
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ตํารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘ ลงวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ 
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๖) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตํารวจแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๙) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๑๐) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(๑๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนที่ ๑๘ ก/หน้า ๑/๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ ๒๔๙๗ 
(๑๓) พระราชบัญญัติยศตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๑๔) พระราชบัญญัติยศตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๑๕) พระราชบัญญัติยศตํารวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๑๖) พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) 
(๑๗) พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการตํารวจ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตาม

พระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติแต่งต้ัง
หรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตํารวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐด้วย 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 
“กองบัญชาการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบ

กองบัญชาการด้วย 
“กองบังคับการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบ

กองบังคับการด้วย 
 
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออก

กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
ลักษณะ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๖  สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ใน
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) รักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท 
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 

(๒) ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจซึ่งปฏิบัติการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(๓) ป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของข้าราชการ
ตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

(๖) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่

ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดความผิดทางอาญาขึ้นสําหรับการกระทําใดเป็นการ

เฉพาะ และตกอยู่ภายใต้อํานาจหน้าที่ของข้าราชการตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติตาม (๓) 
(๔) หรือ (๕) จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนอํานาจหน้าที่ตาม (๓) (๔) หรือ (๕) เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืนใดก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ข้าราชการตํารวจและสํานักงานตํารวจแห่งชาติพ้น
จากอํานาจหน้าที่ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน และให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ พนักงานสอบสวน หรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

 
มาตรา ๗๒  ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้าน

การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการ
รักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยต้อง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย 
งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตํารวจ  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.ช. กําหนด 

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
ภาคเอกชนนั้น 

 
มาตรา ๘๓  ข้าราชการตํารวจอาจให้แบ่งเป็นข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศด้วยก็

ได้ โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ข้าราชการตํารวจตําแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้าที่ใด จะเป็นข้าราชการตํารวจประเภท

ไม่มียศให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กําหนดประเภท
ตําแหน่ง วิธีการกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การบรรจุ การแต่งต้ัง การบังคับ
บัญชา วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การโยกย้ายระหว่างข้าราชการตํารวจประเภท

                                                 
๒ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง 

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 
๓ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง 

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มียศและข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ รวมทั้งการปรับยศและปรับเงินเดือนเมื่อมีการโยกย้าย
ดังกล่าวตลอดจนการอื่นตามที่จําเป็น 

การกําหนดอัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหน่ง การรับและการจ่ายเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศสําหรับตําแหน่งแต่ละประเภท ให้นํา
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับโดย
อนุโลมตามลักษณะของประเภทตําแหน่ง แล้วแต่กรณี 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ไม่มีผลกระทบฐานะของข้าราชการตํารวจที่มียศอยู่
แล้วในวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

 
มาตรา ๙  วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี 

และการลาหยุดราชการของข้าราชการตํารวจ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด แต่ในกรณีจําเป็น
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะกําหนดให้ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวัน 
เวลา ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกําหนดก็ได้ 

 
ลักษณะ ๒ 

การจัดระเบียบราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๑๐  สํานักงานตํารวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
(๒) กองบัญชาการ 
การแบ่งส่วนราชการตาม (๑) เป็นกองบัญชาการหรือการจัดต้ังกองบัญชาการตาม 

(๒) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่าง
อ่ืน ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้กําหนดอํานาจหน้าที่ไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนั้น 
แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๑๑  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วน

ราชการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กําหนดแนวทาง

และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติ
ราชการประจําปีของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ
ที่นายกรัฐมนตรีและ ก.ต.ช. กําหนด รวมทั้งกํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจแห่งชาติรองจาก
นายกรัฐมนตรี 

(๓) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) วางระเบียบหรือทําคําสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการตํารวจหรือพนักงาน
สอบสวนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อํานาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหรือกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๑๒  ให้มีจเรตํารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้

บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
รองจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตามท่ีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําหนดหรือมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๓  ในกองบัญชาการหนึ่ง ให้มีผู้บัญชาการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการตํารวจและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติ และจะให้มีรองผู้บัญชาการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการรองจากผู้บัญชาการตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายด้วยก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะ
เทียบเท่ากองบัญชาการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังเช่นผู้บัญชาการด้วย 

 
มาตรา ๑๔  ผู้บัญชาการมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารราชการของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
(๒) ควบคุม กํากับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของ

กองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. 
และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

(๓) เป็นผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติในราชการทั่วไปของกองบัญชาการ 
(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บัญชาการตํารวจ

แห่งชาติทุกสี่เดือน หรือตามระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําหนด 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ 

ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี ใน

เรื่องใดกําหนดให้การดําเนินการใดเป็นอํานาจของอธิบดีหรือผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้
บัญชาการมีอํานาจเช่นว่านั้นในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการในกองบัญชาการ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ต.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๑๕  ในกองบังคับการหนึ่ง ให้มีผู้บังคับการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองบังคับการนั้น และจะให้มีรองผู้บังคับ
การเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บังคับการตามที่
ผู้บังคับการมอบหมายด้วยก็ได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะ
เทียบเท่ากองบังคับการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังเช่นผู้บังคับการด้วย 

ผู้บังคับการมีอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
(๒) ควบคุม กํากับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของ

กองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. 
และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ 
ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการตํารวจที่สังกัดกองบัญชาการอื่นและปฏิบัติราชการประจําอยู่ในจังหวัดนั้น ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย ในการนี้ ให้มีอํานาจสั่งการใด ๆ เพื่อให้เกิดการ
ประสานงานและความร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่ หรือยับย้ังการกระทําใด ๆ ของข้าราชการ
ตํารวจในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือ
กองบัญชาการ มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ช่ัวคราว แล้วรายงาน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติและกองบัญชาการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติกําหนด 

 
ลักษณะ ๓ 

คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๑๖  ให้มีคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า 

“ก.ต.ช.” มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายการบริหารราชการตํารวจ และกํากับดูแลสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๗๔  ให้ ก.ต.ช. ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ

ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการเลือกจากวุฒิสภาจํานวนสองคน 

                                                 
๔ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ประธาน
กรรมการโดยคําแนะนําของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ แต่งต้ังข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรีขึ้น
ไปจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๘  นอกจากอํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ ให้ ก.ต.ช. มีอํานาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) ออกระเบียบ ประกาศ หรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารราชการตํารวจ 

และวิธีปฏิบัติราชการของข้าราชการตํารวจ ให้เป็นไปตามแบบแผนและนโยบายที่ ก.ต.ช. กําหนด 
(๒) เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ วรรคสอง  
(๓)๕ พิจารณาดําเนินการคัดเลือกข้าราชการตํารวจเพื่อดําเนินการแต่งต้ังผู้

บัญชาการตํารวจแห่งชาติตามท่ีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเสนอ 
(๔) กําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจายอํานาจระหว่างสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติกับตํารวจภูธรจังหวัด และราชการส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ ก.ต.ช. เห็นว่ามีความจําเป็นและ
เหมาะสม 

(๕) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย 
(๖) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารราชการตํารวจให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น ในการนี้ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตํารวจของกรุงเทพมหานคร จังหวัดและสถานีตํารวจต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจในเขตพื้นที่ดังกล่าว แล้วรายงาน ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตามควรแก่กรณีต่อไป 

องค์ประกอบ การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ ก.ต.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่มีกฎหมายกําหนดไว้
ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ ก.ต.ช. 

ระเบียบหรือประกาศตาม (๑) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได้ 

 
มาตรา ๑๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ (๒) ต้องมีความเช่ียวชาญ หรือ

ประสบการณ์ในด้านกฎหมาย การงบประมาณ การพัฒนาองค์กร การวางแผน หรือการบริหารและ
จัดการ 

 
มาตรา ๒๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 

                                                 
๕ มาตรา ๑๘ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ 

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นที่ปรึกษาของข้าราชการการเมืองหรือของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ 
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของ

รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
(๙) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๑๐) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะ

งานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 
มาตรา ๒๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ

ได้รับแต่งต้ังใหม่ได้แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 
มาตรา ๒๒  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๑ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ 
(๕) ก.ต.ช. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด

ให้พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีการกระทํา หรือมีคุณลักษณะไม่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ดําเนินการสรรหาและ
แต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่
ถึงเก้าสิบวัน ในกรณีนี้จะไม่ดําเนินการให้มีการสรรหาก็ได้ 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเพียง
เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๒๓  การประชุมของ ก.ต.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในการประชุม ก.ต.ช. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหน่งจะมอบหมายบุคคลใดให้มาประชุม
แทนไม่ได้ 

ให้ ก.ต.ช. มีอํานาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ ก.ต.ช. 
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๘ (๕) และของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๘ (๖) 

 
ลักษณะ ๔ 

ยศตํารวจและชั้นข้าราชการตํารวจ 
   

 
มาตรา ๒๔  ยศตํารวจมีตามลําดับดังต่อไปนี้ 
พลตํารวจเอก 
พลตํารวจโท 
พลตํารวจตรี 
พันตํารวจเอก 
พันตํารวจโท 
พันตํารวจตรี 
ร้อยตํารวจเอก 
ร้อยตํารวจโท 
ร้อยตํารวจตรี 
ดาบตํารวจ 
จ่าสิบตํารวจ 
สิบตํารวจเอก 
สิบตํารวจโท 
สิบตํารวจตรี 
ว่าที่ยศใดให้ถือเสมือนมียศนั้น ถ้าผู้ซึ่งมียศตํารวจเป็นหญิง ให้เติมคําว่า “หญิง” 

ท้ายยศตํารวจนั้นด้วย 
 
มาตรา ๒๕  ช้ันข้าราชการตํารวจมีดังต่อไปนี้ 
(๑) ช้ันสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศต้ังแต่ร้อยตํารวจตรีขึ้นไป 
(๒) ช้ันประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบตํารวจตรี สิบตํารวจโท สิบตํารวจเอก จ่าสิบตํารวจ 

และดาบตํารวจ 
(๓) ช้ันพลตํารวจ ได้แก่ พลตํารวจสํารอง 
พลตํารวจสํารอง คือ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตํารวจ โดยได้รับการคัดเลือก

หรือสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๖  การแต่งต้ังยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร. และให้ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ 

การแต่งต้ังยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ อาจกระทําได้โดยประกาศพระ
บรมราชโองการ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งต้ังยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรจะ
แต่งต้ังว่าที่ยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นการชั่วคราวก็ได้ โดยให้ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งแต่งต้ัง 

(๑) ต้ังแต่ว่าที่ยศพลตํารวจตรีขึ้นไป ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งต้ัง 
(๒) ต้ังแต่ว่าที่ยศร้อยตํารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าว่าที่ยศพันตํารวจเอก ให้ผู้

บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งต้ัง 
 
มาตรา ๒๗  การแต่งต้ังยศตํารวจชั้นประทวน ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือ

ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการขึ้นไปซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่ง
แต่งต้ัง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

การแต่งต้ังยศตํารวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้
สั่งแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๒๘  การถอดหรือการออกจากยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ให้เป็นไปตาม

ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และให้ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ 
 
มาตรา ๒๙  การให้ออกจากว่าที่ยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรหรือการถอดหรือการออก

จากยศตํารวจชั้นประทวน ให้ผู้มีอํานาจสั่งตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๗ แล้วแต่กรณี สั่ง
ได้ตามระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

 
ลักษณะ ๕ 

คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ 
   

 
มาตรา ๓๐๖  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการตํารวจคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า 

“ก.ตร.” ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ 
(๒) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ 
(๓) เลขาธิการ ก.พ. จเรตํารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็น

กรรมการข้าราชการตํารวจโดยตําแหน่ง 
(๔) กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาจํานวนสอง

คน 

                                                 
๖ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้ผู้บัญชาการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจเป็นเลขานุการ และรองผู้
บัญชาการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๓๑  ให้ ก.ตร. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจและ

จัดระบบราชการตํารวจ รวมตลอดทั้งการอบรมและพัฒนาข้าราชการตํารวจ ในการนี้หาก ก.ต.ช. ได้
กําหนดระเบียบแบบแผนและนโยบายไว้เป็นการทั่วไป การกําหนดในเรื่องดังกล่าวของ ก.ตร. ต้อง
สอดคล้องกับระเบียบแบบแผนและนโยบายของ ก.ต.ช. และให้ ก.ตร. แจ้งการดําเนินการนั้นให้ ก.
ต.ช. ทราบด้วย 

(๒) ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) กํากับดูแล ตรวจสอบ และแนะนํา เพื่อให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
รายงานเกี่ยวกับการสอบ การบรรจุ การแต่งต้ัง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย การ
ออกจากราชการและการปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงิน
เพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนสําหรับข้าราชการตํารวจให้เหมาะสม 

(๕) กําหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแต่งต้ังและอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับสําหรับวุฒิ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่าง ๆ 

(๖) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๗) พิจารณาอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด และการควบคุม
เกษียณอายุของข้าราชการตํารวจ 

(๘) ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีมติสั่งการให้สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติปฏิบัติการให้ถูกต้องเหมาะสม ถ้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ปฏิบัติการตามมติ
ดังกล่าว ให้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการต่อไป 

(๙) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ ก.ตร. มอบหมาย 
(๑๐) ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตราอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้และ

กฎหมายอื่น 
กฎ ก.ตร. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
มาตรา ๓๒๗  เพื่อรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายข้าราชการตํารวจ 

ให้ ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังและโยกย้ายข้าราชการตํารวจไว้ให้
ชัดเจนแน่นอน กฎ ก.ตร. ดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
                                                 

๗ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง 
การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๓๓๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๔๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๕๑๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๖๑๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๗๑๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๘๑๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๙๑๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๐๑๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๑๑๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๒  การประชุม ก.ตร. ต้องมีกรรมการข้าราชการตํารวจมาประชุมไม่น้อย

กว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการข้าราชการตํารวจทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

                                                 
๘ มาตรา ๓๓ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 
๙ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 
๑๐ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 
๑๑ มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 
๑๒ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 
๑๓ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 
๑๔ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 
๑๕ มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 
๑๖ มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการข้าราชการตํารวจที่มาประชุมเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม 

ให้ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจเป็นผู้เรียกประชุม แต่ในกรณีที่กรรมการ
ข้าราชการตํารวจไม่น้อยกว่าหกคนร้องขอให้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจเรียก
ประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับร้องขอ 

ให้ ก.ตร. มีอํานาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ ก.ตร. และ
ของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๓๑ (๙) 

 
มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ ก.ตร. มีหน้าที่ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้

บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้เสนอเรื่องต่อ ก.ตร. แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิกรรมการข้าราชการตํารวจคน
หนึ่งคนใดที่จะเสนอ 
 

ลักษณะ ๖ 
ระเบียบข้าราชการตํารวจ 

   
 

หมวด ๑ 
ตําแหน่งและการกําหนดตําแหน่ง 

   
 
มาตรา ๔๔  ตําแหน่งข้าราชการตํารวจมีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
(๒) จเรตํารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
(๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
(๔) ผู้บัญชาการ 
(๕) รองผู้บัญชาการ 
(๖) ผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
(๗) รองผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ 
(๘) ผู้กํากับการ และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๙) รองผู้กํากับการ และพนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการพิเศษ 
(๑๐) สารวัตร และพนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการ 
(๑๑) รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน 
(๑๒) ผู้บังคับหมู่ 
(๑๓) รองผู้บังคับหมู่ 
ก.ตร. จะกําหนดให้มีตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่น โดยจะให้มีช่ือตําแหน่งใดเทียบกับ

ตําแหน่งตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยให้กําหนดไว้ในกฎ ก.ตร. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การกําหนดตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่นให้มีเฉพาะที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัด และเมื่อหมดความจําเป็น
ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎ ก.ตร. แล้ว ให้ยุบตําแหน่งนั้น 

 
มาตรา ๔๕  ในส่วนราชการต่าง ๆ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะให้มีตําแหน่ง

ข้าราชการตํารวจตําแหน่งใด จํานวนเท่าใด และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างใด และจะให้มี
ยศหรือไม่ และถ้าให้มียศจะให้มียศใด รวมตลอดถึงการตัดโอนตําแหน่งจากส่วนราชการหนึ่งไปเพิ่มให้
อีกส่วนราชการหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. กําหนด โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งความมีประสิทธิภาพและการประหยัด 

การกําหนดจํานวนตําแหน่งข้าราชการตํารวจต้ังแต่ตําแหน่งผู้บังคับการ พนักงาน
สอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปในส่วนราชการต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ต.ช. ก่อน 

 
มาตรา ๔๖  ให้ข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๔๔ 

ได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบที่ ก.ตร. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
ในการกําหนดจํานวนเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงค่าใช้จ่ายใน

การปฏิบัติงานและการดํารงตนอยู่ในความยุติธรรมได้อย่างมีเกียรติโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่
รัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการฝ่ายอ่ืนที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมประกอบด้วย 

 
มาตรา ๔๗  ข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งพนักงานสอบสวน ให้ได้รับการเลื่อน

ตําแหน่งดังต่อไปนี้ 
(๑) พนักงานสอบสวน เมื่อดํารงตําแหน่งและได้รับเงินเดือนตามที่ ก.ตร. กําหนด 

อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการ 
(๒) พนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการ เมื่อดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสาม

ปีและได้รับเงินเดือนถึงขั้นตํ่าของระดับ ส.๓ อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว ให้ผู้นั้นเป็นพนักงาน
สอบสวนผู้ชํานาญการพิเศษ 

(๓) พนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการพิเศษ เมื่อดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามปีและได้รับเงินเดือนถึงขั้นตํ่าของระดับ ส.๔ อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว ให้ผู้นั้นเป็น
พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๔) พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสาม
ปีและได้รับเงินเดือนถึงขั้นตํ่าของระดับ ส.๕ อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว ให้ผู้นั้นเป็นพนักงาน
สอบสวนผู้เชี่ยวชาญ 

(๕) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ เมื่อดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี
และได้รับเงินเดือนถึงขั้นตํ่าของระดับ ส.๖ อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว พร้อมทั้งมีตําแหน่งว่างให้ผู้
นั้นเป็นพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

ในการประเมินพิจารณาเลื่อนตําแหน่งพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้นํา
ปริมาณและคุณภาพของสํานวนการสอบสวนมาประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การแต่งต้ังพนักงานสอบสวนจะมีจํานวนเท่าใด มีอํานาจหน้าที่ในการบังคับบัญชา
เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 

 
หมวด ๒ 

การบรรจุ การแต่งต้ังและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   

 
มาตรา ๔๘  ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ ต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
(๔) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 
 
มาตรา  ๔๙   การบรรจุ บุคคลเข้ ารับราชการเป็นข้ าราชการตํ ารวจตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บังคับบัญชาตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง 
 
มาตรา ๕๐  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ ช้ัน

ประทวนและชั้นสัญญาบัตร ให้บรรจุจากบุคคลผู้ได้รับคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ 

ก.ตร. และให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน 

 
มาตรา ๕๑  การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง ให้แต่งต้ังตามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง

จากข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก 
(๒) ตําแหน่งจเรตํารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจากข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจโทหรือพลตํารวจเอก 
(๓) ตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งต้ังจากข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจโท 
(๔) ตําแหน่งผู้บัญชาการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจากข้าราชการ

ตํารวจยศพลตํารวจตรีหรือพลตํารวจโท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) ตําแหน่งรองผู้ บัญชาการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจาก
ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี 

(๖) ตําแหน่งผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จะได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจากข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันตํารวจเอก 
(พิเศษ) หรือพลตํารวจตรี 

(๗) ตําแหน่งรองผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ ให้แต่งต้ังจาก
ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกหรือพันตํารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันตํารวจเอก (พิเศษ) 

(๘) ตําแหน่งผู้ กํากับการ และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แต่งต้ังจาก
ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโทหรือพันตํารวจเอก 

(๙) ตําแหน่งรองผู้กํากับการ และพนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการพิเศษ ให้แต่งต้ัง
จากข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท 

(๑๐) ตําแหน่งสารวัตร และพนักงานสอบสวนผู้ ชํานาญการ ให้แต่งต้ังจาก
ข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอกขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าพันตํารวจโท 

(๑๑) ตําแหน่งรองสารวัตร และพนักงานสอบสวน ให้แต่งต้ังจากข้าราชการตํารวจ
ยศร้อยตํารวจตรีขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าร้อยตํารวจเอก 

(๑๒) ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ ให้แต่งต้ังจากข้าราชการตํารวจยศสิบตํารวจตรีขึ้นไปแต่
ไม่สูงกว่าดาบตํารวจ 

(๑๓) ตําแหน่งรองผู้บังคับหมู่ ให้แต่งต้ังจากข้าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ 
การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งเทียบเท่าด้วยก็ได้ 
 
มาตรา ๕๒  ข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๕๑ (๑๒) หรือ (๑๓) 

อาจได้รับการคัดเลือกและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและมียศตามมาตรา ๕๑ (๑๑) ได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

ข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๕๑ (๑๓) อาจได้รับการคัดเลือกและ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและมียศตามมาตรา ๕๑ (๑๒) ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ 
ก.ตร. 

 
มาตรา ๕๓๑๗  การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๑) (๒) 

(๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๑) ให้ผู้บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติ คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตํารวจที่ดํารงตําแหน่งจเรตํารวจแห่งชาติหรือรองผู้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติ แล้วเสนอ ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรี
นําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

(๒) การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๒) (๓) (๔) (๕) 
และ (๖) ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตํารวจเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้
                                                 

๑๗ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง 
การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ัง 

 
มาตรา ๕๔๑๘  การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต้ังแต่มาตรา ๔๔ (๗) 

ลงมาใน สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งต้ัง ส่วนใน
กองบัญชาการ ที่มิได้สังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการเป็นผู้สั่งแต่งต้ัง 

ในกรณีที่เป็นการแต่งต้ังข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งจากส่วนราชการหนึ่งไป
อีกส่วน ราชการหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทําความตกลงกัน แล้วให้ผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติ หรือผู้บัญชาการที่ประสงค์จะแต่งต้ังเป็นผู้สั่งแต่งต้ัง 

 
มาตรา ๕๕๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๖๒๐  ในกรณีที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเห็นว่าการใช้อํานาจในการ

แต่งต้ังของผู้บัญชาการไม่เป็นธรรม หรือมีกรณีไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ ก.ตร. กําหนดตาม
มาตรา ๕๗ หรือมีเหตุผลความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งต้ังแต่
มาตรา ๔๔ (๗) ลงมาพ้นจากพื้นที่หรือหน้าที่ หรือเห็นว่าหากดํารงตําแหน่งเดิมต่อไปจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ หรือมีเหตุพิเศษตามที่ ก.ตร. กําหนด ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมี
อํานาจสั่งแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ ให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๗) ลงมา ได้ตามควรแก่กรณี 

 
มาตรา ๕๗  การคัดเลือก การทําความตกลงกัน การให้ความเห็นชอบ และการ

แต่งต้ังข้าราชการตํารวจตามมาตรา ๕๓ (๒) มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ ให้พิจารณาโดยคํานึงถึง
ความอาวุโส ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และความรู้ความสามารถ
ประกอบกัน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

(วรรคสอง) (ยกเลิก)๒๑ 
(วรรคสาม) (ยกเลิก)๒๒ 
 
มาตรา ๕๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๘ ข้าราชการตํารวจผู้ใดมีคุณวุฒิสูงขึ้น และมี

สิทธิได้รับเงินเดือนสูงขึ้นตามที่ ก.ตร. กําหนด ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๖๔ เป็นผู้มีอํานาจสั่งเลื่อน 
 

                                                 
๑๘ มาตรา ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง 

การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ 
๑๙ มาตรา ๕๕ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 
๒๐ มาตรา ๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง 

การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ 
๒๑ มาตรา ๕๗ วรรคสอง ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ 

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 
๒๒ มาตรา ๕๗ วรรคสาม ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ 

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕๙  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจหรือการแต่งต้ัง
ข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งใด ผู้ได้รับการบรรจุหรือได้รับการแต่งต้ังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตามที่ ก.ตร. กําหนดตามมาตรา ๔๕ เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็น ก.ตร. อาจ
อนุมัติให้บรรจุหรือแต่งต้ังข้าราชการตํารวจที่ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ก็ได้ 

การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจไปดํารงตําแหน่งอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติต้อง
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งเดิม เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็น ก.ตร. อาจอนุมัติให้
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ตํ่ากว่าตําแหน่งเดิมเป็นพิเศษเฉพาะรายได้ 

 
มาตรา ๖๐  ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจตามมาตรา ๕๐ 

ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง โดยมีกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทดลอง การประเมินผลการทดลอง การรายงาน

ผลการทดลองและการยกเว้นไม่ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งการสั่งให้ออกจากราชการอัน
เนื่องมาจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ให้ถือว่าผู้นั้น
เคยเป็นข้าราชการตํารวจ แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับ
เงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนที่ได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 
มาตรา ๖๑  การสั่งให้ข้าราชการตํารวจประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือส่วน

ราชการใด หรือสํารองราชการในส่วนราชการใด โดยให้พ้นจากตําแหน่งหน้าที่เดิมและโดยจะให้ขาด
จากอัตราเงินเดือนในตําแหน่งเดิมหรือไม่ก็ได้ ให้ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งได้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

(๑) นายกรัฐมนตรีสําหรับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
(๒) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสําหรับข้าราชการตํารวจทุกตําแหน่ง 
(๓) ผู้บัญชาการสําหรับข้าราชการตํารวจในกองบัญชาการหรือในส่วนราชการที่

เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ 
 
มาตรา ๖๒  การโอนข้าราชการตํารวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงาน

อ่ืนจะกระทําได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้นั้น โดยให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับโอนทําความตกลงกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

 
มาตรา ๖๓  ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๔๙ เป็นผู้สั่งบรรจุในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตํารวจหรือการโอนพนักงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็นข้าราชการตํารวจ ยกเว้นข้าราชการการเมือง ข้าราชการซึ่งอยู่ใน
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในระหว่าง
ทดลองปฏิบัติงาน ให้กระทําได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและสํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องการจะรับโอนผู้
นั้น โดยให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติทําความตกลงกับผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานสังกัดเดิม ในการนี้ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ทาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ราชการตํารวจจะได้รับ ทั้งนี้ ในการดําเนินการรับโอนการกําหนดตําแหน่ง ช้ันยศและอัตราเงินเดือน 
และการนับเวลาราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

(๒) การกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ 
(ก) ข้าราชการตํารวจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไป

ปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ถ้าผู้นั้นขอกลับเข้ารับราชการภายในกําหนดเวลาที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันออกจากราชการไปปฏิบัติงานดังกล่าว  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

(ข) ข้าราชการตํารวจซึ่งออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ต้องการที่จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติดําเนินการบรรจุและแต่งต้ัง  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

(ค) ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตํารวจหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงานไปแล้ว แต่ไม่รวมถึงข้าราชการการเมือง ข้าราชการซึ่ง
ออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ และเมื่อ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติเห็นสมควรรับบุคคลนั้นกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งข้าราชการตํารวจ ใน
การนี้ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการตํารวจจะได้รับ  ทั้งนี้ 
การดําเนินการให้กลับเข้ารับราชการ การกําหนดตําแหน่งชั้นยศ และอัตราเงินเดือน และการนับเวลา
ราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๖๔  ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ

ระดับ ส.๘ ระดับ ส.๗ และระดับ ส.๖ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. แล้ว 
การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจต้ังแต่ระดับ ส.๕ ลงมาให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ ให้คํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติ
หน้าที่ ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตํารวจตามรายงาน
ของผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกินสองขั้น ต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ตร. เป็นพิเศษ
เฉพาะราย 

 
มาตรา ๖๕  ข้าราชการตํารวจผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ก.ตร. จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็
ได้ 

 
มาตรา ๖๖  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ 

ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังและเลื่อนเงินเดือน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนด
ในกฎ ก.ตร. 
 

หมวด ๓ 
เงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มอ่ืน 

   
 
มาตรา  ๖๗๒๓  อัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้ เ ป็นไปตามบัญชีท้ าย

พระราชบัญญัตินี้ 
อัตราเงินประจําตําแหน่งและการรับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตํารวจให้

เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เงินประจําตําแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน 
ข้าราชการตํารวจตําแหน่งใด จะได้รับเงินประจําตําแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ใน

อัตราใดให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้สอดคล้องกับภาวะ

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตรา 
และไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาเพื่อ
การนั้นแล้ว การปรับให้กระทําโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนท้าย
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเป็น
ร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากทําให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตัวเลข
เงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาทและมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน 

การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้เข้าอันดับและขั้น ระดับและชั้น ระดับ
และขั้น หรือชั้นและขั้น แล้วแต่กรณี ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กําหนด และให้มีผลเป็นการแก้ไขขั้นหรือชั้น
เงินเดือนข้าราชการตํารวจที่กําหนดไว้ในกฎหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรา ๖๘  ให้ข้าราชการตํารวจได้รับเงินเดือนดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับ ส. ๙ 
(๒) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส. ๘ 
(๓) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส. ๗ 
(๔) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส. ๖ 
(๕)๒๔ ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอก (พิเศษ) ให้

ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๕ 
(๖)๒๕ ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๔ 
(๗)๒๖ ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๓ 

                                                 
๒๓ มาตรา ๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๔ มาตรา ๖๘ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๕ มาตรา ๖๘ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๘)๒๗ ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๒ 
(๙)๒๘ ข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก ร้อยตํารวจโท และร้อยตํารวจตรี ให้

ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๑ 
(๑๐)๒๙ ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๓ 
(๑๑)๓๐ ข้าราชการตํารวจยศจ่าสิบตํารวจ อัตราเงินเดือนจ่าสิบตํารวจ (พิเศษ) ให้

ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๒ 
(๑๒) ข้าราชการตํารวจยศจ่าสิบตํารวจ สิบตํารวจเอก สิบตํารวจโท และสิบตํารวจ

ตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป. ๑ 
(๑๓) ข้าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจสํารอง ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ. ๑ 
ให้ข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือนในขั้นตํ่าของระดับนั้นๆ ในกรณีที่

จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือตํ่ากว่าขั้นตํ่าหรือสูงกว่าขั้นสูงของระดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

ข้าราชการตํารวจตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นกว่าที่กําหนด
ไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นดังกล่าวและการรับเงินประจํา
ตําแหน่งไว้ด้วย 

วรรคสี่๓๑(ยกเลิก) 
วรรคห้า๓๒(ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๘/๑๓๓  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น เพื่อเป็นการเยียวยาให้

ข้าราชการตํารวจได้รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม ก.ตร. อาจ
กําหนดให้ข้าราชการตํารวจได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน่งตามที่
เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๖๙  ข้าราชการตํารวจอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะ

เศรษฐกิจ  ทั้งนี้ ตามจํานวน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๗๐  ข้าราชการตํารวจอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มอ่ืน หรือเงิน

ช่วยเหลือตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

                                                                                                                                            
๒๖ มาตรา ๖๘ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๗ มาตรา ๖๘ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๘ มาตรา ๖๘ (๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๙ มาตรา ๖๘ (๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๐ มาตรา ๖๘ (๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๑ มาตรา ๖๘ วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๒ มาตรา ๖๘ วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๓ มาตรา ๖๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๗๑  ข้าราชการตํารวจอาจได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่ประจําอยู่ใน
ต่างประเทศ หรือตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 
หมวด ๔ 

การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน 
   

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีที่ตําแหน่งข้าราชการตํารวจในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดใน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติว่างลง หรือผู้ดํารงตําแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บังคับบัญชา
ดังต่อไปนี้สั่งให้ข้าราชการตํารวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตําแหน่งนั้นได้ 

(๑) นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
(๒) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สําหรับตําแหน่งต้ังแต่จเรตํารวจแห่งชาติ รองผู้

บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือตําแหน่งเทียบเท่าลงมา 
(๓) ผู้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่า สําหรับตําแหน่งต้ังแต่ผู้บังคับการ พนักงาน

สอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือตําแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น 
(๔) ผู้บังคับการ หรือตําแหน่งเทียบเท่า สําหรับตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการ พนักงาน

สอบสวน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น 
ในกรณีที่ไม่มีการแต่งต้ังให้ข้าราชการตํารวจผู้ใดรักษาราชการแทนและมีผู้ดํารง

ตําแหน่งรองของตําแหน่งนั้น ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
รองหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยของตําแหน่งดังกล่าว ให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้รักษาราชการแทนในตําแหน่งนั้น ถ้ามีผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือผู้ช่วยหลายคน ให้
ผู้มีอาวุโสตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีทั้งผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือ
ผู้ช่วย หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ก็ให้ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรผู้มีอาวุโสตามท่ีกําหนด
ในระเบียบ ก.ตร. ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน 

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ข้าราชการตํารวจที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ตามมาตรา ๕๑ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) เป็นการย้อนหลัง การปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อํานาจใน
ตําแหน่งเดิมที่ได้กระทําไปก่อนมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้เป็นอันใช้ได้ 

 
มาตรา ๗๓  นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ อํานาจในการสั่ง การอนุญาต 

การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ และการดําเนินการด้านอื่นที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดใน
กิจการของแต่ละกองบัญชาการ ให้ผู้บัญชาการของแต่ละกองบัญชาการนั้น เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

ในการปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ผู้บัญชาการจะ
มอบหมายให้รองผู้บัญชาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีหน้าที่กํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้
บัญชาการตามวรรคหนึ่ง และให้มีอํานาจแนะนําและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตาม
วรรคหนึ่ง 

ในกรณีจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการหรือการระงับความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใช้อํานาจของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะระงับการใช้
อํานาจของผู้บัญชาการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวและใช้อํานาจนั้นด้วยตนเองก็ได้  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ต.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๗๔  เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติอํานาจ

ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดที่ผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการ
มอบอํานาจไว้ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานอาจมอบ
อํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือผู้ช่วยหรือผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ถัดลงไปตามลําดับหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าหรือข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในส่วนราชการ
หรือในหน่วยงานนั้นปฏิบัติราชการแทนได้ 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งให้ทําเป็นหนังสือ และให้ผู้มอบอํานาจมีหน้าที่แนะนํา 
กํากับ และติดตามการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจ และในกรณีที่เห็นว่าผู้รับมอบอํานาจปฏิบัติ
ราชการในเรื่องใดโดยไม่สมควร ให้มีอํานาจแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจนั้นได้ 

เมื่อมีการมอบอํานาจแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้น และจะ
มอบอํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจไว้
เป็นกรณี ๆ ไป 

 
มาตรา ๗๕  ให้ผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา ๗๒ มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่ง

ตนแทน 
ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง

ให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอํานาจและ
หน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการ
แทน 

การส่ังให้รักษาราชการแทนให้มีผลนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งต้ังเข้ารับหน้าที่และให้ผู้
ดํารงตําแหน่งรองหรือตําแหน่งผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งต้ัง
เข้ารับหน้าที่  ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปแล้วในระหว่างเป็นผู้รักษา
ราชการแทน 

 
มาตรา ๗๖  ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีกําหนดให้อํานาจหรือหน้าที่ใดเป็นของปลัดกระทรวง การใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ดังกล่าวสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ถือเป็นอํานาจและหน้าที่
ของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

 
หมวด ๕ 

วินัยและการรักษาวินัย 
   

 
มาตรา ๗๗  ข้าราชการตํารวจต้องถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทาง

ราชการ มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของตํารวจตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. และต้องรักษาวินัย
ตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด 

กฎ ก.ตร. ตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๗๘  การกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ การไม่รักษาวินัยตามที่

บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของตํารวจ และนโยบายของ
รัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 

(๒) ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่ง
นั้นจะทําให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็น
เป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้า
ผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

(๓) ต้องรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ ผู้น้อย 
(๔) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
(๕) ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้น

แต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทํา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการ

กลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติ
ราชการ 

(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่
ประชาชนผู้ติดต่อราชการ หรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความ
สุภาพเรียบร้อยโดยห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในการ
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 

(๙) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความต้ังใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑๐) ต้องไม่กระทําการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตํารวจ 
(๑๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควร

ต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
(๑๒) ต้องไม่ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร 
(๑๓) ต้องไม่กระทําการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 
(๑๔) ต้องไม่กระทําด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการบังคับผู้บังคับบัญชาเป็น

ทางให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยตํารวจ 
(๑๕) ต้องไม่กระทําหรือละเว้นการกระทําใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

หรือทําให้เสียระเบียบแบบแผนของตํารวจ 
(๑๖) ต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสีย

ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของ
ตน 

(๑๗) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มี
ลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

(๑๘) กระทําการหรือไม่กระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 
 
มาตรา ๗๙  การกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่การกระทําดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืน

ได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ 
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่

ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มี
เหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

(๓) เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทําร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(๔) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) กระทําการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
(๖) กระทําหรือละเว้นการกระทําใด ๆ รวมทั้งการกระทําผิดตามมาตรา ๗๘ อันเป็น

เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
(๗) กระทําการหรือไม่กระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 
 
มาตรา ๘๐  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี

วินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่ง
มีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 

วิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และการป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรจะกล่าวหาว่าข้าราชการตํารวจผู้ใดกระทําผิดวินัยให้
ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันทีตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๖ 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้และตามหมวด ๖ หรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย 

 
มาตรา ๘๑  เมื่อมีความจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในการรักษา

วินัยและปราบปรามข้าราชการตํารวจผู้ก่อการกําเริบ หรือเพื่อบังคับข้าราชการตํารวจผู้ละทิ้งหน้าที่
ให้กลับทําหน้าที่ของตนผู้บังคับบัญชาอาจใช้อาวุธหรือกําลังบังคับได้ และถ้าได้กระทําโดยสุจริตตาม
สมควรแก่เหตุแล้ว ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ช่วยเหลือไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

เมื่อมีเหตุดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาจะต้องรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ตามลําดับช้ันจนถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติโดยเร็ว 

 
มาตรา ๘๒  โทษทางวินัยมี ๗ สถาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ทัณฑกรรม 
(๓) กักยาม 
(๔) กักขัง 
(๕) ตัดเงินเดือน 
(๖) ปลดออก 
(๗) ไล่ออก 
การลงโทษภาคทัณฑ์ ได้แก่ การลงโทษแก่ผู้กระทําผิดอันควรต้องรับโทษสถานหนึ่ง

สถานใด แต่มีเหตุอันควรปรานีจึงเพียงแค่แสดงความผิดผู้นั้นให้ปรากฏไว้ 
การลงโทษทัณฑกรรม ได้แก่ การให้ทํางานโยธา การให้อยู่เวรยาม นอกจากหน้าที่

ประจํา หรือการให้ทํางานสาธารณประโยชน์ซึ่งต้องไม่เกินหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน 
การลงโทษกักยาม ได้แก่ การกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สมควรตามที่จะ

กําหนด 
การลงโทษกักขัง ได้แก่ การขังในที่จัดไว้เพื่อควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือหลายคน

รวมกันตามที่จะได้มีคําสั่ง 
การลงโทษกักยามหรือกักขังจะใช้งานโยธาหรืองานอื่นของทางราชการด้วยก็ได้แต่

ต้องไม่เกินหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน 
 
มาตรา ๘๓  การลงโทษข้าราชการตํารวจให้ทําเป็นคําสั่งโดยระบุในคําสั่งด้วยว่าผู้

ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใด 
วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 
 

หมวด ๖ 
การดําเนินการทางวินัย 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๘๔  เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตํารวจผู้ใด

กระทําผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่
ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ 

ในการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ และให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงภายในเวลาที่กําหนด ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา
ว่ากระทําผิดวินัยให้สั่งยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ให้ดําเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๖ แล้วแต่กรณีทันที 

 
มาตรา ๘๕  เมื่อข้าราชการตํารวจถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้

ผู้บังคับบัญชานําสํานวนการสืบสวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๘๔ มาพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙ 
 
มาตรา ๘๖  เมื่อข้าราชการตํารวจถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้

แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้  ทั้งนี้ เพื่อให้
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหา เมื่อดําเนินการแล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิด
วินัย ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ แล้วแต่กรณี ถ้าฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระทําผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง 

ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 
เป็นผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ข้าราชการตํารวจตําแหน่งต่างกันถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงร่วมกันให้ผู้มีอํานาจสําหรับผู้ถูกกล่าวหาที่มีตําแหน่งในระดับสูงกว่าเป็นผู้สั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตาม
มาตรา ๑๐๑ และผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้
ผู้บังคับบัญชาดําเนินการสั่งการตามผลการสอบสวนโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ
ดําเนินการสอบสวนใหม่ แต่ทั้งนี้ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
เท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง
และนําสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 

 
มาตรา ๘๗  หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาเกี่ยวกับการสืบสวน และการ

สอบสวนที่ต้องดําเนินการตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 
ในการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ 

หรือมาตรา ๙๐ ให้พิจารณาสั่งการให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันได้รับสํานวน เว้นแต่มี
เหตุจําเป็นตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ซึ่งทําให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าวก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน ในการนี้ หาก
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ข้าราชการตํารวจผู้ถูกกล่าวหากลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อน และให้ถือว่าไม่เป็น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสืบสวนหรือสอบสวน แล้วแต่กรณี นับแต่วันครบกําหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าการ
พิจารณาสั่งการในเรื่องนั้นจะเสร็จสิ้นและมีคําสั่ง 

ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. จะดําเนินการทาง
วินัยโดยไม่ต้องสืบสวนหรือสอบสวนก็ได้ 

 
มาตรา ๘๘  เมื่อมีเหตุจําเป็นจะต้องกักตัวข้าราชการตํารวจซึ่งถูกกล่าวหาไว้เพื่อ

ประโยชน์ในการสอบสวน เช่น จะหลบหนี หรือจะไปทําร้าย หรือข่มขู่ผู้เสียหายหรือพยาน ให้
ผู้บังคับบัญชามีอํานาจกักตัวข้าราชการตํารวจนั้นระหว่างดําเนินการสอบสวนได้เท่าที่จําเป็นแก่การ
สอบสวน แต่ต้องไม่เกินอํานาจลงโทษกักขังของผู้สั่งกักตัวและต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่งถูกลงโทษกักยามหรือกักขังให้หักจํานวน
วันที่ถูกกักตัวออกจากระยะเวลากักยามหรือกักขังด้วย และในกรณีที่ถูกลงโทษทัณฑกรรม ให้ถือว่า
การถูกกักตัวเป็นการรับโทษสําหรับความผิดนั้นแล้ว 

 
มาตรา ๘๙  ข้าราชการตํารวจผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชา

สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับ
ความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สําหรับการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูก
ลงโทษทัณฑกรรม 

ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้กระทําผิดวินัยควรได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอํานาจสั่งลงโทษ 
ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของตนที่มีอํานาจ เพื่อให้พิจารณาดําเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทําทัณฑ์
บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาจะมีอํานาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาใน
สถานโทษและอัตราโทษได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๙๐  ข้าราชการตํารวจผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอํานาจตาม

มาตรา ๗๒ สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะ
นํามาประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษตํ่ากว่าปลดออก 

การพิจารณาสั่งลงโทษของผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ (๒) (๓) และ (๔) ให้ผู้มีอํานาจ
ดังกล่าวต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอ โดยคณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยรองหัวหน้าหน่วยงานนั้นทุกคน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

ผู้ถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าผู้นั้น
ลาออกจากราชการ 

 
มาตรา ๙๑  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตํารวจผู้ใดแล้ว 

ให้รายงานการดําเนินการทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชาที่มีตําแหน่งเหนือผู้ดําเนินการทางวินัยและผู้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ
หรือการลงโทษเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอํานาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรือ
อัตราโทษที่หนักขึ้น ลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดยให้ทําทัณฑ์บนเป็น
หนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความในคําสั่งเดิมให้ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที่เห็นว่าควรดําเนินการอย่าง
ใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรมก็ให้มีอํานาจดําเนินการหรือสั่ง
ดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี โดยการสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น ต้องไม่เกิน
อํานาจของตนตามมาตรา ๘๙ และการเพิ่มอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่เกินอํานาจนั้น
ด้วย ถ้าเกินอํานาจของตน ก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นตามลําดับเพื่อให้พิจารณา
ดําเนินการตามควรแก่กรณี  ทั้งนี้ ถ้าเห็นว่าการจะสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษน้ันกรณีเป็นการกระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้รายงานต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อให้พิจารณาดําเนินการ 

ในกรณีที่ผู้ บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามมาตรา ๘๙ สั่งยุติเรื่อง หรือสั่งงดโทษ
ข้าราชการตํารวจผู้ใดไปแล้ว แต่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเห็นว่ากรณีเป็นการกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง หรือเมื่อได้รับรายงานที่ผู้บังคับบัญชาตามวรรคสองเห็นว่ากรณีเป็นการกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ก็ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๘๖ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ ไว้แล้ว ก็ให้ดําเนินการตามมาตรา ๙๐ 

เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีคําสั่งใหม่ และในคําสั่ง
ดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิมด้วย พร้อมทั้งระบุวิธีการดําเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคําสั่งเดิม
รับโทษที่เพิ่มขึ้นหรือกลับคืนสู่ฐานะเดิม แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๙๒  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือสั่งให้

ข้าราชการตํารวจออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ตร. พิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะต้อง
สอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่ ให้ ก.ตร. มีอํานาจสอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่ในเรื่องนั้น
ได้ตามความจําเป็นโดยจะสอบสวนเองหรือต้ังอนุกรรมการหรือให้คณะกรรมการสอบสวน สอบสวน
เพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่แทนก็ได้ หรือกําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญที่ต้องการทราบส่งไป เพื่อให้
คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งต้ังไว้เดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได้ด้วย 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้ให้นํามาตรา ๙๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๙๓  ให้ผู้สืบสวน กรรมการสืบสวน และกรรมการสอบสวน เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา และให้กรรมการสอบสวนมีอํานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอํานาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน 
และโดยเฉพาะให้มีอํานาจเรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของ
รัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 
มาตรา ๙๔  ข้าราชการตํารวจผู้ใดถูกสอบสวนในกรณีการกระทําความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรงหรือมีกรณีที่ถูกช้ีมูลความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ปราบปรามการทุจริตไว้แล้ว แม้ต่อมาข้าราชการตํารวจผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้วก็ให้ทําการ
สอบสวนต่อไปได้ แต่ต้องดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันออกจากราชการ 

การดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้เสมือนว่าผู้
นั้นยังมิได้ออกจากราชการ เว้นแต่กรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยที่
จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม หรือกักขัง ก็ให้งดโทษนั้นเสีย 

 
มาตรา ๙๕  ข้าราชการตํารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง

จนถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็น
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชา
อ่ืนตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟัง
ผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยว่าผู้นั้น
มิได้กระทําผิดหรือกระทําผิดไม่ถึงกับถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืนก็ให้ผู้มีอํานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่ง
ในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น 

เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการตํารวจผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตาม
วรรคหนึ่งแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืน
อีก ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอํานาจ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๘๔ และแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ 
ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับคําสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือ
ได้รับคําสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ ที่มิใช่เป็นการลงโทษ ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการ
ตํารวจตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงิน
ดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบว่าด้วยการนั้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการ
สอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๙๖  ข้าราชการตํารวจผู้ใดมีกรณีที่อาจถูกสืบสวนหรือสอบสวนว่ามีการ

กระทําผิดวินัยแต่ได้ออกจากราชการก่อนดําเนินการสืบสวนหรือสอบสวน หากภายหลังได้กลับเข้ารับ
ราชการใหม่ภายในห้าปี ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ ดําเนินการสั่งให้มีการสืบสวน
หรือสอบสวนต่อไป 

 
หมวด ๗ 

การออกจากราชการ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๙๗  ข้าราชการตํารวจออกจากราชการเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๙๙ 
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา 

๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓ 
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 
การออกจากราชการของข้าราชการตํารวจเฉพาะผู้ที่ต้องรับราชการตามกฎหมายว่า

ด้วยการรับราชการทหาร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 
มาตรา ๙๘  ผู้ใดได้รับบรรจุเข้าเป็นข้าราชการตํารวจ หากภายหลังปรากฏว่าขาด

คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตาม
มาตรา ๔๕ ต้ังแต่ก่อนได้รับการบรรจุ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให้ออกจากราชการ แต่ทั้งนี้ไม่
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจหน้าที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดที่ได้รับจากทางราชการก่อนมีคําสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้
ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ 

 
มาตรา ๙๙  ข้าราชการตํารวจผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ย่ืนหนังสือขอ

ลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปช้ันหนึ่ง เพื่อให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื่น
ตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ในกรณีที่ข้าราชการตํารวจขอลาออกเพื่อดํารงตําแหน่งที่กําหนดโดยรัฐธรรมนูญ
ตําแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ให้การลาออกมีผลนับต้ังแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื่น
ตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. เห็นว่าจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะยับย้ังการลาออกไว้เป็น
เวลาไม่เกินสามเดือนนับแต่วันขอลาออกก็ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการ
ยับย้ังการลาออกจากราชการให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. 

 
มาตรา ๑๐๐  ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการตํารวจออกจาก

ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้ แต่ในการสั่งให้ออก
จากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน นอกจากให้ทําได้ในกรณีที่ระบุไว้ในมาตราอื่นแห่ง
พระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว ให้ทําได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย 
คือ 

(๑) เมื่อข้าราชการตํารวจผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดย
สม่ําเสมอ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) เมื่อข้าราชการตํารวจผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทาง
ราชการ 

(๓) เมื่อข้าราชการตํารวจผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๔๘ (๑) (๔) (๕) หรือ
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

(๔) เมื่อข้าราชการตํารวจผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ 
ก.ตร. 

 
มาตรา ๑๐๑  ข้าราชการตํารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า

หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับตําแหน่งในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และผู้บังคับบัญชาตําแหน่งต้ังแต่ผู้กํากับการ
หรือเทียบเท่าผู้กํากับการขึ้นไปเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่
ราชการ ก็ให้ผู้มีอํานาจดังกล่าวสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้
จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
โดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาได้
ด้วย เมื่อได้มีการสอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการหรือผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า 
สมควรให้ออกจากราชการ ก็ให้ผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเสนอเรื่องต่อผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ เพื่อ
พิจารณาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได้ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อทําการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา
ตามมาตรา ๘๖ ในเรื่องที่จะต้องสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ 
ได้สอบสวนไว้แล้ว ผู้มีอํานาจตามวรรคหนึ่งจะใช้สํานวนการสอบสวนนั้นมาพิจารณาดําเนินการโดยไม่
ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ 
ก.ตร. 

 
มาตรา ๑๐๒  เมื่อข้าราชการตํารวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

และได้มีการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นั้นกระทําผิดที่จะถูกลงโทษปลดออก
หรือไล่ออกแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการ
เสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนได้ 

 
มาตรา ๑๐๓  เมื่อข้าราชการตํารวจผู้ใดถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกใน

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่
ออก หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให้ผู้
นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๐๔  ในการออกจากราชการของข้าราชการตํารวจตําแหน่งต้ังแต่ผู้บังคับ
การ พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป หากเป็นกรณีการออกจาก
ราชการตามมาตรา ๙๗ ให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

การพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการตํารวจ ตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ จเร
ตํารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือตําแหน่งเทียบเท่า ให้นําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย 

 
หมวด ๘ 

การอุทธรณ์ 
   

 
มาตรา ๑๐๕  ข้าราชการตํารวจผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน ให้

อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงโทษ แต่ในกรณีที่ผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติเป็นผู้สั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร. 

(๒) กรณีถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้
อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ ก.ตร. 

การอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน

สองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ที่ทําให้
การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่
ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน 

หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎ ก.ตร. 

 
มาตรา ๑๐๕/๑๓๔  ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดสั่งเพิกถอนหรือแก้ไข

คําสั่ง ในเรื่องใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจ ก.ตร. หรือ ก.ต.ช. แล้วแต่กรณี ในการสั่ง
การ ตามสมควรเพื่อเยียวยาและแก้ไขหรือดําเนินการตามที่เห็นสมควร 

 
หมวด ๙ 

การร้องทุกข์ 
   

 
มาตรา ๑๐๖  ข้าราชการตํารวจผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อ

ตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรือเกิดจากการปฏิบัติโดยมิ
                                                 

๓๔ มาตรา ๑๐๕/๑ เพิ่มโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง การ
แก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ชอบของผู้บังคับบัญชาต่อตน ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือ ก.ตร. แล้วแต่กรณี เพื่อขอให้
แก้ไขได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด ๘ ให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในหมวดนั้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์ เหตุแห่งการร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

 
หมวด ๑๐ 

เครื่องแบบตํารวจ 
   

 
มาตรา ๑๐๗  ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตํารวจ รวมทั้งการแต่งว่า

จะสมควรอย่างไร เมื่อไร และโดยเงื่อนไขประการใดนั้น ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๐๘  ผู้ใดแต่งเครื่องแบบตํารวจโดยไม่มีสิทธิ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่

สามเดือนถึงห้าปี 
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทําภายในเขตซึ่งประกาศใช้กฎอัยการ

ศึก หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทําความผิดอาญา ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่ง
ปีถึงสิบปี 

 
มาตรา ๑๐๙  ข้าราชการตํารวจผู้ใดแต่งเครื่องแบบตํารวจในขณะกระทําความผิด

อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีกําหนดโทษจําคุกอย่างสูงต้ังแต่หนึ่งปี
ขึ้นไป ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี 

 
มาตรา ๑๑๐  ผู้ใดแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตํารวจและกระทํา

การใด ๆ อันทําให้ราชการตํารวจถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง หรือทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ราชการ
ตํารวจ หรือทําให้บุคคลอ่ืนหลงเชื่อว่าตนเป็นตํารวจ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับต้ังแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทําภายในเขตซึ่งประกาศใช้กฎอัยการ
ศึก หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทําความผิดอาญา ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่ง
ปีถึงสิบปี 

 
มาตรา ๑๑๑  ในการแสดงภาพยนตร์ ละคร หรือการแสดงอื่นใดทํานองเดียวกันที่

ประสงค์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน หากผู้แสดงประสงค์จะแต่งเครื่องแบบตํารวจ หรือแต่งกายโดยใช้
เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตํารวจ ให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการแสดงนั้นหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายแจ้งต่อหัวหน้าสถานีตํารวจแห่งท้องที่ที่จะทําการแสดงเช่นว่านั้นทราบ  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

ลักษณะ ๗ 
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

   
 
มาตรา ๑๑๒  ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรียกว่า 

“กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา 

 
มาตรา ๑๑๓  กองทุนประกอบด้วย 
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น

หรือมูลนิธิ 
(๓) ดอกผลที่เกิดจากกองทุน 
คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้นําเงินค่าเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่เป็นอํานาจของ

ข้าราชการตํารวจและเงินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เฉพาะส่วนที่จะต้องนําส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน ให้เป็นของกองทุนโดยไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้ 

เงิน ดอกผลและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้อง
นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

 
มาตรา ๑๑๔  เงิน ดอกผลและทรัพย์สินที่ประกอบขึ้นเป็นกองทุนจะต้องจัดการเพื่อ

ประโยชน์ภายในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 
มาตรา ๑๑๕  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้

บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจํานวนสองคน เป็นกรรมการ 

ให้ประธานกรรมการแต่งต้ังข้าราชการตํารวจเป็นเลขานุการคนหนึ่ง และ
ผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 

 
มาตรา ๑๑๖  คณะกรรมการบริหารกองทุน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และตามนโยบายที่ ก.ต.ช. 

กําหนด 
(๒) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการตํารวจในการทําหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ระเบียบดังกล่าวเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ช. แล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

(๓) จัดวางระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสํานัก
งบประมาณและผู้แทนกรมบัญชีกลางเสนอแนะ 

(๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ่ายเงินของกองทุน 
(๕) ออกระเบียบกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๖) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
มอบหมาย 

(๗) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งในการบริหารกองทุน 
(๘) รายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนต่อ ก.ต.ช. 
 
มาตรา ๑๑๗  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินและบัญชี ส่งผู้สอบ

บัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี 
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วทํา

รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อ ก.ต.ช. และกระทรวงการคลัง 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๑๘  ให้ส่วนราชการที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรม

ตํารวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติขึ้นใหม่ 

ทั้งนี้ โดยให้สํานักงานกําลังพล สํานักงานส่งกําลังบํารุง สํานักงานแผนงานและ
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ สํานักงานเลขานุการกรม กองการเงิน กอง
การต่างประเทศ กองคดี และกองวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง เป็นส่วนราชการหรือ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตามมาตรา ๑๐ (๑) สําหรับส่วนราชการ
นอกจากนั้น ให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ (๒) ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราช
กฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๐ กําหนดเป็นอย่างอื่น  ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๑๙  ผู้ใดเป็นข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการตํารวจตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตํารวจอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๒๐  ผู้ใดมียศตํารวจหรือว่าที่ยศตํารวจลําดับใดตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

อ่ืนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ยศตํารวจหรือว่าที่ยศตํารวจลําดับนั้นตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๒๑  ผู้ใดเป็นพลตํารวจสํารองพิเศษ พลตํารวจพิเศษ และพลตํารวจสมัคร

ตําแหน่งลูกแถวหรือเทียบลูกแถวในส่วนราชการใดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน และดํารงตําแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ในส่วนราชการนั้น
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๒๒  ตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการหรือเทียบผู้ช่วยผู้บัญชาการในส่วนราชการ

ใดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ได้รับการกําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้เป็นตําแหน่งรองผู้บัญชาการหรือเทียบรองผู้บัญชาการในส่วนราชการนั้นของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ใดดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการหรือเทียบผู้ช่วยผู้บัญชาการในส่วนราชการใด
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการหรือเทียบรองผู้บัญชาการในส่วนราชการนั้นของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดาตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการหรือเทียบผู้ช่วยผู้บัญชาการที่ปรับเป็นตําแหน่ง
รองผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ ก.ตร. ดําเนินการให้มีการยุบเลิกให้เหลือจํานวนเท่าที่
จําเป็น และให้นําตําแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ยุบเลิกดังกล่าวไปเพิ่มเป็นตําแหน่งและอัตราเงินเดือน
ตามมาตรา ๔๔ (๖) ลงมา 

 
มาตรา ๑๒๓  ข้าราชการตํารวจผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออก

จากราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจสั่ง
ลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 
๒๕๒๑ ส่วนการสอบสวนการพิจารณา และการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการ ให้
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ 

(๑) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตาม
กฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จ 

(๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี
นั้น เป็นอันใช้ได้ 

กรณีที่ได้มีการส่งเรื่องหรือนําสํานวนสอบสวนเสนอหรือส่งให้คณะอนุกรรมการ
สามัญประจํากระทรวง  หรือ ก .ตร .  พิจารณาตามกฎหมายที่ ใช้ บังคับอยู่ ในขณะนั้น และ
คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง หรือ ก.ตร. พิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ ให้ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๒๔  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๐๕ 
ผู้ใดมีสิทธิร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ และ

พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ได้ตามมาตรา ๑๐๖ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๒๕  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิให้
แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติโดย
ตําแหน่งตามมาตรา ๑๗ (๑) ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน และให้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้บังคับในการสรรหานั้น ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกเมื่อคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติตามมาตรา ๑๗ เข้ารับหน้าที่ 

 
มาตรา ๑๒๖  ให้ดําเนินการเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๓๐ (๒) ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ในระหว่างดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการข้าราชการตํารวจตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 
 
มาตรา ๑๒๗  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาหรือออกกฎกระทรวง 

กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ หรือยังมิได้มีมติเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้นําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือกรณีที่กําหนดไว้
แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๘  การใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการหรือเคยดําเนินการได้ตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบข้าราชการตํารวจ กฎหมายว่าด้วยวินัยตํารวจ กฎหมายว่าด้วยยศตํารวจ และกฎหมายว่า
ด้วยเครื่องแบบตํารวจ ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
นี้ จะดําเนินการได้ประการใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. กําหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. ๓๕บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจ 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๓๕ บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจ แก้เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตํารวจ๓๖ 
 

๑. ประเภทบริหาร 
ตําแหน่ง 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.) หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) 

ตําแหน่ง 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 

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

๑๓,๐๐๐ 
 

๙,๙๐๐ 
 

๕,๖๐๐ 
 

๕,๖๐๐ 
 

๓,๕๐๐ 
 

                                                 
๓๖ บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการตํารวจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการ
ตํารวจซึ่งประกอบด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัติว่าด้วย
วินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ พระราชบัญญัติยศตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐ และพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ทําให้มีบทบัญญัติ
หลายประการไม่เหมาะสมแก่การพัฒนาระบบงานของตํารวจในสภาพการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น จึงสมควร
ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวโดยนํามาบัญญัติรวมไว้เป็นกฎหมายฉบับเดียวให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่
เกี่ยวกับข้าราชการตํารวจ โดยกําหนดให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานผู้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติและกองบัญชาการเพื่อกระจายอํานาจไปยังกองบัญชาการมากขึ้น โดยให้มี
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายการบริหารราชการ
ตํารวจ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารราชการและการดําเนินงานของข้าราชการตํารวจให้เป็นไปตาม
นโยบายนั้น และกําหนดให้การบริหารงานบุคคลเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการ
ตํารวจ (ก.ตร.) โดยเฉพาะ อันมีผลให้การจัดระบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการบริหารราชการ การ
บริหารงานบุคคล การบังคับบัญชา การแต่งต้ังและโยกย้ายหรือการดําเนินการทางวินัยเกิดความเป็น
ธรรม ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้กําหนดให้มีตําแหน่งข้าราชการตํารวจ
ประเภทไม่มียศและกําหนดตําแหน่งพนักงานสอบสวนแยกต่างหากจากตําแหน่งข้าราชการตํารวจที่มี
อยู่เดิม เพื่อเป็นการพัฒนางานสอบสวนซึ่งถือเป็นกระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้นที่สําคัญ ตลอดจน
จัดให้มีกองทุน เพื่อสนับสนุนและพัฒนางานเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา อันจะทําให้
การดําเนินกระบวนการยุติธรรมในส่วนซึ่งข้าราชการตํารวจเป็นผู้รับผิดชอบมีศักยภาพย่ิงขึ้น  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับ
ที่ ๑๗ เรื่อง มอบอํานาจบริหารราชการแผ่นดิน๓๗ 
 
[ยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๒๘ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และฉบับที่ 
๑๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙] 
 
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับ
ที่ ๑๘ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ๓๘ 
 
[ยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๒๘ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และฉบับที่ 
๑๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙] 
 
                                                 

๓๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๙๘ ก/หน้า ๖/๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ 
๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๙๘ ก/หน้า ๗/๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับ
ที่ ๒๘ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และฉบับที่ ๑๘ ลงวันที่ ๒๒ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙๓๙ 
 
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๔๐ 
 

มาตรา ๖  ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖๗ วรรคสามแห่ง
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้นําพระราช
กฤษฎีกาเกี่ยวกับเงินประจําตําแหน่งที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 
๒๕๓๘ มาใช้บังคับกับการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี้โดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ข้าราชการตํารวจมีภารกิจหลัก
ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา และ
การอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ สมควรมีบัญชี
อัตราเงินเดือนและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งเป็นการเฉพาะ รวมท้ังปรับปรุงโครงสร้างระบบ
เงินเดือนของข้าราชการตํารวจบางตําแหน่งให้ได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
ตํารวจแห่งชาติ๔๑ 

 
ข้อ ๗  ให้ ก.ต.ช. และ ก.ตร. ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

พ้นจากตําแหน่ง 
 
ข้อ ๘  ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ (๔) ให้ ก.ต.ช. 

ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม และผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และให้ผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

                                                 
๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๐๕ ก/หน้า ๑๓/๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๑๗ ก/หน้า ๑/๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง/หน้า ๒๐/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๙  ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ 
(๔) ให้ ก.ตร. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ ผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ เลขาธิการ ก.พ. จเรตํารวจแห่งชาติ และ
รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการข้าราชการตํารวจโดยตําแหน่ง 

 
ข้อ ๑๐  การใดอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ แต่การดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ให้ ก.ต.ช. ตามข้อ ๑ หรือ 
ก.ตร. ตามข้อ ๓ แล้วแต่กรณี พิจารณาดําเนินการตามสมควร 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
ตํารวจแห่งชาติ๔๒ 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
ตํารวจแห่งชาติ๔๓ 
 
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๔๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้น
ไป 

 
มาตรา ๗  ในวาระเริ่มแรก ให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการตํารวจที่ได้รับอยู่เดิมเข้า

สู่อัตราเงินเดือนในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ข้าราชการตํารวจระดับ พ.๑ ระดับ พ.๒ ระดับ ป.๑ ระดับ ป.๒ ระดับ ป.๓ 

ระดับ ส.๑ ระดับ ส.๒ และระดับ ส.๓ ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับอยู่เดิมตามบัญชี
อัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัตินี้อีกหนึ่งขั้น 

 
มาตรา ๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการตํารวจให้เหมาะสม เป็นธรรม และได้มาตรฐาน โดยคํานึงถึงค่าครองชีพที่
เปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกต่างระหว่างรายได้
ของข้าราชการต่างประเภทกันและปัจจัยอ่ืนที่จําเป็น สมควรปรับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ตํารวจให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง/หน้า ๒๔/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง/หน้า ๒๘/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๔๓ ก/หน้า ๑๐/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการตํารวจ๔๕ 

 
ข้อ ๕  ให้ ก.ตร. ดําเนินการออกกฎ ก.ตร. เพื่อปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 
 
ข้อ ๖  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการออกกฎ ก.ตร. ตามข้อ ๕ ให้นํากฎ ก.ตร. ประกาศ 

มติ หรือกรณีที่กําหนดไว้แล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งนี้ จนกว่าจะ
มี กฎ ก.ตร. ตามข้อ ๕ ขึ้นใช้บังคับ 

 
ข้อ ๗  คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกฤทธิ์/ผู้จัดทํา 
๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
เอกฤทธิ์/ปรับปรุง 

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

วริญา/เพิ่มเติม 
ปัญญา/ตรวจ 

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 

ปริญสินีย์/เพิ่มเติม 
ปัญญา/ตรวจ 

๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

                                                 
๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง/หน้า ๓๑/๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 


