
 
 

พระราชบัญญัติ 
ต ารวจแห่งชาต ิ
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เป็นปทีี่  ๗  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้ 

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจเป็นไปตามระบบคุณธรรม  มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใด 

ใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบ  และให้ข้าราชการต ารวจประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมแก่เกียรติศักดิ์ 

ของต ารวจ  และอยู่ในจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  และเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิรูปประเทศ 

ตามมาตรา  ๒๕๘  ง.  ด้านกระบวนการยุติธรรม  (๔)  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไข 

ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 

ของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๒) พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(๓) พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๔) พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๕) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๘/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

(๖) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

(๗) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑๔/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

(๘) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๔๔/๒๕๕๘  เรื่อง  การแก้ไขปัญหา 

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจ  ลงวันที่  ๔  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘ 

(๙) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๗/๒๕๕๙  เรื่อง  การก าหนดต าแหน่ง 

ของข้าราชการต ารวจซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการสอบสวน  ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๑๐) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ลงวันที่  ๒๖  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๑๑) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๗/๒๕๖๐  เรื่อง  การปรับปรุงระบบ 

การพิจารณาแต่งตั้งของข้าราชการต ารวจ  ลงวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



“ข้าราชการต ารวจ”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้

โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และให้หมายความ

รวมถึงข้าราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่

ราชการต ารวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย 

“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพ่ือการสืบสวน  สอบสวน  การป้องกันและปราบปราม  

การกระท าความผิดทางอาญา 

“กองบัญชาการ”  หมายความรวมถึงส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

กองบัญชาการด้วย 

“กองบังคับการ”  หมายความรวมถึงส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

กองบังคับการด้วย 

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และมีอ านาจออกกฎกระทรวง 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้

ลักษณะ  ๑ 

บททั่วไป 
 
 

มาตรา ๖ ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชา 

ของนายกรัฐมนตรี  และมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์   พระราชินี   พระรัชทายาท   

ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์  ผู้แทนพระองค์  และพระราชอาคันตุกะ 

(๒) ดูแล  ควบคุม  และก ากับการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจซึ่ งปฏิบัติการ 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น 

(๓) ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 

(๔) รักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยของประชาชน  และความมั่นคงของราชอาณาจักร 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของขา้ราชการต ารวจหรอื

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(๖) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ 

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

หน้าที่และอ านาจตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดการจราจรภายในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดความผิดทางอาญาขึ้นส าหรับการกระท าใดเป็นการเฉพาะ  และ  

ตกอยู่ภายใต้หน้าที่และอ านาจของข้าราชการต ารวจหรือส านักงานต ารวจแห่งชาติตาม  (๓)  (๔)   

หรือ  (๕)  จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนหน้าที่และอ านาจตาม  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  เฉพาะในส่วนที่

เกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใดก็ได้  ในกรณีเช่นนั้น  ให้ข้าราชการต ารวจและส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

พ้นจากหน้าที่และอ านาจดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  และ

ให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นพนักงาน  

ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

มาตรา ๗ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดระบบการบริหาร  การปฏิบัติงานด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา  การรักษาความสงบเรียบร้อย  และการรักษาความปลอดภัย 

ของประชาชนให้เหมาะสมกับความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน  โดยต้องให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และชุมชนมีส่วนร่วม  ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย  งบประมาณ   

และอาสาสมัคร  ตลอดจนการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัตงิานต ารวจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่  

ก.ต.ช.  ก าหนด  

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สถานีต ารวจใด  ให้ใช ้

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจและกิจการในสถานีต ารวจนั้น  โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 

เป็นรายได้แผ่นดิน 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  หรือชุมชน  ตามวรรคหนึ่ง   

ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน   

หรือชุมชนนั้น 

มาตรา ๘ ข้าราชการต ารวจ  มี  ๒  ประเภท  ได้แก่ 

(๑) ข้าราชการต ารวจที่มียศ  ได้แก่  ผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๖๒ 

(๒) ข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ  ได้แก่  ผู้ด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงานตามมาตรา  ๖๑  (๒)  

และ  (๕)  ตามที่  ก.ตร.  ก าหนด  

การก าหนดประเภทต าแหน่ง  วิธีการก าหนดต าแหน่ง  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การบังคับบัญชา   วินัยและการรักษาวินัย   

การด าเนินการทางวินัย  อัตราเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  และเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง  ตลอดจน 

การอื่นตามที่จ าเป็นส าหรับข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศตาม  (๒)  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  และ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานหรือลักษณะงานอื่นในท านองเดียวกัน   

พระราชกฤษฎีกาต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

มาตรา ๙ วัน  เวลาท างาน  วันหยุดราชการตามประเพณี  วันหยุดราชการประจ าปี  และ

การลาหยุดราชการของข้าราชการต ารวจ  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับข้าราชการ 

พลเรือน  แต่ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  ก.ต.ช.  จะก าหนดให้ข้าราชการต ารวจ  

ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวัน  เวลา  ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีก าหนดก็ได้ 

ลักษณะ  ๒ 

การจดัระเบียบราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
 

มาตรา ๑๐ การจัดระเบียบราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า  และการอ านวยความสะดวกและความยุติธรรม  
ต่อประชาชน  โดยให้เป็นหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติที่จะต้อง
ด าเนินการให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มาตรา ๑๑ ส านักงานต ารวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
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(๒) กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ 
ภายใต้บังคับวรรคสามและมาตรา  ๑๒  การแบ่งส่วนราชการตาม  (๑)  เป็นกองบัญชาการหรอื 

การจัดตั้งกองบัญชาการตาม  (๒)  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  และการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ 
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอย่างอื่น  หรือในระดับต่ าลงไป  ให้ออกเป็นกฎกระทรวง  และ 
ให้ก าหนดหน้าที่และอ านาจให้ชัดเจนไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนั้น  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่มีการแบ่งส่วนราชการกองบัญชาการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอย่างอื่นตามวรรคสอง  การก าหนดอัตราก าลังของส่วนราชการที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายอ านวยการ
ในกองบัญชาการนั้นให้กระท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ืออ านวยความสะดวก  สนับสนุน  และช่วยเหลือ  
การปฏิบัติงานของส่วนราชการและข้าราชการต ารวจที่ท าหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติ 

มาตรา ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในการบริการประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม  การปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา  การรักษาความสงบเรียบร้อย  และ  
การรักษาความปลอดภัยของประชาชน  การแบ่งส่วนราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติตามมาตรา  ๑๑   
อย่างน้อยต้องมีส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) กองบัญชาการต ารวจนครบาล  และต ารวจภูธรภาคซึ่งเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ  โดยต้องก าหนดเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจน  มีหน้าที่อ านวยการ  ประสานงาน  
และสั่งการเกี่ยวกับการสนธิก าลัง  หรือสั่งให้ข้าราชการต ารวจที่อยู่ในสังกัดมาปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจ
ภายใต้การก ากับของผู้บัญชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเป็นการเฉพาะชั่วคราว  ซึ่งต้อง
ไม่เกินหกเดือน  เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้ส่งกลับต้นสังกัด  

(๒) กองบังคับการต ารวจนครบาล  และต ารวจภูธรจังหวัดซึ่งเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการ 

(๓) สถานีต ารวจ  
ให้ เป็นหน้าที่และอ านาจของผู้บัญชาการในการดูแล  ส่งเสริม  สนับสนุน   รวมทั้ง 

การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่อยู่ในก ากับเพื่อให้การปฏิบัติงานของกองบังคับการหรือต ารวจภูธร
จังหวัดและสถานีต ารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาบุคลากร  ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล  
และด าเนินการให้สถานีต ารวจ  กองบังคับการต ารวจนครบาล  และต ารวจภูธรจังหวัดมีงบประมาณและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เพียงพอตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  และที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง 

้หนา   ๖
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เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา  และการรักษา 
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นหรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  กองบัญชาการต ารวจนครบาลหรือ
ต ารวจภูธรจังหวัดจะจัดให้มีแผนหรือมาตรการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย  
ของประชาชนภายในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชนก็ได้  ในกรณีเช่นนัน้   
เมื่อ  ก.ต.ช.  และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนหรือมาตรการดังกล่าวแล้ว  ให้ส านักงบประมาณ
และส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนหรือมาตรการดังกล่าว  

ในกรณีที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ  ให้จัดอัตราก าลังให้แก่สถานีต ารวจ  
กองบังคับการต ารวจนครบาล  และต ารวจภูธรจังหวัดตามล าดับให้ครบถ้วนตามกรอบอัตราก าลังก่อน 

ในการจัดท าแผนหรือมาตรการตามวรรคสาม  ให้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ  หัวหน้าสถานีต ารวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และชุมชน   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๓ ให้แบ่งสถานีต ารวจออกเป็นระดับ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานีต ารวจระดับใหญ่ที่มีหัวหน้าสถานีต ารวจด ารงต าแหน่งผู้ก ากับการ 
(๒) สถานีต ารวจระดับกลางที่มีหัวหน้าสถานีต ารวจด ารงต าแหน่งผู้ก ากับการหรือสารวัตรใหญ่ 
(๓) สถานีต ารวจระดับเล็กที่มีหัวหน้าสถานีต ารวจด ารงต าแหน่งสารวัตร 
การก าหนดให้สถานีต ารวจใดเป็นสถานีต ารวจระดับใด  ให้เป็นไปตามที่  ก.ต.ช.  ก าหนด   

โดยค านึงถึงปริมาณภาระงาน  ความหนาแน่นของประชาชนในเขตรับผิดชอบ  จ านวนอัตราก าลัง  และ 
สถานที่ตั้งของสถานีต ารวจประกอบกัน 

ลักษณะ  ๓ 

คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาต ิ
 
 

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการนโยบายต ารวจแหง่ชาติคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ต.ช.”  

ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ 

้หนา   ๗
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(๓) ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  อัยการสูงสุด   

เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม  และผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งกรรมการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๕)  สรรหาและคัดเลือก

จากผู้มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้านยุทธศาสตร์  ด้านกฎหมาย  ด้านพัฒนาองค์กร   

ด้านสื่อสารมวลชนหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านละหนึ่งคน  และผู้แทน  

ภาคประชาชนจ านวนหนึ่งคน  

(๕) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู้บัญชาการหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานแผนยุทธศาสตร์  และข้าราชการต ารวจ 

ซึ่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติแต่งตั้งจ านวนไม่เกินหนึ่งคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๕)  ต้องมาประชุมด้วยตนเอง  จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใด 

มาประชุมแทนมิได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๔)  ให้เป็นไป 

ตามระเบียบที่  ก.ต.ช.  ก าหนด 

มาตรา ๑๕ ให้  ก.ต.ช.  มีหน้าที่และอ านาจก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร 

ราชการต ารวจ  และก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ยุทธศาสตร์ชาติ   

นโยบาย  มติคณะรัฐมนตรี  และระเบียบแบบแผน  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารราชการต ารวจ   

วิธีปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจ  การพัฒนาระบบงานต ารวจ  และการติดตามประเมินผล  

การปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  ๖  วรรคสาม  

(๓) ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจายอ านาจระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติ

กับกองบัญชาการหรือต ารวจภูธรภาค  กองบังคับการหรือต ารวจภูธรจังหวัด  และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  

(๔) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการต ารวจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

และกฎหมายอื่น  ในการนี้  ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและตดิตามการบริหารงานต ารวจของกรุงเทพมหานคร   
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จังหวัด  และสถานีต ารวจต่าง ๆ   เพ่ือตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ 

ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว  แล้วรายงาน  ก.ต.ช.  เพื่อพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป 

 องค์ประกอบ  การด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา   

และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่  ก.ต.ช.  ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่  ก.ต.ช.  มอบหมาย 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้ให้ 

เป็นอ านาจหน้าที่ของ  ก.ต.ช. 

มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปี 

(๓) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งใด ๆ  ในพรรคการเมือง 

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริต   หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ  

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

(๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ   

หรือรัฐวิสาหกิจ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๑๐) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ  หรือผู้จัดการ  หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน

คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ 

เลือกใหม่ได้  แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๗  กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ

พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย  

(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปี  

(๓) ลาออก  

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๖ 

(๕) ก.ต.ช.  มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ให้พ้นจากต าแหน่ง  เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือมีการกระท าหรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสม

ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ  

(๖) สมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิก 

สภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น  

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการ

สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการแทน  เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

จะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  ในกรณีนี้จะไม่ด าเนินการให้มีการสรรหาก็ได้   และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ที่ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในระหว่างที่ยังมิได้สรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้  ก.ต.ช.  

ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งแทน  หากมีก าหนดเวลาไม่ถึงสองปี   

ไม่ให้นับเป็นวาระการด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๑๗ 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ให้ด าเนินการ 

สรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๒๑ การประชุม  ก.ต.ช.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการ

ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ  

ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม  แต่ในกรณีที่กรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  

ของจ านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้เรียกประชุม  ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมภายในเจ็ดวัน  

นับแต่วันได้รับการร้องขอ  

ให้  ก.ต.ช.  มีอ านาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ  ก.ต.ช.  และ 

ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๕  (๔)  และ  (๕) 

ก.ต.ช.  ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง 

ลักษณะ  ๔ 

คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 
 
 

มาตรา ๒๒ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการต ารวจคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า   “ก.ตร.”  

ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการข้าราชการต ารวจ 

(๒) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  เป็นรองประธานกรรมการข้าราชการต ารวจ  

(๓) เลขาธิการ  ก.พ.  เลขาธิการ  ก.พ.ร.  รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติตามล าดับอาวุโส

จ านวนห้าคน  และจเรต ารวจแห่งชาติ  เป็นกรรมการข้าราชการต ารวจ 

(๔) กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา  ๒๖  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจในต าแหน่งตั้งแตผู่้บัญชาการหรือเทียบเท่า

ขึ้นไปจ านวนสามคน  แต่ต้องเป็นผู้ซึ่งพ้นจากความเป็นข้าราชการต ารวจไปแล้วเกินหนึ่งปี 

 (ข) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นขา้ราชการต ารวจจ านวนสามคน  โดยกรรมการขา้ราชการ

ต ารวจตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  หารือร่วมกันเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา  ๒๔  จ านวนหกคน  แล้วให้ข้าราชการต ารวจเลือกให้เหลือสามคน 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ให้ผู้บัญชาการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจเป็นเลขานุการ  และรองผู้บัญชาการ

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการข้าราชการต ารวจตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ต้องมาประชุมด้วยตนเอง  จะมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นใดมาประชุมแทนมิได้ 

มาตรา ๒๓ ให้  ก.ตร.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม  

และจัดระบบราชการต ารวจ  รวมตลอดทั้งนโยบายและมาตรฐานการอบรมและพัฒนาข้าราชการต ารวจ  

ในการนี้  หาก  ก.ต.ช.  ได้ก าหนดระเบียบแบบแผน  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ไว้เป็นการทั่วไป   

การก าหนดในเรื่องดังกล่าวของ  ก.ตร.  ต้องสอดคล้องกับระเบียบแบบแผน  นโยบาย  และยุทธศาสตร์

ของ  ก.ต.ช.  และให้  ก.ตร.  แจ้งการด าเนินการนั้นให้  ก.ต.ช.  ทราบด้วย 

(๒) ภายใต้บังคับมาตรา  ๗๗  ออกกฎ  ก.ตร.  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  

หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  เ พ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้   ต้องไม่

กระทบกระเทือนต่ออ านาจในการแต่งตั้งและโยกย้ายของผู้บัญชาการ  

(๓) ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าเกี่ยวกับอัตราก าลังพล  อุปกรณ์  และเครื่องมือเครื่องใช้ใน 

การปฏิบัติหน้าที่ของสถานีต ารวจ  กองบังคับการต ารวจนครบาล  และต ารวจภูธรจังหวัด  ซึ่งอย่างน้อย 

ต้องก าหนดอัตราก าลังพลขั้นต่ าของแต่ละสายงานตามมาตรา  ๖๑  (๓)  ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

ในการอ านวยความยุติธรรมและให้บริการแก่ประชาชน  โดยการก าหนดจ านวนพนักงานสอบสวน 

ในสถานีต ารวจ  กองบังคับการต ารวจนครบาล  และต ารวจภูธรจังหวัด  ให้ค านึงถึงปริมาณงาน  และ

ต้องจัดให้มีพนักงานสืบสวนในการสอบสวนจ านวนที่เพียงพอ  และให้มีผู้ช่วยพนักงานสอบสวนในจ านวน

ที่เหมาะสมกับปริมาณงาน  

(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกขา้ราชการต ารวจเพ่ือด าเนินการแต่งตั้งผู้บญัชาการ

ต ารวจแห่งชาติตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ  

(๕) ก ากับดูแลการแตง่ตัง้และโยกย้ายข้าราชการต ารวจของผู้บังคบับัญชาทุกขัน้ตอนใหเ้ปน็ไป

ตามพระราชบัญญัตินี้  และกฎ  ก.ตร.  โดยเคร่งครัด  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



(๖) ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการต ารวจเพ่ือรักษาความเป็นธรรม

และมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล  รวมทั้งการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการต ารวจไปให้สถานีต ารวจให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่  และ

ก ากับดูแลการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการในหน่วยปฏิบัติให้เพียงพอ 

(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน   

การด าเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  และการปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   

ตามพระราชบัญญัตินี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  

(๙) รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง   เงินเพ่ิม 

ค่าครองชีพ  สวัสดิการ  หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นส าหรับข้าราชการต ารวจให้เหมาะสม  

(๑๐) ก าหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่ ควรได้รับส าหรับวุฒิปริญญา 

หรือประกาศนียบัตรต่าง ๆ  

(๑๑) ก าหนดอัตราค่ าธรรมเนียมในการปฏิบัติการ เกี่ ยวกับการบริหารงานบุ คคล  

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๒) พิจารณาอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด  และการควบคุมเกษียณอายุ

ของข้าราชการต ารวจ 

(๑๓) ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส านักงาน 

ต ารวจแห่งชาติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้มีมติสั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ปฏิบัติการให้ถูกต้องเหมาะสม  ถ้าส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่ปฏิบัติการตามมติดังกล่าว  ให้รายงาน  

ต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งการต่อไป  ในการนี้  ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ผู้บัญชาการ 

ต ารวจแห่งชาติและผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของ  ก.ตร.  ดังกล่าว  พ้นจากต าแหน่งเพ่ือไป

ด ารงต าแหน่งอื่นได้  

(๑๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่  ก.ตร.  มอบหมาย  

(๑๕) ปฏิบัติการอื่นตามหน้าที่และอ านาจที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

กฎ  ก.ตร.  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๒๔ กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๒  (๔)  นอกจากต้องมี

คุณสมบัติตามมาตรา  ๒๒  (๔)  (ก)  หรือ  (ข)  แล้วแต่กรณี  แล้ว  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปี  

(๓) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  

(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งใด ๆ  ในพรรคการเมือง  

(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริต   หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ 

(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ   

หรือรัฐวิสาหกิจ 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๑๐) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ  หรือผู้จัดการ  หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน

คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๒  (๔)  (ข)  ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง

อย่างใดดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า  หรือไม่ต่ ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  

หรือไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการ  

(๒) เคยเป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในวิชาสาขานิติศาสตร์  รัฐศาสตร์   

รัฐประศาสนศาสตร์  อาชญาวิทยา  หรือสาขาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการด า เนินงานของ  ก.ตร.  และ

ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  แต่ในกรณีที่ด ารงต าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ต้องด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



(๓) ท างานหรือเคยท างานดา้นประชาสังคมหรือคุม้ครองสิทธมินุษยชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๔) ท างานหรือเคยท างานด้านสื่อสารมวลชนหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

มาตรา ๒๕ การเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๒  (๔)   

ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่รองผู้ก ากับการหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้เลือก 

มาตรา ๒๖ การเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๒  (๔)   

ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้  ก.ตร.  มีมติเพ่ือก าหนดวันเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิและแต่งตั้ง

คณะกรรมการ  เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ  

(๒) ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจประกาศรับสมัคร  รวมทั้งจัดท าบัญชีรายชื่อ

ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๔  ที่สมัครรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการต ารวจ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๒  (๔)  (ก)  และท าหนังสือแจ้งประธาน  ก.ตร.  เพ่ือจัดให้กรรมการ

ข้าราชการต ารวจตามมาตรา  ๒๒  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ

ข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๒  (๔)  (ข)  

(๓) ก่อนวันเลือกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ให้เลขานุการ  ก.ตร.   ส่งบัญชีรายชื่อ

บุคคลที่สมัครรับเลือกและบุคคลที่กรรมการข้าราชการต ารวจโดยต าแหน่งคัดเลือกตาม  (๒)   

โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร  ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ด าเนินการจัดให้มีการเลือกและประกาศผลการเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งก าหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดให้เป็นการเลือกโดยตรงและลับ  โดยในหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

ให้ก าหนดเรื่องการคัดค้านเกี่ยวกับการเลือกและการพิจารณาค าคัดค้านด้วย 

(๔) ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับบัญชีรายชื่อตามมาตรา  ๒๒  (๔)  (ก)  และ  (ข)   

เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ  และให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนน 

ล าดับถัดไปส าหรับ  (ก)  จ านวนไม่เกินสิบห้าคน  และส าหรับ  (ข)  จ านวนไม่เกินสามคน  อยู่ในบัญชีส ารอง   

ทั้งนี้  บัญชีส ารองให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงล าดับคะแนนได้   

ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจับสลากโดยเปิดเผยเพ่ือเรียงล าดับก่อนหลังจนครบจ านวน 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ห้ามผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใดสั่งการ  ข่มขู่  หรือชักจูงด้วยประการใด ๆ  เพ่ือให้เลือกหรือมิให้

เลือกผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดฝ่าฝืนวรรคสาม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและต้องระวางโทษ 

ตามวรรคห้าด้วย 

ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคสาม  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรานี้  ให้เป็นไป

ตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร. 

มาตรา ๒๗ กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปี  และ 

ให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  

ให้กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จนกว่ากรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๒๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๗  กรรมการข้าราชการ

ต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

(๑) ตาย  

(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปี  

(๓) ลาออก  

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๔  

(๕) ก.ตร.  มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

ให้พ้นจากต าแหน่ง  เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือมีการกระท าหรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสม 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ  

(๖) สมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิก 

สภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น  

(๗) ได้รับเลือกเป็นกรรมการ  ก.ร.ตร.  ตามมาตรา  ๔๔ 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๒  (๔)  (ก)   

หรือ  (ข)  พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีส ารองในประเภทนั้นตามมาตรา  ๒๖  (๔)   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



เรียงตามล าดับเป็นกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๒  (๔)  (ก)  หรือ  (ข)  แทน  

แล้วแต่กรณี  และให้อยู่ในต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  

การด ารงต าแหน่งของกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งแทน  หากมี

ก าหนดเวลาไม่ถึงสองปี  ไม่ให้นับเป็นวาระการด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๒๗ 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ให้ด าเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวัน  

ครบวาระ 

มาตรา ๓๑ การประชุม  ก.ตร.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการข้าราชการต ารวจทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีที่ประธานกรรมการข้าราชการต ารวจไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการขา้ราชการต ารวจท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการข้าราชการ 

ต ารวจและรองประธานกรรมการข้าราชการต ารวจไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการ 

ข้าราชการต ารวจที่มาประชุมเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

ให้ประธานกรรมการข้าราชการต ารวจเป็นผู้เรียกประชุม  แต่ในกรณีที่กรรมการข้าราชการต ารวจ

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการข้าราชการต ารวจเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้เรียกประชุม   

ให้ประธานกรรมการข้าราชการต ารวจเรียกประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับการร้องขอ  

ให้  ก.ตร.  มีอ านาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ  ก.ตร.  และ 

ของคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๓  (๑๔) 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่  ก.ตร.  มีหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บัญชาการ

ต ารวจแห่งชาติเป็นผู้เสนอเรื่องต่อ  ก.ตร.  แต่ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิกรรมการข้าราชการต ารวจคนหนึ่งคนใด  

ที่จะเสนอ 

ลักษณะ  ๕ 

คณะกรรมการพิทักษร์ะบบคุณธรรมขา้ราชการต ารวจ 
 
 

มาตรา ๓๓ ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจคณะหนึ่ง  เรียกโดย

ย่อว่า  “ก.พ.ค.ตร.”  ประกอบด้วย  กรรมการจ านวนเจ็ดคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา  ๓๕ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



กรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  ต้องท างานเต็มเวลา 

มาตรา ๓๔ ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปีและไม่เกินเจ็ดสิบปีในวันที่  ๑  มกราคมของปีที่มีการคัดเลือก 

(๓) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า 

 (ข) เคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจในต าแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป  

 (ค) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่า  หรือ 

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 

 (ง) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอัยการพิเศษฝ่ายหรือเทียบเท่า 

 (จ) เคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  หรือวิชา 

ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 

ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  แต่ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   ต้องด ารงต าแหน่งหรือ 

เคยด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  ประกอบด้วย   ประธาน 

ศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน  รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน   

กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย  ก.ตร.  และให้เลขาธิการ  ก.พ.   

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๔  จ านวนเจ็ดคน   

โดยต้องคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๔  (๓)  (ข)  อย่างน้อยหนึ่งคน  และตามมาตรา  ๓๔  (๓)  (ค)   

หรือ  (ง)  อย่างน้อยหนึ่งคน  โดยให้คัดเลือกบุคคลส ารองไว้ด้วยไม่น้อยกว่าสามคน  ทั้งนี้  เว้นแต่จะไม่มี 

บุคคลในประเภทนั้น ๆ  ให้คัดเลือก  

เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  แล้ว  ให้ผู้ได้รับ

คัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองเปน็ประธานกรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  คนหนึ่ง  และกรรมการ

และเลขานุการคนหนึ่ง  แล้วเสนอให้นายกรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้ง  

ให้ผู้บัญชาการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการของ  ก.พ.ค.ตร.  

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัด เลือก

ก าหนด 

มาตรา ๓๖ กรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๔  วรรคหนึ่ง  

(๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  และ  (๑๐)  และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด  

(๒) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  

(๓) ไม่เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ  

(๔) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่น  หรือด ารงต าแหน่งหรือประกอบการใด ๆ  หรือ

เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ทั้งนี้  อันมีลักษณะเป็นการขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

มาตรา ๓๗ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๔   

วรรคหนึ่ง  (๑๐)  หรือมาตรา  ๓๖  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ผู้นั้นต้องลาออกจากการเป็นบุคคล 

ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกการประกอบอาชีพ  หรือวิชาชีพหรือ

การประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวต่อผู้ช่วยเลขานุการ  ก.พ.ค.ตร.  ภายในสิบห้าวัน  

นับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก  

ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  มิได้ลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือ

วิชาชีพหรือการประกอบการดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับ

คัดเลือกเป็นกรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  และให้ถือว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นรายชื่อส ารองเป็นผู้ได้รับเลือกแทน   

และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ผู้ได้รับเลือกแทนดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม  แต่ระยะเวลาสิบห้าวัน 

ให้นับแต่วันที่ได้รับเลือกแทน 

มาตรา ๓๘ กรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  มีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  

และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  

ให้กรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  อยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จนกว่ากรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๓๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  พ้นจาก

ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย  

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



(๒) ลาออก  

(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี  

(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๔  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖  

(๕) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ

ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท  

(๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ าเสมอตามระเบียบของ  ก.พ.ค.ตร.  

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้กรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  และ 

ให้ถือว่า  ก.พ.ค.ตร.  ประกอบด้วยกรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  เท่าที่เหลืออยู่  เว้นแต่มีกรรมการ  ก.พ.ค.ตร.   

เหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน  

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  พ้นจากต าแหน่งตามวาระ   

ให้คณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกกรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  แทนกรรมการ  ก.พ.ค.ตร.   

ซึ่งพ้นจากต าแหน่งโดยเร็ว 

มาตรา ๔๐ ก.พ.ค.ตร.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอแนะต่อ  ก.ตร.  เ พ่ือให้  ก.ตร.  ด าเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบาย 

การบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม  

(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๔๑  (๒)  

(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา  ๑๔๘  

(๔) พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา  ๑๕๐ 

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

กฎ  ก.พ.ค.ตร.  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้  

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของ  ก.พ.ค.ตร.  

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๒)  และ  (๓)  ก.พ.ค.ตร.  ต้องพิจารณาและวินิจฉัยด้วยตนเอง   

จะมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดเป็นผู้พิจารณาหรือวินิจฉัยแทนมิได้ ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่อื่น

ตามวรรคหนึ่ง  ก.พ.ค.ตร.  อาจแต่งตั้งคณะบุคคลหรือมอบหมายให้บุคคลใดเพ่ือศึกษาหรือพิจารณา

เสนอแนะต่อ  ก.พ.ค.ตร.  เพื่อพิจารณาและมีมติต่อไปได้  

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ค าวินิจฉัยของ  ก.พ.ค.ตร.  ตาม  (๓)  ถ้าเป็นการวินิจฉัยว่ากฎ  ก.ตร.  ขัดหรือแย้งกับ

พระราชบัญญัตินี้  ให้ค าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด 

มาตรา ๔๑ ให้กรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทน 

อย่างอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  และให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  

ในการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวินิจฉัยหรือเพ่ือด าเนินการอย่างใดในหน้าที่   ให้ประธานและ

กรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการได้รับเบี้ยประชุมตามที่   ก.ตร.  ก าหนด 

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๔๒ การประชุมของ  ก.พ.ค.ตร.  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  ก.พ.ค.ตร.  ก าหนด 

ลักษณะ  ๖ 

คณะกรรมการพิจารณาเรือ่งร้องเรียนต ารวจ 
 
 

มาตรา ๔๓ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต ารวจคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  

“ก.ร.ตร.”  มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม 

ของประชาชนจากการกระท าหรือไม่กระท าการของข้าราชการต ารวจอันมิชอบ  หรือการประพฤติปฏิบัติ 

ไม่เหมาะสมและเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของต ารวจ  กระท าผิดวินัย  หรือละเมิดประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของต ารวจ  ประกอบด้วย  ประธาน  ก.ร.ตร.  และกรรมการ  ก.ร.ตร.  ซึ่งนายกรัฐมนตรี

แต่งตั้งจากบุคคล  ดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประชุมร่วมกันคัดเลือก  

จ านวนหนึ่งคน  

(๒) ผู้ซึ่งเคยรับราชการในต าแหน่งตัง้แตผู่้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่าขึน้ไป  และไดร้บั

คัดเลือกจากคณะกรรมการข้าราชการตุลาการ  จ านวนหนึ่งคน  

(๓) ผู้ซึ่งเคยรับราชการในต าแหน่งตั้งแต่อัยการพิเศษฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป   และได้รับ

คัดเลือกจากคณะกรรมการอัยการ  จ านวนหนึ่งคน 

(๔) ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจในต าแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป  

จ านวนสามคน  ซึ่ง  ก.ตร.  คัดเลือกจากบุคคลและตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรา  ๔๔  

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



(๕) ทนายความซึ่งประกอบอาชีพทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี  ซึ่งสภาทนายความ

คัดเลือกจ านวนหนึ่งคน  

(๖) ผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนต าบลจ านวนสองคน  ซึ่งที่ประชุมในระดับชาติ

ของสภาองค์กรชุมชนต าบลคัดเลือก  โดยอย่างน้อยต้องเป็นสตรีจ านวนหนึ่งคน  

ให้จเรต ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ  ก.ร.ตร.  และให้  ก.ร.ตร.  มีอ านาจแต่งตั้ง

ข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้บังคับการหรือเทียบเท่าในส านักงานจเรต ารวจ  จ านวน  

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ก.ร.ตร.  

เมื่อได้กรรมการ  ก.ร.ตร.  ไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแล้ว  ให้กรรมการประชุมคัดเลือกกรรมการ  

ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  คนหนึ่งเป็นประธาน  ก.ร.ตร.  ในการประชุมดังกล่าว  ต้องมีกรรมการ 

มาประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  ในระหว่างที่มีกรรมการ  ก.ร.ตร.  ยังไม่ครบจ านวนดังกล่าว  ให้ถือว่า  

ก.ร.ตร.  ประกอบด้วยจ านวนเท่าที่มีอยู่ไปพลางก่อน  

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติประกาศรายชื่อ  ก.ร.ตร.  ในราชกิจจานุเบกษา  

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

มาตรา ๔๔ ในการคัดเลือกกรรมการ  ก.ร.ตร.  ตามมาตรา  ๔๓  (๔)  ให้ด าเนินการ  

ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้  ก.ตร.  คัดเลือกจากผู้ได้รับเลือกให้เป็น  ก.ตร.  ตามมาตรา  ๒๒  (๔)  (ก)  โดยให้

ถามความสมัครใจของผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับคะแนนที่ได้รับเลือกตามมาตรา  ๒๖  (๔)  

จนกว่าจะได้ครบจ านวน  

(๒) ในกรณีที่มีผู้สมัครใจไม่ครบจ านวนที่จะต้องคัดเลือก  ให้คัดเลือกจากผู้สมัครใจ 

จากบัญชีส ารองตามมาตรา  ๒๖  เรียงตามล าดับคะแนนที่ได้รับเลือกจนกว่าจะได้ครบจ านวน  

(๓) เมื่อกรรมการขา้ราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒผิู้ใดได้รบัเลือกให้เป็นกรรมการ  ก.ร.ตร.  แลว้  

ให้พ้นจากต าแหน่ง  ก.ตร.  และให้แต่งตั้งผู้ไดร้ับคะแนนถัดไปจากบญัชีส ารองตามมาตรา  ๒๖  (๔)  เปน็  

ก.ตร.  แทน  

(๔) ในกรณีที่  ก.ตร.  คัดเลือกบุคคลจากบัญชีส ารองตาม  (๓)  ให้ผู้นั้นพ้นจากบัญชีส ารอง

ตามมาตรา  ๒๖ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๔๕ กรรมการ  ก.ร .ตร.   ต้องมีอายุ ไม่ต่ ากว่าสี่ สิบปีและไม่ เกินเจ็ดสิบปี 

ในวันได้รับเลือก  มีสุขภาพแข็งแรง  มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  และต้องมีคุณสมบัติและ  

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๔  วรรคหนึ่ง  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  และ  (๑๐) 

มาตรา ๔๖ กรรมการ  ก.ร.ตร.  มีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปี  และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง

วาระเดียว 

ให้กรรมการ  ก.ร.ตร.  ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่ากรรมการ  

ก.ร.ตร.  ซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ให้น าความในมาตรา  ๓๑  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่การประชุม  

ก.ร.ตร.  โดยอนุโลม  และให้  ก.ร.ตร.  มีอ านาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ  

ก.ร.ตร. 

มาตรา ๔๗ ให้กรรมการ  ก.ร.ตร.  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  

ประโยชน์ตอบแทน  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช่นเดียวกับกรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  ส่วนกรรมการ  

ก.ร.ตร.  อื่น  ให้ได้รับตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของ  ก.ร.ตร.  ก.ร.ตร.  จะมีมต ิ

ให้กรรมการ  ก.ร.ตร.  คนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติหน้าที่แทน  ก.ร.ตร.  ก็ได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่  ก.ร.ตร.  ก าหนด 

มาตรา ๔๙ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ  ก.ร.ตร.  ให้จเรต ารวจแห่งชาติ 

จัดให้ข้าราชการต ารวจในส านักงานจเรต ารวจมาปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือช่วยเหลือ  ก.ร.ตร.  ตามที่  ก.ร.ตร.  

มอบหมาย  ทั้งนี้  ตามจ านวนและระดับต าแหน่งตามที่  ก.ร.ตร.  ก าหนด  

ในการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการต ารวจตามวรรคหนึ่ง   

ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามมติของ  ก.ร.ตร.  แต่มติของ  ก.ร.ตร.  ต้องสอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับ 

การจัดสรร 

มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท าหรือไม่กระท าการของข้าราชการต ารวจ 

อันมิชอบ  หรือพบเห็นข้าราชการต ารวจประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมและเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์  

ของต ารวจ  กระท าผิดวินัย  หรือละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  ให้มีสิทธิ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ร้องเรียนต่อ  ก.ร.ตร.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ร.ตร.  ก าหนด  หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว  

ต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นและไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 

มาตรา ๕๑ เมื่อความปรากฏต่อ  ก.ร.ตร.  ไม่ว่าโดยทางใด  ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่ว่า

ข้าราชการต ารวจผู้ใดกระท าการหรือไม่กระท าการอันมิชอบ  หรือมีความประพฤติหรือปฏิบัติ 

ไม่เหมาะสมและเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของต ารวจ  กระท าผิดวินัย  หรือละเมิดประมวลจริยธรรมและ  

จรรยาบรรณของต ารวจ  ให้  ก.ร.ตร.  มีอ านาจไต่สวนข้อเท็จจริง  โดย  ก.ร.ตร.  จะด าเนินการไต่สวนเอง 

หรือมอบหมายให้ข้าราชการต ารวจในส านักงานจเรต ารวจด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น  

เพ่ือรายงานต่อ  ก.ร.ตร.  ตามประเด็นที่  ก.ร.ตร.  ก าหนด  หรือในกรณีที่เห็นว่ามิใช่เรื่องที่ก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยตรง  จะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยแล้วรายงานผลให้  

ก.ร.ตร.  ทราบก็ได้  

ในกรณีที่  ก.ร.ตร.  พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง  แต่ถ้า  ก.ร.ตร.  วินิจฉัยว่า

กรณีเป็นการกระท าผิดวินัย  ให้  ก.ร.ตร.  ส่งส านวนการพิจารณาและค าวินิจฉัยพร้อมพยานหลักฐาน 

ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจเพ่ือพิจารณาโทษโดยเร็วต่อไป  โดยผู้บังคับบัญชาไม่ต้องด าเนินการสืบสวนหรือ 

สอบสวนอีก  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชามีพยานหลักฐานใหม่ที่แสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้มีการกระท า  

ความผิดตามที่กล่าวหาหรือกระท าความผิดในฐานความผิดที่แตกต่างจากที่ถูกกล่าวหา  จะขอให้   

ก.ร.ตร.  พิจารณาทบทวนก็ได้  โดยท าเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งพยานหลักฐานให้  ก.ร.ตร.  ภายใน  

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับส านวนจาก  ก.ร.ตร.  แต่หากกรณีใดมีลักษณะเป็นการทุจริต  ให้   ก.ร.ตร.   

ส่งส านวนพร้อมพยานหลักฐานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ  แล้วแต่กรณี  

โดยในกรณีที่  ก.ร.ตร.  มีค าวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย  ก.ร.ตร.  จะสั่ งให้ผู้บังคับบัญชา 

ของผู้ถูกกล่าวหาด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐก็ได้  และ  

ในกรณีที่เห็นว่าเป็นการสมควรเพ่ือระงับความเดือดร้อนของประชาชนหรือป้องกันความเสียหาย 

ต่อราชการ  จะให้ผู้บังคับบัญชาสั่งพักราชการผู้นั้นไว้ก่อนก็ได้  ในกรณีเช่นนั้น  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่

และอ านาจสั่งพักราชการไว้จนกว่าการด าเนินการทางวินัยจะแล้วเสร็จ  โดยให้ถือว่าการสั่งพักราชการ

ดังกล่าวเป็นการสั่งพักราชการตามมาตรา  ๑๓๑  

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



การไต่สวนและการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ร.ตร.  ก าหนด  ซึ่งอย่างน้อย 

ต้องมีมาตรการในการรักษาความลับเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนหรือกล่าวโทษ  มาตรการในการด าเนินการ 

ให้เกิดความรวดเร็ว  และการรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาด้วย 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคสองโดยไม่มี เหตุอันสมควร  ให้ถือว่า 

เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

ในกรณีที่  ก.ร.ตร.  พิจารณาแล้วเห็นว่าแม้กรณีจะไม่มีมูลเพราะเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ  

ข้อบังคับ  หรือมติของ  ก.ตร.  แต่ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติ  ก.ตร.  นั้น  ไม่เป็นไปตามหลักการบรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี  ให้  ก.ร.ตร.  เสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี  ก.ตร.  หรือหน่วยงานอื่นใด  

ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติ  ก.ตร.  นั้นใหม่ได้ 

มาตรา ๕๒ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง  ให้  ก.ร.ตร.  มีอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) เรียกผู้ร้องเรียน  ผู้ถูกร้องเรียน  เจ้าหน้าที่  หรือบุคคลอื่นใด  มาชี้แจงหรือแสดงความเหน็  

หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา  โดยให้น าความในมาตรา  ๑๒๘   

มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

(๒) แจ้งผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจที่ถูกร้องเรียนเพื่อพิจารณาสั่งให้ข้าราชการต ารวจ

ผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นการชั่วคราวระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง 

ให้ข้าราชการต ารวจที่  ก.ร.ตร.  มอบหมายตามมาตรา  ๕๑  วรรคหนึ่ง  มีอ านาจตาม  (๑)  

ด้วย  แต่กรณีตาม  (๒)  ให้เสนอ  ก.ร.ตร.  เพ่ือพิจารณา 

ในการด าเนินการตาม  (๑)  ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ร้องเรียนและพยาน  ผู้เรียกต้องค านึงถึง 

ความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนและพยาน  และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือภาระเกินสมควร  เพ่ือการนี้   

ก.ร.ตร.  จะก าหนดให้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและพยานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  

ก.ร.ตร.  ก าหนด  หรือในกรณีที่เห็นสมควรจะมอบหมายให้ส านักงานคุ้มครองพยาน  กระทรวงยุติธรรม  

ด าเนินการเพ่ือคุ้มครองพยานให้ก็ได้  และเพื่อการนี้  ให้ถือว่าผู้ร้องเรียนและพยานตามพระราชบัญญัตินี้

เป็นพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

ให้  ก.ร.ตร.  ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยอัตราและวิธีการจ่ายค่าเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  และ

ค่าตอบแทนพยาน  กรณีที่จ าเป็นต้องให้พยานมาให้ถ้อยค าเพิ่มเติมต่อหน้า  ก.ร.ตร.  หลักเกณฑ์ดังกล่าว

ให้ใช้ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๕๓ ให้ส านักงานจเรต ารวจท าหน้าที่รบัผิดชอบงานธุรการ  ช่วยเหลือ และสนับสนนุ

การปฏิบัติหน้าที่ของ  ก.ร.ตร.  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่  ก.ร.ตร.  มอบหมาย 

ลักษณะ  ๗ 

ยศต ารวจและชัน้ข้าราชการต ารวจ 
 
 

มาตรา ๕๔ ยศต ารวจมีตามล าดับ  ดังต่อไปนี้  

พลต ารวจเอก  

พลต ารวจโท  

พลต ารวจตรี  

พันต ารวจเอก  

พันต ารวจโท  

พันต ารวจตรี  

ร้อยต ารวจเอก  

ร้อยต ารวจโท  

ร้อยต ารวจตรี  

ดาบต ารวจ  

จ่าสิบต ารวจ  

สิบต ารวจเอก  

สิบต ารวจโท  

สิบต ารวจตรี  

ว่าที่ยศใดให้ถือเสมือนมียศนั้น  ถ้าผู้ซึ่ งมียศต ารวจเป็นหญิง  ให้ เติมค าว่า “หญิง”   

ท้ายยศต ารวจนั้นด้วย 

มาตรา ๕๕ ชั้นข้าราชการต ารวจ  มีดังต่อไปนี้ 

(๑) ชั้นสัญญาบัตร  ได้แก่  ผู้มียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 

(๒) ชั้นประทวน  ได้แก่  ผู้มียศสิบต ารวจตร ี สิบต ารวจโท  สิบต ารวจเอก  จ่าสิบต ารวจ  และ

ดาบต ารวจ  

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



(๓) ชั้นพลต ารวจ  ได้แก่  พลต ารวจส ารอง  

พลต ารวจส ารอง  คือ  ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ  โดยได้รับการคัดเลือกหรือ

สอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

มาตรา ๕๖ การแต่งตั้งยศต ารวจชั้นสัญญาบัตร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  และให้ท าโดยประกาศพระบรมราชโองการ  

การแต่งตั้งยศต ารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ  อาจกระท าได้โดยประกาศพระบรมราชโองการ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งยศต ารวจชั้นสัญญาบัตร จะแต่งตั้ง  

ว่าที่ยศต ารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นการชั่วคราวก็ได้  โดยให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้  เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง  

(๑) ตั้งแต่ว่าที่ยศพลต ารวจตรีขึ้นไป  ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง  

(๒) ตั้งแต่ว่าที่ยศร้อยต ารวจตรีขึ้นไป  แต่ไม่สูงกว่าว่าที่ยศพันต ารวจเอก  ให้ผู้บัญชาการ

ต ารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง 

มาตรา ๕๗ การแต่งตั้งยศต ารวจชั้นประทวน  ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือ

ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการขึ้นไปซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  

การแต่งตั้งยศต ารวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร. 

มาตรา ๕๘ การถอดหรือการออกจากยศต ารวจชั้นสัญญาบัตร  ให้เป็นไปตามระเบียบ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และให้ท าโดยประกาศพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๕๙ การให้ออกจากว่าที่ยศต ารวจชั้นสัญญาบัตร  หรือการถอดหรือการออกจาก 

ยศต ารวจชั้นประทวน  ให้ผู้มีอ านาจสั่งตามมาตรา  ๕๖  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๕๗  แล้วแต่กรณี   

สั่งได้ตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ลักษณะ  ๘ 

ระเบียบข้าราชการต ารวจ 
 
 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



หมวด  ๑ 

การจดัระเบียบราชการขา้ราชการต ารวจ 
 
 

มาตรา ๖๐ การจัดระเบียบข้าราชการต ารวจตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ค านึงถึงระบบคุณธรรม  

ดังต่อไปนี้  

(๑) การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ต้องค านึงถึงความรู้

ความสามารถของบุคคล  ความเสมอภาค  ความเป็นธรรม  และประโยชน์ของทางราชการ  
(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล  ต้องค านึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและ

ลักษณะของงาน  โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
(๓) การพิจารณาความดคีวามชอบ  การเลื่อนต าแหนง่  และการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการ 

ต ารวจต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม  โดยพิจารณาจากอาวุโส  ผลงาน  ศักยภาพ  และความประพฤติ 
ประกอบกัน  และจะน าความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้ 

(๔) การด าเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 

หมวด  ๒ 

ต าแหนง่และการก าหนดต าแหน่ง 
 
 

มาตรา ๖๑ ต าแหน่งข้าราชการต ารวจมี  ๕  กลุ่มสายงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กลุ่มสายงานบริหาร 
(๒) กลุ่มสายงานอ านวยการและสนับสนุน 
(๓) กลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวน  ได้แก่  สายงานสืบสวนสอบสวน  สายงานสืบสวน   

และสายงานอื่นที่  ก.ตร.  ก าหนด 
(๔) กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  ได้แก่  สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม   

และสายงานอื่นที่  ก.ตร.  ก าหนด 
(๕) กลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะ  
กลุ่มสายงานใดจะมีสายงานใด  และต าแหน่งใดอยู่ในสายงานใด  ให้เป็นไปตามที่  ก.ตร.  

ก าหนด  ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการแบ่งกลุ่มสายงานตามวรรคหนึ่ง 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๖๒ ต าแหน่งข้าราชการต ารวจประเภทที่มียศมีดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

(๒) รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและจเรต ารวจแห่งชาติ 

(๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและรองจเรต ารวจแห่งชาติ 

(๔) ผู้บัญชาการและจเรต ารวจ   

(๕) รองผู้บัญชาการและรองจเรต ารวจ  

(๖) ผู้บังคับการ  

(๗) รองผู้บังคับการ 

(๘) ผู้ก ากับการ  

(๙) รองผู้ก ากับการและสารวัตรใหญ่ 

(๑๐) สารวัตร  

(๑๑) รองสารวัตร  

(๑๒) ผู้บังคับหมู่  

(๑๓) รองผู้บังคับหมู่  

ก.ตร.  จะก าหนดให้มีต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นโดยจะให้มีชื่อต าแหน่งใดเทียบกับต าแหน่ง

ตามวรรคหนึ่งก็ได้  โดยให้ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ตร. 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวน  นอกจากต าแหน่งข้าราชการ

ต ารวจตามวรรคหนึ่ง  ให้  ก.ตร.  ก าหนดต าแหน่งรองสารวัตรในสถานีต ารวจหรือส่วนราชการระดับ 

กองก ากับการอื่นที่ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนตามจ านวนที่เห็นสมควร  เป็นต าแหน่งควบ  

ที่สามารถปรับระดับเพิ่มลดไดใ้นตัวเองสูงขึ้นถึงระดับรองผู้ก ากบัการ  และให้ก าหนดต าแหนง่ผู้ก ากับการ

ในกองบังคับการต ารวจนครบาล  ต ารวจภูธรจังหวัด  หรือส่วนราชการระดับกองบังคับการอื่นที่

ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนตามจ านวนที่เห็นสมควร  เป็นต าแหน่งควบที่สามารถปรับระดับ  

เพิ่มลดได้ในตัวเองสูงขึ้นถึงระดับรองผู้บังคับการ 

มาตรา ๖๓ ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการ  

มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ก าหนดแนวทาง 

และแผนการปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ 

ที่นายกรัฐมนตรีและ  ก.ต.ช.  ก าหนด รวมทั้งก ากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(๓) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

(๔) วางระเบียบหรือท าค าสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้

อ านาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น  ระเบียบหรือ

ค าสั่งดังกล่าวจะขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หรือพระราชบัญญัตินี้มิได้  

(๕) รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการต ารวจเป็นไป 

ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎ  ก.ตร.  โดยเคร่งครัด  

(๖) ดูแลให้หน่วยงานทุกหน่วยโดยเฉพาะสถานีต ารวจ  กองบังคับการต ารวจนครบาล  และ

ต ารวจภูธรจังหวดั  มีก าลังพล  งบประมาณ  อุปกรณ์  และเครื่องมอืเครือ่งใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่จ าเปน็

ตามมาตรฐานที่  ก.ตร.  ก าหนดตามมาตรา  ๒๓  (๓) 

มาตรา ๖๔ ให้มีรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  จเรต ารวจแห่งชาติ  ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

ต ารวจแห่งชาติ  หรือรองจเรต ารวจแห่งชาติ  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจ  และรับผิดชอบใน 

การปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมาย 

มาตรา ๖๕ ในกองบัญชาการหนึ่ง  ให้มีผู้บัญชาการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

ต ารวจและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส่ วนราชการนั้น  และจะให้มีรองผู้บัญชาการเป็น

ผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการตามที่ 

ผู้บัญชาการมอบหมายด้วยก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่า 

กองบัญชาการด้วยโดยอนุโลม   รวมทั้ งให้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวมีหน้าที่และอ านาจ   

และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้บัญชาการด้วย 

มาตรา ๖๖ ผู้บัญชาการมีหน้าที่และอ านาจ  และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้  

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



(๑) บริหารราชการของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และ 

ประกาศของทางราชการ  ก.ต.ช.  ก.ตร.  และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

(๒) ควบคุมและก ากับดูแลบุคลากร  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่  

และทรัพย์สินอื่นของกองบัญชาการ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ   ข้อบังคับ  และประกาศ 

ของทางราชการ  ก.ต.ช.  ก.ตร.  และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

(๓) หน้าที่และอ านาจของกองบัญชาการตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

(๔) พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจต าแหน่งตั้งแต่รองผู้บังคับการลงมา 

(๕) พิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ  ส.๖  ลงมา  ที่ไม่อยู่ในอ านาจ 

ของผู้บังคับการตามมาตรา  ๖๘  (๗)  ทั้งนี้  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ  ส.๖  ให้กระท าได ้

เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ตร.  แล้ว  

(๖) เป็นผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติในราชการทั่วไปของกองบัญชาการ  

(๗) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บัญชาการต ารวจแห่ งชาติ 

ทุกสี่เดือน  หรือตามระยะเวลาที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศของทางราชการ  ก.ต.ช.  

ก.ตร.  และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

ในกรณีที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งใด  หรือมติคณะรัฐมนตรี   ในเรื่องใด  

ก าหนดให้การด าเนินการใดเป็นอ านาจของอธิบดีหรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ให้ผู้บัญชาการ 

มีอ านาจเชน่วา่นัน้ในฐานะเป็นอธิบดหีรือแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ 

ในกองบัญชาการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ต.ช.  ก าหนด 

มาตรา ๖๗ ในกองบังคับการหนึ่ง  ให้มีผู้บังคับการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

ต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองบังคับการนั้น  และจะให้มีรองผู้บังคับการเป็น

ผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บังคับการตามที่ผู้บังคับการ

มอบหมาย  

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่า 

กองบังคับการด้วยโดยอนุโลม  รวมทั้ ง ให้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวมีหน้าที่และอ านาจ    

และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้บังคับการด้วย  

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๖๘ ผู้บังคับการมีหน้าที่และอ านาจ  และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้  

(๑) บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และ

ประกาศของทางราชการ  ก.ต.ช.  ก.ตร.  และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(๒) หน้าที่และอ านาจของกองบังคับการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๓) ควบคุมและก ากับดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่  และทรัพย์สินอื่นของ 

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

และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(๔) เสนอแนะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการและสถานีต ารวจ 

ที่อยู่ในเขตอ านาจ  ตั้งแต่ระดับผู้ก ากับการลงมาต่อผู้บัญชาการที่เป็นผู้บังคับบัญชา  

(๕) สั่งให้ข้าราชการต ารวจตั้งแต่ระดับผู้ก ากับการลงมาไปช่วยราชการในส่วนราชการอื่นที่อยู่

ในสังกัดตามความจ าเป็นเป็นการชั่วคราวไม่เกินหกเดือน  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ 

ทางราชการจะสั่งให้ไปช่วยราชการเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีก็ได้  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  

ผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาก่อน  

(๖) เสนอแนะและให้ความเห็นในการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือการเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการต ารวจระดับ  ส.๕  และ  ส.๔  ในสังกัด  

(๗) พิจารณาและสั่ ง เลื่ อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ  ส. ๓  ลงมาในสังกัด   

ในการพิจารณาดังกล่าวส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่รองผู้ก ากับการลงมา  ต้องรับฟังความคิดเห็น  

และข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นด้วย  

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศของทางราชการ  ก.ต.ช.  

ก.ตร.  และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

หน้าที่และอ านาจของผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดในการก ากับดูแลการปฏิบัติราชการ  

ของข้าราชการต ารวจที่สังกัดกองบัญชาการอื่น  และปฏิบัติราชการประจ าอยู่ในจังหวัดนั้น  ให้เป็นไป  

ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือกองบัญชาการ   

มติคณะรัฐมนตรี  หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย  ในการนี้  ให้มีอ านาจสั่งการใด ๆ  เพ่ือให้เกิด

การประสานงานและความร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่หรือยับยั้งการกระท าใด ๆ  ของข้ าราชการ

ต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งของส านักงาน  

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ต ารวจแห่งชาติหรือกองบัญชาการ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว   

แล้วรายงานส านักงานต ารวจแห่งชาติและกองบัญชาการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด 

มาตรา ๖๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๓  (๓)  ในส่วนราชการตา่ง ๆ   ของส านักงานต ารวจแหง่ชาติ   

จะให้มีต าแหน่งข้าราชการต ารวจต าแหน่งใด  จ านวนเท่าใด  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างใด   

และจะให้มียศหรือไม่  และถ้าให้มียศจะให้มยีศใด  รวมตลอดถึงการตดัโอนต าแหน่งจากส่วนราชการหนึง่ 

ไปเพ่ิมให้อีกส่วนราชการหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่  ก.ตร.  ก าหนด  โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และ  

ความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงาน  รวมทั้งความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความไม่ซ้ าซ้อน   

และการประหยัดเป็นหลัก  

ให้เป็นหน้าที่ของ  ก.ตร.  ที่จะต้องทบทวนอัตราก าลังของแต่ละส่วนราชการ  ให้สอดคล้องกับ 

ความรับผิดชอบและปริมาณของงานที่เปลี่ยนแปลงไปให้ทันต่อสถานการณ์ 

มาตรา ๗๐ ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๖๒  ในกลุ่มสายงานสืบสวน

สอบสวนที่ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวนสอบสวน  และกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม 

ที่ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปราม  ได้รับเงินเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษตามอัตราที่  ก.ตร.  

ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  โดยจะก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวซึ่งปฏิบัติ

หน้าที่ประจ าที่สถานีต ารวจได้รับเงินเพ่ิมพิเศษสูงกว่าผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอื่นก็ได้ 

ให้  ก.ตร.  และกระทรวงการคลังร่วมกันพิจารณาทบทวนเงินเพ่ิมพิเศษตามวรรคหนึ่ง   

ให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในทุกสามปี  

ในการก าหนดจ านวนเงินเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  และการให้ 

ความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามวรรคหนึ่ง  ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน  และ  

การด ารงตนอยู่ในความยุติธรรมได้อย่างมีเกียรติ  โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่รัฐจ่ายให้แก่

ข้าราชการฝ่ายอื่นที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมประกอบด้วย 

หมวด  ๓ 

การบรรจุ  การแต่งตั้ง  และการเลื่อนขัน้เงนิเดือน 
 
 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๗๑ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ  ต้องมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้  

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งใด ๆ  ในพรรคการเมือง  

(๕) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร. 

มาตรา ๗๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจตามพระราชบัญญัตินี้   

ให้ผู้บังคับบัญชาตามที่ก าหนดในระเบียบ  ก.ตร.  เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

มาตรา ๗๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจ  ชั้นประทวน  

และชั้นสัญญาบัตร  ให้บรรจุจากบุคคลผู้ได้รับคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้  

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขัน  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  และ

ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน 

มาตรา ๗๔ ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรที่มิใช่ต าแหน่งประเภท

วิชาชีพเฉพาะ  ให้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการใด  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) ถ้าผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยต ารวจ   

ให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งมีคะแนนทุกประเภทเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงสุดมีสิทธิเลือก  

ก่อนเรียงตามล าดับไป  

(๒) ถ้าผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือแข่งขันได้  ให้ผู้ที่สอบคัดเลือก

หรือแข่งขันได้และมีคะแนนทุกประเภทรวมกันสูงสุดมีสิทธิเลือกก่อนเรียงตามล าดับไป  

(๓) ในกรณีอื่นนอกจาก  (๑)  และ  (๒)  ให้ด าเนินการตามวิธีการที่  ก.ตร.  ก าหนด  

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้เป็นไปตามที่  ก.ตร.  ก าหนด  ในกรณี

จ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ก.ตร.  จะก าหนดเงื่อนไขในการเลือกด้วยก็ได้ 

มาตรา ๗๕ ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจตามมาตรา  ๗๓   

ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน  

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทดลอง  การประเมินผลการทดลอง  การรายงาน 

ผลการทดลอง  และการยกเว้นไม่ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รวมทั้งการสั่งให้ออกจากราชการ  

อันเนื่องมาจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ไม่ให้ถือว่าผู้นั้นเคยเป็น

ข้าราชการต ารวจ  แต่ทั้งนี้  ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือการรับเงินเดือนหรือ

ผลประโยชน์อื่นที่ได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

มาตรา ๗๖ ในการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรที่มิใช่ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ   

ผู้บังคับบัญชาต้องแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มสายงานที่ผู้นั้นมีความรู้  ความช านาญ 

หรือความถนัด  และมุ่งหมายให้ผู้นั้นได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย  ทั้งนี้   

ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ตร.  ก าหนด 

ในการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป  ในกลุ่มสายงานใด   

ให้พิจารณาโดยค านึงถึงอาวุโส  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  ความสมัครใจ  และความจ าเป็นของ  

ทางราชการประกอบกัน  และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๗๗ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่ ง  ให้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   แต่งตั้งจาก

ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจเอกซึ่งด ารงต าแหน่งจเรต ารวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

(๒) ต าแหน่งรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและจเรต ารวจแห่งชาติ  จะได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจโทหรือพลต ารวจเอก และเคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือรองจเรต ารวจแห่งชาติมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  แต่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใด  

เคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรอืรองจเรต ารวจแห่งชาตมิาแล้วถงึหนึง่ปี  ให้แต่งตัง้

ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือรองจเรต ารวจแห่งชาตินานที่สุดเรียงตามล าดับ 

(๓) ต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและรองจเรต ารวจแห่งชาติ  จะได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจโท  และเคยด ารงต าแหน่งระดับผู้บัญชาการหรือ 

จเรต ารวจมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



(๔) ต าแหน่งผู้บัญชาการและจเรต ารวจ  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   แต่งตั้ง 

จากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรีหรือพลต ารวจโท  และเคยด ารงต าแหน่งระดับรองผู้บัญชาการหรือ

รองจเรต ารวจมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

(๕) ต าแหน่งรองผู้บัญชาการและรองจเรต ารวจ  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก

ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรี  และเคยด ารงต าแหน่งระดับผู้บังคับการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๖) ต าแหน่งผู้บังคับการ  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจ  

ยศพันต ารวจเอกซึ่งไดร้ับอัตราเงนิเดอืนพันต ารวจเอก  (พิเศษ)  หรือพลต ารวจตรี  และเคยด ารงต าแหนง่ 

ระดับรองผู้บังคับการมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

(๗) ต าแหน่งรองผู้บังคับการ  ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจเอกหรือพันต ารวจเอก 

ซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันต ารวจเอก  (พิเศษ)  และเคยด ารงต าแหน่งระดับผู้ก ากับการมาแล้ว  

ไม่น้อยกว่าสี่ปี 

(๘) ต าแหน่งผู้ก ากับการ  ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจโทหรือพันต ารวจเอก  

และเคยด ารงต าแหน่งระดับรองผู้ก ากับการมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี  

(๙) ต าแหน่งรองผู้ก ากบัการและสารวัตรใหญ ่ ให้แต่งตั้งจากขา้ราชการต ารวจยศพันต ารวจโท  

และเคยด ารงต าแหน่งระดับสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๑๐) ต าแหน่งสารวัตร  ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศร้อยต ารวจเอกขึ้นไป  แต่ไม่สูงกว่า 

พันต ารวจโท  และเคยด ารงต าแหน่งระดับรองสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี 

(๑๑) ต าแหน่งรองสารวัตร  ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศร้อยต ารวจตรีขึ้นไป  แต่ไม่สูงกว่า 

ร้อยต ารวจเอก 

(๑๒) ต าแหน่งผู้บังคับหมู่  ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศสิบต ารวจตรีขึ้นไป  แต่ไม่สูงกว่า 

ดาบต ารวจ 

(๑๓) ต าแหน่งรองผู้บังคับหมู่  ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจ 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้นับระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งจริง  มิให้นับระยะเวลาทวีคูณ   

โดยให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี  เว้นแต่ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



(๑) ข้าราชการต ารวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตรครั้งแรก  

หากนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรถงึวันที่  ๓๐  กันยายน  มีระยะเวลา

รวมแล้วไม่น้อยกว่าแปดเดือน  ให้นับเป็นหนึ่งปี 

(๒) ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในวาระประจ าปี  

ไม่ว่าจะได้รับการแต่งตั้งเมื่อใดก็ตาม  ให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งถึงวันที่  ๓๐  กันยายน   

เป็นหนึ่งปี 

การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตาม  (๒)  ถึง  (๑๓)  อาจแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

เทียบเท่าด้วยก็ได้ 

ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งตาม  (๑๒)  หรือ  (๑๓)  อาจได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่งและมียศตาม  (๑๑)  ได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ตร. 

ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งตาม  (๑๓)  อาจได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

และมียศตาม  (๑๒)  ได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ตร. 

มาตรา ๗๘ การคัดเลือกแตง่ตัง้ขา้ราชการต ารวจใหด้ ารงต าแหนง่ตามมาตรา  ๗๗  (๑)  (๒)  

(๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๗๗  (๑)  ให้นายกรัฐมนตรี

คัดเลือกรายชื่อข้าราชการต ารวจผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๗๗  (๑)  โดยค านึงถึงอาวุโสและความรู้

ความสามารถประกอบกัน  โดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรืองานป้องกันปราบปราม

เสนอ  ก.ตร.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูล 

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

(๒) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๗๗  (๒)  ให้ผู้บัญชาการ 

ต ารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการต ารวจเสนอ  ก.ตร.  เพ่ื อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน   

แล้วให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

(๓) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๗๗  (๓)  และ  (๔)   

ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการต ารวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง

ข้าราชการต ารวจตามมาตรา  ๘๑  (๑)  (ก)  เสนอแนะ  แล้วเสนอ  ก.ตร.  ให้ความเห็นชอบ   

แล้วจึงน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

้หนา   ๓๗
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(๔) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๗๗  (๕)  และ  (๖)   

ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการต ารวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง 

ข้าราชการต ารวจตามมาตรา  ๘๑  (๑)  (ก)  เสนอแนะ  โดยให้น าข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้า 

ส่วนราชการระดับกองบัญชาการที่ได้มีการพิจารณาเสนอในรูปคณะกรรมการตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.   

มาประกอบการพิจารณาด้วย  หากมีความเห็นแตกต่างจากข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้า 

ส่วนราชการ  ให้ชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามมาตรา  ๘๑   

(๑)  (ก)  ก่อนเสนอ  ก.ตร.  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  แล้วจึงน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูล 

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

การจัดท าข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการตาม  (๔)  ให้พิจารณาเสนอรายชื่อ 

ได้เฉพาะข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่งในสังกัดเท่านั้น 

ในกรณีที่  ก.ตร.  ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่พระราชบัญญัตินี้

ก าหนด  ให้แจ้งให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

มาตรา ๗๙ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๗๗  (๗)  ลงมา 

ในส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง  ในส่วน 

กองบัญชาการที่มิได้สังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ให้ผู้บัญชาการเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง   

โดยให้น าข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับการ   

แล้วแต่กรณี  ที่ได้มีการพิจารณาเสนอในรูปคณะกรรมการตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  มาประกอบ 

การพิจารณาด้วย  หากมีความเห็นแตกต่างจากข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการ  ให้ชี้แจง

เหตุผลต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามมาตรา  ๘๑ 

การจัดท าข้อมูลการเสนอแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาเสนอรายชื่อได้เฉพาะข้าราชการ

ต ารวจที่ด ารงต าแหน่งในสังกัดเท่านั้น 

การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๗๗  (๑๑)  ลงมาไม่สูงกว่าต าแหน่งเดิม 

ภายในกองบัญชาการในส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ให้ผู้บัญชาการเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง   

ส าหรับการแต่งตั้งภายในกองบังคับการ  ให้ผู้บังคับการเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง 

การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๗๗  (๗)  ลงมาไม่สูงกว่าต าแหน่งเดมิ  

ระหว่างส่วนราชการตามมาตรา  ๑๑  (๑)  และ  (๒)  ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการ 

้หนา   ๓๘
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ที่เกี่ยวข้องท าความตกลงกันแล้วให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการที่ประสงค์จะแต่งตั้ง

ข้าราชการต ารวจผู้นั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง  ส าหรับการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจระหว่างกองบัญชาการที่มิได้

สังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ให้ผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องท าความตกลงกัน  แล้วให้ 

ผู้บัญชาการที่ประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการต ารวจผู้นั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง 

มาตรา ๘๐ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นตามมาตรา  ๗๗  (๗)  ลงมา 

ในส่วนราชการตามมาตรา  ๑๑  (๑)  และ  (๒)  ให้พิจารณาแต่งตั้งได้เฉพาะผู้ที่ด ารงต าแหน่ง 

ในส่วนราชการนั้น  

มาตรา ๘๑ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามมาตรา  ๗๗  (๓)  ลงมา   

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและ  

ความเหมาะสมในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  ก่อนที่ผู้มีอ านาจ

คัดเลือกหรือสั่งแต่งตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาคัดเลือกข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๗๗  (๓)  ถึง  (๖)   

และพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๗๗  (๗)  ลงมาในสังกัดส านักงาน 

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

 (ก) การคัดเลือกข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๗๗  (๓) ถึง  (๖)  

ประกอบด้วย  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นประธาน  จเรต ารวจแห่งชาติ  และรองผู้บัญชาการต ารวจ

แห่งชาติทุกคน  เป็นกรรมการ  และผู้แทนส านักงาน  ก.พ.  จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

 (ข) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๗๗  (๗)  ลงมาในสังกัด

ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ประกอบด้วย  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นประธาน   

จเรต ารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติทุกคน  เป็นกรรมการ 

 ให้ผู้บัญชาการหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ   

และผู้บังคับการหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานก าลังพลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

(๒) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจระดับกองบัญชาการ  มีหน้าที ่

และอ านาจพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๗๗  (๗)  ลงมาในสังกัด

กองบัญชาการที่มิได้สังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  หรือตามมาตรา  ๗๗  (๑๑)  ลงมา 
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ไม่สูงกว่าต าแหน่งเดิมภายในกองบัญชาการในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี  

ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองบัญชาการเป็นประธาน  และรองหัวหน้าส่วนราชการ  

เป็นกรรมการ  

 ให้ผู้บังคับการหรือผู้ก ากับการ  แล้วแต่กรณี  ที่รับผิดชอบงานก าลังพลเป็นเลขานุการ   

และผู้ก ากับการหรือสารวัตร  แล้วแต่กรณี  ที่รับผิดชอบงานก าลังพลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

(๓) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจระดับกองบังคับการ  มีหน้าที่และ 

อ านาจพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๗๗  (๑๑)  ลงมาไม่สูงกว่าต าแหน่งเดิม 

ภายในสังกัด  ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองบังคับการเป็นประธาน  และรองหัวหน้า  

ส่วนราชการเป็นกรรมการ  ส าหรับกองบังคับการต ารวจนครบาลและต ารวจภูธรจังหวัด  ให้ผู้แทน  

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจของกองบังคับการต ารวจนครบาลและ  

ต ารวจภูธรจังหวัด  จ านวนหนึ่งคน  ร่วมเป็นกรรมการด้วย 

 ให้ผู้ก ากับการที่รับผิดชอบงานก าลังพลเป็นเลขานุการ  และสารวัตรที่รับผิดชอบงานก าลังพล 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามมาตรา  ๗๗  (๓)  ลงมา  ให้ผู้มีอ านาจคัดเลือก

หรือแต่งตั้งพิจารณาจากรายชื่อข้าราชการต ารวจที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ  

มีมติเสนอแนะ 

การแต่งตั้งเพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่งควบปรับระดับเพ่ิมลดได้

ในตัวเองในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนตามมาตรา  ๖๒  วรรคสาม  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่  ก.ตร.  ก าหนด 

มาตรา ๘๒ ภายใต้บังคับมาตรา  ๘๘  การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจเลื่อน

ต าแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับต าแหน่ง  ให้พิจารณาดังต่อไปนี้ 

(๑) ระดับรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและจเรต ารวจแห่งชาติลงมาถึงผู้ช่วยผู้บัญชาการ

ต ารวจแห่งชาติและรองจเรต ารวจแห่งชาติ  ให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถในบัญชีรายชื่อ  

ตามวรรคสามและได้จัดเรียงตามล าดับอาวุโส 
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(๒) ระดับผู้บัญชาการและจเรต ารวจลงมาถึงผู้บังคับการ  ให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ 

ความสามารถในบัญชีรายชื่อตามวรรคสามและได้จัดเรียงตามล าดับอาวุโสจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ 

ของจ านวนต าแหน่งว่างในแต่ละระดับ  

(๓) ระดับรองผู้บังคับการลงมาถึงสารวัตร  ให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถในบัญชี

รายชื่อตามวรรคสามและได้จัดเรียงตามล าดับอาวุโสจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบสามของจ านวน

ต าแหน่งว่างในแต่ละระดับต าแหน่งของส่วนราชการตามมาตรา  ๑๑ 

(๔) จ านวนต าแหน่งว่างที่เหลอืจากการพิจารณาตาม  (๒)  และ  (๓)  ให้พิจารณาโดยค านงึถงึ

อาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน 

ในการพิจารณาความรู้ความสามารถ  ให้ค านึงถึงประวัติการรับราชการ  ผลการปฏิบัติงาน  

ความประพฤติ  และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการ

ของข้าราชการต ารวจประกอบด้วย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ตร.  ก าหนด 

การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้พิจารณาคัดเลือกหรือ

แต่งตั้งได้เฉพาะจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นเท่านั้น  

ทั้งนี้  การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นซึ่งต้องพิจารณาจาก

ความรู้ความสามารถตามวรรคสอง  และการจัดประเภทต าแหน่งเพ่ือใช้ในการค านวณสัดส่วนอาวุโส 

เพ่ือเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ตร.  โดยในการจัดเรียง 

ล าดับในบัญชีรายชื่อ  ให้จัดผู้ซึ่งมีล าดับอาวุโสสูงกว่าได้อยู่ในล าดับที่เหนือกว่า  

ส าหรับการแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในต าแหน่งควบปรับระดับเพิ่มลดได้ในตัวเอง  ให้เป็นไป

ตามที่  ก.ตร.  ก าหนด  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติอาจก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ  

ด ารงต าแหน่งระดับผู้บังคับการขึ้นไปส าหรับผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการเป็นการเฉพาะ  ทั้งนี้   

ให้ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ตร. 

มาตรา ๘๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๘๔  และมาตรา  ๙๐  การคัดเลือกหรือแต่งตัง้ข้าราชการ

ต ารวจเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๗๗  (๔)  ถึง  (๙)  ในกลุ่มสายงานใดกลุ่มสายงานหนึ่ง 

ตามมาตรา  ๖๑  ให้พิจารณาจากข้าราชการต ารวจที่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงานนั้น  

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ในระดับต าแหน่งปัจจุบันรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการด ารงต าแหน่งที่ก าหนดให้เลือ่น

ต าแหน่งสูงขึ้นในระดับต าแหน่งถัดขึ้นไปตามมาตรา  ๗๗ 

การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามมาตรา  ๗๗  (๔)  ถึง  (๙)  สับเปลี่ยนหมุนเวียน

ให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  หรือในกลุ่มสายงานใดกลุ่มสายงานหนึ่งตามมาตรา  ๖๑  ให้พิจารณาจาก

ข้าราชการต ารวจที่เคยด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงานนั้นในระดับต าแหน่งปัจจุบันมาก่อนหรือมีระยะเวลา

การด ารงต าแหน่งในระดับถัดลงไปสองระดับต าแหน่งในกลุ่มสายงานนั้นไม่น้อยกว่าสองในสามของ

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งที่ก าหนดให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในระดับต าแหน่งปัจจุบันตามมาตรา  ๗๗ 

ให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนตามมาตรา  ๖๑  (๓)   

และกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามตามมาตรา  ๖๑  (๔)  เป็นระยะเวลาการด ารงต าแหน่งที่เกื้อกูล

ระหว่างกันได้ในทั้งสองกลุ่มสายงาน 

การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามมาตรา  ๗๗  (๗)  ลงมาที่จะร้องขอสมัครใจขอรับการแต่งตั้ง

สับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับต าแหน่งเท่าเดิม  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร. 

มาตรา ๘๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๙๐  การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรเลื่อน 

ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนทุกระดับต าแหน่ง   ให้พิจารณาได้เฉพาะผู้ที่มี 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนในระดับต าแหน่งปัจจุบันรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของระยะเวลาการด ารงต าแหน่งที่ก าหนดให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในระดับต าแหน่งถัดขึ้นไป 

ตามมาตรา  ๗๗ 

ส าหรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวน   

ให้พิจารณาจากผู้ที่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับต าแหน่งปัจจุบันและระดับต าแหน่งถัดลงไป

หนึ่งระดับในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการด ารงต าแหนง่

ที่ก าหนดให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในระดับต าแหน่งปัจจุบันตามมาตรา  ๗๗  เว้นแต่เป็นการแต่งตั้ง

สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๗๗  (๑๑) 

ให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามตามมาตรา  ๖๑  (๔)  

และกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนตามมาตรา  ๖๑  (๓)  เป็นระยะเวลาการด ารงต าแหน่งที่เกื้อกูล

ระหว่างกันได้ในทั้งสองกลุ่มสายงาน 

้หนา   ๔๒
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การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนซึ่งด ารงต าแหน่งควบปรับระดับ

เพิ่มลดได้ในตัวเองตามมาตรา  ๖๒  วรรคสาม  ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  ให้พิจารณาจากผู้ที่ด ารงต าแหน่ง

ครบตามระยะเวลาที่ก าหนดและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ที่  ก.ตร.  ก าหนดแล้ว  ทั้งนี้  โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของมาตรา  ๘๒  (๓) 

มาตรา ๘๕ ในการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจเลื่อนด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานีต ารวจ 

ระดับผู้ก ากับการเปน็ครัง้แรก  ให้แต่งตั้งไปด ารงต าแหนง่ในสถานตี ารวจระดบักลางตามมาตรา  ๑๓  (๒) 

มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเห็นว่าการใช้อ านาจในการแต่งตั้งของ 

ผู้บัญชาการไม่เป็นธรรม  หรือมีกรณีไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่  ก.ตร.  ก าหนด  หรือมีเหตุผล

ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้าราชการต ารวจซึง่ด ารงต าแหน่งตัง้แตม่าตรา  ๗๗  (๗)  ลงมา  พ้นจาก

พ้ืนที่หรือหน้าที่  หรือเห็นว่าหากด ารงต าแหน่งเดิมต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  หรือ 

มีเหตุพิเศษตามที่  ก.ตร.  ก าหนด  ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ 

ให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๗๗  (๗)  ลงมา  ได้ตามควรแก่กรณี 

มาตรา ๘๗ ข้าราชการต ารวจผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเรียงล าดับอาวุโส

หรือในการแต่งตั้ง  ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ  ก.พ.ค.ตร.  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งแต่งตั้ง  

ค าร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง  ให้  ก.พ.ค.ตร.  พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  

นับแต่วันที่ได้รับค าร้องทุกข์  

ค าวินิจฉัยของ  ก.พ.ค.ตร.  ให้เป็นที่สุด  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณา

ของ  ก.พ.ค.ตร.  ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล  

การพิจารณาของ  ก.พ.ค.ตร.  

ในกรณีที่  ก.พ.ค.ตร.  หรือศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยหรือพิพากษาว่าในการเรียงล าดับอาวุโส

หรือในการแต่งตั้ง  ผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ในการเรียงล าดับ

อาวุโสหรือการแต่งตั้ง  ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจพิจารณา

ลงโทษผู้นั้นตามควรแก่กรณีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก  ก.พ.ค.ตร.  หรือนับแต่วันที่ 

ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง  โดยไม่ต้องด าเนินการสอบสวนอีก  แล้วรายงานให้  ก.ตร.  

ทราบ  ในกรณีที่  ก.ตร.  มีมติว่าการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการจงใจเพ่ือช่วยเหลือบุคคลหนึ่ง 
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บุคคลใดหรือเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด  ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจด าเนินการลงโทษผู้นั้นโดยไม่ต้องด าเนินการสอบสวน  

ผู้ใดให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  หรือแอบอ้างอ านาจของบุคคลใด  

หรือเรียก  รับ  ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ื่นใด  หรือกระท าการใดอันมชิอบ  เพ่ือให้มีการแตง่ตัง้

หรือไม่แต่งตั้งผู้ใดให้ด ารงต าแหน่งใด  ไม่ว่าการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งนั้นจะชอบด้วยหลักเกณฑ์  

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 

มาตรา ๘๘ เพ่ือรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการต ารวจ   

ให้  ก.ตร.  ออกกฎ  ก.ตร.  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการต ารวจไว้ให้ชัดเจน 

แน่นอน  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดล าดับอาวุโสข้าราชการต ารวจเพ่ือใช้ใน  

การคัดเลือกหรือแต่งตั้ง  การก าหนดวาระประจ าปี  การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  การนับจ านวน

ต าแหน่งว่าง  การค านวณสัดส่วนอาวุโสเพ่ือเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น   การจัดประเภทต าแหน่งเพ่ือใช้ใน 

การค านวณสัดส่วนอาวุโสเพ่ือเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น  และการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับ 

การเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น  กฎ  ก.ตร.  ดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่  

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๙๙  ข้าราชการต ารวจผู้ใดมีคุณวุฒิสูงขึ้นและมีสิทธิได้รับ

เงินเดือนสูงขึ้นตามที่  ก.ตร.  ก าหนด  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๙๕  เป็นผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน 

มาตรา ๙๐ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจหรือการแต่งตั้งข้าราชการ 

ต ารวจให้ด ารงต าแหน่งใด  ผู้ได้รับการบรรจุหรือได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

ตามที่  ก.ตร.  ก าหนดตามมาตรา  ๖๙  เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นและมิใช่เป็นต าแหน่งในกลุ่มสายงาน 

สืบสวนสอบสวน  ก.ตร.  อาจอนุมัติให้บรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจซึ่งไม่มีคุณสมบัติเฉพาะ  

ส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ก็ได้ 

การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจไปด ารงต าแหน่งอื่นในส านักงานต ารวจแห่งชาติ   ต้องแต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่งที่ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิม  เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็น  ก.ตร.  อาจอนุมัติให้แต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่งที่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิมเป็นพิเศษเฉพาะรายได้ 

มาตรา ๙๑ การสั่งให้ข้าราชการต ารวจไปประจ าส านักงานต ารวจแห่งชาติ  หรือส่วนราชการใด 

ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  หรือส ารองราชการในส่วนราชการใดในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยให้  
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พ้นจากต าแหน่งหน้าที่เดิม  และโดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนในต าแหน่งเดิมหรือไม่ก็ได้  ให้ผู้มี

อ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  

(๑) ประธาน  ก.ตร.  ตามมติของ  ก.ตร.  ส าหรับผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

(๒) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติส าหรับข้าราชการต ารวจทุกต าแหน่ง 

(๓) ผู้บัญชาการส าหรับข้าราชการต ารวจในกองบัญชาการหรือในส่วนราชการที่เรียกชื่อ  

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ 

มาตรา ๙๒ ห้ามมิให้สั่งให้ข้าราชการต ารวจที่สังกัดสถานีต ารวจตามมาตรา  ๑๓  ไปปฏิบัติ

หน้าที่ในส่วนราชการอื่นที่มิใช่สถานีต ารวจ  เว้นแต่ในค าสั่งนั้นจะสั่งให้ข้าราชการต ารวจอื่นมาปฏิบัติ

หน้าที่นั้นแทนในสถานีต ารวจนั้น 

การสั่งให้ข้าราชการต ารวจไปรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญตามต าแหน่งที่  ก.ตร.  ก าหนด  

ให้เป็นไปตามระเบียบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด  ซึ่งต้องเสนอ  ก.ตร.  เพ่ือทราบและประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะสั่งได้เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวร้องขอโดยจะระบุตัวบุคคลมิได้   

แต่ข้าราชการต ารวจที่ถูกสั่งนั้นต้องสมัครใจด้วย  และเมื่อผู้ขอพ้นจากต าแหน่ง  ให้สั่งให้ข้าราชการต ารวจ 

ที่ไปรักษาความปลอดภัยนั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานต ารวจแห่งชาติภายในสามสิบวันนับแต่วนัที่

ผู้ขอพ้นจากต าแหน่ง  แต่ถ้าผู้ขอเคยด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุด  

ให้ลงโทษจ าคุก  ถ้าผู้นั้นได้ร้องขอให้รักษาความปลอดภัยต่อไป  จะสั่งให้ข้าราชการต ารวจไปรักษา  

ความปลอดภัยผู้ขอนั้นต่อไปอีกก็ได้ 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มาปฏิบัติราชการติดต่อกันเกินสิบห้าวัน  โดยไม่มี  

เหตุอันสมควร  ให้ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รู้  ในกรณี 

ที่ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นไม่มีอ านาจด าเนินการทางวินัย  ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไป

ทราบเพื่อด าเนินการทางวินัยต่อไปให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  เว้นแต่มีเหตุผล

ความจ าเป็นซึ่งท าให้การด าเนินการทางวินัยไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ก็ให้ขยาย

ระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้งโดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน  และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ  

สั่งด าเนินการทางวินัยสั่งให้ข้าราชการต ารวจผู้นั้นพักราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่มีค าสั่ง  เมื่อผล 

การด าเนินการทางวินัยปรากฏว่าผู้นั้นขาดราชการติดต่อกันเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้สั่งลงโทษ 

โดยเร็วโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่พักราชการ 
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มาตรา ๙๓ การโอนข้าราชการต ารวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น   

จะกระท าได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้นั้น  โดยให้ส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานที่ขอรับโอนท าความตกลงกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

มาตรา ๙๔ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๗๒  เป็นผู้สั่งบรรจุในกรณี  ดังต่อไปนี้  

(๑) การโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการต ารวจหรือการโอนพนักงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ  ยกเว้นข้าราชการการเมือง  ข้าราชการซึ่งอยู่ในระหว่างทดลอง 

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน   

ให้กระท าได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องการจะรับโอนผู้นั้น  โดยให้ส านักงาน  

ต ารวจแห่งชาติท าความตกลงกับผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม  ในการนี้   

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการต ารวจจะไ ด้รับ  ทั้งนี้    

ในการด าเนินการรับโอน  การก าหนดต าแหน่ง  ชั้นยศ  และอัตราเงินเดือน  และการนับเวลาราชการ   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  

(๒) การกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ  

 (ก) ข้าราชการต ารวจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ    

โดยให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมาย  

ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ถ้าผู้นั้นขอกลับเข้ารับราชการภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ   

แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันออกจากราชการไปปฏิบัติงานดังกล่าว  ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับผู้นั้น 

กลับเข้ารับราชการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  

 (ข) ข้าราชการต ารวจซึ่งออกจากราชการไปแล้ว  และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการ  

ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ถ้าสมัครเข้ารับราชการ  และส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องการ 

ที่จะรับผู้นั้นเข้ารบัราชการและมีอัตราวา่ง  ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการบรรจุและแตง่ตัง้  ทั้งนี้   

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  

 (ค) ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการต ารวจหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงานไปแล้ว  แต่ไม่รวมถึงข้าราชการการเมือง  ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ 

ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากงาน  

ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน  ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ  และเมื่อส านักงาน  
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ต ารวจแห่งชาติเห็นสมควรรับบุคคลนั้นกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งข้าราชการต ารวจ  ในการนี้   

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการต ารวจจะได้รับ  ทั้งนี้    

การด าเนินการให้กลับเข้ารับราชการ  การก าหนดต าแหน่ง  ชั้นยศ  และอัตราเงินเดือน  และการนับ 

เวลาราชการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร. 

มาตรา ๙๕ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจ 

ระดับ  ส.๘  ระดับ  ส.๗  และระดับ  ส.๖  ที่ไม่อยู่ในอ านาจของผู้บัญชาการตามมาตรา  ๖๖  (๕)  ทั้งนี้   

เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ตร.  แล้ว  

การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจตั้งแต่ระดับ  ส.๕  ลงมา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ที่ก าหนดในระเบียบ  ก.ตร.  

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจ  ให้ค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน   

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา  ความสามารถ  และความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่   

ตลอดจนการรักษาวนิัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการต ารวจตามรายงานของผู้บังคับบญัชา 

ตามล าดับชั้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  

การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกินสองขั้น  ต้องได้รับอนุมัติจาก  ก.ตร.  เป็นพิเศษเฉพาะราย 

มาตรา ๙๖ ข้าราชการต ารวจผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ก.ตร.  

จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญก็ได้ 

มาตรา ๙๗ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ   

คุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือใช้ประกอบ  

การพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร. 

หมวด  ๔ 

เงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  และเงนิเพ่ิมอืน่ 
 
 

มาตรา ๙๘ อัตราเงินเดือนข้าราชการต ารวจให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  

อัตราเงินประจ าต าแหน่งและการรับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการต ารวจ   ให้เป็นไป 

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  เงินประจ าต าแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน  

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ข้าราชการต ารวจต าแหน่งใดจะได้รับเงินประจ าต าแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด   

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการต ารวจให้สอดคล้องกับภาวะ เศรษฐกิจ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป  ถ้าการปรับอัตราเงนิเดอืนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มรอ้ยละเท่ากันทุกอัตรา  และไม่เกนิ

ร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่  และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาเพ่ือการนั้นแล้ว  

การปรับให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  และให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชกฤษฎีกา 

ดังกล่าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้  ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากัน 

ทุกอัตราดังกล่าว  หากท าให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท  ให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าว 

ให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท  และมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน  

การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการต ารวจให้เข้าอันดับและขั้น  ระดับและชั้น   ระดับและขั้น   

หรือชั้นและขั้น  แล้วแต่กรณี  ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการต ารวจตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ตร.  ก าหนด  และให้มีผลเป็นการแก้ไขขั้นหรือชั้นเงินเดือน 

ข้าราชการต ารวจที่ก าหนดไว้ในกฎหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา ๙๙ ให้ข้าราชการต ารวจได้รับเงินเดือน  ดังต่อไปนี้  

(๑) ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจเอก  ซึ่งด ารงต าแหนง่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ให้ได้รับ

เงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับ  ส.๙  

(๒) ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจเอก  ให้ได้รับเงินเดือนระดับ  ส.๘  

(๓) ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจโท  ให้ได้รับเงินเดือนระดับ  ส.๗  

(๔) ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรี  ให้ได้รับเงินเดือนระดับ  ส.๖  

(๕) ข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอก  (พิเศษ)  ให้ได้รับ

เงินเดือนระดับ  ส.๕  

(๖) ข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจเอก  ให้ได้รับเงินเดือนระดับ  ส.๔  

(๗) ข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจโท  ให้ได้รับเงินเดือนระดับ  ส.๓  

(๘) ข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจตรี  ให้ได้รับเงินเดือนระดับ  ส.๒ 

(๙) ข้าราชการต ารวจยศร้อยต ารวจเอก  ร้อยต ารวจโท  และร้อยต ารวจตรี  ให้ได้รับเงินเดอืน  

ระดับ  ส.๑  

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



(๑๐) ข้าราชการต ารวจยศดาบต ารวจ  ให้ได้รับเงินเดือนระดับ  ป.๓  

(๑๑) ข้าราชการต ารวจยศจ่าสิบต ารวจ  อัตราเงินเดือนจ่าสิบต ารวจ  (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือน

ระดับ  ป.๒  

(๑๒) ข้าราชการต ารวจยศจ่าสิบต ารวจ  สิบต ารวจเอก  สิบต ารวจโท  และสิบต ารวจตรี   

ให้ได้รับเงินเดือนระดับ  ป.๑  

(๑๓) ข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจส ารอง  ให้ได้รับเงินเดือนระดับ  พ.๑  

ให้ข้าราชการต ารวจตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือนในขั้นต่ าของระดับนั้น ๆ  ในกรณีที่จะให้ได้รับ

เงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของระดับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  

ข้าราชการต ารวจตาม  (๒)  ถึง  (๑๓)  อาจได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นกว่าที่ก าหนดไว้ 

ในวรรคหนึ่งก็ได้  โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ก าหนดหลักเกณฑ์   

วิธีการ  และเงื่อนไขการได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นดังกล่าวและการรับเงินประจ าต าแหน่งไว้ด้วย 

มาตรา ๑๐๐ ความในมาตรา  ๙๘  และมาตรา  ๙๙  มิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ 

ข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศต าแหน่งใดจะได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งในอัตราใด  

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  โดยให้เทียบเคียงกับ

ข้าราชการฝ่ายพลเรือนในต าแหน่งที่คล้ายคลึงกันหรือในระดับเดียวกัน 

มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือเป็นการเยียวยา  ให้ข้าราชการต ารวจ

ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม  ก.ตร.  อาจก าหนดให้ข้าราชการต ารวจ

ได้รับการเยียวยาโดยให้ไดร้ับเงินเดือนหรอืเงินประจ าต าแหน่งตามที่เหน็สมควรเป็นกรณี ๆ  ไปก็ได้  ทั้งนี้  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๑๐๒ ข้าราชการต ารวจอาจได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ  

ทั้งนี้  ตามจ านวน  หลักเกณฑ์  และวิธีการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๐๓ ข้าราชการต ารวจอาจได้รับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน  เงินเพ่ิมอื่น  หรือเงินช่วยเหลือ 

ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๑๐๔ ข้าราชการต ารวจอาจได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ  

หรือต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามที่ก าหนดในระเบียบ  ก.ตร.  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



หมวด  ๕ 

การรกัษาราชการแทนและการปฏิบตัิราชการแทน 
 
 

มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการต ารวจในส่วนราชการหรือหน่วยงานใด 

ในส านักงานต ารวจแห่งชาติว่างลง  หรือผู้ด ารงต าแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้ผู้บังคับบัญชา 

ดังต่อไปนี้  สั่งให้ข้าราชการต ารวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในต าแหน่งนั้นได้  

(๑) นายกรัฐมนตรี  ส าหรับต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

(๒) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ส าหรับต าแหน่งตั้งแต่รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ   

จเรต ารวจแห่งชาติ  หรือต าแหน่งเทียบเท่าลงมา  

(๓) ผู้บัญชาการหรือต าแหน่งเทียบเท่า  ส าหรับต าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการหรือต าแหน่ง

เทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น  

(๔) ผู้บังคับการหรือต าแหน่งเทียบเท่า  ส าหรับต าแหน่งตั้งแต่ผู้ก ากับการหรือต าแหน่ง

เทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น  

ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งให้ข้าราชการต ารวจผู้ใดรักษาราชการแทนและมีผู้ด ารงต าแหน่งรอง 

ของต าแหน่งนั้น  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองเป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือมี 

แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  และมีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยของต าแหน่งดังกล่าว  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย  

เป็นผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งนั้น  ถ้ามีผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยหลายคน  ให้ผู้มีอาวุโส 

ตามที่ก าหนดในระเบียบ  ก.ตร.  เป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีทั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วย  หรือ

มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ก็ให้ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร  ผู้มีอาวุโสตามที่ ก าหนดในระเบียบ  

ก.ตร.  ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน  

เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  ข้าราชการต ารวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  

ตามมาตรา  ๗๗  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  เป็นการย้อนหลัง  การปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อ านาจ 

ในต าแหน่งเดิมที่ได้กระท าไปก่อนมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  ให้เป็นอันใช้ได้ 

มาตรา ๑๐๖ นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  อ านาจในการสั่ง   การอนุญาต   

การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  และการด าเนินการด้านอื่นที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจะพึงปฏิบัติ  

หรือด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งใด  หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด   

้หนา   ๕๐
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ในกิจการของแต่ละกองบัญชาการ  ให้ผู้บัญชาการของแต่ละกองบัญชาการนั้นเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

ในการปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  ผู้บัญชาการจะมอบหมาย

ให้รองผู้บัญชาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการ  

ตามวรรคหนึ่ง  และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง  

ในกรณีจ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ของทางราชการหรือการระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  

จากการใช้อ านาจของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจะระงับการใช้อ านาจ  

ของผู้บัญชาการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวและใช้อ านาจนั้นด้วยตนเองก็ ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขที่  ก.ต.ช.  ก าหนด  

มาตรา ๑๐๗ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  อ านาจในการสั่ง   

การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือการด าเนินการอื่นใดที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือ 

หัวหน้าส่วนราชการหรือหวัหน้าหน่วยงานจะพึงปฏิบัต ิ หรือด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคบั   

ค าสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  ถ้ากฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรี 

ในเรื่องนั้นมิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น  หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ าน าจไว้   

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน  อาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่ง 

รองหรือผู้ช่วย  หรือผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานถัดลงไปตามล าดับ  หรือ  

ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า  หรือข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรในส่วนราชการหรือในหน่วยงานนัน้ปฏบิตัิ

ราชการแทนได้ 

การมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือและให้ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่แนะน า  ก ากับ  

และติดตามการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจ  และในกรณีที่เห็นว่าผู้รับมอบอ านาจปฏิบัติราชการ

ในเรื่องใดโดยไม่สมควร  ให้มีอ านาจแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจนั้นได้  

เมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว  ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น   และจะมอบ 

อ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอ านาจไว้เป็นกรณี ๆ   ไป 

มาตรา ๑๐๘ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา  ๑๐๕  มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับ 

ผู้ซึ่งตนแทน  

้หนา   ๕๑
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ในกรณีที่กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรี   แต่งตั้ง 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที่และอ านาจอย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีหน้าที่และ 

อ านาจเป็นกรรมการหรือมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทน  

การสั่งให้รักษาราชการแทนให้มีผลนับแต่เวลาที่ผู้ ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่   และให ้

ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือต าแหน่งผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้ง

เข้ารับหน้าที่  ทั้งนี้  ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปแล้วในระหว่างเป็นผู้รักษา

ราชการแทน 

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรี   

ก าหนดให้หน้าที่หรืออ านาจใดเป็นของปลัดกระทรวง  การใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวส าหรับ  

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ให้ถือเป็นหน้าที่และอ านาจของผู้บัญชาการ 

ต ารวจแห่งชาติ 

หมวด  ๖ 

วินัยและการรกัษาวนิัย 
 
 

มาตรา ๑๑๐ ข้าราชการต ารวจต้องถือและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  

มติคณะรัฐมนตรี  และจรรยาบรรณของต ารวจตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.   และต้องรักษาวินัยตามที่

บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด  

กฎ  ก.ตร.  ตามวรรคหนึ่ง  ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑๑ ข้าราชการต ารวจต้องกระท าการอันเป็นขอ้ปฏิบัติหรือตอ้งไมก่ระท าการอันเปน็

ข้อห้ามดังต่อไปนี้  

(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และเที่ยงธรรม  เป็นไปตามกฎหมาย   

กฎ  ระเบียบของทางราชการ  มติคณะรัฐมนตรี  จรรยาบรรณของต ารวจ  และนโยบายของรัฐบาล   

โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ  

(๒) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ

ระเบียบของทางราชการในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการมีความเห็นทางคดีหรือการตรวจพิสูจน์  โดยไม่ขัดขืน

้หนา   ๕๒
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หรือหลีกเลี่ยง  แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ  หรือจะเป็นการไม่รักษา

ประโยชน์ของทางราชการ  จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้  

และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว  ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ต้องปฏิบัติตาม 

(๓) ต้องรักษาระเบียบการเคารพตามสายการบังคับบัญชา  ยศ  และต าแหน่ง 

(๔) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 

(๕) ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  เว้นแต่

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท า  หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว  

(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ  

(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย  รักษาความสามัคคี  และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ

ระหว่างข้าราชการด้วยกัน  และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ  

(๘) ต้องต้อนรับ  ให้บริการ  ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรมและให้การช่วยเหลือ 

ตามสมควรแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ  หรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า   

และด้วยความสุภาพเรียบร้อย 

(๙) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ  อุตสาหะ  เพ่ือให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้า 

แก่ราชการ  เอาใจใส่  ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  และต้องไม่ประมาทเลินเล่อ 

ในหน้าที่ราชการ  

(๑๐) ต้องไม่กระท าการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการต ารวจ  และ 

ไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน 

(๑๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง  

ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย  

(๑๒) ต้องไม่ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร  

(๑๓) ต้องไม่กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  

(๑๔) ต้องไม่กระท าด้วยประการใด ๆ  ในลักษณะที่เป็นการบังคับผู้บังคับบัญชาเป็นทาง 

ให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยต ารวจ  

้หนา   ๕๓
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(๑๕) ต้องไม่กระท าหรือละเว้นการกระท าใด ๆ  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือท าให้  

เสียระเบียบแบบแผนของต ารวจ  

(๑๖) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม 

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

(๑๗) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ  หรือผู้จัดการ  หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน

คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  

(๑๘) กระท าการหรือไม่กระท าการตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  หรือกระท าการอันถือว่ากระท าผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้าราชการต ารวจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย 

มาตรา ๑๑๒ การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ได้แก่  การกระท าดังต่อไปนี้  

(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ 

ที่มิควรได้หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย  

(๒) ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่  ก.ตร.  ก าหนด  

(๓) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรง  หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร  

หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

(๔) ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  ข่มเหง  หรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในระหวา่ง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

(๕) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา 

ถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  

(๗) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๒๖  วรรคสาม  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๑   

วรรคสอง 

(๘) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโดยจงใจเพ่ือช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  หรือ

เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดตามมาตรา  ๘๗  วรรคสี่  หรือกระท าการตามมาตรา  ๘๗  วรรคห้า 
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(๙) กระท าหรือละเว้นการกระท าใด ๆ  รวมทั้งการกระท าผิดตามมาตรา  ๑๑๑  อันเป็นเหตุ

ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

(๑๐) กระท าการหรือไม่กระท าการตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  

มาตรา ๑๑๓ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย  

และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  

ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  

วิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและการป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

กระท าผิดวินัย  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบ  ก.ตร.  

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรจะกล่าวหาว่าข้าราชการต ารวจผู้ใดกระท าผิดวินัย  ให้ผู้บังคับบัญชา 

ด าเนินการทางวินัยทันทีตามที่บัญญัติไว้ในหมวด  ๗  

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้และตามหมวด  ๗  หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

โดยไม่สุจริต  ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

มาตรา ๑๑๔ เมื่อมีความจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาวินัยและ

ปราบปรามข้าราชการต ารวจผู้ก่อการก าเริบ  หรือเพ่ือบังคับข้าราชการต ารวจผู้ละทิ้งหน้าที่ให้กลับ 

ท าหน้าที่ของตน  ผู้บังคับบัญชาอาจใช้อาวุธหรือก าลังบังคับได้  และถ้าได้กระท าโดยสุจริตตามสมควร  

แก่เหตุแล้ว  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ช่วยเหลือไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา  

เมื่อมีเหตุดังกล่าว  ผู้บังคับบัญชาจะต้องรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามล าดับชั้น 

จนถึงผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติโดยเร็ว 

มาตรา ๑๑๕ โทษทางวินัยมี  ๗  สถาน  ดังต่อไปนี้  

(๑) ภาคทัณฑ์  

(๒) ทัณฑกรรม  

(๓) กักยาม  

(๔) กักขัง  

(๕) ตัดเงินเดือน  

(๖) ปลดออก  

(๗) ไล่ออก  

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



การลงโทษภาคทัณฑ์  ได้แก่  การลงโทษแก่ผู้กระท าผิดอันควรต้องรับโทษสถานหนึ่งสถานใด

แต่มีเหตุอันควรปรานี  จึงเพียงแค่แสดงความผิดผู้นั้นให้ปรากฏไว้  

การลงโทษทัณฑกรรม  ได้แก่  การให้ท างานโยธา  การให้อยู่เวรยามนอกจากหน้าที่ประจ า  

หรือการให้ท างานสาธารณประโยชน์ซึ่งต้องไม่เกินหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน  

การลงโทษกักยาม  ได้แก่  การกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สมควรตามที่จะก าหนด  

การลงโทษกักขัง  ได้แก่  การขังในที่จัดไว้เพ่ือควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน

ตามที่จะได้มีค าสั่ง  

การลงโทษกักยามหรือกักขังจะใช้งานโยธาหรืองานอื่นของทางราชการด้วยก็ได้  แต่ต้องไม่เกิน

หกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน 

มาตรา ๑๑๖ การลงโทษข้าราชการต ารวจให้ท าเป็นค าสั่งโดยระบุในค าสั่งด้วยว่าผู้ถูกลงโทษ

กระท าผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใด  

วิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร. 

หมวด  ๗ 

การด าเนนิการทางวนิัย 
 
 

มาตรา ๑๑๗ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการต ารวจผู้ใดกระท าผิดวินัย   

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พิจารณาพฤติการณ์และหลักฐานในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้น  

กระท าผิดวินัยหรือไม่  ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรจะให้ด าเนินการสืบสวนข้อ เท็จจริงก่อนก็ได้   

ในการสืบสวนข้อเท็จจริงจะมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนช่วยกันด าเนินการสืบสวนก็ได้  

ในการด าเนินการสืบสวนตามวรรคหนึ่ง  ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง  โดยจะ

ก าหนดเวลาให้ชี้แจงก็ได้  ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  ให้สั่งยุติเรื่องได้  ถ้าเห็นว่า 

กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา  ๑๑๘  หรือมาตรา  ๑๑๙   

แล้วแต่กรณี  ทันที 

มาตรา ๑๑๘ เมื่อข้าราชการต ารวจถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  และได้มีการด าเนินการ  

ตามมาตรา  ๑๑๗  แล้ว  ถ้าฟังได้ว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ 

ตามมาตรา  ๑๒๔  โดยเร็ว  ในกรณีที่มีการสืบสวน  ให้น าผลการสืบสวนมาใช้ประกอบการพิจารณาสั่งการ 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๑๑๙ เมื่อข้าราชการต ารวจถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   ให้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน  ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่  

สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้  ทั้งนี้  เพ่ือให้  

ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา  เมื่อด าเนินการแล้ว  ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัย   

ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา  ๑๒๔  หรือมาตรา  ๑๒๕  แล้วแต่กรณี  ถ้าฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา

กระท าผิดวินัย  ให้สั่งยุติเรื่อง  

ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๑๐๕  หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่ก าหนดในระเบียบ  ก.ตร.   

เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  

ในกรณีที่ข้าราชการต ารวจต าแหน่งต่างกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกัน  

ให้ผู้มีอ านาจส าหรับผู้ถูกกล่าวหาที่มีต าแหน่งในระดับสูงกว่าเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา  ๑๓๗   

แม้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะมิได้ก าหนดให้สอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   

แต่ผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการสั่งการ 

ตามผลการสอบสวนโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือด าเนินการสอบสวนใหม่  แต่ทั้งนี้   

ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  โดยจะ

ระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้  และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 

มาตรา ๑๒๐ หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาเกี่ยวกับการสืบสวน  การสอบสวน  และ

การด าเนินการตามมาตรา  ๑๑๗  มาตรา  ๑๑๙  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๒๗   

วรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  

ในการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๑๑๘  มาตรา  ๑๒๔  หรือมาตรา  ๑๒๕   

ให้พิจารณาสั่งการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับส านวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์  เว้นแต่  

มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็ให้ขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามมาตรา  ๑๐๕   

เพ่ือขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง  โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินสามสิบวัน  ในการนี้  หากยัง

พิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปนั้นพิจารณาสั่งการแทนภายในสามสิบวันนับแต่ 

วันครบก าหนดเวลาดังกล่าว  พร้อมทั้งให้สั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นโดยไม่ต้องด าเนินการ

สืบสวนหรือสอบสวน  

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  จะด าเนินการทางวินัย 

โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้  

ในระหว่างการสอบสวน  จะน าเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการด าเนินการใด  

ให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 

มาตรา ๑๒๑ ในการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต ารวจ  หากเรื่องที่ข้าราชการต ารวจ

ถูกกล่าวหาเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอยู่ด้วย   

ก็ไม่เป็นเหตุให้ต้องชะลอการด าเนินการทางวินัย  และให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยและลงโทษ 

ทางวินัยต่อไปได้โดยไม่ต้องรอผลการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้รับส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่ากรณีมีมูลความผิด  

ทางวินัย  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการต ารวจผู้นั้นตามที่คณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้มีมติ  

โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  และหากการกระท าผิดวินัยดังกล่าวเป็นกรณีที่มีการฟ้อง

เป็นคดีอาญาด้วยในฐานความผิดเดยีวกัน  แล้วต่อมาศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดวา่การกระท าของจ าเลย

ไม่เป็นความผิดอาญาหรือจ าเลยมิได้กระท าความผิด  ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น 

เพื่อพิจารณาทบทวนการลงโทษทางวินัยที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  โดยน าค าพิพากษาดังกล่าวมาประกอบ 

การพิจารณาด้วย  หากผลการพิจารณาสอดคล้องกับผลของค าพิพากษา  ก็ให้แก้ไขค าสั่งให้ถูกต้องและ 

มีค าสั่งให้รับข้าราชการต ารวจผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  แต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการไปก่อนแล้ว  ก็ให้

เยียวยาชดเชยตามความเป็นธรรมแก่กรณี 

มาตรา ๑๒๒ ในการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต ารวจ  หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า 

คดีมีมูลเหตุแห่งความผิดทางอาญาและได้มีการด าเนินคดีอาญาด้วย  ไม่เป็นเหตุให้ต้องชะลอการด าเนินการ 

ทางวินัย  แม้ว่าจะเป็นการด าเนินคดีอาญาในเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันก็ตาม  

้หนา   ๕๘
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ในกรณีที่ได้มีการด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการต ารวจไปแล้ว  และต่อมาศาลได้มี 

ค าพิพากษาถึงที่สุดแตกต่างไปจากผลการด าเนินการทางวินัย  หากผลของค าพิพากษาว่าจ าเลย 

กระท าความผิด  และการลงโทษทางวินัยที่ได้ด าเนินการไปแล้วเบากว่าผลของค าพิพากษา  ให้ผู้บังคับบัญชา 

พิจารณาทบทวนการลงโทษทางวินัยใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับผลของค าพิพากษาดังกล่าว  โดยให้น า  

ค าพิพากษานั้นมาพิจารณาเพ่ือสั่งลงโทษ  แต่หากเป็นกรณีที่ได้มีการลงโทษทางวินัยโดยสั่งปลดออกหรือ 

ไล่ออก  แล้วศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิดอาญาหรือจ าเลยมิได้

กระท าความผิด  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทบทวนการด าเนินการทางวินัยที่ได้ด าเนินการไปแล้วใหม่  

โดยน าค าพิพากษาดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย  หากผลการพิจารณาสอดคล้องกับผลของ 

ค าพิพากษา  ก็ให้แก้ไขค าสั่งให้ถูกต้อง  และมีค าสั่งให้รับข้าราชการต ารวจผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ   

แต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการไปก่อนแล้ว  ก็ให้เยียวยาชดเชยตามความเป็นธรรมแก่กรณี 

มาตรา ๑๒๓ เมื่อมีเหตุจ าเป็นจะต้องกักตัวข้าราชการต ารวจซึ่งถูกกล่าวหาไว้เพ่ือประโยชน์

ในการสอบสวน  เช่น  จะหลบหนีหรือจะไปท าร้ายหรือข่มขู่ผู้เสียหายหรือพยาน  ให้ผู้บังคับบัญชา  

มีอ านาจกักตัวข้าราชการต ารวจนั้นระหว่างด าเนินการสอบสวนได้เท่าที่จ าเป็นแก่การสอบสวน  แต่ต้อง

ไม่เกินอ านาจลงโทษกักขังของผู้สั่งกักตัวและต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ข้าราชการต ารวจตามวรรคหนึ่งถูกลงโทษกักยามหรือกักขัง  ให้หักจ านวนวันที่ถูกกักตัว 

ออกจากระยะเวลากักยามหรือกักขังด้วย  และในกรณีที่ถูกลงโทษทัณฑกรรม  ให้ถือว่าการถูกกักตัว  

เป็นการรับโทษส าหรับความผิดนั้นแล้ว 

มาตรา ๑๒๔ ข้าราชการต ารวจผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ผู้บังคับบัญชา 

สั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ทัณฑกรรม  กักยาม  กักขัง  หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด   

ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้  แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์   

ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินยัเล็กนอ้ยหรอืมเีหตอุันควรลดหย่อน  ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษทัณฑกรรม 

ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้กระท าผิดวนิัยควรไดร้ับโทษสูงกวา่ที่ตนมีอ านาจสั่งลงโทษ  ให้รายงาน

ต่อผู้บังคับบัญชาของตนที่มีอ านาจเพื่อให้พิจารณาด าเนินการเพ่ือลงโทษตามควรแก่กรณี 

ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บน 

เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้  
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การลงโทษตามมาตรานี้  ผู้บังคับบัญชาจะมีอ านาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษ

และอัตราโทษได้เพียงใด  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร. 

มาตรา ๑๒๕ ข้าราชการต ารวจผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๑๐๕   

สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี  ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบ 

การพิจารณาลงโทษก็ได้  แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก  

การพิจารณาสั่งลงโทษของผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๑๐๕  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้ผู้มีอ านาจ

ดังกล่าวตั้งคณะกรรมการเพ่ือเสนอแนะว่าจะลงโทษในสถานใด  โดยคณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อย

ต้องประกอบด้วยรองหัวหน้าหน่วยงานนั้นทุกคน  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  และ 

ต้องพิจารณาเสนอแนะภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับส านวนการสอบสวนจากผู้บังคับบัญชา  

ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามวรรคสอง  แล้วรายงานให้  

ก.ตร.  ทราบ  

ผู้ถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้  ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออก 

จากราชการ 

มาตรา ๑๒๖ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต ารวจผู้ ใดแล้ว   

ให้รายงานการด าเนินการทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งเหนือผู้ด าเนินการทางวินัย  และ  

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งเห็นว่าการยุติเรื่อง  การงดโทษ  หรือ 

การลงโทษ  เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม  ก็ให้มีอ านาจสั่งลงโทษ  เพ่ิมโทษเป็นสถานโทษหรือ 

อัตราโทษที่หนักขึ้น  ลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง  งดโทษโดยให้ท าทัณฑ์บน 

เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน  หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามควรแก่กรณี  ตลอดจนแก้ไข

เปลี่ยนแปลงข้อความในค าสั่งเดิมให้ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย  และในกรณีที่เห็นว่าควรด าเนินการ  

อย่างใดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรม  ก็ให้มีอ านาจด าเนินการหรือ  

สั่งด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี โดยการสั่งลงโทษหรือเพ่ิมโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น  ต้องไม่เกิน

อ านาจของตนตามมาตรา  ๑๒๔  และการเพ่ิมอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่เกินอ านาจนั้นด้วย   

ถ้าเกินอ านาจของตน  ก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นตามล าดับเพ่ือให้พิจารณาด าเนินการ  
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ตามควรแก่กรณี  ทั้งนี้  ถ้าเห็นว่าการจะสั่งลงโทษหรือเพ่ิมโทษนั้นกรณีเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   

ก็ให้รายงานต่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเพื่อให้พิจารณาด าเนินการ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามมาตรา  ๑๒๔  สั่งยุติเรื่อง  หรือสั่งงดโทษข้าราชการต ารวจ 

ผู้ใดไปแล้ว  แต่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเห็นว่ากรณีเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือ  

เมื่อได้รับรายงานที่ผู้บังคับบัญชาตามวรรคสองเห็นว่ากรณีเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ก็ให้  

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจด าเนินการตามมาตรา  ๑๑๙  แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๑๑๙  ไว้แล้ว  ก็ให้ด าเนินการตามมาตรา  ๑๒๕  

เมื่อมีกรณีเพ่ิมโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ให้ผู้สั่งมีค าสั่งใหม่  และในค าสั่งดังกล่าว 

ให้สั่งยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิมด้วย  พร้อมทั้งระบุวิธีการด าเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามค าสั่งเดิมรับโทษ 

ที่เพิ่มขึ้นหรือกลับคืนสู่ฐานะเดิม  แล้วแต่กรณี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร. 

มาตรา ๑๒๗ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือสั่งให้ข้าราชการ

ต ารวจออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว  ให้รายงาน  ก.ตร.  เพ่ือทราบ  แต่ในกรณีที่  ก.ตร.  มีเหตุ 

อันสมควร  ก.ตร.  จะสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขการด าเนินการหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  หรือ 

ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ถูกต้องก็ได้ 

การรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ตร.  ก าหนด 

มาตรา ๑๒๘ ให้ผู้สืบสวนและกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา   

และให้กรรมการสอบสวนมีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

เพียงเท่าที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน  และโดยเฉพาะให้มีอ านาจเรียกให้กระทรวง  

ทบวง  กรม  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  ห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือบุคคลใด ๆ   

มาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด  

มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

มาตรา ๑๒๙ ข้าราชการต ารวจผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย   มีกรณ ี

ถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า  ขณะรับราชการได้กระท าหรือละเว้นกระท าการใด  

อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น  หรือต่อผู้มีห น้าที่

สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือเป็นการกล่าวหา  

ของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น  หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า  
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ในขณะรับราชการได้กระท าความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เกี่ย วกับ

ราชการหรือความผิดลหุโทษ  ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสอบสวนหรือพิจารณา

ด าเนินการทางวินัย  และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ  

แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ  

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการกล่าวหาหรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา  หลังจากที่

ข้าราชการต ารวจผู้ใดออกจากราชการแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสอบสวน

หรือพิจารณาด าเนินการทางวินัย  และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้

ออกจากราชการ  โดยต้องเริ่มด าเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ  และ

ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ  ส าหรับกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

ตามมาตรา  ๑๒๐  วรรคสาม  จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ  

ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษ  หรือ  ก.พ.ค.ตร.  มีมติ 

ให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  เพราะเหตุกระบวนการด าเนินการทางวินัยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย  ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่ 

มีค าพิพากษาถึงที่สุดหรือมีค าวินิจฉัยของ  ก.พ.ค.ตร.  แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ถ้าผลการสอบสวนพิจารณา

ปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ก็ให้งดโทษ 

มาตรา ๑๓๐ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการต ารวจผู้ใด  

ซึ่งออกจากราชการแล้ว  การด าเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการต ารวจผู้นั้นให้เป็นไป  

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง  หากปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง   

ก็ให้งดโทษ 

มาตรา ๑๓๑ ข้าราชการต ารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง

กรรมการสอบสวน  หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา  เว้นแต่เป็นความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๑๐๕  หรือผู้บังคับบัญชาอื่น 
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ตามที่ก าหนดในระเบียบ  ก.ตร.  มีอ านาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  เพ่ือรอฟังผล

การสอบสวนพิจารณาทางวินัยได้  แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยว่าผู้นั้น 

มิได้กระท าผิดหรือกระท าผิดไม่ถึงกับถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  และไม่มีกรณีที่จ ะต้องออกจาก

ราชการด้วยเหตุอื่น  ก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง 

ในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  

เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการต ารวจผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว   

หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก  ผู้มีอ านาจ  

ตามมาตรา  ๑๐๕  หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่ก าหนดในระเบียบ  ก.ตร.  มีอ านาจด าเนินการสืบสวน 

หรือพิจารณาตามมาตรา  ๑๑๗  และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๑๑๙  ตลอดจน 

ด าเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้  

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับค าสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือได้รับค าสั่ง  

ให้ออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ  ที่มิใช่เป็นการลงโทษ  ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการต ารวจ 

ตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

เมื่อมีการด าเนินการทางวินยัแก่ข้าราชการต ารวจซึ่งถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการ

ไว้ก่อนแล้วเสร็จ  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๑๐๕  สั่งลงโทษตามความร้ายแรงแห่งกรณี  ถ้ามีเหตุอันควร

ลดหย่อน  จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้  และให้มีค าสั่งลงโทษย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกสั่ง  

พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

เงินเดือน  เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน  และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น  และการจ่ายเงินดังกล่าวของ

ผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น  

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ระยะเวลา

ให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน  และการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวน

พิจารณา  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  

ให้น าความในมาตรา  ๑๒๙  มาใช้บังคับแก่ขา้ราชการต ารวจซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการไวก้อ่น

ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม  แต่ระยะเวลาให้นับแต่วันที่พ้นจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เหตุการสั่งให้

ออกจากราชการไว้ก่อน 
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มาตรา ๑๓๒ ข้าราชการต ารวจซึ่งโอนมาตามมาตรา  ๙๔  (๑)  ผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัย 

อยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ  ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจผู้นั้นด าเนินการทางวินัยตามหมวดนี้  

โดยอนุโลม  แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหวา่งการสืบสวนหรือพิจารณา  หรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดมิ

ก่อนวันโอน  ก็ให้สืบสวนหรือพิจารณาหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ  แล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา 

ของข้าราชการต ารวจผู้นั้นพิจารณาด าเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม  แต่ทั้งนี้  ในการสั่งลงโทษ

ทางวินัยให้พิจารณาตามความผิดและการลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่โอนมานั้น  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๘ 

การออกจากราชการ 
 
 

มาตรา ๑๓๓ ข้าราชการต ารวจออกจากราชการเมื่อ  

(๑) ตาย  

(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา  ๑๓๕  

(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา  ๗๕  มาตรา  ๑๓๑  มาตรา  ๑๓๔  มาตรา  ๑๓๖  มาตรา  ๑๓๗   

มาตรา  ๑๓๘  หรือมาตรา  ๑๓๙  

(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  

วันออกจากราชการตาม  (๔)  และ  (๕)  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบ  ก.ตร. 

การออกจากราชการของข้าราชการต ารวจเฉพาะผู้ที่ต้องรับราชการตามกฎหมายว่าด้ว ย 

การรับราชการทหาร  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดได้รับบรรจุเข้าเป็นข้าราชการต ารวจ  หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบตัิ

หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗๑  หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรา  ๖๙  

ตั้งแต่ก่อนได้รับการบรรจุ  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๑๐๕  สั่งให้ออกจากราชการ  แต่ทั้งนี้    

ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่และอ านาจ  และการรับเงินเดือนหรือ

ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากทางราชการก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้น  และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไป  
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โดยสุจริตแล้ว  ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

มาตรา ๑๓๕ ข้าราชการต ารวจผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ  ให้ยื่นหนังสือขอลาออก

ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง  เพ่ือให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๑๐๕  หรือผู้บังคับบัญชาอื่น 

ตามที่ก าหนดในระเบียบ  ก.ตร.  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต  

ในกรณีที่ข้าราชการต ารวจขอลาออกเพ่ือด ารงต าแหน่งที่ก าหนดโดยรัฐธรรมนูญ  ต าแหน่ง 

ทางการเมือง  หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   สมาชิกวุฒิสภา  

สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก  

นอกจากกรณีตามวรรคสอง  ถ้าผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๑๐๕  หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่

ก าหนดในระเบียบ  ก.ตร.  เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ  จะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไมเ่กนิ

เก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้  ในกรณีเช่นนั้น  ถ้าผู้ขอลาออกมิได้ถอนใบลาออกก่อนครบก าหนด

ระยะเวลาการยับยั้ง  ให้ถือว่าการลาออกนั้นมีผลเมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ได้ยับยั้งไว้ 

ในกรณีที่ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๑๐๕  หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่ก าหนดในระเบียบ  ก.ตร.  

มิได้ยับยั้งตามวรรคสาม  ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก  

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก  การพิจารณาอนุญาตให้ลาออก และการยับยั้ง  

การลาออกจากราชการ  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบ  ก.ตร. 

มาตรา ๑๓๖ ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๑๐๕  มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการต ารวจออกจากราชการ 

เพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้  แต่ในการสั่งให้ออกจากราชการ 

เพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน  นอกจากให้ท าได้ในกรณีที่ระบุไว้ในมาตราอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

หรือในกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการแล้ว  ให้ท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ าเสมอ  

(๒) เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ  ตามความประสงค์ของทางราชการ  

(๓) เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๗๑  (๑)  หรือ  (๔)  หรือ 

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  

(๔) เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร. 
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มาตรา ๑๓๗ ข้ าราชการต ารวจผู้ ใดมีกรณีถูกกล่ าวหาหรื อมี เหตุอันควรสงสัยว่ า 

หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  บกพร่องในหน้าที่ราชการ  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 

กับต าแหน่งในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และผู้บังคับบัญชาต าแหน่งตั้งแต่ผู้ก ากับการหรือเทียบเท่า 

ผู้ก ากับการขึ้นไปเห็นว่ากรณีมีมูล  ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  ก็ให้ผู้มี

อ านาจดังกล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า  ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหา

และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  โดยจะระบุหรือไม่ระบุ  

ชื่อพยานก็ได้  และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย เมื่อได้มีการสอบสวนแล้ว   

ถ้าคณะกรรมการหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าสมควรให้ออกจากราชการ  ก็ให้ผู้สั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการเสนอเรื่องต่อผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๑๐๕  เพื่อพิจารณาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ

เพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนได้  

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา  ๑๑๙   

ในเรื่องที่จะต้องสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๑๑๙  ได้สอบสวนไว้แล้ว   

ผู้มีอ านาจตามวรรคหนึ่งจะใช้ส านวนการสอบสวนนั้นมาพิจารณาด าเนินการโดยไม่ต้องแต่งตั้ง  

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได้  

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร. 

มาตรา ๑๓๘ เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  และได้มี

การสอบสวนตามมาตรา  ๑๑๙  แต่ไม่ได้ความแนช่ัดวา่ผู้นัน้กระท าผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก  

แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น  หากจะให้ รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย 

แก่ราชการ  ก็ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๑๐๕  สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญ 

เหตุทดแทนได้ 

มาตรา ๑๓๙ เมื่อข้าราชการต ารวจผู้ใดถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก   

หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  ก็ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๑๐๕  สั่งให้ผู้นั้น

ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนได้ 

มาตรา ๑๔๐ การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการต ารวจต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

จเรต ารวจแห่งชาติ  และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  หรือต าแหน่งเทียบเท่า  ให้น าความกราบบังคมทูล 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



เพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง  เว้นแต่กรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย   

เกษียณอายุ  หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ  

ในการออกจากราชการของข้าราชการต ารวจต าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการหรือต าแหน่ง 

เทียบเท่าขึ้นไปนอกจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ   

เว้นแต่กรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย  เกษียณอายุ  หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ 

หมวด  ๙ 

การอุทธรณ ์
 
 

มาตรา ๑๔๑ ข้าราชการต ารวจผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินี้   

ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้  ดังต่อไปนี้  

(๑) กรณีถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ทัณฑกรรม  กักยาม  กักขัง  หรือตัดเงินเดือน ให้อุทธรณ ์

ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงโทษ  แต่ในกรณีที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

เป็นผู้สั่งลงโทษ  ให้อุทธรณ์ต่อ  ก.ตร.  

(๒) กรณีถูกสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ  ให้อุทธรณ์ค าสั่ง 

ดังกล่าวต่อ  ก.พ.ค.ตร.  

การอุทธรณ์ตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง  

การพิจารณาอุทธรณ์ตาม  (๑)  ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ไดร้บั

อุทธรณ์  เว้นแต่มีเหตุขัดข้องตามที่ก าหนดในระเบียบ  ก.ตร.  ที่ท าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาดังกล่าว  ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง  โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน  และ

ให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย  ทั้งนี้  การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม  (๑)   

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ตร.  

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม  (๒)  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่

วันที่ได้รับอุทธรณ์  เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ท าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ก็ให้

ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง  โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน  และให้บันทึกเหตุขัดข้อง  

ให้ปรากฏไว้ด้วย  ทั้งนี้  การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามที่ก าหนด

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ในกฎ  ก.พ.ค.ตร.  ในกรณีนี้  อาจก าหนดวิธีการชั่วคราวเพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาทุกข์ก่อนที่  

ก.พ.ค.ตร. จะมีค าวินิจฉัยด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่  ก.ตร.  ตามวรรคสาม  หรือ  ก.พ.ค.ตร.  ตามวรรคสี่  พิจารณาไม่แล้วเสร็จ 

ตามก าหนดเวลา  ให้ผู้อุทธรณ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว  

กฎ  ก.ตร.  ตามวรรคสาม  และ  กฎ  ก.พ.ค.ตร.  ตามวรรคสี่  ต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือวิธีการใด 

ที่ท าให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เกิดความล่าช้า 

มาตรา ๑๔๒ เมื่อ  ก.พ.ค.ตร.  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษ

ด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่  ก.พ.ค.ตร.  มีค าวินิจฉัย   

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นดว้ยกับค าวินจิฉัยอุทธรณ์ของ  ก.พ.ค.ตร.  ให้ฟ้องคดีตอ่ศาลปกครองสงูสดุ 

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบค าวินิจฉัยของ  ก.พ.ค.ตร.  

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น 

มาตรา ๑๔๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  เป็นเจ้าพนักงาน 

ตามประมวลกฎหมายอาญา  และให้มีอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการอันเป็นเหตุให้มีการอุทธรณ์   

ส่งส านวนการสอบสวนและการลงโทษให้  ก.พ.ค.ตร.  ภายในเวลาที่ก าหนด  

(๒) สั่งให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติม  หรือส่งตัวข้าราชการต ารวจในสังกัดมาให้ถ้อยค า   

ในการนี้  จะก าหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมไว้ด้วยก็ได้ 

(๓) มีค าสั่งให้ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของกระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง   

มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

(๔) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ  ก.พ.ค.ตร.  ทั้งนี้  

ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น  

(๕) สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติม 

มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  ให้  ก.พ.ค.ตร.  มีอ านาจไม่รับอุทธรณ์   

ยกอุทธรณ์  หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่งลงโทษ  และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์   

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



รวมทั้งเร่งรัดติดตามการเยียวยา  หรือให้ด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ตามระเบียบ

ที่  ก.พ.ค.ตร.  ก าหนด  

การวินิจฉัยให้แก้ไขหรือให้ด าเนินการอื่นตามวรรคหนึ่ง  ก.พ.ค.ตร.  จะให้เพิ่มโทษไม่ได้ 

มาตรา ๑๔๕ การคัดค้านกรรมการ  ก.พ.ค.ตร.  เหตุแห่งการคัดค้าน  วิธีการคัดค้าน   

การพิจารณาค าคัดค้าน  และการถอนตัว  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ  ก.พ.ค.ตร. 

มาตรา ๑๔๖ ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดหรือผู้มีอ านาจพิจารณาตามกฎหมาย 

ได้วินิจฉัยถึงที่สุดแล้ว  สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขค าสั่งในเรื่องใด  ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ   

หรือ  ก.ตร.  แล้วแต่กรณี  ในการสั่งการตามสมควรเพ่ือเยียวยาและแก้ไขหรือด าเนนิการตามควรแกก่รณี 

เพื่อให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยนั้น 

หมวด  ๑๐ 

การร้องทุกข ์
 
 

มาตรา ๑๔๗ ข้าราชการต ารวจผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตน 

โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  หรือเกิดจากการปฏิบัติโดยมิชอบ 

ของผู้บังคับบัญชาต่อตน  หรือกฎ  ก.ตร.  ที่ออกมาใช้บังคับขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้  หรือ

ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม  ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือ  ก.พ.ค.ตร.  แล้วแต่กรณี  เพ่ือขอให้

แก้ไขได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด  ๙  การอุทธรณ์  ให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามที่ก าหนดไว้

ในหมวดนั้น 

มาตรา ๑๔๘ การร้องทุกข์ที่ เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา  ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา 

ชั้นเหนือขึ้นไป  ตามล าดับ  

การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองบัญชาการขึ้นไป  ให้ร้องทุกข์ต่อ  

ก.พ.ค.ตร. 

การร้องทุกข์ว่ากฎ  ก.ตร.  ที่ออกมาใช้บังคับก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม  หรือขัดหรือแย้งต่อ

พระราชบัญญัตินี้  ให้ร้องทุกข์ต่อ  ก.พ.ค.ตร.  

ระยะเวลาการร้องทุกข์  การร้องทุกข์  และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  ตามวรรคหนึ่ง  

วรรคสอง  และวรรคสาม  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ  ก.พ.ค.ตร. 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๑๔๙ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งพิจารณาวินิจฉัย 

เรื่องร้องทุกข์  และ  ก.พ.ค.ตร.  มีอ านาจไม่รับเรื่องร้องทุกข์  ยกค าร้องทุกข์   หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไข 

หรือยกเลิกค าสั่ง  และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์  หรือให้ด าเนินการอื่นใดเพ่ือประโยชน์ 

แห่งความยุติธรรมตามระเบียบที่  ก.พ.ค.ตร.  ก าหนด 

เมื่อผู้บังคับบญัชาซึ่งพิจารณาวนิิจฉัยค ารอ้งทุกข์  หรือ  ก.พ.ค.ตร.  ได้พิจารณาวินจิฉยัเรือ่งรอ้งทกุข ์

ประการใดแล้ว  ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้น  

ผู้ร้องทุกข์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์   

มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ  ก.พ.ค.ตร.  ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย  และให้น าความใน

มาตรา  ๑๔๘  วรรคสี่  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ค าวินิจฉัยของ  ก.พ.ค.ตร.  ให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๑๑ 

การคุม้ครองระบบคุณธรรม 
 
 

มาตรา ๑๕๐ ในกรณีที่  ก.พ.ค.ตร.  เห็นว่ากฎกระทรวง  กฎ  ก.ตร.  ระเบียบ  ข้อบังคับ  

ข้อก าหนด  ประกาศ  มติ  หรือค าสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้และมุ่งหมายให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไป   

ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา  ๖๐  ให้  ก.พ.ค.ตร.  แจ้งให้ผู้มีอ านาจออกกฎกระทรวง   

กฎ  ก.ตร.  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  มติ  หรือค าสั่งดังกล่าวทราบ  เพ่ือด าเนินการ

แก้ไขหรือยกเลิกตามควรแก่กรณี 

หมวด  ๑๒ 

เครื่องแบบต ารวจ 
 
 

มาตรา ๑๕๑ ลักษณะ  ชนิด  และประเภทของเครื่องแบบต ารวจและข้าราชการต ารวจ 

ที่ไม่มียศ  รวมทั้งการแต่งว่าจะสมควรอย่างไร  เมื่อไร  และโดยเงื่อนไขประการใดนั้น  ให้เป็นไปตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดแต่งเครื่องแบบต ารวจโดยไม่มีสิทธิ  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือน  

ถึงห้าปี 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  ได้กระท าภายในเขตซึ่งประกาศใช้กฎอัยการศึก  หรือ

ประกาศภาวะฉุกเฉิน  หรือเพ่ือกระท าความผิดอาญา  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 

มาตรา ๑๕๓ ข้าราชการต ารวจผู้ใดแต่งเครื่องแบบต ารวจในขณะกระท าความผิดอย่างใด

อย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป   

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี 

มาตรา ๑๕๔ ผู้ใดแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบต ารวจ  และกระท าการใด ๆ   

อันท าให้ราชการต ารวจถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง  หรือท าให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ราชการต ารวจ   

หรือท าให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนเป็นต ารวจ  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับตั้งแต่  

หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  ได้กระท าภายในเขตซึ่งประกาศใช้กฎอัยการศึก  หรื อ

ประกาศภาวะฉุกเฉิน  หรือเพ่ือกระท าความผิดอาญา  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 

มาตรา ๑๕๕ ในการแสดงภาพยนตร์  ละคร  หรือการแสดงอื่นใดท านองเดียวกันที่ประสงค์  

จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน  หากผู้แสดงประสงค์จะแต่งเครื่องแบบต ารวจ  หรือแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกาย 

คล้ายเครื่องแบบต ารวจ  ให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการแสดงนั้นหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายแจ้งต่อหัวหน้า  

สถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่จะท าการแสดงเช่นว่านั้นทราบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ลักษณะ  ๙ 

กองทุนเพื่อการสบืสวน  สอบสวน 

การป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 
 
 

มาตรา ๑๕๖ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เรียกว่า   

“กองทุนเพ่ือการสืบสวน  สอบสวน  การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา”  โดยม ี

วัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายในงานสืบสวน  สอบสวน  และการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด

ทางอาญา 

มาตรา ๑๕๗ กองทุนประกอบด้วย  

(๑) ทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๑๗๖ 

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



(๓) เงินและทรัพย์สินที่กองทุนได้รับจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  

หรือมูลนิธิ  เว้นแต่เงินอุดหนุนตามมาตรา  ๗  วรรคสอง  

(๔) ดอกผลที่เกิดจากกองทุน  

คณะรัฐมนตรีจะอนมุัติให้น าเงนิค่าเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่เปน็อ านาจของข้าราชการต ารวจ  

เงินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก  เฉพาะส่วนที่จะต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  และ 

เงินค่าปรับทางปกครองที่ข้าราชการต ารวจสั่งปรับตามกฎหมาย  ให้เป็นของกองทุนโดยไม่ต้องน าส่ง  

เป็นรายได้แผ่นดินก็ได้  

เงิน  ดอกผล  และทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องน าส่ง  

เป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๑๕๘ เงิน  ดอกผล  และทรัพย์สินที่ประกอบขึ้นเป็นกองทุนจะต้องจัดการ 

เพื่อประโยชน์ภายในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุน 

มาตรา ๑๕๙ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  ผู้บัญชาการ 

ต ารวจแห่งชาติ  เป็นประธานกรรมการ  จเรต ารวจแห่งชาติ  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนส านักงาน

อัยการสูงสุด  ผู้แทนส านักงบประมาณ  และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการ 

ต ารวจแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจ านวนสองคน  เป็นกรรมการ  

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจเป็นเลขานุการคนหนึ่ง   และผู้ช่วยเลขานุการ 

จ านวนไม่เกินสองคน 

มาตรา ๑๖๐ คณะกรรมการบริหารกองทุน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามนโยบายที่  ก.ต.ช.  ก าหนด  

(๒) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการต ารวจในการท าหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวน  สอบสวน  การป้องกันและปราบปราม 

การกระท าความผิดทางอาญา  ระเบียบดังกล่าว  เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ต.ช.  แล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 

(๓) จัดวางระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ  เก็บรักษา  และจ่ายเงินของกองทุน 

(๕) ออกระเบียบก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุน  

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย  

(๗) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งในการบริหารกองทุน  

(๘) รายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนต่อ  ก.ต.ช.  

มาตรา ๑๖๑ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท างบการเงินและบัญชี  ส่งผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี  

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี  แล้วท ารายงาน 

ผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อ  ก.ต.ช.  และกระทรวงการคลัง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๑๖๒ ให้ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการเปน็กองบังคับการ

หรือส่วนราชการอย่างอื่นในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

เป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๑๑   

แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๖๓ เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  ให้กองบังคับการ 

ต ารวจรถไฟเป็นอันยุบ  และให้โอนเงินงบประมาณของการรถไฟแห่งประเทศไทยในส่วนที่ได้รับจาก  

งบประมาณแผ่นดินส าหรับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายอื่นของข้าราชการต ารวจในกองบังคับการ 

ต ารวจรถไฟ  มาเป็นของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติน าอัตราก าลังจากกองบังคับการต ารวจรถไฟตามวรรคหนึ่ง   

ไปด าเนินการจัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๑๒ 

มาตรา ๑๖๔ บรรดาหน้าที่และอ านาจของข้าราชการต ารวจในกองบังคับการต ารวจรถไฟ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการสืบสวนหรือสอบสวนเรื่องใดที่อยู่ในระหว่างด าเนินการก่อนยุบกองบังคับการ  

ต ารวจรถไฟ  ให้โอนไปเป็นของขา้ราชการต ารวจในสถานตี ารวจหรือในกองบังคบัการ  ตามที่ผู้บัญชาการ 

ต ารวจแห่งชาติก าหนด  และให้ถือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนที่ได้ด าเนินการไปแล้วและที่จะด าเนินการต่อไป   

เป็นการด าเนินการโดยพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจตามกฎหมายแล้ว 

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๑๖๕ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ประธานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการเชิญผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิ บัติการ 

ตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อันได้แก่  กฎหมายว่าด้วยป่าไม้  กฎหมาย 

ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสตัวป์า่   

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง  กฎหมายว่าด้วย 

การประมง  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล  

กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์  และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น   มาร่วมกัน 

พิจารณาเพ่ือด าเนินการให้หน่วยงานดงักล่าวรับผิดชอบในการปอ้งกันและปราบปราม  การสืบสวน  และ 

การสอบสวนการกระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่จะได้ตกลงกัน   

โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและการบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่  และการแบ่งเบาภารกิจของส านักงาน  

ต ารวจแห่งชาติ  และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี 

เพื่อทราบทุกสามเดือน 

เมื่อได้ข้อยุติประการใดแล้ว  ให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบหรือเปลี่ยนแปลงกองบังคับการ

ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

ให้สอดคล้องกัน  และในกรณีที่ยุบกองบังคับการดังกล่าว  ให้น าความในมาตรา  ๑๖๓  วรรคสอง  มาใช้

บังคับโดยอนุโลม  ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ก าหนดขั้นตอนการถ่ายโอนงาน  การโอนและรับโอน

ข้าราชการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมตลอดทั้งหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับคดี

หรือเรื่องที่อยู่ในระหว่างด าเนินการด้วย  โดยให้น าความในมาตรา  ๖  วรรคสาม  มาใช้บังคับด้วย 

โดยอนุโลม  

เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว  ถ้าปรึกษาหารือกันยังไม่ได้ข้อยุติ   

ให้กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเป็นอันยบุไป   

และให้น าอัตราก าลังไปด าเนินการจัดสรรเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา  ๑๒  ต่อไป  และให้รัฐมนตรี 

ผู้รักษาการตามกฎหมายตามวรรคหนึ่งด าเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ  

ในการป้องกันและปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนการกระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ   

ทั้งหมด  และให้ตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือก าหนดขั้นตอนการถ่ายโอนงาน  การโอนและรับโอน 

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ข้าราชการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมตลอดทั้งหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับคดี

หรือเรื่องที่อยู่ในระหว่างด าเนินการและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นในการถ่ายโอนงานด้วย 

มาตรา ๑๖๖ ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้  ก.ต.ช. พิจารณาทบทวน 

หน้าที่และอ านาจของส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือข้าราชการต ารวจในส่วนที่มีกฎหมายก าหนด  

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือข้าราชการต ารวจมีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตหรือการจดทะเบียน   

หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องก าหนดให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือข้าราชการต ารวจ  

มีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายดังกล่าวไว้  ให้รายงานเหตุผลและความจ าเป็นต่อคณะรัฐมนตรี  

และรัฐสภาเพื่อพิจารณา  

ในกรณีที่  ก.ต.ช.  ไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  

ให้หน้าที่และอ านาจของส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือข้าราชการต ารวจในการอนุญาตหรือการจดทะเบียน 

ตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นสุดลง  เว้นแต่คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาจะมีมติให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

หรือข้าราชการต ารวจยังคงมีหน้าที่และอ านาจดังกล่าวตามกฎหมายนั้นต่อไป 

การโอนหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไปเป็นของหน่วยงานใด   

ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๖๗ ระยะเวลาตามที่ก าหนดในมาตรา  ๑๖๕  หากมีความจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้   

คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของ  ก.ต.ช.  จะขยายเวลาออกไปครั้งละหนึ่งปีก็ได้  แต่จะขยายได้ 

ไม่เกินสามครั้ง 

มาตรา ๑๖๘ กรอบอัตราก าลังตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๒  วรรคสี่  เฉพาะในส่วนที่

เกี่ยวกับสถานีต ารวจ  กองบังคับการต ารวจนครบาล  และต ารวจภูธรจังหวัด   ในวาระเริ่มแรกไม่เกิน 

สองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หมายถึงเฉพาะกรอบอัตราก าลังพ้ืนฐานที่  ก.ตร.  

ก าหนดให้สถานีต ารวจ  กองบังคับการต ารวจนครบาล  และต ารวจภูธรจังหวัดพึงต้องมีเป็นอย่างน้อย  

ซึ่งต้องก าหนดให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับ  และภายใน

ก าหนดเวลาสองปีดังกล่าว  ให้  ก.ตร.  ปรับปรุงกรอบอัตราก าลังของสถานีต ารวจ  กองบังคับการต ารวจ

นครบาล  และต ารวจภูธรจังหวัดใหม่ให้เหมาะสมกับภารกิจและงบประมาณที่จะพึงได้รับการจัดสรร   

และให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา  ๑๒  วรรคสี่  ภายในสามปีนับแต่วันที่ 

ครบก าหนดสองปีดังกล่าว 

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๑๖๙ ผู้ใดเป็นข้าราชการต ารวจตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๔๗  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการต ารวจ  

ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป  

ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าผู้นั้น

เป็นผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๗๐ ผู้ใดมียศต ารวจหรือว่าที่ยศต ารวจล าดับใดตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ 

ต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หรือกฎหมายอื่น  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  ให้ถือว่ามียศต ารวจหรือว่าที่ยศต ารวจล าดับนั้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๗๑ ความในมาตรา  ๘  (๒)  มิให้มีผลกระทบต่อข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่ง

และมียศอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  มีผลใช้บังคับ  และเมื่อมี 

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว  ให้มีสิทธิใช้ยศเพียงเท่าที่ด ารงอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  

ใช้บังคับได้ต่อไป 

มาตรา ๑๗๒ ในวาระเริ่มแรก  ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๔  (๔)  ให้  ก.ต.ช.  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการและกรรมการ 

ตามมาตรา  ๑๔  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๕)  เพื่อปฏิบัติหน้าที่  ก.ต.ช.  เพียงเท่าที่จ าเป็นเป็นการชั่วคราว

ไปพลางก่อน  

ให้ด าเนินการเลือกกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติผู้ทรงคณุวุฒใิห้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยีส่บิวนั 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เมื่อด าเนินการตามวรรคสองและได้กรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามมาตรา  ๑๔  (๔)  แล้ว  ให้เลขานุการ  ก.ต.ช.  น าเรื่องที่ด าเนินการไปแล้วตามวรรคหนึ่ง  เสนอต่อ   

ก.ต.ช.  เพ่ือทราบและพิจารณา  หาก  ก.ต.ช.  เห็นว่าเรื่องใดสมควรแก้ไขหรือปรับปรุงเพ่ือให้เป็นไป  

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือเพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  ให้  ก.ต.ช.  มีมติหรือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 

โดยพลัน 

มาตรา ๑๗๓ ในวาระเริ่มแรก  ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามมาตรา  ๒๒  (๔)  ให้  ก.ตร.  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๒๒  (๑)  

(๒)  และ  (๓)  เพื่อปฏิบัติหน้าที่  ก.ตร.  เพียงเท่าที่จ าเป็นเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน  

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ให้ด าเนินการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เมื่อด าเนินการตามวรรคสองและได้กรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๒  (๔)  แล้ว   

ให้เลขานุการ  ก.ตร.  น าเรื่องที่ด าเนินการไปแล้วตามวรรคหนึ่ง  เสนอต่อ  ก.ตร.  เพ่ือทราบและพิจารณา   

หาก  ก.ตร.  เห็นว่าเรื่องใดสมควรแก้ไขหรือปรับปรุงเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือเพ่ือให้  

เหมาะสมยิ่งขึ้น  ให้  ก.ตร.  มีมติหรือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจโดยพลัน 

มาตรา ๑๗๔ ให้  ก.ตร.  ก าหนดต าแหน่งข้าราชการต ารวจตามกลุ่มสายงานและระดับ

ต าแหน่งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีกรรมการ

ข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้  และเมื่อ  ก.ตร.  ได้ก าหนดต าแหน่งเสร็จแล้ว   

ให้ถือว่าผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

อยูใ่นกลุ่มสายงานนั้นมาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ส าหรับข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศตามมาตรา  ๘  (๒)  ให้  ก.ตร.  ด าเนินการและก าหนด

ต าแหน่งข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี  

ข้าราชการต ารวจผู้ใดด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสืบสวน  สายงานสอบสวนหรือ 

สายงานอื่นในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่า  

เป็นข้าราชการต ารวจในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนหรือกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  แล้วแต่กรณี  

ตามพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการด าเนินการตามวรรคสี่ 

ภายใต้บังคับวรรคสาม  ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการให้ข้าราชการต ารวจทุกต าแหนง่

เข้าตามกลุ่มสายงานตามวรรคหนึง่  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่การด าเนินการตามวรรคหนึง่เสรจ็สิ้น  

โดยค านึงถึงต าแหน่งหน้าที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติอยู่เดิม  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  และอัตราก าลังของ 

แต่ละกลุ่มสายงาน 

ให้  ก.ตร.  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพึงพอใจตามมาตรา  ๘๒ วรรคสอง   

ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

มาตรา ๑๗๕ เมื่อด าเนินการเลือกกรรมการข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๗๓  

แล้วเสร็จ  ให้ด าเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ  ก.ร.ตร.  ผู้ทรงคุณวุฒิ  

้หนา   ๗๗
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ตามมาตรา  ๔๓  ให้แล้วเสร็จและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๗๖ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  ภาระผูกพัน  และ 

เงินงบประมาณของกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ   

พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของกองทุน

เพ่ือการสืบสวน  สอบสวน  การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๗๗ ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งรับราชการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ได้รับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  หรือค่าตอบแทนอื่นใดตามที่ไดร้ับอยู่ในวันกอ่น

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เว้นแต่ผู้ที่ได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับ  ให้ปรับให้ได้รับเท่ากับ

อัตราขั้นต่ าของระดับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

มาตรา ๑๗๘ ในวาระเริ่มแรก  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ  การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่ง  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในกรณีที่ไม่อาจน าหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขมาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง  การจะด าเนินการ 

ประการใดให้เป็นไปตามที่  ก.ตร.  ก าหนด  ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๗๙ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  กฎ  ก.ตร.  ข้อบังคับ  

ระเบียบ  หรือมติ  ก.ตร.  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้น าพระราชกฤษฎีกา   กฎกระทรวง  

กฎ  ก.ตร.  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือมติ  ก.ตร.  ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

พระราชบัญญัตินี้  

ในกรณีที่ไม่อาจน าพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  กฎ ก.ตร.  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือมติ  

ก.ตร.  มาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง  การจะด าเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่  ก.ตร.  ก าหนด   

ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๘๐ ข้าราชการต ารวจผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจาก

ราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบญัญัตนิี้ใช้บังคับ  ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบญัญัตนิี้ มีอ านาจสั่งลงโทษ

ผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไข
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เพิ่มเติม  ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น  ส่วนการสอบสวน  การพิจารณา  และการด าเนนิการเพ่ือลงโทษหรือใหอ้อก

จากราชการ  ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่  

(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้ว

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังสอบสวนไม่เสร็จ  ก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกวา่

จะแล้วเสร็จ  

(๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 

เสร็จไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้การสอบสวนหรือพิจารณา  แล้วแต่กรณี  นั้น  เป็นอันใช้ได้ 

มาตรา ๑๘๑ เรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๗  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและอยู่ในอ านาจการพิจารณาของ  

ก.ตร.  ให้  ก.ตร.  พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  

เรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  ที่ได้ยื่น  ก.ตร.  ในวันหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้  ก.พ.ค.ตร.  เป็นผู้พิจารณา

ด าเนินการต่อไป  

ในระหว่างที่ยังมิได้ด าเนินการให้มี   ก.พ.ค.ตร.  ให้   ก.ตร.  ท าหน้าที่   ก.พ.ค.ตร.   

ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  จนกว่าจะได้แต่งตั้ง  ก.พ.ค.ตร.  ตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่

บรรดาหน้าที่และอ านาจของ  ก.พ.ค.ตร.  ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาวนิจิฉัยอุทธรณ์หรือเรื่องรอ้งทกุข์

ที่เหตุเกิดจากกฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง  หรือมติของ  ก.ตร.  ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ฟ้องคดีต่อ 

ศาลปกครองได้ 

การด าเนินการแต่งตั้ง  ก.พ.ค.ตร.  ให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๕๘  ง.  ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม  (๔)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรมให้เกิดผลในการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
หน้าที่  อ านาจ  และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสมและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ  มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย  และการพิจารณาบ าเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรม 
ที่ชัดเจน  ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องค านึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน  
เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพได้อย่างมีอิสระ  ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด   
มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ  
โดยโอนย้ายภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักออกจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เพ่ือให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นภารกิจหลักและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  แก้ไข
บทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ  โดยแบ่งออกเป็น  
กลุ่มสายงานต่าง ๆ  เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจในแต่ละกลุ่มสายงานสามารถเจริญเติบโตตามกลุ่มสายงานด้วยความรู้ 
ความช านาญในสายงานของตน  การก าหนดกระบวนการในการแต่งตั้งและเลื่อนต าแหน่งไว้ให้ชัดเจน   
โดยค านึงถึงอาวุโส  ความรู้ความสามารถ  และความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับ  ให้มีคณะกรรมการ  
พิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ  เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์  รวมทั้งการก าหนด  
ระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้น  เพ่ือเป็นที่พ่ึงของข้าราชการต ารวจในการปลดเปลื้องทุกข์ของข้าราชการต ารวจที่เกิดจาก 
ผู้บังคับบัญชา  รวมทั้งให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต ารวจ  เพ่ือเป็นกลไกส าหรับประชาชน 
ในการร้องเรียนการปฏิบัติที่ไม่ชอบของข้าราชการต ารวจอันเป็นการปลดเปลื้องทุกข์ของประชาชนที่เกิดจาก
การกระท าของต ารวจ  ตลอดจนให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ  โดยการให้เงินอุดหนุนแก่สถานีต ารวจ
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจในสถานีต ารวจนั้น  และจัดตั้งกองทุนเพ่ือการสืบสวน  
สอบสวน  การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา  เพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕


