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พระราชบัญญัติ 
ตํารวจแห�งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให-ไว- ณ วันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป3นป4ท่ี ๕๙ ในรัชกาลป6จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล-าฯ 
ให-ประกาศว�า 

 
โดยท่ีเป3นการสมควรให-มีกฎหมายว�าด-วยตํารวจแห�งชาติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ ให-ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว-โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต�อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว�า “พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให-ใช-บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป3นต-นไป 
 
มาตรา ๓  ให-ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข-าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข-าราชการตํารวจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร-อยแห�งชาติ ฉบับท่ี ๓๘ ลงวันท่ี ๒๘ 

กุมภาพันธF ๒๕๓๔ 
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข-าราชการตํารวจ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบข-าราชการตํารวจ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๖) พระราชบัญญัติว�าด-วยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๗) พระราชบัญญัติว�าด-วยวินัยตํารวจแก-ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๘) พระราชบัญญัติว�าด-วยวินัยตํารวจ (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๙) พระราชบัญญัติว�าด-วยวินัยตํารวจ (ฉบับท่ี ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๑๐) พระราชบัญญัติว�าด-วยวินัยตํารวจ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(๑๑) พระราชบัญญัติว�าด-วยวินัยตํารวจ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนที� ๑๘ ก/หน้า ๑/๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๔๗ 
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(๑๒) พระราชบัญญัติว�าด-วยวินัยตํารวจ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ ๒๔๙๗ 
(๑๓) พระราชบัญญัติยศตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๑๔) พระราชบัญญัติยศตํารวจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๑๕) พระราชบัญญัติยศตํารวจ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๑๖) พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับท่ี ๒) 
(๑๗) พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนในส�วนท่ีได-บัญญัติไว-แล-วใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย-งกับบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัตินี้ ให-ใช-พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข-าราชการตํารวจ” หมายความว�า บุคคลซ่ึงได-รับการบรรจุและแต�งต้ังตาม

พระราชบัญญัตินี้โดยได-รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
และให-หมายความรวมถึงข-าราชการในสํานักงานตํารวจแห�งชาติซ่ึงสํานักงานตํารวจแห�งชาติแต�งต้ัง
หรือสั่งให-ปฏิบัติหน-าท่ีราชการตํารวจโดยได-รับเงินเดือนจากส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงาน
อ่ืนของรัฐด-วย 

“ประธานกรรมการ” หมายความว�า ประธานกรรมการนโยบายตํารวจแห�งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว�า กรรมการนโยบายตํารวจแห�งชาติ 
“กองทุน” หมายความว�า กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 
“กองบัญชาการ” หมายความรวมถึง ส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบ

กองบัญชาการด-วย 
“กองบังคับการ” หมายความรวมถึง ส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบ

กองบังคับการด-วย 
 
มาตรา ๕  ให-นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออก

กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-วให-ใช-บังคับได- 

 
ลักษณะ ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖  สํานักงานตํารวจแห�งชาติเป3นส�วนราชการมีฐานะเป3นนิติบุคคลอยู�ใน
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอํานาจหน-าท่ีดังต�อไปนี้ 

(๑) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคFพระมหากษัตริยF พระราชินี พระรัชทายาท 
ผู-สําเร็จราชการแทนพระองคF พระบรมวงศานุวงศF ผู-แทนพระองคF และพระราชอาคันตุกะ 

(๒) ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของข-าราชการตํารวจซ่ึงปฏิบัติการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(๓) ปNองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔) รักษาความสงบเรียบร-อย ความปลอดภัยของประชาชนและความม่ันคงของ
ราชอาณาจักร 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให-เป3นอํานาจหน-าท่ีของข-าราชการ
ตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(๖) ช�วยเหลือการพัฒนาประเทศตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนให-การปฏิบัติการตามอํานาจหน-าท่ี

ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) เป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดความผิดทางอาญาข้ึนสําหรับการกระทําใดเป3นการ

เฉพาะ และตกอยู�ภายใต-อํานาจหน-าท่ีของข-าราชการตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแห�งชาติตาม (๓) 
(๔) หรือ (๕) จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนอํานาจหน-าท่ีตาม (๓) (๔) หรือ (๕) เฉพาะในส�วนท่ี
เก่ียวกับความผิดทางอาญาดังกล�าวท้ังหมดหรือบางส�วน ให-เป3นอํานาจหน-าท่ีของหน�วยงานหรือ
พนักงานเจ-าหน-าท่ีอ่ืนใดก็ได- ในกรณีเช�นนั้น ให-ข-าราชการตํารวจและสํานักงานตํารวจแห�งชาติพ-น
จากอํานาจหน-าท่ีดังกล�าวท้ังหมดหรือบางส�วน และให-ถือว�าพนักงานเจ-าหน-าท่ีของหน�วยงานตามท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล�าวเป3นพนักงานฝQายปกครองหรือตํารวจ พนักงานสอบสวน หรือ
พนักงานฝQายปกครองหรือตํารวจชั้นผู-ใหญ�ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล-วแต�กรณี 
ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล�าว 

 
มาตรา ๗๒  ให-สํานักงานตํารวจแห�งชาติจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด-านการ

ปNองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร-อย และการรักษา
ความปลอดภัยของประชาชนให-เหมาะสมกับความต-องการของแต�ละท-องถ่ินและชุมชน โดยต-องให-
องคFกรปกครองส�วนท-องถ่ินและองคFกรภาคเอกชนมีส�วนร�วม ท้ังในส�วนท่ีเก่ียวกับนโยบาย 
งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตํารวจ  ท้ังนี้  ตาม
หลักเกณฑFและวิธีการท่ี ก.ต.ช. กําหนด 

การมีส�วนร�วมขององคFกรปกครองส�วนท-องถ่ินหรือองคFกรภาคเอกชนตามวรรคหนึ่ง 
ให-เป3นไปตามข-อตกลงระหว�างสํานักงานตํารวจแห�งชาติกับองคFกรปกครองส�วนท-องถ่ินหรือองคFกร
ภาคเอกชนนั้น 

 
มาตรา ๘๓  ข-าราชการตํารวจอาจให-แบ�งเป3นข-าราชการตํารวจประเภทไม�มียศด-วยก็

ได- โดยให-ตราเป3นพระราชกฤษฎีกา 
ข-าราชการตํารวจตําแหน�งใดหรือปฏิบัติหน-าท่ีใด จะเป3นข-าราชการตํารวจประเภท

ไม�มียศให-ตราเป3นพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ในพระราชกฤษฎีกาดังกล�าวให-กําหนดประเภท
ตําแหน�ง วิธีการกําหนดตําแหน�ง คุณสมบัติและลักษณะต-องห-าม การบรรจุ การแต�งต้ัง การบังคับ
บัญชา วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การโยกย-ายระหว�างข-าราชการตํารวจประเภท

                                                 
๒ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ๑๑๑/๒๕๕๗ 

เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมายว่าด้วยตาํรวจแห่งชาต ิ
๓ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ๑๑๔/๒๕๕๗ 

เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมายว่าด้วยตาํรวจแห่งชาต ิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มียศและข-าราชการตํารวจประเภทไม�มียศ รวมท้ังการปรับยศและปรับเงินเดือนเม่ือมีการโยกย-าย
ดังกล�าวตลอดจนการอ่ืนตามท่ีจําเป3น 

การกําหนดอัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหน�ง การรับและการจ�ายเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน�งของข-าราชการตํารวจประเภทไม�มียศสําหรับตําแหน�งแต�ละประเภท ให-นํา
กฎหมายว�าด-วยระเบียบข-าราชการพลเรือน กฎหมายว�าด-วยระเบียบข-าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและกฎหมายว�าด-วยระเบียบข-าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช-บังคับโดย
อนุโลมตามลักษณะของประเภทตําแหน�ง แล-วแต�กรณี 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ไม�มีผลกระทบฐานะของข-าราชการตํารวจท่ีมียศอยู�
แล-วในวันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกล�าวมีผลใช-บังคับ 

 
มาตรา ๙  วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป4 

และการลาหยุดราชการของข-าราชการตํารวจ ให-เป3นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด แต�ในกรณีจําเป3น
เพ่ือประโยชนFในการปฏิบัติหน-าท่ี ก.ต.ช. จะกําหนดให-ข-าราชการตํารวจต-องปฏิบัติหน-าท่ีตามวัน 
เวลา ท่ีแตกต�างจากท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดก็ได- 

 
ลักษณะ ๒ 

การจัดระเบียบราชการในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
   

 
มาตรา ๑๐  สํานักงานตํารวจแห�งชาติแบ�งส�วนราชการดังต�อไปนี้ 
(๑) สํานักงานผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 
(๒) กองบัญชาการ 
การแบ�งส�วนราชการตาม (๑) เป3นกองบัญชาการหรือการจัดต้ังกองบัญชาการตาม 

(๒) ให-ตราเป3นพระราชกฤษฎีกา และการแบ�งส�วนราชการเป3นกองบังคับการหรือส�วนราชการอย�าง
อ่ืน ให-ออกเป3นกฎกระทรวงและให-กําหนดอํานาจหน-าท่ีไว-ในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนั้น 
แล-วแต�กรณี 

 
มาตรา ๑๑  สํานักงานตํารวจแห�งชาติ มีผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติเป3นหัวหน-าส�วน

ราชการมีอํานาจหน-าท่ีดังต�อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ กําหนดแนวทาง

และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติ
ราชการประจําป4ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ให-เป3นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ
ท่ีนายกรัฐมนตรีและ ก.ต.ช. กําหนด รวมท้ังกํากับ เร�งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส�วนราชการในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(๒) เป3นผู-บังคับบัญชาข-าราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจแห�งชาติรองจาก
นายกรัฐมนตรี 

(๓) เป3นผู-รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔)๔ วางระเบียบหรือทําคําสั่งเฉพาะเรื่องไว-ให-ข-าราชการตํารวจปฏิบัติการเก่ียวกับ
การใช-อํานาจ หรือการปฏิบัติหน-าท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืน 

 
มาตรา ๑๒  ให-มีจเรตํารวจแห�งชาติ รองผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติหรือผู-ช�วยผู-

บัญชาการตํารวจแห�งชาติ เป3นผู-บังคับบัญชาข-าราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
รองจากผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติตามท่ีผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติกําหนดหรือมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๓  ในกองบัญชาการหนึ่ง ให-มีผู-บัญชาการคนหนึ่งเป3นผู-บังคับบัญชา

ข-าราชการตํารวจและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส�วนราชการนั้น ข้ึนตรงต�อผู-บัญชาการตํารวจ
แห�งชาติ และจะให-มีรองผู-บัญชาการเป3นผู-บังคับบัญชาข-าราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการรองจากผู-บัญชาการตามท่ีผู-บัญชาการมอบหมายด-วยก็ได- 

ความในวรรคหนึ่ง ให-ใช-บังคับกับส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะ
เทียบเท�ากองบัญชาการด-วยโดยอนุโลม รวมท้ังให-หัวหน-าส�วนราชการดังกล�าวมีอํานาจหน-าท่ีและ
ความรับผิดชอบดังเช�นผู-บัญชาการด-วย 

 
มาตรา ๑๔  ผู-บัญชาการมีอํานาจหน-าท่ีและความรับผิดชอบดังต�อไปนี้ 
(๑) บริหารราชการของกองบัญชาการให-เป3นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ 

และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
(๒) ควบคุม กํากับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานท่ี และทรัพยFสินอ่ืนของ

กองบัญชาการให-เป3นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. 
และสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(๓) เป3นผู-แทนสํานักงานตํารวจแห�งชาติในราชการท่ัวไปของกองบัญชาการ 
(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานพร-อมท้ังป6ญหาและอุปสรรคต�อผู-บัญชาการตํารวจ

แห�งชาติทุกสี่เดือน หรือตามระยะเวลาท่ีผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติกําหนด 
(๕) ปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ และประกาศของทางราชการ 

ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี ใน

เรื่องใดกําหนดให-การดําเนินการใดเป3นอํานาจของอธิบดีหรือผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ ให-ผู-
บัญชาการมีอํานาจเช�นว�านั้นในฐานะเป3นอธิบดีหรือแทนผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ ในส�วนท่ีเก่ียวกับ
การปฏิบัติราชการในกองบัญชาการ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑFท่ี ก.ต.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๑๕  ในกองบังคับการหนึ่ง ให-มีผู-บังคับการคนหนึ่งเป3นผู-บังคับบัญชา

ข-าราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองบังคับการนั้น และจะให-มีรองผู-บังคับ
การเป3นผู-บังคับบัญชาข-าราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู-บังคับการตามท่ี
ผู-บังคับการมอบหมายด-วยก็ได- 

                                                 
๔ มาตรา ๑๑ (๔) แก้ไขเพิ�มเติมโดยคําสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� ๗/

๒๕๕๙ เรื�อง การกาํหนดตาํแหน่งของข้าราชการตาํรวจซึ�งมอีาํนาจหน้าที�ในการสอบสวน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ความในวรรคหนึ่ง ให-ใช-บังคับกับส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนและมีฐานะ
เทียบเท�ากองบังคับการด-วยโดยอนุโลม รวมท้ังให-หัวหน-าส�วนราชการดังกล�าวมีอํานาจหน-าท่ีและ
ความรับผิดชอบดังเช�นผู-บังคับการด-วย 

ผู-บังคับการมีอํานาจหน-าท่ี และความรับผิดชอบดังต�อไปนี้ 
(๑) บริหารราชการของกองบังคับการให-เป3นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ 

และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
(๒) ควบคุม กํากับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานท่ี และทรัพยFสินอ่ืนของ

กองบังคับการให-เป3นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. 
และสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(๓) ปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ และประกาศของทางราชการ 
ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

ผู-บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมีอํานาจและหน-าท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของ
ข-าราชการตํารวจท่ีสังกัดกองบัญชาการอ่ืนและปฏิบัติราชการประจําอยู�ในจังหวัดนั้น ให-เป3นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ หรือคําสั่งของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ กองบัญชาการ หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีด-วย ในการนี้ ให-มีอํานาจสั่งการใด ๆ เพ่ือให-เกิดการ
ประสานงานและความร�วมมือกันในการปฏิบัติหน-าท่ี หรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของข-าราชการ
ตํารวจในจังหวัดท่ีขัดต�อกฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ หรือคําสั่งของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ หรือ
กองบัญชาการ มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว-ชั่วคราว แล-วรายงาน
สํานักงานตํารวจแห�งชาติและกองบัญชาการท่ีเก่ียวข-อง  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติกําหนด 

 
ลักษณะ ๓ 

คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห�งชาติ 
   

 
มาตรา ๑๖  ให-มีคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห�งชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยย�อว�า 

“ก.ต.ช.” มีอํานาจหน-าท่ีในการกําหนดนโยบายการบริหารราชการตํารวจ และกํากับดูแลสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติให-ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๗๕  ให- ก.ต.ช. ประกอบด-วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี เป3นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป3นรองประธานกรรมการ 
(๓) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ

ผู-อํานวยการสํานักงบประมาณ เป3นกรรมการโดยตําแหน�ง 
(๔) กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงได-รับการเลือกจากวุฒิสภาจํานวนสองคน 

                                                 
๕ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ๘๘/๒๕๕๗ 

เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมายว่าด้วยตาํรวจแห่งชาต ิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให-ผู- บัญชาการตํารวจแห�งชาติเป3นกรรมการและเลขานุการ และให-ประธาน
กรรมการโดยคําแนะนําของผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ แต�งต้ังข-าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรีข้ึน
ไปจํานวนไม�เกินสองคนเป3นผู-ช�วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๘  นอกจากอํานาจหน-าท่ีตามมาตรา ๑๖ ให- ก.ต.ช. มีอํานาจหน-าท่ี

ดังต�อไปนี้ด-วย 
(๑) ออกระเบียบ ประกาศ หรือมีมติในเรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการตํารวจ 

และวิธีปฏิบัติราชการของข-าราชการตํารวจ ให-เป3นไปตามแบบแผนและนโยบายท่ี ก.ต.ช. กําหนด 
(๒) เสนอแนะให-มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ วรรคสอง  
(๓)๖ พิจารณาดําเนินการคัดเลือกข-าราชการตํารวจเพ่ือดําเนินการแต�งต้ังผู-

บัญชาการตํารวจแห�งชาติตามท่ีผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติเสนอ 
(๔) กําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการกระจายอํานาจระหว�างสํานักงานตํารวจ

แห�งชาติกับตํารวจภูธรจังหวัด และราชการส�วนท-องถ่ิน ในกรณีท่ี ก.ต.ช. เห็นว�ามีความจําเป3นและ
เหมาะสม 

(๕) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ี ก.ต.ช. มอบหมาย 
(๖) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารราชการตํารวจให-เป3นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน ในการนี้ ให-มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตํารวจของกรุงเทพมหานคร จังหวัดและสถานีตํารวจต�าง ๆ เพ่ือตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของข-าราชการตํารวจในเขตพ้ืนท่ีดังกล�าว แล-วรายงาน ก.ต.ช. เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ตามควรแก�กรณีต�อไป 

องคFประกอบ การดํารงตําแหน�ง การพ-นจากตําแหน�ง หลักเกณฑFและวิธีการสรรหา 
และอํานาจหน-าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ ให-เป3นไปตาม
ระเบียบท่ี ก.ต.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๗) ปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไว-
ให-เป3นอํานาจหน-าท่ีของ ก.ต.ช. 

ระเบียบหรือประกาศตาม (๑) เม่ือได-ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-วให-ใช-บังคับ
ได- 

 
มาตรา ๑๙  กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ (๒) ต-องมีความเชี่ยวชาญ หรือ

ประสบการณFในด-านกฎหมาย การงบประมาณ การพัฒนาองคFกร การวางแผน หรือการบริหารและ
จัดการ 

 
มาตรา ๒๐  กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิต-องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-าม

ดังต�อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

                                                 
๖ มาตรา ๑๘ (๓) แก้ไขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ๘๘/

๒๕๕๗ เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมายว่าด้วยตาํรวจแห่งชาต ิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) มีอายุไม�ต่ํากว�าสี่สิบป4บริบูรณF 
(๓) ไม�เป3นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข-าราชการการเมือง สมาชิก

สภาท-องถ่ิน ผู-บริหารท-องถ่ิน หรือเป3นท่ีปรึกษาของข-าราชการการเมืองหรือของสมาชิกสภาผู-แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไม�ว�าจะมีค�าตอบแทนหรือไม�ก็ตาม 

(๔) ไม�เป3นผู-ดํารงตําแหน�งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
(๕) ไม�เป3นคนไร-ความสามารถ คนเสมือนไร-ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ6Uน

เฟVอนไม�สมประกอบ 
(๖) ไม�เป3นบุคคลล-มละลาย 
(๗) ไม�เป3นผู-เคยได-รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก เว-นแต�เป3นโทษ

สําหรับความผิดท่ีได-กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม�เป3นผู-เคยถูกลงโทษไล�ออก ปลดออก หรือให-ออกจากราชการ หน�วยงานของ

รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
(๙) ไม�เคยต-องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให-ทรัพยFสินตกเป3นของแผ�นดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยFสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
(๑๐) ไม�เป3นกรรมการผู-จัดการ หรือผู-จัดการ หรือดํารงตําแหน�งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะ

งานคล-ายคลึงกันนั้นในห-างหุ-นส�วนหรือบริษัท 
 
มาตรา ๒๑  กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสี่ป4และอาจ

ได-รับแต�งต้ังใหม�ได-แต�จะดํารงตําแหน�งเกินสองวาระติดต�อกันไม�ได- 
ให-กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ-นจากตําแหน�งตามวาระปฏิบัติหน-าท่ีต�อไปจนกว�า

กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิซ่ึงได-รับสรรหาใหม�เข-ารับหน-าท่ี 
 
มาตรา ๒๒  นอกจากการพ-นจากตําแหน�งตามวาระตามมาตรา ๒๑ กรรมการ

ผู-ทรงคุณวุฒิพ-นจากตําแหน�งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบป4บริบูรณF 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๒๐ 
(๕) ก.ต.ช. มีมติด-วยคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด

ให-พ-นจากตําแหน�ง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีการกระทํา หรือมีคุณลักษณะไม�
เหมาะสมต�อการปฏิบัติหน-าท่ีกรรมการ 

ในกรณีท่ีกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิพ-นจากตําแหน�งก�อนวาระ ให-ดําเนินการสรรหาและ
แต�งต้ังบุคคลเป3นกรรมการแทน เว-นแต�วาระการดํารงตําแหน�งของกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม�
ถึงเก-าสิบวัน ในกรณีนี้จะไม�ดําเนินการให-มีการสรรหาก็ได- 

ให-กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิซ่ึงได-รับแต�งต้ังให-ดํารงตําแหน�งแทนอยู�ในตําแหน�งเพียง
เท�าวาระท่ีเหลืออยู�ของผู-ซ่ึงตนแทน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๓  การประชุมของ ก.ต.ช. ต-องมีกรรมการมาประชุมไม�น-อยกว�าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป3นองคFประชุม 

ในการประชุม ก.ต.ช. ถ-าประธานกรรมการไม�มาประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน-าท่ีได- 
ให-กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป3นประธานในท่ีประชุม 

ประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหน�งจะมอบหมายบุคคลใดให-มาประชุม
แทนไม�ได- 

ให- ก.ต.ช. มีอํานาจออกข-อบังคับว�าด-วยการประชุมและการลงมติของ ก.ต.ช. 
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๘ (๕) และของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๘ (๖) 

 
ลักษณะ ๔ 

ยศตํารวจและชั้นข-าราชการตํารวจ 
   

 
มาตรา ๒๔  ยศตํารวจมีตามลําดับดังต�อไปนี้ 
พลตํารวจเอก 
พลตํารวจโท 
พลตํารวจตรี 
พันตํารวจเอก 
พันตํารวจโท 
พันตํารวจตรี 
ร-อยตํารวจเอก 
ร-อยตํารวจโท 
ร-อยตํารวจตรี 
ดาบตํารวจ 
จ�าสิบตํารวจ 
สิบตํารวจเอก 
สิบตํารวจโท 
สิบตํารวจตรี 
ว�าท่ียศใดให-ถือเสมือนมียศนั้น ถ-าผู-ซ่ึงมียศตํารวจเป3นหญิง ให-เติมคําว�า “หญิง” 

ท-ายยศตํารวจนั้นด-วย 
 
มาตรา ๒๕  ชั้นข-าราชการตํารวจมีดังต�อไปนี้ 
(๑) ชั้นสัญญาบัตร ได-แก� ผู-มียศต้ังแต�ร-อยตํารวจตรีข้ึนไป 
(๒) ชั้นประทวน ได-แก� ผู-มียศสิบตํารวจตรี สิบตํารวจโท สิบตํารวจเอก จ�าสิบตํารวจ 

และดาบตํารวจ 
(๓) ชั้นพลตํารวจ ได-แก� พลตํารวจสํารอง 
พลตํารวจสํารอง คือ ผู-ท่ีได-รับการบรรจุเป3นข-าราชการตํารวจ โดยได-รับการคัดเลือก

หรือสอบแข�งขันเข-ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๖  การแต�งต้ังยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ให-เป3นไปตามหลักเกณฑFและ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. และให-ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ 
การแต�งต้ังยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรเป3นกรณีพิเศษ อาจกระทําได-โดยประกาศพระ

บรมราชโองการ 
ในระหว�างท่ียังไม�มีประกาศพระบรมราชโองการแต�งต้ังยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรจะ

แต�งต้ังว�าท่ียศตํารวจชั้นสัญญาบัตรเป3นการชั่วคราวก็ได- โดยให-ผู-มีอํานาจดังต�อไปนี้ เป3นผู-สั่งแต�งต้ัง 
(๑) ต้ังแต�ว�าท่ียศพลตํารวจตรีข้ึนไป ให-นายกรัฐมนตรีเป3นผู-สั่งแต�งต้ัง 
(๒) ต้ังแต�ว�าท่ียศร-อยตํารวจตรีข้ึนไป แต�ไม�สูงกว�าว�าท่ียศพันตํารวจเอก ให-ผู-

บัญชาการตํารวจแห�งชาติเป3นผู-สั่งแต�งต้ัง 
 
มาตรา ๒๗  การแต�งต้ังยศตํารวจชั้นประทวน ให-ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ หรือ

ผู-บังคับบัญชาระดับผู-บัญชาการข้ึนไปซ่ึงได-รับมอบหมายจากผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติเป3นผู-สั่ง
แต�งต้ัง  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

การแต�งต้ังยศตํารวจชั้นประทวนเป3นกรณีพิเศษ ให-ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติเป3นผู-
สั่งแต�งต้ังตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๒๘  การถอดหรือการออกจากยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ให-เป3นไปตาม

ระเบียบสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และให-ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ 
 
มาตรา ๒๙  การให-ออกจากว�าท่ียศตํารวจชั้นสัญญาบัตรหรือการถอดหรือการออก

จากยศตํารวจชั้นประทวน ให-ผู-มีอํานาจสั่งตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๗ แล-วแต�กรณี สั่ง
ได-ตามระเบียบสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

 
ลักษณะ ๕ 

คณะกรรมการข-าราชการตํารวจ 
   

 
มาตรา ๓๐๗  ให-มีคณะกรรมการข-าราชการตํารวจคณะหนึ่ง เรียกโดยย�อว�า 

“ก.ตร.” ประกอบด-วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี เป3นประธานกรรมการข-าราชการตํารวจ 
(๒) ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ เป3นรองประธานกรรมการข-าราชการตํารวจ 
(๓) เลขาธิการ ก.พ. จเรตํารวจแห�งชาติ และรองผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ เป3น

กรรมการข-าราชการตํารวจโดยตําแหน�ง 

                                                 
๗ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ๘๘/๒๕๕๗ 

เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมายว่าด้วยตาํรวจแห่งชาต ิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔) กรรมการข-าราชการตํารวจผู-ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงได-รับเลือกจากวุฒิสภาจํานวนสอง
คน 

ให-ผู-บัญชาการสํานักงานคณะกรรมการข-าราชการตํารวจเป3นเลขานุการ และรองผู-
บัญชาการสํานักงานคณะกรรมการข-าราชการตํารวจเป3นผู-ช�วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๓๑  ให- ก.ตร. มีอํานาจหน-าท่ีดังต�อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข-าราชการตํารวจและ

จัดระบบราชการตํารวจ รวมตลอดท้ังการอบรมและพัฒนาข-าราชการตํารวจ ในการนี้หาก ก.ต.ช. ได-
กําหนดระเบียบแบบแผนและนโยบายไว-เป3นการท่ัวไป การกําหนดในเรื่องดังกล�าวของ ก.ตร. ต-อง
สอดคล-องกับระเบียบแบบแผนและนโยบายของ ก.ต.ช. และให- ก.ตร. แจ-งการดําเนินการนั้นให- ก.
ต.ช. ทราบด-วย 

(๒) ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข-อบังคับ ข-อกําหนด ประกาศ หรือมีมติเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) กํากับดูแล ตรวจสอบ และแนะนํา เพ่ือให-สํานักงานตํารวจแห�งชาติบริหารงาน
บุคคลให-เป3นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให-มีอํานาจออกระเบียบให-สํานักงานตํารวจแห�งชาติ
รายงานเก่ียวกับการสอบ การบรรจุ การแต�งต้ัง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย การ
ออกจากราชการและการปฏิบัติการอ่ืนเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง เงิน
เพ่ิมค�าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนFเก้ือกูลอ่ืนสําหรับข-าราชการตํารวจให-เหมาะสม 

(๕) กําหนดชั้นยศท่ีควรบรรจุแต�งต้ังและอัตราเงินเดือนท่ีควรได-รับสําหรับวุฒิ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรต�าง ๆ 

(๖) กําหนดอัตราค�าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๗) พิจารณาอนุมัติแก-ไขทะเบียนประวัติเก่ียวกับวันเดือนป4เกิด และการควบคุม
เกษียณอายุของข-าราชการตํารวจ 

(๘) ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าการปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติไม�เหมาะสมหรือไม�เป3นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให-มีมติสั่งการให-สํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติปฏิบัติการให-ถูกต-องเหมาะสม ถ-าสํานักงานตํารวจแห�งชาติไม�ปฏิบัติการตามมติ
ดังกล�าว ให-รายงานต�อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งการต�อไป 

(๙) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ี ก.ตร. มอบหมาย 
(๑๐) ปฏิบัติการตามอํานาจหน-าท่ีท่ีบัญญัติไว-ในมาตราอ่ืนแห�งพระราชบัญญัตินี้และ

กฎหมายอ่ืน 
กฎ ก.ตร. เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-วให-ใช-บังคับได- 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๒๘  เพ่ือรักษาความเท่ียงธรรมในการแต�งต้ังและโยกย-ายข-าราชการตํารวจ 
ให- ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. กําหนดหลักเกณฑFและวิธีการแต�งต้ังและโยกย-ายข-าราชการตํารวจไว-ให-
ชัดเจนแน�นอน กฎ ก.ตร. ดังกล�าวให-มีผลใช-บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป3นต-นไป 

 
มาตรา ๓๓๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๔๑๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๕๑๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๖๑๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๗๑๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๘๑๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๙๑๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๐๑๖  (ยกเลิก) 

                                                 
๘ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ�มเติมโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� ๔๔/๒๕๕๘ 

เรื�อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตาํรวจ 
๙ มาตรา ๓๓ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ๘๘/๒๕๕๗ เรื�อง 

การแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมายว่าด้วยตาํรวจแห่งชาต ิ
๑๐ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ๘๘/๒๕๕๗ เรื�อง 

การแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมายว่าด้วยตาํรวจแห่งชาต ิ
๑๑ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ๘๘/๒๕๕๗ เรื�อง 

การแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมายว่าด้วยตาํรวจแห่งชาต ิ
๑๒ มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ๘๘/๒๕๕๗ เรื�อง 

การแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมายว่าด้วยตาํรวจแห่งชาต ิ
๑๓ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ๘๘/๒๕๕๗ เรื�อง 

การแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมายว่าด้วยตาํรวจแห่งชาต ิ
๑๔ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ๘๘/๒๕๕๗ เรื�อง 

การแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมายว่าด้วยตาํรวจแห่งชาต ิ
๑๕ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ๘๘/๒๕๕๗ เรื�อง 

การแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมายว่าด้วยตาํรวจแห่งชาต ิ
๑๖ มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ๘๘/๒๕๕๗ เรื�อง 

การแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมายว่าด้วยตาํรวจแห่งชาต ิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๔๑๑๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๒  การประชุม ก.ตร. ต-องมีกรรมการข-าราชการตํารวจมาประชุมไม�น-อย

กว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการข-าราชการตํารวจท้ังหมด จึงจะเป3นองคFประชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการข-าราชการตํารวจไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน-าท่ีได- 

ให-กรรมการข-าราชการตํารวจท่ีมาประชุมเลือกกรรมการข-าราชการตํารวจคนหนึ่งเป3นประธานในท่ี
ประชุม 

ให-ประธานกรรมการข-าราชการตํารวจเป3นผู-เรียกประชุม แต�ในกรณีท่ีกรรมการ
ข-าราชการตํารวจไม�น-อยกว�าหกคนร-องขอให-เรียกประชุม ให-ประธานกรรมการข-าราชการตํารวจเรียก
ประชุมภายในเจ็ดวันนับแต�วันได-รับร-องขอ 

ให- ก.ตร. มีอํานาจออกข-อบังคับว�าด-วยการประชุมและการลงมติของ ก.ตร. และ
ของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๓๑ (๙) 

 
มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ี ก.ตร. มีหน-าท่ีตามท่ีบัญญัติไว-ในพระราชบัญญัตินี้ ให-ผู-

บัญชาการตํารวจแห�งชาติเป3นผู-เสนอเรื่องต�อ ก.ตร. แต�ท้ังนี้ไม�ตัดสิทธิกรรมการข-าราชการตํารวจคน
หนึ่งคนใดท่ีจะเสนอ 
 

ลักษณะ ๖ 
ระเบียบข-าราชการตํารวจ 

   
 

หมวด ๑ 
ตําแหน�งและการกําหนดตําแหน�ง 

   
 

มาตรา ๔๔๑๘  ตําแหน�งข-าราชการตํารวจมีดังต�อไปนี้ 
(๑) ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 
(๒) จเรตํารวจแห�งชาติ และรองผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 
(๓) ผู-ช�วยผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 
(๔) ผู-บัญชาการ 
(๕) รองผู-บัญชาการ 
(๖) ผู-บังคับการ 
(๗) รองผู-บังคับการ 

                                                 
๑๗ มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ๘๘/๒๕๕๗ เรื�อง 

การแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมายว่าด้วยตาํรวจแห่งชาต ิ
๑๘ มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ�มเติมโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� ๗/๒๕๕๙ 

เรื�อง การกาํหนดตาํแหน่งของข้าราชการตาํรวจซึ�งมอีาํนาจหน้าที�ในการสอบสวน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๘) ผู-กํากับการ 
(๙) รองผู-กํากับการ 
(๑๐) สารวัตร 
(๑๑) รองสารวัตร 
(๑๒) ผู-บังคับหมู� 
(๑๓) รองผู-บังคับหมู� 
ก.ตร. จะกําหนดให-มีตําแหน�งท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน โดยจะให-มีชื่อตําแหน�งใดเทียบกับ

ตําแหน�งตามวรรคหนึ่งก็ได- โดยให-กําหนดไว-ในกฎ ก.ตร. 
 
มาตรา ๔๕  ในส�วนราชการต�าง ๆ ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ จะให-มีตําแหน�ง

ข-าราชการตํารวจตําแหน�งใด จํานวนเท�าใด และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งอย�างใด และจะให-มี
ยศหรือไม� และถ-าให-มียศจะให-มียศใด รวมตลอดถึงการตัดโอนตําแหน�งจากส�วนราชการหนึ่งไปเพ่ิมให-
อีกส�วนราชการหนึ่ง ให-เป3นไปตามท่ี ก.ตร. กําหนด โดยให-คํานึงถึงลักษณะหน-าท่ีและความ
รับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมท้ังความมีประสิทธิภาพและการประหยัด 

การกําหนดจํานวนตําแหน�งข-าราชการตํารวจต้ังแต�ตําแหน�งผู-บังคับการ หรือ
ตําแหน�งเทียบเท�าข้ึนไปในส�วนราชการต�าง ๆ ต-องได-รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ช. ก�อน๑๙ 

 
มาตรา ๔๖  ให-ข-าราชการตํารวจซ่ึงดํารงตําแหน�งตามมาตรา ๔๔ (๙) (๑๐) และ 

(๑๑) ท่ีมีอํานาจและหน-าท่ีทําการสอบสวนและอยู�ในสายงานสอบสวน ได-รับเงินเพ่ิมเป3นกรณีพิเศษ
ตามระเบียบท่ี ก.ตร. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง๒๐ 

ในการกําหนดจํานวนเงินเพ่ิมเป3นกรณีพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให-คํานึงถึงค�าใช-จ�ายใน
การปฏิบัติงานและการดํารงตนอยู�ในความยุติธรรมได-อย�างมีเกียรติโดยเปรียบเทียบกับค�าตอบแทนท่ี
รัฐจ�ายให-แก�ข-าราชการฝQายอ่ืนท่ีเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมประกอบด-วย 

 
มาตรา ๔๗๒๑  (ยกเลิก) 

 
หมวด ๒ 

การบรรจุ การแต�งต้ังและการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
   

 
มาตรา ๔๘  ผู- ท่ีจะได-รับการบรรจุเข-ารับราชการเป3นข-าราชการตํารวจ ต-องมี

คุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-ามดังต�อไปนี้ 
                                                 

๑๙ มาตรา ๔๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ�มเตมิโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที� ๗/
๒๕๕๙ เรื�อง การกาํหนดตาํแหน่งของข้าราชการตาํรวจซึ�งมอีาํนาจหน้าที�ในการสอบสวน 

๒๐ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ�ง แก้ไขเพิ�มเตมิโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที� ๗/
๒๕๕๙ เรื�อง การกาํหนดตาํแหน่งของข้าราชการตาํรวจซึ�งมอีาํนาจหน้าที�ในการสอบสวน 

๒๑ มาตรา ๔๗ ยกเลิกโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที� ๗/๒๕๕๙ เรื�อง การ
กาํหนดตาํแหน่งของข้าราชการตาํรวจซึ�งมอีาํนาจหน้าที�ในการสอบสวน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดป4บริบูรณF 
(๓) เป3นผู-เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยFทรงเป3น

ประมุข 
(๔) ไม�เป3นข-าราชการการเมือง ผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมือง สมาชิกสภาท-องถ่ิน

หรือผู-บริหารท-องถ่ิน 
(๕) ไม�เป3นผู-ดํารงตําแหน�งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
(๖) มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-ามอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 
 
มาตรา ๔๙   การบรรจุ บุ คคล เข- ารับ ราชการเป3 นข- าราชการตํารวจตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให-ผู-บังคับบัญชาตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป3นผู-มีอํานาจสั่งบรรจุและแต�งต้ัง 
 
มาตรา ๕๐  การบรรจุบุคคลเข-ารับราชการเป3นข-าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ ชั้น

ประทวนและชั้นสัญญาบัตร ให-บรรจุจากบุคคลผู-ได-รับคัดเลือกหรือสอบแข�งขันได- 
หลักเกณฑFและวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข�งขันให-เป3นไปตามท่ีกําหนดในกฎ 

ก.ตร. และให-ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติหรือผู-บังคับบัญชาท่ีได-รับมอบอํานาจจากผู-บัญชาการตํารวจ
แห�งชาติเป3นผู-ดําเนินการคัดเลือกหรือสอบแข�งขัน 

 
มาตรา ๕๑  การแต�งต้ังข-าราชการตํารวจให-ดํารงตําแหน�ง ให-แต�งต้ังตามหลักเกณฑF

ดังต�อไปนี้ 
(๑) ตําแหน�งผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ จะได-ทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต�งต้ัง

จากข-าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก 
(๒) ตําแหน�งจเรตํารวจแห�งชาติ และรองผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ จะได-ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล-าฯ แต�งต้ังจากข-าราชการตํารวจยศพลตํารวจโทหรือพลตํารวจเอก 
(๓) ตําแหน�งผู-ช�วยผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ จะได-ทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ 

แต�งต้ังจากข-าราชการตํารวจยศพลตํารวจโท 
(๔) ตําแหน�งผู-บัญชาการ จะได-ทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต�งต้ังจากข-าราชการ

ตํารวจยศพลตํารวจตรีหรือพลตํารวจโท 
(๕) ตําแหน�งรองผู- บัญชาการ จะได-ทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต�งต้ังจาก

ข-าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี 
(๖)๒๒ ตําแหน�งผู-บังคับการ จะได-ทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต�งต้ังจากข-าราชการ

ตํารวจยศพันตํารวจเอก ซ่ึงได-รับอัตราเงินเดือนพันตํารวจเอก (พิเศษ) หรือพลตํารวจตรี 
(๗)๒๓ ตําแหน�งรองผู-บังคับการ ให-แต�งต้ังจากข-าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกหรือ

พันตํารวจเอก ซ่ึงได-รับอัตราเงินเดือนพันตํารวจเอก (พิเศษ) 
                                                 

๒๒ มาตรา ๕๑ (๖) แก้ไขเพิ�มเติมโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� ๗/
๒๕๕๙ เรื�อง การกาํหนดตาํแหน่งของข้าราชการตาํรวจซึ�งมอีาํนาจหน้าที�ในการสอบสวน 

๒๓ มาตรา ๕๑ (๗) แก้ไขเพิ�มเติมโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� ๗/
๒๕๕๙ เรื�อง การกาํหนดตาํแหน่งของข้าราชการตาํรวจซึ�งมอีาํนาจหน้าที�ในการสอบสวน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๘)๒๔ ตําแหน�งผู-กํากับการ ให-แต�งต้ังจากข-าราชการตํารวจยศพันตํารวจโทหรือพัน
ตํารวจเอก 

(๙)๒๕ ตําแหน�งรองผู-กํากับการ ให-แต�งต้ังจากข-าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท 
(๑๐)๒๖ ตําแหน�งสารวัตร ให-แต�งต้ังจากข-าราชการตํารวจยศร-อยตํารวจเอกข้ึนไปแต�

ไม�สูงกว�าพันตํารวจโท 
(๑๑)๒๗ ตําแหน�งรองสารวัตร ให-แต�งต้ังจากข-าราชการตํารวจยศร-อยตํารวจตรีข้ึนไป

แต�ไม�สูงกว�าร-อยตํารวจเอก 
(๑๒) ตําแหน�งผู-บังคับหมู� ให-แต�งต้ังจากข-าราชการตํารวจยศสิบตํารวจตรีข้ึนไปแต�

ไม�สูงกว�าดาบตํารวจ 
(๑๓) ตําแหน�งรองผู-บังคับหมู� ให-แต�งต้ังจากข-าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ 
การแต�งต้ังข-าราชการตํารวจให-ดํารงตําแหน�งตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจแต�งต้ังให-ดํารง

ตําแหน�งเทียบเท�าด-วยก็ได- 
 
มาตรา ๕๒  ข-าราชการตํารวจซ่ึงดํารงตําแหน�งตามมาตรา ๕๑ (๑๒) หรือ (๑๓) 

อาจได-รับการคัดเลือกและแต�งต้ังให-ดํารงตําแหน�งและมียศตามมาตรา ๕๑ (๑๑) ได-ตามหลักเกณฑF
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

ข-าราชการตํารวจซ่ึงดํารงตําแหน�งตามมาตรา ๕๑ (๑๓) อาจได-รับการคัดเลือกและ
แต�งต้ังให-ดํารงตําแหน�งและมียศตามมาตรา ๕๑ (๑๒) ได-ตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ 
ก.ตร. 

 
มาตรา ๕๓๒๘  การแต�งต้ังข-าราชการตํารวจให-ดํารงตําแหน�งตามมาตรา ๔๔ (๑) (๒) 

(๓) (๔) (๕) และ (๖) ให-เป3นไปตามหลักเกณฑFดังต�อไปนี้ 
(๑) การแต�งต้ังข-าราชการตํารวจให-ดํารงตําแหน�งตามมาตรา ๔๔ (๑) ให-ผู-บัญชาการ

ตํารวจแห�งชาติ คัดเลือกรายชื่อข-าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน�งจเรตํารวจแห�งชาติหรือรองผู-
บัญชาการตํารวจแห�งชาติ แล-วเสนอ ก.ต.ช. เพ่ือพิจารณาให-ความเห็นชอบก�อน แล-วให-นายกรัฐมนตรี
นําความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ แต�งต้ัง 

(๒) การแต�งต้ังข-าราชการตํารวจให-ดํารงตําแหน�งตามมาตรา ๔๔ (๒) (๓) (๔) (๕) 
และ (๖) ให-ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติคัดเลือกรายชื่อข-าราชการตํารวจเสนอ ก.ตร. เพ่ือพิจารณาให-

                                                 
๒๔ มาตรา ๕๑ (๘) แก้ไขเพิ�มเติมโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� ๗/

๒๕๕๙ เรื�อง การกาํหนดตาํแหน่งของข้าราชการตาํรวจซึ�งมอีาํนาจหน้าที�ในการสอบสวน 
๒๕ มาตรา ๕๑ (๙) แก้ไขเพิ�มเติมโดยคําสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� ๗/

๒๕๕๙ เรื�อง การกาํหนดตาํแหน่งของข้าราชการตาํรวจซึ�งมอีาํนาจหน้าที�ในการสอบสวน 
๒๖ มาตรา ๕๑ (๑๐) แก้ไขเพิ�มเติมโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� ๗/

๒๕๕๙ เรื�อง การกาํหนดตาํแหน่งของข้าราชการตาํรวจซึ�งมอีาํนาจหน้าที�ในการสอบสวน 
๒๗ มาตรา ๕๑ (๑๑) แก้ไขเพิ�มเติมโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� ๗/

๒๕๕๙ เรื�อง การกาํหนดตาํแหน่งของข้าราชการตาํรวจซึ�งมอีาํนาจหน้าที�ในการสอบสวน 
๒๘ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ�มเติมโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� ๔๔/๒๕๕๘ 

เรื�อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตาํรวจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ความเห็นชอบก�อน แล-วให-นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ 
แต�งต้ัง 

 
มาตรา ๕๔๒๙  การแต�งตั้งข-าราชการตํารวจให-ดํารงตําแหน�งตั้งแต�มาตรา ๔๔ (๗) 

ลงมาให-ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ หรือผู-ท่ีได-รับมอบหมายจากผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติซ่ึงดํารง
ตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าผู-บัญชาการเป3นผู-สั่งแต�งต้ัง โดยให-เป3นไปตามหลักเกณฑF วิธีการ และข้ันตอน 
ดังต�อไปนี้ 

(๑) ให-หัวหน-าส�วนราชการหรือหน�วยงานระดับกองบังคับการ แต�งต้ังคณะกรรมการ
กลั่นกรองการแต�งต้ังข-าราชการตํารวจระดับกองบังคับการ โดยอย�างน-อยต-องประกอบด-วยรองหัวหน-า
ส�วนราชการหรือหน�วยงานนั้นทุกคนเป3นกรรมการ เพ่ือทําหน-าท่ีพิจารณาการแต�งต้ังข-าราชการ
ตํารวจให-ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ในส�วนราชการหรือหน�วยงานนั้น แล-วเสนอต�อหัวหน-าส�วนราชการหรือ
หน�วยงานระดับกองบัญชาการเพ่ือดําเนินการตาม (๒) หรือเสนอต�อผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติหรือ
ผู-ท่ีได-รับมอบหมายให-เป3นผู-สั่งแต�งต้ังในกรณีการแต�งต้ังข-าราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานผู-บัญชาการ
ตํารวจแห�งชาติเพ่ือดําเนินการตาม (๓) ต�อไป แล-วแต�กรณี 

(๒) ให-หัวหน-าส�วนราชการหรือหน�วยงานระดับกองบัญชาการแต�งต้ังคณะกรรมการ
กลั่นกรองการแต�งต้ังข-าราชการตํารวจระดับกองบัญชาการ โดยอย�างน-อยต-องประกอบด-วยรองหัวหน-า
ส�วนราชการหรือหน�วยงานนั้นทุกคนเป3นกรรมการ เพ่ือทําหน-าท่ีพิจารณาการแต�งต้ังข-าราชการ
ตํารวจให-ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ในส�วนราชการหรือหน�วยงานนั้น และการแต�งต้ังข-าราชการตํารวจท่ี
ได-รับการเสนอตาม (๑) แล-วเสนอต�อผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติหรือผู-ท่ีได-รับมอบหมายให-เป3นผู-สั่ง
แต�งต้ังเพ่ือดําเนินการตาม (๓) หรือดําเนินการแต�งต้ังต�อไป แล-วแต�กรณี 

(๓) ให-ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติแต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการแต�งต้ัง
ข-าราชการตํารวจโดยอย�างน-อยต-องประกอบด-วยจเรตํารวจแห�งชาติและรองผู-บัญชาการตํารวจ
แห�งชาติทุกคนเป3นกรรมการเพ่ือทําหน-าท่ีพิจารณาการแต�งต้ังข-าราชการตํารวจให-ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ 
ในสังกัดสํานักงานผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ และการแต�งต้ังข-าราชการตํารวจท่ีได-รับการเสนอตาม 
(๑) หรือ (๒) แล-วเสนอต�อผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติหรือผู-ที่ได-รับมอบหมายให-เป3นผู-สั่งแต�งตั้ง
เพ่ือดําเนินการแต�งต้ังต�อไป 

กรณีท่ีผู-สั่งแต�งต้ังเห็นว�ารายชื่อข-าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่งผู-ใดมีความไม�
เหมาะสมหรือมีข-าราชการตํารวจซ่ึงเห็นสมควรดํารงตําแหน�งต�าง ๆ เพ่ือประโยชนFแก�การบริหารงาน
บุคคลของข-าราชการตํารวจให-เกิดประสิทธิภาพ ให-ผู-สั่งแต�งต้ังมีอํานาจแก-ไข เปลี่ยนแปลง หรือ
เพ่ิมเติมการแต�งต้ังข-าราชการตํารวจให-ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ แล-วดําเนินการแต�งต้ัง หรือสั่งให-พิจารณา
ทบทวนการเสนอแต�งต้ังได-ตามควรแก�กรณี 

 
มาตรา ๕๕๓๐  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๒๙ มาตรา ๕๔ แก้ไขเพิ�มเติมโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที� ๗/๒๕๖๐ 

เรื�อง การปรับปรงุระบบการพิจารณาแต่งตั?งข้าราชการตาํรวจ 
๓๐ มาตรา ๕๕ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ๘๘/๒๕๕๗ เรื�อง 

การแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมายว่าด้วยตาํรวจแห่งชาต ิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๖๓๑  ในกรณีท่ีผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติเห็นว�าการใช-อํานาจในการ
แต�งต้ังของผู-บัญชาการไม�เป3นธรรม หรือมีกรณีไม�ชอบด-วยหลักเกณฑFหรือวิธีการท่ี ก.ตร. กําหนดตาม
มาตรา ๕๗ หรือมีเหตุผลความจําเป3นอย�างยิ่งท่ีจะต-องให-ข-าราชการตํารวจซ่ึงดํารงตําแหน�งต้ังแต�
มาตรา ๔๔ (๗) ลงมาพ-นจากพ้ืนท่ีหรือหน-าท่ี หรือเห็นว�าหากดํารงตําแหน�งเดิมต�อไปจะก�อให-เกิด
ความเสียหายแก�ทางราชการ หรือมีเหตุพิเศษตามท่ี ก.ตร. กําหนด ให-ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติมี
อํานาจสั่งแต�งต้ังข-าราชการตํารวจ ให-ดํารงตําแหน�งตามมาตรา ๔๔ (๗) ลงมา ได-ตามควรแก�กรณี 

 
มาตรา ๕๗  การคัดเลือก การทําความตกลงกัน การให-ความเห็นชอบ และการ

แต�งต้ังข-าราชการตํารวจตามมาตรา ๕๓ (๒) มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ ให-พิจารณาโดยคํานึงถึง
ความอาวุโส ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และความรู-ความสามารถ
ประกอบกัน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

(วรรคสอง) (ยกเลิก)๓๒ 
(วรรคสาม) (ยกเลิก)๓๓ 
 
มาตรา ๕๘  ภายใต-บังคับมาตรา ๖๘ ข-าราชการตํารวจผู-ใดมีคุณวุฒิสูงข้ึน และมี

สิทธิได-รับเงินเดือนสูงข้ึนตามท่ี ก.ตร. กําหนด ให-ผู-มีอํานาจตามมาตรา ๖๔ เป3นผู-มีอํานาจสั่งเลื่อน 
 
มาตรา ๕๙  การบรรจุบุคคลเข-ารับราชการเป3นข-าราชการตํารวจหรือการแต�งต้ัง

ข-าราชการตํารวจให-ดํารงตําแหน�งใด ผู-ได-รับการบรรจุหรือได-รับการแต�งต้ังต-องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งตามท่ี ก.ตร. กําหนดตามมาตรา ๔๕ เว-นแต�มีเหตุผลและความจําเป3น ก.ตร. อาจ
อนุมัติให-บรรจุหรือแต�งต้ังข-าราชการตํารวจท่ีไม�มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตามท่ีกําหนดไว-ก็ได- 

การแต�งต้ังข-าราชการตํารวจไปดํารงตําแหน�งอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห�งชาติต-อง
แต�งต้ังให-ดํารงตําแหน�งท่ีไม�ตํ่ากว�าตําแหน�งเดิม เว-นแต�มีเหตุผลและความจําเป3น ก.ตร. อาจอนุมัติให-
แต�งต้ังให-ดํารงตําแหน�งท่ีต่ํากว�าตําแหน�งเดิมเป3นพิเศษเฉพาะรายได- 

 
มาตรา ๖๐  ผู-ได-รับการบรรจุเข-ารับราชการเป3นข-าราชการตํารวจตามมาตรา ๕๐ 

ให-ทดลองปฏิบัติหน-าท่ีราชการในตําแหน�งท่ีได-รับแต�งต้ัง โดยมีกําหนดระยะเวลาไม�น-อยกว�าหกเดือน 
หลักเกณฑFและวิธีการเก่ียวกับการทดลอง การประเมินผลการทดลอง การรายงาน

ผลการทดลองและการยกเว-นไม�ต-องทดลองปฏิบัติหน-าท่ีราชการ รวมท้ังการสั่งให-ออกจากราชการอัน
เนื่องมาจากการทดลองปฏิบัติหน-าท่ีราชการ ให-เป3นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

                                                 
๓๑ มาตรา ๕๖ แก้ไขเพิ�มเติมโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� ๔๔/๒๕๕๘ 

เรื�อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตาํรวจ 
๓๒ มาตรา ๕๗ วรรคสอง ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ๘๘/

๒๕๕๗ เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมายว่าด้วยตาํรวจแห่งชาต ิ
๓๓ มาตรา ๕๗ วรรคสาม ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� ๘๘/

๒๕๕๗ เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมายว่าด้วยตาํรวจแห่งชาต ิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู-ใดถูกสั่งให-ออกจากราชการระหว�างทดลองปฏิบัติหน-าท่ีราชการ ไม�ให-ถือว�าผู-นั้น
เคยเป3นข-าราชการตํารวจ แต�ท้ังนี้ ไม�กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน-าท่ีราชการ หรือการรับ
เงินเดือนหรือผลประโยชนFอ่ืนท่ีได-รับจากทางราชการในระหว�างท่ีผู-นั้นทดลองปฏิบัติหน-าท่ีราชการ 

 
มาตรา ๖๑  การสั่งให-ข-าราชการตํารวจประจําสํานักงานตํารวจแห�งชาติ หรือส�วน

ราชการใด หรือสํารองราชการในส�วนราชการใด โดยให-พ-นจากตําแหน�งหน-าท่ีเดิมและโดยจะให-ขาด
จากอัตราเงินเดือนในตําแหน�งเดิมหรือไม�ก็ได- ให-ผู-มีอํานาจดังต�อไปนี้เป3นผู-สั่งได-ตามหลักเกณฑF 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

(๑) นายกรัฐมนตรีสําหรับผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 
(๒) ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติสําหรับข-าราชการตํารวจทุกตําแหน�ง 
(๓) ผู-บัญชาการสําหรับข-าราชการตํารวจในกองบัญชาการหรือในส�วนราชการท่ี

เรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�ากองบัญชาการ 
 
มาตรา ๖๒  การโอนข-าราชการตํารวจไปรับราชการในส�วนราชการหรือหน�วยงาน

อ่ืนจะกระทําได-เม่ือเจ-าตัวสมัครใจและส�วนราชการหรือหน�วยงานต-องการจะรับโอนผู-นั้น โดยให-ส�วน
ราชการหรือหน�วยงานท่ีขอรับโอนทําความตกลงกับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

 
มาตรา ๖๓  ให-ผู-มีอํานาจตามมาตรา ๔๙ เป3นผู-สั่งบรรจุในกรณีดังต�อไปนี้ 
(๑) การโอนข-าราชการซ่ึงไม�ใช�ข-าราชการตํารวจหรือการโอนพนักงานขององคFกร

ปกครองส�วนท-องถ่ินมาบรรจุเป3นข-าราชการตํารวจ ยกเว-นข-าราชการการเมือง ข-าราชการซ่ึงอยู�ใน
ระหว�างทดลองปฏิบัติหน-าท่ีราชการ และพนักงานขององคFกรปกครองส�วนท-องถ่ินซ่ึงอยู�ในระหว�าง
ทดลองปฏิบัติงาน ให-กระทําได-เม่ือเจ-าตัวสมัครใจและสํานักงานตํารวจแห�งชาติต-องการจะรับโอนผู-
นั้น โดยให-สํานักงานตํารวจแห�งชาติทําความตกลงกับผู-มีอํานาจสั่งบรรจุของส�วนราชการหรือ
หน�วยงานสังกัดเดิม ในการนี้ ให-สํานักงานตํารวจแห�งชาติพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนFท่ีทาง
ราชการตํารวจจะได-รับ ท้ังนี้ ในการดําเนินการรับโอนการกําหนดตําแหน�ง ชั้นยศและอัตราเงินเดือน 
และการนับเวลาราชการ ให-เป3นไปตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

(๒) การกลับเข-ารับราชการเป3นข-าราชการตํารวจ 
(ก) ข-าราชการตํารวจซ่ึงได-รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให-ออกจากราชการไป

ปฏิบัติงานใด ๆ ซ่ึงให-นับเวลาระหว�างนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายว�าด-วยบําเหน็จบํานาญข-าราชการ ถ-าผู-นั้นขอกลับเข-ารับราชการภายในกําหนดเวลาท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต�ไม�เกินสี่ป4นับแต�วันออกจากราชการไปปฏิบัติงานดังกล�าว  ท้ังนี้  ตาม
หลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

(ข) ข-าราชการตํารวจซ่ึงออกจากราชการไปแล-ว และไม�ใช�เป3นกรณีออกจาก
ราชการในระหว�างทดลองปฏิบัติหน-าท่ีราชการ ถ-าสมัครเข-ารับราชการ และสํานักงานตํารวจแห�งชาติ
ต-องการท่ีจะรับผู-นั้นเข-ารับราชการ ให-สํานักงานตํารวจแห�งชาติดําเนินการบรรจุและแต�งต้ัง  ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

(ค) ข-าราชการซ่ึงมิใช�ข-าราชการตํารวจหรือพนักงานขององคFกรปกครองส�วน
ท-องถ่ินซ่ึงออกจากราชการหรือออกจากงานไปแล-ว แต�ไม�รวมถึงข-าราชการการเมือง ข-าราชการซ่ึง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ออกจากราชการในระหว�างทดลองปฏิบัติหน-าท่ีราชการและพนักงานขององคFกรปกครองส�วนท-องถ่ิน
ซ่ึงออกจากงานในระหว�างทดลองปฏิบัติงาน ถ-าสมัครเข-ารับราชการเป3นข-าราชการตํารวจ และเม่ือ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติเห็นสมควรรับบุคคลนั้นกลับเข-ารับราชการในตําแหน�งข-าราชการตํารวจ ใน
การนี้ ให-สํานักงานตํารวจแห�งชาติพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนFท่ีทางราชการตํารวจจะได-รับ  ท้ังนี้ 
การดําเนินการให-กลับเข-ารับราชการ การกําหนดตําแหน�งชั้นยศ และอัตราเงินเดือน และการนับเวลา
ราชการให-เป3นไปตามหลักเกณฑF และวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๖๔  ให-ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติเป3นผู-สั่งเลื่อนเงินเดือนข-าราชการตํารวจ

ระดับ ส.๘ ระดับ ส.๗ และระดับ ส.๖ เม่ือได-รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. แล-ว 
การสั่งเลื่อนเงินเดือนข-าราชการตํารวจต้ังแต�ระดับ ส.๕ ลงมาให-เป3นไปตาม

หลักเกณฑFท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข-าราชการตํารวจ ให-คํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีได-ปฏิบัติมา ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติ
หน-าท่ี ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป3นข-าราชการตํารวจตามรายงาน
ของผู-บังคับบัญชาตามลําดับชั้น  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

การเลื่อนเงินเดือนเป3นกรณีพิเศษเกินสองข้ัน ต-องได-รับอนุมัติจาก ก.ตร. เป3นพิเศษ
เฉพาะราย 

 
มาตรา ๖๕  ข-าราชการตํารวจผู-ใดถึงแก�ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน-าท่ีราชการ 

ก.ตร. จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให-ผู-นั้นเป3นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชนFในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็
ได- 

 
มาตรา ๖๖  ให-ผู-บังคับบัญชามีหน-าท่ีพัฒนาผู-ใต-บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมความรู- ทักษะ 

ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู-ใต-บังคับบัญชา เพ่ือใช-
ประกอบการพิจารณาแต�งต้ังและเลื่อนเงินเดือน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑF วิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนด
ในกฎ ก.ตร. 
 

หมวด ๓ 
เงินเดือน เงินประจําตําแหน�งและเงินเพ่ิมอ่ืน 

   
 
มาตรา ๖๗ ๓๔  อัตราเงิน เดือนข- าราชการตํารวจให- เป3 น ไปตามบัญชีท- าย

พระราชบัญญัตินี้ 
อัตราเงินประจําตําแหน�งและการรับเงินประจําตําแหน�งของข-าราชการตํารวจให-

เป3นไปตามบัญชีท-ายพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ เงินประจําตําแหน�งไม�ถือเป3นเงินเดือน 

                                                 
๓๔ มาตรา ๖๗ แก้ไขเพิ�มเตมิโดยพระราชบญัญัตติาํรวจแห่งชาต ิ(ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข-าราชการตํารวจตําแหน�งใด จะได-รับเงินประจําตําแหน�งท-ายพระราชบัญญัตินี้ใน
อัตราใดให-เป3นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ในกรณีท่ีสมควรปรับอัตราเงินเดือนข-าราชการตํารวจให-สอดคล-องกับภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ถ-าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล�าวเป3นการปรับเพ่ิมร-อยละเท�ากันทุกอัตรา 
และไม�เกินร-อยละสิบของอัตราท่ีใช-บังคับอยู� และเม่ือได-รับอนุมัติงบประมาณรายจ�ายจากรัฐสภาเพ่ือ
การนั้นแล-ว การปรับให-กระทําโดยตราเป3นพระราชกฤษฎีกา และให-ถือว�าบัญชีอัตราเงินเดือนท-าย
พระราชกฤษฎีกาดังกล�าวเป3นบัญชีอัตราเงินเดือนท-ายพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีการปรับเป3น
ร-อยละเท�ากันทุกอัตราดังกล�าว หากทําให-อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม�ถึงสิบบาท ให-ปรับตัวเลข
เงินเดือนของอัตราดังกล�าวให-เพ่ิมข้ึนเป3นสิบบาทและมิให-ถือว�าเป3นการปรับอัตราร-อยละท่ีแตกต�างกัน 

การปรับอัตราเงินเดือนข-าราชการตํารวจให-เข-าอันดับและข้ัน ระดับและชั้น ระดับ
และข้ัน หรือชั้นและข้ัน แล-วแต�กรณี ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข-าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสี่ ให-เป3นไปตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ี ก.ตร. กําหนด และให-มีผลเป3นการแก-ไขข้ันหรือชั้น
เงินเดือนข-าราชการตํารวจท่ีกําหนดไว-ในกฎหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข-อง 

 
มาตรา ๖๘  ให-ข-าราชการตํารวจได-รับเงินเดือนดังต�อไปนี้ 
(๑) ข-าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ซ่ึงดํารงตําแหน�งผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 

ให-ได-รับเงินเดือนข้ันสูงสุดของระดับ ส. ๙ 
(๒) ข-าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ให-ได-รับเงินเดือนระดับ ส. ๘ 
(๓) ข-าราชการตํารวจยศพลตํารวจโท ให-ได-รับเงินเดือนระดับ ส. ๗ 
(๔) ข-าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี ให-ได-รับเงินเดือนระดับ ส. ๖ 
(๕)๓๕ ข-าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอก (พิเศษ) ให-

ได-รับเงินเดือนระดับ ส.๕ 
(๖)๓๖ ข-าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก ให-ได-รับเงินเดือนระดับ ส.๔ 
(๗)๓๗ ข-าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท ให-ได-รับเงินเดือนระดับ ส.๓ 
(๘)๓๘ ข-าราชการตํารวจยศพันตํารวจตรี ให-ได-รับเงินเดือนระดับ ส.๒ 
(๙)๓๙ ข-าราชการตํารวจยศร-อยตํารวจเอก ร-อยตํารวจโท และร-อยตํารวจตรี ให-ได-รับ

เงินเดือนระดับ ส.๑ 
(๑๐)๔๐ ข-าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ ให-ได-รับเงินเดือนระดับ ป.๓ 

                                                 
๓๕ มาตรา ๖๘ (๕) แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๖ มาตรา ๖๘ (๖) แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติตาํรวจแห่งชาติ (ฉบับที� ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๓๗ มาตรา ๖๘ (๗) แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติตาํรวจแห่งชาติ (ฉบับที� ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๓๘ มาตรา ๖๘ (๘) แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติตาํรวจแห่งชาติ (ฉบับที� ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๓๙ มาตรา ๖๘ (๙) แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติตาํรวจแห่งชาติ (ฉบับที� ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑๑)๔๑ ข-าราชการตํารวจยศจ�าสิบตํารวจ อัตราเงินเดือนจ�าสิบตํารวจ (พิเศษ) ให-
ได-รับเงินเดือนระดับ ป.๒ 

(๑๒) ข-าราชการตํารวจยศจ�าสิบตํารวจ สิบตํารวจเอก สิบตํารวจโท และสิบตํารวจ
ตรี ให-ได-รับเงินเดือนระดับ ป. ๑ 

(๑๓) ข-าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจสํารอง ให-ได-รับเงินเดือนระดับ พ. ๑ 
ให-ข-าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่งได-รับเงินเดือนในข้ันตํ่าของระดับนั้นๆ ในกรณีท่ี

จะให-ได-รับเงินเดือนสูงกว�าหรือตํ่ากว�าข้ันตํ่าหรือสูงกว�าข้ันสูงของระดับ ให-เป3นไปตามหลักเกณฑFและ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

ข-าราชการตํารวจตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจได-รับเงินเดือนในระดับสูงข้ึนกว�าท่ีกําหนด
ไว-ในวรรคหนึ่งก็ได- โดยตราเป3นพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงในพระราชกฤษฎีกาดังกล�าวให-กําหนด
หลักเกณฑF วิธีการและเง่ือนไขการได-รับเงินเดือนในระดับสูงข้ึนดังกล�าวและการรับเงินประจํา
ตําแหน�งไว-ด-วย 

วรรคสี่๔๒(ยกเลิก) 
วรรคห-า๔๓(ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๘/๑๔๔  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป3น เพ่ือเป3นการเยียวยาให-

ข-าราชการตํารวจได-รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน�งท่ีเหมาะสมและเป3นธรรม ก.ตร. อาจ
กําหนดให-ข-าราชการตํารวจได-รับการเยียวยาโดยให-ได-รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน�งตามท่ี
เห็นสมควรเป3นกรณี ๆ ไปก็ได-  ท้ังนี้ ให-เป3นไปตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๖๙  ข-าราชการตํารวจอาจได-รับเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวตามภาวะ

เศรษฐกิจ  ท้ังนี้ ตามจํานวน หลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๗๐  ข-าราชการตํารวจอาจได-รับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน หรือเงิน

ช�วยเหลือตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๗๑  ข-าราชการตํารวจอาจได-รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งท่ีประจําอยู�ใน

ต�างประเทศ หรือตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 
หมวด ๔ 

                                                                                                                                            
๔๐ มาตรา ๖๘ (๑๐) แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติตาํรวจแห่งชาติ (ฉบับที� ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๔๑ มาตรา ๖๘ (๑๑) แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติตาํรวจแห่งชาติ (ฉบับที� ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๔๒ มาตรา ๖๘ วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๓ มาตรา ๖๘ วรรคสี� ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตติาํรวจแห่งชาต ิ(ฉบบัที� ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๔ มาตรา ๖๘/๑ เพิ�มโดยพระราชบญัญัตติาํรวจแห่งชาต ิ(ฉบบัที� ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน 
   

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีท่ีตําแหน�งข-าราชการตํารวจในส�วนราชการหรือหน�วยงานใดใน

สํานักงานตํารวจแห�งชาติว�างลง หรือผู-ดํารงตําแหน�งใดไม�สามารถปฏิบัติราชการได- ให-ผู-บังคับบัญชา
ดังต�อไปนี้ สั่งให-ข-าราชการตํารวจซ่ึงเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตําแหน�งนั้นได- 

(๑) นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหน�งผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 
(๒) ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ สําหรับตําแหน�งต้ังแต�จเรตํารวจแห�งชาติ รองผู-

บัญชาการตํารวจแห�งชาติ หรือตําแหน�งเทียบเท�าลงมา 
(๓) ผู-บัญชาการหรือตําแหน�งเทียบเท�า สําหรับตําแหน�งต้ังแต�ผู-บังคับการหรือ

ตําแหน�งเทียบเท�าลงมาในส�วนราชการนั้น 
(๔) ผู-บังคับการหรือตําแหน�งเทียบเท�า สําหรับตําแหน�งต้ังแต�ผู-กํากับการหรือ

ตําแหน�งเทียบเท�าลงมาในส�วนราชการนั้น๔๕ 
ในกรณีท่ีไม�มีการแต�งต้ังให-ข-าราชการตํารวจผู-ใดรักษาราชการแทนและมีผู-ดํารง

ตําแหน�งรองของตําแหน�งนั้น ให-ผู-ดํารงตําแหน�งรองเป3นผู-รักษาราชการแทน ถ-าไม�มีผู-ดํารงตําแหน�ง
รองหรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได- และมีผู-ดํารงตําแหน�งผู-ช�วยของตําแหน�งดังกล�าว ให-ผู-ดํารง
ตําแหน�งผู-ช�วยเป3นผู-รักษาราชการแทนในตําแหน�งนั้น ถ-ามีผู-ดํารงตําแหน�งรองหรือผู-ช�วยหลายคน ให-
ผู-มีอาวุโสตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป3นผู-รักษาราชการแทน ถ-าไม�มีท้ังผู-ดํารงตําแหน�งรองหรือ
ผู-ช�วย หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได- ก็ให-ข-าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรผู-มีอาวุโสตามท่ีกําหนด
ในระเบียบ ก.ตร. ในส�วนราชการหรือหน�วยงานนั้นเป3นผู-รักษาราชการแทน 

เพ่ือประโยชนFของทางราชการ ข-าราชการตํารวจท่ีได-รับการแต�งต้ังให-ดํารงตําแหน�ง
ตามมาตรา ๕๑ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) เป3นการย-อนหลัง การปฏิบัติหน-าท่ีหรือการใช-อํานาจใน
ตําแหน�งเดิมท่ีได-กระทําไปก�อนมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล-าฯ แต�งต้ังให-เป3นอันใช-ได- 

 
มาตรา ๗๓  นอกจากท่ีบัญญัติไว-ในพระราชบัญญัตินี้ อํานาจในการสั่ง การอนุญาต 

การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ และการดําเนินการด-านอ่ืนท่ีผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติจะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดใน
กิจการของแต�ละกองบัญชาการ ให-ผู-บัญชาการของแต�ละกองบัญชาการนั้น เป3นผู-ปฏิบัติราชการแทน
ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 

ในการปฏิบัติราชการแทนผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติตามวรรคหนึ่ง ผู-บัญชาการจะ
มอบหมายให-รองผู-บัญชาการปฏิบัติราชการแทนก็ได- 

ให-ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติมีหน-าท่ีกํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู-
บัญชาการตามวรรคหนึ่ง และให-มีอํานาจแนะนําและแก-ไขการปฏิบัติราชการของผู-บัญชาการตาม
วรรคหนึ่ง 

                                                 
๔๕ มาตรา ๗๒ วรรคหนึ�ง แก้ไขเพิ�มเติมโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 

๗/๒๕๕๙ เรื�อง การกาํหนดตาํแหน่งของข้าราชการตาํรวจซึ�งมอีาํนาจหน้าที�ในการสอบสวน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีจําเป3นเพ่ือรักษาประโยชนFของทางราชการหรือการระงับความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการใช-อํานาจของผู-บัญชาการตามวรรคหนึ่ง ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติจะระงับการใช-
อํานาจของผู-บัญชาการดังกล�าวไว-เป3นการชั่วคราวและใช-อํานาจนั้นด-วยตนเองก็ได-  ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑFและเง่ือนไขท่ี ก.ต.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๗๔  เพ่ือประโยชนFในการบริหารราชการในสํานักงานตํารวจแห�งชาติอํานาจ

ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดท่ีผู-บัญชาการตํารวจ
แห�งชาติหรือหัวหน-าส�วนราชการหรือหัวหน-าหน�วยงานจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข-อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ-ากฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ คําสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได-กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว-เป3นอย�างอ่ืน หรือมิได-ห-ามเรื่องการ
มอบอํานาจไว- ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติหรือหัวหน-าส�วนราชการหรือหัวหน-าหน�วยงานอาจมอบ
อํานาจให-ผู-ดํารงตําแหน�งรองหรือผู-ช�วยหรือผู-ดํารงตําแหน�งหัวหน-าส�วนราชการหรือหัวหน-าหน�วยงาน
ถัดลงไปตามลําดับหรือผู-ดํารงตําแหน�งเทียบเท�าหรือข-าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในส�วนราชการ
หรือในหน�วยงานนั้นปฏิบัติราชการแทนได- 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งให-ทําเป3นหนังสือ และให-ผู-มอบอํานาจมีหน-าท่ีแนะนํา 
กํากับ และติดตามการปฏิบัติราชการของผู-รับมอบอํานาจ และในกรณีท่ีเห็นว�าผู-รับมอบอํานาจปฏิบัติ
ราชการในเรื่องใดโดยไม�สมควร ให-มีอํานาจแก-ไขการปฏิบัติราชการของผู-รับมอบอํานาจนั้นได- 

เม่ือมีการมอบอํานาจแล-ว ผู-รับมอบอํานาจมีหน-าท่ีต-องรับมอบอํานาจนั้น และจะ
มอบอํานาจนั้นให-แก�ผู-ดํารงตําแหน�งอ่ืนต�อไปไม�ได- เว-นแต�จะได-รับความเห็นชอบจากผู-มอบอํานาจไว-
เป3นกรณี ๆ ไป 

 
มาตรา ๗๕  ให-ผู-รักษาราชการแทนตามมาตรา ๗๒ มีอํานาจหน-าท่ีเช�นเดียวกับผู-ซ่ึง

ตนแทน 
ในกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต�งต้ัง

ให-ผู-ดํารงตําแหน�งใดเป3นกรรมการหรือให-มีอํานาจหน-าท่ีอย�างใด ให-ผู-รักษาราชการแทนมีอํานาจและ
หน-าท่ีเป3นกรรมการหรือมีอํานาจและหน-าท่ีเช�นเดียวกับผู-ดํารงตําแหน�งนั้นในระหว�างท่ีรักษาราชการ
แทน 

การสั่งให-รักษาราชการแทนให-มีผลนับแต�เวลาท่ีผู-ได-รับแต�งต้ังเข-ารับหน-าท่ีและให-ผู-
ดํารงตําแหน�งรองหรือตําแหน�งผู-ช�วยพ-นจากความเป3นผู-รักษาราชการแทนนับแต�เวลาท่ีผู-ได-รับแต�งต้ัง
เข-ารับหน-าท่ี  ท้ังนี้ ไม�เป3นการกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู-นั้นได-ปฏิบัติไปแล-วในระหว�างเป3นผู-รักษา
ราชการแทน 

 
มาตรา ๗๖  ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีกําหนดให-อํานาจหรือหน-าท่ีใดเป3นของปลัดกระทรวง การใช-อํานาจหรือปฏิบัติหน-าท่ี
ดังกล�าวสําหรับส�วนราชการหรือหน�วยงานของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ให-ถือเป3นอํานาจและหน-าท่ี
ของผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 

 
หมวด ๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

วินัยและการรักษาวินัย 
   

 
มาตรา ๗๗  ข-าราชการตํารวจต-องถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทาง

ราชการ มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของตํารวจตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. และต-องรักษาวินัย
ตามท่ีบัญญัติไว-ในหมวดนี้โดยเคร�งครัด 

กฎ ก.ตร. ตามวรรคหนึ่ง ให-มีผลใช-บังคับเม่ือพ-นกําหนดหกสิบวันนับแต�วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๗๘  การกระทําผิดวินัยอย�างไม�ร-ายแรง ได-แก� การไม�รักษาวินัยตามท่ี

บัญญัติเป3นข-อปฏิบัติและข-อห-ามในเรื่องดังต�อไปนี้ 
(๑) ต-องปฏิบัติหน-าท่ีราชการด-วยความซ่ือสัตยF สุจริต และเท่ียงธรรม เป3นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของตํารวจ และนโยบายของ
รัฐบาลโดยไม�ให-เสียหายแก�ราชการ 

(๒) ต-องปฏิบัติตามคําสั่งของผู-บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหน-าท่ีราชการโดยชอบด-วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม�ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต�ถ-าเห็นว�าการปฏิบัติตามคําสั่ง
นั้นจะทําให-เสียหายแก�ราชการ หรือจะเป3นการไม�รักษาประโยชนFของทางราชการ จะเสนอความเห็น
เป3นหนังสือทันทีเพ่ือให-ผู-บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได- และเม่ือได-เสนอความเห็นแล-ว ถ-า
ผู-บังคับบัญชายืนยันให-ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผู-อยู�ใต-บังคับบัญชาต-องปฏิบัติตาม 

(๓) ต-องรักษาระเบียบการเคารพระหว�างผู-ใหญ� ผู-น-อย 
(๔) ต-องอุทิศเวลาของตนให-แก�ราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน-าท่ีราชการมิได- 
(๕) ต-องปฏิบัติราชการโดยมิให-เป3นการกระทําการข-ามผู-บังคับบัญชาเหนือตน เว-น

แต�ผู-บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเป3นผู-สั่งให-กระทํา หรือได-รับอนุญาตเป3นพิเศษชั่วครั้งคราว 
(๖) ต-องรักษาความลับของทางราชการ 
(๗) ต-องสุภาพเรียบร-อย รักษาความสามัคคี และไม�กระทําการอย�างใดท่ีเป3นการ

กลั่นแกล-งกัน และต-องช�วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว�างข-าราชการด-วยกันและผู-ร�วมปฏิบัติ
ราชการ 

(๘) ต-องต-อนรับ ให-ความสะดวก ให-ความเป3นธรรมและให-การสงเคราะหFแก�
ประชาชนผู-ติดต�อราชการ หรือในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับหน-าท่ีของตนโดยไม�ชักช-า และด-วยความ
สุภาพเรียบร-อยโดยห-ามมิให-ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ีหรือข�มเหงประชาชนผู-ติดต�อราชการหรือในการ
ปฏิบัติราชการเก่ียวกับหน-าท่ีของตน 

(๙) ต-องปฏิบั ติหน-าท่ีราชการด-วยความต้ังใจ อุตสาหะ เพ่ือให- เกิดผลดีหรือ
ความก-าวหน-าแก�ราชการ เอาใจใส� ระมัดระวังรักษาผลประโยชนFของทางราชการ และต-องไม�
ประมาทเลินเล�อในหน-าท่ีราชการ 

(๑๐) ต-องไม�กระทําการอันเป3นเหตุให-แตกความสามัคคีระหว�างข-าราชการตํารวจ 
(๑๑) ต-องไม�รายงานเท็จต�อผู-บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปXดข-อความซ่ึงควร

ต-องแจ-งถือว�าเป3นการรายงานเท็จด-วย 
(๑๒) ต-องไม�ใช-กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะท่ีไม�สมควร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑๓) ต-องไม�กระทําการอันได-ชื่อว�าเป3นผู-ประพฤติชั่ว 
(๑๔) ต-องไม�กระทําด-วยประการใด ๆ ในลักษณะท่ีเป3นการบังคับผู-บังคับบัญชาเป3น

ทางให-เสียระเบียบแบบแผนวินัยตํารวจ 
(๑๕) ต-องไม�กระทําหรือละเว-นการกระทําใด ๆ อันเป3นเหตุให-เสียหายแก�ราชการ

หรือทําให-เสียระเบียบแบบแผนของตํารวจ 
(๑๖) ต-องไม�กระทําการหรือยอมให-ผู-อ่ืนกระทําการหาผลประโยชนFอันอาจทําให-เสีย

ความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติหน-าท่ีราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน�งหน-าท่ีราชการของ
ตน 

(๑๗) ต-องไม�เป3นกรรมการผู-จัดการ หรือผู-จัดการ หรือดํารงตําแหน�งอ่ืนใดท่ีมี
ลักษณะงานคล-ายคลึงกันนั้นในห-างหุ-นส�วนหรือบริษัท 

(๑๘) กระทําการหรือไม�กระทําการตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 
 
มาตรา ๗๙  การกระทําผิดวินัยอย�างร-ายแรง ได-แก�การกระทําดังต�อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหรือละเว-นการปฏิบัติหน-าท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือให-ตนเองหรือผู-อ่ืน

ได-รับประโยชนFท่ีมิควรได- 
(๒) ละท้ิงหรือทอดท้ิงหน-าท่ีราชการโดยไม�มีเหตุอันสมควร เป3นเหตุให-เสียหายแก�

ราชการอย�างร-ายแรง หรือละท้ิงหน-าท่ีราชการติดต�อในคราวเดียวกันเป3นเวลาเกินสิบห-าวันโดยไม�มี
เหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณFอันแสดงถึงความจงใจไม�ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

(๓) เหยียดหยาม กดข่ี ข�มเหง หรือทําร-ายประชาชนผู-ติดต�อราชการหรือในระหว�าง
ปฏิบัติหน-าท่ีราชการ 

(๔) กระทําความผิดอาญาจนได-รับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกว�าโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุกหรือให-รับโทษท่ีหนักกว�าโทษจําคุก เว-นแต�เป3นโทษสําหรับความผิดท่ีได-
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) กระทําการอันได-ชื่อว�าเป3นผู-ประพฤติชั่วอย�างร-ายแรง 
(๖) กระทําหรือละเว-นการกระทําใด ๆ รวมท้ังการกระทําผิดตามมาตรา ๗๘ อันเป3น

เหตุให-เสียหายแก�ราชการอย�างร-ายแรง 
(๗) กระทําการหรือไม�กระทําการตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 
 
มาตรา ๘๐  ให-ผู-บังคับบัญชามีหน-าท่ีเสริมสร-างและพัฒนาให-ผู-อยู�ใต-บังคับบัญชามี

วินัย ปNองกันมิให-ผู-อยู�ใต-บังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแก�ผู-อยู�ใต-บังคับบัญชาซ่ึง
มีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัย 

วิธีการเสริมสร-างและพัฒนาให-ผู-อยู�ใต-บังคับบัญชามีวินัย และการปNองกันมิให-ผู-อยู�ใต-
บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ให-เป3นไปตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. 

เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรจะกล�าวหาว�าข-าราชการตํารวจผู-ใดกระทําผิดวินัยให-
ผู-บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันทีตามท่ีบัญญัติไว-ในหมวด ๖ 

ผู-บังคับบัญชาผู-ใดละเลยไม�ปฏิบัติตามมาตรานี้และตามหมวด ๖ หรือปฏิบัติหน-าท่ี
ดังกล�าวโดยไม�สุจริต ให-ถือว�าผู-นั้นกระทําผิดวินัย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘๑  เม่ือมีความจําเป3นอันไม�อาจหลีกเลี่ยงได- เพ่ือประโยชนFในการรักษา
วินัยและปราบปรามข-าราชการตํารวจผู-ก�อการกําเริบ หรือเพ่ือบังคับข-าราชการตํารวจผู-ละท้ิงหน-าท่ี
ให-กลับทําหน-าท่ีของตนผู-บังคับบัญชาอาจใช-อาวุธหรือกําลังบังคับได- และถ-าได-กระทําโดยสุจริตตาม
สมควรแก�เหตุแล-ว ผู-บังคับบัญชาหรือผู-ช�วยเหลือไม�ต-องรับผิดท้ังทางแพ�งและทางอาญา 

เม่ือมีเหตุดังกล�าว ผู- บังคับบัญชาจะต-องรายงานไปยังผู- บังคับบัญชาเหนือตน
ตามลําดับชั้นจนถึงผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติโดยเร็ว 

 
มาตรา ๘๒  โทษทางวินัยมี ๗ สถาน ดังต�อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑF 
(๒) ทัณฑกรรม 
(๓) กักยาม 
(๔) กักขัง 
(๕) ตัดเงินเดือน 
(๖) ปลดออก 
(๗) ไล�ออก 
การลงโทษภาคทัณฑF ได-แก� การลงโทษแก�ผู-กระทําผิดอันควรต-องรับโทษสถานหนึ่ง

สถานใด แต�มีเหตุอันควรปรานีจึงเพียงแค�แสดงความผิดผู-นั้นให-ปรากฏไว- 
การลงโทษทัณฑกรรม ได-แก� การให-ทํางานโยธา การให-อยู�เวรยาม นอกจากหน-าท่ี

ประจํา หรือการให-ทํางานสาธารณประโยชนFซ่ึงต-องไม�เกินหกชั่วโมงต�อหนึ่งวัน 
การลงโทษกักยาม ได-แก� การกักตัวไว-ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งท่ีสมควรตามท่ีจะ

กําหนด 
การลงโทษกักขัง ได-แก� การขังในท่ีจัดไว-เพ่ือควบคุมแต�เฉพาะคนเดียวหรือหลายคน

รวมกันตามท่ีจะได-มีคําสั่ง 
การลงโทษกักยามหรือกักขังจะใช-งานโยธาหรืองานอ่ืนของทางราชการด-วยก็ได-แต�

ต-องไม�เกินหกชั่วโมงต�อหนึ่งวัน 
 
มาตรา ๘๓  การลงโทษข-าราชการตํารวจให-ทําเป3นคําสั่งโดยระบุในคําสั่งด-วยว�าผู-

ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใด 
วิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษให-เป3นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 
 

หมวด ๖ 
การดําเนินการทางวินัย 

   
 
มาตรา ๘๔  เม่ือมีการกล�าวหาหรือมีกรณีเป3นท่ีสงสัยว�าข-าราชการตํารวจผู-ใด

กระทําผิดวินัยให-ผู-บังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนข-อเท็จจริงหรือพิจารณาในเบ้ืองต-นว�ากรณีมีมูลท่ี
ควรกล�าวหาว�าผู-นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในการสืบสวนข-อเท็จจริงให-แจ-งเรื่องท่ีถูกกล�าวหาหรือถูกร-องเรียนให-ผู-ถูกกล�าวหา
ทราบ และให-ผู-ถูกกล�าวหาชี้แจงข-อเท็จจริงภายในเวลาท่ีกําหนด ถ-าเห็นว�ากรณีไม�มีมูลท่ีควรกล�าวหา
ว�ากระทําผิดวินัยให-สั่งยุติเรื่องได- ถ-าเห็นว�ากรณีมีมูลท่ีควรกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัย ให-ดําเนินการ
ต�อไปตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๖ แล-วแต�กรณีทันที 

 
มาตรา ๘๕  เม่ือข-าราชการตํารวจถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างไม�ร-ายแรงให-

ผู-บังคับบัญชานําสํานวนการสืบสวนข-อเท็จจริงตามมาตรา ๘๔ มาพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙ 
 
มาตรา ๘๖  เม่ือข-าราชการตํารวจถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร-ายแรงให-

แต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน ในการสอบสวนต-องแจ-งข-อกล�าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ท่ีสนับสนุนข-อกล�าวหาเท�าท่ีมีให-ผู-ถูกกล�าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม�ระบุชื่อพยานก็ได-  ท้ังนี้ เพ่ือให-
ผู-ถูกกล�าวหาชี้แจงและนําสืบแก-ข-อกล�าวหา เม่ือดําเนินการแล-ว ถ-าฟ6งได-ว�าผู-ถูกกล�าวหาได-กระทําผิด
วินัย ให-ดําเนินการต�อไปตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ แล-วแต�กรณี ถ-าฟ6งไม�ได-ว�าผู-ถูกกล�าวหา
กระทําผิดวินัย ให-สั่งยุติเรื่อง 

ให-ผู-มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู-บังคับบัญชาอ่ืนตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. 
เป3นผู-สั่งแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีท่ีข-าราชการตํารวจตําแหน�งต�างกันถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�าง
ร-ายแรงร�วมกันให-ผู- มีอํานาจสําหรับผู- ถูกกล�าวหาท่ีมีตําแหน�งในระดับสูงกว�าเป3นผู-สั่ งแต�งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน 

ในกรณีท่ีผู-บังคับบัญชาได-แต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนผู-ถูกกล�าวหาตาม
มาตรา ๑๐๑ และผลการสอบสวนปรากฏว�าผู- ถูกกล�าวหากระทําผิดวินัยอย�างร-ายแรง ให-
ผู-บังคับบัญชาดําเนินการสั่งการตามผลการสอบสวนโดยไม�ต-องต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือ
ดําเนินการสอบสวนใหม� แต�ท้ังนี้ ต-องแจ-งข-อกล�าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข-อกล�าวหา
เท�าท่ีมีให-ผู-ถูกกล�าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม�ระบุพยานก็ได- และต-องให-โอกาสผู-ถูกกล�าวหาชี้แจง
และนําสืบแก-ข-อกล�าวหาได-ด-วย 

 
มาตรา ๘๗  หลักเกณฑF วิธีการและระยะเวลาเก่ียวกับการสืบสวน และการ

สอบสวนท่ีต-องดําเนินการตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ ให-เป3นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 
ในการพิจารณาของผู-บังคับบัญชาผู-มีอํานาจตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ 

หรือมาตรา ๙๐ ให-พิจารณาสั่งการให-แล-วเสร็จภายในสองร-อยสี่สิบวันนับแต�วันได-รับสํานวน เว-นแต�มี
เหตุจําเป3นตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. ซ่ึงทําให-การพิจารณาไม�แล-วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล�าวก็ให-ขยายระยะเวลาได-อีกไม�เกินสองครั้ง โดยแต�ละครั้งจะต-องไม�เกินหกสิบวัน ในการนี้ หาก
ยังพิจารณาไม�แล-วเสร็จ ให-ข-าราชการตํารวจผู-ถูกกล�าวหากลับคืนสู�ฐานะเดิมก�อน และให-ถือว�าไม�เป3น
ผู-ท่ีอยู�ระหว�างถูกสืบสวนหรือสอบสวน แล-วแต�กรณี นับแต�วันครบกําหนดเวลาดังกล�าวจนกว�าการ
พิจารณาสั่งการในเรื่องนั้นจะเสร็จสิ้นและมีคําสั่ง 

ในกรณีท่ีเป3นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ-งตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. จะดําเนินการทาง
วินัยโดยไม�ต-องสืบสวนหรือสอบสวนก็ได- 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘๘  เม่ือมีเหตุจําเป3นจะต-องกักตัวข-าราชการตํารวจซ่ึงถูกกล�าวหาไว-เพ่ือ
ประโยชนFในการสอบสวน เช�น จะหลบหนี หรือจะไปทําร-าย หรือข�มขู�ผู-เสียหายหรือพยาน ให-
ผู-บังคับบัญชามีอํานาจกักตัวข-าราชการตํารวจนั้นระหว�างดําเนินการสอบสวนได-เท�าท่ีจําเป3นแก�การ
สอบสวน แต�ต-องไม�เกินอํานาจลงโทษกักขังของผู-สั่งกักตัวและต-องไม�เกินสิบห-าวัน 

ในกรณีท่ีข-าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่งถูกลงโทษกักยามหรือกักขังให-หักจํานวน
วันท่ีถูกกักตัวออกจากระยะเวลากักยามหรือกักขังด-วย และในกรณีท่ีถูกลงโทษทัณฑกรรม ให-ถือว�า
การถูกกักตัวเป3นการรับโทษสําหรับความผิดนั้นแล-ว 

 
มาตรา ๘๙  ข-าราชการตํารวจผู-ใดกระทําผิดวินัยอย�างไม�ร-ายแรง ให-ผู-บังคับบัญชา

สั่งลงโทษภาคทัณฑF ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก�กรณีให-เหมาะสมกับ
ความผิด ถ-ามีเหตุอันควรลดหย�อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได- แต�สําหรับการลงโทษ
ภาคทัณฑFให-ใช-เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน-อยหรือมีเหตุอันควรลดหย�อน ซ่ึงยังไม�ถึงกับจะต-องถูก
ลงโทษทัณฑกรรม 

ถ-าผู-บังคับบัญชาเห็นว�าผู-กระทําผิดวินัยควรได-รับโทษสูงกว�าท่ีตนมีอํานาจสั่งลงโทษ 
ให-รายงานต�อผู-บังคับบัญชาของตนท่ีมีอํานาจ เพ่ือให-พิจารณาดําเนินการเพ่ือลงโทษตามควรแก�กรณี 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน-อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให-โดยให-ทําทัณฑF
บนเป3นหนังสือหรือว�ากล�าวตักเตือนก็ได- 

การลงโทษตามมาตรานี้ ผู-บังคับบัญชาจะมีอํานาจสั่งลงโทษผู-อยู�ใต-บังคับบัญชาใน
สถานโทษและอัตราโทษได-เพียงใด ให-เป3นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๙๐  ข-าราชการตํารวจผู-ใดกระทําผิดวินัยอย�างร-ายแรง ให-ผู-มีอํานาจตาม

มาตรา ๗๒ สั่งลงโทษปลดออก หรือไล�ออก ตามความร-ายแรงแห�งกรณี ถ-ามีเหตุอันควรลดหย�อนจะ
นํามาประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได- แต�ห-ามมิให-ลดโทษตํ่ากว�าปลดออก 

การพิจารณาสั่งลงโทษของผู-มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ (๒) (๓) และ (๔) ให-ผู-มีอํานาจ
ดังกล�าวต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเสนอ โดยคณะกรรมการดังกล�าวอย�างน-อยต-อง
ประกอบด-วยรองหัวหน-าหน�วยงานนั้นทุกคน ตามหลักเกณฑFท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

ผู-ถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ให-มีสิทธิได-รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว�าผู-นั้น
ลาออกจากราชการ 

 
มาตรา ๙๑  เม่ือผู-บังคับบัญชาได-ดําเนินการทางวินัยแก�ข-าราชการตํารวจผู-ใดแล-ว 

ให-รายงานการดําเนินการทางวินัยต�อผู-บังคับบัญชาท่ีมีตําแหน�งเหนือผู-ดําเนินการทางวินัยและผู-
บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 

ในกรณีท่ีผู-บังคับบัญชาท่ีได-รับรายงานตามวรรคหนึ่งเห็นว�าการยุติเรื่อง การงดโทษ
หรือการลงโทษเป3นการไม�ถูกต-องหรือไม�เหมาะสม ก็ให-มีอํานาจสั่งลงโทษ เพ่ิมโทษเป3นสถานโทษหรือ
อัตราโทษท่ีหนักข้ึน ลดโทษลงเป3นสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีเบาลง งดโทษโดยให-ทําทัณฑFบนเป3น
หนังสือหรือว�ากล�าวตักเตือน หรือยกโทษให-ถูกต-องหรือเหมาะสมตามควรแก�กรณี ตลอดจนแก-ไข
เปลี่ยนแปลงข-อความในคําสั่งเดิมให-ถูกต-องเหมาะสมได-ด-วย และในกรณีท่ีเห็นว�าควรดําเนินการอย�าง
ใดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาให-ได-ความจริงและยุติธรรมก็ให-มีอํานาจดําเนินการหรือสั่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ดําเนินการได-ตามควรแก�กรณี โดยการสั่งลงโทษหรือเพ่ิมโทษเป3นสถานโทษท่ีหนักข้ึน ต-องไม�เกิน
อํานาจของตนตามมาตรา ๘๙ และการเพ่ิมอัตราโทษเม่ือรวมกับอัตราโทษเดิมต-องไม�เกินอํานาจนั้น
ด-วย ถ-าเกินอํานาจของตน ก็ให-รายงานต�อผู- บังคับบัญชาของผู-นั้นตามลําดับเพ่ือให-พิจารณา
ดําเนินการตามควรแก�กรณี  ท้ังนี้ ถ-าเห็นว�าการจะสั่งลงโทษหรือเพ่ิมโทษนั้นกรณีเป3นการกระทําผิด
วินัยอย�างร-ายแรง ก็ให-รายงานต�อผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติเพ่ือให-พิจารณาดําเนินการ 

ในกรณี ท่ีผู- บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามมาตรา ๘๙ สั่งยุ ติเรื่อง หรือสั่งงดโทษ
ข-าราชการตํารวจผู-ใดไปแล-ว แต�ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติเห็นว�ากรณีเป3นการกระทําผิดวินัยอย�าง
ร-ายแรง หรือเม่ือได-รับรายงานท่ีผู-บังคับบัญชาตามวรรคสองเห็นว�ากรณีเป3นการกระทําผิดวินัยอย�าง
ร-ายแรง ก็ให-ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๘๖ แต�ถ-าเป3นกรณีท่ีได-มีการ
แต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ ไว-แล-ว ก็ให-ดําเนินการตามมาตรา ๙๐ 

เม่ือมีกรณีเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให-ผู-สั่งมีคําสั่งใหม� และในคําสั่ง
ดังกล�าวให-สั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิมด-วย พร-อมท้ังระบุวิธีการดําเนินการให-ผู-ถูกลงโทษตามคําสั่งเดิม
รับโทษท่ีเพ่ิมข้ึนหรือกลับคืนสู�ฐานะเดิม แล-วแต�กรณี ตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๙๒  เม่ือผู- บังคับบัญชาได-ดําเนินการทางวินัยอย�างร-ายแรงหรือสั่งให-

ข-าราชการตํารวจออกจากราชการในเรื่องใดไปแล-ว ถ-า ก.ตร. พิจารณาเห็นเป3นการสมควรท่ีจะต-อง
สอบสวนเพ่ิมเติมหรือสอบสวนใหม� ให- ก.ตร. มีอํานาจสอบสวนเพ่ิมเติมหรือสอบสวนใหม�ในเรื่องนั้น
ได-ตามความจําเป3นโดยจะสอบสวนเองหรือต้ังอนุกรรมการหรือให-คณะกรรมการสอบสวน สอบสวน
เพ่ิมเติมหรือสอบสวนใหม�แทนก็ได- หรือกําหนดประเด็นหรือข-อสําคัญท่ีต-องการทราบส�งไป เพ่ือให-
คณะกรรมการสอบสวนท่ีผู-บังคับบัญชาได-แต�งต้ังไว-เดิมทําการสอบสวนเพ่ิมเติมได-ด-วย 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้ให-นํามาตรา ๙๓ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๙๓  ให-ผู-สืบสวน กรรมการสืบสวน และกรรมการสอบสวน เป3นเจ-าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา และให-กรรมการสอบสวนมีอํานาจเช�นเดียวกับพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท�าท่ีเก่ียวกับอํานาจและหน-าท่ีของกรรมการสอบสวน 
และโดยเฉพาะให-มีอํานาจเรียกให-กระทรวง ทบวง กรม หน�วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน�วยงานอ่ืนของ
รัฐ ห-างหุ-นส�วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ มาให-ถ-อยคําหรือชี้แจงข-อเท็จจริง ส�งเอกสารและหลักฐานท่ี
เก่ียวข-อง ส�งผู-แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให-ถ-อยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

 
มาตรา ๙๔  ข-าราชการตํารวจผู-ใดถูกสอบสวนในกรณีการกระทําความผิดวินัยอย�าง

ร-ายแรงหรือมีกรณีท่ีถูกชี้มูลความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการปNองกันและ
ปราบปรามการทุจริตไว-แล-ว แม-ต�อมาข-าราชการตํารวจผู-นั้นจะออกจากราชการไปแล-วก็ให-ทําการ
สอบสวนต�อไปได- แต�ต-องดําเนินการสอบสวนให-แล-วเสร็จภายในหนึ่งป4นับแต�วันออกจากราชการ 

การดําเนินการทางวินัยแก�ข-าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่ง ให-กระทําได-เสมือนว�าผู-
นั้นยังมิได-ออกจากราชการ เว-นแต�กรณีท่ีผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว�าผู-นั้นกระทําผิดวินัยท่ี
จะต-องลงโทษภาคทัณฑF ทัณฑกรรม กักยาม หรือกักขัง ก็ให-งดโทษนั้นเสีย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙๕  ข-าราชการตํารวจผู-ใดมีกรณีถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร-ายแรง
จนถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือต-องหาว�ากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟNองคดีอาญา เว-นแต�เป3น
ความผิดท่ีได-กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู-มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู-บังคับบัญชา
อ่ืนตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให-ออกจากราชการไว-ก�อน เพ่ือรอฟ6ง
ผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยได- แต�ถ-าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยว�าผู-นั้น
มิได-กระทําผิดหรือกระทําผิดไม�ถึงกับถูกลงโทษปลดออกหรือไล�ออก และไม�มีกรณีท่ีจะต-องออกจาก
ราชการด-วยเหตุอ่ืนก็ให-ผู-มีอํานาจดังกล�าวสั่งให-ผู-นั้นกลับเข-ารับราชการในตําแหน�งเดิมหรือตําแหน�ง
ในระดับเดียวกันท่ีผู-นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนั้น 

เม่ือได-มีการสั่งให-ข-าราชการตํารวจผู-ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว-ก�อนตาม
วรรคหนึ่งแล-ว หากภายหลังปรากฏว�าผู-นั้นมีกรณีถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร-ายแรงในกรณีอ่ืน
อีก ผู- มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู-บังคับบัญชาอ่ืนตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอํานาจ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๘๔ และแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ 
ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติไว-ในหมวดนี้ต�อไปได- 

ในกรณีท่ีผู-ถูกสั่งให-ออกจากราชการไว-ก�อนได-รับคําสั่งให-กลับเข-ารับราชการหรือ
ได-รับคําสั่งให-ออกจากราชการด-วยเหตุใด ๆ ท่ีมิใช�เป3นการลงโทษ ให-ผู-นั้นมีสถานภาพเป3นข-าราชการ
ตํารวจตลอดระยะเวลาระหว�างท่ีถูกสั่งให-ออกจากราชการไว-ก�อน 

เงินเดือน เงินอ่ืนท่ีจ�ายเป3นรายเดือน และเงินช�วยเหลืออย�างอ่ืน และการจ�ายเงิน
ดังกล�าวของผู-ถูกสั่งพักราชการและผู-ถูกสั่งให-ออกจากราชการไว-ก�อน ให-เป3นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบว�าด-วยการนั้น 

หลักเกณฑFและวิธีการเก่ียวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให-ออกจากราชการไว-ก�อน 
ระยะเวลาให-พักราชการและให-ออกจากราชการไว-ก�อน และการดําเนินการเพ่ือให-เป3นไปตามผลการ
สอบสวนพิจารณาให-เป3นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๙๖  ข-าราชการตํารวจผู-ใดมีกรณีท่ีอาจถูกสืบสวนหรือสอบสวนว�ามีการ

กระทําผิดวินัยแต�ได-ออกจากราชการก�อนดําเนินการสืบสวนหรือสอบสวน หากภายหลังได-กลับเข-ารับ
ราชการใหม�ภายในห-าป4 ให-ผู-บังคับบัญชาหรือผู-มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ ดําเนินการสั่งให-มีการสืบสวน
หรือสอบสวนต�อไป 

 
หมวด ๗ 

การออกจากราชการ 
   

 
มาตรา ๙๗  ข-าราชการตํารวจออกจากราชการเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) พ-นจากราชการตามกฎหมายว�าด-วยบําเหน็จบํานาญข-าราชการ 
(๓) ได-รับอนุญาตให-ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๙๙ 
(๔) ถูกสั่งให-ออกตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา 

๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล�ออก 
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให-เป3นไปตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. 
การออกจากราชการของข-าราชการตํารวจเฉพาะผู-ท่ีต-องรับราชการตามกฎหมายว�า

ด-วยการรับราชการทหาร ให-เป3นไปตามกฎหมายว�าด-วยการนั้น 
 
มาตรา ๙๘  ผู-ใดได-รับบรรจุเข-าเป3นข-าราชการตํารวจ หากภายหลังปรากฏว�าขาด

คุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๔๘ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตาม
มาตรา ๔๕ ต้ังแต�ก�อนได-รับการบรรจุ ให-ผู-มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให-ออกจากราชการ แต�ท้ังนี้ไม�
กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู-นั้นได-ปฏิบัติไปตามอํานาจหน-าท่ีและการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนF
อ่ืนใดท่ีได-รับจากทางราชการก�อนมีคําสั่งให-ออกนั้น และถ-าการเข-ารับราชการเป3นไปโดยสุจริตแล-ว ให-
ถือว�าเป3นการสั่งให-ออกเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว�าด-วยบําเหน็จบํานาญ
ข-าราชการ 

 
มาตรา ๙๙  ข-าราชการตํารวจผู-ใดประสงคFจะลาออกจากราชการ ให-ยื่นหนังสือขอ

ลาออกต�อผู-บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่ง เพ่ือให-ผู-มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู-บังคับบัญชาอ่ืน
ตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป3นผู-พิจารณาอนุญาต 

ในกรณีท่ีข-าราชการตํารวจขอลาออกเพ่ือดํารงตําแหน�งท่ีกําหนดโดยรัฐธรรมนูญ
ตําแหน�งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกต้ังเป3นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหาร
ท-องถ่ิน ให-การลาออกมีผลนับต้ังแต�วันท่ีผู-นั้นขอลาออก 

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ-าผู-มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู-บังคับบัญชาอ่ืน
ตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. เห็นว�าจําเป3นเพ่ือประโยชนFแก�ราชการ จะยับยั้งการลาออกไว-เป3น
เวลาไม�เกินสามเดือนนับแต�วันขอลาออกก็ได- 

หลักเกณฑFและวิธีการเก่ียวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให-ลาออกและการ
ยับยั้งการลาออกจากราชการให-เป3นไปตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. 

 
มาตรา ๑๐๐  ผู-มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ มีอํานาจสั่งให-ข-าราชการตํารวจออกจาก

ราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว�าด-วยบําเหน็จบํานาญข-าราชการได- แต�ในการสั่งให-ออก
จากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน นอกจากให-ทําได-ในกรณีท่ีระบุไว-ในมาตราอ่ืนแห�ง
พระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายว�าด-วยบําเหน็จบํานาญข-าราชการแล-ว ให-ทําได-ในกรณีต�อไปนี้ด-วย 
คือ 

(๑) เม่ือข-าราชการตํารวจผู-ใดเจ็บปQวยไม�อาจปฏิบัติหน-าท่ีราชการของตนได-โดย
สมํ่าเสมอ 

(๒) เม่ือข-าราชการตํารวจผู-ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคFของทาง
ราชการ 

(๓) เม่ือข-าราชการตํารวจผู-ใดขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๔๘ (๑) (๔) (๕) หรือ
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต-องห-ามตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔) เม่ือข-าราชการตํารวจผู-ใดไม�สามารถปฏิบัติราชการให-มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป3นท่ีพอใจของทางราชการ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑFและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ 
ก.ตร. 

 
มาตรา ๑๐๑  ข-าราชการตํารวจผู-ใดมีกรณีถูกกล�าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว�า

หย�อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน-าท่ีราชการ บกพร�องในหน-าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม�
เหมาะสมกับตําแหน�งในอันท่ีจะปฏิบัติหน-าท่ีราชการ และผู-บังคับบัญชาตําแหน�งต้ังแต�ผู-กํากับการ
หรือเทียบเท�าผู-กํากับการข้ึนไปเห็นว�ากรณีมีมูล ถ-าให-ผู-นั้นรับราชการต�อไปจะเป3นการเสียหายแก�
ราชการ ก็ให-ผู-มีอํานาจดังกล�าวสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยไม�ชักช-า ในการสอบสวนนี้
จะต-องแจ-งข-อกล�าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข-อกล�าวหาเท�าท่ีมีให-ผู-ถูกกล�าวหาทราบ 
โดยจะระบุหรือไม�ระบุชื่อพยานก็ได- และต-องให-โอกาสผู-ถูกกล�าวหาชี้แจงและนําสืบแก-ข-อกล�าวหาได-
ด-วย เม่ือได-มีการสอบสวนแล-ว ถ-าคณะกรรมการหรือผู-สั่งแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเห็นว�า 
สมควรให-ออกจากราชการ ก็ให-ผู-สั่งแต�งต้ังคณะกรรมการเสนอเรื่องต�อผู-มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ เพ่ือ
พิจารณาสั่งให-ผู-นั้นออกจากราชการ เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได- 

ในกรณีท่ีผู-บังคับบัญชาได-แต�งต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําการสอบสวนผู-ถูกกล�าวหา
ตามมาตรา ๘๖ ในเรื่องท่ีจะต-องสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ 
ได-สอบสวนไว-แล-ว ผู-มีอํานาจตามวรรคหนึ่งจะใช-สํานวนการสอบสวนนั้นมาพิจารณาดําเนินการโดยไม�
ต-องแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได- 

หลักเกณฑFและวิธีการเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณา ให-เป3นไปตามท่ีกําหนดในกฎ 
ก.ตร. 

 
มาตรา ๑๐๒  เม่ือข-าราชการตํารวจผู-ใดถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร-ายแรง 

และได-มีการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ แต�ไม�ได-ความแน�ชัดว�าผู-นั้นกระทําผิดท่ีจะถูกลงโทษปลดออก
หรือไล�ออกแต�มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนนั้น หากจะให-รับราชการต�อไปจะเป3นการ
เสียหายแก�ราชการ ก็ให-ผู-มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให-ผู-นั้นออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนได- 

 
มาตรา ๑๐๓  เม่ือข-าราชการตํารวจผู-ใดถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุกใน

ความผิดท่ีได-กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซ่ึงยังไม�ถึงกับจะต-องถูกลงโทษปลดออกหรือไล�
ออก หากจะให-รับราชการต�อไปจะเป3นการเสียหายแก�ราชการ ก็ให-ผู-มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให-ผู-
นั้นออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได- 

 
มาตรา ๑๐๔  ในการออกจากราชการของข-าราชการตํารวจตําแหน�งต้ังแต�ผู-บังคับ

การหรือตําแหน�งเทียบเท�าข้ึนไป หากเป3นกรณีการออกจากราชการตามมาตรา ๙๗ ให-นายกรัฐมนตรี
นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ๔๖ 

                                                 
๔๖ มาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ�ง แก้ไขเพิ�มเติมโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 

๗/๒๕๕๙ เรื�อง การกาํหนดตาํแหน่งของข้าราชการตาํรวจซึ�งมอีาํนาจหน้าที�ในการสอบสวน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การพ-นจากตําแหน�งของข-าราชการตํารวจ ตําแหน�งผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ จเร
ตํารวจแห�งชาติ และรองผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติหรือตําแหน�งเทียบเท�า ให-นําความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการให-พ-นจากตําแหน�ง เว-นแต�กรณีท่ีพ-นจากตําแหน�งเพราะความตาย 

 
หมวด ๘ 

การอุทธรณF 
   

 
มาตรา ๑๐๕  ข-าราชการตํารวจผู-ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให-ออกจากราชการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให-ผู-นั้นมีสิทธิอุทธรณFได-ดังต�อไปนี้ 
(๑) กรณีถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑF ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน ให-

อุทธรณFคําสั่งดังกล�าวต�อผู-บังคับบัญชาของผู-บังคับบัญชาท่ีสั่งลงโทษ แต�ในกรณีท่ีผู-บัญชาการตํารวจ
แห�งชาติเป3นผู-สั่งลงโทษ ให-อุทธรณFต�อ ก.ตร. 

(๒) กรณีถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล�ออก หรือถูกสั่งให-ออกจากราชการ ให-
อุทธรณFคําสั่งดังกล�าวต�อ ก.ตร. 

การอุทธรณFตาม (๑) และ (๒) ให-อุทธรณFภายในสามสิบวันนับแต�วันทราบคําสั่ง 
ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณFตาม (๑) และ (๒) ให-พิจารณาให-แล-วเสร็จภายใน

สองร-อยสี่สิบวันนับแต�วันท่ีได-รับอุทธรณF เว-นแต�มีเหตุจําเป3นตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. ท่ีทําให-
การพิจารณาไม�แล-วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล�าว ก็ให-ขยายระยะเวลาได-อีกไม�เกินสองครั้ง โดยแต�
ละครั้งจะต-องไม�เกินหกสิบวัน 

หลักเกณฑFและวิธีการอุทธรณF และการพิจารณาอุทธรณF ให-เป3นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๑๐๕/๑๔๗  ในกรณีท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดสั่งเพิกถอนหรือแก-ไข

คําสั่ง ในเรื่องใด ให-เป3นหน-าท่ีของผู-บังคับบัญชาผู-มีอํานาจ ก.ตร. หรือ ก.ต.ช. แล-วแต�กรณี ในการสั่ง
การ ตามสมควรเพ่ือเยียวยาและแก-ไขหรือดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

 
หมวด ๙ 

การร-องทุกขF 
   

 
มาตรา ๑๐๖  ข-าราชการตํารวจผู-ใดเห็นว�าผู-บังคับบัญชาใช-อํานาจหน-าท่ีปฏิบัติต�อ

ตนโดยไม�ถูกต-องหรือไม�ปฏิบัติต�อตนให-ถูกต-องตามระเบียบ กฎหมาย หรือเกิดจากการปฏิบัติโดยมิ
ชอบของผู-บังคับบัญชาต�อตน ผู-นั้นอาจร-องทุกขFต�อผู-บังคับบัญชาหรือ ก.ตร. แล-วแต�กรณี เพ่ือขอให-
แก-ไขได- เว-นแต�เป3นกรณีท่ีมีสิทธิอุทธรณFตามหมวด ๘ ให-ใช-สิทธิอุทธรณFตามท่ีกําหนดไว-ในหมวดนั้น 

                                                 
๔๗ มาตรา ๑๐๕/๑ เพิ�มโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� ๔๔/๒๕๕๘ เรื�อง 

การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตาํรวจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หลักเกณฑFและวิธีการร-องทุกขF เหตุแห�งการร-องทุกขF และการพิจารณาเรื่องร-องทุกขF
ให-เป3นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

 
หมวด ๑๐ 

เครื่องแบบตํารวจ 
   

 
มาตรา ๑๐๗  ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตํารวจ รวมท้ังการแต�งว�า

จะสมควรอย�างไร เม่ือไร และโดยเง่ือนไขประการใดนั้น ให-เป3นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๐๘  ผู-ใดแต�งเครื่องแบบตํารวจโดยไม�มีสิทธิ ต-องระวางโทษจําคุกต้ังแต�

สามเดือนถึงห-าป4 
ถ-าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ได-กระทําภายในเขตซ่ึงประกาศใช-กฎอัยการ

ศึก หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพ่ือกระทําความผิดอาญา ผู-กระทําต-องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หนึ่ง
ป4ถึงสิบป4 

 
มาตรา ๑๐๙  ข-าราชการตํารวจผู-ใดแต�งเครื่องแบบตํารวจในขณะกระทําความผิด

อย�างใดอย�างหนึ่งตามท่ีบัญญัติไว-ในประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงมีกําหนดโทษจําคุกอย�างสูงต้ังแต�หนึ่งป4
ข้ึนไป ต-องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หนึ่งป4ถึงเจ็ดป4 

 
มาตรา ๑๑๐  ผู-ใดแต�งกายโดยใช-เครื่องแต�งกายคล-ายเครื่องแบบตํารวจและกระทํา

การใด ๆ อันทําให-ราชการตํารวจถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง หรือทําให-เกิดความเสื่อมเสียแก�ราชการ
ตํารวจ หรือทําให-บุคคลอ่ืนหลงเชื่อว�าตนเป3นตํารวจ ต-องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามเดือน หรือ
ปรับต้ังแต�หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ-าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ได-กระทําภายในเขตซ่ึงประกาศใช-กฎอัยการ
ศึก หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพ่ือกระทําความผิดอาญา ผู-กระทําต-องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หนึ่ง
ป4ถึงสิบป4 

 
มาตรา ๑๑๑  ในการแสดงภาพยนตรF ละคร หรือการแสดงอ่ืนใดทํานองเดียวกันท่ี

ประสงคFจะเผยแพร�ต�อสาธารณชน หากผู-แสดงประสงคFจะแต�งเครื่องแบบตํารวจ หรือแต�งกายโดยใช-
เครื่องแต�งกายคล-ายเครื่องแบบตํารวจ ให-ผู- ซ่ึงมีหน-าท่ีรับผิดชอบการแสดงนั้นหรือผู- ซ่ึงได-รับ
มอบหมายแจ-งต�อหัวหน-าสถานีตํารวจแห�งท-องท่ีท่ีจะทําการแสดงเช�นว�านั้นทราบ  ท้ังนี้  ตาม
หลักเกณฑFท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

ลักษณะ ๗ 
กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๑๒  ให-จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ เรียกว�า 
“กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา” โดยมีวัตถุประสงคFเพ่ือสนับสนุนงานสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา 

 
มาตรา ๑๑๓  กองทุนประกอบด-วย 
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๒) เงินและทรัพยFสินท่ีได-รับจากหน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส�วนท-องถ่ิน

หรือมูลนิธิ 
(๓) ดอกผลท่ีเกิดจากกองทุน 
คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให-นําเงินค�าเปรียบเทียบปรับคดีอาญาท่ีเป3นอํานาจของ

ข-าราชการตํารวจและเงินค�าปรับตามกฎหมายว�าด-วยการจราจรทางบก เฉพาะส�วนท่ีจะต-องนําส�งเป3น
รายได-แผ�นดิน ให-เป3นของกองทุนโดยไม�ต-องนําส�งเป3นรายได-แผ�นดินก็ได- 

เงิน ดอกผลและทรัพยFสินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให-ส�งเข-ากองทุนโดยไม�ต-อง
นําส�งเป3นรายได-แผ�นดิน 

 
มาตรา ๑๑๔  เงิน ดอกผลและทรัพยFสินท่ีประกอบข้ึนเป3นกองทุนจะต-องจัดการเพ่ือ

ประโยชนFภายในขอบวัตถุประสงคFของกองทุน 
 
มาตรา ๑๑๕  ให- มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด-วย ผู-

บัญชาการตํารวจแห�งชาติเป3นประธานกรรมการ ผู-แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู-แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด ผู-แทนกระทรวงยุติธรรม ผู-แทนสํานักงบประมาณ ผู-แทนกรมบัญชีกลาง 
ผู-แทนกรมส�งเสริมการปกครองท-องถ่ิน และรองผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติหรือผู-ช�วยผู-บัญชาการ
ตํารวจแห�งชาติท่ีได-รับมอบหมายจากผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติจํานวนสองคน เป3นกรรมการ 

ให-ประธานกรรมการแต�งต้ังข-าราชการตํารวจเป3นเลขานุการคนหนึ่ ง และ
ผู-ช�วยเลขานุการไม�เกินสองคน 

 
มาตรา ๑๑๖  คณะกรรมการบริหารกองทุน มีอํานาจหน-าท่ีดังต�อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุนให-เป3นไปตามวัตถุประสงคFของกองทุน และตามนโยบายท่ี ก.ต.ช. 

กําหนด 
(๒) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑFการจ�ายเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของข-าราชการตํารวจในการทําหน-าท่ีเก่ียวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ระเบียบดังกล�าวเม่ือ
ได-รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ช. แล-ว ให-ใช-บังคับได- 

(๓) จัดวางระบบบัญชีให-เป3นไปตามมาตรฐานตามท่ีกรรมการซ่ึงเป3นผู-แทนสํานัก
งบประมาณและผู-แทนกรมบัญชีกลางเสนอแนะ 

(๔) กําหนดหลักเกณฑFและวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ�ายเงินของกองทุน 
(๕) ออกระเบียบกําหนดค�าใช-จ�ายในการดําเนินงานของกองทุน 
(๖) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุน

มอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๗) ออกระเบียบ ข-อบังคับ ประกาศ และคําสั่งในการบริหารกองทุน 
(๘) รายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนต�อ ก.ต.ช. 
 
มาตรา ๑๑๗  ให-คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินและบัญชี ส�งผู-สอบ

บัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร-อยยี่สิบวันนับแต�วันสิ้นป4ปฏิทินทุกป4 
ให-สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินเป3นผู-สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป4 แล-วทํา

รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต�อ ก.ต.ช. และกระทรวงการคลัง 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๑๘  ให-ส�วนราชการท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการกรม

ตํารวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม เป3นส�วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้
จนกว�าจะมีพระราชกฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการสํานักงานตํารวจแห�งชาติข้ึนใหม� 

ท้ังนี้ โดยให-สํานักงานกําลังพล สํานักงานส�งกําลังบํารุง สํานักงานแผนงานและ
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการข-าราชการตํารวจ สํานักงานเลขานุการกรม กองการเงิน กอง
การต�างประเทศ กองคดี และกองวิชาการ ซ่ึงเป3นส�วนราชการตามวรรคหนึ่ง เป3นส�วนราชการหรือ
หน�วยงานในสังกัดสํานักงานผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติตามมาตรา ๑๐ (๑) สําหรับส�วนราชการ
นอกจากนั้น ให-เป3นส�วนราชการตามมาตรา ๑๐ (๒) ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว�าจะมีพระราช
กฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา ๑๐ กําหนดเป3นอย�างอ่ืน  ท้ังนี้ ให-แล-วเสร็จภายในหนึ่ง
ป4นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ 

 
มาตรา ๑๑๙  ผู-ใดเป3นข-าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติระเบียบข-าราชการ

ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ ให-ผู-นั้นเป3นข-าราชการตํารวจตาม
พระราชบัญญัตินี้ต�อไป 

ผู-ซ่ึงเคยรับราชการเป3นข-าราชการตํารวจอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ ให-
ถือว�าผู-นั้นเป3นผู-ซ่ึงเคยรับราชการเป3นข-าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๒๐  ผู-ใดมียศตํารวจหรือว�าท่ียศตํารวจลําดับใดตามท่ีระบุไว-ในกฎหมาย

อ่ืนก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ ให-ใช-ยศตํารวจหรือว�าท่ียศตํารวจลําดับนั้นตามท่ีบัญญัติไว-ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๒๑  ผู-ใดเป3นพลตํารวจสํารองพิเศษ พลตํารวจพิเศษ และพลตํารวจสมัคร

ตําแหน�งลูกแถวหรือเทียบลูกแถวในส�วนราชการใดของสํานักงานตํารวจแห�งชาติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข-าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ ให-ผู-นั้นเป3น
ข-าราชการตํารวจชั้นประทวน และดํารงตําแหน�งผู-บังคับหมู�หรือเทียบผู-บังคับหมู�ในส�วนราชการนั้น
ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๒๒  ตําแหน�งผู-ช�วยผู-บัญชาการหรือเทียบผู-ช�วยผู-บัญชาการในส�วนราชการ
ใดของสํานักงานตํารวจแห�งชาติท่ีได-รับการกําหนดไว-ตามพระราชบัญญัติระเบียบข-าราชการตํารวจ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ให-เป3นตําแหน�งรองผู-บัญชาการหรือเทียบรองผู-บัญชาการในส�วนราชการนั้นของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู-ใดดํารงตําแหน�งผู-ช�วยผู-บัญชาการหรือเทียบผู-ช�วยผู-บัญชาการในส�วนราชการใด
ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ ให-ถือว�าผู-นั้นเป3นผู-ท่ีได-รับ
แต�งต้ังให-ดํารงตําแหน�งรองผู-บัญชาการหรือเทียบรองผู-บัญชาการในส�วนราชการนั้นของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดาตําแหน�งผู-ช�วยผู-บัญชาการหรือเทียบผู-ช�วยผู-บัญชาการท่ีปรับเป3นตําแหน�ง
รองผู-บัญชาการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให- ก.ตร. ดําเนินการให-มีการยุบเลิกให-เหลือจํานวนเท�าท่ี
จําเป3น และให-นําตําแหน�งและอัตราเงินเดือนท่ียุบเลิกดังกล�าวไปเพ่ิมเป3นตําแหน�งและอัตราเงินเดือน
ตามมาตรา ๔๔ (๖) ลงมา 

 
มาตรา ๑๒๓  ข-าราชการตํารวจผู-ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีท่ีสมควรให-ออก

จากราชการอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ ให-ผู-บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจสั่ง
ลงโทษผู-นั้นหรือสั่งให-ผู-นั้นออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข-าราชการตํารวจ พ.ศ. 
๒๕๒๑ ส�วนการสอบสวนการพิจารณา และการดําเนินการเพ่ือลงโทษหรือให-ออกจากราชการ ให-
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เว-นแต� 

(๑) ในกรณีท่ีผู-บังคับบัญชาได-สั่งให-สอบสวนโดยถูกต-องตามกฎหมายท่ีใช-บังคับอยู�
ในขณะนั้นไปแล-วก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับและยังสอบสวนไม�เสร็จก็ให-สอบสวนตาม
กฎหมายนั้นต�อไปจนกว�าจะเสร็จ 

(๒) ในกรณีท่ีได-มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต-องตามกฎหมายท่ีใช-บังคับอยู�
ในขณะนั้นเสร็จไปแล-วก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ ให-การสอบสวนหรือพิจารณา แล-วแต�กรณี
นั้น เป3นอันใช-ได- 

กรณีท่ีได-มีการส�งเรื่องหรือนําสํานวนสอบสวนเสนอหรือส�งให-คณะอนุกรรมการ
สามัญประจํากระทรวง หรือ ก.ตร. พิจารณาตามกฎหมายท่ีใช- บังคับอยู� ในขณะนั้น และ
คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง หรือ ก.ตร. พิจารณาเรื่องนั้นยังไม�เสร็จ ให-ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๒๔  ผู-ใดถูกสั่งลงโทษให-ออก ปลดออก หรือไล�ออก หรือถูกสั่งให-ออกตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข-าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ให-ผู-นั้นมีสิทธิอุทธรณFได-ตามมาตรา ๑๐๕ 
ผู-ใดมีสิทธิร-องทุกขFตามพระราชบัญญัติระเบียบข-าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ และ

พระราชบัญญัติว�าด-วยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ผู-นั้นอาจร-องทุกขFได-ตามมาตรา ๑๐๖ 
 
มาตรา ๑๒๕  ให-ดําเนินการสรรหากรรมการนโยบายตํารวจแห�งชาติผู-ทรงคุณวุฒิให-

แล-วเสร็จภายในหนึ่งร-อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ 
ในระหว�างดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให-กรรมการนโยบายตํารวจแห�งชาติโดย

ตําแหน�งตามมาตรา ๑๗ (๑) ปฏิบัติหน-าท่ีไปพลางก�อน และให-กําหนดหลักเกณฑFและวิธีการสรรหา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กรรมการนโยบายตํารวจแห�งชาติผู-ทรงคุณวุฒิ เพ่ือใช-บังคับในการสรรหานั้น ซ่ึงหลักเกณฑFและวิธีการ
ดังกล�าวให-เป3นอันยกเลิกเม่ือคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห�งชาติตามมาตรา ๑๗ เข-ารับหน-าท่ี 

 
มาตรา ๑๒๖  ให-ดําเนินการเลือกกรรมการข-าราชการตํารวจผู-ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๓๐ (๒) ให-แล-วเสร็จภายในหนึ่งร-อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ 
ในระหว�างดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให-คณะกรรมการข-าราชการตํารวจตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข-าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ปฏิบัติหน-าท่ีไปพลางก�อน 
 
มาตรา ๑๒๗  ในระหว�างท่ียังมิได-มีการตราพระราชกฤษฎีกาหรือออกกฎกระทรวง 

กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข-อบังคับ ข-อกําหนด ประกาศ หรือยังมิได-มีมติเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให-นําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ข-อบังคับ ประกาศ มติ หรือกรณีท่ีกําหนดไว-
แล-วซ่ึงใช-อยู�เดิมมาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๘  การใดท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการหรือเคยดําเนินการได-ตามกฎหมายว�า

ด-วยระเบียบข-าราชการตํารวจ กฎหมายว�าด-วยวินัยตํารวจ กฎหมายว�าด-วยยศตํารวจ และกฎหมายว�า
ด-วยเครื่องแบบตํารวจ ท่ีใช-อยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับและมิได-บัญญัติไว-ในพระราชบัญญัติ
นี้ จะดําเนินการได-ประการใด ให-เป3นไปตามท่ี ก.ตร. กําหนด ซ่ึงต-องไม�ขัดหรือแย-งกับกฎหมาย 

 
 

ผู-รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บัญชีอัตราเงินเดือนข-าราชการตํารวจ๔๘ 

                                                 
๔๘ บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตาํรวจ แก้เพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติตาํรวจแห่งชาต ิ

(ฉบบัที� ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน�งข-าราชการตํารวจ๔๙ 
 

๑. ประเภทบริหาร 
ตําแหน�ง 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.) หรือผู-เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) 

ตําแหน�ง 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. ประเภทวิชาการในโรงเรียนตํารวจ 

ตําแหน�ง อัตรา (บาท/เดือน) 
ศาสตราจารยF ชั้นยศ พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. (พิเศษ) ข้ึนไป 
 
รองศาสตราจารยF ชั้นยศ พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. (พิเศษ) 
 
รองศาสตราจารยF ชั้นยศ พ.ต.อ. และ พ.ต.ท. 
 
ผู-ช�วยศาสตราจารยF ชั้นยศ พ.ต.อ. 
 
ผู-ช�วยศาสตราจารยF ชั้นยศ พ.ต.ท. และ พ.ต.ต. 

๑๓,๐๐๐ 
 

๙,๙๐๐ 
 

๕,๖๐๐ 
 

๕,๖๐๐ 
 

๓,๕๐๐ 
 

                                                 
๔๙ บัญชีอตัราเงินประจาํตาํแหน่งข้าราชการตาํรวจ เพิ�มโดยพระราชบัญญัติตาํรวจแห่งชาต ิ

(ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎหมายเก่ียวกับข-าราชการ
ตํารวจซ่ึงประกอบด-วยพระราชบัญญัติระเบียบข-าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัติว�าด-วย
วินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ พระราชบัญญัติยศตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐ และพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับท่ี ๒) ได-ใช-บังคับมาเป3นเวลานานแล-ว ทําให-มีบทบัญญัติ
หลายประการไม�เหมาะสมแก�การพัฒนาระบบงานของตํารวจในสภาพการณFป6จจุบัน ดังนั้น จึงสมควร
ปรับปรุงกฎหมายดังกล�าวโดยนํามาบัญญัติรวมไว-เป3นกฎหมายฉบับเดียวให-ครอบคลุมทุกเรื่องท่ี
เก่ียวกับข-าราชการตํารวจ โดยกําหนดให-สํานักงานตํารวจแห�งชาติแบ�งส�วนราชการเป3นสํานักงานผู-
บัญชาการตํารวจแห�งชาติและกองบัญชาการเพ่ือกระจายอํานาจไปยังกองบัญชาการมากข้ึน โดยให-มี
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห�งชาติ (ก.ต.ช.) ทําหน-าท่ีในการกําหนดนโยบายการบริหารราชการ
ตํารวจ เพ่ือเป3นแนวทางการบริหารราชการและการดําเนินงานของข-าราชการตํารวจให-เป3นไปตาม
นโยบายนั้น และกําหนดให-การบริหารงานบุคคลเป3นอํานาจหน-าท่ีของคณะกรรมการข-าราชการ
ตํารวจ (ก.ตร.) โดยเฉพาะ อันมีผลให-การจัดระบบไม�ว�าจะเป3นในเรื่องการบริหารราชการ การ
บริหารงานบุคคล การบังคับบัญชา การแต�งต้ังและโยกย-ายหรือการดําเนินการทางวินัยเกิดความเป3น
ธรรม ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ได-กําหนดให-มีตําแหน�งข-าราชการตํารวจ
ประเภทไม�มียศและกําหนดตําแหน�งพนักงานสอบสวนแยกต�างหากจากตําแหน�งข-าราชการตํารวจท่ีมี
อยู�เดิม เพ่ือเป3นการพัฒนางานสอบสวนซ่ึงถือเป3นกระบวนการยุติธรรมในเบ้ืองต-นท่ีสําคัญ ตลอดจน
จัดให-มีกองทุน เพ่ือสนับสนุนและพัฒนางานเก่ียวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา อันจะทําให-
การดําเนินกระบวนการยุติธรรมในส�วนซ่ึงข-าราชการตํารวจเป3นผู-รับผิดชอบมีศักยภาพยิ่งข้ึน  จึง
จําเป3นต-องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยFทรงเป3นประมุข ฉบับ
ท่ี ๑๗ เรื่อง มอบอํานาจบริหารราชการแผ�นดิน๕๐ 
 
[ยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยFทรงเป3น
ประมุข ฉบับท่ี ๒๘ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยFทรงเป3นประมุข ฉบับท่ี ๑๗ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และฉบับท่ี 
๑๘ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙] 
 
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยFทรงเป3นประมุข ฉบับ
ท่ี ๑๘ เรื่อง การแก-ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด-วยตํารวจแห�งชาติ๕๑ 
 
[ยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยFทรงเป3น
ประมุข ฉบับท่ี ๒๘ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยFทรงเป3นประมุข ฉบับท่ี ๑๗ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และฉบับท่ี 
๑๘ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙] 

                                                 
๕๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที� ๙๘ ก/หน้า ๖/๒๔ กนัยายน ๒๕๔๙ 
๓๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที� ๙๘ ก/หน้า ๗/๒๔ กนัยายน ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยFทรงเป3นประมุข ฉบับ
ท่ี ๒๘ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยF
ทรงเป3นประมุข ฉบับท่ี ๑๗ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และฉบับท่ี ๑๘ ลงวันท่ี ๒๒ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙๕๒ 
 
พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๕๓ 
 

มาตรา ๖  ในระหว�างท่ียังมิได-ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖๗ วรรคสามแห�ง
พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให-นําพระราช
กฤษฎีกาเก่ียวกับเงินประจําตําแหน�งท่ีออกตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง พ.ศ. 
๒๕๓๘ มาใช-บังคับกับการได-รับเงินประจําตําแหน�งของข-าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี้โดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๗  ให-นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีข-าราชการตํารวจมีภารกิจหลัก
ในด-านการรักษาความสงบเรียบร-อย การปNองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา และ
การอํานวยความยุติธรรมแก�ประชาชน เพ่ือให-สอดคล-องกับลักษณะงานท่ีต-องปฏิบัติ สมควรมีบัญชี
อัตราเงินเดือนและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน�งเป3นการเฉพาะ รวมท้ังปรับปรุงโครงสร-างระบบ
เงินเดือนของข-าราชการตํารวจบางตําแหน�งให-ได-รับเงินเดือนท่ีสูงข้ึน เพ่ือให-เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  จึงจําเป3นต-องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข-าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๔๕๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให-ใช-บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป3นต-นไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๖๗ วรรคสี่ แห�ง
พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให-ในกรณีท่ีสมควรปรับอัตราเงินเดือนข-าราชการตํารวจให-สอดคล-อง
กับภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปถ-าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล�าวเป3นการปรับเพ่ิมเป3นร-อยละ
เท�ากันทุกอัตราและไม�เกินร-อยละสิบของอัตราท่ีใช-บังคับอยู� และเม่ือได-รับอนุมัติงบประมาณรายจ�าย
จากรัฐสภาเพ่ือการนั้นแล-ว การปรับให-กระทําโดยตราเป3นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับบัญชีอัตรา
เงินเดือนข-าราชการตํารวจในป6จจุบันไม�เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค�าครองชีพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

                                                 
๕๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที� ๑๐๕ ก/หน้า ๑๓/๓ ตลุาคม ๒๕๔๙ 
๕๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที� ๑๗ ก/หน้า ๑/๒๑ มนีาคม ๒๕๕๔ 
๕๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที� ๓๑ ก/หน้า ๑/๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สมควรปรับอัตราเงินเดือนของข-าราชการตํารวจให-เหมาะสมยิ่งข้ึน โดยปรับเพ่ิมในอัตราร-อยละห-า
เท�ากันทุกอัตรา  จึงจําเป3นต-องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก-ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด-วย
ตํารวจแห�งชาติ๕๕ 

 
ข-อ ๗  ให- ก.ต.ช. และ ก.ตร. ซ่ึงดํารงตําแหน�งอยู�ในวันก�อนวันท่ีประกาศนี้ใช-บังคับ

พ-นจากตําแหน�ง 
 
ข-อ ๘  ในระหว�างท่ียังไม�มีกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ (๔) ให- ก.ต.ช. 

ประกอบด-วย นายกรัฐมนตรีเป3นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป3นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม และผู-อํานวยการสํานักงบประมาณ เป3นกรรมการโดยตําแหน�ง และให-ผู-บัญชาการ
ตํารวจแห�งชาติเป3นกรรมการและเลขานุการ 

 
ข-อ ๙  ในระหว�างท่ียังไม�มีกรรมการข-าราชการตํารวจผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ 

(๔) ให- ก.ตร. ประกอบด-วย นายกรัฐมนตรีเป3นประธานกรรมการข-าราชการตํารวจ ผู-บัญชาการ
ตํารวจแห�งชาติเป3นรองประธานกรรมการข-าราชการตํารวจ เลขาธิการ ก.พ. จเรตํารวจแห�งชาติ และ
รองผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ เป3นกรรมการข-าราชการตํารวจโดยตําแหน�ง 

 
ข-อ ๑๐  การใดอยู�ในระหว�างการดําเนินการตามพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ก�อนวันท่ีประกาศนี้ใช-บังคับ แต�การดําเนินการยังไม�แล-วเสร็จ ให- ก.ต.ช. ตามข-อ ๑ หรือ 
ก.ตร. ตามข-อ ๓ แล-วแต�กรณี พิจารณาดําเนินการตามสมควร 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแก-ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด-วย
ตํารวจแห�งชาติ๕๖ 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง การแก-ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด-วย
ตํารวจแห�งชาติ๕๗ 
 
พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๕๘ 
 

                                                 
๕๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง/หน้า ๒๐/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
๕๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง/หน้า ๒๔/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
๕๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง/หน้า ๒๘/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
๕๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที� ๔๓ ก/หน้า ๑๐/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให-ใช-บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป3นต-น
ไป 

 
มาตรา ๗  ในวาระเริ่มแรก ให-ปรับเงินเดือนของข-าราชการตํารวจท่ีได-รับอยู�เดิมเข-า

สู�อัตราเงินเดือนในบัญชีท-ายพระราชบัญญัตินี้ 
ให-ข-าราชการตํารวจระดับ พ.๑ ระดับ พ.๒ ระดับ ป.๑ ระดับ ป.๒ ระดับ ป.๓ 

ระดับ ส.๑ ระดับ ส.๒ และระดับ ส.๓ ได-รับเงินเดือนในอัตราท่ีสูงกว�าอัตราท่ีได-รับอยู�เดิมตามบัญชี
อัตราเงินเดือนท-ายพระราชบัญญัตินี้อีกหนึ่งข้ัน 

 
มาตรา ๘  ให-นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป3นการสมควรปรับอัตรา
เงินเดือนของข-าราชการตํารวจให-เหมาะสม เป3นธรรม และได-มาตรฐาน โดยคํานึงถึงค�าครองชีพท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ค�าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกต�างระหว�างรายได-
ของข-าราชการต�างประเภทกันและป6จจัยอ่ืนท่ีจําเป3น สมควรปรับบัญชีอัตราเงินเดือนข-าราชการ
ตํารวจให-เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป3นต-องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
คําสั่งหัวหน-าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแก-ไขป6ญหาการบริหารงานบุคคล
ของข-าราชการตํารวจ๕๙ 

 
ข-อ ๕  ให- ก.ตร. ดําเนินการออกกฎ ก.ตร. เพ่ือปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให-แล-วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีคําสั่งนี้ใช-บังคับ 
 
ข-อ ๖  ในระหว�างท่ียังมิได-มีการออกกฎ ก.ตร. ตามข-อ ๕ ให-นํากฎ ก.ตร. ประกาศ 

มติ หรือกรณีท่ีกําหนดไว-แล-วในส�วนท่ีเก่ียวข-องซ่ึงใช-อยู�เดิมมาใช-บังคับโดยอนุโลมเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย-ง
กับบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก-ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งนี้ จนกว�าจะ
มี กฎ ก.ตร. ตามข-อ ๕ ข้ึนใช-บังคับ 

 
ข-อ ๗  คําสั่งนี้ให-ใช-บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป3นต-นไป 

 
คําสั่งหัวหน-าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๗/๒๕๕๙ เรื่อง การกําหนดตําแหน�งของข-าราชการ
ตํารวจซ่ึงมีอํานาจหน-าท่ีในการสอบสวน๖๐ 

 
ข-อ ๙  ตําแหน�งพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๔๔ (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) 

ในส�วนราชการใดของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ท่ีได-รับการกําหนดไว-ตามพระราชบัญญัติตํารวจ

                                                 
๕๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง/หน้า ๓๑/๔ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๖๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๓๖ ง/หน้า ๗/๕ กุมภาพันธ ์๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให-เป3นตําแหน�งตามมาตรา ๔๔ (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) แล-วแต�กรณี 
ในส�วนราชการนั้นของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

ผู-ใดดํารงตําแหน�งพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๔๔ (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ 
(๑๑) แห�งพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ อยู�ในวันก�อนวันท่ีคําสั่งนี้ใช-บังคับ ให-ถือว�าผู-
นั้นเป3นผู-ดํารงตําแหน�งตามมาตรา ๔๔ (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) แล-วแต�กรณี และให-ผู-ดํารง
ตําแหน�งดังกล�าวยังคงปฏิบัติหน-าท่ีตามอํานาจและหน-าท่ีเช�นเดิมไปพลางก�อน จนกว�าการดําเนินการ
ตามวรรคสามจะแล-วเสร็จ 

ให- ก.ตร. กําหนดหรือตัดโอนตําแหน�งตามวรรคหนึ่ง จากส�วนราชการหนึ่งไปเพ่ิมให-
อีกส�วนราชการหนึ่งของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และให-ผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติเป3นผู-สั่งแต�งต้ัง
ข-าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน�งพนักงานสอบสวนนั้น ให-ดํารงตําแหน�งตามมาตรา ๔๔ (๖) (๗) (๘) 
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ให-แล-วเสร็จภายในเก-าสิบวันนับแต�วันท่ีคําสั่งนี้ใช-บังคับ 

ให-ผู-ดํารงตําแหน�งตามวรรคสองยังคงได-รับเงินเพ่ิมเป3นกรณีพิเศษตามมาตรา ๔๖ 
แห�งพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกว�าการดําเนินการตามวรรคสามจะแล-วเสร็จ 

 
ข-อ ๑๐  บรรดาบทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ ประกาศ คําสั่ง 

หรือมติของคณะรัฐมนตรีใด ท่ีอ-างถึงพนักงานสอบสวนผู-ชํานาญการพิเศษ พนักงานสอบสวน
ผู-ชํานาญการ และพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๔๔ (๙) (๑๐) และ (๑๑) แห�งพระราชบัญญัติตํารวจ
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให-ถือว�าอ-างถึงข-าราชการตํารวจซ่ึงดํารงตําแหน�งตามมาตรา ๔๔ (๙) (๑๐) 
และ (๑๑) ท่ีมีอํานาจและหน-าท่ีทําการสอบสวนและอยู�ในสายงานสอบสวน แล-วแต�กรณี 

 
ข-อ ๑๑  คําสั่งนี้ให-ใช-บังคับเม่ือพ-นกําหนดสิบห-าวันนับแต�วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป3นต-นไป 
 
คําสั่งหัวหน-าคณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ี ๗/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต�งต้ัง
ข-าราชการตํารวจ๖๑ 
 

ข-อ ๒  การแต�งต้ังข-าราชการตํารวจให-ดํารงตําแหน�งตามมาตรา ๔๔ (๗) ถึง (๑๐) 
ในวาระการแต�งต้ังประจําป4 พ.ศ. ๒๕๕๙ ให-ดําเนินการตามคําสั่งหัวหน-าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
ท่ี ๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบั ติราชการของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ จนกว�าจะแล-วเสร็จ โดยให-นําข-อ ๑ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
ข-อ ๓  การแต�งต้ังข-าราชการตํารวจให-กระทําโดยสุจริต เป3นธรรม ตามหลักเกณฑFท่ี

กําหนดหากมีเรื่องร-องเรียนหรือข-อสงสัยว�ามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือมีการเรียก รับ ให-
หรือสัญญาว�าจะให-ประโยชนFตอบแทน แลกเปลี่ยนหรือจูงใจในการแต�งตั้งไม�ว�าด-วยประการใด ๆ 
ให-ผู-บังคับบัญชาท่ีเก่ียวข-องดําเนินการตรวจสอบหรือสอบสวนโดยเร็วและรายงานผลให-ผู-บังคับบัญชา

                                                 
๖๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๕๓ ง/หน้า ๘/๒๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เหนือชั้นข้ึนไปหรือผู-บัญชาการตํารวจแห�งชาติ แล-วแต�กรณี ทราบเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน-าท่ี
ต�อไป 

ให-ศูนยFอํานวยการต�อต-านการทุจริตแห�งชาติ (ศอตช.) กระทรวงยุติธรรม มีหน-าท่ี
รับเรื่องร-องเรียนเก่ียวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ การเรียก รับ ให- หรือสัญญาว�าจะให-ประโยชนF
ตอบแทนหรือการแลกเปลี่ยนหรือจูงใจในการแต�งตั้งข-าราชการตํารวจ เพิ่มขึ้นอีกช�องทางหนึ่ง 
เม่ือตรวจสอบแล-วให-ดําเนินการตามหน-าท่ีและอํานาจต�อไปโดยกําหนดมาตรการคุ-มครองพยานหรือผู-
แจ-งเบาะแสชี้ช�องด-วย ในกรณีจําเป3นจะเสนอหัวหน-าคณะรักษาความสงบแห�งชาติเพ่ือสั่งให-
ข-าราชการตํารวจท่ีถูกร-องเรียนหรือเก่ียวข-องไปปฏิบัติหน-าท่ีในหน�วยงานอ่ืนหรือนอกสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติเป3นการชั่วคราวระหว�างการตรวจสอบก็ได- 

 
ข-อ ๔  ให-สํานักงานตํารวจแห�งชาติศึกษาแนวทางการปฏิรูปตํารวจท้ังระบบ โดย

อย�างน-อยให-ครอบคลุมถึงการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของข-าราชการตํารวจ โดยพิจารณา
เปรียบเทียบผลดีผลเสียและความเป3นไปได-ของหลักประกันความเป3นธรรมในการแต�งต้ังตาม
หลักเกณฑFต�าง ๆ การมีคณะกรรมการพิทักษFระบบคุณธรรม การดําเนินการทางวินัย การจัดระเบียบ
เก่ียวกับอํานาจในการสอบสวนคดีอาญา การควบคุมและถ�วงดุลการใช-ดุลยพินิจ การกระจายอํานาจ 
การนําวิทยาการตํารวจสมัยใหม� เทคโนโลยี และการบริหารราชการแนวใหม�มาใช-ในกิจการตํารวจ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปNองกันและปราบปรามอาชญากรรม การให-บริการท่ีอํานวยความ
สะดวกแก�ประชาชนและการจัดระบบสวัสดิการของข-าราชการตํารวจโดยอยู�บนพื้นฐานของหลัก
นิติธรรม หลักธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การรักษาความม่ันคงแห�งชาติ การปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตรFชาติ แล-วรายงานให-นายกรัฐมนตรีทราบภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีคําสั่งนี้มีผลใช-บังคับ 
เพ่ือเสนอให-คณะกรรมการปฏิรูปกิจการตํารวจท่ีจะจัดต้ังข้ึนตามมาตรา ๒๖๐ ของร�างรัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย รับไปพิจารณาตามหน-าท่ีและอํานาจต�อไป 

 
ข-อ ๕  ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให-คณะรักษา

ความสงบแห�งชาติแก-ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได- 
 

ข-อ ๖  คําสั่งนี้ให-ใช-บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป3นต-นไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 

เอกฤทธิ์/ผู-จัดทํา 
๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
เอกฤทธิ์/ปรับปรุง 

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

วริญา/เพ่ิมเติม 
ป6ญญา/ตรวจ 

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 

ปริญสินียF/เพ่ิมเติม 
ป6ญญา/ตรวจ 

๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

ปุณิกา/เพ่ิมเติม 
พจนา/ตรวจ 

๘ กุมภาพันธF ๒๕๕๙ 
 
 

ปริญสินียF/เพ่ิมเติม 
๒๑ กุมภาพันธF ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


