

(๒)  จเรต ำรวจแห่งชำติ และรองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

(๓)  ผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

(๔)  ผูบ้ญัชำกำร 
(๕)  รองผูบ้ญัชำกำร 
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(๖)  ผูบ้งัคบักำร และพนกังำนสอบสวนผูเ้ช่ียวชำญพิเศษ 

(๗)  รองผูบ้งัคบักำร และพนกังำนสอบสวนผูเ้ช่ียวชำญ 

(๘)  ผูก้  ำกบักำร และพนกังำนสอบสวนผูท้รงคุณวุฒิ 

(๙)  รองผูก้  ำกบักำร และพนกังำนสอบสวนผูช้  ำนำญกำรพิเศษ 

(๑๐)  สำรวตัร และพนกังำนสอบสวนผูช้  ำนำญกำร 
(๑๑)  รองสำรวตัร และพนกังำนสอบสวน 

(๑๒) ผูบ้งัคบัหมู่ 

(๑๓)  รองผูบ้งัคบัหมู่ 

ก.ตร. จะก ำหนดให้มีต ำแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่ำงอ่ืน โดยจะให้มีช่ือต ำแหน่งใดเทียบกับต ำแหน่ง
ตำมวรรคหน่ึงก็ได ้โดยใหก้ ำหนดไวใ้นกฎ ก.ตร.  

กำรก ำหนดต ำแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่ำงอ่ืนให้มีเฉพำะท่ีจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำนของ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ให้เกิดประสิทธิภำพและประหยดั และเม่ือหมดควำมจ ำเป็นตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎ 

ก.ตร. แลว้ ใหย้บุต ำแหน่งนั้น 

มำตรำ  ๔๕  ในส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ จะให้มีต ำแหน่ง
ขำ้รำชกำรต ำรวจต ำแหน่งใด จ ำนวนเท่ำใด และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งอย่ำงใด และจะให้มียศหรือไม่ 

และถำ้ให้มียศจะให้มียศใด รวมตลอดถึงกำรตดัโอนต ำแหน่งจำกส่วนรำชกำรหน่ึงไปเพิ่มให้อีกส่วนรำชกำรหน่ึง 
ให้เป็นไปตำมท่ี ก.ตร. ก ำหนด โดยให้ค ำนึงถึงลกัษณะหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ปริมำณและคุณภำพของงำน 

รวมทั้งควำมมีประสิทธิภำพและกำรประหยดั 
กำรก ำหนดจ ำนวนต ำแหน่งข้ำรำชกำรต ำรวจตั้งแต่ต ำแหน่งผูบ้ังคบักำร พนักงำนสอบสวน            

ผูเ้ช่ียวชำญพิเศษ หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำขึ้นไปในส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำก ก.ต.ช. ก่อน 

มำตรำ  ๔๖  ให้ขำ้รำชกำรต ำรวจซ่ึงด ำรงต ำแหน่งพนักงำนสอบสวนตำมมำตรำ ๔๔ ไดรั้บเงิน
เพิ่มเป็นกรณีพิเศษตำมระเบียบท่ี ก.ตร. ก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลงั 

ในกำรก ำหนดจ ำนวนเงินเพิ่มเป็นกรณีพิ เศษตำมวรรคหน่ึง ให้ค ำนึงถึงค่ำใช้จ่ำยในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรด ำรงตนอยู่ในควำมยุติธรรมได้อย่ำงมีเกี ยรติโดยเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนท่ีรัฐจ่ำยให้แก่
ขำ้รำชกำรฝ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวกบักระบวนกำรยุติธรรมประกอบดว้ย 

มำตรำ  ๔๗ ขำ้รำชกำรต ำรวจซ่ึงด ำรงต ำแหน่งพนักงำนสอบสวน ให้ไดรั้บกำรเล่ือนต ำแหน่ง
ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  พนกังำนสอบสวน เม่ือด ำรงต ำแหน่งและไดรั้บเงินเดือนตำมท่ี ก.ตร. ก ำหนดอีกทั้งได้
ผำ่นกำรประเมินแลว้ ใหผู้น้ั้นเป็นพนกังำนสอบสวนผูช้  ำนำญกำร 



 16 

(๒)  พนักงำนสอบสวนผูช้  ำนำญกำร เม่ือด ำรงต ำแหน่งเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมปีและ
ไดรั้บเงินเดือนถึงขั้นต ่ำของระดบั ส.๓ อีกทั้งไดผ้่ำนกำรประเมินแลว้ ให้ผูน้ั้นเป็นพนักงำนสอบสวนผูช้  ำนำญกำร
พิเศษ 

(๓)  พนกังำนสอบสวนผูช้  ำนำญกำรพิเศษ เม่ือด ำรงต ำแหน่งเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมปี
และไดรั้บเงินเดือนถึงขั้นต ่ำของระดบั ส.๔ อีกทั้งได้ผ่ำนกำรประเมินแล้ว ให้ผูน้ั้นเป็นพนักงำนสอบสวนผูท้รง         
คุณวุฒิ 

(๔)  พนักงำนสอบสวนผูท้รงคุณวุฒิ เม่ือด ำรงต ำแหน่งเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมปีและ
ไดรั้บเงินเดือนถึงขั้นต ่ำของระดบั ส.๕ อีกทั้งไดผ้่ำนกำรประเมินแลว้ ใหผู้น้ั้นเป็นพนกังำนสอบสวนผูเ้ช่ียวชำญ 

(๕)  พนักงำนสอบสวนผูเ้ช่ียวชำญ เม่ือด ำรงต ำแหน่งเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมปีและ
ไดรั้บเงินเดือนถึงขั้นต ่ำของระดบั ส.๖ อีกทั้งไดผ้ำ่นกำรประเมินแลว้ พร้อมทั้งมีต ำแหน่งว่ำงให้ผูน้ั้นเป็นพนกังำน            

สอบสวนผูเ้ช่ียวชำญพิเศษ 

ในกำรประเมินพิจำรณำเล่ือนต ำแหน่งพนักงำนสอบสวนตำมวรรคหน่ึง  ให้น ำปริมำณและ
คุณภำพของส ำนวนกำรสอบสวนมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย ทั้ งน้ี ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดใน
ระเบียบ ก.ตร.  

กำรแต่งตั้งพนักงำนสอบสวนจะมีจ ำนวนเท่ำใด มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรบังคับบัญชำเพียงใด           
ใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในระเบียบ ก.ตร. 

   

หมวด ๒ 

กำรบรรจุ กำรแต่งตั้งและกำรเล่ือนขั้นเงินเดือน 

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

มำตรำ  ๔๘ ผูท่ี้จะไดรั้บกำรบรรจุเขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้มดงัต่อไปน้ี 

(๑)  มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 

(๒)  มีอำยไุม่ต ่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ 

(๓)  เป็นผู ้เล่ือมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

(๔)  ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู ้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถ่ินหรือ
ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 

(๕)  ไม่เป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งใด ๆ ในพรรคกำรเมือง 
(๖)  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มอ่ืนตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.ตร.  
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มำตรำ  ๔๙  กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจตำมพระรำชบัญญัติ น้ี ให ้             

ผูบ้งัคบับญัชำตำมท่ีก ำหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผูมี้อ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
มำตรำ  ๕๐  กำรบรรจุบุคคลเขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจชั้นพลต ำรวจชั้นประทวน และ

ชั้นสัญญำบตัร ใหบ้รรจุจำกบุคคลผูไ้ดรั้บคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัได้ 
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรคดัเลือกหรือกำรสอบแข่งขนัให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.ตร. และ

ให้ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือผูบ้งัคบับญัชำท่ีไดรั้บมอบอ ำนำจจำกผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผูด้  ำเนินกำร
คดัเลือกหรือสอบแข่งขนั 

มำตรำ ๕๑ กำรแต่งตั้งขำ้รำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่ง ใหแ้ต่งตั้งตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(๑)  ต ำแหน่งผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ จะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ งจำก
ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจเอก 

(๒)  ต ำแหน่งจเรต ำรวจแห่งชำติ และรองผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ จะได้ทรงพระกรุณำ         
โปรดเกลำ้ ฯ แต่งตั้งจำกขำ้รำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจโทหรือพลต ำรวจเอก 

(๓)  ต ำแหน่งผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ จะไดท้รงพระกรุณำโปรดเกลำ้ ฯ แต่งตั้งจำก           
ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจโท 

(๔)  ต ำแหน่งผูบ้ญัชำกำร จะไดท้รงพระกรุณำโปรดเกลำ้ ฯ แต่งตั้งจำกขำ้รำชกำรต ำรวจยศ
พลต ำรวจตรีหรือพลต ำรวจโท 

(๕)  ต ำแหน่งรองผู ้บัญชำกำร จะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ แต่งตั้ งจำกข้ำรำชกำร
ต ำรวจยศพลต ำรวจตรี 

(๖)  ต ำแหน่งผูบ้งัคบักำร และพนกังำนสอบสวนผูเ้ช่ียวชำญพิเศษจะไดท้รงพระกรุณำ โปรด
เกล้ำฯ แต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรต ำรวจยศพนัต ำรวจเอกซ่ึงได้รับอตัรำเงินเดือนพนัต ำรวจเอก (พิเศษ) หรือ    พล
ต ำรวจตรี 

(๗)  ต ำแหน่งรองผูบ้ังคบักำร และพนักงำนสอบสวนผูเ้ช่ียวชำญ ให้แต่งตั้งจำกข้ำรำชกำร
ต ำรวจยศพนัต ำรวจเอกหรือพนัต ำรวจเอกซ่ึงไดรั้บอตัรำเงินเดือนพนัต ำรวจเอก (พิเศษ) 

(๘)  ต ำแหน่งผูก้  ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผูท้รงคุณวุฒิ ให้แต่งตั้งจำกข้ำรำชกำร
ต ำรวจยศพนัต ำรวจโทหรือพนัต ำรวจเอก 

(๙)  ต ำแหน่งรองผูก้  ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผูช้  ำนำญกำรพิเศษ  ให้แต่งตั้ งจำก              
ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพนัต ำรวจโท 

(๑๐)  ต ำแหน่งสำรวตัร และพนักงำนสอบสวนผูช้  ำนำญกำร ให้แต่งตั้งจำกขำ้รำชกำรต ำรวจ
ยศร้อยต ำรวจเอกขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่ำพนัต ำรวจโท 

(๑๑)  ต ำแหน่งรองสำรวตัร และพนักงำนสอบสวน ให้แต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรต ำรวจยศร้อย
ต ำรวจตรีขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่ำร้อยต ำรวจเอก 
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(๑๒) ต ำแหน่งผูบ้งัคบัหมู่ ให้แต่งตั้งจำกขำ้รำชกำรต ำรวจยศสิบต ำรวจตรีขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่ำ
ดำบต ำรวจ 

(๑๓)  ต ำแหน่งรองผูบ้งัคบัหมู่ ใหแ้ต่งตั้งจำกขำ้รำชกำรต ำรวจชั้นพลต ำรวจ 
กำรแต่งตั้งขำ้รำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตำม (๒) ถึง (๑๓) อำจแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง

เทียบเท่ำดว้ยก็ได ้
มำตรำ  ๕๒ ขำ้รำชกำรต ำรวจซ่ึงด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๕๑ (๑๒) หรือ (๑๓) อำจได้รับ

กำรคดัเลือกและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งและมียศตำมมำตรำ ๕๑ (๑๑) ไดต้ำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดใน
กฎ ก.ตร.  

ขำ้รำชกำรต ำรวจซ่ึงด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๕๑ (๑๓) อำจไดรั้บกำรคดัเลือกและแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งและมียศตำมมำตรำ ๕๑ (๑๒) ไดต้ำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดในกฎ ก.ตร.  

มำตรำ  ๕๓ กำรแต่งตั้งขำ้รำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ (๑) (๒) (๓) และ 
(๔) ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ (๑) ให้นำยกรัฐมนตรี
คดัเลือกรำยช่ือขำ้รำชกำรต ำรวจ แลว้เสนอ ก.ต.ช. เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อน แลว้ให้นำยกรัฐมนตรีน ำ
ควำมกรำบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ ฯ แต่งตั้ง 

(๒)  กำรแต่งตั้งขำ้รำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ (๒) (๓) และ (๔)ให ้ 
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติคดัเลือกรำยช่ือขำ้รำชกำรต ำรวจเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อน แลว้
ใหน้ำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ ฯ แต่งตั้ง 

มำตรำ  ๕๔ กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่มำตรำ ๔๔ (๕) ลงมำ และ
เป็นกำรแต่งตั้งในส ำนกังำนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือในกองบญัชำกำร ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  กำรแต่งตั้ งข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ (๕) และ (๖) ใน
ส ำนกังำนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ให้ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติคดัเลือกรำยช่ือขำ้รำชกำรต ำรวจในส ำนกังำน ผู ้
บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนแล้วให้นำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบ
บงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ ฯ แต่งตั้ง 

ในกรณีเป็นกำรแต่งตั้งขำ้รำชกำรต ำรวจในกองบัญชำกำรท่ีสังกดัส ำนักงำนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติ ใหผู้บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติรับฟังขอ้เสนอแนะของผูบ้ญัชำกำรท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

(๒)  กำรแต่งตั้ งข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ (๕) และ (๖) ใน
กองบญัชำกำรท่ีมิไดส้ังกดัส ำนกังำนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ให้ผูบ้ญัชำกำรคดัเลือกรำยช่ือขำ้รำชกำรต ำรวจใน
กองบัญชำกำรนั้ นเสนอผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ เพื่อพิจำรณำเสนอ ก.ตร. ให้ควำมเห็นชอบก่อน แล้วให้
นำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ ฯ แต่งตั้ง 
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ในกรณีท่ีผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเห็นว่ำ กำรคัดเลือกของผูบ้ัญชำกำรตำมวรรคหน่ึงยงั        
ไม่เหมำะสม ผู ้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติจะท ำควำมเห็นพร้อมข้อเสนอแนะและเหตุผลเสน อ ก.ตร. เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำดว้ยก็ได ้

(๓)  กำรแต่งตั้งขำ้รำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่มำตรำ ๔๔ (๗) ลงมำในส ำนกังำน               

ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือในกองบญัชำกำรท่ีมิไดส้ังกดัส ำนกังำนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  ให้ผูบ้ญัชำกำร
ต ำรวจแห่งชำติหรือผูบ้ญัชำกำรเป็นผูส้ั่งแต่งตั้งจำกขำ้รำชกำรต ำรวจในส ำนักงำนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือ
ในกองบัญชำกำรนั้น แล้วแต่กรณี โดยให้ผูบ้ังคบักำรท่ีเก่ียวข้องมีข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในกำรให้ควำม
เห็นชอบดว้ย และหำกไม่เป็นท่ียุติ ให้ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผูช้ี้ขำด แต่ในกำรแต่งตั้งขำ้รำชกำรต ำรวจให้
ด ำรงต ำแหน่งตั้ งแต่มำตรำ ๔๔ (๘) ลงมำ ไม่สูงกว่ำต ำแหน่งเดิมภำยในกองบังคับกำรท่ีสังกัดส ำนักงำน              
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือในกองบญัชำกำรท่ีมิไดส้ังกดัส ำนักงำนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  ให้ผูบ้งัคบักำร
เป็นผูส้ั่งแต่งตั้ง 

กำรก ำหนดขั้นตอนใด ๆ อนัจะเป็นกำรชะลอ จ ำกดั ตัดทอน หรือยบัย ั้งกำรใช้อ ำนำจของผูมี้
อ ำนำจตำมมำตรำ ๕๔ (๓) จะกระท ำมิได ้เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมำยบญัญติัหรือเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
ตำมท่ี ก.ตร. ก ำหนด 

ในกรณีกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่มำตรำ ๔๔ (๘) ลงมำไม่สูงกว่ำ
ต ำแหน่งเดิมในกองบัญชำกำรท่ีสังกัดส ำนักงำนผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  ให้ผูบ้ัญชำกำรเป็นผูส้ั่งแต่งตั้งโดย     
รับฟังขอ้เสนอแนะของผูบ้งัคบักำรท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

มำตรำ  ๕๕ กำรแต่งตั้งขำ้รำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่มำตรำ ๔๔ (๕) ลงมำจำกส่วน
รำชกำรหน่ึงไปอีกส่วนรำชกำรหน่ึงใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(๑)  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ (๕) และ (๖) ระหว่ำง             
ส ำนักงำนผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติกับกองบัญชำกำรท่ีมิได้สังกัดส ำนักงำนผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  ให ้             

ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติและผูบ้ัญชำกำรท่ีเก่ียวขอ้งท ำควำมตกลงกนั  และให้ผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเสนอ  
ก.ตร. ใหค้วำมเห็นชอบก่อน แลว้ใหน้ำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตั้ง 

ในกรณีท่ีเป็นกำรแต่งตั้ งข้ำรำชกำรต ำรวจระหว่ำงกองบัญชำกำรท่ีมิได้สังกัดส ำนักงำน                  
ผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ให้ผูบ้ัญชำกำรท่ีเก่ียวข้องท ำควำมตกลงกันและให้ผูบ้ัญชำกำรท่ีประสงค์จะแต่งตั้ง
ขำ้รำชกำรต ำรวจผูน้ั้นเสนอผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเพื่อน ำเสนอ ก.ตร. ให้ควำมเห็นชอบก่อน แล้วให้นำยก               
รัฐมนตรีน ำควำมกรำบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ ฯ แต่งตั้ง 

ในกรณีท่ีไม่อำจตกลงกันได้ ให้ผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติและผูบ้ัญชำกำรท่ีเก่ียวข้องท ำ
ควำมเห็นและเหตุผลของตนเสนอ ก.ตร. เพื่อประกอบกำรพิจำรณำดว้ย 

(๒)  กำรแต่งตั้ งข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่มำตรำ ๔๔ (๗) ลงมำระหว่ำง
ส ำนักงำนผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติกับกองบัญชำกำรท่ีมิได้สังกัดส ำนักงำนผูบ้ัญชำกำรต ำรวจ แห่งชำติ ให ้          
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ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติและผูบ้ญัชำกำรท่ีเก่ียวขอ้งท ำควำมตกลงกนั     และให้ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือ       
ผูบ้ญัชำกำรท่ีประสงคจ์ะแต่งตั้งขำ้รำชกำรต ำรวจผูน้ั้นเป็นผูส้ั่งแต่งตั้ง 

(๓)  กำรแต่งตั้ งข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่มำตรำ ๔๔ (๗) ลงมำระหว่ำง
กองบญัชำกำรท่ีมิไดส้ังกดัส ำนกังำนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติให้ผูบ้ญัชำกำรท่ีเก่ียวขอ้งท ำควำมตกลงกนั  และให ้                     

ผูบ้ญัชำกำรท่ีประสงคจ์ะแต่งตั้งขำ้รำชกำรต ำรวจผูน้ั้นเป็นผูส้ั่งแต่งตั้ง 
มำตรำ  ๕๖  ในกรณีท่ีผู ้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเห็นว่ำกำรใช้อ ำนำจในกำรแต่งตั้ งของ                 

ผูบ้ญัชำกำรไม่เป็นธรรมหรือมีกรณีไม่ชอบดว้ยหลกัเกณฑ์หรือวิธีกำรท่ี ก.ตร. ก ำหนดตำมมำตรำ ๕๗ หรือมีกรณี
ท่ีจะตอ้งด ำเนินกำรทำงวินัยและมีควำมจ ำเป็นตอ้งให้ขำ้รำชกำรต ำรวจซ่ึงด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่มำตรำ ๔๔ (๕) ลง
มำให้พ้นจำกพื้นท่ีหรือหน้ำท่ี หรือมีเหตุพิเศษตำมท่ี ก.ตร. ก ำหนด ให้ผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติมีอ ำนำจสั่ง
แต่งตั้งขำ้รำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ (๕) ลงมำไดต้ำมควรแก่กรณี 

กำรแต่งตั้งขำ้รำชกำรต ำรวจตำมวรรคหน่ึง ให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ (๕) และ (๖) ให้
เสนอ ก.ตร. เพื่อพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบก่อน 

มำตรำ  ๕๗  กำรคัดเลือก กำรท ำควำมตกลงกัน  กำรให้ควำมเห็นชอบ  และกำรแต่งตั้ ง
ขำ้รำชกำรต ำรวจตำมมำตรำ ๕๓ (๒) มำตรำ ๕๔  และมำตรำ ๕๕ ให้พิจำรณำโดยค ำนึงถึงควำมอำวุโส ประวติั
กำรรับรำชกำร ผลกำรปฏิบติังำน ควำมประพฤติ และควำมรู้ควำมสำมำรถประกอบกนั ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรท่ีก ำหนดในกฎ ก.ตร.  

กำรคดัเลือกและกำรแต่งตั้งขำ้รำชกำรต ำรวจตำมวรรคหน่ึง ให้ผูมี้อ ำนำจคดัเลือกหรือแต่งตั้ง
พิจำรณำจำกขำ้รำชกำรต ำรวจท่ีคณะกรรมกำรคดัเลือกเสนอแนะ 

ให้ ก.ตร. แต่งตั้งคณะกรรมกำรคดัเลือกเพื่อท ำหน้ำท่ีตรวจสอบขำ้รำชกำรต ำรวจผูมี้สิทธิด ำรง
ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔  (๒) ถึง (๑๐) โดยคณะกรรมกำรคัดเลือกดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย             
รองหวัหนำ้หน่วยงำนนั้นทุกคน 

มำตรำ  ๕๘ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๖๘ ข้ำรำชกำรต ำรวจผูใ้ดมีคุณวุฒิสูงขึ้น และมีสิทธิได้รับ
เงินเดือนสูงขึ้นตำมท่ี ก.ตร. ก ำหนด ใหผู้มี้อ ำนำจตำมมำตรำ ๖๔ เป็นผูมี้อ ำนำจสั่งเล่ือน 

มำตรำ  ๕๙  กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจหรือกำรแต่งตั้ งข้ำรำชกำร
ต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งใด ผูไ้ด้รับกำรบรรจุหรือได้รับกำรแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมท่ี           

ก.ตร. ก ำหนดตำมมำตรำ ๔๕ เวน้แต่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็น ก.ตร. อำจอนุมติัให้บรรจุหรือแต่งตั้งขำ้รำชกำร
ต ำรวจท่ีไม่มีคุณสมบติัเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมท่ีก ำหนดไวก้็ได้ 

กำรแต่งตั้งขำ้รำชกำรต ำรวจไปด ำรงต ำแหน่งอ่ืนในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติตอ้งแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งท่ีไม่ต ่ำกว่ำต ำแหน่งเดิม เวน้แต่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็น ก.ตร. อำจอนุมติัให้แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง           
ท่ีต ่ำกว่ำต ำแหน่งเดิมเป็นพิเศษเฉพำะรำยได้ 
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มำตรำ  ๖๐ ผูไ้ดรั้บกำรบรรจุเขำ้รับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจตำมมำตรำ ๕๐  ให้ทดลอง
ปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรในต ำแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  โดยมีก ำหนดระยะเวลำไม่น้อยกว่ำหกเดือน 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรทดลอง  กำรประเมินผลกำรทดลอง  กำรรำยงำนผลกำร
ทดลอง  และกำรยกเวน้ไม่ตอ้งทดลองปฏิบติัหน้ำท่ีรำชกำร  รวมทั้งกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรอนัเน่ืองมำจำกกำร
ทดลองปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำร  ใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร. 

ผูใ้ดถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร  ไม่ให้ถือว่ำผูน้ั้ นเคยเป็น           

ข้ำรำชกำรต ำรวจ  แต่ทั้ งน้ี  ไม่กระทบกระเทือนถึงกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร   หรือกำรรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บจำกทำงรำชกำรในระหว่ำงท่ีผูน้ั้นทดลองปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำร 

มำตรำ  ๖๑  กำรสั่งให้ขำ้รำชกำรต ำรวจประจ ำส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  หรือส่วนรำชกำรใด  

หรือส ำรองรำชกำรในส่วนรำชกำรใด  โดยให้พน้จำกต ำแหน่งหน้ำท่ีเดิมและโดยจะให้ขำดจำกอตัรำเงินเดือนใน
ต ำแหน่งเดิมหรือไม่ก็ได้  ให้ผูมี้อ ำนำจดังต่อไปน้ีเป็นผูส้ั่งไดต้ำมหลกัเกณฑ์  วิธีกำร  และเง่ือนไขท่ีก ำหนดใน            

กฎ  ก.ตร. 
(๑)  นำยกรัฐมนตรีส ำหรับผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

(๒)  ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติส ำหรับขำ้รำชกำรต ำรวจทุกต ำแหน่ง 
(๓)  ผูบ้ัญชำกำรส ำหรับข้ำรำชกำรต ำรวจในกองบัญชำกำรหรือในส่วนรำชกำรท่ีเรียกช่ือ

อยำ่งอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำกองบญัชำกำร 
มำตรำ  ๖๒ กำรโอนขำ้รำชกำรต ำรวจไปรับรำชกำรในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืนจะกระท ำ

ไดเ้ม่ือเจำ้ตวัสมคัรใจและส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนตอ้งกำรจะรับโอนผูน้ั้น  โดยให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ี
ขอรับโอนท ำควำมตกลงกบัส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 

มำตรำ  ๖๓  ใหผู้มี้อ ำนำจตำมมำตรำ  ๔๙  เป็นผูส้ั่งบรรจุในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑)  กำรโอนขำ้รำชกำรซ่ึงไม่ใช่ขำ้รำชกำรต ำรวจหรือกำรโอนพนกังำนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมำบรรจุเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจ  ยกเวน้ขำ้รำชกำรกำรเมือง  ขำ้รำชกำรซ่ึงอยู่ในระหว่ำงทดลองปฏิบติั
หน้ำท่ีรำชกำร  และพนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงอยู่ในระหว่ำงทดลองปฏิบติังำน  ให้กระท ำได้
เม่ือเจำ้ตวัสมคัรใจและส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติตอ้งกำรจะรับโอนผูน้ั้น  โดยให้ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติท ำควำม
ตกลงกับผูมี้อ ำนำจสั่งบรรจุของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนสังกัดเดิม  ในกำรน้ี  ให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
พิจำรณำโดยค ำนึงถึงประโยชน์ท่ีทำงรำชกำรต ำรวจจะไดรั้บ ทั้งน้ี  ในกำรด ำเนินกำรรับโอน  กำรก ำหนดต ำแหน่ง  
ชั้นยศและอตัรำเงินเดือน  และกำรนบัเวลำรำชกำร  ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดใน  กฎ  ก.ตร. 

(๒)  กำรกลบัเขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจ 
 (ก) ขำ้รำชกำรต ำรวจซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกคณะรัฐมนตรีให้ออกจำกรำชกำรไปปฏิบติังำน

ใดๆ  ซ่ึงให้นับเวลำระหว่ำงนั้นส ำหรับกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญเหมือนเต็มเวลำรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย



 22 

บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร   ถำ้ผูน้ั้นขอกลบัเขำ้รับรำชกำรภำยในก ำหนดเวลำท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติั  แต่ไม่เกินส่ีปี
นบัแต่วนัออกจำกรำชกำรไปปฏิบติังำนดงักล่ำว  ทั้งน้ี  ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร. 

 (ข)  ขำ้รำชกำรต ำรวจซ่ึงออกจำกรำชกำรไปแลว้  และไม่ใช่เป็นกรณีออกจำกรำชกำรใน
ระหว่ำงทดลองปฏิบติัหน้ำท่ีรำชกำร  ถำ้สมคัรเขำ้รับรำชกำร  และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติตอ้งกำรท่ีจะรับผูน้ั้น
เข้ำรับรำชกำร   ให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้ง   ทั้งน้ี  ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ี
ก ำหนดในกฎ  ก.ตร. 

 (ค)  ข้ำรำชกำรซ่ึงมิใช่ข้ำรำชกำรต ำรวจหรือพนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ซ่ึงออกจำกรำชกำรหรือออกจำกงำนไปแลว้  แต่ไม่รวมถึงขำ้รำชกำรกำรเมือง  ขำ้รำชกำรซ่ึงออกจำกรำชกำรใน
ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรและพนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงออกจำกงำนในระหว่ำง
ทดลองปฏิบติังำน   ถำ้สมคัรเขำ้รับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจ  และเม่ือส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติเห็นสมควรรับ
บุคคลนั้นกลบัเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งข้ำรำชกำรต ำรวจ  ในกำรน้ี  ให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติพิจำรณำโดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ท่ีทำงรำชกำรต ำรวจจะไดรั้บ  ทั้งน้ี  กำรด ำเนินกำรให้กลบัเขำ้รับรำชกำร  กำรก ำหนดต ำแหน่ง
ชั้นยศ  และอตัรำเงินเดือน  และกำรนบัเวลำรำชกำร  ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร.  

มำตรำ ๖๔ ให้ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผูส้ั่งเล่ือนเงินเดือนขำ้รำชกำรต ำรวจระดบั  ส.๘  

ระดบั  ส.๗  และระดบั  ส.๖  เม่ือไดรั้บควำมเห็นชอบจำก  ก.ตร. แลว้ 
กำรสั่งเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรต ำรวจตั้งแต่ระดับ  ส.๕  ลงมำให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ี

ก ำหนดในระเบียบ  ก.ตร. 
กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนขำ้รำชกำรต ำรวจ  ให้ค ำนึงถึงคุณภำพและปริมำณงำนประสิทธิภำพ

และประสิทธิผลของงำนท่ีได้ปฏิบัติมำ  ควำมสำมำรถ  และควำมอุตสำหะในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี  ตลอดจนกำร
รักษำวินัยและกำรปฏิบัติตนเหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจตำมรำยงำนของผูบ้ังคบับัญชำตำมล ำดับชั้น 

ทั้งน้ี  ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร. 
กำรเล่ือนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกินสองขั้น  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำก ก.ตร. เป็นพิเศษเฉพำะรำย   
มำตรำ  ๖๕ ขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดถึงแก่ควำมตำยเน่ืองจำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ีรำชกำร ก.ตร.จะ

พิจำรณำเล่ือนเงินเดือนให้ผูน้ั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญก็ได ้
มำตรำ  ๖๖  ให้ผูบ้งัคบับญัชำมีหน้ำท่ีพฒันำผูใ้ตบ้งัคบับญัชำเพื่อเพิ่มควำมรู้  ทกัษะ  ทศันคติ  

คุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้งประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ  เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งและเล่ือนเงินเดือน  ทั้งน้ี  ตำมหลกัเกณฑ ์ วิธีกำรและระยะเวลำท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร.   

 

หมวด  ๓ 

เงินเดือน  เงินประจ ำต ำแหน่งและเงินเพิ่มอ่ืน 

-------------------------- 
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มำตรำ  ๖๗ อตัรำเงินเดือน  อตัรำเงินประจ ำต ำแหน่ง  กำรให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งและ           
กำรจ่ำยเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรต ำรวจ  ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจ ำต ำแหน่ง 

มำตรำ  ๖๘  ใหข้ำ้รำชกำรต ำรวจไดรั้บเงินเดือนดงัต่อไปน้ี 

(๑) ข้ำรำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจเอก  ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  ให้ได ้          
รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดบั  ส.๙ 

(๒) ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจเอก  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนระดบั  ส.๘ 

(๓)  ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจโท  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนระดบั  ส.๗ 

(๔)  ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจตรี  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนระดบั  ส.๖ 

(๕)  ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพนัต ำรวจเอกอตัรำเงินเดือนพนัต ำรวจเอก (พิเศษ) ให้ไดรั้บเงินเดือน
ระดบั  ส.๕ 

(๖)  ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพนัต ำรวจเอก  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนระดบั  ส.๔ 

(๗)  ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพนัต ำรวจโท  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนระดบั  ส.๓ 

(๘)  ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพนัต ำรวจตรี  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนระดบั  ส.๒ 

(๙)  ขำ้รำชกำรต ำรวจยศร้อยต ำรวจเอก  ร้อยต ำรวจโท  และร้อยต ำรวจตรี  ให้ไดรั้บเงินเดือน
ระดบั  ส.๑   

(๑๐)  ขำ้รำชกำรต ำรวจยศดำบต ำรวจ  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนระดบั  ป.๓ 

(๑๑)  ข้ำรำชต ำรวจยศจ่ำสิบต ำรวจอตัรำเงินเดือนจ่ำสิบต ำรวจ  (พิเศษ)  ให้ได้รับเงินเดือน
ระดบั  ป.๒ 

(๑๒) ขำ้รำชกำรต ำรวจยศจ่ำสิบต ำรวจ  สิบต ำรวจเอก  สิบต ำรวจโท  และสิบต ำรวจตรี  ให้
ไดรั้บเงินเดือนระดบั  ป.๑ 

(๑๓) ขำ้รำชกำรต ำรวจชั้นพลต ำรวจส ำรอง  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนระดบั  พ.๑ 

ให้ข้ำรำชกำรต ำรวจตำมวรรคหน่ึงได้รับเงินเดือนในขั้นต ่ำของระดับนั้น ๆ  ในกรณีท่ีจะให้
ไดรั้บเงินเดือนสูงกว่ำหรือต ่ำกว่ำขั้นต ่ำหรือสูงกว่ำขั้นสูงของระดบั  ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนด
ในกฎ  ก.ตร. 

ขำ้รำชกำรต ำรวจตำม (๒)  ถึง  (๑๓)   อำจไดรั้บเงินเดือนในระดบัสูงขึ้นกว่ำท่ีก ำหนดไวใ้น
วรรคหน่ึงก็ได้  โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  ซ่ึงในพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวให้ก ำหนดหลกัเกณฑ์   วิธีกำร  
และเง่ือนไขกำรไดรั้บเงินเดือนในระดบัสูงขึ้นดงักล่ำวและกำรรับเงินประจ ำต ำแหน่งไวด้ว้ย 

มำตรำ  ๖๙ ขำ้รำชกำรต ำรวจอำจไดรั้บเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวตำมภำวะเศรษฐกิจ  ทั้งน้ี  

ตำมจ ำนวน  หลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 
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มำตรำ  ๗๐  ขำ้รำชกำรต ำรวจอำจไดรั้บเงินเพิ่มพิเศษรำยเดือน  เงินเพิ่มอ่ืน  หรือเงินช่วยเหลือ  
ตำมท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนด 

มำตรำ ๗๑  ข้ำรำชกำรต ำรวจอำจได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งท่ีประจ ำอยู่ในต่ำงประเทศ  
หรือต ำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตำมท่ีก ำหนดในระเบียบ  ก.ตร.  โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลงั 

 

หมวด  ๔ 

กำรรักษำรำชกำรแทนและกำรปฏิบติัรำชกำรแทน 

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

มำตรำ ๗๒ ในกรณีท่ีต ำแหน่งขำ้รำชกำรต ำรวจในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนใดในส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติว่ำงลง  หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งใดไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  ให้ผูบ้ังคบับัญชำดังต่อไปน้ีสั่งให ้           

ขำ้รำชกำรต ำรวจซ่ึงเห็นสมควรรักษำรำชกำรแทนในต ำแหน่งนั้นได ้
(๑) นำยกรัฐมนตรี  ส ำหรับต ำแหน่งผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

(๒) ผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  ส ำหรับต ำแหน่งตั้งแต่จเรต ำรวจแห่งชำติ  รองผูบ้ัญชำกำร
ต ำรวจแห่งชำติ  หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำลงมำ 

(๓) ผูบ้ญัชำกำรหรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ  ส ำหรับต ำแหน่งตั้งแต่ผูบ้งัคบักำร  พนกังำนสอบสวน   

ผูเ้ช่ียวชำญพิเศษ  หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำลงมำในส่วนรำชกำรนั้น 

(๔) ผู ้บังคับกำร  หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ  ส ำหรับต ำแหน่งตั้ งแต่ผู ้ก  ำกับกำร  พนักงำน
สอบสวนผูท้รงคุณวุฒิ  หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำลงมำในส่วนรำชกำรนั้น 

ในกรณีท่ีไม่มีกำรแต่งตั้ งให้ข้ำรำชกำรต ำรวจผู ้ใดรักษำรำชกำรแทนและมีผู ้ด ำรงต ำแหน่ง      
รองของต ำแหน่งนั้น  ให้ผูด้  ำรงต ำแหน่งรองเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน  ถำ้ไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งรองหรือมีแต่ไม่อำจ
ปฏิบติัรำชกำรได ้ และมีผูด้  ำรงต ำแหน่งผูช่้วยของต ำแหน่งดงักล่ำว  ให้ผูด้  ำรงต ำแหน่งผูช่้วยเป็นผูรั้กษำรำชกำร
แทนในต ำแหน่งนั้น  ถ้ำมีผูด้  ำรงต ำแหน่งรองหรือผูช่้วยหลำยคน  ให้ผูมี้อำวุโสตำมท่ีก ำหนดในระเบียบ ก.ตร.  
เป็นผูรั้กษำรำชแทน  ถำ้ไม่มีทั้งผูด้  ำรงต ำแหน่งรองหรือผูช่้วย  หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบติัรำชกำรได้  ก็ให้ขำ้รำชกำร
ต ำรวจชั้นสัญญำบัตรผูมี้อำวุโสตำมท่ีก ำหนดในระเบียบ ก.ตร.  ในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนนั้น  เป็นผูรั้กษำ
รำชกำรแทน 

เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร  ขำ้รำชกำรต ำรวจท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ  
๕๑ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)  เป็นกำรยอ้นหลงั  กำรปฏิบัติหน้ำท่ีหรือกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งเดิมท่ีได้
กระท ำไปก่อนมีประกำศพระบรมรำชโองกำรโปรดเกลำ้ฯ แต่งตั้งใหเ้ป็นอนัใชไ้ด ้

มำตรำ ๗๓ นอกจำกท่ีบัญญัติไวใ้นพระรำชบัญญัติน้ี  อ ำนำจในกำรสั่ง  กำรอนุญำต  กำร
อนุมติั  กำรปฏิบัติรำชกำร  และกำรด ำเนินกำรดำ้นอ่ืนท่ีผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติจะพึงปฏิบัติหรือด ำเนินกำร
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ตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค ำสั่งใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใดในกิจกำรของแต่ละ
กองบญัชำกำร  ใหผู้บ้ญัชำกำรของแต่ละกองบญัชำกำรนั้น  เป็นผูป้ฏิบติัรำชกำรแทนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

ในกำรปฏิบติัรำชกำรแทนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติตำมวรรคหน่ึง  ผูบ้ญัชำกำรจะมอบหมำย
ใหร้องผูบ้ญัชำกำรปฏิบติัรำชกำรแทนก็ได ้

ให้ผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติมีหน้ำท่ีก ำกับติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผูบ้ัญชำกำรตำม
วรรคหน่ึง  และใหมี้อ ำนำจแนะน ำและแกไ้ขกำรปฏิบติัรำชกำรของผูบ้ญัชำกำรตำมวรรคหน่ึง 

ในกรณีจ ำเป็นเพื่อรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำรหรือกำรระงบัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นจำก
กำรใช้อ ำนำจของผูบ้ัญชำกำรตำมวรรคหน่ึง  ผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติจะระงบักำรใช้อ ำนำจของผูบ้ัญชำกำร
ดังกล่ำวไวเ้ป็นกำรชั่วครำวและใช้อ ำนำจนั้ นด้วยตนเองก็ได้  ทั้ งน้ี  ตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี  ก.ต.ช. 

ก ำหนด 
มำตรำ ๗๔ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติอ ำนำจในกำรสั่ง  

กำรอนุญำต  กำรอนุมติั  กำรปฏิบติัรำชกำร  หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนจะพึงปฏิบติั  หรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค ำสั่ง  หรือ
มติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด  ถ้ำกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค ำสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้ นมิได้
ก ำหนดเร่ืองกำรมอบอ ำนำจไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน  หรือมิไดห้้ำมเร่ืองกำรมอบอ ำนำจไว  ้ ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนอำจมอบอ ำนำจให้ผูด้  ำรงต ำแหน่งรองหรือผูช่้วย   หรือผูด้  ำรงต ำแหน่ง
หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนถดัลงไปตำมล ำดบัหรือผูด้  ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำหรือขำ้รำชกำรต ำรวจ
ชั้นสัญญำบตัรในส่วนรำชกำรหรือในหน่วยงำนนั้นปฏิบติัรำชกำรแทนได ้

กำรมอบอ ำนำจตำมวรรคหน่ึงให้ท ำเป็นหนังสือ  และให้ผูม้อบอ ำนำจมีหน้ำท่ีแนะน ำ  ก ำกับ
และติดตำมกำรปฏิบติัรำชกำรของผูรั้บมอบอ ำนำจ  และในกรณีท่ีเห็นว่ำผูรั้บมอบอ ำนำจปฏิบติัรำชกำรในเร่ืองใด
โดยไม่สมควร  ใหมี้อ ำนำจแกไ้ขกำรปฏิบติัรำชกำรของผูรั้บมอบอ ำนำจนั้นได ้

เม่ือมีกำรมอบอ ำนำจแลว้  ผูรั้บมอบอ ำนำจมีหน้ำท่ีตอ้งรับมอบอ ำนำจนั้น  และจะมอบอ ำนำจ
นั้นใหแ้ก่ผูด้  ำรงต ำแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได ้ เวน้แต่จะไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูม้อบอ ำนำจไวเ้ป็นกรณีๆ ไป 

มำตรำ ๗๕ ใหผู้รั้กษำรำชกำรแทนตำมมำตรำ  ๗๒  มีอ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นเดียวกบัผูซ่ึ้งตนแทน 

ในกรณีท่ีกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคบั  ประกำศ  ค ำสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ผู ้
ด ำรงต ำแหน่งใดเป็นกรรมกำรหรือให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีอย่ำงใด   ให้ผูรั้กษำรำชกำรแทนมีอ ำนำจและหน้ำท่ีเป็น
กรรมกำรหรือมีอ ำนำจและหนำ้ท่ีเช่นเดียวกบัผูด้  ำรงต ำแหน่งนั้นในระหว่ำงท่ีรักษำรำชกำรแทน 

กำรสั่งให้รักษำรำชกำรแทนให้มีผลนับแต่เวลำท่ีผู ้ได้รับแต่งตั้งเข้ำรับหน้ำท่ีและให้ผูด้  ำรง
ต ำแหน่งรองหรือต ำแหน่งผูช่้วยพน้จำกควำมเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทนนบัแต่เวลำท่ีผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเขำ้รับหนำ้ท่ี  ทั้งน้ี  

ไม่เป็นกำรกระทบกระเทือนถึงกำรใดท่ีผูน้ั้นไดป้ฏิบติัไปแลว้ในระหว่ำงเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน 
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มำตรำ ๗๖ ในกรณีท่ีมีกฎหมำย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกำศ  ค ำสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรี  
ก ำหนดให้อ ำนำจหรือหน้ำท่ีใดเป็นของปลัดกระทรวง  กำรใช้อ ำนำจหรือปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำวส ำหรับส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนของส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ  ใหถื้อเป็นอ ำนำจและหนำ้ท่ีของผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 

หมวด  ๕ 

วินยัและกำรรักษำวินยั 
---------------- 

มำตรำ  ๗๗  ข้ำรำชกำรต ำรวจตอ้งถือและปฏิบัติตำมกฎหมำย   ระเบียบของทำงรำชกำรมติ
คณะรัฐมนตรี  และจรรยำบรรณของต ำรวจตำมท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร.  และต้องรักษำวินัยตำมท่ีบัญญติัไวใ้น
หมวดน้ีโดยเคร่งครัด 

กฎ  ก.ตร.  ตำมวรรคหน่ึง  ให้มีผลใช้บังคบัเม่ือพ้นก ำหนดหกสิบวนันับแต่วนัประกำศใน            

รำชกิจจำนุเบกษำ 
มำตรำ ๗๘ กำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  ได้แก่  กำรไม่รักษำวินัยตำมท่ีบัญญัติเป็น             

ขอ้ปฏิบติัและขอ้ห้ำมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(๑)  ต้องปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรด้วยควำมซ่ือสัตย์  สุจริต  และเท่ียงธรรม  เป็นไปตำม
กฎหมำย  กฎ  ระเบียบของทำงรำชกำร  มติคณะรัฐมนตรี  จรรยำบรรณของต ำรวจ  และนโยบำยของรัฐบำลโดย
ไม่ใหเ้สียหำยแก่รำชกำร 

(๒)  ต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งของผูบ้ังคบับัญชำซ่ึงสั่งในหน้ำท่ีรำชกำรโดยชอบด้วยกฎหมำย
และระเบียบของทำงรำชกำร  โดยไม่ขดัขืนหรือหลีกเล่ียง  แต่ถำ้เห็นว่ำกำรปฏิบติัตำมค ำสั่งนั้นจะท ำให้เสียหำยแก่
รำชกำร  หรือจะเป็นกำรไม่รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร   จะเสนอควำมเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้
ผูบ้งัคบับัญชำทบทวนค ำสั่งนั้นก็ได ้ และเม่ือได้เสนอควำมเห็นแลว้  ถำ้ผูบ้ังคบับญัชำยืนยนัให้ปฏิบติัตำมค ำสั่ง
เดิม  ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชำตอ้งปฏิบติัตำม 

(๓)  ตอ้งรักษำระเบียบกำรเคำรพระหว่ำงผูใ้หญ่ ผูน้อ้ย 
(๔)  ตอ้งอุทิศเวลำของตนให้แก่รำชกำร  จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนำ้ท่ีรำชกำรมิได ้
(๕)  ต้องปฏิบัติรำชกำรโดยมิให้เป็นกำรกระท ำกำรข้ำมผูบ้ังคับบัญชำเหนือตน   เวน้แต่

ผูบ้งัคบับญัชำเหนือขึ้นไปเป็นผูส้ั่งใหก้ระท ำ  หรือไดรั้บอนุญำตเป็นพิเศษชัว่คร้ังครำว 
(๖)  ตอ้งรักษำควำมลบัของทำงรำชกำร 
(๗)  ต้องสุภำพเรียบร้อย  รักษำควำมสำมัคคี  และไม่กระท ำกำรอย่ำงใดท่ีเป็นกำรกลั่น

แกลง้กนั  และตอ้งช่วยเหลือกนัในกำรปฏิบติัรำชกำรระหว่ำงขำ้รำชกำรดว้ยกนัและผูร่้วมปฏิบติัรำชกำร 
(๘)  ตอ้งตอ้นรับ  ให้ควำมสะดวก  ให้ควำมเป็นธรรม  และให้กำรสงเครำะห์แก่ประชำชน

ผูติ้ดต่อรำชกำร  หรือในกำรปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบัหน้ำท่ีของตนโดยไม่ชกัชำ้  และดว้ยควำมสุภำพเรียบร้อย  โดย
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ห้ำมมิให้ดูหม่ิน  เหยียดหยำม  กดขี่หรือข่มเหงประชำชนผูติ้ดต่อรำชกำรหรือในกำรปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบัหน้ำท่ี
ของตน 

(๙) ตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีรำชกำรดว้ยควำมตั้งใจ  อุตสำหะ  เพื่อให้เกิดผลดีหรือควำมกำ้วหน้ำแก่
รำชกำร  เอำใจใส่  ระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร  และตอ้งไม่ประมำทเลินเล่อในหน้ำท่ีรำชกำร 

(๑๐) ตอ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นเหตุให้แตกควำมสำมคัคีระหว่ำงขำ้รำชกำรต ำรวจ 
(๑๑) ตอ้งไม่รำยงำนเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชำ  กำรรำยงำนโดยปกปิดขอ้ควำมซ่ึงควรตอ้งแจง้  ถือ

ว่ำเป็นกำรรำยงำนเท็จดว้ย 
(๑๒) ตอ้งไม่ใชกิ้ริยำวำจำหรือประพฤติตนในลกัษณะท่ีไม่สมควร 
(๑๓) ตอ้งไม่กระท ำกำรอนัไดช่ื้อว่ำเป็นผูป้ระพฤติชัว่ 
(๑๔) ตอ้งไม่กระท ำดว้ยประกำรใดๆ  ในลกัษณะท่ีเป็นกำรบงัคบัผูบ้งัคบับญัชำเป็นทำงให้เสีย

ระเบียบแบบแผนวินยัต ำรวจ 
(๑๕) ต้องไม่กระท ำหรือละเวน้กำรกระท ำใดๆ  อนัเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรหรือท ำให้

เสียระเบียบแบบแผนของต ำรวจ 
(๑๖)  ตอ้งไม่กระท ำกำรหรือยอมให้ผูอ่ื้นกระท ำกำรหำผลประโยชน์อนัอำจท ำให้เ สียควำมเท่ียง

ธรรมในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีรำชกำรหรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต ำแหน่งหนำ้ท่ีรำชกำรของตน 

(๑๗) ต้องไม่เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร  หรือผูจ้ดักำร  หรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะงำน
คลำ้ยคลึงกนันั้นในหำ้งหุ้นส่วนหรือบริษทั 

(๑๘) กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรตำมท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร. 
มำตรำ  ๗๙ กำรกระท ำผิดวินยัอยำ่งร้ำยแรง  ไดแ้ก่กำรกระท ำดงัต่อไปน้ี 

(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู ้อ่ืนได้รับ
ประโยชน์ท่ีมิควรได ้ 

(๒)  ละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้ำท่ีรำชกำรโดยไม่มีเหตุอนัสมควร  เป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำร
อย่ำงร้ำยแรง  หรือละท้ิงหน้ำท่ีรำชกำรติดต่อในครำวเดียวกนัเป็นเวลำเกินสิบห้ำวนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร  หรือ
โดยมีพฤติกำรณ์อนัแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบติัตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

(๓)  เหยียดหยำม กดขี่ ข่มเหง หรือท ำร้ำยประชำชนผูติ้ดต่อรำชกำรหรือในระหว่ ำงปฏิบัติ
หนำ้ท่ีรำชกำร 

(๔)  กระท ำควำมผิดอำญำจนไดรั้บโทษจ ำคุกหรือโทษท่ีหนักกว่ำโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึง
ท่ีสุดให้จ ำคุกหรือให้รับโทษท่ีหนักกว่ำโทษจ ำคุก  เวน้แต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดท่ีไดก้ระท ำโดยประมำทหรือ
ควำมผิดลหุโทษ 

(๕)  กระท ำกำรอนัไดช่ื้อว่ำเป็นผูป้ระพฤติชัว่อยำ่งร้ำยแรง 
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(๖)  กระท ำหรือละเวน้กำรกระท ำใด ๆ รวมทั้งกำรกระท ำผิดตำมมำตรำ ๗๘ อนัเป็นเหตุให้
เสียหำยแก่รำชกำรอยำ่งร้ำยแรง 

(๗)  กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.ตร. 
มำตรำ  ๘๐  ให้ผู ้บังคับบัญชำมีหน้ำท่ีเสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู ้อยู่ใต้บังคับบัญชำมีวินั ย             

ป้องกนัมิให้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำกระท ำผิดวินัย  และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลท่ี
ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินยั 

วิธีกำรเสริมสร้ำงและพฒันำให้ผูอ้ยู่ใต้บังคบับัญชำมีวินัย  และกำรป้องกันมิให้ผูอ้ยู่ใต้บังคบั
บญัชำกระท ำผิดวินยั  ใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในระเบียบ  ก.ตร. 

เม่ือปรำกฏกรณีมีมูลท่ีควรจะกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรต ำรวจผูใ้ดกระท ำผิดวินัยให้ผูบ้ังคบับัญชำ
ด ำเนินกำรทำงวินยัทนัทีตำมท่ีบญัญติัไวใ้นหมวด ๖ 

ผูบ้งัคบับญัชำผูใ้ดละเลยไม่ปฏิบติัตำมมำตรำน้ีและตำมหมวด ๖  หรือปฏิบติัหน้ำท่ีดงักล่ำวโดย
ไม่สุจริต  ใหถื้อว่ำผูน้ั้นกระท ำผิดวินยั 

มำตรำ  ๘๑  เม่ือมีควำมจ ำเป็นอันไม่อำจหลีกเล่ียงได้  เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำวินัยและ
ปรำบปรำมขำ้รำชกำรต ำรวจผูก่้อกำรก ำเริบ  หรือเพื่อบงัคบัขำ้รำชกำรต ำรวจผูล้ะท้ิงหน้ำท่ีให้กลบัท ำหน้ำท่ีของตน                 

ผูบ้ังคบับญัชำอำจใช้อำวุธหรือก ำลงับังคบัได้  และถำ้ไดก้ระท ำโดยสุจริตตำมสมควรแก่เหตุแลว้  ผูบ้งัคบับญัชำ
หรือผูช่้วยเหลือไม่ตอ้งรับผิดทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำ 

เม่ือมีเหตุดงักล่ำว  ผูบ้งัคบับญัชำจะตอ้งรำยงำนไปยงัผูบ้งัคบับญัชำเหนือตนตำมล ำดบัชั้นจนถึง
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติโดยเร็ว 

มำตรำ  ๘๒  โทษทำงวินยัมี  ๗  สถำน  ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ภำคทณัฑ ์

(๒) ทณัฑกรรม 

(๓) กกัยำม 

(๔) กกัขงั 
(๕) ตดัเงินเดือน 

(๖) ปลดออก 
(๗) ไล่ออก 
กำรลงโทษภำคทณัฑ์  ไดแ้ก่  กำรลงโทษแก่ผูก้ระท ำผิดอนัควรตอ้งรับโทษสถำนหน่ึงสถำนใด

แต่มีเหตุอนัควรปรำนีจึงเพียงแค่แสดงควำมผิดผูน้ั้นให้ปรำกฏไว ้
กำรลงโทษทัณฑกรรม  ไดแ้ก่  กำรให้ท ำงำนโยธำ  กำรให้อยู่เวรยำม นอกจำกหน้ำท่ีประจ ำ  

หรือกำรให้ท ำงำนสำธำรณะประโยชน์ซ่ึงตอ้งไม่เกินหกชัว่โมงต่อหน่ึงวนั 

กำรลงโทษกกัยำม  ไดแ้ก่  กำรกกัตวัไวใ้นบริเวณใดบริเวณหน่ึงท่ีสมควรตำมท่ีจะก ำหนด 
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กำรลงโทษกกัขงั  ไดแ้ก่  กำรขงัในท่ีจดัไวเ้พื่อควบคุมแต่เฉพำะคนเดียวหรือหลำยคนรวมกนั
ตำมท่ีจะไดมี้ค ำสั่ง 

กำรลงโทษกกัยำมหรือกกัขงัจะใช้งำนโยธำหรืองำนอ่ืนของทำงรำชกำรดว้ยก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่เกิน
หกชัว่โมงต่อหน่ึงวนั 

มำตรำ ๘๓ กำรลงโทษข้ำรำชกำรต ำรวจให้ท ำเป็นค ำสั่งโดยระบุในค ำสั่งด้วยว่ำผูถู้กลงโทษ
กระท ำผิดวินยัในกรณีใดมำตรำใด 

วิธีกำรออกค ำสั่งเก่ียวกบักำรลงโทษใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร. 
 

หมวด  ๖ 

กำรด ำเนินกำรทำงวินยั 
--------------------- 

มำตรำ  ๘๔ เม่ือมีกำรกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นท่ีสงสัยว่ำขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดกระท ำผิดวินัยให้
ผูบ้งัคบับญัชำรีบด ำเนินกำรสืบสวนขอ้เท็จจริงหรือพิจำรณำในเบ้ืองตน้ว่ำกรณีมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำผูน้ั้นกระท ำผิด
วินยัหรือไม่ 

ในกำรสืบสวนขอ้เท็จจริงให้แจง้เร่ืองท่ีถูกกล่ำวหำหรือถูกร้องเรียนให้ผูถู้กกล่ำวหำทรำบ   และ
ให้ผูถู้กกล่ำวหำช้ีแจงขอ้เท็จจริงภำยในเวลำท่ีก ำหนด  ถำ้เห็นว่ำกรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยให้สั่ง
ยุติเร่ืองได้  ถำ้เห็นว่ำกรณีมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย  ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ  ๘๕  หรือมำตรำ  
๘๖  แลว้แต่กรณีทนัที 

มำตรำ  ๘๕ เม่ือขำ้รำชกำรต ำรวจถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงให้ผูบ้งัคบับญัชำ
น ำส ำนวนกำรสืบสวนขอ้เทจ็จริงตำมมำตรำ  ๘๔  มำพิจำรณำสั่งกำรตำมมำตรำ  ๘๙ 

มำตรำ  ๘๖ เม่ือข้ำรำชกำรต ำรวจถูกกล่ ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงให้แต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรขึ้ นท ำกำรสอบสวน  ในกำรสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนท่ีสนับสนุน       
ขอ้กล่ำวหำเท่ำท่ีมีให้ผูถู้กกล่ำวหำทรำบโดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยำนก็ได้  ทั้งน้ี  เพื่อให้ผูถู้กกล่ำวหำช้ีแจงและ
น ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำ  เม่ือด ำเนินกำรแล้ว  ถ้ำฟังได้ว่ำผูถู้กกล่ำวหำได้กระท ำผิดวินัย  ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำม
มำตรำ  ๘๙  หรือมำตรำ  ๙๐  แลว้แต่กรณี  ถำ้ฟังไม่ไดว้่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผิดวินยั  ใหส้ั่งยติุเร่ือง 

ให้ผูมี้อ ำนำจตำมมำตรำ  ๗๒  หรือผูบ้ังคบับัญชำอ่ืนตำมท่ีก ำหนดในระเบียบ  ก.ตร.  เป็น    
ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมวรรคหน่ึง 

ในกรณีท่ีข้ำรำชกำรต ำรวจต ำแหน่งต่ำงกนัถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดอย่ำงร้ำยแรงร่วมกนัให้ผูมี้
อ ำนำจส ำหรับผูถู้กกล่ำวหำท่ีมีต ำแหน่งในระดบัสูงกว่ำเป็นผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

ในกรณีท่ีผูบ้ังคบับัญชำได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้ นท ำกำรสอบสวนผูถู้กกล่ำวหำตำมมำตรำ  
๑๐๑  และผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  ให้ผูบ้งัคบับญัชำด ำเนินกำรสั่งกำร
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ตำมผลกำรสอบสวนโดยไม่ตอ้งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  หรือด ำเนินกำรสอบสวนใหม่  แต่ทั้งน้ีตอ้งแจง้      ขอ้
กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนับสนุนข้อกล่ำวหำเท่ำท่ีมีให้ผูถู้กกล่ำวหำทรำบ   โดยจะระบุหรือไม่ระบุ
พยำนก็ได ้ และตอ้งให้โอกำสผูถู้กกล่ำวหำช้ีแจงและน ำสืบแกข้อ้กล่ำวหำไดด้ว้ย 

มำตรำ ๘๗ หลกัเกณฑ์  วิธีกำรและระยะเวลำเก่ียวกบักำรสืบสวน  และกำรสอบสวนท่ีต้อง
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ  ๘๔  และมำตรำ  ๘๖  ใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร. 

ในกำรพิจำรณำของผูบ้งัคบับญัชำผูมี้อ ำนำจตำมมำตรำ  ๘๕  มำตรำ  ๘๖  มำตรำ  ๘๙  หรือ
มำตรำ  ๙๐  ให้พิจำรณำสั่งกำรให้แล้วเสร็จภำยในสองร้อยส่ีสิบวนันับแต่วนัไดรั้บส ำนวน  เวน้แต่มีเหตุจ ำเป็น
ตำมท่ีก ำหนดในระเบียบ  ก.ตร.  ซ่ึงท ำให้กำรพิจำรณำไม่แล้วเสร็จภำยในก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวก็ให้ขยำย
ระยะเวลำได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  โดยแต่ละคร้ังจะต้องไม่เกินหกสิบวนั  ในกำรน้ี  หำกยงัพิจำรณำไม่แล้วเสร็จ  
ให้ข้ำรำชกำรต ำรวจผูถู้กกล่ำวหำกลับคืนสู่ฐำนะเดิมก่อน  และให้ถือว่ำไม่เป็นผูท่ี้อยู่ระหว่ำงถูกสืบสวนหรือ
สอบสวน  แลว้แต่กรณี  นบัแต่วนัครบก ำหนดเวลำดงักล่ำวจนกว่ำกำรพิจำรณำสั่งกำรในเร่ืองนั้นจะเสร็จส้ินและมี
ค ำสั่ง 

ในกรณีท่ีเป็นควำมผิดท่ีปรำกฏชัดแจง้ตำมท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร.  จะด ำเนินกำรทำงวินัยโดย
ไม่ตอ้งสืบสวนหรือสอบสวนก็ได ้

มำตรำ ๘๘ เม่ือมีเหตุจ ำเป็นจะต้องกักตัวข้ำรำชกำรต ำรวจซ่ึงถูกกล่ำวหำไวเ้พื่อประโยชน์ใน
กำรสอบสวน  เช่น  จะหลบหนี  หรือจะไปท ำร้ำย  หรือข่มขู่ผูเ้สียหำยหรือพยำน  ให้ผูบ้ังคบับัญชำมีอ ำนำจ     
กักตัว ข้ำรำชกำรต ำรวจนั้นระหว่ำงด ำเนินกำรสอบสวนได้เท่ำท่ีจ ำเป็นแก่กำรสอบสวน  แต่ต้องไม่เกินอ ำนำจ
ลงโทษกกัขงัของผูส้ั่งกกัตวัและตอ้งไม่เกินสิบหำ้วนั 

ในกรณีท่ีข้ำรำชกำรต ำรวจตำมวรรคหน่ึงถูกลงโทษกักยำมหรือกักขังให้หักจ ำนวนวันท่ี          
ถูกกกัตวัออกจำกระยะเวลำกกัยำมหรือกกัขงัดว้ย  และในกรณีท่ีถูกลงโทษทณัฑกรรม  ให้ถือว่ำกำรถูกกกัตวัเป็น
กำรรับโทษส ำหรับควำมผิดนั้นแลว้ 

มำตรำ  ๘๙ ขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  ให้ผูบ้งัคบับญัชำสั่งลงโทษ
ภำคทัณฑ์  ทัณฑกรรม  กักยำม  กักขงั  หรือตัดเงินเดือนตำมควรแก่กรณีให้เหมำะสมกับควำมผิด  ถ้ำมีเหตุ     
อนัควรลดหย่อนจะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำลดโทษก็ได้  แต่ส ำหรับกำรลงโทษภำคทัณฑ์ให้ใช้เฉพำะกรณี
กระท ำผิดวินยัเลก็น้อยหรือมีเหตุอนัควรลดหย่อน  ซ่ึงยงัไม่ถึงกบัจะตอ้งถูกลงโทษทณัฑกรรม 

ถ้ำผูบ้ังคับบัญชำเห็นว่ำผู ้กระท ำผิดวินัยควรได้รับโทษสูงกว่ำท่ีตนมีอ ำนำจสั่งลงโทษ  ให ้           

รำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำของตนท่ีมีอ ำนำจ  เพื่อใหพ้ิจำรณำด ำเนินกำรเพื่อลงโทษตำมควรแก่กรณี 

ในกรณีกระท ำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอนัควรงดโทษ  จะงดโทษให้โดยให้ท ำทณัฑ์บนเป็น
หนงัสือหรือว่ำกล่ำวตกัเตือนก็ได ้

กำรลงโทษตำมมำตรำน้ี  ผูบ้งัคบับญัชำจะมีอ ำนำจสั่งลงโทษผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำในสถำนโทษ
และอตัรำโทษไดเ้พียงใด  ใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร. 
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มำตรำ  ๙๐ ข้ำรำชกำรต ำรวจผูใ้ดกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ผูมี้อ ำนำจตำมมำตรำ ๗๒    

สั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก  ตำมควำมร้ำยแรงแห่งกรณี  ถ้ำมีเหตุอนัควรลดหย่อนจะน ำมำประกอบกำร
พิจำรณำลงโทษก็ได ้ แต่หำ้มมิใหล้ดโทษต ่ำกว่ำปลดออก 

กำรพิจำรณำสั่งลงโทษของผูมี้อ ำนำจตำมมำตรำ  ๗๒ (๒) (๓) และ (๔)  ให้ผูมี้อ ำนำจ
ดังกล่ำวตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกลัน่กรองเสนอ  โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย   
รองหวัหนำ้หน่วยงำนนั้นทุกคน  ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร. 

ผูถู้กลงโทษปลดออกตำมมำตรำน้ี  ให้มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญเสมือนว่ำผูน้ั้นลำออกจำก
รำชกำร 

มำตรำ ๙๑ เม่ือผูบ้ังคบับัญชำไดด้ ำเนินกำรทำงวินัยแก่ขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดแล้ว ให้รำยงำน
กำรด ำเนินกำรทำงวินยัต่อผูบ้งัคบับญัชำท่ีมีต ำแหน่งเหนือผูด้  ำเนินกำรทำงวินยัและผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับัญชำท่ีไดรั้บรำยงำนตำมวรรคหน่ึงเห็นว่ำกำรยุติเร่ือง  กำรงดโทษหรือกำร         
ลงโทษเป็นกำรไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมำะสม  ก็ให้มีอ ำนำจสั่งลงโทษ  เพิ่มโทษเป็นสถำนโทษหรืออตัรำโทษท่ีหนัก
ขึ้นลดโทษลงเป็นสถำนโทษหรืออตัรำโทษท่ีเบำลง  งดโทษโดยให้ท ำทณัฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ำกล่ำวตกัเตือน
หรือยกโทษให้ถูกตอ้งหรือเหมำะสมตำมควรแก่กรณี  ตลอดจนแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ควำมในค ำสั่งเดิมให้ถูกตอ้ง
เหมำะสมไดด้ว้ย  และในกรณีท่ีเห็นว่ำควรด ำเนินกำรอย่ำงใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำให้ไดค้วำมจริงและ
ยุติธรรมก็ให้มีอ ำนำจด ำเนินกำรหรือสั่งด ำเนินกำรไดต้ำมควรแก่กรณี  โดยกำรสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถำน
โทษท่ีหนกัขึ้น  ตอ้งไม่เกินอ ำนำจของตนตำมมำตรำ  ๘๙  และกำรเพิ่มอตัรำโทษเม่ือรวมกบัอตัรำโทษเดิมตอ้งไม่
เกินอ ำนำจนั้ นด้วย  ถ้ำเกินอ ำนำจของตน  ก็ให้รำยงำนต่อผู ้บังคับบัญชำของผูน้ั้ นตำมล ำดับเพื่อให้พิจำรณำ
ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี  ทั้งน้ี  ถ้ำเห็นว่ำกำรจะสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษนั้นกรณีเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรง  ก็ใหร้ำยงำนต่อผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติเพื่อให้พิจำรณำด ำเนินกำร 

ในกรณีท่ีผูบ้ังคับบัญชำสั่งลงโทษตำมมำตรำ  ๘๙  สั่งยุติเร่ือง  หรือสั่งงดโทษข้ำรำชกำร
ต ำรวจ ผูใ้ดไปแลว้  แต่ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติเห็นว่ำกรณีเป็นกำรกระท ำผิดวินยัอย่ำงร้ำยแรง  หรือเม่ือไดรั้บ
รำยงำนท่ีผูบ้ังคบับัญชำตำมวรรคสองเห็นว่ำกรณีเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง   ก็ให้ผูบ้ัญชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมมำตรำ  ๘๖  แต่ถำ้เป็นกรณีท่ีไดมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ 
๘๖ ไวแ้ลว้  ก็ใหด้ ำเนินกำรตำมมำตรำ  ๙๐ 

เม่ือมีกรณีเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ให้ผูส้ั่งมีค ำสั่งใหม่  และในค ำสั่งดงักล่ำว
ให้สั่งยกเลิกค ำสั่งลงโทษเดิมด้วย  พร้อมทั้งระบุวิธีกำรด ำเนินกำรให้ผูถู้กลงโทษตำมค ำสั่งเดิมรับโทษท่ีเพิ่มขึ้น
หรือกลบัคืนสู่ฐำนะเดิม  แลว้แต่กรณี  ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร. 

มำตรำ ๙๒ เม่ือผูบ้ังคบับัญชำได้ด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือสั่งให้ข้ำรำชกำรต ำรวจ
ออกจำกรำชกำรในเร่ืองใดไปแล้ว  ถ้ำ  ก.ตร.  พิจำรณำเห็นเป็นกำรสมควรท่ีจะต้องสอบสวนเพิ่มเติมหรือ
สอบสวนใหม่  ให้  ก.ตร.  มีอ ำนำจสอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่ในเร่ืองนั้นได้ตำมควำมจ ำเป็นโดยจะ
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สอบสวนเองหรือตั้งอนุกรรมกำรหรือให้คณะกรรมกำรสอบสวน  สอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่แทนก็ได ้ 
หรือก ำหนดประเด็นหรือขอ้ส ำคญัท่ีตอ้งกำรทรำบส่งไป  เพื่อให้คณะกรรมกำรสอบสวนท่ีผูบ้งัคบับญัชำไดแ้ต่งตั้ง
ไวเ้ดิมท ำกำรสอบสวนเพิ่มเติมไดด้ว้ย 

ในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำน้ีให้น ำมำตรำ  ๙๓  มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มำตรำ ๙๓ ให้ผูสื้บสวน  กรรมกำรสืบสวน  และกรรมกำรสอบสวน  เป็นเจำ้พนักงำนตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ  และให้กรรมกำรสอบสวนมีอ ำนำจเช่นเดียวกบัพนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำเพียงเท่ำท่ีเก่ียวกบัอ ำนำจและหน้ำท่ีของกรรมกำรสอบสวน  และโดยเฉพำะให้มีอ ำนำจเรียก
ให้กระทรวง  ทบวง  กรม  หน่วยรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  ห้ำงหุ้นส่วน  บริษทั  หรือบุคคล
ใด ๆ มำให้ถ้อยค ำหรือช้ีแจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสำรและหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้อง  ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลในสังกัดมำ
ช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยค ำเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 

มำตรำ ๙๔ ขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดถูกสอบสวนในกรณีกระท ำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือมี
กรณีท่ีถูกช้ีมูลควำมผิดตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตไวแ้ลว้  แม้
ต่อมำขำ้รำชกำรต ำรวจผูน้ั้นจะออกจำกรำชกำรไปแลว้ก็ให้ท ำกำรสอบสวนต่อไปได ้ แต่ตอ้งด ำเนินกำรสอบสวน
ใหแ้ลว้เสร็จภำยในหน่ึงปีนบัแต่วนัออกจำกรำชกำร 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ขำ้รำชกำรต ำรวจตำมวรรคหน่ึง ให้กระท ำไดเ้สมือนว่ำผูน้ั้นยงัมิได้
ออกจำกรำชกำร เวน้แต่กรณีท่ีผลกำรสอบสวนพิจำรณำปรำกฏว่ำผูน้ั้นกระท ำผิดวินัยท่ีจะตอ้งลงโทษภำคทัณฑ ์ 

ทณัฑกรรม  กกัยำม  หรือกกัขงั  ก็ใหง้ดโทษนั้นเสีย 
มำตรำ ๙๕ ข้ำรำชกำรต ำรวจผูใ้ดมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงจนถูกตั้ ง

กรรมกำรสอบสวน  หรือตอ้งหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำหรือถูกฟ้องคดีอำญำ  เวน้แต่เป็นควำมผิดท่ีไดก้ระท ำโดย
ประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ  ผู ้มีอ ำนำจตำมมำตรำ  ๗๒  หรือผู ้บังคับบัญชำอ่ืนตำมท่ีก ำหนดในระเบียบ  

ก.ตร.  มีอ ำนำจสั่งพกัรำชกำรหรือสั่งให้ออกจำกรำชกำรไวก่้อน  เพื่อรอฟังผลกำรสอบสวนพิจำรณำทำงวินัยได้  
แต่ถำ้ภำยหลงัปรำกฏผลกำรสอบสวนพิจำรณำทำงวินัยว่ำผูน้ั้นมิไดก้ระท ำผิดหรือกระท ำผิดไม่ถึงกบัถูกลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออก  และไม่มีกรณีท่ีจะตอ้งออกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอ่ืนก็ให้ผูมี้อ ำนำจดงักล่ำวสั่งให้ผูน้ั้นกลบัเขำ้
รับรำชกำรในต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งในระดับเดียวกันท่ีผู ้นั้ นมีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติ เฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งนั้น 

เม่ือไดมี้กำรสั่งให้ขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดพกัรำชกำรหรือออกจำกรำชกำรไวก่้อนตำมวรรคหน่ึง
แล้วหำกภำยหลังปรำกฏว่ำผูน้ั้ นมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงในกรณีอ่ืนอีก ผูมี้อ ำนำจตำม 

มำตรำ  ๗๒  หรือผูบ้ังคบับญัชำอ่ืนตำมท่ีก ำหนดในระเบียบ  ก.ตร.  มีอ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำ
ตำมมำตรำ  ๘๔  และแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ  ๘๖  ตลอดจนด ำเนินกำรทำงวินัยตำมท่ีบญัญติั
ไวใ้นหมวดน้ีต่อไปได ้
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ในกรณีท่ีผูถู้กสั่งให้ออกจำกรำชกำรไวก่้อนไดรั้บค ำสั่งให้กลบัเขำ้รับรำชกำรหรือไดรั้บค ำสั่งให้
ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุใด ๆ ท่ีมิใช่เป็นกำรลงโทษ ให้ผูน้ั้ นมีสถำนภำพเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจตลอดระยะเวลำ
ระหว่ำงท่ีถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไวก่้อน 

เงินเดือน  เงินอ่ืนท่ีจ่ำยเป็นรำยเดือน  และเงินช่วยเหลืออย่ำงอ่ืน  และกำรจ่ำยเงินดงักล่ำวของ              
ผูถู้กสั่งพกัรำชกำรและผูถู้กสั่งให้ออกจำกรำชกำรไวก่้อน  ใหเ้ป็นไปตำมกฏหมำยหรือระเบียบว่ำดว้ยกำรนั้น 

หลกัเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกบักำรสั่งพกัรำชกำร  กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไวก่้อน  ระยะเวลำ
ให้พกัรำชกำรและให้ออกจำกรำชกำรไวก่้อน  และกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมผลกำรสอบสวนพิจำรณำให้
เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร. 

มำตรำ ๙๖ ขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดมีกรณีท่ีอำจถูกสืบสวนหรือสอบสวนว่ำมีกำรกระท ำผิดวินัย
แต่ไดอ้อกจำกรำชกำรก่อนด ำเนินกำรสืบสวนหรือสอบสวน  หำกภำยหลงัไดก้ลบัเขำ้รับรำชกำรใหม่ภำยในห้ำปี  

ใหผู้บ้งัคบับญัชำหรือผูมี้อ ำนำจตำมมำตรำ  ๗๒  ด ำเนินกำรสั่งให้มีกำรสืบสวนหรือสอบสวนต่อไป 

 

หมวด  ๗ 

กำรออกจำกรำชกำร 
------------------- 

มำตรำ  ๙๗  ขำ้รำชกำรต ำรวจออกจำกรำชกำรเม่ือ 

(๑) ตำย 
(๒) พน้จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
(๓) ไดรั้บอนุญำตให้ลำออกหรือกำรลำออกมีผลตำมมำตรำ  ๙๙ 

(๔) ถูกสั่งให้ออกตำมมำตรำ  ๖๐  มำตรำ  ๙๕  มำตรำ  ๙๘  มำตรำ  ๑๐๐  มำตรำ  ๑๐๑  

มำตรำ  ๑๐๒  หรือมำตรำ  ๑๐๓ 

(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
วนัออกจำกรำชกำรตำม (๔) และ (๕) ใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในระเบียบ  ก.ตร. 
กำรออกจำกรำชกำรของขำ้รำชกำรต ำรวจเฉพำะผูท่ี้ต้องรับรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับ

รำชกำรทหำร  ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนั้น 

มำตรำ  ๙๘ ผูใ้ดได้รับบรรจุเข้ำเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ  หำกภำยหลงัปรำกฏว่ำขำดคุณสมบัติ
หรือมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมมำตรำ  ๔๘  หรือขำดคุณสมบติัเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมมำตรำ  ๔๕  ตั้งแต่ก่อน
ไดรั้บกำรบรรจุ  ให้ผูมี้อ ำนำจตำมมำตรำ  ๗๒  สั่งให้ออกจำกรำชกำร  แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงกำรใดท่ี    
ผูน้ั้นไดป้ฏิบติัไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและกำรรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดรั้บจำกทำงรำชกำรก่อนมีค ำสั่ง
ให้ออกนั้น  และถำ้กำรเขำ้รับรำชกำรเป็นไปโดยสุจริตแลว้  ให้ถือว่ำเป็นกำรสั่งให้ออกเพื่อรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุ
ทดแทนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
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มำตรำ  ๙๙ ขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร  ให้ยื่นหนังสือขอลำออกต่อ          

ผูบ้ังคบับัญชำเหนือขึ้นไปชั้นหน่ึง  เพื่อให้ผูมี้อ ำนำจตำมมำตรำ  ๗๒  หรือผูบ้ังคบับัญชำอ่ืนตำมท่ีก ำหนดใน
ระเบียบ  ก.ตร.  เป็นผูพ้ิจำรณำอนุญำต 

ในกรณีท่ีขำ้รำชกำรต ำรวจขอลำออกเพื่อด ำรงต ำแหน่งท่ีก ำหนดโดยรัฐธรรมนูญ  ต ำแหน่งทำง
กำรเมืองหรือเพื่อสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกรัฐสภำ  สมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผูบ้ริหำรท้องถ่ิน  ให้กำรลำออก    
มีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีผูน้ั้นขอลำออก 

นอกจำกกรณีตำมวรรคสอง  ถ้ำผู ้มีอ ำนำจตำมมำตรำ  ๗๒  หรือผู ้บังคับบัญชำอ่ืนตำมท่ี
ก ำหนดในระเบียบ  ก.ตร.  เห็นว่ำจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่รำชกำร  จะยบัย ั้งกำรลำออกไว้เป็นเวลำไม่เกิน        
สำมเดือนนบัแต่วนัขอลำออกก็ได ้

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรลำออก  กำรพิจำรณำอนุญำตให้ลำออกและกำรยบัย ั้ง        
กำรลำออกจำกรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในระเบียบ  ก.ตร. 

มำตรำ ๑๐๐ ผูมี้อ ำนำจตำมมำตรำ  ๗๒  มีอ ำนำจสั่งให้ขำ้รำชกำรต ำรวจออกจำกรำชกำรเพื่อ
รับบ ำเหน็จบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรได้  แต่ในกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรเพื่อรับ
บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน  นอกจำกให้ท ำไดใ้นกรณีท่ีระบุไวใ้นมำตรำอ่ืนแห่งพระรำชบญัญติัน้ีหรือในกฎหมำย
ว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรแลว้  ใหท้ ำไดใ้นกรณีต่อไปน้ีดว้ย  คือ 

(๑)   เม่ือขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดเจ็บป่วยไม่อำจปฏิบติัหน้ำท่ีรำชกำรของตนไดโ้ดยสม ่ำ เสมอ 
(๒)  เม่ือขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดสมคัรไปปฏิบติังำนใด ๆ ตำมควำมประสงคข์องทำงรำชกำร 
(๓)  เม่ือขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดขำดคุณสมบติัทัว่ไปตำมมำตรำ  ๔๘  (๑)  (๔)  (๕)  หรือ

ขำด    คุณสมบติั  หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร. 
(๔)  เม่ือข้ำรำชกำรต ำรวจผู ้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ   และเกิด

ประสิทธิผลในระดบัอนัเป็นท่ีพอใจของทำงรำชกำร  ทั้งน้ี  ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร. 
มำตรำ ๑๐๑ ข้ำรำชกำรต ำรวจผู ้ใดมีกรณีถูกกล่ำวหำ   หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำหย่อน

ควำมสำมำรถในอนัท่ีจะปฏิบติัหน้ำท่ีรำชกำร  บกพร่องในหน้ำท่ีรำชกำรหรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่ง
ในอนัท่ีจะปฏิบติัหน้ำท่ีรำชกำร และผูบ้งัคบับญัชำต ำแหน่งตั้งแต่ผูก้  ำกบักำรหรือเทียบเท่ำผูก้  ำกบักำร    ขึ้นไปเห็น
ว่ำกรณีมีมูล  ถ้ำให้ผู ้นั้ นรับรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสียหำยแก่รำชกำร  ก็ให้ผู ้มีอ ำนำจดังกล่ำวสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรสอบสวนโดยไม่ชักช้ำ  ในกำรสอบสวนน้ีจะต้องแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนท่ี
สนับสนุนข้อกล่ำวหำเท่ำท่ีมีให้ผูถู้กกล่ำวหำทรำบ   โดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยำนก็ได้  และต้องให้โอกำส        
ผูถู้กกล่ำวหำช้ีแจงและน ำสืบแกข้อ้กล่ำวหำไดด้ว้ย  เม่ือไดมี้กำรสอบสวนแลว้  ถำ้คณะกรรมกำรหรือผูส้ั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นว่ำ  สมควรให้ออกจำกรำชกำร  ก็ให้ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเสนอเร่ืองต่อผูมี้อ ำนำจ
ตำมมำตรำ  ๗๒  เพื่อพิจำรณำสั่งใหผู้น้ั้นออกจำกรำชกำร  เพื่อรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนได้ 
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ในกรณีท่ีผูบ้ังคบับัญชำได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อท ำกำรสอบสวนผูถู้กกล่ำวหำตำมมำตรำ  
๘๖  ในเร่ืองท่ีจะตอ้งสอบสวนตำมวรรคหน่ึง  และคณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ  ๘๖  ไดส้อบสวนไวแ้ลว้
ผูมี้อ ำนำจตำมวรรคหน่ึงจะใช้ส ำนวนกำรสอบสวนนั้นมำพิจำรณำด ำเนินกำรโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำร             
สอบสวนตำมวรรคหน่ึงก็ได ้

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเก่ียวกบักำรสอบสวนพิจำรณำ  ใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร. 
มำตรำ ๑๐๒ เม่ือขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินยัอย่ำงร้ำยแรง  และไดมี้กำร

สอบสวนตำมมำตรำ  ๘๖  แต่ไม่ไดค้วำมแน่ชดัว่ำผูน้ั้นกระท ำผิดท่ีจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแต่มีมลทิน
หรือมวัหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนนั้น  หำกจะให้รับรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสียหำยแก่รำชกำรก็ให้ผูมี้อ ำนำจ
ตำมมำตรำ  ๗๒  สั่งใหผู้น้ั้นออกจำกรำชกำรเพื่อรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนได ้

มำตรำ ๑๐๓ เม่ือขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุกในควำมผิดท่ีได้
กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ  ซ่ึงยงัไม่ถึงกับจะตอ้งถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  หำกจะให้รับ           

รำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสียหำยแก่รำชกำร  ก็ให้ผูมี้อ ำนำจตำมมำตรำ  ๗๒  สั่งให้ผูน้ั้นออกจำกรำชกำรเพื่อรับ
บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนได ้

มำตรำ ๑๐๔ ในกำรออกจำกรำชกำรของขำ้รำชกำรต ำรวจต ำแหน่งตั้งแต่ผูบ้งัคบักำร  พนกังำน
สอบสวนผูเ้ช่ียวชำญพิเศษ  หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำขึ้ นไป  หำกเป็นกรณีกำรออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ  ๙๗     

ใหน้ำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบงัคมทูลเพื่อทรงทรำบ 

กำรพ้นจำกต ำแหน่งของข้ำรำชกำรต ำรวจ  ต ำแหน่งผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  จเรต ำรวจ          
แห่งชำติ  และรองผู ้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ   ให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงมี         
พระบรมรำชโองกำรให้พน้จำกต ำแหน่ง  เวน้แต่กรณีท่ีพน้จำกต ำแหน่งเพรำะควำมตำย 

 

หมวด  ๘ 

กำรอุทธรณ์ 

----------- 

มำตรำ ๑๐๕ ข้ำรำชกำรต ำรวจผู ้ใดถูกสั่ งลงโทษห รือถูกสั่ งให้ ออกจำกรำชกำรตำม
พระรำชบญัญติัน้ี  ใหผู้น้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ไดด้งัต่อไปน้ี 

(๑) กรณีถูกสั่งลงโทษภำคทณัฑ์  ทณัฑกรรม  กกัยำม  กกัขงั  หรือตดัเงินเดือน  ให้อุทธรณ์    

ค ำสั่งดังกล่ำวต่อผูบ้ังคบับัญชำของผูบ้ังคบับัญชำท่ีสั่งลงโทษ  แต่ในกรณีท่ีผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผูส้ั่ง
ลงโทษ  ใหอุ้ทธรณ์ต่อ  ก.ตร. 

(๒) กรณีถูกสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก  หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร  ให้อุทธรณ์
ค ำสั่งดงักล่ำวต่อ  ก.ตร. 

กำรอุทธรณ์ตำม  (๑)  และ  (๒)  ใหอุ้ทธรณ์ภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัทรำบค ำสั่ง 
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ระยะเวลำกำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำม  (๑)  และ  (๒)  ให้พิจำรณำให้แลว้เสร็จภำยใน สองร้อย
ส่ีสิบวนันับแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์  เวน้แต่มีเหตุจ ำเป็นตำมท่ีก ำหนดในระเบียบ  ก.ตร.  ท่ีท ำให้กำรพิจำรณำไม่
แลว้เสร็จภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ก็ใหข้ยำยระยะเวลำไดอี้กไม่เกินสองคร้ัง โดยแต่ละคร้ังจะตอ้งไม่เกินหกสิบวนั 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรอุทธรณ์   และกำรพิจำรณำอุทธรณ์   ให้ เป็นไปตำมท่ีก ำหนดใน             
กฎ ก.ตร. 

 

หมวด  ๙ 

กำรร้องทุกข ์

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

มำตรำ ๑๐๖ ข้ำรำชกำรต ำรวจผู ้ใดเห็นว่ำผู ้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจหน้ำ ท่ีปฏิบัติต่อตนโดย        
ไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตำมระเบียบ   กฎหมำย  หรือเกิดจำกกำรปฏิบัติโดยมิชอบของ
ผูบ้ังคบับญัชำต่อตน  ผูน้ั้นอำจร้องทุกข์ต่อผูบ้งัคบับัญชำหรือ  ก.ตร.  แลว้แต่กรณี  เพื่อขอให้แกไ้ขได้  เวน้แต่
เป็นกรณีท่ีมีสิทธิอุทธรณ์ตำมหมวด  ๘  ใหใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหมวดนั้น 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรร้องทุกข์  เหตุแห่งกำรร้องทุกข์  และกำรพิจำรณำเร่ืองร้องทุกข์ให้
เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ  ก.ตร. 

 

 

หมวด  ๑๐ 

เคร่ืองแบบต ำรวจ 
------------------ 

มำตรำ  ๑๐๗ ลกัษณะ  ชนิด  และประเภทของเคร่ืองแบบต ำรวจ  รวมทั้งกำรแต่งว่ำจะสมควร
อยำ่งไร  เม่ือไร  และโดยเง่ือนไขประกำรใดนั้น  ใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

มำตรำ ๑๐๘ ผูใ้ดแต่งเคร่ืองแบบต ำรวจโดยไม่มีสิทธิ  ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่สำมเดือน          

ถึงหำ้ปี 

ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหน่ึง  ได้กระท ำภำยในเขตซ่ึงประกำศใช้กฎอยักำรศึก หรือ
ประกำศภำวะฉุกเฉิน  หรือเพื่อกระท ำควำมผิดอำญำ  ผูก้ระท ำตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี 

มำตรำ  ๑๐๙  ข้ำรำชกำรต ำรวจผู ้ใดแต่งเคร่ืองแบบต ำรวจในขณะกระท ำควำมผิดอย่ำงใด    
อย่ำงหน่ึงตำมท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมำยอำญำซ่ึงมีก ำหนดโทษจ ำคุกอย่ำงสูงตั้งแต่หน่ึงปีขึ้นไป  ตอ้งระวำง
โทษจ ำคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงเจ็ดปี 

มำตรำ  ๑๑๐  ผูใ้ดแต่งกำยโดยใช้เคร่ืองแต่งกำยคล้ำยเคร่ืองแบบต ำรวจและกระท ำกำรใด  ๆ 

อนัท ำให้รำชกำรต ำรวจถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง  หรือท ำให้เกิดควำมเส่ือมเสียแก่รำชกำรต ำรวจ  หรือท ำให้
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บุคคลอ่ืนหลงเช่ือว่ำตนเป็นต ำรวจ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมเดือน  หรือปรับตั้งแต่หน่ึงพนับำทถึงหน่ึงหม่ืน
บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

ถำ้กำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหน่ึง  ได้กระท ำภำยในเขตซ่ึงประกำศใช้กฎอยักำรศึก  หรือ
ประกำศภำวะฉุกเฉิน  หรือเพื่อกระท ำควำมผิดอำญำ  ผูก้ระท ำตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี 

มำตรำ  ๑๑๑  ในกำรแสดงภำพยนตร์  ละคร  หรือกำรแสดงอ่ืนใดท ำนองเดียวกนัท่ีประสงค์
จะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน  หำกผูแ้สดงประสงคจ์ะแต่งเคร่ืองแบบต ำรวจ  หรือแต่งกำยโดยใชเ้คร่ืองแต่งกำยคลำ้ย
เคร่ืองแบบต ำรวจ  ให้ผูซ่ึ้งมีหน้ำท่ีรับผิดชอบกำรแสดงนั้นหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมำยแจง้ต่อหัวหน้ำสถำนีต ำรวจ
แห่งทอ้งท่ีท่ีจะท ำกำรแสดงเช่นว่ำนั้นทรำบ ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฏกระทรวง 

 

ลกัษณะ  ๗ 

กองทุนเพื่อกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ 
------------------------------ 

มำตรำ  ๑๑๒  ให้จดัตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ  เรียกว่ำ  “กองทุน
เพื่อกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ”  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนงำนสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ 

มำตรำ  ๑๑๓  กองทุนประกอบดว้ย 
(๑) เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 

(๒) เงินและทรัพยสิ์นท่ีได้รับจำกหน่วยงำนของรัฐ  รัฐวิสำหกิจ  รำชกำรส่วนท้องถ่ินหรือ
มูลนิธิ 

(๓) ดอกผลท่ีเกิดจำกกองทุน 

คณะรัฐมนตรีจะอนุมติัให้น ำเงินค่ำเปรียบเทียบปรับคดีอำญำท่ีเป็นอ ำนำจของขำ้รำชกำรต ำรวจ
และเงินค่ำปรับตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก  เฉพำะส่วนท่ีจะตอ้งน ำส่งเป็นรำยไดแ้ผ่นดิน  ให้เป็นของ
กองทุนโดยไม่ตอ้งน ำส่งเป็นรำยไดแ้ผ่นดินก็ได ้

เงิน  ดอกผลและทรัพยสิ์นตำมวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้ส่งเขำ้กองทุนโดยไม่ตอ้งน ำส่งเป็น
รำยไดแ้ผ่นดิน 

มำตรำ  ๑๑๔ เงิน  ดอกผลและทรัพยสิ์นท่ีประกอบขึ้นเป็นกองทุนจะตอ้งจดักำรเพื่อประโยชน์
ภำยในขอบวตัถุประสงคข์องกองทุน 

มำตรำ  ๑๑๕ ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนคณะหน่ึง  ประกอบด้วยผูบ้ัญชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติเป็นประธำนกรรมกำร  ผูแ้ทนส ำนกังำนปลดัส ำนกันำยกรัฐมนตรี  ผูแ้ทนส ำนกังำนอยักำรสูงสุด  ผูแ้ทน
กระทรวงยุติธรรม  ผูแ้ทนส ำนักงบประมำณ  ผูแ้ทนกรมบัญชีกลำง  ผูแ้ทนกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  

และรองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกผูบ้ญัชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติจ ำนวนสองคน  เป็นกรรมกำร 
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ให้ประธำนกรรมกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจเป็นเลขำนุกำรคนหน่ึง  และผูช่้วยเลขำนุกำร           
ไม่เกินสองคน 

มำตรำ  ๑๑๖ คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน  มีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) บริหำรกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน   และตำมนโยบำยท่ี  ก.ต.ช.  

ก ำหนด 
(๒)  ออกระเบียบก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ           

ข้ำรำชกำรต ำรวจในกำรท ำหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ  ระเบียบดังกล่ำวเม่ือได้รับควำม
เห็นชอบจำก  ก.ต.ช.  แลว้  ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

(๓)  จดัวำงระบบบญัชีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนตำมท่ีกรรมกำรซ่ึงเป็นผูแ้ทนส ำนักงบประมำณ
และผูแ้ทนกรมบญัชีกลำงเสนอแนะ 

(๔)  ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรรับ  เก็บรักษำ  และจ่ำยเงินของกองทุน 

(๕)  ออกระเบียบก ำหนดค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

(๖)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏิบติังำนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมอบหมำย 
(๗)  ออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกำศ  และค ำสั่งในกำรบริหำรกองทุน 

(๘)  รำยงำนสถำนะกำรเงินและบริหำรกองทุนต่อ  ก.ต.ช. 

มำตรำ ๑๑๗ ให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดท ำงบกำรเงินและบัญชี   ส่งผู ้สอบบัญชี
ตรวจสอบภำยในหน่ึงร้อยยี่สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีปฏิทินทุกปี 

ให้ส ำนกังำนตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้อบบญัชีของกองทุนทุกรอบปี แลว้ท ำรำยงำนผลกำรสอบ
บญัชีของกองทุนเสนอต่อ ก.ต.ช. และกระทรวงกำรคลงั 

 

บทเฉพำะกำล 

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

มำตรำ ๑๑๘ ให้ส่วนรำชกำรท่ีจัดตั้งขึ้ นตำมพระรำชกฤษฎีกำแบ่งส่วนรำชกำรกรมต ำรวจ
กระทรวงมหำดไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  เป็นส่วนรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ีจนกว่ำจะมี              

พระรำชกฤษฎีกำแบ่งส่วนรำชกำรส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติขึ้นใหม่ 

ทั้งน้ี  โดยให้ส ำนกังำนก ำลงัพล  ส ำนกังำนส่งก ำลงับ ำรุง  ส ำนักงำนแผนงำนและงบประมำณ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ  ส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม  กองกำรเงิน  กองกำรต่ำงประเทศ  กองคดี  
และกองวิชำกำร  ซ่ึงเป็นส่วนรำชกำรตำมวรรคหน่ึง  เป็นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนผู ้
บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติตำมมำตรำ  ๑๐  (๑)  ส ำหรับส่วนรำชกำรนอกจำกนั้น  ให้เป็นส่วนรำชกำรตำมมำตรำ  
๑๐  (๒)  ตำมพระรำชบญัญติัน้ีจนกว่ำจะมีพระรำชกฤษฎีกำหรือกฎกระทรวงซ่ึงออกตำมมำตรำ  ๑๐  ก ำหนด
เป็นอยำ่งอ่ืน  ทั้งน้ี  ใหแ้ลว้เสร็จภำยในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพระรำชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
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มำตรำ  ๑๑๙ ผู ้ใด เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรต ำรวจ                   

พ.ศ.๒๕๒๑ อยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคบั ให้ผูน้ั้นเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

ต่อไป 

ผูซ่ึ้งเคยรับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจอยู่ก่อนวนัท่ีพระรำชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั  ให้ถือว่ำผูน้ั้น
เป็นผูซ่ึ้งเคยรับรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจตำมพระรำชบญัญติัน้ี 

มำตรำ ๑๒๐ ผูใ้ดมียศต ำรวจหรือว่ำท่ียศต ำรวจล ำดบัใดตำมท่ีระบุไวใ้นกฎหมำยอ่ืนก่อนวนัท่ี
พระรำชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  ใหใ้ชย้ศต ำรวจหรือว่ำท่ียศต ำรวจล ำดบันั้นตำมท่ีบญัญติัไวใ้นพระรำชบญัญติัน้ี 

มำตรำ ๑๒๑ ผูใ้ดเป็นพลต ำรวจส ำรองพิเศษ  พลต ำรวจพิเศษ  และพลต ำรวจสมคัรต ำแหน่ง         
ลูกแถวหรือเทียบลูกแถวในส่วนรำชกำรใดของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
ต ำรวจ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  อยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระรำชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั  ให้ผูน้ั้นเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจชั้นประทวน  

และด ำรงต ำแหน่งผู ้บังคับหมู่หรือเทียบผู ้บังคับหมู่ในส่วนรำชกำรนั้ นของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติตำม
พระรำชบญัญติัน้ี 

มำตรำ ๑๒๒ ต ำแหน่งผูช่้วยผูบ้ัญชำกำรหรือเทียบผูช่้วยผูบ้ัญชำกำรในส่วนรำชกำรใดของ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติท่ีไดรั้บกำรก ำหนดไวต้ำมพระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรต ำรวจ   พ.ศ.  ๒๕๒๑  ให้
เป็นต ำแหน่งรองผูบ้ัญชำกำรหรือเทียบรองผูบ้ัญชำกำรในส่วนรำชกำรนั้ นของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติตำม            

พระรำชบญัญติัน้ี 

ผูใ้ดด ำรงต ำแหน่งผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรหรือเทียบผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรในส่วนรำชกำรใดของส ำนกังำน
ต ำรวจแห่งชำติอยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระรำชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั  ให้ถือว่ำผูน้ั้นเป็นผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
รองผูบ้ญัชำกำรหรือเทียบรองผูบ้ญัชำกำรในส่วนรำชกำรนั้นของส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติตำมพระรำชบญัญติัน้ี 

บรรดำต ำแหน่งผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรหรือเทียบผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรท่ีปรับเป็นต ำแหน่งรองผูบ้ญัชำกำร
ตำมวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้  ก.ตร.  ด ำเนินกำรให้มีกำรยุบเลิกให้เหลือจ ำนวนเท่ำท่ีจ ำเป็น   และให้น ำ
ต ำแหน่งและอตัรำเงินเดือนท่ียุบเลิกดงักล่ำวไปเพิ่มเป็นต ำแหน่งและอตัรำเงินเดือนตำมมำตรำ  ๔๔  (๖)  ลงมำ 

มำตรำ ๑๒๓ ขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดมีกรณีกระท ำผิดวินัยหรือกรณีท่ีสมควรให้ออกจำกรำชกำร
อยู่ก่อนวนัท่ีพระรำชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั  ให้ผูบ้งัคบับญัชำตำมพระรำชบญัญติัน้ีมีอ ำนำจสั่งลงโทษผูน้ั้นหรือสั่งให ้        

ผู ้นั้ นออกจำกรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรต ำรวจ   พ.ศ.  ๒๕๒๑  ส่วนกำรสอบสวน             
กำรพิจำรณำ  และกำรด ำเนินกำรเพื่อลงโทษหรือให้ออกจำกรำชกำร  ใหด้ ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญติัน้ีเวน้แต่ 

(๑) ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชำไดส้ั่งให้สอบสวนโดยถูกตอ้งตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนั้น
ไปแลว้ก่อนวนัท่ีพระรำชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัและยงัสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตำมกฎหมำยนั้นต่อไปจนกว่ำจะ
เสร็จ 

(๒) ในกรณีท่ีไดมี้กำรสอบสวนหรือพิจำรณำโดยถูกตอ้งตำมกฎหมำยท่ีใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั้น
เสร็จไปแลว้ก่อนวนัท่ีพระรำชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  ใหก้ำรสอบสวนหรือพิจำรณำ แลว้แต่กรณีนั้น เป็นอนัใชไ้ด ้
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กรณีท่ีไดมี้กำรส่งเร่ืองหรือน ำส ำนวนสอบสวนเสนอหรือส่งให้คณะอนุกรรมกำรสำมญัประจ ำ
กระทรวง  หรือ  ก.ตร.  พิจำรณำตำมกฎหมำยท่ีใช้บังคบัอยู่ในขณะนั้น  และคณะอนุกรรมกำรสำมัญประจ ำ
กระทรวง  หรือ  ก.ตร.  พิจำรณำเร่ืองนั้นยงัไม่เสร็จ  ใหด้ ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญติัน้ี 

มำตรำ ๑๒๔  ผู ้ใดถูกสั่งลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออก  หรือถูกสั่งให้ออกตำม
พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรต ำรวจ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ใหผู้น้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ไดต้ำมมำตรำ  ๑๐๕ 

ผู ้ใดมีสิทธิร้องทุกข์ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรต ำรวจ   พ.ศ.  ๒๕๒๑  และ
พระรำชบญัญติัว่ำดว้ยวินยัต ำรวจ  พุทธศกัรำช  ๒๔๗๗  ผูน้ั้นอำจร้องทุกขไ์ดต้ำมมำตรำ  ๑๐๖ 

มำตรำ ๑๒๕ ให้ด ำเนินกำรสรรหำกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติผูท้รงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จ
ภำยในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระรำชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ในระหว่ำงด ำเนินกำรตำมวรรคหน่ึง  ให้กรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติโดยต ำแหน่งตำม
มำตรำ  ๑๗  (๑)  ปฏิบัติหน้ำท่ีไปพลำงก่อน  และให้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำรนโยบำย
ต ำรวจแห่งชำติผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อใชบ้งัคบัในกำรสรรหำนั้น  ซ่ึงหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงักล่ำวให้เป็นอนัยกเลิกเม่ือ             
คณะกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติตำมมำตรำ ๑๗  เขำ้รับหนำ้ท่ี 

มำตรำ ๑๒๖ ให้ด ำเนินกำรเลือกกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจผูท้รงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๓๐ (๒)  

ใหแ้ลว้เสร็จภำยในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระรำชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ในระหว่ำงด ำเนินกำรตำมวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบขำ้รำชกำรต ำรวจ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ปฏิบติัหนำ้ท่ีไปพลำงก่อน 

มำตรำ   ๑๒๗   ในระหว่ำงท่ียงัมิได้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำหรือออกกฎกระทรวง   กฎ 

ก.ตร.  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ขอ้ก ำหนด  ประกำศ  หรือยงัมิไดมี้มติเพื่อปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัน้ี  ให้น ำพระ
รำชกฤษฎีกำ  กฎกระทรวง  กฎ  ก.พ.  ระเบียบ  ขอ้บังคบั  ประกำศ  มติ  หรือกรณีท่ีก ำหนดไวแ้ลว้ซ่ึงใช้อยู่
เดิมมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มำตรำ ๑๒๘ กำรใดท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรหรือเคยด ำเนินกำรได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบขำ้รำชกำรต ำรวจ  กฎหมำยว่ำด้วยวินัยต ำรวจ  กฎหมำยว่ำดว้ยยศต ำรวจ  และกฎหมำยว่ำดว้ยเคร่ืองแบบ
ต ำรวจ  ท่ีใช้อยู่ก่อนวนัท่ีพระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับและมิได้บัญญัติไวใ้นพระรำชบัญญัติน้ี  จะด ำเนินกำรได้
ประกำรใด  ใหเ้ป็นไปตำมท่ี  ก.ตร.  ก ำหนด  ซ่ึงตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำย 

 

ผูรั้บสนองพระบรมรำชโองกำร 
 พนัต ำรวจโท  ทกัษิณ  ชินวตัร 
          นำยกรัฐมนตรี 

 

(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑ ตอนท่ี ๑๘ก   ๑๔ ก.พ.๒๕๔๗) 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีกฎหมำยเก่ียวกับข้ำรำชกำร
ต ำรวจซ่ึงประกอบด้วยพระรำชบญัญติัระเบียบข้ำรำชกำรต ำรวจ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  พระรำชบญัญัติว่ำด้วยวินัยต ำรวจ  พุทธศกัรำช  
๒๔๗๗  พระรำชบญัญติัยศต ำรวจ  พุทธศกัรำช  ๒๔๘๐  และพระรำชบญัญติัเคร่ืองแบบต ำรวจ  พุทธศกัรำช  ๒๔๗๗  (ฉบบั
ท่ี  ๒)  ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำนแล้ว  ท ำให้มีบทบัญญัติหลำยประกำรไม่เหมำะสมแก่กำรพัฒนำระบบงำนของต ำรวจใน
สภำพกำรณ์ปัจจุบนั  ดงันั้น  จึงสมควรปรับปรุงกฎหมำยดงักล่ำวโดยน ำมำบญัญติัรวมไวเ้ป็นกฎหมำยฉบบัเดียวให้ครอบคลุมทุก
เร่ืองท่ีเก่ียวกับข้ำรำชกำรต ำรวจ  โดยก ำหนดให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติแบ่งส่วนรำชกำรเป็นส ำนักงำนผู้บัญชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติและกองบัญชำกำรเพ่ือกระจำยอ ำนำจไปยงักองบัญชำกำรมำกขึ้น  โดยให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติ (ก.

ต.ช.)  ท ำหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรต ำรวจ  เพื่อเป็นแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรและกำรด ำเนินงำนของ
ขำ้รำชกำรต ำรวจให้เป็นไปตำมนโยบำยนั้น  และก ำหนดให้กำรบริหำรงำนบุคคลเป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรขำ้รำชกำร
ต ำรวจ  (ก.ตร.)  โดยเฉพำะ  อนัมีผลให้กำรจดัระบบไม่ว่ำจะเป็นในเร่ืองกำรบริหำรรำชกำร  กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรบงัคบั
บัญชำ  กำรแต่งตั้ งและโยกยำ้ยหรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเกิดควำมเป็นธรรม  ควำมเหมำะสม  และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้ น  

นอกจำกน้ี  ได้ก ำหนดให้มีต ำแหน่งข้ำรำชกำรต ำรวจประเภทไม่มียศและก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนสอบสวนแยกต่ำงหำกจำก
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีมีอยู่เดิม   เพ่ือเป็นกำรพัฒนำงำนสอบสวนซ่ึงถือเป็นกระบวนกำรยุติธรรมในเบ้ืองต้นท่ีส ำคัญ  

ตลอดจนจัดให้มีกองทุน  เพื่อสนับสนุนและพัฒนำงำนเก่ียวกับกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ  อันจะท ำให้กำรด ำเนิน
กระบวนกำรยุติธรรมในส่วนซ่ึงขำ้รำชกำรต ำรวจเป็นผูรั้บผิดชอบมีศกัยภำพยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญติัน้ี 


