พระราชบัญญัติ
ตํารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗
----------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็ นปี ที ๕๙ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ
จึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภาดังต่อไปนี
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติตาํ รวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ น
ต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ ( ฉบับที ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๑
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบเรี ยบร้อยแห่งชาติ ฉบับที ๓๘ ลงวันที ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๓๔
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ ( ฉบับที ๓ ) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ ( ฉบับที ๔ ) พ.ศ. ๒๕๓๘
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ตํารวจแก้ไขเพิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ตํารวจ ( ฉบับที ๓ ) พุทธศักราช ๒๔๗๙
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ตํารวจ ( ฉบับที ๔ ) พุทธศักราช ๒๔๘๐
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(๑๐)
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ตํารวจ ( ฉบับที ๕ ) พ.ศ. ๒๔๙๓
(๑๑)
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ตํารวจ ( ฉบับที ๖ ) พ.ศ. ๒๔๙๕
(๑๒)
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ตํารวจ ( ฉบับที ๗ ) พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๓)
พระราชบัญญัติยศตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๑๔)
พระราชบัญญัติยศตํารวจ ( ฉบับที ๒ ) พ.ศ. ๒๔๙๕
(๑๕)
พระราชบัญญัติยศตํารวจ ( ฉบับที ๓ ) พ.ศ. ๒๕๐๔
(๑๖)
พระราชบัญญัติเครื องแบบตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ( ฉบับที ๒ )
(๑๗)
พระราชบัญญัติเครื องแบบตํารวจ ( ฉบับที ๓ ) พุทธศักราช ๒๔๘๓
บรรดากฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ หรื อคําสังอื นในส่ วนที ได้บญั ญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัตินี หรื อซึ งขัดหรื อแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ให้ใช้พระราชบัญญัตินีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี
“ข้าราชการตํารวจ” หมายความว่า บุคคลซึ งได้รับการบรรจุและแต่งตังตามพระราชบัญญัตินี
โดยได้รับเงินเดื อนจากเงิ นงบประมาณหมวดเงินเดื อนในสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ และให้หมายความรวมถึ ง
ข้าราชการในสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ซึงสํานักงานตํารวจแห่ งชาติแต่งตังหรื อสังให้ปฏิ บตั ิหน้าทีราชการตํารวจ
โดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอืนของรัฐด้วย
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพือการสื บสวนและสอบสวนคดีอาญา
“กองบัญชาการ” หมายความรวมถึง ส่ วนราชการทีเรี ยกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบกองบัญชาการด้วย
“กองบังคับการ” หมายความรวมถึง ส่ วนราชการทีเรี ยกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบกองบังคับการด้วย
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัตินี และมีอาํ นาจออกกฎกระทรวง
เพือปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี
กฎกระทรวงนัน เมือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
ลักษณะ ๑
บททัวไป
------------------------มาตรา ๖ สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็ นส่วนราชการมีฐานะเป็ นนิติบุคคลอยูใ่ นบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี และมีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) รักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริ ย์ พระราชิ นี พระรัชทายาท ผูส้ าํ เร็ จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผูแ้ ทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
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(๒) ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการตํารวจซึ งปฏิ บตั ิ การตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
(๓) ป้ องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา
(๔) รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ความปลอดภัย ของประชาชนและความมันคงของ
ราชอาณาจักร
(๕) ปฏิบตั ิการอื นใดตามที กฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าทีของข้าราชการตํารวจหรื อ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(๖) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามทีนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
(๗) ปฏิบตั ิการอืนใดเพือส่ งเสริ มและสนับสนุนให้การปฏิบตั ิการตามอํานาจหน้าทีตาม (๑)
(๒) (๓) (๔) หรื อ (๕) เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในกรณี ทีมีกฎหมายกําหนดความผิดทางอาญาขึนสําหรับการกระทําใดเป็ นการเฉพาะ และตก
อยูภ่ ายใต้อาํ นาจหน้าทีของข้าราชการตํารวจหรื อสํานักงานตํารวจแห่งชาติตาม (๓) (๔) หรื อ (๕) จะตราพระ
ราชกฤษฎีกาโอนอํานาจหน้าทีตาม (๓) (๔) หรื อ (๕) เฉพาะในส่ วนทีเกียวกับความผิดทางอาญาดังกล่าว
ทังหมดหรื อบางส่ วน ให้เป็ นอํานาจหน้าทีของหน่วยงานหรื อพนักงานเจ้าหน้าทีอืนใดก็ได้ ในกรณี เช่นนัน ให้
ข้าราชการตํารวจและสํานักงานตํารวจแห่ งชาติพน้ จากอํานาจหน้าที ดังกล่าวทังหมดหรื อบางส่ วน และให้ถือว่า
พนักงานเจ้าหน้าทีของหน่วยงานตามที กําหนดในพระราชกฤษฎี กาดังกล่าวเป็ นพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจ
พนักงานสอบสวน หรื อพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจชันผูใ้ หญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แล้วแต่กรณี ทังนี ตามทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
มาตรา ๗ ให้ สํา นัก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ ส่ ง เสริ ม ให้ ท ้อ งถิ นและชุ ม ชน มี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจการตํารวจ เพือป้ องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา รั กษาความสงบเรี ยบร้ อยและรักษา
ความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละพืนที ทังนี การดําเนิ นการมีส่วนร่ วม
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.ต.ช. กําหนด
มาตรา ๘ ข้าราชการตํารวจอาจให้แบ่งเป็ นข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศด้วยก็ได้ โดยให้
ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
ข้าราชการตํารวจตําแหน่งใดหรื อปฏิบตั ิหน้าทีใด จะเป็ นข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศให้
ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ ง ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กาํ หนดวิธีการบรรจุ การแต่งตัง การ
ดําเนิ นการทางวินัย การบังคับบัญชา การโยกย้ายระหว่างข้าราชการตํารวจประเภทมียศและข้าราชการตํารวจ
ประเภทไม่มียศ รวมตลอดทังการปรับยศ และปรับเงินเดือนเมือมีการโยกย้ายดังกล่าวและการอืนตามทีจําเป็ นไว้
ด้วย
พระราชกฤษฎี กาตามวรรคสอง ไม่มีผลกระทบฐานะของข้าราชการตํารวจที มี ยศอยู่แล้วใน
วันทีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
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มาตรา ๙ วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และการ
ลาหยุดราชการของข้าราชการตํารวจ ให้เป็ นไปตามทีคณะรัฐมนตรี กาํ หนด แต่ในกรณี จาํ เป็ นเพือประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที ก.ต.ช. จะกําหนดให้ขา้ ราชการตํารวจต้องปฏิบตั ิหน้าทีตามวัน เวลา ทีแตกต่างจากทีคณะรัฐมนตรี
กําหนดก็ได้
ลักษณะ ๒
การจัดระเบียบราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
---------------------------มาตรา ๑๐ สํานักงานตํารวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี
(๑) สํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
(๒) กองบัญชาการ
การแบ่งส่ วนราชการตาม (๑) เป็ นกองบัญชาการหรื อการจัดตังกองบัญชาการตาม (๒)ให้ตรา
เป็ นพระราชกฤษฎี กา และการแบ่งส่ วนราชการเป็ นกองบังคับ การหรื อส่ วนราชการอย่างอื น ให้ออกเป็ น
กฎกระทรวงและให้กาํ หนดอํานาจหน้าทีไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรื อกฎกระทรวงนัน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๑
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ มี ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ เป็ นหัวหน้าส่ วน
ราชการ มีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ กําหนดแนวทางและ
แผนการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบตั ิราชการประจําปี
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิราชการทีนายกรัฐมนตรี และ ก.ต.ช.
กําหนด รวมทังกํากับ เร่ งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของส่ วนราชการในสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
(๒) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี
(๓) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
(๓) วางระเบี ย บหรื อทําคําสั งเฉพาะเรื องไว้ใ ห้ข ้าราชการตํารวจหรื อพนักงานสอบสวน
ปฏิบตั ิการเกียวกับการใช้อาํ นาจหรื อการปฏิบตั ิหน้าทีตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาหรื อกฎหมายอืน
มาตรา ๑๒ ให้มีจเรตํารวจแห่ งชาติ รองผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ หรื อผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการ
ตํารวจแห่งชาติ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการรองจากผูบ้ ญั ชาการตํารวจ
แห่งชาติตามทีผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติกาํ หนดหรื อมอบหมาย
มาตรา ๑๓ ในกองบัญชาการหนึ ง ให้มีผบู ้ ญั ชาการคนหนึ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการตํารวจ
และรั บผิด ชอบการปฏิ บตั ิ ราชการของส่ วนราชการนัน ขึ นตรงต่อผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ และจะให้มี
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รองผูบ้ ญั ชาการเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการรองจากผูบ้ ญั ชาการตามที
ผูบ้ ญั ชาการมอบหมายด้วยก็ได้
ความในวรรคหนึ ง ให้ใ ช้บ ัง คับ กับ ส่ ว นราชการที เรี ยกชื ออย่างอื นและมี ฐานะเที ยบเท่ า
กองบัญชาการด้วยโดยอนุโลม รวมทังให้หัวหน้าส่ วนราชการดังกล่าวมีอาํ นาจหน้าทีและความรับผิดชอบดังเช่น
ผูบ้ ญั ชาการด้วย
มาตรา ๑๔ ผูบ้ ญั ชาการมีอาํ นาจหน้าทีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี
(๑) บริ หารราชการของกองบัญชาการให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(๒) ควบคุม กํากับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที และทรัพย์สินอืนของ
กองบัญชาการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(๓) เป็ นผูแ้ ทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติในราชการทัวไปของกองบัญชาการ
(๔) รายงานผลการปฏิ บตั ิ งานพร้ อมทังปั ญหาและอุปสรรคต่อผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ
ทุกสี เดือน หรื อตามระยะเวลาทีผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติกาํ หนด
(๕) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช.
ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ในกรณี ทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคําสังใด หรื อมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื องใด
กําหนดให้การดําเนิ นการใดเป็ นอํานาจของอธิ บดี หรื อผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติให้ผบู ้ ญั ชาการมีอาํ นาจเช่นว่านัน
ในฐานะเป็ นอธิ บดี หรื อแทนผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ ในส่ วนที เกียวกับการปฏิบตั ิราชการในกองบัญชาการ
ทังนี ตามหลักเกณฑ์ที ก.ต.ช. กําหนด
มาตรา ๑๕ ในกองบังคับการหนึ ง ให้มีผบู ้ งั คับการคนหนึ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการตํารวจ
และรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บ ัติ ราชการของกองบัง คับ การนัน และจะให้มีรองผูบ้ ัง คับ การเป็ นผูบ้ ัง คับ บัญชา
ข้าราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการรองจากผูบ้ งั คับการตามทีผูบ้ งั คับการมอบหมายด้วยก็ได้
ความในวรรคหนึ ง ให้ใ ช้บ ัง คับ กับ ส่ ว นราชการที เรี ยกชื ออย่างอื นและมี ฐานะเที ยบเท่ า
กองบังคับการด้วยโดยอนุ โลม รวมทังให้หัวหน้าส่ วนราชการดังกล่าวมีอาํ นาจหน้าที และความรับผิดชอบดังเช่น
ผูบ้ งั คับการด้วย
ผูบ้ งั คับการมีอาํ นาจหน้าที และความรับผิดชอบดังต่อไปนี
(๑) บริ หารราชการของกองบังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
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(๒) ควบคุม กํากับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที และทรัพย์สินอืนของกอง
บังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
(๓) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช.
ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ผูบ้ งั คับการตํารวจภูธรจังหวัดมี อาํ นาจและหน้าที กํากับดู แลการปฏิ บตั ิ ราชการของข้าราชการ
ตํารวจทีสังกัดกองบัญชาการอื นและปฏิ บตั ิ ราชการประจําอยู่ในจังหวัดนัน ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรื อคําสังของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ หรื อมติของคณะรัฐมนตรี หรื อการสังการของ
นายกรัฐมนตรี ดว้ ย ในการนี ให้มีอาํ นาจสังการใด ๆ เพือให้เกิดการประสานงานและความร่ วมมือกันในการ
ปฏิบตั ิหน้าที หรื อยับยังการกระทําใด ๆ ของข้าราชการตํารวจในจังหวัดทีขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อ
คําสังของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรื อกองบัญชาการ มติของคณะรัฐมนตรี หรื อการสังการของนายกรัฐมนตรี ไว้
ชัวคราว แล้วรายงานสํานักงานตํารวจแห่งชาติและกองบัญชาการทีเกียวข้อง ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
สํานักงานตํารวจแห่งชาติกาํ หนด
ลักษณะ ๓
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ
--------------------------มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติคณะหนึ ง เรี ยกโดยย่อว่า “ก.ต.ช.” มี
อํานาจหน้าทีในการกําหนดนโยบายการบริ หารราชการตํารวจ และกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย
มาตรา ๑๗ ให้ ก.ต.ช. ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิ การสภาความมันคงแห่ งชาติ และ
ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติเป็ นกรรมการโดยตําแหน่ง
(๒) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวนสี คน ซึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตังจากบุคคลซึ ง
ได้รับการสรรหาโดยกรรมการตาม (๑)
ให้ประธานกรรมการ โดยคําแนะนําของผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ แต่งตังข้าราชการตํารวจยศ
พลตํารวจโทขึนไปคนหนึ งเป็ นเลขานุ การ ก.ต.ช. และแต่งตังข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี ขึนไปจํานวนไม่
เกินสองคนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ ก.ต.ช.
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิตาม (๒) ให้เป็ นไปตามทีกําหนดใน
ระเบียบ ก.ต.ช.
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ให้ น ายกรั ฐ มนตรี ประกาศรายชื อกรรมการนโยบายตํา รวจแห่ ง ชาติ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ นอกจากอํานาจหน้าทีตามมาตรา ๑๖ ให้ ก.ต.ช. มีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนีด้วย
(๑) ออกระเบียบ ประกาศ หรื อมีมติในเรื องทีเกียวกับการบริ หารราชการตํารวจและวิธี
ปฏิบตั ิราชการของข้าราชการตํารวจ ให้เป็ นไปตามแบบแผนและนโยบายที ก.ต.ช. กําหนด
(๒) เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ วรรคสอง
(๓) พิจารณาดําเนิ นการคัดเลื อกข้าราชการตํารวจเพือดําเนิ นการแต่งตังผูบ้ ญั ชาการตํารวจ
แห่งชาติตามทีนายกรัฐมนตรี เสนอ
(๔) กํา หนดกระบวนการและขันตอนในการกระจายอํา นาจระหว่า งสํ า นั ก งานตํา รวจ
แห่งชาติกบั ตํารวจภูธรจังหวัด และราชการส่วนท้องถิน ในกรณี ที ก.ต.ช. เห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสม
(๕) แต่งตังคณะอนุกรรมการเพือปฏิบตั ิงานตามที ก.ต.ช. มอบหมาย
(๖) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบาย การบริ หารราชการตํารวจให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
นี และกฎหมายอืน ในการนี ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริ หารงานตํารวจของกรุ งเทพมหานคร
จังหวัดและสถานี ตาํ รวจต่าง ๆ เพือตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตํารวจในเขต
พืนทีดังกล่าว แล้วรายงาน ก.ต.ช. เพือพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณี ต่อไป
องค์ประกอบ การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และอํานาจ
หน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริ หารงานตํารวจ ให้เป็ นไปตามระเบียบที ก.ต.ช. กําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๗) ปฏิ บตั ิ หน้าที อืนตามที คณะรั ฐมนตรี มอบหมายหรื อตามที มี กฎหมายกําหนดไว้ให้เป็ น
อํานาจหน้าทีของ ก.ต.ช.
ระเบียบหรื อประกาศตาม (๑) เมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๑๙ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ (๒) ต้องมี ความเชี ยวชาญ หรื อ
ประสบการณ์ในด้านกฎหมาย การงบประมาณ การพัฒนาองค์กร การวางแผน หรื อการบริ หารและจัดการ
มาตรา ๒๐ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตอ้ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ตากว่
ํ าสี สิ บปี บริ บูรณ์
(๓) ไม่เป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิ กวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิ กสภา
ท้องถิน
ผูบ้ ริ หารท้องถิน หรื อเป็ นทีปรึ กษาของข้าราชการการเมืองหรื อของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อ
สมาชิกวุฒิสภา ไม่วา่ จะมีค่าตอบแทนหรื อไม่กต็ าม
(๔) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
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(๕) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริ ต หรื อจิตฟันเฟื อน
ไม่สมประกอบ
(๖) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๗) ไม่เป็ นผูเ้ คยได้รับ โทษจําคุ กโดยคําพิพากษาถึ งที สุ ดให้จาํ คุ ก เว้น แต่เ ป็ นโทษสําหรั บ
ความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรื อ
รัฐวิสาหกิจ
(๙) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรื อคําสังของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิ นเพราะรํารวย
ผิดปกติหรื อมีทรัพย์สินเพิมขึนผิดปกติ
(๑๐) ไม่เป็ นกรรมการผูจ้ ัดการ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อดํารงตําแหน่ งอื นใดที มีลกั ษณะงาน
คล้ายคลึงกันนันในห้างหุน้ ส่วนหรื อบริ ษทั
มาตรา ๒๑ กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละสี ปี และอาจได้รับแต่งตัง
ใหม่ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ให้ กรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุฒิซึ งพ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระปฏิ บ ัติ ห น้าที ต่อ ไปจนกว่ากรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิซึงได้รับสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที
มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๑ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้
จากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิ บปี บริ บูรณ์
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐
(๕) ก.ต.ช. มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทังหมดให้
พ้นจากตําแหน่ง เนื องจากมีความประพฤติเสื อมเสี ย หรื อมีการกระทํา หรื อมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิ
หน้าทีกรรมการ
ในกรณี ทีกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิพน้ จากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ดาํ เนิ นการสรรหาและแต่งตัง
บุคคลเป็ นกรรมการแทน เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิ บวัน ในกรณี
นีจะไม่ดาํ เนินการให้มีการสรรหาก็ได้
ให้กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิซึงได้รับแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งแทนอยู่ในตําแหน่ งเพียงเท่าวาระที
เหลืออยูข่ องผูซ้ ึ งตนแทน
มาตรา ๒๓
การประชุมของ ก.ต.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของ
จํานวนกรรมการทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ในการประชุม ก.ต.ช. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุ มหรื อไม่อาจปฏิบตั ิ หน้าที ได้ให้
กรรมการทีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหน่งจะมอบหมายบุคคลใดให้มาประชุมแทนไม่ได้
ให้ ก.ต.ช. มี อาํ นาจออกข้อบัง คับ ว่าด้ว ยการประชุ ม และการลงมติ ข อง ก.ต.ช.
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๘ (๕) และของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๘ (๖)
ลักษณะ ๔
ยศตํารวจและชันข้าราชการตํารวจ
--------------------มาตรา ๒๔
ยศตํารวจมีตามลําดับดังต่อไปนี
พลตํารวจเอก
พลตํารวจโท
พลตํารวจตรี
พันตํารวจเอก
พันตํารวจโท
พันตํารวจตรี
ร้อยตํารวจเอก
ร้อยตํารวจโท
ร้อยตํารวจตรี
ดาบตํารวจ
จ่าสิ บตํารวจ
สิ บตํารวจเอก
สิ บตํารวจโท
สิ บตํารวจตรี
ว่าทียศใดให้ถือเสมือนมียศนัน ถ้าผูซ้ ึ งมียศตํารวจเป็ นหญิง ให้เติมคําว่า “หญิง” ท้ายยศตํารวจ
นันด้วย
มาตรา ๒๕ ชันข้าราชการตํารวจมีดงั ต่อไปนี
(๑) ชันสัญญาบัตร ได้แก่ ผูม้ ียศตังแต่ร้อยตํารวจตรี ขึนไป
(๒) ชันประทวน ได้แก่ ผูม้ ียศสิ บตํารวจตรี สิ บตํารวจโท สิ บตํารวจเอก จ่าสิ บตํารวจ และ
ดาบตํารวจ
(๓) ชันพลตํารวจ ได้แก่ พลตํารวจสํารอง
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พลตํารวจสํารอง คือ ผูท้ ีได้รับการบรรจุเป็ นข้าราชการตํารวจ โดยได้รับการคัดเลือกหรื อ
สอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
มาตรา ๒๖ การแต่งตังยศตํารวจชันสัญญาบัตร ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนด
ในกฎ ก.ตร. และให้ทาํ โดยประกาศพระบรมราชโองการ
การแต่ง ตังยศตํา รวจชันสั ญญาบัต รเป็ นกรณี พิ เ ศษ อาจกระทํา ได้โดยประกาศพระบรม
ราชโองการ
ในระหว่างทียังไม่มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตังยศตํารวจชันสัญญาบัตรจะแต่งตังว่าที
ยศตํารวจชันสัญญาบัตรเป็ นการชัวคราวก็ได้ โดยให้ผมู ้ ีอาํ นาจดังต่อไปนี เป็ นผูส้ ังแต่งตัง
(๑) ตังแต่วา่ ทียศพลตํารวจตรี ขึนไป ให้นายกรัฐมนตรี เป็ นผูส้ ังแต่งตัง
(๒) ตังแต่ว่าทียศร้อยตํารวจตรี ขึนไป แต่ไม่สูงกว่าว่าทียศพันตํารวจเอก ให้ผูบ้ ญั ชาการ
ตํารวจแห่งชาติเป็ นผูส้ ังแต่งตัง
มาตรา ๒๗ การแต่ ง ตังยศตํา รวจชันประทวน ให้ผู ้บ ัญ ชาการตํารวจแห่ ง ชาติ หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับผูบ้ ญั ชาการขึนไปซึ งได้รับมอบหมายจากผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติเป็ นผูส้ ังแต่งตัง ทังนี ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
การแต่งตังยศตํารวจชันประทวนเป็ นกรณี พิเศษ ให้ผบู ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติเป็ นผูส้ ังแต่งตัง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๒๘ การถอดหรื อ การออกจากยศตํา รวจชันสั ญ ญาบัต ร ให้เ ป็ นไปตามระเบี ย บ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และให้ทาํ โดยประกาศพระบรมราชโองการ
มาตรา ๒๙ การให้ อ อกจากว่ า ที ยศตํา รวจชันสั ญ ญาบัต รหรื อ การถอดหรื อ การออกจาก
ยศตํารวจชันประทวน ให้ผมู ้ ีอาํ นาจสังตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม หรื อมาตรา ๒๗ แล้วแต่กรณี สังได้ตามระเบียบ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

มาตรา

ลักษณะ ๕
คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
------------------๓๐ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการตํารวจคณะหนึ ง เรี ยกโดยย่อว่า “ก.ตร.”

ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ เลขาธิ การ ก.พ. ผูบ้ ญั ชาการ
ตํารวจแห่ งชาติ จเรตํารวจแห่ งชาติ และรองผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ เป็ นกรรมการข้าราชการตํารวจโดย
ตําแหน่ง
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(๒) กรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตังจากผูซ้ ึ ง
ได้รับการเลือกตามมาตรา ๓๕ ดังต่อไปนี
(ก) ผูซ้ ึ งเคยรับราชการเป็ นข้าราชการตํารวจ ในตําแหน่งตังแต่ผบู ้ ญั ชาการ หรื อเทียบ
ผูบ้ ญั ชาการขึนไปจํานวนห้าคน แต่ตอ้ งเป็ นผูซ้ ึ งพ้นจากความเป็ นข้าราชการตํารวจไปแล้วเกินหนึงปี
(ข) ผูท้ รงคุณวุฒิซึงไม่เป็ นข้าราชการตํารวจจํานวนหกคน ซึ งมีความเชียวชาญในสาขา
นิ ติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรื อสาขาอืนตามที ก.ตร.
กําหนด สาขาละไม่เกินหนึ งคน เว้นแต่ในกรณี ทีมีรองผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติซึงเป็ นกรรมการข้าราชการ
ตํารวจตาม (๑) เพิมขึน ก็ให้มีกรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิเพิมขึนอีกตามจํานวนของรองผูบ้ ญั ชาการ
ตํารวจแห่งชาติทีเพิมขึนนัน
บุคคลซึ งเคยเป็ นข้าราชการตํารวจ หากได้พน้ จากความเป็ นข้าราชการตํารวจไปแล้วเกินสิ บปี
และมีอายุไม่เกินหกสิ บห้าปี อาจได้รับการสรรหาเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตาม (๒) (ข) ได้ แต่ตอ้ งมีจาํ นวนไม่
เกินหนึงคน
ให้ผูบ้ ญั ชาการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจเป็ นเลขานุ การ ก.ตร. และรองผู ้
บัญชาการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ ก.ตร.
ให้นายกรัฐมนตรี ประกาศรายชือกรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๑ ให้ ก.ตร. มีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) กําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจและจัดระบบ
ราชการตํารวจ รวมตลอดทังการอบรมและพัฒนาข้าราชการตํารวจ ในการนี หาก ก.ต.ช. ได้กาํ หนดระเบียบแบบ
แผนและนโยบายไว้เป็ นการทัวไป การกําหนดในเรื องดังกล่าวของ ก.ตร. ต้องสอดคล้องกับระเบียบแบบแผนและ
นโยบายของ ก.ต.ช. และให้ ก.ตร. แจ้งการดําเนินการนันให้ ก.ต.ช. ทราบด้วย
(๒) ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ หรื อมีมติเกียวกับการ
บริ หารงานบุคคล เพือปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี
(๓) กํากับดูแล ตรวจสอบ และแนะนํา เพือให้สาํ นักงานตํารวจแห่งชาติบริ หารงานบุคคล
ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี และให้มีอาํ นาจออกระเบียบให้สาํ นักงานตํารวจแห่งชาติรายงานเกียวกับการสอบ
การบรรจุ การแต่งตัง การเลือนขันเงินเดือน การดําเนิ นการทางวินยั การออกจากราชการ และการปฏิบตั ิการอืน
เกียวกับการบริ หารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี
(๔) รายงานคณะรัฐมนตรี เพือพิจารณาปรับปรุ งเงินเดื อน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิมค่า
ครองชีพ สวัสดิการ หรื อประโยชน์เกือกูลอืนสําหรับข้าราชการตํารวจให้เหมาะสม
(๕) กําหนดชันยศทีควรบรรจุแต่งตังและอัตราเงินเดือนทีควรได้รับสําหรับวุฒิปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรต่าง ๆ
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(๖)

กํา หนดอัต ราค่ า ธรรมเนี ย มในการปฏิ บ ัติ ก ารเกี ยวกับ การบริ ห ารงานบุ ค คลตาม

พระราชบัญญัตินี
(๗) พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขทะเบียนประวัติเกียวกับวันเดือนปี เกิด และการควบคุมเกษียณอายุ
ของข้าราชการตํารวจ
(๘) ในกรณี ที พิจารณาเห็ นว่าการปฏิ บตั ิ การเกี ยวกับการบริ ห ารงานบุค คลของสํานักงาน
ตํารวจแห่ งชาติ ไม่เหมาะสมหรื อไม่เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี ให้มีมติ สังการให้สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
ปฏิบตั ิการ
ให้ถูกต้องเหมาะสม ถ้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ปฏิบตั ิการตามมติดงั กล่าว ให้รายงานต่อ
นายกรัฐมนตรี
เพือพิจารณาและสังการต่อไป
(๙) แต่งตังคณะอนุกรรมการเพือปฏิบตั ิงานตามที ก.ตร. มอบหมาย
(๑๐) ปฏิบตั ิการตามอํานาจหน้าทีทีบัญญัติไว้ในมาตราอืนแห่ งพระราชบัญญัตินีและกฎหมาย
อืน
กฎ ก.ตร. เมือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๓๒
เพือรั กษาความเที ยงธรรมในการแต่ ง ตังและโยกย้ายข้าราชการตํารวจให้
ก.ตร.ออกกฎ ก.ตร. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังและโยกย้ายข้าราชการตํารวจไว้ให้ชดั เจนแน่นอน กฎ
ก.ตร.
ดังกล่าวให้มีผลใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดหนึ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา ๓๓
กรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิตอ้ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ และต้องไม่เป็ นข้าราชการหรื อกลับเข้ารับราชการสําหรับกรรมการข้าราชการตํารวจ
ผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) และต้องไม่เป็ นข้าราชการตํารวจ สําหรับกรรมการข้าราชการตํารวจ
ผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข)
ในกรณี ที มี ปั ญ หาเกี ยวกับ คุ ณ สมบัติ ห รื อ ลัก ษณะต้อ งห้ า มของกรรมการข้า ราชการตํา รวจ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ให้ ก.ตร. เป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
มาตรา ๓๔
กรรมการข้าราชการตํารวจจะเป็ นกรรมการใน ก.ต.ช. ในขณะเดี ยวกัน
ไม่ได้
เว้นแต่นายกรัฐมนตรี และผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
มาตรา ๓๕
การเลื อกกรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุ ณวุฒิตามมาตรา ๓๐ ให้
ดําเนินการดังนี
(๑) กรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก)ให้ขา้ ราชการตํารวจ
ซึ งดํารงตําแหน่งตังแต่ผกู ้ าํ กับการ พนักงานสอบสวนผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อตําแหน่งเทียบเท่าขึนไปเป็ นผูเ้ ลือก
(๒) กรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข) ให้กรรมการ
ข้าราชการตํารวจโดยตําแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๑) และผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นกรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) เป็ นผูเ้ ลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎ ก.ตร. แล้วเสนอไปยัง
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คณะรัฐมนตรี เมือได้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี แล้ว ให้นาํ ความกราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตัง พร้อมกับกรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิตาม มาตรา ๓๐ (๒) (ก)
มาตรา ๓๖ การเลื อกกรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุ ณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก)
ให้ประธาน ก.ตร. รับสมัครบุคคลซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามของการเป็ นกรรมการข้าราชการตํารวจ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ แล้วจัดส่ ง บัญชี รายชื อบุ ค คลดัง กล่าวโดยเรี ยงลําดับตามตัวอักษรไปยังผูม้ ี สิท ธิ เ ลื อกกรรมการ
ข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ (๑) ก่อนวันเลือกเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี วัน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิตามวรรคหนึ ง ให้เป็ นไป
ตามทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๓๗ ในการเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) ให้
ผูซ้ ึ งได้รับคะแนนมากตามลําดับลงมาตามจํานวนทีกําหนดไว้เป็ นผูไ้ ด้รับเลือก
ในกรณี ที มี ผู ้ไ ด้รั บ เลื อ กหลายคนได้ค ะแนนเท่ า กัน จนเป็ นเหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ามารถเรี ย งลํา ดั บ
ผูร้ ับเลือกตามจํานวนทีจะพึงมีได้ ให้ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจทําการจับสลากเพือให้ได้รับเลือกจนครบ
จํานวน
ให้ขึนบัญชี รายชื อผูซ้ ึ งไม่ได้รับเลือก ซึ งอยู่ในอันดับถัดจากผูไ้ ด้รับเลือกลงมาตามลําดับตาม
จํานวนที ก.ตร. เห็นสมควรไว้ดว้ ย
มาตรา ๓๘
กรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี ปี
และให้ดาํ รงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ให้กรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุ ณ วุฒิซึ งพ้น จากตําแหน่ ง ตามวาระปฏิ บ ัติ ห น้า ที ต่อไป
จนกว่ากรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิซึงได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที
มาตรา ๓๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการข้าราชการตํารวจ
ผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตําแหน่งเมือ
(๑) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓
(๒) ก.ตร. มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการข้าราชการ
ตํารวจทังหมดให้พน้ จากตําแหน่ ง เนื องจากมี ความประพฤติ เสื อมเสี ยหรื อมี การกระทําหรื อมี คุ ณลักษณะไม่
เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการข้าราชการตํารวจ
(๓) มีเหตุตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) หรื อ (๓)
(๔) สมัครรับเลือกตังเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิ กวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิน
ผูบ้ ริ หารท้องถิน หรื อเป็ นผูไ้ ด้รับแต่งตังเป็ นคณะผูบ้ ริ หารท้องถิน
มาตรา ๔๐ ในกรณี ทีกรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) พ้น
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผซู ้ ึ งมีชืออยูใ่ นบัญชีรายชือในประเภทนันตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม ในอันดับแรก
เป็ นกรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิแทนและให้อยูใ่ นตําแหน่งเท่าวาระทีเหลืออยูข่ องผูซ้ ึ งตนแทน
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ในกรณี ทีกรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข) พ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระ ให้ดาํ เนิ นการเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิแทนตําแหน่งทีว่างโดยให้นาํ ความใน
มาตรา ๓๕ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การดํารงตําแหน่ งของกรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุ ณวุฒิที ดํารงตําแหน่ ง แทน หากมี
กําหนดเวลาไม่ถึงสองปี ไม่ให้นบั เป็ นวาระการดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๓๘
มาตรา ๔๑ ในกรณี ที กรรมการข้า ราชการตํารวจผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ จ ะพ้น จากตําแหน่ ง ตามวาระ
ให้ดาํ เนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิใหม่ภายในหกสิ บวันก่อนวันครบวาระ
มาตรา ๔๒ การประชุม ก.ตร. ต้องมีกรรมการข้าราชการตํารวจมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ ง
ของจํานวนกรรมการข้าราชการตํารวจทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีประธานกรรมการข้าราชการตํารวจไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้กรรมการ
ข้าราชการตํารวจทีมาประชุมเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ให้ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจเป็ นผูเ้ รี ยกประชุ ม แต่ในกรณี ทีกรรมการข้าราชการ
ตํารวจไม่น้อยกว่าหกคนร้องขอให้เรี ยกประชุม ให้ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจเรี ยกประชุมภายในเจ็ดวัน
นับแต่วนั ได้รับร้องขอ
ให้ ก.ตร. มีอาํ นาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ ก.ตร. และของ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๓๑ (๙)
มาตรา ๔๓ ในกรณี ที ก.ตร. มีหน้าทีตามทีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี ให้ผบู ้ ญั ชาการ
ตํารวจแห่งชาติเป็ นผูเ้ สนอเรื องต่อ ก.ตร. แต่ทงนี
ั ไม่ตดั สิ ทธิกรรมการข้าราชการตํารวจคนหนึงคนใดทีจะเสนอ
ลักษณะ ๖
ระเบียบข้าราชการตํารวจ
----------------------หมวด ๑
ตําแหน่งและการกําหนดตําแหน่ง
----------------------มาตรา ๔๔ ตําแหน่งข้าราชการตํารวจมีดงั ต่อไปนี
(๑) ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
(๒) จเรตํารวจแห่งชาติ และรองผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
(๓) ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
(๔) ผูบ้ ญั ชาการ
(๕) รองผูบ้ ญั ชาการ
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(๖) ผูบ้ งั คับการ และพนักงานสอบสวนผูเ้ ชียวชาญพิเศษ
(๗) รองผูบ้ งั คับการ และพนักงานสอบสวนผูเ้ ชียวชาญ
(๘) ผูก้ าํ กับการ และพนักงานสอบสวนผูท้ รงคุณวุฒิ
(๙) รองผูก้ าํ กับการ และพนักงานสอบสวนผูช้ าํ นาญการพิเศษ
(๑๐) สารวัตร และพนักงานสอบสวนผูช้ าํ นาญการ
(๑๑) รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน
(๑๒) ผูบ้ งั คับหมู่
(๑๓) รองผูบ้ งั คับหมู่
ก.ตร. จะกําหนดให้มีตาํ แหน่งทีเรี ยกชืออย่างอืน โดยจะให้มีชือตําแหน่งใดเทียบกับตําแหน่ง
ตามวรรคหนึงก็ได้ โดยให้กาํ หนดไว้ในกฎ ก.ตร.
การกําหนดตําแหน่งทีเรี ยกชื ออย่างอืนให้มีเฉพาะทีจําเป็ นเพือประโยชน์ในการบริ หารงานของ
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประหยัด และเมือหมดความจําเป็ นตามทีกําหนดไว้ในกฎ
ก.ตร. แล้ว ให้ยบุ ตําแหน่งนัน
มาตรา ๔๕
ในส่ วนราชการต่าง ๆ ของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ จะให้มีตาํ แหน่ ง
ข้าราชการตํารวจตําแหน่งใด จํานวนเท่าใด และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างใด และจะให้มียศหรื อไม่
และถ้าให้มียศจะให้มียศใด รวมตลอดถึงการตัดโอนตําแหน่งจากส่ วนราชการหนึ งไปเพิมให้อีกส่ วนราชการหนึ ง
ให้เป็ นไปตามที ก.ตร. กําหนด โดยให้คาํ นึ งถึงลักษณะหน้าทีและความรับผิดชอบ ปริ มาณและคุณภาพของงาน
รวมทังความมีประสิ ทธิภาพและการประหยัด
การกําหนดจํานวนตําแหน่ งข้าราชการตํารวจตังแต่ตาํ แหน่ งผูบ้ งั คับการ พนักงานสอบสวน
ผูเ้ ชียวชาญพิเศษ หรื อตําแหน่งเทียบเท่าขึนไปในส่วนราชการต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ช. ก่อน
มาตรา ๔๖ ให้ขา้ ราชการตํารวจซึ งดํารงตําแหน่งพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๔๔ ได้รับเงิน
เพิมเป็ นกรณี พเิ ศษตามระเบียบที ก.ตร. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ในการกําหนดจํานวนเงิ น เพิมเป็ นกรณี พิเ ศษตามวรรคหนึ ง ให้ค าํ นึ ง ถึ ง ค่าใช้จ่ ายในการ
ปฏิ บตั ิ ง านและการดํารงตนอยู่ในความยุติ ธรรมได้อย่างมี เกี ยรติ โดยเปรี ยบเที ยบกับ ค่าตอบแทนที รั ฐจ่ายให้แก่
ข้าราชการฝ่ ายอืนทีเกียวกับกระบวนการยุติธรรมประกอบด้วย
มาตรา ๔๗ ข้าราชการตํารวจซึ งดํารงตําแหน่งพนักงานสอบสวน ให้ได้รับการเลือนตําแหน่ง
ดังต่อไปนี
(๑) พนักงานสอบสวน เมือดํารงตําแหน่งและได้รับเงินเดือนตามที ก.ตร. กําหนดอีกทังได้
ผ่านการประเมินแล้ว ให้ผนู ้ นเป็
ั นพนักงานสอบสวนผูช้ าํ นาญการ
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(๒) พนักงานสอบสวนผูช้ าํ นาญการ เมือดํารงตําแหน่งเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามปี และ
ได้รับเงินเดือนถึงขันตําของระดับ ส.๓ อีกทังได้ผ่านการประเมินแล้ว ให้ผนู ้ นเป็
ั นพนักงานสอบสวนผูช้ าํ นาญการ
พิเศษ
(๓) พนักงานสอบสวนผูช้ าํ นาญการพิเศษ เมือดํารงตําแหน่งเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามปี
และได้รับเงินเดือนถึงขันตําของระดับ ส.๔ อีกทังได้ผ่านการประเมินแล้ว ให้ผูน้ นเป็
ั นพนักงานสอบสวนผูท้ รง
คุณวุฒิ
(๔) พนักงานสอบสวนผูท้ รงคุณวุฒิ เมือดํารงตําแหน่งเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามปี และ
ได้รับเงินเดือนถึงขันตําของระดับ ส.๕ อีกทังได้ผา่ นการประเมินแล้ว ให้ผนู ้ นเป็
ั นพนักงานสอบสวนผูเ้ ชียวชาญ
(๕) พนักงานสอบสวนผูเ้ ชี ยวชาญ เมือดํารงตําแหน่งเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี และ
ได้รับเงินเดือนถึงขันตําของระดับ ส.๖ อีกทังได้ผ่านการประเมินแล้ว พร้อมทังมีตาํ แหน่งว่างให้ผนู ้ นเป็
ั นพนักงาน
สอบสวนผูเ้ ชียวชาญพิเศษ
ในการประเมิ นพิจารณาเลื อนตําแหน่ งพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ ง ให้นาํ ปริ มาณและ
คุณภาพของสํานวนการสอบสวนมาประกอบการพิจารณาด้วย ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดใน
ระเบียบ ก.ตร.
การแต่งตังพนักงานสอบสวนจะมีจาํ นวนเท่าใด มี อาํ นาจหน้าที ในการบังคับบัญชาเพียงใด
ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในระเบียบ ก.ตร.
หมวด ๒
การบรรจุ การแต่งตังและการเลือนขันเงินเดือน
-----------------------------มาตรา ๔๘ ผูท้ ีจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการตํารวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ตากว่
ํ าสิ บแปดปี บริ บูรณ์
(๓) เป็ นผู ้เ ลื อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย์ท รงเป็ น
ประมุข
(๔) ไม่เป็ นข้าราชการการเมื อง ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมื อง สมาชิ กสภาท้องถินหรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิน
(๕) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามอืนตามทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
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มาตรา ๔๙ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาตามทีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุและแต่งตัง
มาตรา ๕๐ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการตํารวจชันพลตํารวจชันประทวน และ
ชันสัญญาบัตร ให้บรรจุจากบุคคลผูไ้ ด้รับคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันได้
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรื อการสอบแข่งขันให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.ตร. และ
ให้ผบู ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติหรื อผูบ้ งั คับบัญชาทีได้รับมอบอํานาจจากผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
คัดเลือกหรื อสอบแข่งขัน
มาตรา ๕๑ การแต่งตังข้าราชการตํารวจให้ดาํ รงตําแหน่ง ให้แต่งตังตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(๑) ตําแหน่งผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ จะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตังจาก
ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก
(๒) ตําแหน่งจเรตํารวจแห่ งชาติ และรองผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตังจากข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจโทหรื อพลตํารวจเอก
(๓) ตําแหน่งผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตังจาก
ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจโท
(๔) ตําแหน่งผูบ้ ญั ชาการ จะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตังจากข้าราชการตํารวจยศ
พลตํารวจตรี หรื อพลตํารวจโท
(๕) ตําแหน่งรองผูบ้ ญั ชาการ จะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตังจากข้าราชการ
ตํารวจยศพลตํารวจตรี
(๖) ตําแหน่ งผูบ้ ังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเ้ ชี ยวชาญพิเ ศษจะได้ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ แต่งตังจากข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกซึ งได้รับอัตราเงินเดื อนพันตํารวจเอก (พิเศษ) หรื อ
พลตํารวจตรี
(๗) ตําแหน่งรองผูบ้ งั คับการ และพนักงานสอบสวนผูเ้ ชียวชาญ ให้แต่งตังจากข้าราชการ
ตํารวจยศพันตํารวจเอกหรื อพันตํารวจเอกซึ งได้รับอัตราเงินเดือนพันตํารวจเอก (พิเศษ)
(๘) ตําแหน่งผูก้ าํ กับการ และพนักงานสอบสวนผูท้ รงคุณวุฒิ ให้แต่งตังจากข้าราชการ
ตํารวจยศพันตํารวจโทหรื อพันตํารวจเอก
(๙) ตําแหน่งรองผูก้ าํ กับการ และพนักงานสอบสวนผูช้ าํ นาญการพิเศษ ให้แต่งตังจาก
ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท
(๑๐) ตําแหน่งสารวัตร และพนักงานสอบสวนผูช้ าํ นาญการ ให้แต่งตังจากข้าราชการตํารวจ
ยศร้อยตํารวจเอกขึนไปแต่ไม่สูงกว่าพันตํารวจโท
(๑๑) ตําแหน่งรองสารวัตร และพนักงานสอบสวน ให้แต่งตังจากข้าราชการตํารวจยศร้อย
ตํารวจตรี ขึนไปแต่ไม่สูงกว่าร้อยตํารวจเอก
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(๑๒) ตําแหน่งผูบ้ งั คับหมู่ ให้แต่งตังจากข้าราชการตํารวจยศสิ บตํารวจตรี ขึนไปแต่ไม่สูงกว่า
ดาบตํารวจ
(๑๓) ตําแหน่งรองผูบ้ งั คับหมู่ ให้แต่งตังจากข้าราชการตํารวจชันพลตํารวจ
การแต่งตังข้าราชการตํารวจให้ดาํ รงตําแหน่งตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
เทียบเท่าด้วยก็ได้
มาตรา ๕๒ ข้าราชการตํารวจซึ งดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๕๑ (๑๒) หรื อ (๑๓) อาจได้รับ
การคัดเลือกและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งและมียศตามมาตรา ๕๑ (๑๑) ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดใน
กฎ ก.ตร.
ข้าราชการตํารวจซึ งดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๕๑ (๑๓) อาจได้รับการคัดเลือกและแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่งและมียศตามมาตรา ๕๑ (๑๒) ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๕๓ การแต่งตังข้าราชการตํารวจให้ดาํ รงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๑) (๒) (๓) และ
(๔) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(๑) การแต่งตังข้าราชการตํารวจให้ดาํ รงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๑) ให้นายกรัฐมนตรี
คัดเลือกรายชือข้าราชการตํารวจ แล้วเสนอ ก.ต.ช. เพือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรี นาํ
ความกราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตัง
(๒) การแต่งตังข้าราชการตํารวจให้ดาํ รงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๒) (๓) และ (๔)ให้
ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติคดั เลือกรายชือข้าราชการตํารวจเสนอ ก.ตร. เพือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้ว
ให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตัง
มาตรา ๕๔ การแต่งตังข้าราชการตํารวจให้ดาํ รงตําแหน่งตังแต่มาตรา ๔๔ (๕) ลงมา และ
เป็ นการแต่งตังในสํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติหรื อในกองบัญชาการ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(๑) การแต่งตังข้าราชการตํารวจให้ดาํ รงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๕) และ (๖) ใน
สํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ ให้ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติคดั เลือกรายชือข้าราชการตํารวจในสํานักงาน
ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติเสนอ ก.ตร. เพือพิจารณาให้ความเห็ นชอบก่อนแล้วให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบ
บังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตัง
ในกรณี เป็ นการแต่งตังข้าราชการตํารวจในกองบัญชาการทีสังกัดสํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจ
แห่งชาติ ให้ผบู ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติรับฟังข้อเสนอแนะของผูบ้ ญั ชาการทีเกียวข้องด้วย
(๒) การแต่งตังข้าราชการตํารวจให้ดาํ รงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๕) และ (๖) ใน
กองบัญชาการทีมิได้สังกัดสํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผบู ้ ญั ชาการคัดเลือกรายชื อข้าราชการตํารวจใน
กองบัญชาการนันเสนอผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ เพือพิจารณาเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็ นชอบก่อน แล้วให้
นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตัง
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ในกรณี ทีผูบ้ ัญชาการตํารวจแห่ งชาติ เห็ นว่า การคัดเลื อกของผูบ้ ญั ชาการตามวรรคหนึ งยัง
ไม่เหมาะสม ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติจะทําความเห็ นพร้ อมข้อเสนอแนะและเหตุผลเสนอ ก.ตร. เพือ
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
(๓) การแต่งตังข้าราชการตํารวจให้ดาํ รงตําแหน่งตังแต่มาตรา ๔๔ (๗) ลงมาในสํานักงาน
ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติหรื อในกองบัญชาการทีมิได้สังกัดสํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผบู ้ ญั ชาการ
ตํารวจแห่ งชาติหรื อผูบ้ ญั ชาการเป็ นผูส้ ังแต่งตังจากข้าราชการตํารวจในสํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติหรื อ
ในกองบัญชาการนัน แล้วแต่กรณี โดยให้ผูบ้ งั คับการทีเกียวข้องมีขอ้ เสนอแนะและมีส่วนร่ วมในการให้ความ
เห็นชอบด้วย และหากไม่เป็ นทียุติ ให้ผบู ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติเป็ นผูช้ ีขาด แต่ในการแต่งตังข้าราชการตํารวจให้
ดํารงตําแหน่งตังแต่มาตรา ๔๔ (๘) ลงมา ไม่สูงกว่าตําแหน่ งเดิ มภายในกองบังคับการทีสังกัดสํานักงาน
ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติหรื อในกองบัญชาการทีมิได้สังกัดสํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผบู ้ งั คับการ
เป็ นผูส้ ังแต่งตัง
การกําหนดขันตอนใด ๆ อันจะเป็ นการชะลอ จํากัด ตัดทอน หรื อยับยังการใช้อาํ นาจของผูม้ ี
อํานาจตามมาตรา ๕๔ (๓) จะกระทํามิได้ เว้นแต่เป็ นกรณี ทีกฎหมายบัญญัติหรื อเพือประโยชน์ของทางราชการ
ตามที ก.ตร. กําหนด
ในกรณี การแต่งตังข้าราชการตํารวจให้ดาํ รงตําแหน่งตังแต่มาตรา ๔๔ (๘) ลงมาไม่สูงกว่า
ตําแหน่งเดิ มในกองบัญชาการทีสังกัดสํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ ให้ผูบ้ ญั ชาการเป็ นผูส้ ังแต่งตังโดย
รับฟังข้อเสนอแนะของผูบ้ งั คับการทีเกียวข้องด้วย
มาตรา ๕๕ การแต่งตังข้าราชการตํารวจให้ดาํ รงตําแหน่งตังแต่มาตรา ๔๔ (๕) ลงมาจาก
ส่วนราชการหนึงไปอีกส่วนราชการหนึงให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(๑) การแต่งตังข้าราชการตํารวจให้ดาํ รงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๕) และ (๖) ระหว่าง
สํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ กบั กองบัญชาการที มิ ได้สังกัดสํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ ให้
ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติและผูบ้ ญั ชาการทีเกียวข้องทําความตกลงกัน และให้ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติเสนอ
ก.ตร. ให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง
ในกรณี ที เป็ นการแต่ ง ตังข้า ราชการตํา รวจระหว่ า งกองบัญ ชาการที มิ ไ ด้สั ง กัด สํ า นั ก งาน
ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ ให้ผูบ้ ญั ชาการทีเกียวข้องทําความตกลงกันและให้ผูบ้ ญั ชาการทีประสงค์จะแต่งตัง
ข้าราชการตํารวจผูน้ นเสนอผู
ั
บ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติเพือนําเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็ นชอบก่อน แล้วให้นายก
รัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตัง
ในกรณี ทีไม่อาจตกลงกัน ได้ ให้ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ ง ชาติ และผูบ้ ญั ชาการที เกี ยวข้องทํา
ความเห็นและเหตุผลของตนเสนอ ก.ตร. เพือประกอบการพิจารณาด้วย
(๒) การแต่งตังข้าราชการตํารวจให้ดาํ รงตําแหน่งตังแต่มาตรา ๔๔ (๗) ลงมาระหว่าง
สํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ กบั กองบัญชาการที มิ ได้สังกัดสํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ ให้
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ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติและผูบ้ ญั ชาการทีเกียวข้องทําความตกลงกัน และให้ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติหรื อ
ผูบ้ ญั ชาการทีประสงค์จะแต่งตังข้าราชการตํารวจผูน้ นเป็
ั นผูส้ ังแต่งตัง
(๓) การแต่งตังข้าราชการตํารวจให้ดาํ รงตําแหน่งตังแต่มาตรา ๔๔ (๗) ลงมาระหว่าง
กองบัญชาการทีมิได้สังกัดสํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติให้ผบู ้ ญั ชาการทีเกียวข้องทําความตกลงกัน และให้
ผูบ้ ญั ชาการทีประสงค์จะแต่งตังข้าราชการตํารวจผูน้ นเป็
ั นผูส้ ังแต่งตัง
มาตรา ๕๖ ในกรณี ที ผู ้บ ัญ ชาการตํา รวจแห่ ง ชาติ เ ห็ น ว่า การใช้อ ํา นาจในการแต่ ง ตังของ
ผูบ้ ญั ชาการไม่เป็ นธรรมหรื อมีกรณี ไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์หรื อวิธีการที ก.ตร. กําหนดตามมาตรา ๕๗ หรื อมี
กรณี ทีจะต้องดําเนิ นการทางวินยั และมีความจําเป็ นต้องให้ขา้ ราชการตํารวจซึ งดํารงตําแหน่งตังแต่มาตรา ๔๔ (๕)
ลงมาให้พน้ จากพืนทีหรื อหน้าที หรื อมีเหตุพิเศษตามที ก.ตร. กําหนด ให้ผบู ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติมีอาํ นาจสัง
แต่งตังข้าราชการตํารวจให้ดาํ รงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๕) ลงมาได้ตามควรแก่กรณี
การแต่งตังข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ ง ให้ดาํ รงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๕) และ (๖) ให้
เสนอ ก.ตร. เพือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
มาตรา ๕๗ การคัดเลือก การทําความตกลงกัน การให้ความเห็ นชอบ และการแต่งตัง
ข้าราชการตํารวจตามมาตรา ๕๓ (๒) มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ ให้พิจารณาโดยคํานึ งถึงความอาวุโส ประวัติ
การรับราชการ ผลการปฏิบตั ิงาน ความประพฤติ และความรู ้ความสามารถประกอบกัน ทังนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
การคัดเลือกและการแต่งตังข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ ง ให้ผูม้ ีอาํ นาจคัดเลือกหรื อแต่งตัง
พิจารณาจากข้าราชการตํารวจทีคณะกรรมการคัดเลือกเสนอแนะ
ให้ ก.ตร. แต่งตังคณะกรรมการคัดเลือกเพือทําหน้าทีตรวจสอบข้าราชการตํารวจผูม้ ีสิทธิ ดาํ รง
ตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๒) ถึ ง (๑๐) โดยคณะกรรมการคัดเลือกดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
รองหัวหน้าหน่วยงานนันทุกคน
มาตรา ๕๘ ภายใต้บงั คับมาตรา ๖๘ ข้าราชการตํารวจผูใ้ ดมีคุณวุฒิสูงขึน และมีสิทธิ ได้รับ
เงินเดือนสู งขึนตามที ก.ตร. กําหนด ให้ผมู ้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๖๔ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสังเลือน
มาตรา ๕๙ การบรรจุ บุ ค คลเข้ารั บ ราชการเป็ นข้า ราชการตํารวจหรื อการแต่ง ตังข้าราชการ
ตํารวจให้ดาํ รงตําแหน่งใด ผูไ้ ด้รับการบรรจุหรื อได้รับการแต่งตังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ งตามที
ก.ตร. กําหนดตามมาตรา ๔๕ เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็ น ก.ตร. อาจอนุมตั ิให้บรรจุหรื อแต่งตังข้าราชการ
ตํารวจทีไม่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามทีกําหนดไว้กไ็ ด้
การแต่งตังข้าราชการตํารวจไปดํารงตําแหน่งอืนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติตอ้ งแต่งตังให้ดาํ รง
ตําแหน่งทีไม่ตากว่
ํ าตําแหน่งเดิม เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็ น ก.ตร. อาจอนุ มตั ิให้แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
ทีตํากว่าตําแหน่งเดิมเป็ นพิเศษเฉพาะรายได้

21

มาตรา ๖๐ ผูไ้ ด้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการตํารวจตามมาตรา ๕๐ ให้ทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการในตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง โดยมีกาํ หนดระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน
หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการทดลอง การประเมินผลการทดลอง การรายงานผลการ
ทดลอง และการยกเว้นไม่ตอ้ งทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ รวมทังการสังให้ออกจากราชการอันเนื องมาจากการ
ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
ผูใ้ ดถูกสังให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ไม่ให้ถือว่าผูน้ นเคยเป็
ั
น
ข้าราชการตํารวจ แต่ทงนี
ั
ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบตั ิหน้าทีราชการ หรื อการรับเงินเดื อนหรื อ
ผลประโยชน์อืนทีได้รับจากทางราชการในระหว่างทีผูน้ นทดลองปฏิ
ั
บตั ิหน้าทีราชการ
มาตรา ๖๑ การสังให้ขา้ ราชการตํารวจประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรื อส่ วนราชการใด
หรื อสํารองราชการในส่ วนราชการใด โดยให้พน้ จากตําแหน่งหน้าทีเดิมและโดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนใน
ตําแหน่งเดิมหรื อไม่ก็ได้ ให้ผมู ้ ีอาํ นาจดังต่อไปนี เป็ นผูส้ ังได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดใน
กฎ ก.ตร.
(๑) นายกรัฐมนตรี สาํ หรับผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
(๒) ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติสาํ หรับข้าราชการตํารวจทุกตําแหน่ง
(๓) ผูบ้ ญั ชาการสําหรั บ ข้าราชการตํารวจในกองบัญชาการหรื อในส่ วนราชการที เรี ยกชื อ
อย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
มาตรา ๖๒ การโอนข้า ราชการตํา รวจไปรั บ ราชการในส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานอื นจะ
กระทําได้เมือเจ้าตัวสมัครใจและส่ วนราชการหรื อหน่วยงานต้องการจะรับโอนผูน้ นั
โดยให้ส่วนราชการหรื อ
หน่วยงานทีขอรับโอนทําความตกลงกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
มาตรา ๖๓ ให้ผมู ้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๔๙ เป็ นผูส้ ังบรรจุในกรณี ดงั ต่อไปนี
(๑) การโอนข้าราชการซึ งไม่ใช่ขา้ ราชการตํารวจหรื อการโอนพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถินมาบรรจุเป็ นข้าราชการตํารวจ ยกเว้นข้าราชการการเมือง ข้าราชการซึ งอยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินซึ งอยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั ิงาน ให้กระทําได้
เมือเจ้าตัวสมัครใจและสํานักงานตํารวจแห่งชาติตอ้ งการจะรับโอนผูน้ นั โดยให้สาํ นักงานตํารวจแห่งชาติทาํ ความ
ตกลงกับผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานสังกัดเดิม ในการนี ให้สาํ นักงานตํารวจแห่งชาติ
พิจารณาโดยคํานึ งถึงประโยชน์ทีทางราชการตํารวจจะได้รับ ทังนี ในการดําเนิ นการรับโอน การกําหนดตําแหน่ง
ชันยศและอัตราเงินเดือน และการนับเวลาราชการ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดใน กฎ ก.ตร.
(๒) การกลับเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการตํารวจ
(ก) ข้าราชการตํารวจซึ งได้รับอนุ มตั ิจากคณะรัฐมนตรี ให้ออกจากราชการไปปฏิบตั ิงาน
ใดๆ ซึ งให้นับเวลาระหว่างนันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วย
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บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ถ้าผูน้ นขอกลั
ั
บเข้ารับราชการภายในกําหนดเวลาทีคณะรัฐมนตรี อนุมตั ิ แต่ไม่เกินสี
ปี นบั แต่วนั ออกจากราชการไปปฏิบตั ิงานดังกล่าว ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
(ข) ข้าราชการตํารวจซึ งออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็ นกรณี ออกจากราชการใน
ระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติตอ้ งการทีจะรับผูน้ นั
เข้ารับราชการ ให้สาํ นักงานตํารวจแห่งชาติดาํ เนิ นการบรรจุและแต่งตัง ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
กําหนดในกฎ ก.ตร.
(ค) ข้าราชการซึ งมิ ใช่ ขา้ ราชการตํารวจหรื อพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
ซึ งออกจากราชการหรื อออกจากงานไปแล้ว แต่ไม่รวมถึงข้าราชการการเมือง ข้าราชการซึ งออกจากราชการใน
ระหว่างทดลองปฏิ บตั ิ ห น้าที ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นซึ งออกจากงานในระหว่าง
ทดลองปฏิบตั ิงาน ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการตํารวจ และเมือสํานักงานตํารวจแห่งชาติเห็นสมควรรับ
บุคคลนันกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งข้าราชการตํารวจ ในการนี ให้สาํ นักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาโดย
คํานึ งถึงประโยชน์ทีทางราชการตํารวจจะได้รับ ทังนี การดําเนิ นการให้กลับเข้ารับราชการ การกําหนดตําแหน่ง
ชันยศ และอัตราเงินเดือน และการนับเวลาราชการ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๖๔ ให้ผบู ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติเป็ นผูส้ ังเลือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจระดับ ส.๘
ระดับ ส.๗ และระดับ ส.๖ เมือได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. แล้ว
การสังเลือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจตังแต่ระดับ ส.๕ ลงมาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดในระเบียบ ก.ตร.
การพิจารณาเลือนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ ให้คาํ นึ งถึงคุณภาพและปริ มาณงานประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลของงานทีได้ปฏิบตั ิมา ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบตั ิหน้าที ตลอดจนการ
รั กษาวินัยและการปฏิ บ ัติตนเหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการตํารวจตามรายงานของผูบ้ ังคับบัญชาตามลําดับชัน
ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
การเลือนเงินเดือนเป็ นกรณี พเิ ศษเกินสองขัน ต้องได้รับอนุมตั ิจาก ก.ตร. เป็ นพิเศษเฉพาะราย
มาตรา ๖๕ ข้าราชการตํารวจผูใ้ ดถึงแก่ความตายเนื องจากการปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ก.ตร.จะ
พิจารณาเลือนเงินเดือนให้ผนู ้ นเป็
ั นกรณี พเิ ศษเพือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได้
มาตรา ๖๖ ให้ผบู ้ งั คับบัญชามีหน้าทีพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพือเพิมความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ
คุณธรรมและจริ ยธรรม รวมทังประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือใช้ประกอบการพิจารณา
แต่งตังและเลือนเงินเดือน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
หมวด ๓
เงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิมอืน
--------------------------
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มาตรา ๖๗ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหน่ง การให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งและ
การจ่ายเงินเดื อนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตํารวจ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดื อนและเงิน
ประจําตําแหน่ง
มาตรา ๖๘ ให้ขา้ ราชการตํารวจได้รับเงินเดือนดังต่อไปนี
(๑) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ซึ งดํารงตําแหน่งผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ได้
รับเงินเดือนขันสู งสุ ดของระดับ ส.๙
(๒) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๘
(๓) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๗
(๔) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๖
(๕) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกอัตราเงินเดือนพันตํารวจเอก (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือน
ระดับ ส.๕
(๖) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๔
(๗) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๓
(๘) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๒
(๙) ข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก ร้อยตํารวจโท และร้อยตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือน
ระดับ ส.๑
(๑๐) ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๓
(๑๑) ข้าราชตํารวจยศจ่าสิ บตํารวจอัตราเงินเดือนจ่าสิ บตํารวจ (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือน
ระดับ ป.๒
(๑๒) ข้าราชการตํารวจยศจ่าสิ บตํารวจ สิ บตํารวจเอก สิ บตํารวจโท และสิ บตํารวจตรี ให้
ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑
(๑๓) ข้าราชการตํารวจชันพลตํารวจสํารอง ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ.๑
ให้ขา้ ราชการตํารวจตามวรรคหนึ งได้รับเงินเดือนในขันตําของระดับนัน ๆ ในกรณี ทีจะให้
ได้รับเงินเดือนสู งกว่าหรื อตํากว่าขันตําหรื อสู งกว่าขันสู งของระดับ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนด
ในกฎ ก.ตร.
ข้าราชการตํารวจตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจได้รับเงินเดือนในระดับสู งขึนกว่าทีกําหนดไว้ใน
วรรคหนึ งก็ได้ โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา ซึ งในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กาํ หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือนไขการได้รับเงินเดือนในระดับสู งขึนดังกล่าวและการรับเงินประจําตําแหน่งไว้ดว้ ย
มาตรา ๖๙ ข้าราชการตํารวจอาจได้รับเงินเพิมค่าครองชี พชัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทังนี
ตามจํานวน หลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา
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มาตรา ๗๐ ข้าราชการตํารวจอาจได้รับเงินเพิมพิเศษรายเดือน เงินเพิมอืน หรื อเงินช่วยเหลือ
ตามทีคณะรัฐมนตรี กาํ หนด
มาตรา ๗๑ ข้าราชการตํารวจอาจได้รับ เงิ น เพิมสํา หรั บ ตําแหน่ ง ที ประจําอยู่ใ นต่า งประเทศ
หรื อตําแหน่งทีมีเหตุพเิ ศษตามทีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๔
การรักษาราชการแทนและการปฏิบตั ิราชการแทน
---------------------มาตรา ๗๒ ในกรณี ทีตําแหน่งข้าราชการตํารวจในส่ วนราชการหรื อหน่วยงานใดในสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติวา่ งลง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งใดไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาดังต่อไปนี สังให้
ข้าราชการตํารวจซึ งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตําแหน่งนันได้
(๑) นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหน่งผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
(๒) ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ สําหรับตําแหน่งตังแต่จเรตํารวจแห่งชาติ รองผูบ้ ญั ชาการ
ตํารวจแห่งชาติ หรื อตําแหน่งเทียบเท่าลงมา
(๓) ผูบ้ ญั ชาการหรื อตําแหน่งเทียบเท่า สําหรับตําแหน่งตังแต่ผบู ้ งั คับการ พนักงานสอบสวน
ผูเ้ ชียวชาญพิเศษ หรื อตําแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนัน
(๔) ผูบ้ งั คับการ หรื อตําแหน่งเทียบเท่า สําหรับตําแหน่งตังแต่ผกู ้ าํ กับการ พนักงาน
สอบสวนผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อตําแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนัน
ในกรณี ที ไม่มี ก ารแต่ ง ตังให้ข ้า ราชการตํา รวจผูใ้ ดรั กษาราชการแทนและมี ผู ้ด ํารงตําแหน่ ง
รองของตําแหน่งนัน ให้ผดู ้ าํ รงตําแหน่งรองเป็ นผูร้ ักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผดู ้ าํ รงตําแหน่งรองหรื อมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบตั ิราชการได้ และมีผดู ้ าํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยของตําแหน่งดังกล่าว ให้ผดู ้ าํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยเป็ นผูร้ ักษาราชการ
แทนในตําแหน่งนัน ถ้ามีผดู ้ าํ รงตําแหน่งรองหรื อผูช้ ่วยหลายคน ให้ผมู ้ ีอาวุโสตามทีกําหนดในระเบียบ ก.ตร.
เป็ นผูร้ ักษาราชแทน ถ้าไม่มีทงผู
ั ด้ าํ รงตําแหน่งรองหรื อผูช้ ่วย หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ก็ให้ขา้ ราชการ
ตํารวจชันสัญญาบัตรผูม้ ีอาวุโสตามทีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. ในส่ วนราชการหรื อหน่วยงานนัน เป็ นผูร้ ักษา
ราชการแทน
เพือประโยชน์ของทางราชการ ข้าราชการตํารวจทีได้รับการแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งตามมาตรา
๕๑ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) เป็ นการย้อนหลัง การปฏิบตั ิหน้าทีหรื อการใช้อาํ นาจในตําแหน่งเดิมทีได้
กระทําไปก่อนมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตังให้เป็ นอันใช้ได้
มาตรา ๗๓ นอกจากทีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี อํานาจในการสัง การอนุญาต การ
อนุมตั ิ การปฏิบตั ิราชการ และการดําเนิ นการด้านอืนทีผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติจะพึงปฏิบตั ิหรื อดําเนิ นการ
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ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคําสังใด หรื อมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื องใดในกิจการของแต่ละ
กองบัญชาการ ให้ผบู ้ ญั ชาการของแต่ละกองบัญชาการนัน เป็ นผูป้ ฏิบตั ิราชการแทนผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
ในการปฏิบตั ิราชการแทนผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติตามวรรคหนึ ง ผูบ้ ญั ชาการจะมอบหมาย
ให้รองผูบ้ ญั ชาการปฏิบตั ิราชการแทนก็ได้
ให้ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ มีหน้าทีกํากับติ ดตามผลการปฏิ บตั ิ ราชการของผูบ้ ญั ชาการตาม
วรรคหนึง และให้มีอาํ นาจแนะนําและแก้ไขการปฏิบตั ิราชการของผูบ้ ญั ชาการตามวรรคหนึง
ในกรณี จาํ เป็ นเพือรักษาประโยชน์ของทางราชการหรื อการระงับความเสี ยหายทีอาจเกิดขึนจาก
การใช้อาํ นาจของผูบ้ ญั ชาการตามวรรคหนึ ง ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติจะระงับการใช้อาํ นาจของผูบ้ ญั ชาการ
ดังกล่าวไว้เป็ นการชัวคราวและใช้อาํ นาจนันด้วยตนเองก็ได้ ทังนี ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขที ก.ต.ช.
กําหนด
มาตรา ๗๔ เพือประโยชน์ในการบริ หารราชการในสํานักงานตํารวจแห่ งชาติอาํ นาจในการสัง
การอนุญาต การอนุมตั ิ การปฏิบตั ิราชการ หรื อการดําเนิ นการอืนใดทีผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติหรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการหรื อหัวหน้าหน่วยงานจะพึงปฏิบตั ิ หรื อดําเนิ นการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง หรื อ
มติคณะรัฐมนตรี ในเรื องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง หรื อมติคณะรัฐมนตรี ในเรื องนันมิได้
กําหนดเรื องการมอบอํานาจไว้เป็ นอย่างอืน หรื อมิได้ห้ามเรื องการมอบอํานาจไว้ ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติหรื อ
หัวหน้าส่ วนราชการหรื อหัวหน้าหน่วยงานอาจมอบอํานาจให้ผดู ้ าํ รงตําแหน่งรองหรื อผูช้ ่วย หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ง
หัวหน้าส่ วนราชการหรื อหัวหน้าหน่วยงานถัดลงไปตามลําดับหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่าหรื อข้าราชการตํารวจ
ชันสัญญาบัตรในส่วนราชการหรื อในหน่วยงานนันปฏิบตั ิราชการแทนได้
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ งให้ทาํ เป็ นหนังสื อ และให้ผมู ้ อบอํานาจมีหน้าทีแนะนํา กํากับ
และติดตามการปฏิบตั ิราชการของผูร้ ับมอบอํานาจ และในกรณี ทีเห็นว่าผูร้ ับมอบอํานาจปฏิบตั ิราชการในเรื องใด
โดยไม่สมควร ให้มีอาํ นาจแก้ไขการปฏิบตั ิราชการของผูร้ ับมอบอํานาจนันได้
เมือมีการมอบอํานาจแล้ว ผูร้ ับมอบอํานาจมีหน้าทีต้องรับมอบอํานาจนัน และจะมอบอํานาจ
นันให้แก่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งอืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผูม้ อบอํานาจไว้เป็ นกรณี ๆ ไป
มาตรา ๗๕ ให้ผรู ้ ักษาราชการแทนตามมาตรา ๗๒ มีอาํ นาจหน้าทีเช่นเดียวกับผูซ้ ึ งตนแทน
ในกรณี ทีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อมติคณะรัฐมนตรี แต่งตังให้ผู ้
ดํารงตําแหน่งใดเป็ นกรรมการหรื อให้มีอาํ นาจหน้าทีอย่างใด ให้ผูร้ ักษาราชการแทนมีอาํ นาจและหน้าทีเป็ น
กรรมการหรื อมีอาํ นาจและหน้าทีเช่นเดียวกับผูด้ าํ รงตําแหน่งนันในระหว่างทีรักษาราชการแทน
การสั งให้ รัก ษาราชการแทนให้มี ผ ลนับ แต่ เ วลาที ผูไ้ ด้รั บ แต่ง ตังเข้า รั บ หน้าที และให้ ผูด้ ํารง
ตําแหน่ ง รองหรื อตําแหน่ งผูช้ ่ วยพ้น จากความเป็ นผูร้ ักษาราชการแทนนับ แต่เวลาที ผูไ้ ด้รับแต่ง ตังเข้ารั บ หน้าที
ทังนี ไม่เป็ นการกระทบกระเทือนถึงการใดทีผูน้ นได้
ั ปฏิบตั ิไปแล้วในระหว่างเป็ นผูร้ ักษาราชการแทน
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มาตรา ๗๖ ในกรณี ทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดให้อาํ นาจหรื อหน้าทีใดเป็ นของปลัดกระทรวง
การใช้อาํ นาจหรื อปฏิ บตั ิหน้าทีดังกล่าวสําหรับส่ วน
ราชการหรื อหน่วยงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ถือเป็ นอํานาจและหน้าทีของผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
หมวด ๕
วินยั และการรักษาวินยั
---------------มาตรา ๗๗ ข้าราชการตํารวจต้องถือและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติ
คณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของตํารวจตามทีกําหนดในกฎ ก.ตร. และต้องรักษาวินยั ตามทีบัญญัติไว้ใน
หมวดนีโดยเคร่ งครัด
กฎ ก.ตร. ตามวรรคหนึ ง ให้มีผลใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดหกสิ บวันนับแต่วนั ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๘ การกระทําผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ การไม่รักษาวินยั ตามทีบัญญัติเป็ น
ข้อปฏิบตั ิและข้อห้ามในเรื องดังต่อไปนี
(๑) ต้องปฏิบตั ิหน้าทีราชการด้วยความซื อสัตย์ สุ จริ ต และเทียงธรรม เป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของตํารวจ และนโยบายของรัฐบาลโดย
ไม่ให้เสี ยหายแก่ราชการ
(๒) ต้องปฏิ บตั ิ ต ามคําสังของผูบ้ งั คับบัญชาซึ งสังในหน้าที ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขดั ขืนหรื อหลีกเลียง แต่ถา้ เห็นว่าการปฏิบตั ิตามคําสังนันจะทําให้เสี ยหายแก่
ราชการ หรื อจะเป็ นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็ นเป็ นหนังสื อทันทีเพือให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทบทวนคําสังนันก็ได้ และเมือได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผูบ้ งั คับบัญชายืนยันให้ปฏิบตั ิตามคําสัง
เดิม ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิตาม
(๓) ต้องรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผูใ้ หญ่ ผูน้ อ้ ย
(๔) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิงหรื อทอดทิงหน้าทีราชการมิได้
(๕) ต้องปฏิบตั ิราชการโดยมิให้เป็ นการกระทําการข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อตน เว้นแต่
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึนไปเป็ นผูส้ ังให้กระทํา หรื อได้รับอนุญาตเป็ นพิเศษชัวครังคราว
(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ต้องสุ ภาพเรี ยบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทําการอย่างใดทีเป็ นการกลัน
แกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบตั ิราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผูร้ ่ วมปฏิบตั ิราชการ
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็ นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน
ผูต้ ิดต่อราชการ หรื อในการปฏิบตั ิราชการเกียวกับหน้าทีของตนโดยไม่ชกั ช้า และด้วยความสุ ภาพเรี ยบร้อย
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โดยห้ามมิให้ดูหมิน เหยียดหยาม กดขีหรื อข่มเหงประชาชนผูต้ ิดต่อราชการหรื อในการปฏิบตั ิราชการเกียวกับ
หน้าทีของตน
(๙) ต้องปฏิบตั ิหน้าทีราชการด้วยความตังใจ อุตสาหะ เพือให้เกิดผลดีหรื อความก้าวหน้าแก่
ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าทีราชการ
(๑๐) ต้องไม่กระทําการอันเป็ นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตํารวจ
(๑๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา การรายงานโดยปกปิ ดข้อความซึ งควรต้องแจ้ง ถือ
ว่าเป็ นการรายงานเท็จด้วย
(๑๒) ต้องไม่ใช้กิริยาวาจาหรื อประพฤติตนในลักษณะทีไม่สมควร
(๑๓) ต้องไม่กระทําการอันได้ชือว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั
(๑๔) ต้องไม่กระทําด้วยประการใดๆ ในลักษณะทีเป็ นการบังคับผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นทางให้เสี ย
ระเบียบแบบแผนวินยั ตํารวจ
(๑๕) ต้องไม่กระทําหรื อละเว้นการกระทําใดๆ อันเป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่ราชการหรื อทําให้
เสี ยระเบียบแบบแผนของตํารวจ
(๑๖) ต้องไม่กระทําการหรื อยอมให้ผอู ้ ืนกระทําการหาผลประโยชน์อนั อาจทําให้เสี ยความเทียง
ธรรมในการปฏิบตั ิหน้าทีราชการหรื อเสื อมเสี ยเกียรติศกั ดิของตําแหน่งหน้าทีราชการของตน
(๑๗) ต้องไม่เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อดํารงตําแหน่งอืนใดทีมีลกั ษณะงาน
คล้ายคลึงกันนันในห้างหุน้ ส่วนหรื อบริ ษทั
(๑๘) กระทําการหรื อไม่กระทําการตามทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๗๙ การกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง ได้แก่การกระทําดังต่อไปนี
(๑) ปฏิ บ ัติ ห รื อ ละเว้น การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ราชการโดยมิ ช อบเพื อให้ ต นเองหรื อ ผู ้อื นได้รั บ
ประโยชน์ทีมิควรได้
(๒) ละทิงหรื อทอดทิงหน้าทีราชการโดยไม่มีเหตุอนั สมควร เป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรื อละทิงหน้าทีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินสิ บห้าวันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร หรื อ
โดยมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ
(๓) เหยียดหยาม กดขี ข่มเหง หรื อทําร้ายประชาชนผูต้ ิดต่อราชการหรื อในระหว่างปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการ
(๔) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรื อโทษทีหนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ทีสุ ดให้จาํ คุกหรื อให้รับโทษทีหนักกว่าโทษจําคุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ
(๕) กระทําการอันได้ชือว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวอย่
ั างร้ายแรง
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(๖) กระทําหรื อละเว้นการกระทําใด ๆ รวมทังการกระทําผิดตามมาตรา ๗๘ อันเป็ นเหตุให้
เสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๗) กระทําการหรื อไม่กระทําการตามทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๘๐ ให้ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชามี ห น้ า ที เสริ ม สร้ า งและพัฒ นาให้ ผู ้อ ยู่ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชามี วิ นั ย
ป้ องกันมิให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั และดําเนิ นการทางวินยั แก่ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาซึ งมีกรณี อนั มีมูลที
ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั
วิธีการเสริ มสร้างและพัฒนาให้ผอู ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชามีวินัย และการป้ องกันมิให้ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับ
บัญชากระทําผิดวินยั ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในระเบียบ ก.ตร.
เมื อปรากฏกรณี มีมูลทีควรจะกล่าวหาว่าข้าราชการตํารวจผูใ้ ดกระทําผิดวินัยให้ผูบ้ งั คับบัญชา
ดําเนินการทางวินยั ทันทีตามทีบัญญัติไว้ในหมวด ๖
ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ดละเลยไม่ปฏิบตั ิตามมาตรานี และตามหมวด ๖ หรื อปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวโดย
ไม่สุจริ ต ให้ถือว่าผูน้ นกระทํ
ั
าผิดวินยั
มาตรา ๘๑ เมือมีความจําเป็ นอันไม่อาจหลีกเลียงได้ เพือประโยชน์ในการรักษาวินัยและ
ปราบปรามข้าราชการตํารวจผูก้ ่อการกําเริ บ หรื อเพือบังคับข้าราชการตํารวจผูล้ ะทิงหน้าทีให้กลับทําหน้าทีของตน
ผูบ้ งั คับบัญชาอาจใช้อาวุธหรื อกําลังบังคับได้ และถ้าได้กระทําโดยสุ จริ ตตามสมควรแก่เหตุแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อผูช้ ่วยเหลือไม่ตอ้ งรับผิดทังทางแพ่งและทางอาญา
เมือมีเหตุดงั กล่าว ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องรายงานไปยังผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อตนตามลําดับชันจนถึง
ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติโดยเร็ ว
มาตรา ๘๒ โทษทางวินยั มี ๗ สถาน ดังต่อไปนี
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ทัณฑกรรม
(๓) กักยาม
(๔) กักขัง
(๕) ตัดเงินเดือน
(๖) ปลดออก
(๗) ไล่ออก
การลงโทษภาคทัณฑ์ ได้แก่ การลงโทษแก่ผกู ้ ระทําผิดอันควรต้องรับโทษสถานหนึ งสถานใด
แต่มีเหตุอนั ควรปรานีจึงเพียงแค่แสดงความผิดผูน้ นให้
ั ปรากฏไว้
การลงโทษทัณฑกรรม ได้แก่ การให้ทาํ งานโยธา การให้อยูเ่ วรยาม นอกจากหน้าทีประจํา
หรื อการให้ทาํ งานสาธารณะประโยชน์ซึงต้องไม่เกินหกชัวโมงต่อหนึงวัน
การลงโทษกักยาม ได้แก่ การกักตัวไว้ในบริ เวณใดบริ เวณหนึงทีสมควรตามทีจะกําหนด

29

การลงโทษกักขัง ได้แก่ การขังในทีจัดไว้เพือควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรื อหลายคนรวมกัน
ตามทีจะได้มีคาํ สัง
การลงโทษกักยามหรื อกักขังจะใช้งานโยธาหรื องานอืนของทางราชการด้วยก็ได้แต่ตอ้ งไม่เกิน
หกชัวโมงต่อหนึงวัน
มาตรา ๘๓ การลงโทษข้าราชการตํารวจให้ทาํ เป็ นคําสังโดยระบุในคําสังด้วยว่าผูถ้ ูกลงโทษ
กระทําผิดวินยั ในกรณี ใดมาตราใด
วิธีการออกคําสังเกียวกับการลงโทษให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
หมวด ๖
การดําเนิ นการทางวินยั
--------------------มาตรา ๘๔ เมือมีการกล่าวหาหรื อมีกรณี เป็ นทีสงสัยว่าข้าราชการตํารวจผูใ้ ดกระทําผิดวินยั ให้
ผูบ้ งั คับบัญชารี บดําเนิ นการสื บสวนข้อเท็จจริ งหรื อพิจารณาในเบืองต้นว่ากรณี มีมูลทีควรกล่าวหาว่าผูน้ นกระทํ
ั
าผิด
วินยั หรื อไม่
ในการสื บสวนข้อเท็จจริ งให้แจ้งเรื องทีถูกกล่าวหาหรื อถูกร้องเรี ยนให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบ และ
ให้ผถู ้ ูกกล่าวหาชีแจงข้อเท็จจริ งภายในเวลาทีกําหนด ถ้าเห็นว่ากรณี ไม่มีมูลทีควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั ให้สัง
ยุติเรื องได้ ถ้าเห็นว่ากรณี มีมูลทีควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั ให้ดาํ เนิ นการต่อไปตามมาตรา ๘๕ หรื อมาตรา
๘๖ แล้วแต่กรณี ทนั ที
มาตรา ๘๕ เมือข้าราชการตํารวจถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรงให้ผูบ้ งั คับบัญชา
นําสํานวนการสื บสวนข้อเท็จจริ งตามมาตรา ๘๔ มาพิจารณาสังการตามมาตรา ๘๙
มาตรา ๘๖ เมื อข้ า ราชการตํา รวจถู ก กล่ า วหาว่ า กระทํา ผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงให้ แ ต่ ง ตัง
คณะกรรมการขึนทําการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานทีสนับสนุ น
ข้อกล่าวหาเท่าทีมีให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรื อไม่ระบุชือพยานก็ได้ ทังนี เพือให้ผถู ้ ูกกล่าวหาชีแจงและ
นําสื บแก้ขอ้ กล่าวหา เมือดําเนิ นการแล้ว ถ้าฟังได้วา่ ผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินยั ให้ดาํ เนิ นการต่อไปตาม
มาตรา ๘๙ หรื อมาตรา ๙๐ แล้วแต่กรณี ถ้าฟังไม่ได้วา่ ผูถ้ ูกกล่าวหากระทําผิดวินยั ให้สังยุติเรื อง
ให้ผมู ้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๗๒ หรื อผูบ้ งั คับบัญชาอืนตามทีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็ น
ผูส้ ังแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึง
ในกรณี ทีข้าราชการตํารวจตําแหน่ งต่างกันถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอย่างร้ ายแรงร่ วมกันให้ผูม้ ี
อํานาจสําหรับผูถ้ ูกกล่าวหาทีมีตาํ แหน่งในระดับสู งกว่าเป็ นผูส้ ังแต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
ในกรณี ที ผูบ้ ัง คับ บัญชาได้แต่ง ตังคณะกรรมการขึ นทําการสอบสวนผูถ้ ูกกล่าวหาตามมาตรา
๑๐๑ และผลการสอบสวนปรากฏว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง ให้ผบู ้ งั คับบัญชาดําเนิ นการสังการ
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ตามผลการสอบสวนโดยไม่ตอ้ งตังคณะกรรมการสอบสวน หรื อดําเนิ นการสอบสวนใหม่ แต่ทงนี
ั ต้องแจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานทีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าทีมีให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรื อไม่ระบุ
พยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผูถ้ ูกกล่าวหาชีแจงและนําสื บแก้ขอ้ กล่าวหาได้ดว้ ย
มาตรา ๘๗ หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาเกียวกับการสื บสวน และการสอบสวนทีต้อง
ดําเนินการตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
ในการพิจารณาของผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ หรื อ
มาตรา ๙๐ ให้พิจารณาสังการให้แล้วเสร็ จภายในสองร้อยสี สิ บวันนับแต่วนั ได้รับสํานวน เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ น
ตามทีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. ซึ งทําให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็ จภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ให้ขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครัง โดยแต่ละครังจะต้องไม่เกินหกสิ บวัน ในการนี หากยังพิจารณาไม่แล้วเสร็ จ
ให้ขา้ ราชการตํารวจผูถ้ ูกกล่าวหากลับคืนสู่ ฐานะเดิ มก่อน และให้ถือว่าไม่เป็ นผูท้ ี อยู่ระหว่างถูกสื บสวนหรื อ
สอบสวน แล้วแต่กรณี นับแต่วนั ครบกําหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าการพิจารณาสังการในเรื องนันจะเสร็ จสิ นและมี
คําสัง
ในกรณี ทีเป็ นความผิดทีปรากฏชัดแจ้งตามทีกําหนดในกฎ ก.ตร. จะดําเนิ นการทางวินยั โดย
ไม่ตอ้ งสื บสวนหรื อสอบสวนก็ได้
มาตรา ๘๘ เมื อมีเหตุจาํ เป็ นจะต้องกักตัวข้าราชการตํารวจซึ งถูกกล่าวหาไว้เพือประโยชน์ใน
การสอบสวน เช่น จะหลบหนี หรื อจะไปทําร้าย หรื อข่มขู่ผเู ้ สี ยหายหรื อพยาน ให้ผบู ้ งั คับบัญชามีอาํ นาจ
กักตัว ข้าราชการตํารวจนันระหว่างดําเนิ นการสอบสวนได้เท่าทีจําเป็ นแก่การสอบสวน แต่ตอ้ งไม่เกินอํานาจ
ลงโทษกักขังของผูส้ ังกักตัวและต้องไม่เกินสิ บห้าวัน
ในกรณี ที ข้า ราชการตํา รวจตามวรรคหนึ งถู ก ลงโทษกัก ยามหรื อ กัก ขัง ให้ หั ก จํา นวนวัน ที
ถูกกักตัวออกจากระยะเวลากักยามหรื อกักขังด้วย และในกรณี ทีถูกลงโทษทัณฑกรรม ให้ถือว่าการถูกกักตัวเป็ น
การรับโทษสําหรับความผิดนันแล้ว
มาตรา ๘๙ ข้าราชการตํารวจผูใ้ ดกระทําผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง ให้ผบู ้ งั คับบัญชาสังลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรื อตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุ
อันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณี
กระทําผิดวินยั เล็กน้อยหรื อมีเหตุอนั ควรลดหย่อน ซึ งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษทัณฑกรรม
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาเห็ นว่าผูก้ ระทําผิดวินัยควรได้รับโทษสู งกว่าทีตนมีอาํ นาจสังลงโทษ ให้
รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาของตนทีมีอาํ นาจ เพือให้พจิ ารณาดําเนินการเพือลงโทษตามควรแก่กรณี
ในกรณี กระทําผิดวินยั เล็กน้อยและมีเหตุอนั ควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทาํ ทัณฑ์บนเป็ น
หนังสื อหรื อว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
การลงโทษตามมาตรานี ผูบ้ งั คับบัญชาจะมีอาํ นาจสังลงโทษผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาในสถานโทษ
และอัตราโทษได้เพียงใด ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
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มาตรา ๙๐ ข้าราชการตํารวจผูใ้ ดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๗๒
สังลงโทษปลดออก หรื อไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอนั ควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการ
พิจารณาลงโทษก็ได้ แต่หา้ มมิให้ลดโทษตํากว่าปลดออก
การพิจารณาสังลงโทษของผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๗๒ (๒) (๓) และ (๔) ให้ผมู ้ ีอาํ นาจ
ดังกล่าวตังคณะกรรมการเพือพิจารณากลันกรองเสนอ โดยคณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
รองหัวหน้าหน่วยงานนันทุกคน ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
ผูถ้ ูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี ให้มีสิทธิ ได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าผูน้ นลาออกจาก
ั
ราชการ
มาตรา ๙๑ เมือผูบ้ งั คับบัญชาได้ดาํ เนิ นการทางวินัยแก่ขา้ ราชการตํารวจผูใ้ ดแล้ว ให้รายงาน
การดําเนินการทางวินยั ต่อผูบ้ งั คับบัญชาทีมีตาํ แหน่งเหนือผูด้ าํ เนินการทางวินยั และผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
ในกรณี ทีผูบ้ งั คับบัญชาทีได้รับรายงานตามวรรคหนึ งเห็นว่าการยุติเรื อง การงดโทษหรื อการ
ลงโทษเป็ นการไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสม ก็ให้มีอาํ นาจสังลงโทษ เพิมโทษเป็ นสถานโทษหรื ออัตราโทษที
หนักขึนลดโทษลงเป็ นสถานโทษหรื ออัตราโทษทีเบาลง งดโทษโดยให้ทาํ ทัณฑ์บนเป็ นหนังสื อหรื อว่ากล่าว
ตักเตือนหรื อยกโทษให้ถูกต้องหรื อเหมาะสมตามควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไขเปลียนแปลงข้อความในคําสังเดิมให้
ถูกต้องเหมาะสมได้ดว้ ย และในกรณี ทีเห็นว่าควรดําเนิ นการอย่างใดเพิมเติมเพือประกอบการพิจารณาให้ได้ความ
จริ งและยุติธรรมก็ให้มีอาํ นาจดําเนิ นการหรื อสังดําเนิ นการได้ตามควรแก่กรณี โดยการสังลงโทษหรื อเพิมโทษ
เป็ นสถานโทษทีหนักขึน ต้องไม่เกินอํานาจของตนตามมาตรา ๘๙ และการเพิมอัตราโทษเมือรวมกับอัตราโทษ
เดิมต้องไม่เกินอํานาจนันด้วย ถ้าเกินอํานาจของตน ก็ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ นตามลํ
ั
าดับเพือให้
พิจารณาดําเนิ นการตามควรแก่กรณี ทังนี ถ้าเห็นว่าการจะสังลงโทษหรื อเพิมโทษนันกรณี เป็ นการกระทําผิดวินยั
อย่างร้ายแรง ก็ให้รายงานต่อผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติเพือให้พจิ ารณาดําเนินการ
ในกรณี ทีผูบ้ งั คับบัญชาสังลงโทษตามมาตรา ๘๙ สังยุติเรื อง หรื อสังงดโทษข้าราชการ
ตํารวจ ผูใ้ ดไปแล้ว แต่ผบู ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติเห็นว่ากรณี เป็ นการกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรื อเมือได้รับ
รายงานทีผูบ้ งั คับบัญชาตามวรรคสองเห็ นว่ากรณี เป็ นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผูบ้ ญั ชาการตํารวจ
แห่งชาติมีอาํ นาจดําเนิ นการตามมาตรา ๘๖ แต่ถา้ เป็ นกรณี ทีได้มีการแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา
๘๖ ไว้แล้ว ก็ให้ดาํ เนินการตามมาตรา ๙๐
เมือมีกรณี เพิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรื อยกโทษ ให้ผสู ้ ังมีคาํ สังใหม่ และในคําสังดังกล่าว
ให้สังยกเลิกคําสังลงโทษเดิ มด้วย พร้อมทังระบุวิธีการดําเนิ นการให้ผูถ้ ูกลงโทษตามคําสังเดิ มรับโทษทีเพิมขึน
หรื อกลับคืนสู่ฐานะเดิม แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๙๒ เมื อผูบ้ งั คับบัญชาได้ดาํ เนิ นการทางวินัยอย่างร้ายแรงหรื อสังให้ขา้ ราชการตํารวจ
ออกจากราชการในเรื องใดไปแล้ว ถ้า ก.ตร. พิจารณาเห็นเป็ นการสมควรทีจะต้องสอบสวนเพิมเติมหรื อ
สอบสวนใหม่ ให้ ก.ตร. มีอาํ นาจสอบสวนเพิมเติมหรื อสอบสวนใหม่ในเรื องนันได้ตามความจําเป็ นโดยจะ
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สอบสวนเองหรื อตังอนุ กรรมการหรื อให้คณะกรรมการสอบสวน สอบสวนเพิมเติมหรื อสอบสวนใหม่แทนก็ได้
หรื อกําหนดประเด็นหรื อข้อสําคัญทีต้องการทราบส่ งไป เพือให้คณะกรรมการสอบสวนทีผูบ้ งั คับบัญชาได้แต่งตัง
ไว้เดิมทําการสอบสวนเพิมเติมได้ดว้ ย
ในการดําเนินการตามมาตรานีให้นาํ มาตรา ๙๓ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๓ ให้ผสู ้ ื บสวน กรรมการสื บสวน และกรรมการสอบสวน เป็ นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และให้กรรมการสอบสวนมีอาํ นาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าทีเกียวกับอํานาจและหน้าทีของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอาํ นาจเรี ยก
ให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืนของรัฐ ห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั หรื อบุคคล
ใด ๆ มาให้ถอ้ ยคําหรื อชีแจงข้อเท็จจริ ง ส่ งเอกสารและหลักฐานทีเกียวข้อง ส่ งผูแ้ ทนหรื อบุคคลในสังกัดมา
ชีแจงหรื อให้ถอ้ ยคําเกียวกับเรื องทีสอบสวน
มาตรา ๙๔ ข้าราชการตํารวจผูใ้ ดถูกสอบสวนในกรณี กระทําความผิดวินัยอย่างร้ ายแรงหรื อมี
กรณี ทีถูกชี มูลความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตไว้แล้ว แม้
ต่อมาข้าราชการตํารวจผูน้ นจะออกจากราชการไปแล้
ั
วก็ให้ทาํ การสอบสวนต่อไปได้ แต่ตอ้ งดําเนิ นการสอบสวน
ให้แล้วเสร็ จภายในหนึงปี นบั แต่วนั ออกจากราชการ
การดําเนิ นการทางวินัยแก่ขา้ ราชการตํารวจตามวรรคหนึ ง ให้กระทําได้เสมือนว่าผูน้ นยั
ั งมิได้
ออกจากราชการ เว้นแต่กรณี ทีผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผูน้ นกระทํ
ั
าผิดวินัยทีจะต้องลงโทษภาคทัณฑ์
ทัณฑกรรม กักยาม หรื อกักขัง ก็ให้งดโทษนันเสี ย
มาตรา ๙๕ ข้าราชการตํารวจผูใ้ ดมี กรณี ถูก กล่าวหาว่ากระทําผิ ด วินัยอย่างร้ ายแรงจนถูกตัง
กรรมการสอบสวน หรื อต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาหรื อถูกฟ้ องคดีอาญา เว้นแต่เป็ นความผิดทีได้กระทําโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ ผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๗๒ หรื อผูบ้ งั คับบัญชาอืนตามทีกําหนดในระเบียบ
ก.ตร. มีอาํ นาจสังพักราชการหรื อสังให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินยั ได้
แต่ถา้ ภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยว่าผูน้ ันมิ ได้กระทําผิดหรื อกระทําผิดไม่ถึงกับถูกลงโทษ
ปลดออกหรื อไล่ออก และไม่มีกรณี ทีจะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอืนก็ให้ผมู ้ ีอาํ นาจดังกล่าวสังให้ผนู ้ นกลั
ั บเข้า
รั บ ราชการในตําแหน่ ง เดิ มหรื อตํา แหน่ ง ในระดับ เดี ยวกัน ที ผู ้นันมี คุ ณ สมบัติ ต รงตามคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะสําหรั บ
ตําแหน่งนัน
เมือได้มีการสังให้ขา้ ราชการตํารวจผูใ้ ดพักราชการหรื อออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ ง
แล้วหากภายหลังปรากฏว่าผูน้ ันมีกรณี ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรงในกรณี อืนอี ก ผูม้ ีอาํ นาจตาม
มาตรา ๗๒ หรื อผูบ้ งั คับบัญชาอืนตามทีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอาํ นาจดําเนิ นการสื บสวนหรื อพิจารณา
ตามมาตรา ๘๔ และแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ ตลอดจนดําเนิ นการทางวินยั ตามทีบัญญัติ
ไว้ในหมวดนีต่อไปได้
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ในกรณี ทีผูถ้ ูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับคําสังให้กลับเข้ารับราชการหรื อได้รับคําสังให้
ออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ ทีมิใช่เป็ นการลงโทษ ให้ผนู ้ นมี
ั สถานภาพเป็ นข้าราชการตํารวจตลอดระยะเวลา
ระหว่างทีถูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เงินเดือน เงินอืนทีจ่ายเป็ นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอืน และการจ่ายเงินดังกล่าวของ
ผูถ้ ูกสังพักราชการและผูถ้ ูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็ นไปตามกฏหมายหรื อระเบียบว่าด้วยการนัน
หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการสังพักราชการ การสังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลา
ให้พกั ราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดําเนิ นการเพือให้เป็ นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้
เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๙๖ ข้าราชการตํารวจผูใ้ ดมีกรณี ทีอาจถูกสื บสวนหรื อสอบสวนว่ามีการกระทําผิดวินัย
แต่ได้ออกจากราชการก่อนดําเนิ นการสื บสวนหรื อสอบสวน หากภายหลังได้กลับเข้ารับราชการใหม่ภายในห้าปี
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๗๒ ดําเนินการสังให้มีการสื บสวนหรื อสอบสวนต่อไป
หมวด ๗
การออกจากราชการ
------------------มาตรา ๙๗ ข้าราชการตํารวจออกจากราชการเมือ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรื อการลาออกมีผลตามมาตรา ๙๙
(๔) ถูกสังให้ออกตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑
มาตรา ๑๐๒ หรื อมาตรา ๑๐๓
(๕) ถูกสังลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในระเบียบ ก.ตร.
การออกจากราชการของข้าราชการตํารวจเฉพาะผูท้ ีต้องรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรั บ
ราชการทหาร ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน
มาตรา ๙๘ ผูใ้ ดได้รับบรรจุเข้าเป็ นข้าราชการตํารวจ หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติ
หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ หรื อขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรา ๔๕ ตังแต่ก่อน
ได้รับการบรรจุ ให้ผมู ้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๗๒ สังให้ออกจากราชการ แต่ทงนี
ั ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที
ผูน้ นได้
ั ปฏิบตั ิไปตามอํานาจหน้าทีและการรับเงินเดือนหรื อผลประโยชน์อืนใดทีได้รับจากทางราชการก่อนมีคาํ สัง
ให้ออกนัน และถ้าการเข้ารับราชการเป็ นไปโดยสุ จริ ตแล้ว ให้ถือว่าเป็ นการสังให้ออกเพือรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
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มาตรา ๙๙ ข้าราชการตํารวจผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยืนหนังสื อขอลาออกต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึนไปชันหนึ ง เพือให้ผมู ้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๗๒ หรื อผูบ้ งั คับบัญชาอืนตามทีกําหนดใน
ระเบียบ ก.ตร. เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต
ในกรณี ทีข้าราชการตํารวจขอลาออกเพือดํารงตําแหน่งทีกําหนดโดยรัฐธรรมนู ญ ตําแหน่งทาง
การเมืองหรื อเพือสมัครรับเลือกตังเป็ นสมาชิ กรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิน ให้การลาออก
มีผลนับตังแต่วนั ทีผูน้ นขอลาออก
ั
นอกจากกรณี ตามวรรคสอง ถ้าผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๗๒ หรื อผูบ้ งั คับบัญชาอืนตามที
กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เห็นว่าจําเป็ นเพือประโยชน์แก่ราชการ จะยับยังการลาออกไว้เป็ นเวลาไม่เกิน
สามเดือนนับแต่วนั ขอลาออกก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการลาออก
การพิจารณาอนุ ญาตให้ลาออกและการยับยัง
การลาออกจากราชการให้เป็ นไปตามทีกําหนดในระเบียบ ก.ตร.
มาตรา ๑๐๐ ผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๗๒ มีอาํ นาจสังให้ขา้ ราชการตํารวจออกจากราชการเพือ
รับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้ แต่ในการสังให้ออกจากราชการเพือรั บ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน นอกจากให้ทาํ ได้ในกรณี ทีระบุไว้ในมาตราอืนแห่งพระราชบัญญัตินีหรื อในกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว ให้ทาํ ได้ในกรณี ต่อไปนีด้วย คือ
(๑) เมือข้าราชการตํารวจผูใ้ ดเจ็บป่ วยไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีราชการของตนได้โดยสมําเสมอ
(๒) เมือข้าราชการตํารวจผูใ้ ดสมัครไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
(๓) เมือข้าราชการตํารวจผูใ้ ดขาดคุณสมบัติทวไปตามมาตรา
ั
๔๘ (๑) (๔) (๕) หรื อ
ขาด คุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
(๔) เมื อข้าราชการตํารวจผูใ้ ดไม่สามารถปฏิ บตั ิ ราชการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิด
ประสิ ทธิผลในระดับอันเป็ นทีพอใจของทางราชการ ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๑๐๑ ข้าราชการตํารวจผูใ้ ดมี กรณี ถูกกล่าวหา
หรื อมี เหตุอนั ควรสงสัยว่าหย่อน
ความสามารถในอันที จะปฏิ บตั ิ หน้าที ราชการ
บกพร่ องในหน้าที ราชการหรื อประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งในอันทีจะปฏิ บตั ิหน้าที ราชการ และผูบ้ งั คับบัญชาตําแหน่งตังแต่ผูก้ าํ กับการหรื อเทียบเท่าผูก้ าํ กับการ
ขึนไปเห็ นว่ากรณี มีมูล ถ้าให้ผนู ้ ันรับราชการต่อไปจะเป็ นการเสี ยหายแก่ราชการ ก็ให้ผูม้ ีอาํ นาจดังกล่าวสัง
แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชกั ช้า ในการสอบสวนนี จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานที
สนับสนุ นข้อกล่าวหาเท่าทีมีให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรื อไม่ระบุชือพยานก็ได้ และต้องให้โอกาส
ผูถ้ ูกกล่าวหาชีแจงและนําสื บแก้ขอ้ กล่าวหาได้ดว้ ย เมือได้มีการสอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการหรื อผูส้ ังแต่งตัง
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า สมควรให้ออกจากราชการ ก็ให้ผสู ้ ังแต่งตังคณะกรรมการเสนอเรื องต่อผูม้ ีอาํ นาจ
ตามมาตรา ๗๒ เพือพิจารณาสังให้ผนู ้ นออกจากราชการ
ั
เพือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได้
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ในกรณี ที ผูบ้ งั คับ บัญชาได้แต่งตังคณะกรรมการเพือทําการสอบสวนผูถ้ ูกกล่าวหาตามมาตรา
๘๖ ในเรื องทีจะต้องสอบสวนตามวรรคหนึ ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ ได้สอบสวนไว้แล้ว
ผูม้ ี อาํ นาจตามวรรคหนึ งจะใช้สํานวนการสอบสวนนันมาพิจารณาดําเนิ น การโดยไม่ต ้องแต่งตังคณะกรรมการ
สอบสวนตามวรรคหนึงก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการสอบสวนพิจารณา ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๑๐๒ เมือข้าราชการตํารวจผูใ้ ดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง และได้มีการ
สอบสวนตามมาตรา ๘๖ แต่ไม่ได้ความแน่ชดั ว่าผูน้ นกระทํ
ั
าผิดทีจะถูกลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกแต่มีมลทิน
หรื อมัวหมองในกรณี ทีถูกสอบสวนนัน หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็ นการเสี ยหายแก่ราชการก็ให้ผูม้ ีอาํ นาจ
ตามมาตรา ๗๒ สังให้ผนู ้ นออกจากราชการเพื
ั
อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได้
มาตรา ๑๐๓ เมือข้าราชการตํารวจผูใ้ ดถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุกในความผิดทีได้
กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ ซึ งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก หากจะให้รับ
ราชการต่อไปจะเป็ นการเสี ยหายแก่ราชการ ก็ให้ผมู ้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๗๒ สังให้ผนู ้ นออกจากราชการเพื
ั
อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได้
มาตรา ๑๐๔ ในการออกจากราชการของข้าราชการตํารวจตําแหน่งตังแต่ผบู ้ งั คับการ พนักงาน
สอบสวนผูเ้ ชียวชาญพิเศษ หรื อตําแหน่งเทียบเท่าขึนไป หากเป็ นกรณี การออกจากราชการตามมาตรา ๙๗
ให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคมทูลเพือทรงทราบ
การพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการตํารวจ ตําแหน่งผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ จเรตํารวจ
แห่ งชาติ และรองผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติหรื อตําแหน่งเทียบเท่า ให้นาํ ความกราบบังคมทูลเพือทรงมี
พระบรมราชโองการให้พน้ จากตําแหน่ง เว้นแต่กรณี ทีพ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย
หมวด ๘
การอุทธรณ์
----------มาตรา ๑๐๕ ข้ า ราชการตํ า รวจผู ้ ใ ดถู ก สั งลงโทษหรื อถู ก สั งให้ อ อกจากราชการตาม
พระราชบัญญัตินี ให้ผนู ้ นมี
ั สิทธิอุทธรณ์ได้ดงั ต่อไปนี
(๑) กรณี ถูกสังลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรื อตัดเงินเดือน ให้อุทธรณ์
คําสังดังกล่าวต่อผูบ้ งั คับบัญชาของผูบ้ งั คับบัญชาทีสังลงโทษ แต่ในกรณี ทีผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติเป็ นผูส้ ัง
ลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.
(๒) กรณี ถูกสังลงโทษปลดออก หรื อไล่ออก หรื อถูกสังให้ออกจากราชการ ให้อุทธรณ์
คําสังดังกล่าวต่อ ก.ตร.
การอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้อุทธรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทราบคําสัง
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ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้พิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน สองร้อย
สี สิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นตามทีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. ทีทําให้การพิจารณาไม่
แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครัง โดยแต่ละครังจะต้องไม่เกินหกสิ บวัน
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็ นไปตามที กําหนดใน
กฎ ก.ตร.
หมวด ๙
การร้องทุกข์
-----------มาตรา ๑๐๖ ข้า ราชการตํา รวจผู ้ใ ดเห็ น ว่า ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาใช้อ าํ นาจหน้ า ที ปฏิ บ ัติ ต่ อ ตนโดย
ไม่ถูกต้องหรื อไม่ปฏิ บตั ิต่อตนให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย
หรื อเกิดจากการปฏิ บตั ิ โดยมิชอบของ
ผูบ้ งั คับบัญชาต่อตน ผูน้ นอาจร้
ั
องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อ ก.ตร. แล้วแต่กรณี เพือขอให้แก้ไขได้ เว้นแต่
เป็ นกรณี ทีมีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด ๘ ให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามทีกําหนดไว้ในหมวดนัน
หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์ เหตุแห่ งการร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื องร้องทุกข์ให้
เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.ตร.

หมวด ๑๐
เครื องแบบตํารวจ
-----------------มาตรา ๑๐๗ ลักษณะ ชนิ ด และประเภทของเครื องแบบตํารวจ รวมทังการแต่งว่าจะสมควร
อย่างไร เมือไร และโดยเงือนไขประการใดนัน ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๘ ผูใ้ ดแต่งเครื องแบบตํารวจโดยไม่มีสิทธิ ต้องระวางโทษจําคุกตังแต่สามเดื อน
ถึงห้าปี
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ ง ได้กระทําภายในเขตซึ งประกาศใช้กฎอัยการศึก หรื อ
ประกาศภาวะฉุกเฉิ น หรื อเพือกระทําความผิดอาญา ผูก้ ระทําต้องระวางโทษจําคุกตังแต่หนึงปี ถึงสิ บปี
มาตรา ๑๐๙ ข้าราชการตํารวจผูใ้ ดแต่งเครื องแบบตํารวจในขณะกระทําความผิดอย่างใด
อย่างหนึ งตามทีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาซึ งมีกาํ หนดโทษจําคุกอย่างสู งตังแต่หนึ งปี ขึนไป ต้องระวาง
โทษจําคุกตังแต่หนึงปี ถึงเจ็ดปี
มาตรา ๑๑๐ ผูใ้ ดแต่งกายโดยใช้เครื องแต่งกายคล้ายเครื องแบบตํารวจและกระทําการใด ๆ
อันทําให้ราชการตํารวจถูกดูหมินหรื อถูกเกลียดชัง หรื อทําให้เกิดความเสื อมเสี ยแก่ราชการตํารวจ หรื อทําให้

37

บุคคลอืนหลงเชือว่าตนเป็ นตํารวจ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับตังแต่หนึ งพันบาทถึงหนึ งหมืน
บาท หรื อทังจําทังปรับ
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ ง ได้กระทําภายในเขตซึ งประกาศใช้กฎอัยการศึก หรื อ
ประกาศภาวะฉุกเฉิ น หรื อเพือกระทําความผิดอาญา ผูก้ ระทําต้องระวางโทษจําคุกตังแต่หนึงปี ถึงสิ บปี
มาตรา ๑๑๑ ในการแสดงภาพยนตร์ ละคร หรื อการแสดงอืนใดทํานองเดียวกันทีประสงค์
จะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน หากผูแ้ สดงประสงค์จะแต่งเครื องแบบตํารวจ หรื อแต่งกายโดยใช้เครื องแต่งกายคล้าย
เครื องแบบตํารวจ ให้ผซู ้ ึ งมีหน้าทีรับผิดชอบการแสดงนันหรื อผูซ้ ึ งได้รับมอบหมายแจ้งต่อหัวหน้าสถานี ตาํ รวจ
แห่งท้องทีทีจะทําการแสดงเช่นว่านันทราบ ทังนี ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฏกระทรวง
ลักษณะ ๗
กองทุนเพือการสื บสวนและสอบสวนคดีอาญา
-----------------------------มาตรา ๑๑๒ ให้จดั ตังกองทุนขึนกองทุนหนึ งในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรี ยกว่า “กองทุน
เพือการสื บสวนและสอบสวนคดีอาญา” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือสนับสนุนงานสื บสวนและสอบสวนคดีอาญา
มาตรา ๑๑๓ กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๒) เงินและทรัพย์สินทีได้รับจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่ วนท้องถินหรื อ
มูลนิธิ
(๓) ดอกผลทีเกิดจากกองทุน
คณะรัฐมนตรี จะอนุมตั ิให้นาํ เงินค่าเปรี ยบเทียบปรับคดีอาญาทีเป็ นอํานาจของข้าราชการตํารวจ
และเงินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เฉพาะส่ วนทีจะต้องนําส่ งเป็ นรายได้แผ่นดิน ให้เป็ นของ
กองทุนโดยไม่ตอ้ งนําส่งเป็ นรายได้แผ่นดินก็ได้
เงิน ดอกผลและทรัพย์สินตามวรรคหนึ งและวรรคสอง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ตอ้ งนําส่ งเป็ น
รายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๑๔ เงิน ดอกผลและทรัพย์สินทีประกอบขึนเป็ นกองทุนจะต้องจัดการเพือประโยชน์
ภายในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุน
มาตรา ๑๑๕ ให้มีคณะกรรมการบริ หารกองทุนคณะหนึ ง ประกอบด้วยผูบ้ ญั ชาการตํารวจ
แห่งชาติเป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแ้ ทนสํานักงานอัยการสู งสุ ด ผูแ้ ทน
กระทรวงยุติธรรม ผูแ้ ทนสํานักงบประมาณ ผูแ้ ทนกรมบัญชี กลาง ผูแ้ ทนกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน
และรองผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติหรื อผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติทีได้รับมอบหมายจากผูบ้ ญั ชาการตํารวจ
แห่งชาติจาํ นวนสองคน เป็ นกรรมการ
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ให้ประธานกรรมการแต่งตังข้าราชการตํารวจเป็ นเลขานุ การคนหนึ ง

และผูช้ ่วยเลขานุ การ

ไม่เกินสองคน
มาตรา ๑๑๖ คณะกรรมการบริ หารกองทุน มีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) บริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และตามนโยบายที

ก.ต.ช.

กําหนด
(๒) ออกระเบี ย บกํา หนดหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น กองทุ น เพื อสนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านของ
ข้าราชการตํารวจในการทําหน้าทีเกียวกับการสื บสวนและสอบสวนคดี อาญา ระเบียบดังกล่าวเมือได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ต.ช. แล้ว ให้ใช้บงั คับได้
(๓) จัดวางระบบบัญชี ให้เป็ นไปตามมาตรฐานตามทีกรรมการซึ งเป็ นผูแ้ ทนสํานักงบประมาณ
และผูแ้ ทนกรมบัญชีกลางเสนอแนะ
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ่ายเงินของกองทุน
(๕) ออกระเบียบกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
(๖) แต่งตังคณะอนุกรรมการเพือปฏิบตั ิงานตามทีคณะกรรมการบริ หารกองทุนมอบหมาย
(๗) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสังในการบริ หารกองทุน
(๘) รายงานสถานะการเงินและบริ หารกองทุนต่อ ก.ต.ช.
มาตรา ๑๑๗ ให้คณะกรรมการบริ หารกองทุนจัดทํางบการเงิ นและบัญชี
ส่ งผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบภายในหนึงร้อยยีสิ บวันนับแต่วนั สิ นปี ปฏิทินทุกปี
ให้สาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี ของกองทุนทุกรอบปี แล้วทํารายงานผลการสอบ
บัญชีของกองทุนเสนอต่อ ก.ต.ช. และกระทรวงการคลัง
บทเฉพาะกาล
------------มาตรา ๑๑๘ ให้ ส่ ว นราชการที จัด ตังขึ นตามพระราชกฤษฎี กาแบ่ง ส่ วนราชการกรมตํารวจ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ และทีแก้ไขเพิมเติม เป็ นส่ วนราชการตามพระราชบัญญัตินีจนกว่าจะมี
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติขึนใหม่
ทังนี โดยให้สาํ นักงานกําลังพล สํานักงานส่ งกําลังบํารุ ง สํานักงานแผนงานและงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ สํานักงานเลขานุการกรม กองการเงิน กองการต่างประเทศ กองคดี
และกองวิชาการ ซึ งเป็ นส่ วนราชการตามวรรคหนึ ง เป็ นส่ วนราชการหรื อหน่วยงานในสังกัดสํานักงานผู ้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติตามมาตรา ๑๐ (๑) สําหรับส่ วนราชการนอกจากนัน ให้เป็ นส่ วนราชการตามมาตรา
๑๐ (๒) ตามพระราชบัญญัตินีจนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาหรื อกฎกระทรวงซึ งออกตามมาตรา ๑๐ กําหนด
เป็ นอย่างอืน ทังนี ให้แล้วเสร็ จภายในหนึงปี นบั แต่วนั ทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ
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มาตรา ๑๑๙ ผู ้ใ ดเป็ นข้ า ราชการตํา รวจตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการตํา รวจ
พ.ศ.๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ให้ผูน้ นเป็
ั นข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี
ต่อไป
ผูซ้ ึ งเคยรับราชการเป็ นข้าราชการตํารวจอยูก่ ่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ให้ถือว่าผูน้ นั
เป็ นผูซ้ ึ งเคยรับราชการเป็ นข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๑๒๐ ผูใ้ ดมียศตํารวจหรื อว่าที ยศตํารวจลําดับใดตามที ระบุไว้ในกฎหมายอืนก่อนวันที
พระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ให้ใช้ยศตํารวจหรื อว่าทียศตํารวจลําดับนันตามทีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๑๒๑ ผูใ้ ดเป็ นพลตํารวจสํารองพิเศษ พลตํารวจพิเศษ และพลตํารวจสมัครตําแหน่ง
ลูกแถวหรื อเที ยบลูกแถวในส่ วนราชการใดของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ตามพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการ
ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยูใ่ นวันก่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ให้ผนู ้ นเป็
ั นข้าราชการตํารวจชันประทวน
และดํา รงตํา แหน่ ง ผู ้บ ัง คับ หมู่ ห รื อ เที ย บผู ้บ ัง คับ หมู่ ใ นส่ ว นราชการนั นของสํ า นั ก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ ต าม
พระราชบัญญัตินี
มาตรา ๑๒๒ ตําแหน่ ง ผูช้ ่ วยผูบ้ ัญชาการหรื อเที ยบผูช้ ่ วยผูบ้ ัญชาการในส่ วนราชการใดของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติทีได้รับการกําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้
เป็ นตําแหน่ ง รองผู ้บ ัญชาการหรื อ เที ย บรองผู ้บ ัญชาการในส่ วนราชการนันของสํานักงานตํารวจแห่ ง ชาติ ต าม
พระราชบัญญัตินี
ผูใ้ ดดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการหรื อเทียบผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการในส่ วนราชการใดของสํานักงาน
ตํารวจแห่ งชาติอยูใ่ นวันก่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ให้ถือว่าผูน้ นเป็
ั นผูท้ ีได้รับแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
รองผูบ้ ญั ชาการหรื อเทียบรองผูบ้ ญั ชาการในส่วนราชการนันของสํานักงานตํารวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี
บรรดาตําแหน่งผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการหรื อเทียบผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการทีปรับเป็ นตําแหน่งรองผูบ้ ญั ชาการ
ตามวรรคหนึ งและวรรคสอง ให้ ก.ตร. ดําเนิ นการให้มีการยุบเลิกให้เหลือจํานวนเท่าทีจําเป็ น และให้นาํ
ตําแหน่งและอัตราเงินเดือนทียุบเลิกดังกล่าวไปเพิมเป็ นตําแหน่งและอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๔๔ (๖) ลงมา
มาตรา ๑๒๓ ข้าราชการตํารวจผูใ้ ดมีกรณี กระทําผิดวินยั หรื อกรณี ทีสมควรให้ออกจากราชการ
อยูก่ ่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามพระราชบัญญัตินีมีอาํ นาจสังลงโทษผูน้ นหรื
ั อสังให้
ผูน้ นออกจากราชการตามพระราชบั
ั
ญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ส่ วนการสอบสวน
การพิจารณา และการดําเนินการเพือลงโทษหรื อให้ออกจากราชการ ให้ดาํ เนินการตามพระราชบัญญัตินีเว้นแต่
(๑) ในกรณี ที ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาได้สั งให้ ส อบสวนโดยถู ก ต้อ งตามกฎหมายที ใช้บ ัง คับ อยู่ใ น
ขณะนันไปแล้วก่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับและยังสอบสวนไม่เสร็ จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนันต่อไป
จนกว่าจะเสร็ จ
(๒) ในกรณี ทีได้มีการสอบสวนหรื อพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายทีใช้บงั คับอยู่ในขณะนัน
เสร็ จไปแล้วก่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ให้การสอบสวนหรื อพิจารณา แล้วแต่กรณี นนั เป็ นอันใช้ได้
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กรณี ทีได้มีการส่ งเรื องหรื อนําสํานวนสอบสวนเสนอหรื อส่ งให้คณะอนุกรรมการสามัญประจํา
กระทรวง หรื อ ก.ตร. พิจารณาตามกฎหมายทีใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนัน และคณะอนุกรรมการสามัญประจํา
กระทรวง หรื อ ก.ตร. พิจารณาเรื องนันยังไม่เสร็ จ ให้ดาํ เนินการตามพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๑๒๔ ผูใ้ ดถูกสังลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออก หรื อถูกสังให้ออกตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้ผนู ้ นมี
ั สิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๐๕
ผูใ้ ดมีสิทธิ ร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ และ
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ผูน้ นอาจร้
ั
องทุกข์ได้ตามมาตรา ๑๐๖
มาตรา ๑๒๕ ให้ดาํ เนิ นการสรรหากรรมการนโยบายตํารวจแห่ งชาติผูท้ รงคุ ณวุฒิให้แล้วเสร็ จ
ภายในหนึงร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ
ในระหว่างดําเนิ นการตามวรรคหนึ ง ให้กรรมการนโยบายตํารวจแห่ งชาติโดยตําแหน่งตาม
มาตรา ๑๗ (๑) ปฏิบตั ิหน้าทีไปพลางก่อน และให้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการนโยบาย
ตํารวจแห่งชาติผทู ้ รงคุณวุฒิ เพือใช้บงั คับในการสรรหานัน ซึ งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้เป็ นอันยกเลิกเมือ
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติตามมาตรา ๑๗ เข้ารับหน้าที
มาตรา ๑๒๖ ให้ดาํ เนิ นการเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒)
ให้แล้วเสร็ จภายในหนึงร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ
ในระหว่างดําเนิ นการตามวรรคหนึ ง ให้คณะกรรมการข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ปฏิบตั ิหน้าทีไปพลางก่อน
มาตรา ๑๒๗ ในระหว่างทียังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาหรื อออกกฎกระทรวง กฎ
ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ หรื อยังมิได้มีมติเพือปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี ให้นาํ พระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรื อกรณี ทีกําหนดไว้แล้วซึ งใช้อยู่
เดิมมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๘ การใดที อยู่ร ะหว่า งดํา เนิ น การหรื อ เคยดํา เนิ น การได้ต ามกฎหมายว่า ด้ว ย
ระเบียบข้าราชการตํารวจ กฎหมายว่าด้วยวินยั ตํารวจ กฎหมายว่าด้วยยศตํารวจ และกฎหมายว่าด้วยเครื องแบบ
ตํารวจ ทีใช้อยูก่ ่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับและมิได้บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี จะดําเนิ นการได้
ประการใด ให้เป็ นไปตามที ก.ตร. กําหนด ซึ งต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมาย
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนที ๑๘ก ๑๔ ก.พ.๒๕๔๗)

41

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยทีกฎหมายเกียวกับข้าราชการ
ตํารวจซึ งประกอบด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินยั ตํารวจ พุทธศักราช
๒๔๗๗ พระราชบัญญัติยศตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐ และพระราชบัญญัติเครื องแบบตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับ
ที ๒) ได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้ว ทําให้มีบทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมแก่การพัฒนาระบบงานของตํารวจใน
สภาพการณ์ปัจจุบนั ดังนัน จึงสมควรปรับปรุ งกฎหมายดังกล่าวโดยนํามาบัญญัติรวมไว้เป็ นกฎหมายฉบับเดียวให้ครอบคลุมทุก
เรื องที เกี ยวกับข้าราชการตํารวจ
โดยกําหนดให้สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ แบ่ งส่ วนราชการเป็ นสํานักงานผูบ้ ัญชาการตํารวจ
แห่ งชาติและกองบัญชาการเพือกระจายอํานาจไปยังกองบัญชาการมากขึน โดยให้มีคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่ งชาติ (ก.
ต.ช.) ทําหน้าที ในการกําหนดนโยบายการบริ หารราชการตํารวจ เพือเป็ นแนวทางการบริ หารราชการและการดําเนิ นงานของ
ข้าราชการตํารวจให้เป็ นไปตามนโยบายนัน และกําหนดให้การบริ หารงานบุคคลเป็ นอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการข้าราชการ
ตํารวจ (ก.ตร.) โดยเฉพาะ อันมีผลให้การจัดระบบไม่ว่าจะเป็ นในเรื องการบริ หารราชการ การบริ หารงานบุคคล การบังคับ
บัญชา การแต่งตังและโยกย้ายหรื อการดําเนิ นการทางวินยั เกิดความเป็ นธรรม ความเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ น
นอกจากนี ได้กาํ หนดให้มีตาํ แหน่ งข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศและกําหนดตําแหน่ งพนักงานสอบสวนแยกต่างหากจาก
ตําแหน่ งข้าราชการตํารวจที มี อยู่เดิ ม
เพือเป็ นการพัฒนางานสอบสวนซึ งถื อเป็ นกระบวนการยุติธรรมในเบื องต้นที สําคัญ
ตลอดจนจัดให้มีกองทุน เพือสนับสนุ นและพัฒนางานเกียวกับการสื บสวนและสอบสวนคดี อาญา อันจะทําให้การดําเนิ น
กระบวนการยุติธรรมในส่ วนซึ งข้าราชการตํารวจเป็ นผูร้ ับผิดชอบมีศกั ยภาพยิงขึน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินี

