๑

ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
และร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (ที่ผ่านการตรวจของ สคก.)
เรียงตามมาตรา
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญัติ นี้ เ รี ย กว่ า "พระราชบัญ ญัติ ตารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗"
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใ ช้ บั งคั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ดจากวั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการต ารวจ (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๑
(๓) ประกาศคณะรักษาความงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตารวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตารวจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๖) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตารวจแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช
๒๔๗๗
(๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตารวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๙) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตารวจ (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๑๐) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตารวจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๓

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เ รียกว่า “พระราชบัญญัติตารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถั ดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้ว ยตารวจแห่ งชาติ ลงวันที่ ๑๐
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
(๕) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๕๗
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้ว ยตารวจแห่ งชาติ ลงวันที่ ๒๑
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
(๖) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๔/๒๕๕๗
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้ว ยตารวจแห่ งชาติ ลงวันที่ ๒๑
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
(๗) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๕๘
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(๑๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตารวจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕
(๑๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตารวจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๓) พระราชบัญญัติยศตารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๑๔) พระราชบัญญัติยศตารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
(๑๕) พระราชบัญญัติยศตารวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔
(๑๖) พระราชบั ญญัติเครื่ องแบบตารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗
(ฉบับที่ ๒)
(๑๗) พระราชบัญญัติเครื่องแบบตารวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓
บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นในส่วนที่ได้
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
"ข้าราชการตารวจ" หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งตามพระราชบั ญญัตินี้ โ ดยได้รั บ เงิน เดือนจากเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนในสานักงานตารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง
ข้าราชการในส านั กงานตารวจแห่ งชาติซึ่งส านักงานตารวจแห่ งชาติ
แต่งตั้ง หรื อสั่ งให้ ป ฏิบั ติห น้ าที่ร าชการตารวจโดยได้รับเงินเดือนจาก
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
"ประธานกรรมการ" หมายความว่า ประธานกรรมการนโยบาย
ตารวจแห่งชาติ
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ
"กองทุน" หมายความว่า กองทุนเพื่อการสื บสวนและสอบสวน
คดีอาญา

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคลของข้าราชการตารวจ ลงวันที่
๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(๘) คาสั่ งหั ว หน้า คณะรักษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙
เรื่อง การกาหนดตาแหน่งของข้าราชการตารวจซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการ
สอบสวน ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๙) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๕๙
เรื่อ ง การปฏิบัติ ราชการของส านัก งานตารวจแห่ ง ชาติ ลงวันที่ ๒๖
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๑๐) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๐
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งของข้าราชการตารวจ ลง
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการตารวจ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โ ดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนในสานักงานตารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง
ข้าราชการในส านักงานตารวจแห่ งชาติซึ่งส านักงานตารวจแห่ งชาติ
แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตารวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
“ประธานกรรมการ” หมายความว่ า ประธานกรรมการ
ข้าราชการตารวจ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการข้าราชการตารวจ
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“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวน
"กองบัญชาการ" หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการด้วย
การป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา
"กองบังคับการ" หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่อ
“กองบัญชาการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบังคับการด้วย
ที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการด้วย
“กองบังคับการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เ รียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบังคับการด้วย
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
มีอานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มีอานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้ น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว ให้ ใ ช้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ ว ให้ ใ ช้
บังคับได้
บังคับได้
ลักษณะ ๑
ลักษณะ ๑
บททั่วไป
บททั่วไป
------------------------------มาตรา ๖ สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็น
มาตรา ๖ สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็น
นิติ บุ ค คลอยู่ ใ นบั ง คับ บั ญชาของนายกรั ฐ มนตรี และมี อานาจหน้ า ที่ นิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมี หน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
(๑) รักษาความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระรั ช ทายาท ผู้ ส าเร็ จ ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุ ว งศ์ พระรั ช ทายาท ผู้ ส าเร็ จ ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุ ว งศ์
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
(๒) ดูแลควบคุมและกากับการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ
(๒) ดูแล ควบคุม และกากับการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ
ซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ก ารตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาและ
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(๓) ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และ
ความมั่นคงของราชอาณาจักร
(๕) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ แ ละ
อานาจของข้าราชการตารวจหรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๖) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการ
ตามหน้ าที่และอานาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดความผิดทางอาญาขึ้นสาหรับ
การกระท าใดเป็ น การเฉพาะ และตกอยู่ ภ ายใต้ อ านาจหน้ า ที่ ข อง
ข้าราชการตารวจหรือสานักงานตารวจแห่งชาติตาม (๓) (๔) หรือ (๕)
จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนอานาจหน้าที่ตาม (๓) (๔) หรือ (๕) เฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน ให้
เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานหรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ใด
ก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ข้าราชการตารวจและสานักงานตารวจแห่งชาติ
พ้ น จากอ านาจหน้ า ที่ ดั ง กล่ า วทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น และให้ ถื อ ว่ า

กฎหมายอื่น
(๓) ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา
(๔) รัก ษาความสงบเรีย บร้อ ย ความปลอดภัย ของประชาชน
และความมั่นคงของราชอาณาจักร
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้ เป็นหน้าที่และ
อานาจของข้าราชการตารวจหรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๖) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๗) ปฏิ บั ติก ารอื่ น ใดเพื่อ ส่ งเสริม และสนับ สนุน ให้ ก ารปฏิ บั ติ
การตามหน้าที่และอานาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
หน้าที่และอานาจตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอานาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
จัดการจราจรภายในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายก าหนดความผิ ด ทางอาญาขึ้ น ส าหรั บ
การกระทาใดเป็นการเฉพาะ และตกอยู่ภายใต้หน้าที่และอานาจของ
ข้าราชการตารวจหรือสานักงานตารวจแห่งชาติตาม (๓) (๔) หรือ (๕)
จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนหน้าที่และอานาจตาม (๓) (๔) หรือ (๕)
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้เป็นหน้าที่และอานาจของหน่วยงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใด
ก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ข้าราชการตารวจและสานักงานตารวจแห่งชาติ
พ้น จากหน้ าที่ และอ านาจดั งกล่ าวทั้ง หมดหรื อบางส่ ว น เว้ นแต่จ ะมี
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พนั กงานเจ้ าหน้ า ที่ของหน่ ว ยงานตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีก า
ดังกล่าวเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ พนักงานสอบสวน หรือ
พนั กงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจชั้น ผู้ ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิ จ ารณาความอาญา แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้ ตามที่ ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว
มาตรา ๗ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติจัดระบบการบริหาร การ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการกระท าความผิ ด
ทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัย
ของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน
โดยต้องให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และองค์ กรเอกชนมีส่ ว นร่ว ม
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ นโยบาย งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจน
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตารวจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ต.ช.กาหนด

กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น และให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นพนักงานฝ่า ย
ปกครองหรือตารวจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
มาตรา ๗ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติจัดระบบการบริหาร การ
ปฏิบั ติง านด้ านการป้อ งกั นและปราบปรามการกระท าความผิ ด ทาง
อาญา การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและการรั ก ษาความปลอดภั ย
ของประชาชนให้เหมาะสมกับความจาเป็นของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน
โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจน
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตารวจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ตร. กาหนด
เงิ น อุด หนุน ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น จั ด สรรให้ แ ก่ส ถานี
ตารวจ ให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ
และกิจการในสถานีตารวจนั้น โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
การมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ องค์ ก ร
การมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ องค์ ก ร
ภาคเอกชนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสานักงานตารวจ ภาคเอกชนตามวรรคหนึ่ งให้ เป็ น ไปตามข้อ ตกลงระหว่ างส านั กงาน
แห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนนั้น
ตารวจแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนนั้น
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มาตรา ๘ ข้าราชการตารวจอาจให้แบ่งเป็นข้าราชการตารวจ
ประเภทไม่มียศด้วยก็ได้ โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ข้ า ราชการต ารวจต าแหน่ ง ใดหรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ด จะเป็ น
ข้าราชการตารวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามวรรค
หนึ่ง ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กาหนดประเภทตาแหน่ง วิธีการ
กาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การบรรจุ การแต่งตั้ง
การบังคับบัญชา วินัยและการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การ
โยกย้ายระหว่า งข้าราชการตารวจประเภทมียศและข้าราชการตารวจ
ประเภทไม่มียศ รวมทั้งการปรับยศและปรับเงินเดือนเมื่อมีการโยกย้าย
ดังกล่าวตลอดจนการอื่นตามที่จาเป็น
การกาหนดอัตราเงินเดือน อัตราเงินประจาตาแหน่ง การรับและ
การจ่ายเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการตารวจประเภท
ไม่มียศสาหรับตาแหน่งแต่ละประเภท ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาและกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบั น อุดมศึกษา มาใช้บั ง คับ โดยอนุ โ ลมตามลั ก ษณะของประเภท
ตาแหน่ง แล้วแต่กรณี
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ไม่มีผลกระทบฐานะของข้าราชการ
ตารวจที่มียศอยู่แล้วในวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
มาตรา ๙ วั น เวลาท างาน วั น หยุ ด ราชการตามประเพณี
วันหยุดราชการประจาปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการตารวจ
ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด แต่ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะกาหนดให้ข้าราชการตารวจต้องปฏิบัติหน้าที่
ตามวัน เวลาที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกาหนดก็ได้

มาตรา ๘ ข้าราชการตารวจ มี ๒ ประเภท ได้แก่
(๑) ข้าราชการตารวจที่มียศ ได้แก่ ผู้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๕๔
(๒) ข้าราชการตารวจที่ไม่มียศ ได้แก่ ข้าราชการตารวจในกลุ่ม
สายงานตามมาตรา ๕๓ (๒) และ (๕) ตามที่ ก.ตร. กาหนด
การกาหนดประเภทตาแหน่ง วิธีการกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติ
และลั ก ษณะต้ อ งห้ า มคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง การบรรจุ
การแต่งตั้ง การบังคับบัญชา วินัยและการรักษาวินัย การดาเนินการทาง
วินัย อัตราเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ง
ตลอดจนการอื่นตามที่จาเป็นสาหรับข้าราชการตารวจที่ไม่มียศตาม (๒)
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ที่เกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน พระราชกฤษฎีกาต้องกาหนดให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

มาตรา ๙ วั น เวลาท างาน วั น หยุ ด ราชการตามประเพณี
วันหยุดราชการประจาปีและการลาหยุดราชการของข้าราชการตารวจ
ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดสาหรับข้าราชการพลเรือน แต่ใน
กรณี จ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก.ตร. จะก าหนดให้
ข้ า ราชการต ารวจต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามวั น เวลา ที่ แ ตกต่ า งจากที่
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คณะรัฐมนตรีกาหนดก็ได้
ลักษณะ ๒
การจัดระเบียบราชการในสานักงานตารวจแห่งชาติ
----------------

มาตรา ๑๐ สานักงานตารวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๒) กองบัญชาการ
การแบ่งส่วนราชการตาม (๑) เป็นกองบัญชาการหรือการจัดตั้ง
กองบัญชาการตาม (๒) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และการแบ่งส่วน
ราชการเป็ น กองบั ง คั บ การหรื อ ส่ ว นราชการอย่ า งอื่ น ให้ อ อกเป็ น
กฎกระทรวงและให้กาหนดอานาจหน้ าที่ไว้ในพระราชกฤษฎี กาหรือ
กฎกระทรวงนั้น แล้วแต่กรณี

ลักษณะ ๒
การจัดระเบียบราชการในสานักงานตารวจแห่งชาติ
---------------มาตรา ๑๐ การจัดระเบียบราชการในสานักงานตารวจแห่งชาติ
ต้อ งเป็น ไปเพื่อ ผลสัม ฤทธิ์ต ่อ ภารกิจ ของรัฐ ความมีป ระสิท ธิภ าพ
ความคุ้มค่า และการอานวยความสะดวกและความยุติธรรมต่อประชาชน
โดยให้เป็นหน้าที่ของสานักงานตารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติที่จะต้องดาเนินการให้ข้าราชการตารวจปฏิบัติราชการอย่างมี
คุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มาตรา ๑๑ สานักงานตารวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๒) กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากองบัญชาการ
ภายใต้บังคับวรรคสามและมาตรา ๑๒ การแบ่งส่วนราชการตาม (๑)
เป็นกองบัญชาการหรือการจัดตั้งกองบัญชาการตาม (๒) ให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา และการแบ่งส่ว นราชการเป็นกองบังคับการหรือ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอย่างอื่น หรือในระดับต่าลงไป ให้ออกเป็น
กฎกระทรวง และให้กาหนดหน้าที่และอานาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา
หรือกฎกระทรวงนั้น แล้วแต่กรณี

หมายเหตุ

๘
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ในกรณีที่มีการแบ่งส่วนราชการกองบัญชาการเป็นกองบังคับการ
หรือส่ ว นราชการหรือหน่ว ยงานอย่างอื่ นตามวรรคสอง การก าหนด
อั ต ราก าลั ง ของส่ ว นราชการที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ฝ่ า ยอ านวยการใน
กองบัญชาการนั้นให้กระทาเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่ออานวยความสะดวก
สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของส่วนราชการและข้าราชการ
ตารวจที่ทาหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติ
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการบริการประชาชนในการอานวย
ความยุติธรรม การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัย
ของประชาชนในส่วนภูมิภาค การแบ่งส่วนราชการในสานักงานตารวจแห่งชาติ
ตามมาตรา ๑๑ อย่างน้อยต้องมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) กองบัญชาการตารวจนครบาล และตารวจภูธ รภาค เป็น
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ซึ่งต้อง
กาหนดเขตพื้นที่ให้ชัดเจน มีหน้าที่อานวยการ ประสานงาน และสั่งการ
เกี่ยวกับการสนธิกาลัง หรือสั่งให้ข้าราชการตารวจที่อยู่ในสังกัดมาปฏิบัติ
หน้ า ที่ เ ฉพาะกิ จ ภายใต้ ก ารก ากั บ ของผู้ บั ญ ชาการ หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากผู้บัญชาการเป็นการเฉพาะชั่วคราว ซึ่งต้องไม่เกินหกเดือน
เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้ส่งกลับต้นสังกัด
(๒) กองบังคับการตารวจนครบาล และตารวจภูธรจังหวัด
(๓) สถานีตารวจ
ให้เป็นหน้าที่และอานาจของผู้บัญชาการในการดูแล ส่งเสริม

หมายเหตุ

๙
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

สนับสนุน รวมทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่อยู่ในกากับ
เพื่อให้ การปฏิ บัติงานของกองบังคับการหรือตารวจภู ธ รจังหวัดและ
สถานีตารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร กากับดูแล
การบริหารงานบุคคล และดาเนินการให้กองบังคับการตารวจนครบาล
ตารวจภูธรจังหวัดและสถานีตารวจมีงบประมาณและอุปกรณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่เพียงพอตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ และที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด
ทางอาญา และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นหรือชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กองบัญชาการตารวจนครบาล หรือตารวจภูธร
จังหวัดจะจัดให้มีแผนหรือมาตรการการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยของประชาชนภายในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชนก็ได้ในกรณีเช่นนั้น เมื่อ ก.ตร. และคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบแผนหรือมาตรการดังกล่าวแล้ว ให้สานักงบประมาณ
และสานักงานตารวจแห่งชาติพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนหรือมาตรการดังกล่าว
ในกรณีที่สานักงานตารวจแห่งชาติมีอัตรากาลังไม่เพียงพอ ให้จัด
อั ต ราก าลั ง ให้ แ ก่ ส ถานี ต ารวจ กองบั ง คั บ การต ารวจนครบาล และ
ตารวจภูธรจังหวัดตามลาดับให้ครบถ้วนตามกรอบอัตรากาลังก่อน
ในการจัดทาแผนหรือมาตรการตามวรรคสาม ให้หารือร่วมกับ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ หัวหน้า

หมายเหตุ

๑๐
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

หมายเหตุ

(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

มาตรา ๑๑ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ มี ผู้ บั ญ ชาการต ารวจ
แห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม ราชการประจ าในส านั ก งานต ารวจ
แห่ งชาติ กาหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ตารวจแห่ ง ชาติ และล าดั บ ความส าคั ญ ของแผนการปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิ บั ติ ร าชการที่น ายกรั ฐ มนตรี และ ก.ต.ช. ก าหนด รวมทั้ ง ก ากั บ
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๒) เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาข้า ราชการต ารวจในส านัก งานต ารวจ
แห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี

สถานีตารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ ให้แบ่งสถานีตารวจออกเป็นระดับดังนี้
(๑) สถานีตารวจที่มีหัวหน้าสถานีตารวจดารงตาแหน่งผู้กากับการ
(ก) สถานีตารวจระดับเล็ก
(ข) สถานีตารวจระดับใหญ่
(๒) สถานีตารวจที่มีหัวหน้าสถานีตารวจดารงตาแหน่งรองผู้กากับการ
หรือตาแหน่งเทียบเท่า
การกาหนดให้สถานีตารวจใดเป็นสถานีตารวจระดับใด ให้เป็นไป
ตามที่ ก.ตร. กาหนด โดยคานึงถึงปริมาณภาระงาน ความหนาแน่นของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบ จานวนอัตรากาลัง และสถานที่ตั้งของสถานี
ตารวจประกอบกัน
มาตรา ๕๕ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ มี ผู้ บั ญ ชาการต ารวจ
แห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม ราชการประจ าในส านั ก งานต ารวจ
แห่ งชาติ กาหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ตารวจแห่ ง ชาติ และล าดั บความส าคั ญ ของแผนการปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติราชการที่นายกรัฐ มนตรี และ ก.ตร. กาหนด รวมทั้งกากับ
เร่ง รัด ติ ดตาม และประเมิน ผลการปฏิบัติ ราชการของส่ ว นราชการ
ในสานักงานตารวจแห่งชาติขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

- ร่างมาตรา 55 อยู่ในหมวด 2
ตาแหน่งและการกาหนตาแหน่ง
ของลักษณะ 7 ระเบียบ
ข้าราชการตารวจ แห่ง พ.ร.บ.
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑๑
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

หมายเหตุ

(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตารวจในสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๓) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก งาน
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๓) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงานผู้บัญชาการ
(๔) วางระเบียบหรือทาคาสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการตารวจ ตารวจแห่งชาติ
ปฏิบั ติการเกี่ย วกับ การใช้อานาจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวล
(๔) วางระเบียบหรือทาคาสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการตารวจ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อานาจหรือการปฏิบัติห น้าที่ต ามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น ระเบียบหรือคาสั่ง
ดังกล่ าวจะขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญามิได้
(๕) รั บ ผิ ด ชอบในการก ากั บ ดู แ ลให้ ก ารแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ย
ข้าราชการตารวจเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎ ก.ตร. โดยเคร่งครัด
(๖) ดูแลให้หน่วยงานทุกหน่วยโดยเฉพาะตารวจภูธรจังหวัดและ
สถานีตารวจ มีกาลังพล งบประมาณ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่จาเป็นตามมาตรฐานที่ ก.ตร. กาหนดตามมาตรา ๑๕ (๕)
มาตรา ๕๖ ให้ มี ร องผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ จเรต ารวจ
มาตรา ๑๒ ให้ มี จ เรต ารวจแห่ ง ชาติ รองผู้ บั ญ ชาการต ารวจ
แห่ ง ชาติ ห รื อ ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา แห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือรองจเรตารวจแห่งชาติ
ข้ า ราชการต ารวจและรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการรองจาก เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาข้ า ราชการต ารวจ และรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด
ราชการรองจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการตารวจ
หรือมอบหมาย
แห่งชาติกาหนดหรือมอบหมาย
มาตรา ๑๓ ในกองบัญชาการหนึ่ง ให้มีผู้บัญชาการคนหนึ่งเป็น
มาตรา ๕๗ ในกองบัญชาการหนึ่ง ให้มีผู้บัญชาการคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตารวจและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตารวจและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการนั้น ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและจะให้มีรองผู้ ส่ ว นราชการนั้ น และจะให้ มี ร องผู้ บั ญ ชาการเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา

- ร่างมาตรา 56 อยู่ในหมวด 2
ตาแหน่งและการกาหนตาแหน่ง
ของลักษณะ 7 ระเบียบ
ข้าราชการตารวจ แห่ง พ.ร.บ.
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
- ร่างมาตรา 57 อยู่ในหมวด 2
ตาแหน่งและการกาหนตาแหน่ง
ของลักษณะ 7 ระเบียบ
ข้าราชการตารวจ แห่ง พ.ร.บ.

๑๒
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

หมายเหตุ

(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

บัญชาการเป็นผู้ บังคับ บัญชาข้าราชการตารวจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายด้วยก็ได้
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเทียบเท่ากองบั ญชาการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้า
ส่ ว นราชการดั ง กล่ า วมี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบดั ง เช่ น
ผู้บัญชาการด้วย
มาตรา ๑๔ ผู้ บั ญ ชาการมีอ านาจหน้ า ที่และความรับ ผิ ด ชอบ
ดังต่อไปนี้
(๑) บริห ารราชการของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๒) ควบคุม กากับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และ
ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ของกองบั ญ ชาการให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบั งคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร.และสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
(๓) เป็น ผู้ แทนสานั กงานตารวจแห่ งชาติ ในราชการทั่ว ไปของ
กองบัญชาการ
(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อ
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติทุกสี่เดือน หรือตามระยะเวลาที่ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติกาหนด
(๕) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และ

ข้าราชการตารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการ
ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้า
ส่ ว นราชการดั ง กล่ า วมี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ และความรั บ ผิ ด ชอ บ
เช่นเดียวกับผู้บัญชาการด้วย
มาตรา ๕๘ ผู้บัญชาการมีหน้าที่และอานาจ และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารราชการของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๒) ควบคุม และก ากั บดู แลบุค ลากร การบริ ห ารงบประมาณ
การเงิ น การพั ส ดุ สถานที่ และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ของกองบั ญ ชาการ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ
ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๓) หน้ า ที่ แ ละอ านาจของกองบั ญ ชาการตามที่ ก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
(๔) พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตารวจชั้นสั ญญาบัตร
ตาแหน่งตั้งแต่รองผู้บังคับการลงไป
(๕) พิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตารวจระดับ ส.๖
ลงมา ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นอ านาจของผู้ บั ง คั บ การตามมาตรา ๖๐ (๗) ทั้ ง นี้

ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

- ร่างมาตรา 58 อยู่ในหมวด 2
ตาแหน่งและการกาหนตาแหน่ง
ของลักษณะ 7 ระเบียบ
ข้าราชการตารวจ แห่ง พ.ร.บ.
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑๓
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

หมายเหตุ

(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่งใด หรือมติของ
คณะรั ฐมนตรี ในเรื่ องใดกาหนดให้ การดาเนิน การใดเป็นอานาจของ
อธิบดี หรือผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติให้ผู้บัญชาการมีอานาจเช่นว่านั้น
ในฐานะเป็ น อธิ บ ดี ห รื อ แทนผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ในส่ ว นที่
เกี่ย วกั บ การปฏิบั ติ ร าชการในกองบั ญชาการทั้งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
ก.ต.ช. กาหนด

มาตรา ๑๕ ในกองบังคับการหนึ่ง ให้มีผู้บังคับการคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
กองบั ง คั บ การนั้ น และจะให้ มี ร องผู้ บั ง คั บ การเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ข้าราชการตารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บังคับการ
ตามที่ผู้บังคับการมอบหมายด้วยก็ได้
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตารวจระดับ ส.๖ ให้กระทาได้เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ตร.แล้ว
(๖) เป็นผู้แทนสานักงานตารวจแห่ งชาติในราชการทั่วไปของ
กองบัญชาการ
(๗) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อ
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติทุกสี่เดือน หรือตามระยะเวลาที่ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติกาหนด
(๘) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และ
ประกาศของทางราชการ ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี ในเรื่องใดกาหนดให้ การดาเนินการใดเป็นอานาจของ
อธิ บ ดี ห รื อ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ให้ ผู้ บั ญ ชาการมี อ านาจ
เช่นว่านั้นในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในกองบัญชาการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ตร. กาหนด
มาตรา ๕๙ ในกองบังคับการหนึ่ง ให้มีผู้บังคับการคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
กองบั ง คั บ การนั้ น และจะให้ มี ร องผู้ บั ง คั บ การเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ข้าราชการตารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บังคับการ
ตามที่ผู้บังคับการมอบหมาย
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

- ร่างมาตรา 59 อยู่ในหมวด 2
ตาแหน่งและการกาหนตาแหน่ง
ของลักษณะ 7 ระเบียบข้าราชการ
ตารวจ แห่ง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ....

๑๔
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

หมายเหตุ

(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

และมีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้า
ส่ว นราชการดัง กล่า วมีอ านาจหน้า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบดัง เช่น
ผู้บังคับการด้วย
ผู้บังคับการมีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๒) ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลบุ ค ลากร การเงิ น การพั ส ดุ และ
ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ของกองบั ง คั บ การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
(๓) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และ
ประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมีอานาจและหน้าที่กากับดูแลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการต ารวจที่ สั ง กั ดกองบั ญ ชาการอื่ น และ
ปฏิบัติราชการประจาอยู่ในจังหวัดนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือคาสั่งของสานักงานตารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ หรือ
มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย ในการนี้
ให้มีอานาจสั่งการใด ๆ เพื่อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือยับยั้งการกระทาใด ๆ ของข้าราชการตารวจใน
จังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบั งคับ หรือคาสั่ งของส านักงาน

และมีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้า
ส่ ว นราชการดั ง กล่ า วมี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ และความรั บ ผิ ด ชอบ
เช่นเดียวกับผู้บังคับการด้วย
มาตรา ๖๐ ผู้บังคับการมีหน้าที่และอานาจ และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
(๒) หน้ า ที่ แ ละอ านาจของกองบั ง คั บ การตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
(๓) ควบคุมและกากับดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่
และทรัพย์สินอื่นของกองบังคับการให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๔) เสนอแนะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตารวจในสังกัดกอง
บังคับการและสถานีตารวจที่อยู่ในเขตอานาจ ตั้งแต่ระดับผู้กากับการลง
มาต่อผู้บัญชาการที่เป็นผู้บังคับบัญชา
(๕) สั่งให้ข้าราชการตารวจตั้งแต่ระดับผู้กากับการลงไปไปช่วย
ราชการในส่ ว นราชการอื่ น ที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด ตามความจ าเป็ น เป็ น การ
ชั่ ว คราวไม่ เ กิ น หกเดื อ น ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์
ของทางราชการจะสั่งให้ไปช่วยราชการเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีก็ได้
แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาก่อน

- ร่างมาตรา 60 อยู่ในหมวด 2
ตาแหน่งและการกาหนตาแหน่ง
ของลั ก ษณะ 7
ระเบี ย บ
ข้าราชการตารวจ แห่ง พ.ร.บ.
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑๕
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ตารวจแห่งชาติ หรือกองบัญชาการ มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่ง
(๖) เสนอแนะและให้ความเห็นในการพิจารณาความดีความชอบ
การของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตารวจระดับ ส.๕ และ ส.๔ ในสังกัด
และกองบั ญ ชาการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
(๗) พิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตารวจระดับ ส.๓
สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
ลงมาในสังกัด ในการพิจารณาดังกล่าวสาหรับผู้ดารงตาแหน่งตั้งแต่รอง
ผู้ ก ากั บ การลงมา ต้ อ งรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นด้วย
(๘) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และ
ประกาศของทางราชการ ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ
หน้าที่และอานาจของผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดในการกากับ
ดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตารวจที่สังกัดกองบัญชาการอื่น
และปฏิ บั ติ ร าชการประจ าอยู่ ใ นจั ง หวั ด นั้ น ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ค าสั่ ง ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
กองบั ญ ชาการหรื อ มติ ข องคณะรั ฐ มนตรี หรื อ การสั่ ง การของ
นายกรัฐมนตรีด้ว ย ในการนี้ ให้ มีอานาจสั่งการใด ๆ เพื่อให้เกิดการ
ประสานงานและความร่ว มมือกันในการปฏิ บัติห น้าที่ห รือยับยั้งการ
กระทาใด ๆ ของข้าราชการตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่ง ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
หรื อ กองบั ญ ชาการ มติ ข องคณะรั ฐ มนตรี หรื อการสั่ ง การของ
นายกรั ฐ มนตรี ไ ว้ ชั่ ว คราว แล้ ว รายงานส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
และกองบั ญ ชาการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
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ลักษณะ ๓
คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ
---------------มาตรา ๑๖ ให้ มี ค ณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่ ง ชาติ
คณะหนึ่ ง เรี ย กโดยย่ อ ว่ า "ก.ต.ช.“ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการก าหนด
นโยบายการบริ ห ารราชการตารวจ และกากับดูแลส านักงานตารวจ
แห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และ
กฎหมาย
มาตรา ๑๗ ให้ ก.ต.ช. ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ งนายกรั ฐ มนตรีม อบหมาย เป็น รอง
ประธานกรรมการ
(๓) ปลั ด กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม และผู้ อ านวยการส านั ก งบประมาณ เป็ น
กรรมการโดยตาแหน่ง
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาจานวนสองคน
ให้ ผู้ บั ญชาการตารวจแห่ งชาติเป็ น กรรมการและเลขานุการ
และให้ประธานกรรมการโดยคาแนะนาของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
แต่งตั้งข้าราชการตารวจยศพลตารวจตรีขึ้นไปจานวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๘ นอกจากอานาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ ให้ ก.ต.ช.
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ออกระเบี ย บ ประกาศ หรื อม มติ ในเรื่ องที่เ กี่ยวกั บการ
บริหารราชการตารวจ และวิธีปฏิบัติราชการของข้าราชการตารวจ ให้
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เป็นไปตามแบบแผนและนโยบายที่ ก.ต.ช. กาหนด
(๒) เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ วรรคสอง
(๓) พิ จ ารณาด าเนิ น การคั ด เลื อ กข้ า ราชการต ารวจเพื่ อ
ดาเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติเสนอ
(๔) ก าหนดกระบวนการและขั้ น ตอนในการกระจายอ านาจ
ระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติกับตารวจภูธรจังหวัด และราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ก.ต.ช. เห็นว่ามีความจาเป็นและเหมาะสม
(๕) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามที่ ก .ต.ช.
มอบหมาย
(๖) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารราชการตารวจ
ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละกฎหมายอื่ น ในการนี้ ให้ มี
คณะกรรมการตรวจสอบและติ ด ตามการบริ ห ารงานต ารวจขอ ง
กรุงเทพมหานคร จังหวัดและสถานีตารวจต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจในเขตพื้นที่ดังกล่าว
แล้วรายงาน ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
องค์ประกอบ การดารงตาแหน่งการพ้นจากตาแหน่งหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตารวจ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ต.ช. กาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่มี
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กฎหมายกาหนดไว้ให้เป็นอานาจหน้าที่ของ ก.ต.ช.
ระเบี ย บหรื อ ประกาศตาม (๑) เมื่ อ ได้ ป ระกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ (๒) ต้องมี
ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ ในด้านกฎหมาย การงบประมาณ
การพัฒนาองค์กร การวางแผน หรือการบริหารและจัดการ
มาตรา ๒๐ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นที่ปรึกษาของ
ข้าราชการการเมืองหรือของสมาชิกภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทน หรือไม่ก็ตาม
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คน
วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็ น ผู้ เ คยถูกลงโทษไล่ ออก ปลดออก หรือให้ ออกจาก
ราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
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(๙) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการหรือดารงตาแหน่ง
อื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
มาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราว
สี่ ล ะปี และอาจได้ รั บ แต่ งตั้ งใหม่ ได้ แต่ จ ะดารงตาแหน่ง เกิ น องวาระ
ติดต่อกันไม่ได้
ให้ กรรมการผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ซึ่งพ้น จากตาแหน่งตามวาระปฏิบั ติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๑
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปี
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐
(๕) ก.ต.ช. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
กรรมการทั้งหมดให้พ้นจากตาแหน่ งเนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสี ย
หรื อมี การกระท า หรื อมี คุ ณลั กษณะไม่ เหมาะสมต่ อการปฏิ บั ติ หน้ าที่
กรรมการ
ในกรณี ที่ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ พ้ นจากต าแหน่ งก่ อนวาระ ให้
ดาเนิ นการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันในกรณีนี้
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จะไม่ดาเนินการให้มีการสรรหาก็ได้
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ใน
ตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๓ การประชุ มของ ก.ต.ช. ต้ องมี กรรมการมาประชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชม ก.ต.ช. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ได้ ให้ กรรมการที่ มาประชุ มเลื อกกรรมการคนหนึ่ งเป็ น
ประธานในที่ประชุม
ประธานกรรมการและกรรมการโดยตาแหน่งจะมอบหมายบุคคลใด
ให้มาประชุมแทนไม่ได้
ให้ ก.ต.ช. มีอานาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติ
ของ ก.ต.ช.และของคณะอนุ กรรมการตามมาตรา ๑๘ (๕) และของ
คณะกรรมการตามมาตร ๑๘ (๖)
ลักษณะ ๔
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตารวจ
---------------มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการ
ตารวจคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.ตร.” ประกอบด้วย กรรมการ
จ านวนเจ็ ด คนซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ตามมาตรา ๒๗ กรรมการ
ก.พ.ค.ตร. ต้องทางานเต็มเวลา
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มาตรา ๒๖ ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มี อ ายุ ไ ม่ ต่ ากว่ า สี่ สิ บ ห้ า ปี แ ละไม่ เ กิ น เจ็ ด สิ บ ปี ใ นวั น ที่ ๑
มกราคมของปีที่มีการคัดเลือก
(๓) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) เคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า
(ข) เคยรับราชการเป็นข้าราชการตารวจในตาแหน่งตั้งแต่ผู้
บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(ค) เคยรั บ ราชการในต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่ า ผู้ พิ พ ากษาศาล
อุทธรณ์หรือเทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
(ง) เคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอัยการพิเศษฝ่าย
หรือเทียบเท่า
(จ) เคยเป็น ผู้ ส อนวิช าในสาขานิติ ศาสตร์ รัฐ ศาสตร์ รั ฐ
ประศาสนศาสตร์ หรื อวิ ช าที่ เกี่ ยวกั บการบริห ารราชการแผ่ นดิ นใน
สถาบัน อุด มศึ กษาของรั ฐ และด ารงตาแหน่ง หรื อเคยด ารงต าแหน่ ง
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ต้องดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
มาตรา ๒๗ ให้ มีคณะกรรมการคัดเลื อกกรรมการ ก.พ.ค.ตร.
ประกอบด้วย ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน รองประธานศาล
ฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ ก.ตร.
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ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.ตร. และให้เลขาธิการ ก.พ.
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีห น้าที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๖ จ านวนเจ็ ด คน โดยต้ อ งคั ด เลื อ กผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต าม
มาตรา ๒๖ (๓) (ข) อย่างน้อยหนึ่งคน และตามมาตรา ๒๖ (๓) (ค) หรือ
(ง) อย่างน้อยหนึ่งคน โดยให้คัดเลือกบุคคลสารองไว้ด้วยไม่น้อยกว่าสาม
คน ทั้งนี้ เว้นแต่จะไม่มีบุคคลในประเภทนั้น ๆ ให้คัดเลือก
เมื่อพ้นกาหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
แล้ ว แต่ กรณี แล้ ว ให้ ผู้ ได้ รับคั ดเลื อกตามวรรคสองประชุ มและเลื อ ก
กั น เองเป็ น ประธานกรรมการ ก.พ.ค.ตร. คนหนึ่ ง และกรรมการ
และเลขาธิการคนหนึ่ง แล้วเสนอให้นายกรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง
ให้ผู้บัญชาการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจเป็น
ผู้ช่วยเลขาธิการ ของ ก.พ.ค.ตร.
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกาหนด
มาตรา ๒๘ กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) และต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของ
รัฐหรือบุคคลใด
(๒) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
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(๓) ไม่ เ ป็ น กรรมการในองค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลใน
หน่วยงานของรัฐ
(๔) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิช าชีพอย่างอื่นหรือดารงตาแหน่ง
หรื อ ประกอบการใด ๆ หรื อ เป็ น กรรมการในหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
เอกชน ทั้งนี้ อันมีลักษณะเป็นการขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่
มาตรา ๒๙ ผู้ ไ ด้ รั บ คัด เลื อ กเป็ นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ผู้ ใ ดมี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) หรือมาตรา ๒๘ (๑)
(๒) (๓) หรื อ (๔) ผู้ นั้ น ต้ อ งลาออกจากการเป็ น บุ ค คลซึ่ ง มี ลั ก ษณะ
ต้องห้ามหรือแสดงหลั กฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิ กการประกอบ
อาชีพ หรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ต่อผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ค.ตร. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก
ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. มิได้ลาออก
หรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการดังกล่าว
ภายในเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า ผู้นั้นมิเคยได้รับคัดเลือก
เป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. และให้ถือว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นรายชื่อสารอง
เป็นผู้ได้รับเลือกแทนและให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ผู้ได้รับ
เลือกแทนดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม แต่ระยะเวลาสิบห้าวันให้นับแต่วันที่
ได้รับเลือกแทน
มาตรา ๓๐ กรรมการ ก.พ.ค.ตร. มีวาระการดารงตาแหน่งหกปี
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อยู่ใน
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ตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ ก.พ.ค.ตร. ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๓๑ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการ
ก.พ.ค.ตร. พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๒๘
(๕) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ
เว้ น แต่ เ ป็ น การรอการลงโทษในความผิ ด อั น ได้ ก ระท าโดยประมาท
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่าเสมอตามระเบียบ
ของ ก.พ.ค.ตร.
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. เท่าที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า ก.พ.ค.ตร. ประกอบด้วยกรรมการ
ก.พ.ค.ตร. เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค.ตร. พ้นจาก
ต าแหน่ ง ตามวาระ ให้ ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กด าเนิ น การคั ด เลื อ ก
กรรมการ ก.พ.ค.ตร. แทนกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
โดยเร็ว
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มาตรา ๓๒ ก.พ.ค.ตร. มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อ ก.ตร. เพื่อให้ ก.ตร. ดาเนินการจัดให้มีหรือ
ปรับปรุงนโยบาย การบริห ารงานบุคคลในส่ว นที่เกี่ยวกับการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๓๓ (๒)
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๔๐
(๔) พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๔๒
(๕) ออกกฎ ก.พ.ค.ตร. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค.ตร. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
(๖) ปฏิบัติ การอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ห รือกฎหมายอื่น
กาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของ ก.พ.ค.ตร.
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๒) และ (๓) ก.พ.ค.ตร. ต้องพิจารณา
และวินิจฉัยด้วยตนเอง จะมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดเป็นผู้
พิ จ ารณาหรื อ วิ นิ จ ฉั ย แทนมิ ไ ด้ ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น
ตามวรรคหนึ่ ง ก.พ.ค.ตร. อาจแต่งตั้ งคณะบุค คลหรือ มอบหมายให้
บุคคลใด เพื่อศึกษาหรือพิจารณาเสนอแนะต่อ ก.พ.ค.ตร. เพื่อพิจารณา
และมีมติต่อไปได้
คาวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ตาม (๓) ถ้าเป็นการวินิจฉัยว่ากฎ
ก.ตร. ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ให้คาวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด
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มาตรา ๓๓ ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา และ
ให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางตามพระราชกฤษฎี ก า
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง
ในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวินิจฉัยหรือเพื่อดาเนินการอย่าง
ใดในหน้าที่ให้ประธานและกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เลขาธิการ และผู้ช่วย
เลขาธิการได้รับเบี้ยประชุมตามที่ ก.ตร. กาหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๔ การประชุมของ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นไปตามระเบียบที่
ก.พ.ค.ตร. กาหนด
ลักษณะ 5
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตารวจ
---------------มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตารวจ
คณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า “ก.ร.ตร.” มีหน้าที่และอานาจพิจารณาเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม
ของประชาชนจากการกระทาหรือไม่กระทาการของข้าราชการตารวจ
อันมิชอบ หรือการประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมและเสื่อมเสียแก่เกียรติ
ศั ก ดิ์ ข องต ารวจ กระท าผิ ด วิ นั ย หรื อ ละเมิ ด ประมวลจริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของต ารวจ ประกอบด้ ว ย ประธาน ก.ร.ตร. และ
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กรรมการ ก.ร.ตร. ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประชุมร่วมกันคัดเลือก จานวนหนึ่งคน
(๒) ผู้ซึ่งเคยรับราชการในตาแหน่งตั้งแต่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
หรือเทียบเท่าขึ้นไปและได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการข้าราชการตุลาการ
จานวนหนึ่งคน
(๓) ผู้ซึ่งเคยรับราชการในตาแหน่งตั้งแต่อัยการพิเศษฝ่ายหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปและได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการอัยการ จานวนหนึ่งคน
(๔) ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตารวจในตาแหน่งตั้งแต่
ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป จานวนสามคน ซึ่ง ก.ตร. คัดเลือกจาก
บุคคลและตามวิธีการที่กาหนดในมาตรา ๓๖
(๕) ทนายความซึ่งประกอบอาชีพทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า
ยี่สิบปี ซึ่งสภาทนายความคัดเลือกจานวนหนึ่งคน
(๖) ผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตาบลจานวนสอง
คน ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ในระดั บ ชาติ ข องสภาองค์ ก รชุ ม ชนต าบลคั ด เลื อ ก
โดยอย่างน้อยต้องเป็นสตรีจานวนหนึ่งคน
ให้จเรตารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ ก.ร.ตร. และ
ให้ ก.ร.ตร. มีอานาจแต่งตั้งข้าราชการตารวจที่ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ผู้ บั ง คั บ การหรื อ เที ย บเท่ า ในส านั ก งานจเรต ารวจจ านวนไม่ เ กิ น
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.ร.ตร.
เมื่อได้กรรมการ ก.ร.ตร. ไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแล้ว ให้กรรมการ
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ประชุ ม คั ด เลื อ กกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) คนหนึ่ ง เป็ น
ประธาน ก.ร.ตร. ในการประชุมดังกล่ าว ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ในระหว่างที่มีกรรมการ ก.ร.ตร.ยังไม่ครบจานวน
ดังกล่าวให้ถือว่า ก.ร.ตร. ประกอบด้วยจานวนเท่าที่มีอยู่ไปพลางก่อน
ให้สานักงานตารวจแห่งชาติประกาศรายชื่อ ก.ร.ตร. ในราชกิจจานุเบกษา
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
มาตรา ๓๖ ในการคัดเลือกกรรมการ ก.ร.ตร. ตามมาตรา ๓๕
(๔) ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ก.ตร. คัดเลือกจากผู้ได้รับเลือกให้เป็น ก.ตร. ตามมาตรา ๑๔
(๕) (ก) โดยให้ ถ ามความสมั ค รใจของผู้ ไ ด้ รั บ คะแนนสู ง สุ ด เรี ย ง
ตามลาดับคะแนนที่ได้รับเลือกตามมาตรา ๑๘ (๔) จนกว่าจะได้ครบ
จานวน
(๒) ในกรณีที่มี ผู้ ส มั ครใจไม่ค รบจ านวนที่ จะต้ องคั ดเลื อก ให้
คัดเลือกจากผู้สมัครใจจากบัญชีสารองตามมาตรา ๑๘ เรียงตามลาดับ
คะแนนที่ได้รับเลือกจนกว่าจะได้ครบจานวน
(๓) เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ
ก.ร.ตร. แล้ว ให้พ้นจากตาแหน่ ง ก.ตร. และให้แต่งตั้งผู้ได้รับคะแนน
ถัดไปจากบัญชีสารองตามมาตรา ๑๘ (๔) เป็น ก.ตร. แทน
(๔) ในกรณีที่ ก.ตร. คัดเลือกบุคคลจากบัญชีสารองตาม (๓) ให้
ผู้นั้นพ้นจากบัญชีสารองตามมาตรา ๑๘
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มาตรา ๓๗ กรรมการ ก.ร.ตร. ต้องมีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีและไม่เกิน
เจ็ดสิบปีในวันได้รับเลือก มีสุขภาพแข็งแรงมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖
วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐)
มาตรา ๓๘ กรรมการ ก.ร.ตร. มีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปีและ
ให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ให้กรรมการ ก.ร.ตร. ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่ากรรมการ ก.ร.ตร. ซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่
ให้นาความในมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับแก่การประชุม ก.ร.ตร. โดย
อนุโลม โดยให้อานาจของ ก.ตร. ตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ เป็นอานาจ
ของ ก.ร.ตร.
มาตรา ๓๙ ให้กรรมการ ก.ร.ตร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาได้รับ
เงินประจาตาแหน่ง ประโยชน์ตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เช่นเดียวกับกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ส่วนกรรมการ ก.ร.ตร. อื่น ให้ได้รับ
ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๐ ในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อานาจของ ก.ร.ตร.
ก.ร.ตร. จะมีมติให้กรรมการ ก.ร.ตร. คนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติหน้าที่
แทน ก.ร.ตร. ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ร.ตร. กาหนด
มาตรา ๔๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ร.ตร. ให้
จเรตารวจแห่งชาติจัดให้ข้าราชการตารวจในสานักงานจเรตารวจมา
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ก.ร.ตร. ตามที่ ก.ร.ตร. มอบหมาย
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ทั้งนี้ ตามจานวนและระดับตาแหน่งตามที่ ก.ร.ตร. กาหนด
ในการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบเพื่ อ เลื่ อ นเงิ น เดื อ นของ
ข้าราชการตารวจตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาพิ จารณาตามมติของ
ก.ร.ตร. แต่มติของ ก.ร.ตร. ต้องสอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
มาตรา ๔๒ ผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทาหรือไม่
กระทาการ ของข้าราชการตารวจอันมิช อบ หรือพบเห็ นข้าราชการ
ต ารวจประพฤติ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ เ หมาะสมและเสื่ อ มเสี ย แก่ เ กี ย รติ ศั ก ดิ์
ของต ารวจ กระท าผิ ด วิ นั ย หรื อ ละเมิ ด ประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจ ให้มีสิทธิร้องเรียนต่อ ก.ร.ตร. ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ร.ตร. กาหนด หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จาเป็นและไม่เป็นการสร้างภาระแก่
ประชาชนเกินสมควร
มาตรา ๔๓ เมื่อความปรากฏต่อ ก.ร.ตร. ไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่า
จะมี ผู้ ร้ อ งเรี ย น หรื อ ไม่ ว่ า ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดกระท าการหรื อ ไม่
กระท าการอัน มิช อบ หรื อมี ความประพฤติ หรื อปฏิบั ติไ ม่เ หมาะสม
และเสื่ อมเสี ยแก่ เกี ยรติศั กดิ์ข องตารวจ กระทาผิ ด วินัย หรือ ละเมิ ด
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ ให้ ก.ร.ตร. มีอานาจไต่
สวนข้อเท็จจริง โดย ก.ร.ตร. จะดาเนินการไต่สวนเองหรือมอบหมายให้
ข้าราชการตารวจในสานักงานจเรตารวจดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง
เบื้องต้นเพื่อรายงานต่อ ก.ร.ตร. ตามประเด็นที่ ก.ร.ตร. กาหนด หรือใน
กรณีที่เห็นว่ามิใช่เรื่องที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยตรง

หมายเหตุ

๓๑
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

จะส่ ง เรื่ อ งให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาด าเนิ น การทางวิ นั ย แล้ ว รายงานผลให้
ก.ร.ตร. ทราบก็ได้
ในกรณีที่ ก.ร.ตร. พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง
แต่ถ้า ก.ร.ตร.วินิจฉัยว่ากรณีเป็นการกระทาผิดวินัย ให้ ก.ร.ตร. ส่ ง
ส านวนการพิ จ ารณาและค าวิ นิ จ ฉั ย พร้ อ มพยานหลั ก ฐานให้
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจเพื่ อ พิ จ ารณาโทษโดยเร็ ว ต่ อ ไป โดย
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาไม่ ต้ อ งด าเนิ น การสื บ สวนหรื อ สอบสวนอี ก เว้ น แต่
ผู้บังคับบัญชามีพยานหลักฐานใหม่ที่แสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้มีการ
กระทาความผิ ดตามที่กล่าวหาหรือกระทาความผิ ดในฐานความผิดที่
แตกต่างจากที่ถูกกล่าวหา จะขอให้ ก.ร.ตร. พิจารณาทบทวนก็ได้ โดย
ทาเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งพยานหลักฐานให้ ก.ร.ตร. ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับสานวนจาก ก.ร.ตร. แต่หากกรณีใดมีลักษณะเป็นการ
ทุจริต ให้ ก.ร.ตร. ส่ งสานวนพร้อมพยานหลั กฐานให้ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
แล้วแต่กรณี โดยในกรณีที่ ก.ร.ตร. มีคาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระทา
ผิดวินัย ก.ร.ตร. จะสั่งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาดาเนินการทาง
วิ นั ย โดยไม่ ต้ อ งรอผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ห รื อ คณะกรรมการป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐก็ได้ และในกรณีที่เห็นว่าเป็นการสมควร
เพื่อระงับความเดือดร้อนของประชาชนหรือป้องกันความเสียหายต่อ
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ราชการจะให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง พั ก ราชการผู้ นั้ น ไว้ ก่ อ นก็ ไ ด้ ในกรณี
เช่นนั้น ให้ผู้ บังคับบัญชามีห น้าที่และอานาจสั่งพักราชการไว้จนกว่า
การดาเนินการทางวินัยจะแล้ ว เสร็จ โดยให้ ถือว่า การสั่ งพักราชการ
ดังกล่าวเป็นการสั่งพักราชการตามมาตรา ๑๒๓
การไต่สวนและการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี การ
ที่ ก.ร.ตร. กาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีมาตรการในการรักษาความลับ
เกี่ยวกับผู้ ร้องเรียนหรือกล่ าวโทษ มาตรการในการดาเนินการให้เกิด
ความรวดเร็วและการรับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาด้วย
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ในกรณีที่ ก.ร.ตร. พิจารณาแล้วเห็นว่าแม้กรณีจะไม่มีมูลเพราะ
เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของ ก.ตร. แต่ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ หรื อ มติ ก.ตร. นั้ น ไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี ให้ ก.ร.ตร. เสนอแนะไปยังคณะรัฐ มนตรี ก.ตร. หรื อ
หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ ปรับ ปรุ งระเบี ยบ ข้ อบั ง คับ หรือ มติ
ก.ตร. นั้นใหม่ได้
มาตรา ๔๔ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น ให้ ก.ร.ตร. และ
ข้าราชการตารวจ ที่ ก.ร.ตร. มอบหมายตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ ง
มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) เรียกผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นใด
มาชี้แจงหรือแสดงความเห็น หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
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(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ประกอบการพิจารณา โดยให้นาความในมาตรา ๑๒๐ มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม
(๒) แจ้งผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตารวจที่ถูกร้องเรียนเพื่อ
พิจารณาสั่งให้ข้าราชการตารวจผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นการชั่วคราว
ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ในการด าเนิ นการตาม (๑) ในส่ ว นที่ เ กี่ย วกั บ ผู้ ร้ อ งเรีย นและ
พยาน ผู้เรียกต้องคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนและพยาน และ
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือภาระเกินสมควร เพื่อการนี้ ก.ร.ตร.
จะก าหนดให้ มี ม าตรการในการคุ้ ม ครองผู้ ร้ อ งเรี ย นและพยานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร.ตร. กาหนด หรือในกรณีที่เห็นสมควรจะ
มอบหมายให้สานักงานคุ้มครองพยาน กระทรวงยุติธรรม ดาเนินการ
เพื่อคุ้มครองพยานให้ก็ได้ และเพื่อการนี้ ให้ถือว่าผู้ร้ องเรียนและพยาน
ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา
ให้ ก.ร.ตร. กาหนดหลัก เกณฑ์ว่า ด้ว ยอัต ราและวิธีก ารจ่า ย
ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนพยาน กรณีที่จาเป็นต้องให้
พยานมาให้ ถ้ อ ยค าเพิ่ ม เติ ม ต่ อ หน้ า ก.ร.ตร. หลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว
ให้ใช้ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ
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(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ลักษณะ ๔
ยศตารวจและชั้นข้าราชการตารวจ
---------------มาตรา ๒๔ ยศตารวจมีตามลาดับดังต่อไปนี้
พลตารวจเอก
พลตารวจโท
พลตารวจตรี
พันตารวจเอก
พันตารวจโท
พันตารวจตรี
ร้อยตารวจเอก
ร้อยตารวจโท
ร้อยตารวจตรี
ดาบตารวจ
จ่าสิบตารวจ
สิบตารวจเอก
สิบตารวจโท
สิบตารวจตรี

มาตรา ๔๕ ให้ ส านั ก งานจเรต ารวจท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน
ธุรการ ช่ว ยเหลื อ และสนับสนุนการปฏิบัติห น้าที่ของ ก.ร.ตร. และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ร.ตร. มอบหมาย
ลักษณะ ๖
ยศตารวจและชั้นข้าราชการตารวจ
---------------มาตรา ๔๖ ยศตารวจมีตามลาดับดังต่อไปนี้
พลตารวจเอก
พลตารวจโท
พลตารวจตรี
พันตารวจเอก
พันตารวจโท
พันตารวจตรี
ร้อยตารวจเอก
ร้อยตารวจโท
ร้อยตารวจตรี
ดาบตารวจ
จ่าสิบตารวจ
สิบตารวจเอก
สิบตารวจโท
สิบตารวจตรี

หมายเหตุ
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ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ว่าที่ยศใดให้ถือเสมือนมียศนั้น ถ้าผู้ซึ่งมียศตารวจเป็นหญิง ให้
เติมคาว่า “ หญิง ” ท้ายยศตารวจนั้นด้วย
มาตรา ๒๕ ชั้นข้าราชการตารวจมีดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตารวจตรีขึ้นไป
(๒) ชั้ น ประทวน ได้ แ ก่ ผู้ มี ย ศสิ บ ต ารวจตรี สิ บ ต ารวจโท
สิบตารวจเอก จ่าสิบตารวจ และดาบตารวจ
(๓) ชั้นพลตารวจ ได้แก่ พลตารวจสารอง
พลตารวจส ารอง คือผู้ ที่ได้รับ การบรรจุ เป็นข้าราชการตารวจ
โดยได้ รั บ การคั ด เลื อ กหรื อ สอบแข่ ง ขั น เข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมใน
สถานศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
มาตรา ๒๖ การแต่งตั้งยศตารวจชั้นสัญญาบัตร ให้เป็นไปตาม
หลั กเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร. และให้ ทาโดยประกาศ
พระบรมราชโองการ
การแต่งตั้งยศตารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ อาจกระทาได้
โดยประกาศพระบรมราชโองการ
ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ป ระกาศพระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ ง ยศ
ตารวจชั้นสั ญญาบั ตรจะแต่งตั้งว่าที่ยศตารวจชั้นสั ญญาบัตรเป็นการ
ชั่วคราวก็ได้ โดยให้ผู้มีอานาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
(๑) ตั้งแต่ว่าที่ยศพลตารวจตรีขึ้นไป ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง
แต่งตั้ง
(๒) ตั้งแต่ว่าที่ยศร้อยตารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าว่าที่ยศพัน

ว่าที่ยศใดให้ถือเสมือนมียศนั้น ถ้าผู้ซึ่งมียศตารวจเป็นหญิง ให้
เติมคาว่า “หญิง” ท้ายยศตารวจนั้นด้วย
มาตรา ๔๗ ชั้นข้าราชการตารวจมีดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตารวจตรีขึ้นไป
(๒) ชั้ น ประทวน ได้ แ ก่ ผู้ มี ย ศสิ บ ต ารวจตรี สิ บ ต ารวจโท
สิบตารวจเอก จ่าสิบตารวจ และดาบตารวจ
(๓) ชั้นพลตารวจ ได้แก่ พลตารวจสารอง
พลตารวจสารอง คือ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตารวจ
โดยได้ รั บ การคั ด เลื อ กหรื อ สอบแข่ ง ขั น เข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมใน
สถานศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
มาตรา ๔๘ การแต่งตั้งยศตารวจชั้นสัญญาบัตร ให้เป็นไปตาม
หลั กเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร. และให้ ทาโดยประกาศ
พระบรมราชโองการ
การแต่งตั้งยศตารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ อาจกระทาได้
โดยประกาศพระบรมราชโองการ
ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ป ระกาศพระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ ง ยศ
ตารวจชั้นสัญญาบัตร จะแต่งตั้งว่าที่ยศตารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นการ
ชั่วคราวก็ได้ โดยให้ผู้มีอานาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
(๑) ตั้งแต่ว่าที่ยศพลตารวจตรีขึ้นไป ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง
แต่งตั้ง
(๒) ตั้งแต่ว่าที่ยศร้อยตารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าว่าที่ยศพัน
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ตารวจเอก ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง

ตารวจเอก ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง

มาตรา ๒๗ การแต่งตั้งยศตารวจชั้นประทวน ให้ ผู้ บัญชาการ
ตารวจแห่ ง ชาติ หรื อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาระดั บ ผู้ บั ญ ชาการขึ้น ไปซึ่ งได้รั บ
มอบหมายจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
การแต่งตั้งยศตารวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ
ก.ตร.
มาตรา ๒๘ การถอดหรือการออกจากยศตารวจชั้นสัญญาบัตร
ให้เป็นไปตามระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ และให้ทาโดยประกาศ
พระบรมราชโองการ
มาตรา ๒๙ การให้ออกจากว่าที่ยศตารวจชั้นสัญญาบัตรหรือการ
ถอดหรือการออกจากยศตารวจชั้นประทวน ให้ผู้มีอานาจสั่งตามมาตรา
๒๖ วรรคสาม หรื อ มาตรา ๒๗ แล้ ว แต่ ก รณี สั่ ง ได้ ต ามระเบี ย บ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ลักษณะ ๕
คณะกรรมการข้าราชการตารวจ
--------------มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการตารวจคณะหนึ่งเรียก
โดยย่อว่า "ก.ตร." ประกอบด้วย

มาตรา ๔๙ การแต่งตั้งยศตารวจชั้นประทวน ให้ ผู้ บัญชาการ
ต ารวจแห่ ง ชาติ ห รื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ผู้ บั ง คั บ การขึ้ น ไปซึ่ ง ได้ รั บ
มอบหมายจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
การแต่งตั้งยศตารวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ
ก.ตร.
มาตรา ๕๐ การถอดหรือการออกจากยศตารวจชั้นสัญญาบัตร
ให้เป็นไปตามระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ และให้ทาโดยประกาศ
พระบรมราชโองการ
มาตรา ๕๑ การให้ออกจากว่าที่ยศตารวจชั้นสั ญญาบัตรหรือ
การถอดหรือการออกจากยศตารวจชั้นประทวน ให้ผู้มีอานาจสั่งตาม
มาตรา ๔๘ วรรคสาม หรือมาตรา ๔๙ แล้วแต่กรณี สั่งได้ตามระเบียบ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ลักษณะ ๓
คณะกรรมการข้าราชการตารวจ
---------------มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการตารวจคณะหนึ่ง เรียก
โดยย่อว่า “ก.ตร.” ประกอบด้วย

- คณะกรรมการข้าราชการตารวจ
(ก.ตร.) แห่งร่าง พ.ร.บ.ตารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. .... (ยุบ ก.ต.ช.
รวมกับ ก.ตร.)
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(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการข้าราชการตารวจ
(๒) ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ เป็ น รองประธานกรรมการ
ข้าราชการตารวจ
(๓) เลขาธิการ ก.พ. จเรตารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการข้าราชการตารวจโดยตาแหน่ง
(๔) กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ งได้รับเลือกจาก
วุฒิสภาจานวนสองคน
ให้ผู้บัญชาการสานั กงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจเป็น
เลขานุ การ และรองผู้ บัญชาการสานั กงานคณะกรรมการข้าราชการ
ตารวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

(๑) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และจเรตารวจแห่งชาติ เป็น
กรรมการ
(๔) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการ ก.พ.
อัยการสูงสุด และเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม เป็นกรรมการ
(๕) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กตามมาตรา ๑๘
ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตารวจในตาแหน่ง
ตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไปจานวนสามคน แต่ต้องเป็นผู้ซึ่งพ้น
จากความเป็นข้าราชการตารวจไปแล้วเกินหนึ่งปี
(ข) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการตารวจจานวนสามคน
โดยกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) หารือร่วมกันเสนอชื่อบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ จานวนหกคน
แล้วให้ข้าราชการตารวจเลือกให้เหลือสามคน
ให้ผู้บัญชาการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจเป็น
เลขานุการ และรองผู้ บัญชาการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ตารวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ต้ อ งมาประชุม ด้ ว ยตนเอง
จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใดมาประชุมแทนมิได้
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มาตรา ๓๑ ให้ ก.ตร. มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการตารวจและจัดระบบราชการตารวจ รวมตลอดทั้งการอบรม
และพัฒนาข้าราชการตารวจ ในการนี้หาก ก.ต.ช. ได้กาหนดระเบียบ
แบบแผนและนโยบายไว้เป็นการทั่วไป การกาหนดในเรื่องดังกล่าวของ
ก.ตร. ต้อง สอดคล้องกับ ระเบี ยบแบบแผนและนโยบายของ ก.ต.ช.
และให้ ก.ตร. แจ้งการดาเนินการนั้นให้ ก.ต.ช. ทราบด้วย
(๒) ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ หรือ
มีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กากับดูแล ตรวจสอบ และแนะนา เพื่อให้สานักงานตารวจ
แห่ ง ชาติ บ ริ ห ารงานบุ คคลให้ เป็ น ไปตามพระราชบัญญั ตินี้ และให้ มี
อานาจออกระเบียบให้สานักงานตารวจแห่งชาติรายงานเกี่ยวกับการ
สอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดาเนินการทาง
วิ นั ย การออกจากราชการ และการปฏิ บั ติ ก ารอื่ น เกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงิน
ประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลอื่น
สาหรับข้าราชการตารวจให้เหมาะสม
(๕) กาหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดื อนที่ควร
ได้รับสาหรับวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่าง ๆ
(๖) กาหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการ

มาตรา ๑๕ ให้ ก.ตร. มีหน้าที่และอานาจกาหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การบริ หารราชการตารวจ และกากับดูแลสานักงานตารวจ
แห่งชาติให้ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ มติคณะรัฐมนตรี
และระเบียบแบบแผน รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) กาหนดนโยบายและมาตรฐานการบริห ารงานบุคคลของ
ข้าราชการตารวจ และจัดระบบราชการตารวจ รวมตลอดทั้ง นโยบาย
และมาตรฐานการอบรมและพัฒนาข้าราชการตารวจ
(๒) ภายใต้บังคับมาตรา ๖๙ ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อกาหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารราชการตารวจ วิธีปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการตารวจ การพัฒนาระบบงานตารวจ การบริหารงาน
บุคคล เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบกระเทือน
ต่ออานาจในการแต่งตั้งและโยกย้ายของผู้บัญชาการ
(๓) เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ วรรคสาม
(๔) ก าหนดกระบวนการและขั้ น ตอนในการกระจายอ านาจ
ระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติกับ กองบัญชาการ ตารวจภูธรจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) กาหนดมาตรฐานขั้นต่าเกี่ยวกับอัตรากาลังพล อุปกรณ์ และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีตารวจและตารวจภูธร
จังหวัด ซึ่งอย่างน้อยต้องกาหนดอัตรากาลังพลขั้นต่าของแต่ละสายงาน
ตามมาตรา ๕๓ (๓) ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการอานวยความ
ยุติธรรมและให้บริการแก่ประชาชน โดยการกาหนดจานวนพนักงาน
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บริหารงานบุคคลตามพระราช
บัญญัตินี้
(๗) พิจารณาอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด
และการควบคุมเกษียณอายุ
ของข้าราชการตารวจ
(๘) ในกรณี ที่ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า การปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การ
บริ ห ารงานบุ ค คลของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติไ ม่ เหมาะสมหรือ ไม่
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีมติสั่งการให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
ปฏิบัติการให้ถูกต้องเหมาะสมถ้าสานักงานตารวจแห่งชาติไม่ปฏิ บัติการ
ตามมติดังกล่าว ให้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการ
ต่อไป
(๙) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามที่ ก.ตร.
มอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตราอื่นแห่ง
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
กฎ ก.ตร. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

สอบสวนในสถานีตารวจและกองบังคับการให้คานึงถึงปริมาณงาน และ
ต้องจัดให้มีพนักงานสืบสวนในการสอบสวนจานวนที่เพียงพอ และให้มี
ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนในจานวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน
(๖) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการตารวจ
ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละกฎหมายอื่ น ในการนี้ ให้ มี
คณะกรรมการตรวจสอบและติ ด ตามการบริ ห ารงานต ารวจของ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดและสถานีตารวจต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจในเขตพื้นที่ดังกล่าว
แล้วรายงาน ก.ตร. เพื่อพิจารณาดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
องค์ ป ระกอบ การด ารงต าแหน่ ง การพ้ น จากต าแหน่ ง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาและอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารราชการตารวจให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ ก.ตร. กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๗) ก ากับดูแ ลการแต่งตั้งและโยกย้ายข้ าราชการตารวจของ
ผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎ ก.ตร.
โดยเคร่งครัด
(๘) ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการตารวจ
เพื่ อ รั ก ษาความเป็ น ธรรมและมาตรฐานด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล
รว มทั้ ง การตรว จสอบและติ ด ตามการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตา ม
พระราชบัญญัตินี้
(๙) เกลี่ ย อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการต ารวจไปให้ ส ถานี ต ารวจให้
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เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และกากับดูแลการจัดสรรงบประมาณให้แก่
ส่วนราชการในหน่วยปฏิบัติให้เพียงพอ
(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ และ
การปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัตินี้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
(๑๑) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงิน
ประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่น
สาหรับข้าราชการตารวจให้เหมาะสม
(๑๒) กาหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่ควร
ได้รับสาหรับวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่าง ๆ
(๑๓) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๔) พิจารณาอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด
และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตารวจ
(๑๕) ในกรณี ที่ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า การปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ
การบริ ห ารงานบุ ค คลของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตาม
หลั กเกณฑ์ต ามพระราชบัญญัตินี้ ให้ มีมติสั่ งการให้ ส านัก งานตารวจ
แห่งชาติปฏิบัติการให้ถูกต้องเหมาะสม ถ้าส านั กงานตารวจแห่งชาติ
ไม่ปฏิบัติการตามมติดังกล่าว ให้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
และสั่งการต่อไป ในการนี้ให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้ผู้บัญชาการ

หมายเหตุ
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ตารวจแห่ งชาติและผู้ มีห น้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของ ก.ตร.
ดังกล่าว พ้นจากตาแหน่งเพื่อไปดารงตาแหน่งอื่นได้
(๑๖) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามที่ ก.ตร.
มอบหมาย
(๑๗) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น กฎ ก.ตร. เมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๓๒ เพื่ อ รั ก ษาความเที่ ย งธรรมในการแต่ ง ตั้ ง และ
โยกย้ายข้าราชการตารวจ ให้ ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชตารวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอน กฎ
ก.ตร. ดังกล่าวมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓๓ กรรมการข้ า ราชการต ารวจผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งมี
มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕) นอกจาก
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามมาตรา ๒๐ และต้องไม่เป็น ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ (๕) (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณีแล้ว ต้อง
ข้าราชการหรือกลับเข้ารับราชการสาหรับกรรมการข้าราชการตารวจ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) และต้องไม่เป็นข้าราชการตารวจ
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
สาหรับกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข)
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปี
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของ
(๓) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ ก.ตร. เป็นผู้วินิจฉัย
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือดารงตาแหน่งใด ๆ
ในพรรคการเมือง
(๕) ไม่ เ ป็ น คนไร้ ค วามสามารถ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ

มาตรา ๓๓ ยกเลิกโดยประกาศ
คสช. ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า
ด้วยตารวจแห่งชาติ
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คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็ นผู้ เ คยถูกลงโทษไล่ ออก ปลดออก หรือให้ ออกจาก
ราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๙) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่ ง
อื่นใด ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕) (ข) ต้องมีคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) เคยรับราชการในตาแหน่ งไม่ ต่ากว่าอธิบดี ห รือ เทีย บเท่ า
หรือไม่ต่ากว่า อธิบดีผู้พิพากษา หรือไม่ต่ากว่าอธิบดีอัยการ
(๒) เคยเป็นอาจารย์ประจาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในวิชา
สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยา หรือสาขา
อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน ของ ก.ตร. และดารงตาแหน่งหรือ
เคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ต้องดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าปี
(๓) ทางานหรือเคยทางานด้านประชาสังคมหรือคุ้มครองสิทธิ

หมายเหตุ
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มนุษยชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
(๔) ทางานหรือเคยทางานด้านสื่อสารมวลชนหรือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
มาตรา ๓๔ กรรมการข้าราชการตารวจจะเป็นกรรมการใน
ก.ต.ช. ในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่นายกรัฐ มนตรี และผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ

- มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยประกาศ
คสช. ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
ตารวจแห่งชาติ
มาตรา ๓๕ การเลือกกรรมการข้าราชการตารวจผู้ ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๑๗ การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕) - ม า ต ร า ๓ ๕ ย ก เ ลิ ก โ ด ย
ตามมาตรา ๓๐ ให้ดาเนินการดังนี้
ให้ ข้ า ราชการต ารวจ ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง ตั้ ง แต่ ร องผู้ ก ากั บ การหรื อ ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗
(๑) กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) เทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้เลือก
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
(ก) ให้ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่ผู้กากับการ พนักงาน
ว่าด้วยตารวจแห่งชาติ
สอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตาแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้เลือก
(๒) กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒)
(ข) ให้กรรมการข้าราชการตารวจโดยตาแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๑) และ
ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐
(๒) (ก) เป็นผู้เลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร. แล้ว
เสนอไปยังคณะรัฐมนตรี เมื่อได้รับอนุมั ติจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้นา
ความกราบบั งคมทูล เพื่ อทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าแต่งตั้ง พร้อมกั บ
กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก)
มาตรา ๓๖ การเลือกกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๑๘ การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕) - ม า ต ร า ๓ ๖ ม า ต ร า ๓ ๗
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ตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) ให้ประธาน ก.ตร. รับสมัครบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของการเป็ น กรรมการข้ า ราชการต ารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจัดส่งบัญชีรายชื่อบุคคลดังกล่าวโดยเรียงลาดับตาม
ตัวอักษรไปยังผู้ มีสิทธิ เลือกกรรมการข้าราชการตารวจผู้ ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๓๕ (๑) ก่อนวันเลือกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กกรรมการข้ า ราชการต ารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.

ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ก.ตร. มีมติเพื่อกาหนดวันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดให้มีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) ให้ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจประกาศรับ
สมัครรวมทั้งจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๖ ที่ ส มั ค รรั บ เลื อ กเป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ตามมาตรา ๑๔ (๕) (ก) และทาหนังสื อแจ้งประธาน ก.ตร. เพื่อจัดให้
กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ร่วมกันเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕) (ข)
(๓) ก่ อ นวั น เลื อ กเป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ ห้ า วั น ให้
เลขานุการ ก.ตร. ส่ งบัญชีรายชื่อบุคคลที่สมัครรับเลื อกและบุคคลที่
กรรมการโดยตาแหน่งคัดเลือกตาม (๒) โดยเรียงลาดับตามตัวอักษร
ไปยังผู้มีสิทธิเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗
(๔) ให้ ผู้ ที่ได้รับคะแนนสู งสุดเรียงตามล าดับบัญชีรายชื่อตาม
มาตรา ๑๔ (๕) ประเภท (ก) และประเภท (ข) เป็นผู้ได้รับเลือกเป็น
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และให้ ขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คะแนน
ลาดับถัดไปสาหรับประเภท (ก) จานวนสิบห้าคน และสาหรับประเภท (ข)
จานวนสามคนอยู่ในบัญชีสารอง ทั้งนี้ บัญชีสารองให้ใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะมีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้ ไม่สามารถ
เรี ย งล าดั บ คะแนนได้ ให้ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ จั บ สลากโดย

ยกเลิกโดยประกาศ คสช. ฉบั บ
ที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตารวจ
แห่งชาติ
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เปิดเผยเพื่อเรียงลาดับก่อนหลังจนครบจานวน
ห้ามผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใดสั่งการ ข่มขู่ หรือชักจูงด้วยประการใด ๆ
เพื่อให้เลือกหรือมิให้เลือกผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดฝ่ าฝืนวรรคสาม ให้ ถือว่าเป็นการกระทาผิ ด
วินัยอย่างร้ายแรง
ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรานี้
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๓๗ ในการเลื อ กกรรมการข้ า ราชการต ารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก)ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนมากตามลาดับ
ลงมาตามจานวนที่กาหนดไว้เป็นผู้ได้รับเลือก
ในกรณีที่มผี ู้ได้รับเลือกหลายคนได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้
ไม่ส ามารถเรี ย งล าดั บ ผู้ รั บ เลื อ กตามจ านวนที่จ ะพึงมี ได้ ให้ ประธาน
กรรมการข้าราชการตารวจทาการจับสลากเพื่อให้ได้รับเลือกจนครบจานวน
ให้ ขึ้ น บั ญชี ร ายชื่ อผู้ ซึ่ ง ไม่ ได้ รั บ เลื อ ก ซึ่ ง อยู่ ใ นอั น ดับ ถั ด จาก
ผู้ได้รับเลือกลงมาตามลาดับตามจานวนที่ ก.ตร. เห็นสมควรไว้ด้วย
มาตรา ๓๘ กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการ
มาตรา ๑๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปี
ดารงตาแหน่งคราวสี่ละปี และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ให้กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ให้ กรรมการผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบั ติ
ตามวาระปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไป จนกว่ า กรรมการข้ า ราชการต ารวจ หน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่

- มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยประกาศ
คสช. ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมาย
ว่าด้วยตารวจแห่งชาติ

๔๖
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

หมายเหตุ

(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

มาตรา ๓๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา
๓๘ กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓
(๒) ก.ตร. มีมติด้ว ยคะแนนเสี ย งไม่น้ อยกว่าสองในสามของ
จานวนกรรมการข้าราชการตารวจทั้งหมดพ้นจากตาแหน่ง เนื่องจากมี
ความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีการกระทาหรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการข้าราชการตารวจ
(๓) มีเหตุตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๔) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ
สภาสมาชิก สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะผู้บริหารท้องถิ่น

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่
ในบัญชีรายชื่อในประเภทนั้นตามมาตรา ๓๗ วรรคสามในอันดับ แรก
เป็นกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิแทนและให้อยู่ในตาแหน่ง
เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา
๓๐ (๒) (ข) พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระ ให้ ด าเนิ น การเลื อ ก

มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๙
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปี
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖
(๕) ก.ตร. มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของ
จานวนกรรมการทั้งหมดให้พ้นจากตาแหน่ง เนื่องจากมีความประพฤติ
เ สื่ อ ม เ สี ย ห รื อ มี ก า ร ก ร ะ ท า ห รื อ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
(๖) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือดารงตาแหน่งรองผู้บริหาร
ท้องถิ่น
(๗) ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ก.ร.ตร. ตามมาตรา ๓๖
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕)
(ก) หรือ (ข) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ ผู้ ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชี
สารองในประเภทนั้นตามมาตรา ๑๘ (๔) เรียงตามลาดับเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕) (ก) หรือ (ข) แทน แล้วแต่กรณี และให้
อยู่ในตาแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
การดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ที่ดารงตาแหน่ ง
แทน หากมีกาหนดเวลาไม่ถึงสองปี ไม่ให้นับเป็นวาระการดารงตาแหน่ง

- มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยประกาศ
คสช. ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมาย
ว่าด้วยตารวจแห่งชาติ

- มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยประกาศ
คสช. ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมาย
ว่าด้วยตารวจแห่งชาติ

๔๗
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

หมายเหตุ

(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่ งที่ว่างโดยให้นา
ความในมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การดารงตาแหน่งของกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒที่
ดารงตาแหน่งแทนหากมี กาหนดเวลาไม่ถึงสองปี ไม่ให้นับเป็นวาระการ
ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๓๘
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ
จะพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ให้ ด าเนิ น การจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กกรรมการข้ า ราชการต ารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในหกสิบวัน ก่อนวันครบวาระ
มาตรา ๔๒ การประชุ ม ก.ตร. ต้ อ งมี ก รรมการข้ า ราชการ
ตารวจมาประชุมไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการข้าราชการ
ตารวจทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการข้ า ราชการต ารวจไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการข้าราชการตารวจที่มาประชุมเลือก
กรรมการข้าราชการตารวจคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ให้ประธานกรรมการข้าราชการตารวจเป็นผู้ เรียกประชุมแต่ใน
กรณี ที่กรรมการข้าราชการตารวจไม่น้ อยกว่าหกคนร้องขอให้ เรียก
ประชุม ให้ประธานกรรมการข้าราชการตารวจเรียกประชุมภายในเจ็ด
วันนับแต่วันได้รับร้องขอ
ให้ ก.ตร. มอบอ านาจออกข้ อ บั ง คั บ ว่า ด้ ว ยการประชุม และ
การลงมติของ ก.ตร. และของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๓๑ (๙)

ตามมาตรา ๑๙

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตาแหน่ง - มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยประกาศ
ตามวาระ ให้ ดาเนินการจัดให้ มีการเลื อกกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ใหม่ คสช. ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง
ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมาย
ว่าด้วยตารวจแห่งชาติ
มาตรา ๒๓ การประชุม ก.ตร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติเป็นประธานในที่ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม แต่ในกรณีที่กรรมการ
ไม่น้ อยกว่าหกคนร้องขอให้ เรี ยกประชุ ม ให้ ประธานกรรมการเรีย ก
ประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับการร้องขอ
ให้ ก.ตร. มีอานาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติ
ของ ก.ตร. และของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๑๖)

๔๘
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

มาตรา ๔๓ ในกรณี ที่ ก.ตร. มี ห น้ า ที่ ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
มาตรา ๒๔ ในกรณี ที่ ก.ตร. มี ห น้ า ที่ ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ บั ญชาการตารวจแห่ งชาติเป็นผู้ เสนอเรื่องต่อ พระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ บัญชาการตารวจแห่ งชาติเป็นผู้ เสนอเรื่องต่อ
ก.ตร. แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิกรรมการคนหนึ่งคนใดที่จะเสนอ
ก.ตร. แต่ท้งั นี้ ไม่ตัดสิทธิกรรมการคนหนึ่งคนใดที่จะเสนอ
ลักษณะ ๗
ลักษณะ 6
ระเบียบข้าราชการตารวจ
ระเบียบข้าราชการตารวจ
----------------------------หมวด ๑
การจัดระเบียบราชการข้าราชการตารวจ
--------------มาตรา ๕๒ การจัดระเบียบข้าราชการตารวจตามพระราชบัญญัตินี้
ให้คานึงถึงระบบคุณธรรม ดังต่อไปนี้
(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง ต้องคานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
(๒) การบริห ารทรั พยากรบุคคล ต้องค านึงถึงผลสั มฤทธิ์และ
ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รและลั ก ษณะของงาน โดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
อย่างไม่เป็นธรรม
(๓) การพิ จารณาความดี ค วามชอบ การเลื่ อ นตาแหน่ง และ
การให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการตารวจต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดย
พิ จ ารณาจากอาวุ โ ส ผลงาน ศั ก ยภาพ และความประพฤติ และ
จะน าความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งหรื อ สั ง กั ด พรรคการเมื อ งมา

หมายเหตุ

๔๙
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

หมวด 1
ตาแหน่งและการกาหนดตาแหน่ง
---------------

ประกอบการพิจารณามิได้
(๔) การดาเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและ
โดยปราศจากอคติ
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
หมวด ๒
ตาแหน่งและการกาหนดตาแหน่ง
--------------มาตรา ๕๓ ต าแหน่ ง ข้ า ราชการต ารวจมี ๕ กลุ่ ม สายงาน
ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มสายงานบริหาร
(๒) กลุ่มสายงานอานวยการและสนับสนุน
(๓) กลุ่มสายงานสอบสวน
(๔) กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ได้แก่ สายงานที่เกี่ยวข้อง
กับ งานป้อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรม งานสื บ สวน และงานอื่ น ที่
ก.ตร. กาหนด
(๕) กลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะ
กลุ่มสายงานใดจะมีสายงานใด และตาแหน่งใดอยู่ในสายงานใด
ให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. กาหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการแบ่งสายงาน
ตามวรรคหนึ่ง

หมายเหตุ

๕๐
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมายเหตุ

(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

มาตรา ๔๔ ตาแหน่งข้าราชการตารวจมีดังต่อไปนี้
มาตรา ๕๔ ตาแหน่งข้าราชการตารวจประเภทที่มียศมีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๑) ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๒) จเรตารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๒) รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและจเรตารวจแห่งชาติ
(๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและรองจเรตารวจแห่งชาติ
(๔) ผู้บัญชาการ
(๔) ผู้บัญชาการและจเรตารวจ
(๕) รองผู้บัญชาการ
(๕) รองผู้บัญชาการและรองจเรตารวจ
(๖) ผู้บังคับการ
(๖) ผู้บังคับการ
(๗) รองผู้บังคับการ
(๗) รองผู้บังคับการ
(๘) ผู้กากับการ
(๘) ผู้กากับการ
(๙) รองผู้กากับ
(๙) รองผู้กากับการ
(๑๐) สารวัตร
(๑๐) สารวัตร
(๑๑) รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน
(๑๑) รองสารวัตร
(๑๒) ผู้บังคับหมู่
(๑๒) ผู้บังคับหมู่
(๑๓) รองผู้บังคับหมู่
(๑๓) รองผู้บังคับหมู่
ก.ตร. จะกาหนดให้มีตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยจะให้มีชื่อ
ก.ตร. จะกาหนดให้มีตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นโดยจะให้มีชื่อ
ตาแหน่งใดเทียบกับตาแหน่งตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยให้กาหนดไว้ในกฎ ก.ตร. ตาแหน่งใดเทียบกับตาแหน่งตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยให้กาหนดไว้ในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๕๕ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ มี ผู้ บั ญ ชาการต ารวจ
แห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม ราชการประจ าในส านั ก งานต ารวจ
แห่ งชาติ กาหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของส านักงาน

- “พนั ก งานสอบสวน” ตาม
มาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.ตารวจ
แห่ ง ขาติ พ.ศ.2547 แก้ ไ ข
เพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้า คสช.
ฉบับที่ 7/๒๕๕9 เรื่องการกาหนด
ตาแหน่งของข้าราชการตารวจ
ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการสอบสวน

๕๑
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ตารวจแห่ ง ชาติ และล าดั บความส าคั ญ ของแผนการปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีและ ก.ตร. กาหนด รวมทั้งกากับ
เร่ง รัด ติ ดตาม และประเมิน ผลการปฏิบัติ ราชการของส่ ว นราชการ
ในสานักงานตารวจแห่งชาติขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตารวจในสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๓) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงานผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ
(๔) วางระเบียบหรือทาคาสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการตารวจ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อานาจหรือการปฏิบัติห น้าที่ต ามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น ระเบียบหรือคาสั่ง
ดังกล่ าวจะขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญามิได้
(๕) รั บ ผิ ด ชอบในการก ากั บ ดู แ ลให้ ก ารแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ย
ข้าราชการตารวจเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎ ก.ตร. โดยเคร่งครัด
(๖) ดูแลให้หน่วยงานทุกหน่วยโดยเฉพาะตารวจภูธรจังหวัดและ
สถานีตารวจ มีกาลังพล งบประมาณ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่จาเป็นตามมาตรฐานที่ ก.ตร. กาหนดตามมาตรา ๑๕ (๕)
มาตรา ๕๖ ให้ มี ร องผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ จเรต ารวจ
แห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือรองจเรตารวจแห่งชาติ
เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาข้ า ราชการต ารวจ และรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ

หมายเหตุ

๕๒
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ราชการรองจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติกาหนดหรือมอบหมาย
มาตรา ๕๗ ในกองบัญชาการหนึ่ง ให้มีผู้บัญชาการคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตารวจและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ
ส่ ว นราชการนั้ น และจะให้ มี ร องผู้ บั ญ ชาการเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ข้าราชการตารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการ
ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้า
ส่ ว นราชการดั ง กล่ า วมี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ และความรั บ ผิ ด ชอ บ
เช่นเดียวกับผู้บัญชาการด้วย
มาตรา ๕๘ ผู้บัญชาการมีหน้าที่และอานาจ และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารราชการของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๒) ควบคุม และก ากั บดู แลบุค ลากร การบริ ห ารงบประมาณ
การเงิ น การพั ส ดุ สถานที่ และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ของกองบั ญ ชาการ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ
ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๓) หน้าที่และอานาจของกองบัญชาการตามที่กาหนดในพระ

หมายเหตุ

๕๓
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ราชกฤษฎีกา
(๔) พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตารวจชั้นสั ญญาบัตร
ตาแหน่งตั้งแต่รองผู้บังคับการลงไป
(๕) พิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตารวจระดับ ส.๖
ลงมา ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นอ านาจของผู้ บั ง คั บ การตามมาตรา ๖๐ (๗) ทั้ ง นี้
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตารวจระดับ ส.๖ ให้กระทาได้เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ตร.แล้ว
(๖) เป็นผู้แทนสานักงานตารวจแห่ งชาติในราชการทั่วไปของ
กองบัญชาการ
(๗) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติทุกสี่เดือน หรือตามระยะเวลาที่ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติกาหนด
(๘) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และ
ประกาศของทางราชการ ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี ในเรื่องใดกาหนดให้ การดาเนินการใดเป็นอานาจของ
อธิ บ ดี ห รื อ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ให้ ผู้ บั ญ ชาการมี อ านาจ
เช่นว่านั้นในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในกองบัญชาการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ตร. กาหนด

หมายเหตุ

๕๔
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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มาตรา ๕๙ ในกองบังคับการหนึ่ง ให้มีผู้บังคับการคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
กองบั ง คั บ การนั้ น และจะให้ มี ร องผู้ บั ง คั บ การเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ข้าราชการตารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บังคับ
การตามที่ผู้บังคับการมอบหมาย
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้า
ส่ ว นราชการดั ง กล่ า วมี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ และความรั บ ผิ ด ชอบ
เช่นเดียวกับผู้บังคับการด้วย
มาตรา ๖๐ ผู้บังคับการมีหน้าที่และอานาจ และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
(๒) หน้ า ที่ แ ละอ านาจของกองบั ง คั บ การตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
(๓) ควบคุมและกากับดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่
และทรัพย์สินอื่นของกองบังคับการให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๔) เสนอแนะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตารวจในสังกัดกอง
บังคับการและสถานีตารวจที่อยู่ในเขตอานาจ ตั้งแต่ระดับผู้กากับการลง
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มาต่อผู้บัญชาการที่เป็นผู้บังคับบัญชา
(๕) สั่งให้ข้าราชการตารวจตั้งแต่ระดับผู้กากับการลงไปไปช่วย
ราชการในส่ ว นราชการอื่ น ที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด ตามความจ าเป็ น เป็ น การ
ชั่ ว คราวไม่ เ กิ น หกเดื อ น ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์
ของทางราชการจะสั่งให้ไปช่วยราชการเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีก็ได้
แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาก่อน
(๖) เสนอแนะและให้ความเห็นในการพิจารณาความดีความชอบ
เพื่อการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตารวจระดับ ส.๕ และ ส.๔ ในสังกัด
(๗) พิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตารวจระดับ ส.๓
ลงมาในสังกัด ในการพิจารณาดังกล่าวสาหรับผู้ดารงตาแหน่งตั้งแต่รอง
ผู้ ก ากั บ การลงมา ต้ อ งรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นด้วย
(๘) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และ
ประกาศของทางราชการ ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ
หน้าที่และอานาจของผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดในการกากับ
ดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตารวจที่สังกัดกองบัญชาการอื่น
และปฏิ บั ติ ร าชการประจ าอยู่ ใ นจั ง หวั ด นั้ น ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ค าสั่ ง ข องส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
กองบั ญ ชาการหรื อ มติ ข องคณะรั ฐ มนตรี หรื อ การสั่ ง การของ
นายกรัฐมนตรีด้ว ย ในการนี้ ให้ มีอานาจสั่งการใด ๆ เพื่อให้เกิดการ
ประสานงานและความร่ว มมือกันในการปฏิ บัติห น้าที่ห รือยับยั้งการ
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มาตรา ๔๕ ในส่วนราชการต่าง ๆ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
จะให้ มี ต าแหน่ ง ข้ า ราชการต ารวจต าแหน่ ง ใด จ านวนเท่ า ใด และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอย่างใด และจะให้มียศหรือไม่ และ
ถ้ า ให้ มี ย ศจะให้ มี ย ศใด รวมตลอดถึ ง การตั ด โอนต าแหน่ ง จากส่ ว น
ราชการหนึ่ ง ไปเพิ่ ม ให้ อี ก ส่ ว นราชการหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก.ตร.
กาหนด โดยให้คานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและ
คุณภาพของงาน รวมทั้งความมีป ระสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผล และการ
ประหยัด
การกาหนดจานวนตาแหน่งข้าราชการตารวจตั้งแต่ตาแหน่ง
ผู้บังคับการ หรือตาแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปในส่วนราชการต่าง ๆ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ช. ก่อน
มาตรา ๔๖ ให้ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งตามมาตรา ๔๔
(๙) (๑๐) (๑๑) ที่มีอานาจและหน้าที่ทาการสอบสวนและอยู่ในสายงาน
สอบสวน ได้รับ เงิน เพิ่มเป็ นกรณีพิเศษตามระเบียบที่ ก.ตร. กาหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

กระทาใด ๆ ของข้าราชการตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่ ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่ง ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
หรื อ กองบั ญ ชาการ มติ ข องคณะรั ฐ มนตรี หรื อ การสั่ ง การของ
นายกรั ฐ มนตรี ไ ว้ ชั่ ว คราว แล้ ว รายงานส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
และกองบั ญ ชาการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
มาตรา ๖๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ (๕) ในส่วนราชการต่าง ๆ
ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ จะให้ มี ต าแหน่ ง ข้ า ราชการต ารวจ
ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอย่างใด
และจะให้มียศหรือไม่ และถ้าให้มียศจะให้มียศใด รวมตลอดถึงการตัด
โอนตาแหน่งจากส่ ว นราชการหนึ่งไปเพิ่มให้ อีกส่ ว นราชการหนึ่ง ให้
เป็ น ไปตามที่ ก.ตร. ก าหนด โดยให้ ค านึ ง ถึ ง ลั ก ษณะหน้ า ที่ แ ละ
ความรั บ ผิ ด ชอบ ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของงาน รวมทั้ ง ความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้าซ้อน และการประหยัดเป็นหลัก
ให้เป็นหน้าที่ของ ก.ตร. ที่จะต้องทบทวนอัตรากาลังของแต่ละ
ส่วนราชการ ให้ สอดคล้องกับความรับผิดชอบและปริมาณของงานที่
เปลี่ยนแปลงไปให้ทันต่อสถานการณ์
มาตรา ๖๒ ให้ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งตามมาตรา ๕๔
ในกลุ่มสายงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวนจริง และกลุ่มสายงาน
ป้องกันและปราบปรามที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและปราบปรามจริง
ได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามอัตราที่ ก.ตร. กาหนด โดยความเห็นชอบ
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ในการกาหนดจานวนเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามวรรคหนึ่ง
ของกระทรวงการคลัง โดยจะกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวซึ่งปฏิบัติ
ให้คานึงถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและการดารงตนอยู่ในความยุติธรรม หน้าที่ประจาที่สถานีตารวจได้รับเงินเพิ่มพิเศษสูงกว่าผู้ซึ่งปฏิบัติ หน้าที่
ได้อย่างมีเกียรติโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่รัฐจ่ายให้แก่
ในหน่วยงานอื่นก็ได้
ข้าราชการฝ่ายอื่นที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมประกอบด้วย
ให้ ก.ตร. และกระทรวงการคลังร่วมกันพิจารณาทบทวนเงินเพิ่ม
พิเศษตามวรรคหนึ่งให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในทุกสามปี
ในการกาหนดจานวนเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามวรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง และการให้ความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามวรรคหนึ่ง
ต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และการดารงตนอยู่ในความ
ยุติธรรมได้อย่างมีเกียรติ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่รัฐจ่ายให้แก่
ข้าราชการฝ่ายอื่นที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมประกอบด้วย
มาตรา ๔๗ ข้ า ราชการต ารวจซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง พนั ก งาน
สอบสวน ให้ได้รับการเลื่อนตาแหน่งดังต่อไปนี้
(๑) พนั กงานสอบสวน เมื่อดารงตาแหน่ งและได้รับเงินเดือ น
ตามที่ ก.ตร. ก าหนด อี ก ทั้ ง ได้ ผ่ า นการประเมิ น แล้ ว ให้ ผู้ นั้ น เป็ น
พนักงานสอบสวนผู้ชานาญการ
(๒) พนั ก งานสอบสวนผู้ ช านาญการเมื่ อ ด ารงต าแหน่ ง เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีและได้รับเงินเดือนถึงขั้ นต่าของระดับ ส.๓
อี ก ทั้ ง ได้ ผ่ า นการประเมิ น แล้ ว ให้ ผู้ นั้ น เป็ น พนั ก งานสอบสวน
ผู้ชานาญการพิเศษ
(๓) พนักงานสอบสวนผู้ชานาญการพิเศษ เมื่อดารงตาแหน่งเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีและได้รับเงินเดือนถึงขึ้นต่าของระดับ ส.๔

- มาตรา ๔๗ ยกเลิ กโดยคาสั่ ง
หั ว หน้ า คสช. ที่ ๗/๒๕๕๙
เรื่ อ งการก าหนดต าแหน่ ง ของ
ข้ า ราชการต ารวจซึ่ ง มี อ านาจ
หน้าที่ในการสอบสวน
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อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้วให้ผู้นั้นเป็นพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
(๔) พนั ก งานสอบสวนผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เมื่ อ ด ารงต าแหน่ ง เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีและได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่าของระดับ ส.๕
อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ
(๕) พนั ก งานสอบสวนผู้ เ ชี่ ย วชาญ เมื่ อ ด ารงต าแหน่ ง เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี และได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่าของระดับ ส.๖
อี ก ทั้ ง ได้ ผ่ า นการประเมิ น แล้ ว พร้ อ มทั้ ง มี ต าแหน่ ง ว่ า งให้ ผู้ นั้ น เป็ น
พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ในการประเมินพิจารณาเลื่อนตาแหน่ งพนักงานสอบสวนตาม
วรรคหนึ่ ง ให้ น าปริ ม าณและคุ ณ ภาพของส านวนการสอบสวนมา
ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
ระเบียบ ก.ตร.
การแต่งตั้งพนักงานสอบสวนจะมีจานวนเท่าใด มีอานาจหน้าที่
ในการบังคับบัญชาเพียงใด ให้เป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร.
หมวด ๒
หมวด ๓
การบรรจุ การแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
การบรรจุ การแต่งตั้ง และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
------------------------------มาตรา ๔๘ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
มาตรา ๖๓ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ตารวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
ตารวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
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(๓) เป็ น ผู้เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กาหนดใน
กฎ ก.ตร.
มาตรา ๔๙ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บังคับบัญชาตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร.
เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
มาตรา ๕๐ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจ
ชั้ น พลต ารวจ ชั้ น ประทวน และชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ให้ บ รรจุ จ ากบุ ค คล
ผู้ได้รับคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือ การสอบแข่งขัน ให้เป็นไป
ตามที่ ก าหนดในกฎ ก.ตร. และให้ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ห รื อ
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอานาจจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็น
ผู้ดาเนินการคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน

(๓) เป็น ผู้ เ ลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือดารงตาแหน่งใด ๆ
ในพรรคการเมือง
(๕) มีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามอื่นตามที่กาหนดใน
กฎ ก.ตร.
มาตรา ๖๔ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บังคับบัญชาตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร.
เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
มาตรา ๖๕ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจ
ชั้ น พลต ารวจ ชั้ น ประทวน และชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ให้ บ รรจุ จ ากบุ ค คล
ผู้ได้รับคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขัน ให้เป็นไป
ตามที่ ก าหนดในกฎ ก.ตร. และให้ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ห รื อ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจจากผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ
เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
มาตรา ๖๖ ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร
ที่มิใช่ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ให้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่
ในส่วนราชการใด ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยตารวจ ให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่ง
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มาตรา ๖๐ ผู้ ไ ด้ รั บ การบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการเป็ นข้ า ราชการ
ตารวจตามมาตรา ๕๐ ให้ ทดลองปฏิบั ติห น้ าที่ราชการในตาแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง โดยมีกาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทดลอง การประเมินผลการ
ทดลอง การรายงานผลการทดลองและการยกเว้นไม่ต้องทดลองปฏิบัติ
หน้ าที่ร าชการรวมทั้งการสั่ งให้ ออกจากราชการอันเนื่องมาจากการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ไม่ให้ถือว่าผู้นั้นเคยเป็นข้าราชการตารวจ แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือน
ถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่นที่
ได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

มี ค ะแนนทุ ก ประเภทเฉลี่ ย ตลอดหลั ก สู ต รสู ง สุ ด มี สิ ท ธิ เ ลื อ กก่ อ น
เรียงตามลาดับไป
(๒) ถ้าผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือ
แข่งขันได้ ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกหรือแข่งขันได้และมีคะแนนทุกประเภท
รวมกันสูงสุดมีสิทธิเลือกก่อนเรียงตามลาดับไป
(๓) ในกรณีอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ให้ดาเนินการตามวิธีการ
ที่ ก.ตร. กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามที่
ก.ตร. ก าหนด ในกรณี จาเป็ นเพื่ อประโยชน์ข องทางราชการ ก.ตร.
จะกาหนดเงื่อนไขในการเลือกด้วยก็ได้
มาตรา ๖๗ ผู้ ไ ด้ รั บ การบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการ
ตารวจตามมาตรา ๖๕ ให้ ทดลองปฏิบัติห น้าที่ ราชการในตาแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง โดยมีกาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทดลอง การประเมินผลการ
ทดลอง การรายงานผลการทดลอง และการยกเว้นไม่ต้องทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รวมทั้งการสั่งให้ออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ไม่ให้ถือว่าผู้นั้นเคยเป็นข้าราชการตารวจ แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึง
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นที่
ได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

- มาตรา 60 แห่ ง พ .ร.บ.
ต ารวจแห่ ง ชาติ พ.ศ.2547
ยกมาเปรี ย บกั บ มาตรา 67
แห่งร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ....
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มาตรา ๕๑ การแต่งตั้งข้ าราชการต ารวจให้ ดารงตาแหน่งให้
แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่ งผู้ บั ญชาการตารวจแห่งชาติจะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศพลตารวจเอก
(๒) ต าแหน่ ง จเรต ารวจแห่ ง ชาติ แ ละรองผู้ บัญ ชาการต ารวจ
แห่งชาติจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจ
ยศพลตารวจโทหรือพลตารวจเอก
(๓) ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ จะได้ ท รง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศพลตารวจโท
(๔) ตาแหน่งผู้บัญชาการจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
จากข้าราชการตารวจยศพลตารวจตรีหรือพลตารวจโท

มาตรา ๖๘ ในการบรรจุ และแต่ งตั้ งบุ คคลเข้ ารั บราชการเป็ น
ข้าราชการตารวจ ในชั้นสัญญาบัตรที่มิใช่ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ผู้บังคับบัญชาต้องแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน
ที่ผู้นั้นมีความรู้ ความชานาญหรือความถนัด และมุ่งหมายให้ผู้นั้น ได้มี
โอกาสปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
ก.ตร. กาหนด
ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป
ในกลุ่มสายงานใด ให้พิจารณาตามความรู้ความสามารถ ทักษะ ความ
สมัครใจ และความจาเป็นของทางราชการประกอบกัน และต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
มาตรา ๖๙ การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่ง ให้
แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าฯ แต่ง ตั้งจากข้า ราชการตารวจยศพลต ารวจเอกซึ่ง ดารง
ตาแหน่งจเรตารวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๒) ต าแหน่ ง รองผู้ บั ญ ชาการตารวจแห่ ง ชาติแ ละจเรต ารวจ
แห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจ
ยศพลต ารวจโทหรื อ พลต ารวจเอก และเคยด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือรองจเรตารวจแห่งชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี แต่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดเคยดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจ
แห่ ง ชาติ ห รื อ รองจเรต ารวจแห่ ง ชาติ ม าแล้ ว ถึ ง หนึ่ ง ปี ให้ แ ต่ ง ตั้ ง
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(๕) ตาแหน่งรองผู้บัญชาการจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศพลตารวจตรี
(๖) ต าแหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การ จะได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศพันตารวจเอก ซึ่งได้รับอัตราเงินเดือน
พันตารวจเอก (พิเศษ) หรือพลตารวจตรี
(๗) ตาแหน่งรองผู้บังคับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศ
พันตารวจเอกหรือพันตารวจเอก ซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันตารวจเอก
(พิเศษ)
(๘) ตาแหน่งผู้กากับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศพัน
ตารวจโทหรือพันตารวจเอก
(๙) ตาแหน่งรองผู้กากับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศ
พันตารวจโท
(๑๐) ตาแหน่ง สารวัต ร ให้แ ต่ง ตั้ง จากข้า ราชการตารวจยศ
ร้อยตารวจเอกขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าพันตารวจโท
(๑๑) ตาแหน่งรองสารวัตร ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศ
ร้อยตารวจตรีขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าร้อยตารวจเอก
(๑๒) ตาแหน่งผู้บังคับหมู่ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศสิบ
ตารวจตรีขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าดาบตารวจ
(๑๓) ตาแหน่งรองผู้บังคับหมู่ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจชั้น
พลตารวจ
การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตาม (๒) ถึง (๑๓)

ผู้ ที่ เคยดารงต าแหน่ง ผู้ ช่ว ยผู้ บั ญชาการตารวจแห่ ง ชาติห รื อรองจเร
ตารวจแห่งชาตินานที่สุดเรียงตามลาดับ
(๓) ตาแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและรองจเรตารวจ
แห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจ
ยศพลตารวจโท และเคยดารงตาแหน่งระดับผู้บัญชาการ หรือจเรตารวจ
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๔) ตาแหน่งผู้บัญชาการและจเรตารวจ จะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศพลตารวจตรีหรือพลตารวจโท
และเคยดารงตาแหน่งระดับรองผู้บัญชาการหรือรองจเรตารวจมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
(๕) ตาแหน่งรองผู้บัญชาการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศพลตารวจตรี และเคยดารงตาแหน่ง
ระดับผู้บังคับการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
(๖) ต าแหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การ จะได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศพันตารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงินเดือน
พันตารวจเอก (พิเศษ) หรือพลตารวจตรี และเคยดารงตาแหน่งระดับ
รองผู้บังคับการมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี
(๗) ตาแหน่งรองผู้บังคับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศพัน
ต ารวจเอกหรื อพั นต ารวจเอกซึ่ ง ได้ รั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นพั น ต ารวจเอก
(พิเศษ) และเคยดารงตาแหน่งระดับผู้กากับการมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี
(๘) ตาแหน่งผู้กากับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศพัน
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อาจแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าด้วยก็ได้

ตารวจโทหรือพันตารวจเอก และเคยดารงตาแหน่งระดับรองผู้กากับ
การมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี
(๙) ตาแหน่งรองผู้กากับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศ
พันตารวจโท และเคยดารงตาแหน่งระดับสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๑๐) ตาแหน่งสารวัตร ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศร้อย
ตารวจเอกขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าพันตารวจโท และเคยดารงตาแหน่งระดับ
รองสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี
(๑๑) ตาแหน่งรองสารวัตร ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศ
ร้อยตารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าร้อยตารวจเอก
(๑๒) ตาแหน่งผู้บังคับหมู่ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศสิบ
ตารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าดาบตารวจ
(๑๓) ตาแหน่งรองผู้บังคับหมู่ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจชั้น
พลตารวจ
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งจริง
มิให้นับระยะเวลาทวีคูณ โดยให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี เว้นแต่
(1) ข้าราชการตารวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือแต่งตั้งเลื่อน
ชั้ น เป็ น สั ญ ญาบั ต รครั้ ง แรก หากนั บ ระยะเวลาตั้ ง แต่ วั น ที่ เ ริ่ ม เป็ น
ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรถึงวันที่ ๓๐ กันยายน มีระยะเวลารวม
แล้วไม่น้อยกว่าแปดเดือน ให้นับเป็นหนึ่งปี
(2) ข้า ราชการตารวจชั้ นสั ญ ญาบั ตรที่ ได้รั บการแต่ งตั้ง เลื่ อ น
ตาแหน่งสูงขึ้นในวาระประจาปี ไม่ว่าจะได้รับการแต่งตั้งเมื่อใดก็ตาม ให้
นับระยะเวลาการดารงตาแหน่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน เป็นหนึ่งปี
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กรณีที่มีเหตุจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ก.ตร.จะมีมติ
ลดระยะเวลาการดารงตาแหน่งในการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับผู้
บังคับการขึ้นไปเฉพาะบุคคลใดเป็นกรณี ๆ ไปเป็นการเฉพาะให้แตกต่าง
ไปจากที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์
การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตาม (๒) ถึง (๑๓)
อาจแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าด้วยก็ได้
ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๑๒) หรือ
(๑๓) อาจได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและมียศตาม
มาตรา ๖๙ (๑๑) ได้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้
ในกฎ ก.ตร.
ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๑๓) อาจ
ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและมียศตามมาตรา ๖๙
(๑๒) ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๕๒ ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งตามมาตรา ๕๑
(๑๒) หรือ (๑๓) อาจได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและ
มียศตามมาตรา ๕๑ (๑๑) ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ
ก.ตร.
ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งตาม มาตรา ๕๑ (๑๓) อาจ
ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและมียศตามมาตรา ๕๑
(๑๒) ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธรการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
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มาตรา ๕๓ การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตาม
มาตรา ๔๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)และ(๖) ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา
๔๔ (๑) ให้ ผู้ บั ญชาการต ารวจแห่ ง ชาติ คั ด เลื อ กรายชื่ อ ข้ า ราชการ
ตารวจที่ดารงตาแหน่งจเรตารวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติ แล้วเสนอ ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อน แล้วให้
นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง
(๒) การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๔๔
(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อ
ข้าราชการตารวจเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้ว
ให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง

มาตรา ๗๐ การคั ด เลื อ กแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการต ารวจให้ ด ารง
ตาแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๖๙
(๑) ให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตารวจเสนอ ก.ตร. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็ นชอบก่อน แล้ว ให้ นายกรัฐ มนตรีนาความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๒)
ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตารวจเสนอ
ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ ความเห็ นชอบก่อน แล้ ว ให้ นายกรั ฐ มนตรีน า
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๓) การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๖๙
(๓) และ (๔) ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการ
ตารวจเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนาเสนอนายกรัฐมนตรีนา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๔) การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๖๙
(๕) และ (๖) ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการ
ตารวจ โดยให้นาข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กองบั ญ ชาการที่ ไ ด้ มี ก ารพิ จ ารณาเสนอในรู ป คณะกรรมการตามที่
กาหนดในกฎ ก.ตร. มาประกอบการพิจ ารณาด้ว ย หากมีความเห็ น
แตกต่างจากข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัว หน้าส่ วนราชการให้ ชี้แจง
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มาตรา ๕๔ การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตั้งแต่
มาตรา ๔๔ (๗) ลงมาให้ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ผู้บัญชาการเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(๑) ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานระดับกองบังคับการ
แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการแต่ ง ตั้ง ข้ าราชการตารวจระดั บ
กองบังคับการโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรองหัวหน้าส่วนราชการ
หรือหน่วยงานนั้นทุกคนเป็นกรรมการเพื่อทาหน้าที่พิจารณาการแต่งตั้ง
ข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในส่วนราชการหรือหน่วยงาน
นั้ น แล้ ว เสนอต่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นราช การหรื อ หน่ ว ยงานระดั บ

เหตุผ ลต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ งข้าราชการตารวจตาม
มาตรา ๗๓ ก่อนเสนอ ก.ตร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนาเสนอ
นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง
การจัดทาข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัว หน้าส่ว นราชการตาม
(๔) ให้พิจารณาเสนอรายชื่อได้เฉพาะข้าราชการตารวจที่ดารงตาแหน่ ง
ในสังกัดเท่านั้น
ในกรณีที่ ก.ตร. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่ อนไขที่พระราชบั ญญัตินี้ กาหนดให้ แ จ้งให้ ผู้ บัญชาการตารวจ
แห่งชาติเพื่อดาเนินการให้ถูกต้องต่อไป
มาตรา ๗๑ การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการต ารวจให้ ด ารงต าแหน่ ง
ตามมาตรา ๖๙ (๗) ลงมาในส านัก งานผู้ บั ญ ชาการตารวจแห่ งชาติ
ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้ง ในส่วนกองบัญชาการ
ทีม่ ิได้สังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการเป็น
ผู้มีอานาจสั่ง แต่ง ตั้ง โดยให้นาข้อ มูล การเสนอแต่ง ตั้ง ของหัว หน้า
ส่วนราชการระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับการ แล้วแต่กรณี ที่ได้มี
การพิจารณาเสนอในรูปคณะกรรมการตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร. มา
ประกอบการพิจารณาด้วย หากมีความเห็นแตกต่างจากข้อมูลการเสนอ
แต่ ง ตั้ ง ของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ให้ ชี้ แ จงเหตุ ผ ลต่ อ คณะกรรมการ
พิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตารวจตามมาตรา ๗๓
การจัดทาข้อมูลการเสนอแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาเสนอ
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กองบัญชาการเพื่อดาเนินการตาม (๒) หรือเสนอต่อผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สั่งแต่งตั้งในกรณีการแต่งตั้ง
ข้าราชการตารวจในสั งกัดส านั กงานผู้บั ญชาการตารวจแห่ งชาติเพื่อ
ดาเนินการตาม (๓) ต่อไป แล้วแต่กรณี
(๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานระดับกองบัญชาการ
แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการแต่ ง ตั้ง ข้ าราชการตารวจระดั บ
กองบัญชาการโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรองหัวหน้าส่วนราชการ
หรือหน่วยงานนั้นทุกคนเป็นกรรมการเพื่อทาหน้าที่พิจารณาการแต่งตั้ง
ข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในส่วนราชการหรือหน่วยงาน
นั้น และการแต่งตั้งข้าราชการตารวจที่ได้รับ การเสนอตาม (๑) แล้ ว
เสนอต่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สั่ง
แต่งตั้งเพื่อดาเนินการตาม (๓) หรือดาเนินการแต่งตั้งต่อไป แล้วแต่กรณี
(๓) ให้ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
กลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตารวจโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
จเรต ารวจแห่ ง ชาติ แ ละรองผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ทุ ก คนเป็ น
กรรมการเพื่อทาหน้าที่พิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารง
ตาแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และการ
แต่งตั้งข้าราชการตารวจที่ได้รับการเสนอตาม (๑) หรือ (๒) แล้วเสนอ
ต่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
เพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
กรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งเห็นว่ารายชื่อข้าราชการตารวจตามวรรคหนึ่ง

รายชื่อได้เฉพาะข้าราชการตารวจที่ดารงตาแหน่งในสังกัดเท่านั้น
การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่ง มาตรา ๖๙ (๑๑)
ลงมาไม่ สู ง กว่ า ต าแหน่ ง เดิ ม ภายในกองบั ญ ชาการในส านั ก งานผู้
บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ใ ห้ ผู้ บั ญ ชาการเป็ น ผู้ มี อ านาจสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
สาหรับการแต่งตั้งภายในกองบังคับการ ให้ผู้บังคับการเป็นผู้มีอานาจ
สั่งแต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๗)
ลงมาไม่สูงกว่าตาแหน่งเดิม ระหว่างส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ (๑)
และ (๒) ให้ ผู้ บัญชาการต ารวจแห่ งชาติ และผู้ บัญชาการที่เกี่ยวข้อ ง
ทาความตกลงกันแล้วให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการ
ที่ป ระสงค์ จ ะแต่ งตั้ ง ข้ า ราชการต ารวจผู้ นั้ น เป็ น ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ส าหรั บ
การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการต ารวจระหว่ า งกองบั ญ ชาการที่ มิ ไ ด้ สั ง กั ด
ส านักงานผู้ บัญชาการตารวจแห่ ง ชาติ ให้ ผู้ บัญชาการที่เกี่ย วข้องท า
ความตกลงกัน แล้วให้ผู้บัญชาการที่ประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการตารวจ
ผู้นั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
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ผู้ ใดมีความไม่เ หมาะสมหรื อมี ข้าราชการตารวจซึ่งเห็ นสมควรด ารง
ตาแหน่งต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ตารวจให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งมีอานาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมการแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ แล้ว
ดาเนินการแต่งตั้ง หรือสั่งให้พิจารณาทบทวนการเสนอแต่งตั้งได้ตาม
ควรแก่กรณี
มาตรา ๗๒ การแต่งตั้งข้าราชการตารวจเลื่อนตาแหน่งสู งขึ้น
ตามมาตรา ๖๙ (๗) ลงมาในส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๒)
ให้พิจารณาแต่งตั้งได้เฉพาะผู้ที่ดารงตาแหน่งในส่วนราชการนั้น
มาตรา ๗๓ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตารวจตามมาตรา
๖๙ (๓) ลงมา ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตารวจ
เพื่อทาหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมในการ
คัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตารวจดารงตาแหน่งต่าง ๆ ก่อนที่ผู้ มี
อานาจสั่งแต่งตั้ง ดังนี้
(๑) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตารวจระดับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ มีอานาจหน้าที่พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
ตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๓) ถึง (๖) และพิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๗) ลงมาในสังกัด
สานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
(ก) การคั ด เลื อ กข้ า ราชการต ารวจให้ ด ารงต าแหน่ ง ตาม
มาตรา ๖๙ (๓) ถึง (๖) ประกอบด้วย ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็น
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ประธาน จเรตารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติทุกคน
เป็นกรรมการ ผู้แทนสานักงาน ก.พ. จานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ
(ข) การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา
๖๙ (๗) ลงมา ในสั ง กั ด ส านั ก งานผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ
ประกอบด้ ว ย ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ เ ป็ น ประธาน จเรต ารวจ
แห่งชาติและรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติทุกคน เป็นกรรมการ
ให้ ผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน
บริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการและผู้ บังคับการหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบงานกาลังพล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตารวจระดับ
กองบัญชาการ มีอานาจหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารง
ตาแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๗) ลงมาในสังกัดกองบัญชาการที่มิได้สังกัด
สานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือตามมาตรา ๖๙ (๑๑) ลงมา
ไม่สูงกว่าตาแหน่งเดิมภายในกองบัญชาการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติแล้วแต่กรณี ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กองบัญชาการเป็นประธาน และรองหัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ
ให้ผู้บัง คับ การหรือ ผู้กากับ การแล้ว แต่ก รณีที่รับ ผิด ชอบงาน
กาลัง พล เป็น เลขานุก าร และผู้กากับการหรือสารวัตรแล้วแต่กรณีที่
รับผิดชอบงานกาลังพลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๓) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตารวจระดับ
กองบังคับการ มีอานาจหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตารวจดารง
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ตาแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๑๑) ลงมาไม่สูงกว่าตาแหน่งเดิมภายในสังกัด
ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกองบังคับการเป็นประธาน และ
รองหัวหน้ าส่วนราชการ เป็นกรรมการ สาหรับตารวจภูธรจังหวัด ให้
ผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจของ
ตารวจภูธรจังหวัด จานวน ๑ คน ร่วมเป็นกรรมการด้วย
ให้ ผู้ กากั บการที่ รั บผิ ด ชอบงานก าลั ง พลเป็น เลขานุก าร และ
สารวัตรที่รับผิดชอบงานกาลังพลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตารวจตามมาตรา ๖๙ (๓)
ลงมา ให้ผู้มีอานาจคัดเลือกหรือแต่งตั้งพิจารณาจากรายชื่อข้าราชการ
ตารวจที่คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตารวจมีมติเสนอแนะ
มาตรา ๗๔ การคัด เลื อ กหรื อ แต่ ง ตั้ง ข้ า ราชการต ารวจเลื่ อ น
ตาแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับตาแหน่ง ให้พิจารณาดังนี้
(๑) ภายใต้บังคับมาตรา ๘๐ วรรคสอง ระดับรองผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติและจเรตารวจแห่งชาติลงมาถึงผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติและรองจเรตารวจแห่งชาติ ให้พิจารณาเรียงตามลาดับอาวุโส
(๒) ระดับผู้ บัญชาการและจเรตารวจลงมาถึงผู้ บังคับการ ให้
พิจารณาจากผู้เหมาะสมเรียงตามลาดับอาวุโสจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบของจานวนตาแหน่งว่างในแต่ละระดับ
(๓) ระดับรองผู้บังคับการลงมาถึงสารวัตร ให้พิจารณาเรียงตาม
อาวุโสจานวนร้อยละสามสิบสามของจานวนตาแหน่งว่างในแต่ละระดับ
ตาแหน่งของส่วนราชการตามมาตรา ๑๑
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(๔) จานวนตาแหน่งว่างที่เหลื อจากการพิจารณาตามข้อ (๒)
และ (๓) ให้ พิ จ ารณาโดยค านึ ง ถึ ง อาวุ โ สและความรู้ ค วามสามารถ
ประกอบกัน
ในการพิจารณาความรู้ความสามารถ ให้คานึงถึงประวัติการรับ
ราชการ ผลการปฏิ บั ติ ง าน และความประพฤติ โดย ก.ตร.อาจ
กาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับจาก
สถานีต ารวจ กองกากับการ หรือหน่ ว ยงานอื่นที่เ ทียบเท่า และเมื่ อ
หน่วยงานได้รับคะแนนความพึงพอใจ เป็นจานวนเท่าใด ให้ถือว่าผู้ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนั้นได้รับคะแนนนั้นเท่ากัน
การพิ จ ารณาเลื่ อ นต าแหน่ ง สู ง ขึ้ นตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้
พิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้งได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏอยู่ใน
บัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ การจัดทาบัญชี
ข้อมูล ผู้ เหมาะสมเลื่ อนตาแหน่งสู งขึ้น ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ตร.
สาหรับการแต่งตั้งเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นในตาแหน่งควบปรับระดับ
เพิ่ม-ลดได้ในตัวเอง ให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. กาหนด
สานักงานตารวจแห่งชาติอาจกาหนดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก
แต่งตั้งข้าราชการตารวจดารงตาแหน่งระดับผู้บังคับการขึ้นไปสาหรับผู้ที่
จะครบเกษียณอายุราชการเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ให้กาหนดไว้ในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๗๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ การคัดเลือก
หรือแต่งตั้งข้าราชการตารวจเลื่ อนตาแหน่งสูงขึ้นดารงตาแหน่งตาม
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มาตรา ๖๙ (๔) ถึง (๙) ในกลุ่มสายงานใดกลุ่มสายงานหนึ่งตามมาตรา ๕๓
ให้พิจารณาจากข้าราชการตารวจที่มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งใน
กลุ่มสายงานนั้นในระดับตาแหน่งปัจจุบันรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของระยะเวลาการดารงตาแหน่งที่กาหนดให้ เลื่อนตาแหน่งสู งขึ้นใน
ระดับตาแหน่งถัดขึ้นไปตามมาตรา ๖๙
การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตารวจตามมาตรา ๖๙ (๔) ถึง
(๙) สับเปลี่ยนหมุนเวียน ให้ดารงตาแหน่งต่า งๆ หรือในกลุ่มสายงานใด
กลุ่มสายงานหนึ่งตามมาตรา ๕๓ ให้พิจารณาจากข้าราชการตารวจที่
เคยดารงตาแหน่งในกลุ่มสายงานนั้นในระดับตาแหน่งปัจจุบันมาก่อน
หรือมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งในระดับถัดลงไปสองระดับตาแหน่ง
ในกลุ่ ม สายงานนั้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของระยะเวลาการด ารง
ตาแหน่งที่กาหนดให้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นในระดับตาแหน่งปัจจุบันตาม
มาตรา ๖๙
ให้นับระยะเวลาการดารงตาแหน่งในกลุ่มสายงานสอบสวนตาม
มาตรา ๕๓ (๓) เป็นระยะเวลาการดารงตาแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกัน
ปราบปรามตามมาตรา ๕๓ (๔) ด้วย
การแต่งตั้งข้าราชการตารวจตามมาตรา ๖๙ (๗) ลงมาที่จะร้อง
ขอสมัครใจขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตาแหน่งเท่า
เดิมให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๗๖ ภายใต้ บัง คั บ มาตรา ๘๒ การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการ
ตารวจชั้นสัญญาบัตรเลื่อนดารงตาแหน่งสูงขึ้นในกลุ่มสายงานสอบสวน

หมายเหตุ

๗๓
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

หมายเหตุ

(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ทุ ก ระดั บ ต าแหน่ ง ให้ พิ จ ารณาได้ เ ฉพาะผู้ ที่ มี ร ะยะเวลาการด ารง
ตาแหน่งในกลุ่มสายงานสอบสวนในระดับตาแหน่งปัจจุบันรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการดารงตาแหน่งที่กาหนดให้เลื่อน
ตาแหน่งสูงขึ้นในระดับตาแหน่งถัดขึ้นไปตามมาตรา ๖๙
สาหรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ดารงตาแหน่งในกลุ่ม
สายงานสอบสวน ให้พิจารณาจากผู้ที่มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งใน
ระดั บ ต าแหน่ ง ปั จ จุ บั น และระดั บ ต าแหน่ ง ถั ด ลงไปหนึ่ ง ระดั บ
ในกลุ่มสายงานสอบสวนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลา
การดารงตาแหน่งที่กาหนดให้ เลื่ อนตาแหน่งสู งขึ้นในระดับตาแหน่ง
ปัจจุบัน ตามมาตรา ๖๙ เว้ นแต่เ ป็นการแต่งตั้ ง สั บเปลี่ ยนหมุ นเวีย น
ให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๑๑)
มาตรา ๗๗ ในการแต่งตั้งข้าราชการตารวจเลื่อนดารงตาแหน่ง
หัวหน้าสถานีตารวจระดับผู้กากับการเป็นครั้งแรก ให้แต่งตั้งไปดารง
ตาแหน่งในสถานีตารวจระดับเล็กตามมาตรา ๑๓ (๑)
มาตรา ๕๕ การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตั้งแต่
มาตรา ๔๔ (๕) ลงมาจากส่วนราชการหนึ่งไปอีกส่วนราชการหนึ่งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๔๔
(๕) และ(๖) ระหว่ า งส านั ก งานผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ กั บ
กองบั ญชาการที่ มิได้สังกัดสานักงานผู้บั ญชาการตารวจแห่งชาติให้ ผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องทาความตกลงกัน

- มาตรา ๕๕ ยกเลิ ก โดยประกาศ
คสช. ที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุง
ระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ
ตารวจ
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และให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง
ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งข้าราชการตารวจระหว่างกองบัญชาการ
ที่มิได้สังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้อง
ทาความตกลงกัน และให้ผู้ บัญชาการที่ประสงค์ จะแต่งตั้งข้าราชการ
ตารวจผู้ นั้ น เสนอผู้ บั ญชาการตารวจแห่ งชาติเพื่อนาเสนอ ก.ตร. ให้
ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและผู้
บัญชาการที่เกี่ยวข้องทาความเห็นและเหตุผลของตนเสนอ ก.ตร. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย
(๒) การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตั้ง แต่มาตรา
๔๔ (๗) ลงมาระหว่ า งส านั ก งานผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ กั บ
กองบั ญชาการที่มิได้สังกัดสานักงานผู้บั ญชาการตารวจแห่งชาติให้ ผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องทาความตกลงกัน
และให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการที่ประสงค์จะแต่งตั้ง
ข้าราชการตารวจผู้นั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
(๓) การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตั้งแต่มาตรา
๔๔ (๗) ลงมาระหว่างกองบัญชาการที่มิได้สังกัดสานักงานผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่ ง ชาติ ใ ห้ ผู้ บั ญ ชาการที่ เ กี่ ย วข้ อ งท าความตกลงกั น และให้
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ผู้บัญชาการที่ประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการตารวจผู้นั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเห็นว่าการใช้
อานาจในการแต่งตั้งของผู้บัญชาการไม่เป็นธรรมหรือมีกรณีไม่ชอบด้วย
หลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ ก.ตร. กาหนดตามมาตรา ๕๗ หรือมีเหตุผล
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่
มาตรา ๔๔ (๗) ลงมาพ้ น จากพื้ น ที่ ห รื อหน้ า ที่ ห รื อ เห็ น ว่ า หากด ารง
ตาแหน่งเดิมต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือมีเหตุ
พิเศษตามที่ ก.ตร. กาหนด ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมีอานาจสั่ง
แต่งตั้งข้าราชการตารวจ ให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๗) ลงมา ได้
ตามควรแก่กรณี
มาตรา ๕๗ การคัดเลือก การทาความตกลงกัน การให้ความ
เห็นชอบ และการแต่งตั้งข้าราชการตารวจตามมาตรา ๕๓ (๒) มาตรา
๕๔ และมาตรา ๕๕ ให้พิจารณาโดยคานึงถึงความอาวุโส ประวัติการรับ
ราชการผลการปฏิบั ติงาน ความประพฤติ และความรู้ความสามารถ
ประกอบกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
การคัดเลือกและการแต่งตั้งข้าราชการตารวจตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้
มี อ านาจคั ด เลื อ กหรื อ แต่ ง ตั้ ง พิ จ ารณาจากข้ า ราชการต ารวจที่
คณะกรรมการคัดเลือกเสนอแนะ
ให้ ก.ตร. แต่ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ
ข้าราชการตารวจผู้มีสิทธิดารงตาแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๒) ถึง (๑๐)

มาตรา ๗๘ ในกรณีที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเห็นว่าการใช้
อานาจในการแต่งตั้งของผู้บัญชาการไม่เป็นธรรม หรือมีกรณีไม่ชอบด้วย
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ห รื อ วิ ธี ก า ร ที่ ก . ต ร . ก า ห น ด ห รื อ มี เ ห ตุ ผ ล
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่
มาตรา ๖๙ (๗) ลงมา พ้นจากพื้นที่ห รือหน้าที่ หรือเห็นว่าหากดารง
ตาแหน่งเดิมต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือมีเหตุ
พิเศษตามที่ ก.ตร. กาหนด ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมีอานาจสั่ง
แต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๗) ลงมา ได้
ตามควรแก่กรณี
- มาตรา ๕๗ วรรรคสอง และ วรรคสาม
ยกเลิ ก โดยประกาศ คสช. ฉบั บ ที่
๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติ
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พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

มาตรา ๗๙ ข้าราชการตารวจผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในการเรียงลาดับอาวุโสหรือในการแต่งตั้ง ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ
ก.พ.ค.ตร. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่งแต่งตั้ง
คาร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.พ.ค.ตร. พิจารณาวินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องทุกข์
คาวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นที่สุด เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์
ไม่พอใจในผลการพิจารณาของ ก.พ.ค.ตร. ให้ มีสิ ทธิอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
ของ ก.พ.ค.ตร.
ในกรณี ที่ ก.พ.ค.ตร. หรื อ ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย หรื อ
พิพากษาว่าในการเรียงลาดับอาวุโสหรือในการแต่งตั้ง ผู้บังคับบัญชาไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ในการเรียงลาดับ
อาวุโ สหรือการแต่งตั้ง ให้ ถือว่าผู้ บังคับบัญชากระทาผิดวินัย และให้
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจพิจารณาลงโทษผู้นั้นตามควรแก่กรณีภายใน
สามสิ บวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ก.พ.ค.ตร. หรือนับแต่วันที่ศาล
ปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง โดยไม่ต้องดาเนินการสอบสวน
อีก แล้วรายงานให้ ก.ตร. ทราบ ในกรณีที่ ก.ตร. มีมติว่าการไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการจงใจเพื่อช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
หรือเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระทา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงและให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจดาเนินการลงโทษผู้
นั้นโดยไม่ต้องดาเนินการสอบสวน

หมายเหตุ

๗๗
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือ
แอบอ้างอานาจ ของบุคคลใด หรือเรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ อื่ น ใด หรื อ กระท าการใดอั น มิ ช อบ เพื่ อ ให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
หรือไม่แต่งตั้งผู้ใดให้ดารงตาแหน่งใดไม่ว่าการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งนั้น
จะชอบ ด้ว ยหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ห รือไม่ ต้อ งระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี
มาตรา ๘๐ เพื่อรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
ข้าราชการตารวจ ให้ ก.ตร. ออก กฎ ก.ตร. กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ยข้ า ราชการต ารวจไว้ ใ ห้ ชั ด เจนแน่ น อน
โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดลาดับอาวุโสข้า ราชการ
ตารวจเพื่อใช้ในการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง การกาหนดวาระประจาปี การ
นั บ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง การนั บ จ านวนต าแหน่ ง ว่ า ง การ
คานวณสัดส่วนอาวุโสเพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น การจัดประเภทตาแหน่ง
เพื่อใช้ในการคานวณสัดส่วนอาวุโสเพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น การจัดทา
บัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น กฎ ก.ตร. ดังกล่าวให้มีผลใช้
บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ก.ตร.
จะมี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเป็ น เอกฉั น ท์ เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลใดให้ ด ารง
ต าแหน่ ง ข้ า ราชการต ารวจแตกต่ า งไปจากหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กาหนดในหมวดนี้ก็ได้

หมายเหตุ

๗๘
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

หมายเหตุ

(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

มาตรา ๕๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๘ ข้าราชการตารวจผู้ใดมี
คุณวุฒิสูงขึ้น และมีสิทธิได้รับเงินเดือนสูงขึ้นตามที่ ก.ตร. กาหนด ให้ผู้มี
อานาจตามมาตรา ๖๔ เป็นผู้มีอานาจสั่งเลื่อน
มาตรา ๕๙ การบรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการ
ตารวจหรือการแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งใด ผู้ได้รับการ
บรรจุหรือได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่
ก.ตร. กาหนดตามมาตรา ๔๕ เว้นแต่มีเหตุผลและความจาเป็น ก.ตร.
อาจอนุมัติให้บรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการตารวจที่ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ก็ได้
การแต่งตั้งข้าราชการตารวจไปดารงตาแหน่งอื่นในส านักงาน
ตารวจแห่งชาติต้องแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ไม่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม เว้น
แต่ มี เ หตุ ผ ลและความจ าเป็ น ก.ตร. อาจอนุ มั ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง
ตาแหน่งที่ต่ากว่าตาแหน่งเดิมเป็นพิเศษเฉพาะรายได้
มาตรา ๖๐ ผู้ ไ ด้ รั บ การบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการเป็ นข้ า ราชการ
ตารวจตามมาตรา ๕๐ ให้ ทดลองปฏิบั ติห น้ าที่ราชการในตาแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง โดยมีกาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทดลอง การประเมินผลการ
ทดลอง การรายงานผลการทดลองและการยกเว้นไม่ต้องทดลองปฏิบัติ
หน้ าที่ร าชการรวมทั้งการสั่ งให้ ออกจากราชการอันเนื่องมาจากการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.

มาตรา ๘๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๑ ข้าราชการตารวจผู้ใดมี
คุณวุฒิสูงขึ้นและมีสิทธิได้รับเงินเดือนสูงขึ้นตามที่ ก.ตร. กาหนดให้ผู้มี
อานาจตามมาตรา ๘๗ เป็นผู้มีอานาจสั่งเลื่อน
มาตรา ๘๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจ
หรือการแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งใด ผู้ได้รับการบรรจุ
หรื อ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง
ตามที่ ก.ตร. กาหนดตามมาตรา ๖๑ เว้นแต่มีเหตุผลและความจาเป็น
และมิใช่เป็นตาแหน่งในกลุ่มสายงานสอบสวน ก.ตร. อาจอนุมัติให้บรรจุ
หรือแต่งตั้งข้าราชการตารวจ ซึ่งไม่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามที่กาหนดไว้ก็ได้
การแต่งตั้งข้าราชการตารวจไปดารงตาแหน่งอื่นในสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ต้องแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งที่ไม่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม
เว้นแต่มีเหตุผลและความจาเป็น ก.ตร. อาจอนุมัติให้ แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่ต่ากว่าตาแหน่งเดิมเป็นพิเศษเฉพาะรายได้
มาตรา ๖๗ ผู้ ไ ด้ รั บ การบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการ
ตารวจตามมาตรา ๖๕ ให้ ทดลองปฏิบัติห น้าที่ราชการในตาแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง โดยมีกาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทดลอง การประเมินผลการ
ทดลอง การรายงานผลการทดลอง และการยกเว้นไม่ต้ องทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รวมทั้งการสั่งให้ออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.

- มาตรา 60 แห่ ง พ .ร.บ.
ต ารวจแห่ ง ชาติ พ.ศ.2547
ยกมาเปรี ย บกั บ มาตรา 67
แห่งร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ....

๗๙
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ผู้ ใ ดถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการระหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการไม่ ใ ห้ ถื อ ว่ า ผู้ นั้ น เคยเป็ น ข้ า ราชการต ารวจ แต่ ทั้ ง นี้ ไม่
กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการรับเงินเดือน หรือ
ผลประโยชน์อื่นที่ได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
มาตรา ๖๑ การสั่งให้ข้าราชการตารวจประจาสานักงานตารวจ
แห่งชาติ หรือส่วนราชการใด หรือสารองราชการในส่วนราชการใด โดย
ให้พ้นจากตาแหน่งหน้าที่เดิมและโดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนใน
ต าแหน่ ง เดิ ม หรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ ให้ ผู้ มี อ านาจดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ผู้ สั่ ง ได้ ต าม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
(๑) นายกรัฐมนตรีสาหรับผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๒) ผู้ บั ญ ชาการตารวจแห่ งชาติส าหรั บ ข้าราชการตารวจทุ ก
ตาแหน่ง
(๓) ผู้บัญชาการสาหรับข้าราชการตารวจในกองบัญชาการหรือ
ในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ไม่ให้ถือว่าผู้นั้นเคยเป็นข้าราชการตารวจ แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึง
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นที่
ได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มาตรา ๘๓ การสั่ ง ให้ ข้ า ราชการต ารวจไปประจ าส านั ก งาน
ตารวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใดในสานักงานตารวจแห่งชาติ หรือ
สารองราชการในส่วนราชการใดในสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยให้พ้น
จากตาแหน่งหน้าที่เดิมและโดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนในตาแหน่ง
เดิมหรือไม่ก็ได้ ให้ผู้มีอานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนด ในกฎ ก.ตร.
(๑) ประธาน ก.ตร. ตามมติ ข อง ก.ตร. ส าหรั บ ผู้ บั ญ ชาการ
ตารวจแห่งชาติ
(๒) ผู้ บัญชาการตารวจแห่ งชาติส าหรับ ข้าราชการตารวจทุ ก
ตาแหน่ง
(๓) ผู้บัญชาการสาหรับข้าราชการตารวจในกองบัญชาการหรือ
ในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
มาตรา ๘๔ ห้ามมิให้สั่งให้ข้าราชการตารวจที่สังกัดสถานีตารวจ
ตามมาตรา ๑๓ ไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่น เว้นแต่ในคาสั่งนั้นจะ
สั่งให้ข้าราชการตารวจอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตารวจแทน แล้วแต่กรณี
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ ใ ดรู้ ว่ า ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาไม่ ม าปฏิ บั ติ ร าชการ
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มาตรา ๖๒ การโอนข้ าราชการตารวจไปรั บราชการในส่ ว น
ราชการหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น จะกระท าได้ เ มื่ อ เจ้ า ตั ว สมั ค รใจและส่ ว น
ราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้นั้น โดยให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ขอรับโอนทาความตกลงกับสานักงานตารวจแห่งชาติ
มาตรา ๖๓ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๔๙ เป็นผู้สั่งบรรจุในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) การโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตารวจหรือการโอน
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็นข้าราชการตารวจ
ยกเว้นข้าราชการการเมืองข้าราชการซึ่งอยู่ ในระหว่างทดลองปฏิบัติ

ติดต่อกันเกินสิ บห้ าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ ผู้ บังคับบัญชาผู้ นั้น
ด าเนิ น การทางวิ นั ย ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ รู้
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นไม่มีอานาจดาเนินการทางวินัย ให้รายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปทราบเพื่อดาเนินการทางวินัยต่อไป
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน เว้นแต่มีเหตุผล
ความจาเป็นซึ่งทาให้การดาเนินการทางวินัยไม่แล้วเสร็จภายในกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้งโดยแต่ละ
ครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวันและให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งดาเนินการ
ทางวินัยสั่งให้ข้าราชการตารวจผู้นั้นพักราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่มีคาสั่ง
เมื่อผลการดาเนินการทางวินัยปรากฏว่าผู้นั้นขาดราชการติดต่อกันเกิน
สิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้สั่งลงโทษโดยเร็วโดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่พักราชการ
มาตรา ๘๕ การโอนข้ า ราชการต ารวจไปรั บ ราชการในส่ ว น
ราชการหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น จะกระท าได้ เ มื่ อ เจ้ า ตั ว สมั ค รใจและส่ ว น
ราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้นั้น โดยให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ขอรับโอนทาความตกลงกับสานักงานตารวจแห่งชาติ
มาตรา ๘๖ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๖๔ เป็นผู้สั่งบรรจุในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) การโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตารวจหรือการโอน
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็ นข้าราชการตารวจ
ยกเว้นข้าราชการการเมือง ข้าราชการซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติ
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หน้ าที่ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นซึ่ งอยู่ใน
ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ให้กระทาได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและสานักงาน
ตารวจแห่งชาติต้องการจะรับโอนผู้นั้นโดยให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
ทาความตกลงกับผู้ มีอานาจสั่งบรรจุ ของส่ ว นราชการหรือหน่วยงาน
สังกัดเดิม ในการนี้ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติพิจารณาโดยคานึงถึง
ประโยชน์ที่ทางราชการตารวจจะได้รับ ทั้งนี้ ในการดาเนินการรับโอน
การกาหนดตาแหน่ง ชั้นยศและอัตราเงินเดือน และการนับเวลาราชการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร
(๒) การกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจ
(ก) ข้าราชการตารวจซึ่งได้รั บอนุ มัติจากคณะรัฐมนตรีให้
ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการ
คานวณเหน็ จ บ านาญเหมื อ นเต็ ม เวลาราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการถ้ า ผู้ นั้ น ขอกลั บ เข้ า รั บ ราชการภายใน
ก าหนดเวลาที่ ค ณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ แ ต่ ไ ม่ เ กิ น สี่ ปี นั บ แต่ วั น ออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ ตาหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนด
ในกฎ ก.ตร.
(ข) ข้าราชการตารวจซึ่งออกจากราชการไปแล้ ว และไม่ใช่
เป็ นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการถ้า
สมัครเข้ารับราชการและสานักงานตารวจแห่งชาติต้องการที่จะรับผู้นั้น
เข้ารับราชการให้สานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.

หน้าที่ราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ใน
ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ให้กระทาได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและสานักงาน
ตารวจแห่งชาติต้องการจะรับโอนผู้นั้น โดยให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
ทาความตกลงกับผู้ มีอานาจสั่งบรรจุของส่ ว นราชการหรือหน่วยงาน
สังกัดเดิม ในการนี้ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติพิจารณาโดยคานึงถึง
ประโยชน์ที่ทางราชการตารวจจะได้รับ ทั้งนี้ ในการดาเนินการรับโอน
การกาหนดตาแหน่ง ชั้นยศและอัตราเงินเดือน และการนับเวลาราชการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
(๒) การกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจ
(ก) ข้าราชการตารวจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออก
จากราชการ ไปปฏิบัติงานใด ๆ โดยให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการ
ค านวณบ าเหน็ จ บ านาญเหมื อ นเต็ ม เวลาราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ ถ้าผู้นั้นขอกลับเข้ารับราชการภายใน
ก าหนดเวลาที่ ค ณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ แต่ ไ ม่ เ กิ น สี่ ปี นั บ แต่ วั น ออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้สานักงานตารวจแห่งชาติรับผู้นั้นกลับ
เข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด ในกฎ ก.ตร.
(ข) ข้าราชการตารวจซึ่งออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่
เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้า
สมั ค รเข้ า รั บ ราชการ และส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ต้ อ งการ
ที่จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการและมีอัตราว่าง ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
ดาเนินการบรรจุ และแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
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(ค) ข้า ราชการซึ่งมิใช่ข้ าราชการตารวจหรือพนัก งานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงานไปแล้ว
แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ข้ า ราชการการเมื อ งข้ า ราชการซึ่ ง ออกจากราชการใน
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ถ้าสมัครเข้ารับ
ราชการเป็ น ข้ า ราชการต ารวจ และเมื่ อ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
เห็นสมควรรับบุคคลนั้นกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งข้าราชการตารวจ
ในการนี้ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติพิจารณาโดยคานึงถึงประโยชน์ที่
ทางราชการตารวจจะได้รับ ทั้งนี้ การดาเนินการให้กลับเข้ารับราชการ
การกาหนดตาแหน่งชั้นยศ และอัตราเงินเดือน และการนับเวลาราชการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๖๔ ให้ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ สั่ ง เลื่ อ น
เงินเดือนข้าราชการตารวจระดับ ส.๘ ระดับ ส.๗ และระดับ ส.๖ เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. แล้ว
การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตารวจตั้งแต่ระดับ ส.๕ ลงมาให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร.
การพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการต ารวจ ให้ ค านึ ง ถึ ง
คุณภาพและปริ มาณงานประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิผ ลของงานที่ไ ด้
ปฏิ บั ติ ม า ความสามารถ และความอุ ต สาหะในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตลอดจนการรั ก ษาวิ นั ย และการปฏิ บั ติ ต นเหมาะสมกั บ การเป็ น

ในกฎ ก.ตร.
(ค) ข้า ราชการซึ่งมิ ใช่ข้า ราชการตารวจหรือ พนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงานไปแล้ว
แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ข้ า ราชการการเมื อ ง ข้ า ราชการซึ่ ง ออกจากราชการ
ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ถ้าสมัครเข้ารับ
ราชการเป็ น ข้ า ราชการต ารวจ และเมื่ อ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
เห็นสมควรรับบุคคลนั้นกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งข้าราชการตารวจ
ในการนี้ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติพิจารณาโดยคานึงถึงประโยชน์ที่
ทางราชการตารวจจะได้รับ ทั้งนี้ การดาเนินการให้กลับเข้ารับราชการ
การกาหนดตาแหน่งชั้นยศ และอัตราเงินเดือน และการนับเวลาราชการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๘๗ ให้ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ สั่ ง เลื่ อ น
เงินเดือนข้าราชการตารวจระดับ ส.๘ ระดับ ส.๗ และระดับ ส.๖ ที่ไม่
อยู่ ใ นอ านาจของผู้ บั ญ ชาการตามมาตรา ๕๘ (๕) ทั้ ง นี้ เมื่ อ ได้ รั บ
ความเห็นชอบจาก ก.ตร. แล้ว
การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตารวจตั้งแต่ระดับ ส.๕ ลงมา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร.
การพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการต ารวจ ให้ ค านึ ง ถึ ง
คุณภาพและปริ มาณงานประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิผ ลของงานที่ไ ด้
ปฏิ บั ติ ม า ความสามารถ และความอุ ต สาหะในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
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ข้าราชการตารวจตามรายงานของผู้บั งคับบั ญชาตามลาดับชั้น ทั้งนี้ ตลอดจนการรั ก ษาวิ นั ย และการปฏิ บั ติ ต นเหมาะสมกั บ การเป็ น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
ข้าราชการตารวจตามรายงานของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ทั้งนี้ ตาม
การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกินสองขั้น ต้องได้รับอนุมัติ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
จาก ก.ตร. เป็นพิเศษเฉพาะราย
การเลื่ อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกินสองขั้น ต้องได้รับอนุมัติ
จาก ก.ตร. เป็นพิเศษเฉพาะราย
มาตรา ๖๕ ข้าราชการตารวจผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการ
มาตรา ๘๘ ข้าราชการตารวจผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก.ตร. จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณี ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก.ตร. จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณี
พิเศษเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญก็ได้
พิเศษเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญก็ได้
มาตรา ๖๖ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อ
มาตรา ๘๙ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อ
เพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งประเมินผล เพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งประเมินผล
การปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา การปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
แต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ แต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
กาหนดในกฎ ก.ตร.
กาหนดในกฎ ก.ตร.
หมวด ๓
หมวด ๔
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่งและเงินเพิ่มอื่น
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และเงินเพิ่มอื่น
-------------------------------มาตรา ๖๗ อัตราเงินเดือนข้าราชการตารวจให้เป็นไปตามบัญชี
มาตรา ๙๐ อัตราเงินเดือนข้าราชการตารวจให้เป็นไปตามบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัตินี้
ท้ายพระราชบัญญัตินี้
อัตราเงินประจาตาแหน่ งและการรับ เงินประจาตาแหน่งของ
อัตราเงินประจาตาแหน่ งและการรับ เงินประจาตาแหน่งของ
ข้าราชการตารวจให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เงิน ข้าราชการตารวจ ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เงิน
ประจาตาแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน
ประจาตาแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน
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ข้าราชการตารวจตาแหน่งใด จะได้รับเงินประจาตาแหน่งท้าย
พระราชบัญญัตินี้ในอัตราใดให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ในกรณี ที่ ส มควรปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นข้ า ราชการต ารวจให้
สอดคล้ อ งกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ถ้ า การปรั บ อั ต รา
เงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตรา และไม่เกิน
ร้อ ยละสิ บ ของอัต ราที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ และเมื่ อ ได้รั บ อนุ มั ติ งบประมาณ
รายจ่ายจากรัฐสภา เพื่อการนั้นแล้ว การปรับให้กระทาโดยตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่
การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากทาให้อัตราหนึ่ งอัตรา
ใดมี เ ศษไม่ ถึ ง สิ บ บาท ให้ ป รั บ ตั ว เลขเงิ น เดื อ นของอั ต ราดั ง กล่ า วให้
เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท และมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตารวจให้เข้าอันดับและขั้น
ระดับ และชั้น ระดับ และขั้น หรื อชั้น และขั้น แล้ ว แต่กรณี ตามบัญชี
อัตราเงินเดือนข้าราชการตารวจตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กาหนด และให้มีผลเป็นการแก้ไขขั้น
หรือชั้นเงินเดือนข้าราชการตารวจที่กาหนดไว้ในกฎหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๖๘ ให้ข้าราชการตารวจได้รับเงินเดือนดังต่อไปนี้
(๑) ข้าราชการตารวจยศพลตารวจเอก ซึ่งดารงตาแหน่งผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับ ส.๙

ข้าราชการตารวจตาแหน่งใดจะได้รับเงินประจาตาแหน่งท้าย
พระราชบัญญัตินี้ในอัตราใดให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ในกรณี ที่ ส มควรปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นข้ า ราชการต ารวจให้
สอดคล้ อ งกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ถ้ า การปรั บ อั ต รา
เงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตรา และไม่เกิน
ร้อ ยละสิ บของอัต ราที่ ใ ช้ บัง คั บอยู่ และเมื่ อ ได้รั บ อนุ มั ติ งบประมาณ
รายจ่ายจากรัฐสภาเพื่ อการนั้นแล้ว การปรับให้กระทาได้โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎี ก า และให้ ถื อ ว่ า บั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นท้ า ยพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ใน
กรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากทาให้อัตราหนึ่ง
อัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้
เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท และมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตารวจให้เข้าอันดับและขั้น
ระดับและชั้น ระดับและขั้น หรือชั้นและขั้น แล้ ว แต่กรณี ตามบัญชี
อัตราเงินเดือนข้าราชการตารวจตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กาหนด และให้มีผลเป็นการแก้ไขขั้น
หรื อ ชั้ น เงิ น เดื อ นข้ า ราชการต ารวจที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๙๑ ให้ข้าราชการตารวจได้รับเงินเดือน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้ า ราชการต ารวจยศพลต ารวจเอก ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับ ส.๙
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(๒) ข้าราชการตารวจยศพลตารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๘
(๓) ข้าราชการตารวจยศพลตารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๗
(๔) ข้าราชการตารวจยศพลตารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๖
(๕) ข้าราชการตารวจยศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอก
(พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๕
(๖) ข้าราชการตารวจยศพันตารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๔
(๗) ข้าราชการตารวจยศพันตารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๓
(๘) ข้าราชการตารวจยศพันตารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๒
(๙) ข้าราชการต ารวจยศร้ อยตารวจเอก ร้ อยต ารวจโท และ
ร้อยตารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๑
(๑๐) ข้าราชการตารวจยศดาบตารวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๓
(๑๑) ข้าราชการตารวจยศจ่าสิบตารวจ อัตราเงินเดือนจ่าสิ บ
ตารวจ (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๒
(๑๒) ข้าราชการตารวจยศจ่าสิบตารวจ สิบตารวจเอก สิบตารวจโท
และสิบตารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑
(๑๓) ข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจสารอง ให้ได้รับเงินเดือน
ระดับ พ.๑
ให้ข้าราชการตารวจตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือนในขั้นต่าของ
ระดับนั้น ๆ ในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่าหรือ
สูงกว่าขั้นสูงของระดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดใน
กฎ ก.ตร.

(๒) ข้าราชการตารวจยศพลตารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๘
(๓) ข้าราชการตารวจยศพลตารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๗
(๔) ข้าราชการตารวจยศพลตารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๖
(๕) ข้าราชการตารวจยศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอก
(พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๕
(๖) ข้าราชการตารวจยศพันตารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๔
(๗) ข้าราชการตารวจยศพันตารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๓
(๘) ข้าราชการตารวจยศพันตารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๒
(๙) ข้าราชการตารวจยศร้อยตารวจเอก ร้อยตารวจโท และร้อย
ตารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๑
(๑๐) ข้าราชการตารวจยศดาบตารวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๓
(๑๑) ข้าราชการตารวจยศจ่าสิบตารวจ อัตราเงินเดือนจ่าสิ บ
ตารวจ (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๒
(๑๒) ข้าราชการตารวจยศจ่าสิบตารวจ สิบตารวจเอก สิบตารวจโท
และสิบตารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑
(๑๓) ข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจสารอง ให้ได้รับเงินเดือน
ระดับ พ.๑
ให้ข้าราชการตารวจตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือนในขั้นต่าของ
ระดับนั้น ๆ ในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่าหรือ
สู ง กว่ า ขั้ น สู ง ของระดั บ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก าร
ที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
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ข้ า ราชการต ารวจตาม (๒) ถึ ง (๑๓) อาจได้ รั บ เงิ น เดื อ นใน
ระดั บ สู ง ขึ้ น กว่ า ที่ ก าหนดไว้ ใ นวรรคหนึ่ ง ก็ ไ ด้ โดยตราเป็ น พระราช
กฤษฎีกา ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้น ดังกล่าวและการรับเงิน
ประจาตาแหน่งไว้ด้วย

ข้ า ราชการต ารวจตาม (๒) ถึ ง (๑๓) อาจได้ รั บ เงิ น เดื อ นใน
ระดั บ สู ง ขึ้ น กว่ า ที่ ก าหนดไว้ ใ นวรรคหนึ่ ง ก็ ไ ด้ โดยตราเป็ น พระราช
กฤษฎีกา ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นดังกล่าวและการรับเงิน
ประจาตาแหน่งไว้ด้วย
มาตรา ๙๒ ความในมาตรา ๙๐ และมาตรา ๙๑ มิให้ใช้บังคับแก่
ข้าราชการตารวจที่ไม่มียศ
ข้าราชการตารวจที่ไม่มียศตาแหน่งใดจะได้รับเงินเดือนและเงิน
ประจาตาแหน่ง ในอัตราใดให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ที่ อ อกตามมาตรา ๘ วรรคสอง โดยให้ เ ที ย บเคี ย งกั บ ข้ า ราชการ
ฝ่ายพลเรือนในตาแหน่งที่คล้ายคลึงกันหรือในระดับเดียวกัน
มาตรา ๙๓ ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลและความจ าเป็ น เพื่ อ เป็ น การ
เยียวยา ให้ข้าราชการตารวจได้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งที่
เหมาะสมและเป็นธรรม ก.ตร. อาจกาหนดให้ข้าราชการตารวจได้รับ
การเยี ย วยาโดยให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นหรื อ เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ตามที่
เห็ น สมควรเป็ น กรณี ๆ ไปก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๖๙ ข้า ราชการตารวจอาจได้รั บเงิ นเพิ่ม ค่าครองชี พ
มาตรา ๙๔ ข้ า ราชการต ารวจอาจได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ
ชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามจานวน หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามจานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
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มาตรา ๗๐ ข้าราชการตารวจอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
เงินเพิ่มอื่น หรือเงินช่วยเหลือตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๗๑ ข้าราชการตารวจอาจได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่
ประจาอยู่ในต่างประเทศ หรือตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามที่กาหนดใน
ระเบียบ ก.ตร. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๔
การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน
---------------มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ตาแหน่งข้าราชการตารวจในส่วนราชการ
หรือหน่วยงานใดในสานักงานตารวจแห่งชาติว่างลง หรือผู้ดารงตาแหน่ง
ใดไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการได้ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาดั ง ต่ อ ไปนี้ สั่ ง ให้
ข้าราชการตารวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตาแหน่งนั้นได้
(๑) นายกรัฐมนตรี สาหรับตาแหน่งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๒) ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ สาหรับตาแหน่งตั้งแต่จเรตารวจ
แห่งชาติ รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือตาแหน่งเทียบเท่าลงมา
(๓) ผู้บัญชาการหรือตาแหน่งเทียบเท่า สาหรับตาแหน่งตั้งแต่
ผู้บังคับการหรือตาแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น
(๔) ผู้บังคับการหรือตาแหน่งเทียบเท่าสาหรับตาแหน่งตั้งแต่
ผู้กากับการหรือตาแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น
ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งให้ข้าราชการตารวจผู้ใดรักษาราชการ
แทนและมีผู้ดารงตาแหน่งรองของตาแหน่งนั้น ให้ผู้ดารงตาแหน่งรอง

มาตรา ๙๕ ข้าราชการตารวจอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
เงินเพิ่มอื่น หรือเงินช่วยเหลือตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๙๖ ข้าราชการตารวจอาจได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่
ประจาอยู่ในต่างประเทศหรือตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามที่กาหนดใน
ระเบียบ ก.ตร. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๕
การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน
--------------มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ตาแหน่งข้าราชการตารวจในส่วนราชการ
หรื อ หน่ ว ยงานใด ในส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ว่ า งลง หรื อ ผู้ ด ารง
ตาแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ สั่ง
ให้ข้าราชการตารวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตาแหน่งนั้นได้
(๑) นายกรัฐมนตรี สาหรับตาแหน่งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๒) ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ สาหรับตาแหน่งตั้งแต่รองผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ จเรตารวจแห่งชาติ หรือตาแหน่งเทียบเท่าลงมา
(๓) ผู้บัญชาการหรือตาแหน่งเทียบเท่า สาหรับตาแหน่งตั้งแต่
ผู้บังคับการหรือตาแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น
(๔) ผู้บังคับการหรือตาแหน่งเทียบเท่า สาหรับตาแหน่งตั้งแต่
ผู้กากับการหรือตาแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น
ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งให้ข้าราชการตารวจผู้ใดรักษาราชการ
แทนและมี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง รองของต าแหน่ ง นั้ น ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
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เป็ น ผู้ รั ก ษาราชการแทน ถ้ า ไม่ มี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง รองหรื อ มี แ ต่
ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได้ และมี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยของต าแหน่ ง
ดังกล่าว ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้รักษาราชการแทนในตาแหน่งนั้น
ถ้ามีผู้ดารงตาแหน่งรองหรือผู้ช่วยหลายคน ให้ผู้มีอาวุโสตามที่กาหนด
ในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีทั้งผู้ ดารงตาแหน่ง
รองหรือผู้ช่วย หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ก็ให้ข้าราชการตารวจ
ชั้นสัญญาบัตรผู้มีอาวุโสตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. ในส่วนราชการ
หรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน
เพื่อประโยชน์ ของทางราชการข้าราชการตารวจที่ได้ รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๕๑ (๒) (๓) (๔) (๕) และ(๖) เป็น
การย้อนหลัง การปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อานาจในตาแหน่งเดิมที่ได้
กระทาไปก่อนมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น
อันใช้ได้
มาตรา ๗๓ นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้อานาจใน
การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการและการดาเนินการ
ด้านอื่นที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่ องใดในกิ จ การของแต่ ล ะกองบั ญชาการให้ ผู้ บัญ ชาการของแต่ ล ะ
กองบัญชาการนั้น เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ในการปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง
ผู้บัญชาการจะมอบหมายให้รองผู้บัญชาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้

รองเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ และมีผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยของตาแหน่งดังกล่าว ให้
ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้รักษาราชการแทนในตาแหน่งนั้น ถ้ามีผู้ดารง
ตาแหน่งรองหรือผู้ช่วยหลายคน ให้ผู้มีอาวุโสตามที่กาหนดในระเบียบ
ก.ตร. เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีทั้งผู้ดารงตาแหน่งรองหรือผู้ช่วย
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ก็ให้ข้าราชการตารวจชั้นสั ญญาบัตร
ผู้มีอาวุโสตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นผู้รักษาราชการแทน
เพื่อประโยชน์ข องทางราชการ ข้าราชการตารวจที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) เป็น
การย้อนหลัง การปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อานาจในตาแหน่งเดิมที่ได้
กระทาไปก่อนมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้
เป็นอันใช้ได้
มาตรา ๙๘ นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ อานาจใน
การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ และการดาเนินการ
ด้านอื่นที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติจะพึงปฏิบัติ หรือดาเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องใด ในกิจการของแต่ละกองบัญชาการ ให้ผู้บัญชาการของแต่ล ะ
กองบัญชาการนั้นเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ในการปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง
ผู้บัญชาการจะมอบหมายให้รองผู้บัญชาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้
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ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมีหน้าที่กากับติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง และให้มีอานาจแนะนาและแก้ไข
การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีจาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการหรือการระงับ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อานาจของผู้บัญชาการตามวรรค
หนึ่ง ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติจะระงับการใช้อานาจของผู้บัญชาการ
ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวและใช้อานาจนั้นด้วยตนเองก็ได้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ ก.ต.ช. กาหนด
มาตรา ๗๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในสานักงาน
ตารวจแห่งชาติอานาจในการสั่ ง การอนุ ญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการหรื อ การด าเนิ น การอื่ น ใดที่ผู้ บั ญชาการต ารวจแห่ งชาติห รื อ
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานจะพึงปฏิบัติ หรือดาเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิไ ด้ กาหนดเรื่ อ งการมอบอ านาจไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น หรื อ มิ ได้ ห้ า มเรื่ อ ง
การมอบอานาจไว้ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือหัวหน้า ส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานอาจมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งรองหรือผู้ช่วย
หรือผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานถัดลงไป
ตามล าดั บ หรื อ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง เที ย บเท่ า หรื อ ข้ า ราชการต ารวจชั้ น
สัญญาบัตร ในส่วนราชการหรือในหน่วยงานนั้นปฏิบัติราชการแทนได้
การมอบอานาจตามวรรคหนึ่งให้ทาเป็นหนังสือและให้ผู้มอบ

ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมีหน้าที่กากับติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง และให้มีอานาจแนะนาและแก้ไข
การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีจาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการหรือการระงับ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อานาจของผู้บัญชาการตามวรรค
หนึ่ ง ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ จ ะระงั บ การใช้ อ านาจของ
ผู้บัญชาการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวและใช้อานาจนั้นด้วยตนเองก็ได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ตร. กาหนด
มาตรา ๙๙ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในส านักงาน
ตารวจแห่งชาติ อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการ หรือการดาเนินการอื่นใดที่ผู้ บัญชาการตารวจแห่งชาติห รือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานจะพึงปฏิบัติ หรือดาเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิได้กาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการ
มอบอานาจไว้ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัว หน้าหน่ว ยงาน อาจมอบอานาจให้ ผู้ ดารงตาแหน่งรองหรือผู้ ช่ว ย
หรือผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานถั ดลงไป
ตามล าดับ หรือผู้ ด ารงตาแหน่ง เทียบเท่า หรือข้า ราชการตารวจชั้ น
สัญญาบัตรในส่วนราชการหรือในหน่วยงานนั้นปฏิบัติราชการแทนได้
การมอบอานาจตามวรรคหนึ่งให้ ทาเป็นหนังสื อและให้ ผู้มอบ
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อานาจมีหน้าที่แนะนา กากับ และติดตามการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอานาจ และในกรณีที่เห็นว่าผู้รับมอบอานาจปฏิบัติราชการในเรื่อง
ใดโดยไม่ ส มควร ให้ มี อ านาจแก้ ไขการปฏิ บั ติ ร าชการของผู้ รั บ มอบ
อานาจนั้นได้
เมื่อมีการมอบอานาจแล้ว ผู้รับมอบอานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบ
อานาจนั้น และจะมอบอานาจนั้นให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอานาจไว้เป็นกรณี ๆ ไป
มาตรา ๗๕ ให้ผู้รั กษาราชการแทนตามมาตรา ๗๒ มีอานาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจ
หน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอานาจและหน้าที่เป็นกรรมการ
หรื อมีอานาจและหน้าที่เช่น เดีย วกับ ผู้ ดารงตาแหน่งนั้นในระหว่างที่
รักษาราชการแทน
การสั่งให้รักษาราชการแทนให้มีผลนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้ง
เข้ารับหน้าที่และให้ผู้ดารงตาแหน่งรองหรือตาแหน่งผู้ช่ วยพ้นจากความ
เป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้
ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปแล้วในระหว่าง
เป็นผู้รักษาราชการแทน

อานาจมีหน้าที่แนะนา กากับ และติดตามการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอ านาจ และในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ รั บ มอบอ านาจปฏิ บั ติ ร าชการ
ในเรื่องใดโดยไม่สมควร ให้มีอานาจแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอานาจนั้นได้
เมื่อมีการมอบอานาจแล้ว ผู้รับมอบอานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบ
อานาจนั้น และจะมอบอานาจนั้นให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอานาจไว้เป็นกรณี ๆ ไป
มาตรา ๑๐๐ ให้ผู้ รักษาราชการแทนตามมาตรา ๙๗ มีหน้าที่
และอานาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มี หน้าที่
และอ านาจอย่ า งใด ให้ ผู้ รั ก ษาราชการแทน มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ
เป็นกรรมการหรือมีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกั บผู้ดารงตาแหน่งนั้นใน
ระหว่างที่รักษาราชการแทน
การสั่งให้รักษาราชการแทนให้มีผลนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้ง
เข้ารับหน้าที่และให้ผู้ดารงตาแหน่งรองหรือตาแหน่งผู้ช่วยพ้นจากความ
เป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้
ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปแล้ วในระหว่าง
เป็นผู้รักษาราชการแทน
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มาตรา ๗๖ ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่ ง หรื อ มติ คณะรั ฐ มนตรี ก าหนดให้ อานาจหรือ หน้ าที่ ใดเป็ นของ
ปลั ดกระทรวง การใช้ อานาจหรื อ ปฏิบั ติ ห น้ าที่ ดั งกล่ าวส าหรั บส่ ว น
ราชการหรือหน่วยงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้ถือเป็นอานาจ
และหน้าที่ของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
หมวด ๕
วินัยและการรักษาวินัย
---------------มาตรา ๗๗ ข้าราชการตารวจต้องถือและปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของตารวจ
ตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร. และต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้
โดยเคร่งครัด
กฎ ก.ตร. ตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบ
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๘ การกระทาผิดวินัยอย่ างไม่ร้ายแรง ได้แก่ การไม่
รักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ต้อ งปฏิบัติห น้าที่ร าชการด้ว ยความซื่อ สัต ย์ สุจ ริต และ
เที่ ย งธรรม เป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บของทางราชการ มติ
คณะรั ฐมนตรี จรรยาบรรณของตารวจ และนโยบายของรัฐ บาลโดย
ไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
(๒) ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง สั่ ง ในหน้ า ที่

มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่ ง หรือ มติ คณะรั ฐ มนตรีก าหนดให้ ห น้ าที่ ห รื ออ านาจใดเป็ นของ
ปลั ด กระทรวง การใช้ อ านาจหรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ส าหรั บ
ส่ว นราชการหรือหน่วยงานของส านักงานตารวจแห่งชาติ ให้ ถือเป็น
หน้าที่และอานาจของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
หมวด ๖
วินัยและการรักษาวินัย
---------------มาตรา ๑๐๒ ข้าราชการตารวจต้องถื อและปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของตารวจ
ตามที่ ก าหนดในกฎ ก.ตร. และต้ อ งรั ก ษาวิ นั ย ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด
กฎ ก.ตร. ตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบ
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๓ การกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ การไม่
รักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ต้อ งปฏิบัติห น้า ที่ร าชการด้ว ยความซื่อ สัต ย์ สุจ ริต และ
เที่ ย งธรรมเป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของตารวจ และนโยบายของรัฐบาล โดย
ไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
(๒) ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง สั่ ง ในหน้ า ที่
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ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืน
หรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่
ราชการหรื อ จะเป็ น การไม่รั ก ษาประโยชน์ ของทางราชการจะเสนอ
ความเห็ นเป็ นหนั งสือทันทีเพื่อให้ผู้ บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้นก็ได้
และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บั งคับ บัญชายืนยันให้ปฏิบัติตาม
คาสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
(๓) ต้องรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ ผู้น้อย
(๔) ต้ องอุทิ ศเวลาของตนให้ แก่ ร าชการจะละทิ้ งหรือ ทอดทิ้ ง
หน้าที่ราชการมิได้
(๕) ต้ อ งปฏิ บั ติ ร าชการโดยมิ ใ ห้ เ ป็ น การกระท าการข้ า ม
ผู้ บั งคับ บั ญชาเหนื อตน เว้น แต่ผู้ บั งคับ บั ญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้ สั่ งให้
กระทาหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทาการ
อย่ างใดที่เ ป็ น การกลั่ น แกล้ งกัน และต้องช่ว ยเหลื อกันในการปฏิบั ติ
ราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
(๘) ต้ อ งต้ อ นรั บ ให้ ค วามสะดวก ให้ ค วามเป็ น ธรรมและให้
การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อยโดย
ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กีดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
หรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน

ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัด
ขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหาย
แก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอ
ความเห็ นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้ บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้นก็ได้
และเมื่ อ ได้ เ สนอความเห็ น แล้ ว ถ้ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชายื น ยั น ให้ ป ฏิ บั ติ
ตามคาสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
(๓) ต้องรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ ผู้น้อย
(๔) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการมิได้
(๕) ต้ อ งปฏิ บั ติ ร าชการโดยมิ ใ ห้ เ ป็ น การกระท าการข้ า ม
ผู้ บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้ บั งคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้ สั่ งให้
กระทา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทาการ
อย่างใด ที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลื อกันในการปฏิบัติ
ราชการระหว่างข้าราชการด้วยกัน และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การ
สงเคราะห์ แก่ประชาชนผู้ ติดต่อราชการ หรือในการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อยโดย
ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
หรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
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(๙) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้
เกิ ด ผลดี ห รื อ ความก้ า วหน้ า แก่ ร าชการเอาใจใส่ ระมั ด ระวั ง รั ก ษา
ผลประโยชน์ ของทางราชการและต้ อ งไม่ ป ระมาทเลิ น เล่ อ ในหน้ า ที่
ราชการ
(๑๐) ต้องไม่กระทาการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่าง
ข้าราชการตารวจ
(๑๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาการรายงานโดยปกปิด
ข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
(๑๒) ต้ อ งไม่ ใ ช้ ก ริ ย าวาจ าหรื อ ประพฤติ ต นในลั ก ษณะที่ ไ ม่
สมควร
(๑๓) ต้องไม่กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
(๑๔) ต้ อ งไม่ ก ระท าด้ ว ยประการใด ๆ ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น
การบังคับผู้บังคับบัญชาเป็นทางให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยตารวจ
(๑๕) ต้องไม่กระทาหรือละเว้นการกระทาใด ๆ อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการหรือทาให้เสียระเบียบแบบแผนของตารวจ
(๑๖) ต้ อ งไม่ ก ระท าการหรื อ ยอมให้ ผู้ อื่ น กระท าการหา
ผลประโยชน์ อั น อาจท าให้ เ สี ย ความเที่ ย งธรรมในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
(๑๗) ต้ อ งไม่ เ ป็ น กรรมการผู้ จั ด การหรื อ ผู้ จั ด การหรื อ ด ารง
ตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
(๑๘) กระทาการหรือไม่กระทาการตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร

(๙) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้ งใจ อุตสาหะ เพื่อให้
เกิ ดผลดี หรือ ความก้า วหน้ าแก่ ราชการ เอาใจใส่ ระมัด ระวั ง รัก ษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ ประมาทเลิ นเล่ อ ในหน้า ที่
ราชการ
(๑๐) ต้องไม่กระทาการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่าง
ข้าราชการตารวจ
(๑๑) ต้ อ งไม่ ร ายงานเท็ จ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา การรายงานโดย
ปกปิดข้อความ ซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
(๑๒) ต้ อ งไม่ ใ ช้ กิ ริ ย าวาจาหรื อ ประพฤติ ต นในลั ก ษณะที่ ไ ม่
สมควร
(๑๓) ต้องไม่กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
(๑๔) ต้ อ งไม่ ก ระท าด้ ว ยประการใด ๆ ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น
การบังคับผู้บังคับบัญชาเป็นทางให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยตารวจ
(๑๕) ต้องไม่กระทาหรือละเว้นการกระทาใด ๆ อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการหรือทาให้เสียระเบียบแบบแผนของตารวจ
(๑๖) ต้ อ งไม่ ก ระท าการหรื อ ยอมให้ ผู้ อื่ น กระท าการหา
ผลประโยชน์ อั น อาจท าให้ เ สี ย ความเที่ ย งธรรมในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
(๑๗) ต้ อ งไม่ เ ป็ น กรรมการผู้ จั ด การหรื อ ผู้ จั ด การ หรื อ ด ารง
ตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(๑๘) กระทาการหรือไม่กระทาการตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
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มาตรา ๗๙ การกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่การกระทา
ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้
ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ
ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(๓) เหยี ย ดหยาม กดขี่ ข่ มเหง หรื อ ท าร้ า ยประชาชนผู้ ติด ต่ อ
ราชการหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๔) กระทาความผิ ดอาญาจนได้รั บโทษจาคุก หรือโทษที่หนัก
กว่าโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก หรือให้รับโทษที่หนักว่า
โทษจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๕) กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๖) กระทาหรือละเว้นการกระทาใด ๆ รวมทั้งการกระทาผิดตาม
มาตรา ๗๘ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๗) กระทาการหรือไม่กระทาการตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.

หรือกระทาการ อันถือว่ากระทาความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๔ การกระทาผิดวินั ยอย่างร้ายแรง ได้แก่ การกระทา
ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้
ตนเองหรื อผู้ อื่ นได้รั บประโยชน์ที่ มิควรได้ ห รือเป็น เหตุให้ ผู้ อื่ นได้รั บ
ความเสียหาย
(๒) ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ ก.ตร. กาหนด
(๓) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ
ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดย
มี พ ฤติ ก ารณ์ อั น แสดงถึ ง ความจงใจไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของทาง
ราชการ
(๔) เหยี ย ดหยาม กดขี่ ข่ ม เหง หรื อ ท าร้ า ยประชาชนผู้ ติ ด ต่ อ
ราชการหรื อ ในระหว่ า งปฏิบั ติ ห น้ าที่ ร าชการ หรื อ ในระหว่ างที่ แ ต่ ง
เครื่องแบบตารวจ
(๕) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่า
โทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษ
จาคุ ก เว้นแต่เป็ นโทษส าหรับ ความผิ ดที่ไ ด้กระทาโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ
(๖) กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๗) กระทาการอันเป็นการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๘ วรรคสาม หรือไม่
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มาตรา ๘๐ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย
และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
วิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และ
การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ผู้ อ ยู่ ใ ต้บั ง คับ บั ญ ชากระท าผิ ดวิ นั ย ให้ เป็ น ไปตามที่
กาหนดในระเบียบ ก.ตร.
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรจะกล่าวหาว่าข้าราชการตารวจผู้ใด
กระทาผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยทันทีตามที่บัญญัติไว้
ในหมวด ๖
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้และตามหมวด ๖
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย

ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง
(๘) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโดยจงใจเพื่อช่วยเหลือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดตามมาตรา ๗๙
วรรคสี่ หรือกระทาการตามมาตรา ๗๙ วรรคห้า
(๙) กระทาหรือละเว้นการกระทาใด ๆ รวมทั้งการกระทาผิดตาม
มาตรา ๑๐๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๑๐) กระทาการหรือไม่กระทาการตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๑๐๕ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิด
วินัย และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่
ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
วิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและการ
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในระเบียบ ก.ตร.
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรจะกล่าวหาว่าข้าราชการตารวจผู้ใด
กระทาผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยทันทีตามที่บัญญัติไว้
ในหมวด ๗
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้และตามหมวด ๗
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
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มาตรา ๘๑ เมื่ อ มี ค วามจ าเป็ น อั น ไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ เพื่ อ
ประโยชน์ในการรักษาวินัยและปราบปรามข้าราชการตารวจผู้ก่อการ
กาเริบ หรือเพื่อบังคับข้าราชการตารวจผู้ละทิ้งหน้าที่ให้กลับทาหน้าที่
ของตน ผู้บังคับบัญชาอาจใช้อาวุธหรือกาลังบังคับได้ และถ้าได้กระทา
โดยสุจริตตามสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ช่วยเหลือไม่ต้อง
รับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
เมื่ อ มี เ หตุ ดั ง กล่ า ว ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะต้ อ งรายงานไปยั ง
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามลาดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
โดยเร็ว
มาตรา ๘๒ โทษทางวินัยมี ๗ สถาน ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ทัณฑกรรม
(๓) กักยาม
(๔) กักขัง
(๕) ตัดเงินเดือน
(๖) ปลดออก
(๗) ไล่ออก
การลงโทษภาคทัณฑ์ ได้แก่ การลงโทษแก่ผู้กระทาผิดอันควร
ต้องรับโทษสถานหนึ่งสถานใด แต่มีเหตุอันควรปรานี จึงเพียงแค่แสดง
ความผิดผู้นั้นให้ปรากฏไว้
การลงโทษทัณฑกรรม ได้แก่ การให้ทางานโยธาการให้อยู่เวรยาม

มาตรา ๑๐๖ เมื่ อ มี ค วามจ าเป็ น อั น ไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ เพื่ อ
ประโยชน์ในการรักษาวินัยและปราบปรามข้าราชการตารวจผู้ก่อการ
กาเริบ หรือเพื่อบังคับข้าราชการตารวจผู้ละทิ้งหน้าที่ให้กลับทาหน้าที่
ของตน ผู้บังคับบัญชาอาจใช้อาวุธหรือกาลังบังคับได้ และถ้าได้กระทา
โดยสุจริต ตามสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ช่วยเหลือไม่ต้อง
รับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
เมื่ อ มี เ หตุ ดั ง กล่ า ว ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะต้ อ งรายงานไปยั ง
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามลาดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
โดยเร็ว
มาตรา ๑๐๗ โทษทางวินัยมี ๗ สถาน ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ทัณฑกรรม
(๓) กักยาม
(๔) กักขัง
(๕) ตัดเงินเดือน
(๖) ปลดออก
(๗) ไล่ออก
การลงโทษภาคทัณฑ์ ได้แก่ การลงโทษแก่ผู้กระทาผิดอันควร
ต้องรับโทษสถานหนึ่งสถานใดแต่มีเหตุอันควรปรานี จึงเพียงแค่แสดง
ความผิดผู้นั้นให้ปรากฏไว้
การลงโทษทัณฑกรรม ได้แก่ การให้ทางานโยธา การให้อยู่เวรยาม
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นอกจากหน้า ที่ป ระจาหรือ การให้ทางานสาธารณประโยชน์ซึ่ง ต้อ ง
ไม่เกินหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน
การลงโทษกักยาม ได้แก่ การกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่
สมควรตามที่จะกาหนด
การลงโทษกักขัง ได้แก่ การขังในที่จัดไว้เพื่อควบคุมแต่เฉพาะคน
เดียวหรือหลายคนรวมกันตามที่จะได้มีคาสั่ง
การลงโทษกักยามหรือกักขังจะใช้งานโยธาหรืองานอื่นของทาง
ราชการด้วยก็ได้แต่ต้องไม่เกินหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน
มาตรา ๘๓ การลงโทษข้าราชการตารวจให้ ทาเป็นคาสั่งโดย
ระบุในคาสั่งด้วยว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใด
วิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ
ก.ตร.
หมวด 6
การดาเนินการทางวินัย
---------------มาตรา ๘๔ เมื่ อ มี ก ารกล่ า วหาหรื อ มี ก รณี เ ป็ น ที่ ส งสั ย ว่ า
ข้าราชการตารวจผู้ ใดกระทาผิ ดวินั ย ให้ ผู้ บั ง คับบัญชารีบดาเนินการ
สืบสวนข้อเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่
ในการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ แ จ้ ง เรื่ อ งที่ ถู ก กล่ า วหาหรื อ ถู ก
ร้องเรีย นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริง

นอกจากหน้าที่ประจา หรือ การให้ทางานสาธารณประโยชน์ซึ่งต้อ ง
ไม่เกินหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน
การลงโทษกักยาม ได้แก่ การกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่
สมควรตามที่จะกาหนด
การลงโทษกักขัง ได้แก่ การขังในที่จัดไว้เพื่อควบคุมแต่เฉพาะคน
เดียวหรือหลายคนรวมกันตามที่จะได้มีคาสั่ง
การลงโทษกักยามหรือกักขังจะใช้งานโยธาหรืองานอื่นของทาง
ราชการด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน
มาตรา ๑๐๘ การลงโทษข้าราชการตารวจให้ทาเป็นคาสั่ง โดย
ระบุในคาสั่งด้วยว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใด
วิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ
ก.ตร.
หมวด ๗
การดาเนินการทางวินัย
---------------มาตรา ๑๐๙ เมื่ อ มี ก ารกล่ า วหาหรื อ มี ก รณี เ ป็ น ที่ ส งสั ย ว่ า
ข้าราชการตารวจผู้ใดกระทาผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พิจารณา
พฤติการณ์และหลักฐานในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้น
กระทาผิดวินัยหรือไม่ ในกรณีจาเป็นหรือเห็นสมควรจะให้ดาเนินการ
สืบสวนข้อเท็จจริงก่อนก็ได้ ในการสืบสวนข้อเท็จจริงจะมอบหมายให้
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนช่วยกันดาเนินการสืบสวนก็ได้
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ภายในเวลาที่กาหนด ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิด
ในการด าเนิ น การสื บ สวนตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งให้ โ อกาสผู้ ถู ก
วินัยให้สั่งยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า กระทาผิดวินัย กล่าวหาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง โดยจะกาหนดเวลาให้ชี้แจงก็ได้ ถ้าเห็นว่า
ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๖ แล้วแต่กรณี ทันที กรณี ไ ม่ มี มู ล ที่ ค วรกล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย ให้ สั่ ง ยุ ติ เ รื่ อ งได้
ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ให้ดาเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ แล้วแต่กรณี ทันที
มาตรา ๘๕ เมื่อข้าราชการตารวจถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
มาตรา ๑๑๐ เมื่อข้าราชการตารวจถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชานาสานวนการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม อย่ า งไม่ ร้ า ยแรง และได้ มี ก ารด าเนิ น การตามมาตรา ๑๐๙ แล้ ว ให้
มาตรา ๘๔ มาพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่ งการตามมาตรา ๑๑๖ โดยเร็ว ในกรณีที่มี
การสืบสวน ให้นาผลการสืบสวนมาใช้ประกอบการพิจารณาดาเนินการ
มาตรา ๘๖ เมื่อข้าราชการตารวจถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
มาตรา ๑๑๑ เมื่อข้าราชการตารวจถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
อย่ า งร้ า ยแรงให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น ท าการสอบสวน ในการ อย่ า งร้ า ยแรง ให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น ท าการสอบสวน ในการ
สอบสวนต้องแจ้ งข้อกล่ าวหาและสรุ ป พยานหลั กฐานที่ส นับสนุนข้อ สอบสวนต้ อ งแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น
กล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ ข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยาน
ได้ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาชี้ แ จงและน าสื บ แก้ ข้ อ กล่ า วหา เมื่ อ ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาชี้ แ จงและน าสื บ แก้ ข้ อ กล่ า วหา เมื่ อ
ดาเนินการแล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัย ให้ดาเนินการ ดาเนินการแล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัย ให้ดาเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ แล้วแต่กรณี ถ้าฟังไม่ได้ว่าผู้ถูก ต่อไปตามมาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๑๗ แล้วแต่กรณี ถ้าฟังไม่ได้ว่า
กล่าวหากระทาผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง
ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง
ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กาหนด
ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๗ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กาหนด
ในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ข้าราชการตารวจตาแหน่งต่างกัน ถูกกล่าวหาว่ากระทา
ในกรณีที่ข้าราชการตารวจตาแหน่งต่างกันถูกกล่าวหาว่ากระทา
ผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงร่ ว มกั น ให้ ผู้ มี อ านาจส าหรั บ ผู้ ถู ก กล่ า วหาที่ มี ผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงร่ ว มกั น ให้ ผู้ มี อ านาจส าหรั บ ผู้ ถู ก กล่ า วหาที่ มี
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ตาแหน่งในระดับสูงกว่าเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในกรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น ท าการ
สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๐๑ และผลการสอบสวนปรากฏว่า
ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการสั่ง
การตามผลการสอบสวนโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ
ด าเนิ น การสอบสวนใหม่ แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดย
จะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและ
นาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย
มาตรา ๘๗ หลั กเกณฑ์ วิ ธีก ารและระยะเวลาเกี่ยวกับ การ
สืบสวน และการสอบสวนที่ต้องดาเนินการตามมาตรา ๘๔ และมาตรา
๘๖ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
ในการพิ จ ารณาของผู้ บั ง คับ บั ญชาผู้ มีอ านาจตามมาตรา ๘๕
มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ ให้พิจารณาสั่งการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันได้รับสานวน เว้นแต่มีเหตุจาเป็นตามที่
กาหนดในระเบี ย บ ก.ตร. ซึ่ง ทาให้ การพิ จ ารณาไม่แ ล้ ว เสร็จ ภายใน
กาหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดย
แต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน ในการนี้ หากยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ให้ข้าราชการตารวจผู้ถูกกล่า วหากลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อน และให้ถือว่า
ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสืบสวนหรือสอบสวน แล้วแต่กรณี นับแต่วัน

ตาแหน่งในระดับสูงกว่าเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในกรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น ท าการ
สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๒๙ แม้คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนจะมิได้กาหนดให้สอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผล
การสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้
ผู้บังคับบัญชาดาเนินการสั่งการตามผลการสอบสวนโดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือดาเนินการสอบสวนใหม่ แต่ทั้งนี้ ต้องแจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้
ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้
ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย
มาตรา ๑๑๒ หลั กเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการ
สืบสวน การสอบสวน และการดาเนินการตามมาตรา ๑๐๙ มาตรา
๑๑๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
ในการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจตามมาตรา ๑๑๐
มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๑๗ ให้พิจารณาสั่งการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันได้รับสานวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
อันไม่อาจหลีกเลี่ ยงได้ก็ให้ขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตาม
มาตรา ๙๗ เพื่อขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้ง
จะต้ อ งไม่ เ กิ น สามสิ บ วั น ในการนี้ หากยั ง พิ จ ารณาไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปนั้นพิจารณาสั่งการแทนภายในสามสิบวัน นับ
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ครบกาหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าการพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้นจะเสร็จ แต่ วั น ครบก าหนดเวลาดั ง กล่ า ว พร้ อ มทั้ ง ให้ สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย แก่
สิ้นและมีคาสั่ง
ผู้บงั คับบัญชาผู้นั้นโดยไม่ต้องดาเนินการสืบสวนหรือสอบสวน
ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
จะดาเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสืบสวน หรือสอบสวนก็ได้
จะดาเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้
ในระหว่างการสอบสวน จะนาเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็น
ข้ออ้างในการดาเนินการใดให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ เว้น
แต่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะสั่ ง พั ก ราชการหรื อ สั่ ง ให้ อ อกจากราชการ
ไว้ก่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน
มาตรา ๑๑๓ ในการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตารวจ
หากเรื่ อ งที่ ข้ า ราชการต ารวจถู ก กล่ า วหาเป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า ง
การด าเนิ น การตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจของคณะกรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ห รื อ คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอยู่ด้วย ก็ไม่เป็นเหตุให้ต้องชะลอการ
ดาเนินการทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยและลงโทษ
ทางวินัยต่อไปได้โดยไม่ต้องรอผลการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ห รื อ คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ใน ก ร ณี ที่ ผู้ บั งคั บ บั ญช า ไ ด้ รั บ ส า นว น ก าร ไ ต่ สว น ข อ ง
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ห รื อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่า กรณี มีมูล
ความผิ ด ทางวิ นั ย ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพิ จ ารณาลงโทษทางวิ นั ย แก่
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ข้าราชการต ารวจผู้ นั้ นตามที่ค ณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐได้มีมติ โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และ
หากการกระทาผิดวินั ยดังกล่าวเป็นกรณีที่มีการฟ้องเป็นคดีอาญาด้วย
ในฐานความผิดเดียวกัน แล้วต่อมาศาลได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าการ
กระทาของจาเลยไม่เป็นความผิดอาญาหรือจาเลยมิได้กระทาความผิด
ให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเพื่อพิจารณาทบทวน
การลงโทษทางวินัยที่ได้ดาเนินการไปแล้ ว โดยนาคาพิพากษาดังกล่าว
มาประกอบพิจารณาด้วย หากผลการพิจารณาสอดคล้ องกับผลของ
ค าพิ พ ากษาก็ ใ ห้ แ ก้ ไ ขค าสั่ ง ให้ ถู ก ต้ อ ง และมี ค าสั่ ง ให้ รั บ ข้ า ราชการ
ตารวจผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ แต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการไปก่อนแล้ว
ก็ให้เยียวยาชดเชยตามสมควร
มาตรา ๑๑๔ ในการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตารวจ
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าคดีมีมูลเหตุแห่งความผิดทางอาญาและได้มี
การดาเนินคดีอาญาด้วย ไม่เป็นเหตุให้ต้องชะลอการดาเนินการทางวินัย
แม้ว่าจะเป็นการดาเนินคดีอาญาในเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันก็ตาม
ในกรณีที่ได้มีการดาเนินการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการตารวจ
ไปแล้ว และต่อมาศาลได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดแตกต่างไปจากผลการ
ดาเนินการทางวินัย หากผลของคาพิพากษาว่าจาเลยกระทาความผิด
และการลงโทษทางวิ นั ย ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การไปแล้ ว เบากว่ า ผลของค า
พิพากษา ให้ ผู้ บังคับบัญชาพิจารณาทบทวนการลงโทษทางวินัยใหม่
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มาตรา ๘๘ เมื่อมีเ หตุจ าเป็ น จะต้องกัก ตัว ข้าราชการตารวจ
ซึ่งถูกกล่าวหาไว้เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน เช่น จะหลบหนี หรือจะ
ไปทาร้าย หรือข่มขู่ผู้เสียหายหรือพยาน ให้ผู้บังคับบัญชามีอานาจกักตัว
ข้าราชการตารวจนั้นระหว่างดาเนินการสอบสวนได้เท่าที่จาเป็นแก่การ
สอบสวน แต่ต้องไม่เกินอานาจลงโทษกักขังของผู้สั่งกักตัวและต้องไม่
เกินสิบห้าวัน

เพื่อให้สอดคล้องกับผลของคาพิพากษาดังกล่าว โดยให้นาคาพิพากษา
นั้นมาพิจารณาเพื่อสั่งลงโทษ แต่หากเป็นกรณีที่ได้มีการลงโทษทางวินัย
โดยสั่ ง ปลดออกหรื อ ไล่ อ อก แล้ ว ศาลได้ มี ค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า
การกระท าของจ าเลยไม่ เ ป็ น ความผิ ด อาญาหรื อ จ าเลยมิ ไ ด้ ก ระท า
ความผิด ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทบทวนการดาเนินการทางวินัยที่ได้
ดาเนินการไปแล้วใหม่ โดยนาคาพิพากษาดังกล่าวมาประกอบพิจารณา
ด้วย หากผลการพิจารณาสอดคล้ องกับผลของคาพิพากษาก็ให้แก้ไข
คาสั่ งให้ ถู กต้อง และมีคาสั่ ง ให้ รับข้าราชการตารวจผู้ นั้นกลั บเข้ารั บ
ราชการ แต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการไปก่อนแล้วก็ให้เยียวยาชดเชยตาม
สมควร
มาตรา ๑๑๕ เมื่อมีเหตุจาเป็นจะต้องกักตัวข้าราชการตารวจซึ่ง
ถูกกล่าวหาไว้เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน เช่น จะหลบหนีหรือจะไป
ทาร้ายหรือข่มขู่ผู้เสียหายหรือพยาน ให้ผู้บังคับบัญชามีอานาจกักตัว
ข้าราชการตารวจนั้นระหว่างดาเนินการสอบสวนได้เท่าที่จาเป็นแก่การ
สอบสวน แต่ต้องไม่เกินอานาจลงโทษกักขังของผู้สั่งกักตัวและต้องไม่
เกินสิบห้าวัน
ในกรณีที่ข้าราชการตารวจตามวรรคหนึ่งถูกลงโทษกักยามหรือ
กักขังให้หักจานวนวันที่ถูกกักตัวออกจากระยะเวลากักยามหรือกักขัง
ด้ ว ย และในกรณี ที่ ถู ก ลงโทษทั ณ ฑกรรม ให้ ถื อ ว่ า การถู ก กั ก ตั ว
เป็นการรับโทษสาหรับความผิดนั้นแล้ว
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มาตรา ๘๙ ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดกระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่
ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง
หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอัน
ควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สาหรับการ
ลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอัน
ควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษทัณฑกรรม
ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้กระทาผิดวินัยควรได้รับโทษสูงกว่าที่
ตนมีอานาจสั่งลงโทษ ให้ รายงานต่อผู้บังคับ บัญชาของตนที่มีอานาจ
เพื่อให้พิจารณาดาเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี
ในกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงด
โทษให้โดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

มาตรา ๙๐ ข้าราชการตารวจผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามความ
ร้ า ยแรงแห่ ง กรณี ถ้ า มี เ หตุ อั น ควรลดหย่ อ นจะน ามาประกอบการ
พิจารณาลงโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ากว่าปลดออก
การพิจารณาสั่งลงโทษของผู้มีอานาจตามมาตรา ๗๒ (๒) (๓)
และ(๔) ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
เสนอโดยคณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรองหัวหน้า

มาตรา ๑๑๖ ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดกระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่
ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง
หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสม กับความผิด ถ้ามีเหตุอัน
ควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สาหรับการ
ลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอัน
ควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษทัณฑกรรม
ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้ กระทาผิดวินัยควรได้รับโทษสูงกว่าที่
ตนมีอานาจสั่งลงโทษ ให้ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของตนที่มีอานาจ
เพื่อให้พิจารณาดาเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี
ในกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงด
โทษให้โดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาจะมีอานาจสั่งลงโทษผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่
กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๑๑๗ ข้าราชการตารวจผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๗ สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความ
ร้ า ยแรงแห่ ง กรณี ถ้ า มี เ หตุ อั น ควรลดหย่ อ นจะน ามาประกอบ
การพิจารณาลงโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ากว่าปลดออก
การพิจารณาสั่งลงโทษของผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๗ (๒) (๓)
และ (๔) ให้ ผู้ มีอานาจดังกล่ าวตั้งคณะกรรมการเพื่อ เสนอแนะว่าจะ
ลงโทษในสถานใด โดยคณะกรรมการดั ง กล่ า วอย่ า งน้ อ ยต้ อ ง
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หน่วยงานนั้นทุกคน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
ประกอบด้วยรองหัวหน้าหน่วยงานนั้นทุกคนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ผู้ ถู ก ลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บ าเหน็ จ ในกฎ ก.ตร. และต้องพิจารณาเสนอแนะภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
บานาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ
ได้รับสานวนการสอบสวนจากผู้บังคับบัญชา
ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตาม
วรรคสอง แล้วรายงานให้ ก.ตร.ทราบ
ผู้ ถู ก ลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บ าเหน็ จ
บานาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ
มาตรา ๙๑ เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ด าเนิ น การทางวิ นั ย แก๋
มาตรา ๑๑๘ เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ด าเนิ น การทางวิ นั ย แก่
ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดแล้ ว ให้ ร ายงานการด าเนิ น การทางวิ นั ย ต่ อ ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดแล้ ว ให้ ร ายงานการด าเนิ น การทางวิ นั ย ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่งเหนือผู้ดาเนินการทางวินัยและผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่งเหนือผู้ดาเนินการทางวินัย และผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ
ตารวจแห่งชาติ
ในกรณี ที่ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ไ ด้ รั บ รายงานตามวรรคหนึ่ งเห็ น ว่ า
ในกรณี ที่ ผู้ บัง คั บบั ญ ชาที่ ไ ด้ รับ รายงานตามวรรคหนึ่ ง เห็ น ว่ า
การยุ ติ เ รื่ อ ง การงดโทษหรื อ การลงโทษเป็ น การไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ การยุ ติ เ รื่ อ ง การงดโทษหรื อ การลงโทษ เป็ น การไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่
เหมาะสม ก็ให้มีอานาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษ เหมาะสม ก็ให้มีอานาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเป็นสถานโทษ หรืออัตราโทษ
ที่หนักขึ้น ลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดยให้ ที่หนักขึ้น ลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดยให้
ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือ ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือ
เหมาะสมตามควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคาสั่ง เหมาะสมตามควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคาสั่ง
เดิมให้ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที่เห็นว่าควรดาเนินการอย่าง เดิมให้ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที่เห็นว่าควรดาเนินการอย่าง
ใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรมก็ให้มี ใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรมก็ให้มี
อานาจด าเนิ น การหรื อสั่ ง ดาเนิ น การได้ตามควรแก่ กรณี โดยการสั่ ง อานาจด าเนิ นการหรื อสั่ ง ดาเนินการได้ตามควรแก่ กรณี โดยการสั่ ง
ลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น ต้องไม่เกินอานาจของตน ลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนัก ขึ้น ต้องไม่เกินอานาจของตน

หมายเหตุ

๑๐๕
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ตามมาตรา ๘๙ และการเพิ่มอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่
เกินอานาจนั้นด้วย ถ้าเกินอานาจของตน ก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ของผู้นั้นตามลาดับเพื่อให้พิจารณาดาเนินการตามควรแก่กรณีทั้งนี้ ถ้า
เห็ น ว่าการจะสั่ งลงโทษหรือเพิ่มโทษนั้ นกรณีเป็นการกระทาผิ ดวินัย
อย่ า งร้ า ยแรง ก็ ใ ห้ ร ายงานต่ อ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ เ พื่ อ ให้
พิจารณาดาเนินการ
ในกรณีที่ ผู้ บั ง คับ บั ญชาสั่ งลงโทษตามมาตรา ๘๙ สั่ ง ยุติเ รื่อ ง
หรื อ สั่ ง งดโทษข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดไปแล้ ว แต่ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจ
แห่งชาติเห็นว่ากรณีเป็นการกระทาผิดันยอย่
วิ
างร้ายแรง หรือเมื่อได้รับ
รายงานที่ผู้บังคับบัญชาตามวรรคสองเห็นว่ากรณีเป็นการกระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมีอานาจดาเนินการตาม
มาตรา ๘๖ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๘๖ ไว้แล้ว ก็ให้ดาเนินการตามมาตรา ๙๐
เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษงดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีคาสั่ง
ใหม่ และในคาสั่ งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคาสั่งลงโทษเดิมด้วย พร้อมทั้ง
ระบุวิธีการดาเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคาสั่งเดิมรับโทษที่เพิ่มขึ้น หรือ
กลับคืนสู่ฐานะเดิม แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎ ก.ตร.

ตามมาตรา ๑๑๖ และการเพิ่มอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมต้อง
ไม่ เ กิ น อ านาจนั้ น ด้ ว ย ถ้ า เกิ น อ านาจของตน ก็ ใ ห้ ร ายงานต่ อ
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นตามลาดับเพื่อให้พิจารณาดาเนินการตามควรแก่
กรณี ทั้ งนี้ ถ้ าเห็ นว่ าการจะสั่ ง ลงโทษหรื อเพิ่ม โทษนั้น กรณีเ ป็น การ
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้รายงานต่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
เพื่อให้พิจารณาดาเนินการ
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามมาตรา ๑๑๖ สั่งยุติเรื่อง
หรื อ สั่ ง งดโทษข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดไปแล้ ว แต่ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจ
แ ห่ ง ช า ติ เ ห็ น ว่ า ก ร ณี เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท า ผิ ด วิ นั ย อ ย่ า ง ร้ า ย แ ร ง
หรือเมื่อได้รับรายงานที่ผู้บังคับบัญชาตามวรรคสองเห็นว่ากรณีเป็นการ
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมีอานาจ
ด าเนิ น การตามมาตรา ๑๑๑ แต่ ถ้ า เป็ น กรณี ที่ ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๑ ไว้แล้ว ก็ให้ดาเนินการตาม
มาตรา ๑๑๗
เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีคาสั่ง
ใหม่ และในคาสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคาสั่งลงโทษเดิมด้วย พร้อมทั้ง
ระบุวิธีการดาเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคาสั่งเดิมรับโทษที่เพิ่มขึ้นหรือ
กลับคืนสู่ฐานะเดิม แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎ ก.ตร.
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มาตรา ๙๒ เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ด าเนิ น การทางวิ นั ย อย่ า ง
ร้ายแรงหรือสั่งให้ข้าราชการตารวจออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว
ถ้า ก.ตร. พิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมหรือ
สอบสวนใหม่ ให้ ก.ตร. มีอานาจสอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่ใน
เรื่องนั้นได้ตามความจาเป็นโดยจะสอบสวนเองหรือตั้งอนุกรรมการหรือ
ให้คณะกรรมการสอบสวน สอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่แทนก็ได้
หรื อ ก าหนดประเด็ น หรื อ ข้ อ ส าคั ญ ที่ ต้ อ งการทราบส่ ง ไป เพื่ อ ให้
คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้ งไว้เดิมทาการสอบสวน
เพิ่มเติมได้ด้วยในการดาเนินการตามมาตรานี้ให้นามาตรา ๙๓ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๓ ให้ ผู้ สื บ สวน กรรมการสื บ สวน และกรรมการ
สอบสวน เป็ น เจ้ า พนั ก งานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้
กรรมการสอบสวนมีอานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่
ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้ มีอานาจเรียกให้กระทรวง
ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน
บริษัท หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทน หรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้
ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
มาตรา ๙๔ ข้าราชการตารวจผู้ ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่
เพราะเหตุตาย มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า

มาตรา ๑๑๙ เมื่ อ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาได้ ดาเนิ น การทางวิ นั ย อย่ า ง
ร้ายแรงหรือสั่งให้ข้าราชการตารวจออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ให้
รายงาน ก.ตร. เพื่อทราบ แต่ในกรณีที่ ก.ตร. มีเหตุอันสมควร ก.ตร. จะสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขการดาเนินการหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือให้
ผู้บังคับบัญชาดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ถูกต้องก็ได้
การรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ตร. กาหนด

มาตรา ๑๒๐ ให้ ผู้ สื บ สวนและกรรมการสอบสวนเป็ น เจ้ า
พนั ก งานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้ ก รรมการสอบสวนมี
อ านาจเช่ น เดี ย วกั บ พนั ก งานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่ของกรรมการ
สอบสวน และโดยเฉพาะให้ มี อ านาจเรี ย กให้ ก ระทรวง ทบวง กรม
หน่วยราชการ รัฐ วิส าหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่ วน บริ ษัท
หรื อ บุ ค คลใด ๆ มาให้ ถ้ อ ยค าหรื อ ชี้ แ จงข้ อ เท็จ จริ ง ส่ ง เอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคา
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
มาตรา ๑๒๑ ข้าราชการตารวจผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่
เพราะเหตุตายมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า
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ขณะรับราชการได้กระทาหรือละเว้นกระทาการใดอันเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มี
หน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการหรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณี
ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า ในขณะ
รับราชการได้กระทาความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอานาจดาเนินการ
ทางวินัยมีอานาจดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดาเนินการทางวินัย
และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้
ออกจากราชการแต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจาก
ราชการ
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่ าวหา หรือฟ้องคดีอาญาหรือ
ต้องหาคดีอาญา หลังจากที่ข้าราชการตารวจผู้ใดออกจากราชการแล้ว
ให้ ผู้ มี อ านาจด าเนิ น การทางวิ นั ย มี อ านาจด าเนิ น การสื บ สวน หรื อ
พิจารณาดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้
ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ โดยต้องเริ่มดาเนินการ
สอบสวนภายในหนึ่ งปี นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ นั้ น ออกจากราชการและต้ อ งสั่ ง
ลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ สาหรับกรณีที่เป็น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม จะต้องสั่งลงโทษ
ภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
ในกรณี ที่ศาลปกครองมี ค าพิ พากษาถึง ที่สุ ด ให้ เพิ กถอนค าสั่ ง

ขณะรับราชการได้กระทาหรือละเว้นกระทาการใดอันเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มี
หน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมี
กรณี ถู ก ฟ้ อ งคดี อ าญาหรื อ ต้ อ งหาคดี อ าญาก่ อนออกจากราชการว่ า
ในขณะรับราชการได้กระทาความผิ ดอาญาอันมิใช่เป็นความผิ ดที่ได้
กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอานาจ
ด าเนิ น การทางวิ นั ย มี อ านาจด าเนิ น การสอบสวนหรื อ พิ จ ารณา
ดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับ
แต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหาหรือฟ้องคดีอาญาหรือ
ต้องหาคดีอาญา หลังจากที่ข้าราชการตารวจผู้ใดออกจากราชการแล้ว
ให้ ผู้ มี อ านาจด าเนิ น การทางวิ นั ย มี อ านาจด าเนิ น การ สอบสวน
หรือพิจารณา ดาเนินการทางวินัย และสั่ งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ใ น
หมวดนี้ต่อ ไปได้ เสมื อนว่ าผู้ นั้น ยังมิ ได้อ อกจากราชการ โดยต้อ งเริ่ ม
ดาเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ผู้นั้นออกจากราชการ และ
ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้ นั้นออกจากราชการ สาหรับ
กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรา ๑๑๒ วรรคสาม จะต้อง
สั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ ผู้นั้นออกจากราชการ
ในกรณี ที่ศาลปกครองมีค าพิ พากษาถึง ที่สุ ด ให้ เพิ กถอนค าสั่ ง

หมายเหตุ

๑๐๘
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ลงโทษ หรือองค์กรพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยหรือองค์กร
ตรวจสอบรายงานการดาเนินการทางวินัยมีคาวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ
ให้ เ พิ ก ถอนค าสั่ ง ลงโทษตามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสอง เพราะเหตุ
กระบวนการด าเนิ น การทางวินั ย ไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย ให้ ผู้ มี อานาจ
ดาเนินการทางวินัยดาเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่
วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคาวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
ถ้า ผลการสอบสวนพิจ ารณาปรากฏว่า ผู ้นั ้น กระท าผิด วินัย อย่า ง
ไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ
ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการตารวจซึ่งถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรา ๙๕
มาตรา ๙๔/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการตารวจผู้ใดซึ่งออกจากราชการ
แล้ว การดาเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการตารวจผู้นั้นให้
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ก าหนดไว้ใ นกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมาย
ว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระทา
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ

ลงโทษ หรือ ก.พ.ค.ตร. มีมติให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง เพราะเหตุ ก ระบวนการด าเนิ น การทางวิ นั ย ไม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยดาเนินการทางวินัยให้แล้ว
เสร็จภายในสองปี นับแต่วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดหรือมี คาวินิจฉัยของ
ก.พ.ค.ตร. แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
ถ้ า ผลการสอบสวนพิ จ ารณาปรากฏว่ า ผู้ นั้ น กระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่
ร้ายแรงก็ให้งดโทษ

มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการตารวจผู้ใด ซึ่งออกจากราชการ
แล้ว การดาเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการตารวจผู้นั้นให้
เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ก าหนดไว้ใ นกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตหรือกฎหมาย
ว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระทา
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ

หมายเหตุ

๑๐๙
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

มาตรา ๙๕ ข้าราชการตารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูก ตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทา
ความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๗๒ หรื อ
ผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอานาจสั่งพักราชการ
หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
ทางวินัยได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยว่าผู้
นั้นมิได้กระทาผิดหรือกระทาผิดไม่ถึงกับถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
และไม่ มี ก รณี ที่ จ ะตองอู อ กจากราชการด้ ว ยเหตุ อื่ น ก็ ใ ห้ ผู้ มี อ านาจ
ดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิมหรื อตาแหน่งใน
ระดั บ เดี ย วกั น ที่ ผู้ นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งนั้น
เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการตารวจผู้ใดพักราชการหรือออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูก
กล่ าวหาว่ากระทาผิ ดวินั ย อย่ างร้ ายแรงในกรณีอื่นอีกผู้ มีอานาจตาม
มาตรา ๗๒ หรือผู้ บั งคับ บั ญชาอื่น ตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. มี
อานาจดาเนิ นการสืบ สวน หรื อพิจ ารณาตามมาตรา ๘๔ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ ตลอดจนดาเนินการทางวินัย
ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับคาสั่งให้กลับเข้า
รับราชการหรือได้รับคาสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ ที่มิใช่เป็น

มาตรา ๑๒๓ ข้าราชการตารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทา
ความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๙๗ หรื อ
ผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอานาจสั่งพักราชการ
หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
ทางวินัยได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยว่าผู้
นั้นมิได้กระทาผิดหรือกระทาผิดไม่ถึงกับถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
และไม่ มี ก รณี ที่ จ ะต้ อ งออกจากราชการด้ ว ยเหตุ อื่ น ก็ ใ ห้ ผู้ มี อ านาจ
ดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งใน
ระดั บ เดี ย วกั น ที่ ผู้ นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งนั้น
เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการตารวจผู้ใดพักราชการหรือออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูก
กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงในกรณี อื่ น อี ก ผู้ มี อ านาจ
ตามมาตรา ๙๗ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. มี
อานาจดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๑๐๙ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา ๑๑๑ ตลอดจนดาเนินการทางวินัย
ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับคาสั่งให้กลับเข้า
รับราชการหรือได้รับคาสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ ที่มิใช่เป็น

หมายเหตุ
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การลงโทษ ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการตารวจตลอดระยะเวลา
ระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น
และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการการสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้
ก่อน และการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร

การลงโทษ ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการตารวจตลอดระยะเวลา
ระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เมื่อมีการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตารวจซึ่งถูกสั่งพัก
ราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเสร็จ ให้ผู้มีอานาจตาม
มาตรา ๙๗ สั่ ง ลงโทษตามความร้ า ยแรงแห่ ง กรณี ถ้ า มี เ หตุ อั น ควร
ลดหย่ อ นจะน ามาประกอบการพิ จารณาลดโทษก็ไ ด้ และให้ มี คาสั่ ง
ลงโทษย้ อ นหลั ง ไปถึ ง วั น ที่ ถู ก สั่ ง พั ก ราชการหรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจาก
ราชการไว้ก่อน
เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น
และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้
ก่อน และการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
ให้นาความในมาตรา ๑๒๑ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการตารวจซึ่ง
ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นตามมาตรานี้ ด้ ว ยโดยอนุ โ ลม แต่
ระยะเวลาให้ นั บ แต่ วั น ที่ พ้ น จากราชการด้ ว ยเหตุ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ เ หตุ
การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

หมายเหตุ
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มาตรา ๑๒๔ ข้าราชการตารวจซึ่งโอนมาตามมาตรา ๘๖ (๑)
ผู้ใดมีกรณีกระทาผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการตารวจผู้นั้นดาเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ถ้า
เป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนของ
ผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้สืบสวนหรือพิจารณาหรือสอบสวน
ต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตารวจผู้นั้น
พิจารณาด าเนิ นการต่อไปตามหมวดนี้โ ดยอนุโ ลม แต่ ทั้งนี้ ในการสั่ ง
ลงโทษทางวินัยให้พิจารณาตามความผิดและการลงโทษตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการหรือระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่โอน
มานั้น แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙๖ ข้าราชการตารวจผู้ใดมีกรณีที่อาจถูกสืบสวนหรือ
สอบสวนว่ามีการกระทาผิดวินัยแต่ได้ออกจากราชการก่อนดาเนินการ
สืบสวนหรือสอบสวน หากภายหลังได้กลับเข้ารับราชการใหม่ภายในห้า
ปีให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๗๒ ดาเนินการสั่งให้มีการ
สืบสวนหรือสอบสวนต่อไป
หมวด 7
การออกจากราชการ
---------------มาตรา 97 ข้าราชการตารวจออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้ น จากราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบ าเหน็ จ บ านาญ

มาตรา ๙๖ ยกเลิกโดย พ.ร.บ.
ต ารวจแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ ๔ )
พ.ศ.๒๕๖๒

หมวด ๘
การออกจากราชการ
---------------มาตรา ๑๒๕ ข้าราชการตารวจออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้ น จากราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบ าเหน็ จ บ านาญ

๑๑๒
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ข้าราชการ
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๙๙
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๘ มาตรา
๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
ระเบียบ ก.ตร.
การออกจากราชการของข้าราชการตารวจเฉพาะผู้ที่ต้องรับ
ราชการตามกฎหมาย ว่ า ด้ ว ยการรั บ ราชการทหาร ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๙๘ ผู้ ใ ดได้ รั บ บรรจุ เ ข้ า เป็ น ข้ า ราชการต ารวจ หาก
ภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘
หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนึ่งตามมาตรา ๔๕ ตั้งแต่ก่อน
ได้รับการบรรจุ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให้ออกจากราชการ แต่
ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอานาจหน้าที่
และการรับ เงินเดือน หรือผลประโยชน์ อื่นใดที่ ได้รับจากทางราชการ
ก่อนมีคาสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว
ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การสั่ ง ให้ อ อกเพื่ อ รั บ บ าเหน็ จ บ านาญเหตุท ดแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
มาตรา ๙๙ ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดประสงค์ จ ะลาออกจาก
ราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง

ข้าราชการ
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๑๒๗
(๔) ถูกสั่ งให้ ออกตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๖
มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ หรือมาตรา ๑๓๑
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในระเบียบ ก.ตร.
การออกจากราชการของข้า ราชการต ารวจเฉพาะผู้ ที่ ต้อ งรั บ
ราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการรั บ ราชการทหาร ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๒๖ ผู้ ใดได้รั บบรรจุเ ข้าเป็นข้ าราชการตารวจ หาก
ภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๓
หรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตามมาตรา ๖๑ ตั้ ง แต่
ก่อนได้รับการบรรจุ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๗ สั่งให้ออกจากราชการ
แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่และ
อานาจและการรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากทาง
ราชการก่อนมีคาสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการ เป็นไปโดย
สุ จ ริ ต แล้ ว ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การสั่ ง ให้ อ อกเพื่ อ รั บ บ าเหน็ จ บ านาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมาย ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
มาตรา ๑๒๗ ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดประสงค์ จ ะลาออกจาก
ราชการ ให้ยื่นหนังสือ ขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง

หมายเหตุ

๑๑๓
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

เพื่อให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กาหนดใน
ระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ในกรณีที่ข้าราชการตารวจขอลาออกเพื่อดารงตาแหน่งที่กาหนด
โดยรั ฐ ธรรมนู ญตาแหน่ งทางการเมืองหรื อเพื่อสมัครรับเลื อกตั้งเป็น
สมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้การลาออกมี
ผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าผู้มีอานาจตามมาตรา ๗๒ หรือ
ผู้ บั งคับ บั ญชาอื่น ตามที่ก าหนดในระเบี ย บ ก.ตร. เห็ นว่า จาเป็นเพื่ อ
ประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน
นับแต่วันขอลาออกก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาต
ให้ลาออกและการยับยั้งการลาออกจากราชการให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในระเบียบ ก.ตร.

เพื่อให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๗ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กาหนด
ในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ในกรณีที่ข้าราชการตารวจขอลาออกเพื่อดารงตาแหน่งที่กาหนด
โดยรัฐธรรมนูญตาแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลื อกตั้งเป็น
สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้การลาออก
มีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๗ หรือ
ผู้ บังคับบัญชาอื่นตามที่ก าหนดในระเบียบ ก.ตร. เห็ นว่า จาเป็นเพื่ อ
ประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน เก้าสิบวัน
นับแต่วันขอลาออกก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ถ้าผู้ขอลาออกมิได้ถอนใบลา
ออกก่อนครบกาหนดระยะเวลาการยับยั้ง ให้ถือว่าการลาออกนั้นมีผล
เมื่อครบกาหนดเวลาตามที่ได้ยับยั้งไว้
ในกรณีที่ผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๗ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่
กาหนด ในระเบียบ ก.ตร. มิได้ยับยั้งตามวรรคสาม ให้การลาออกนั้นมี
ผลตั้งแต่วันขอลาออก
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาต
ให้ ล าออก และการยั บ ยั้ ง การลาออกจากราชการ ให้ เ ป็ น ไปตามที่
กาหนดในระเบียบ ก.ตร.
มาตรา ๑๐๐ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๗๒ มี อ านาจสั่ ง ให้
มาตรา ๑๒๘ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๙๗ มี อ านาจสั่ ง ให้
ข้าราชการตารวจออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญตามกฎหมาย ข้าราชการตารวจ ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการได้ แต่ในการสั่งให้ออกจากราชการ ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการได้ แต่ในการสั่งให้ออกจากราชการ

หมายเหตุ

๑๑๔
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

เพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน นอกจากให้ทาได้ในกรณีที่ระบุไว้ใน
มาตราอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการแล้ว ให้ทาได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) เมื่ อ ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดเจ็ บ ป่ ว ยไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการของตนได้โดยสม่าเสมอ
(๒) เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความ
ประสงค์ของทางราชการ
(๓) เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา
๔๘ (๑) (๔) (๕) หรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่
กาหนดในกฎ ก.ตร.
(๔) เมื่ อ ข้า ราชการต ารวจผู้ ใดไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ราชการให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในระดั บ อั น เป็ น ที่ พ อใจของทาง
ราชการทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๑๐๑ ข้าราชการตารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหนึ่งใน
อันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และผู้บังคับบัญชาตาแหน่งตั้งแต่ผู้กากับ
การหรื อ เที ย บเท่ า ผู้ ก ากั บ การขึ้ น ไปเห็ น ว่ า กรณี มี มู ล ถ้ า ให้ ผู้ นั้ น รั บ
ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้อง
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้

เพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน นอกจากให้ทาได้ในกรณีที่ระบุไว้ใน
มาตราอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการแล้ว ให้ทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) เมื่ อ ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดเจ็ บ ป่ ว ยไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการของตนได้ โดยสม่าเสมอ
(๒) เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความ
ประสงค์ ของทางราชการ
(๓) เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา
๖๓ (๑) หรื อ (๔) หรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่
กาหนดในกฎ ก.ตร.
(๔) เมื่ อ ข้า ราชการต ารวจผู้ ใดไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ราชการให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในระดั บ อั น เป็ น ที่ พ อใจของทาง
ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๑๒๙ ข้าราชการตารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุ
อันควรสงสั ยว่าหย่อนความสามารถในอันที่ จะปฏิบัติห น้าที่ราชการ
บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งใน
อันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการและผู้บังคับบัญชาตาแหน่งตั้งแต่ผู้กากับการ
หรือเทียบเท่าผู้กากับการขึ้นไปเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการ
ต่ อ ไปจะเป็ น การเสี ย หายแก่ ร าชการ ก็ ใ ห้ ผู้ มี อ านาจดั ง กล่ า ว
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้อง
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้

หมายเหตุ

๑๑๕
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ผู้ถูกกล่ าวหาทราบ โดยจะระบุ ห รือไม่ร ะบุ ชื่อพยานก็ได้ และต้องให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วยเมื่อได้มีการ
สอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เห็นว่าสมควรให้ออกจากราชการ ก็ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอ
เรื่ อ งต่ อผู้ มีอ านาจตามมาตรา ๗๒ เพื่ อพิ จ ารณาสั่ ง ให้ ผู้ นั้ นออกจาก
ราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนได้
ในกรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ท าการ
สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๘๖ ในเรื่องที่จะต้องสอบสวนตาม
วรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ ได้สอบสวนไว้
แล้ว ผู้มีอานาจตามวรรคหนึ่งจะใช้สานวนการสอบสวนนั้นมาพิจารณา
ดาเนินการโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๑๐๒ เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ แต่ไม่ได้ความ
แน่ชัดว่าผู้นั้นกระทาผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแต่ มีมลทิน
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น หากจะให้รับราชการต่อไปจะ
เป็นการเสียหายแก่ราชการก็ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให้ผู้นั้น
ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนได้

ผู้ถูกกล่ าวหาทราบ โดยจะระบุห รือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้
โอกาสผู้ ถู ก กล่ า วหาชี้ แ จงและน าสื บ แก้ ข้ อกล่ า วหาได้ ด้ ว ย เมื่ อ ได้ มี
การสอบสวนแล้ ว ถ้ า คณะกรรมการหรื อ ผู้ สั่ ง แต่ง ตั้ ง คณะกรรมการ
พิ จ ารณาเห็ น ว่ า สมควรให้ อ อกจากราชการ ก็ ใ ห้ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเสนอเรื่องต่อผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๗ เพื่อพิจารณาสั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนได้
ในกรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ท าการ
สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๑๑ ในเรื่องที่จะต้องสอบสวนตาม
วรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๑ ได้สอบสวน
ไว้ แ ล้ ว ผู้ มี อ านาจตามวรรคหนึ่ ง จะใช้ ส านวนการสอบสวนนั้ น มา
พิจารณาดาเนินการ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรค
หนึ่งก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไป
ตามที่กาหนด ในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๑๓๐ เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๑ แต่ไม่ได้ความ
แน่ ชั ด ว่ า ผู้ นั้ น กระท าผิ ด ที่ จ ะถู ก ลงโทษปลดออกหรื อ ไล่ อ อก
แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น หากจะให้รับราชการ
ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๗ สั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนได้

หมายเหตุ
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(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

มาตรา ๑๐๓ เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดถูกจาคุกโดยคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ซึ่ง ยั ง ไม่ ถึ ง กั บ จะต้ องถู ก ลงโทษปลดออก หรื อ ไล่ อ อก หากจะให้ รั บ
ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการก็ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๗๒
สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนได้
มาตรา ๑๐๔ ในการออกจากราชการของข้าราชการตารวจ
ตาแหน่งตั้งแต่ผู้ บังคับ การ พนักงานสอบสวนผู้ เชี่ยวชาญพิเศษ หรือ
ตาแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป หากเป็นกรณีการออกจากราชการตามมาตรา ๙๗
ให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
การพ้นจากตาแหน่งของข้าราชการตารวจ ตาแหน่งผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ จเรตารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือ
ตาแหน่งเทียบเท่า ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ
ให้พ้นจากตาแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตาแหน่งเพราะความตาย

มาตรา ๑๓๑ เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดถูกจาคุกโดยคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ซึ่ ง ยั ง ไม่ ถึ ง กั บ จะต้ อ งถู ก ลงโทษปลดออกหรื อ ไล่ อ อก หากจะให้
รับราชการต่ อไปจะเป็นการเสี ยหายแก่ราชการ ก็ ให้ ผู้ มีอานาจตาม
มาตรา ๙๗ สั่ งให้ ผู้ นั้นออกจากราชการเพื่ อรับ บาเหน็จบ านาญเหตุ
ทดแทนได้
มาตรา ๑๓๒ การพ้นจากตาแหน่งของข้าราชการตารวจตาแหน่ง
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ จเรตารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการ
ตารวจแห่ ง ชาติ หรื อ ต าแหน่ ง เที ย บเท่ า ให้ น าความกราบบั ง คมทู ล
เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตาแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจาก
ตาแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูก
ลงโทษ
ในการออกจากราชการของข้าราชการตารวจตาแหน่ งตั้ งแต่
ผู้บังคับการหรือตาแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปนอกจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง
ให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ เว้นแต่กรณีที่
พ้นจากตาแหน่ง เพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการ
เพราะถูกลงโทษ

- ตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ.
ต ารวจแห่ ง ชาติ พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติม ตามคาสั่ง คสช.
ที่ 7/2559

๑๑๗
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

หมวด 8
การอุทธรณ์
---------------มาตรา ๑0๕ ข้าราชการตารวจผู้ใดถูกสั่ งลงโทษหรือถูกสั่งให้
ออกจากราชการ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ผู้ นั้ น มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ไ ด้
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือ
ตัดเงินเดือน ให้อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา
ที่สั่งลงโทษ แต่ในกรณีที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งลงโทษ
ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.
(๒) กรณีถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการ ให้อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ ก.ตร.
การอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันทราบคาสั่ง
ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้พิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มี
เหตุจาเป็นตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. ที่ทาให้การพิจารณาไม่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง
โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ ให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.

หมวด ๙
การอุทธรณ์
--------------มาตรา ๑๓๓ ข้าราชการตารวจผู้ใดถูกสั่ งลงโทษหรือถูกสั่งให้
ออกจากราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ผู้ นั้ น มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ไ ด้
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือ
ตั ด เงิ น เดื อ น ให้ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ดั ง กล่ า วต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของ
ผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงโทษ แต่ในกรณีที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นผู้
สั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.
(๒) กรณีถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการ ให้อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ ก.พ.ค.ตร.
การอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันทราบคาสั่ง
การพิจารณาอุทธรณ์ตาม (๑) ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยยี่ สิ บวัน นับ แต่วันที่ได้ รับอุทธรณ์ เว้นแต่ มีเหตุจาเป็นตามที่
ก าหนดในระเบี ย บ ก.ตร. ที่ ท าให้ ก ารพิ จ ารณาไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละ
ครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน ทั้งนี้ การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ตาม (๑) ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม (๒) ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ

หมายเหตุ

๑๑๘
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่
ทาให้ การพิจารณาไม่แล้ ว เสร็จภายในระยะเวลาดังกล่ าว ก็ให้ ขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน
และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้ว ย ทั้งนี้ การอุทธรณ์และการ
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ต าม (๒) ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดในกฎ
ก.พ.ค.ตร.
ในกรณี ที่ ก.ตร. ตามวรรคสาม หรื อ ก.พ.ค.ตร. ตามวรรคสี่
พิ จ ารณาไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ตามก าหนดเวลา ให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ ฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาล
ปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว
กฎ ก.ตร. ตามวรรคสาม และ กฎ ก.พ.ค.ตร. ตามวรรคสี่ ต้องไม่สร้าง
ขั้นตอนหรือวิธีการใดที่ทาให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เกิดความล่าช้า
มาตรา ๑๓๔ เมื่อ ก.พ.ค.ตร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง สั่ ง ลงโทษด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามค าวิ นิ จ ฉั ย นั้ น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ.ค.ตร. มีคาวินิจฉัย
ในกรณี ที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ค าวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ข อง
ก.พ.ค.ตร. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ทราบหรือถือว่าทราบคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร.
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
มาตรา ๑๓๕ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้
กรรมการ ก.พ.ค.ตร. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ

หมายเหตุ

๑๑๙
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(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

ให้มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการ
อันเป็นเหตุ ให้มีการอุทธรณ์ ส่งสานวนการสอบสวนและการลงโทษให้
ก.พ.ค.ตร. ภายในเวลาที่กาหนด
(๒) สั่ ง ให้ ส อบสวนใหม่ ห รื อ สอบสวนเพิ่ ม เติ ม หรื อ ส่ ง ตั ว
ข้าราชการตารวจในสังกัด มาให้ถ้อยคา ในการนี้ จะกาหนดระยะเวลา
ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้
(๓) มีคาสั่ งให้ ข้าราชการ พนักงาน หรือลู กจ้างของกระทรวง
กรม ส่ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(๔) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของ ก.พ.ค.ตร. ทั้งนี้ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น
(๕) สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม
มาตรา ๑๓๖ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ ก.พ.ค.ตร. มี
อานาจไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ หรือมีคาวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิก
ค าสั่ ง ลงโทษ และให้ เ ยี ย วยาความเสี ย หายให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ หรื อ ให้
ด าเนิ น การอื่ น ใดเพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความยุ ติ ธ รรม ตามระเบี ย บที่
ก.พ.ค.ตร. กาหนด
การวิ นิ จ ฉั ย ให้ แ ก้ ไ ขหรื อ ให้ ด าเนิ น การอื่ น ตามวรรคหนึ่ ง

หมายเหตุ

๑๒๐
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หมายเหตุ

(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

มาตรา ๑๐๕/๑ ในกรณีที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่สุดสั่ง
เพิกถอน หรือแก้ไขคาสั่งในเรื่องใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาผู้ มี
อานาจ ก.ตร. หรือ ก.ต.ช. แล้วแต่กรณี ในการสั่งการตามสมควรเพื่อ
เยียวยาและแก้ไขหรือดาเนินการตามที่เห็นสมควร
หมวด 9
การร้องทุกข์
---------------มาตรา ๑๐๖ ข้า ราชการต ารวจผู้ ใดเห็ นว่ าผู้ บัง คับบัญ ชาใช้
อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง
ตามระเบี ย บ กฎหมาย หรื อ เกิ ด จากการปฏิ บั ติ โ ดยมชอบของ
ผู้ บั งคับ บั ญชาต่อตน ผู้ นั้ น อาจร้ องทุก ข์ต่อผู้ บั งคับ บัญชาหรือ ก.ตร.
แล้ ว แต่กรณี เพื่อขอให้ แก้ไขได้ เว้น แต่เป็น กรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์ตาม
หมวด ๘ ให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามที่กาหนดไว้ในหมวดนั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์ เหตุแห่งการร้องทุกข์ และ
การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.

ก.พ.ค.ตร. จะให้เพิ่มโทษไม่ได้
มาตรา ๑๓๗ การคัดค้ านกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เหตุ แห่ ง การ
คัดค้าน วิธีการคัดค้าน การพิจารณาคาคัดค้าน และการถอนตัว ให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.ค.ตร.
มาตรา ๑๓๘ ในกรณีที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่สุดหรือผู้มี
อานาจพิจารณาตามกฎหมายได้วินิจฉัยถึงที่สุ ดแล้ ว สั่ งเพิกถอนหรือ
แก้ไขคาสั่งในเรื่องใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ หรือ
ก.ตร. แล้วแต่กรณี ในการสั่งการตามสมควรเพื่อเยียวยาและแก้ไขหรือ
ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้เป็นไปตามคาพิพากษานั้น
หมวด ๑๐
การร้องทุกข์
--------------มาตรา ๑๓๙ ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดเห็ น ว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาใช้
อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง
ตามระเบี ย บ กฎหมาย หรื อ เกิ ด จากการปฏิ บั ติ โ ดยมิ ช อบของ
ผู้บังคับบัญชาต่อตน หรือกฎ ก.ตร. ที่ออกมาใช้บังคับขัดหรือแย้งต่อ
พระราชบัญญัตินี้ หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ก.พ.ค.ตร. แล้ ว แต่ ก รณี เพื่ อ ขอให้ แ ก้ ไ ขได้
เว้นแต่เป็นกรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ ให้ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ตามที่กาหนดไว้ในหมวดนั้น
มาตรา ๑๔๐ การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคั บบัญชา ให้ร้อง

- มาตรา ๑๐๕/๑ เพิ่มโดยคาสั่ง
หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบ
แห่ ง ชาติ ที่ ๔๔/๒๕๕๘ เรื่ อ ง
การแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการตารวจ

๑๒๑
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ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
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ทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ตามลาดับ
การร้ อ งทุ ก ข์ ที่ เ หตุ เ กิ ด จากหั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ
กองบัญชาการขึ้นไปให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ตร.
การร้องทุกข์ว่ากฎ ก.ตร. ที่ออกมาใช้บังคับก่อให้เกิดความไม่
เป็ น ธรรม หรื อ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ
ก.พ.ค.ตร.
ระยะเวลาการร้องทุกข์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ ตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่
กาหนดในกฎ ก.พ.ค.ตร.
มาตรา ๑๔๑ ในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ และ ก.พ.ค.ตร. มี
อานาจไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยกคาร้องทุกข์ หรือมีคาวินิจฉัย ให้แก้ไขหรือ
ยกเลิ ก ค าสั่ ง และให้ เ ยี ย วยาความเสี ย หายให้ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ ให้
ด าเนิ น การอื่ น ใด เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความยุ ติ ธ รรมตามระเบี ย บที่
ก.พ.ค.ตร. กาหนด
เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งพิจารณาวินิจฉัยคาร้องทุกข์ หรือ ก.พ.ค.ตร.
ได้พิจารณาวินิจฉั ยเรื่องร้องทุกข์ ประการใดแล้ ว ให้ ผู้ มีห น้าที่ปฏิบั ติ
ดาเนินการให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยนั้น
ผู้ร้องทุกข์ผู้ใดไม่พอใจคาวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ตร. ได้ภายใน
สามสิ บวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย และให้ นาความในมาตรา

หมายเหตุ
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๑๔๐ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คาวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร.ให้เป็นที่สุด
หมวด ๑๑
การคุ้มครองระบบคุณธรรม
--------------มาตรา ๑๔๒ ในกรณี ที่ ก.พ.ค.ตร. เห็ น ว่ า กฎกระทรวง กฎ
ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ มติ หรือคาสั่งใดที่ออก
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละมุ่ ง หมายให้ ใ ช้ บั ง คั บ เป็ น การทั่ ว ไป
ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๕๓ ให้ ก.พ.ค.ตร. แจ้งให้ผู้มี
อ านาจออกกฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก าหนด
ประกาศ มติ หรือคาสั่งดังกล่าวทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไขหรือยกเลิก
ตามควรแก่กรณี
หมวด ๑๒
หมวด ๑0
เครื่องแบบตารวจ
เครื่องแบบตารวจ
------------------------------มาตรา ๑๔๓ ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตารวจ
มาตรา ๑๐๗ ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตารวจ
รวมทั้งการแต่งว่าจะสมควรอย่างไร เมื่อไร และโดยเงื่อนไขประการใด และข้าราชการตารวจที่ไม่มียศ รวมทั้งการแต่งว่าจะสมควรอย่างไร
เมื่ อ ไร และโดยเงื่ อ นไขประการใดนั้ น ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนด
นั้น ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดแต่งเครื่องแบบตารวจโดยไม่มีสิทธิ ต้องระวาง
มาตรา ๑๔๔ ผู้ใดแต่งเครื่องแบบตารวจโดยไม่มีสิทธิ ต้องระวาง
โทษจาคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปี
โทษจาคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปี
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ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทาภายในเขตซึ่ง
ประกาศใช้กฎอัย การศึก หรื อประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทา
ความผิดอาญา ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
มาตรา ๑๐๙ ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดแต่ ง เครื่ อ งแบบต ารวจ
ในขณะกระทาความผิดอย่ างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญาซึ่งมีกาหนดโทษจาคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ต้อง
ระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี
มาตรา ๑๑๐ ผู้ใดแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบ
ตารวจและกระทาการใด ๆ อันทาให้ราชการตารวจถูกดูหมิ่น หรือถูก
เกลี ย ดชังหรือทาให้ เกิดความเสื่ อมเสี ย แก่ร าชการตารวจ หรือทาให้
บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนี้เป็นตารวจ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหน่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทาภายในเขตซึ่ง
ประกาศใช้กฎอัย การศึก หรื อประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทา
ความผิดอาญา ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
มาตรา ๑๑๑ ในการแสดงภาพยนตร์ ละคร หรือการแสดงอื่นใด
ท านองเดี ย วกั น ที่ ป ระสงค์ จ ะเผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน หากผู้ แ สดง
ประสงค์จะแต่งเครื่องแบบตารวจ หรือแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกาย
คล้ายเครื่องแบบตารวจ ให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการแสดงนั้น หรือผู้
ซึ่งได้รับ มอบหมายแจ้งต่อหัวหน้าสถานีตารวจแห่งท้องที่ที่จะทาการ
แสดงเช่นว่านั้นทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง

ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทาภายในเขตซึ่ง
ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทา
ความผิดอาญา ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบปี
มาตรา ๑๔๕ ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดแต่ ง เครื่ อ งแบบต ารวจ
ในขณะกระทาความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญาซึ่ ง มี ก าหนดโทษจ าคุ ก อย่ า งสู ง ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ปี ขึ้ น ไป
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี
มาตรา ๑๔๖ ผู้ใดแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบ
ตารวจ และกระทาการใด ๆ อันทาให้ราชการตารวจถูกดูหมิ่นหรือถูก
เกลียดชัง หรือทาให้ เกิดความเสื่อมเสียแก่ราชการตารวจ หรือทาให้
บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนเป็นตารวจ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทาภายในเขตซึ่ง
ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทา
ความผิดอาญา ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
มาตรา ๑๔๗ ในการแสดงภาพยนตร์ ละคร หรือการแสดงอื่นใด
ท านองเดี ย วกั น ที่ ป ระสงค์ จ ะเผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน หากผู้ แ สดง
ประสงค์จะแต่งเครื่องแบบตารวจ หรือแต่งกาย โดยใช้เครื่องแต่งกาย
คล้ายเครื่องแบบตารวจ ให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการแสดงนั้นหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายแจ้งต่อหัวหน้าสถานีตารวจแห่งท้องที่ที่จะทาการแสดง
เช่นว่านั้นทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
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ลักษณะ ๗
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
---------------มาตรา ๑๑๒ ให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น ขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง ในส านั ก งาน
ต ารวจแห่ ง ชาติ เรี ย กว่ า “กองทุ น เพื่ อ ก ารสื บ สวนและสอบสวน
คดีอาญา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา
มาตรา ๑๑๓ กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๒) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือมูลนิธิ
(๓) ดอกผลที่เกิดจากกองทุน
คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้นาเงินค่าเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่
เป็นอานาจของข้าราชการตารวจและเงินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก เฉพาะส่วนที่จะต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้เป็น
ของกองทุนโดยไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้
เงิน ดอกผลและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่งเข้า
กองทุนโดยไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ลักษณะ ๘
กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน
การป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา
-------------มาตรา 1๔๘ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสานักงานตารวจ
แห่งชาติ เรียกว่า "กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
จ่ า ยในงานสื บ สวน สอบสวน และการป้ อ งกั น และปราบปรามการ
กระทาความผิดทางอาญในส่วนที่มีงบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่อาจใช้
จากเงินงบประมาณได้
มาตรา ๑๔๙ กองทุนประกอบด้วย
(๑) ทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๑๖๘
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(3) เงิ น และทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุ น ได้ รั บ จกหน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐ วิ ส าหกิ จ ราชการส่ ว นท้ องถิ่น หรือ มูล นิธิ เว้ นแต่เ งินอุ ดหนุน ตาม
มาตรา ๗ วรรคสอง
(๔) ดอกผลที่เกิดจากกองทุน
คณะรัฐ มตรีจะอนุ มัติให้นาเงินค่าเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่
เป็ น อ านาจของข้ า ราชการต ารวจ เงิ น ค่ า ปรั บ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การจราจรทางบกเฉพาะส่วนที่จะต้องนาส่งเป็นายได้แผ่นดิ น และเงิน
ค่าปรับทางปกครองที่ข้าราชการตารวจสั่งปรับตามกฎหมายให้เป็นของ
กองทุนโดยไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้
เงิน ดอกผล และทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่งเข้า
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กองทุนโดยไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๑๔ เงิ น ดอกผลและทรั พ ย์ สิ น ที่ ป ระกอบขึ้ น เป็ น
มาตรา 1๕0 เงิ น ดอกผล และทรั พ ย์ สิ น ที่ ป ระกอบขึ้ น เป็ น
กองทุนจะต้องจัดการเพื่อประโยชน์ภายในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุน กองทุนจะต้องจัดการเพื่อประโยชน์ภายในชอบวัตถุประสงค์ชองกองทุน
มาตรา ๑๑๕ ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น คณะหนึ่ ง
มาตรา 151 ให้ มี ค ณกรรมการบริ ห ารกองทุ น คณะหนึ่ ง
ประกอบด้วย ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน ประกอบด้วย ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ จเร
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทน ตารวจแห่ งชาติ ผู้ แทนกรมบัญชีกลาง ผู้ แทนสานักงานอัยการสูงสุ ด
ผู้แทนสานักงบประมาณ และรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วย
กระทรวงยุ ติ ธ รรม ผู้ แ ทนส านั ก งบประมาณ ผู้ แ ทนกรมบั ญ ชี ก ลาง
ผู้บัญชาการตารวจแห่ งชาติ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตารวจ
ผู้ แทนกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น และรองผู้ บัญชาการต ารวจ แห่งชาติ จานวนสองคน เป็นกรรมการ
แห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายจาก
ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการตารวจเป็นเลขานุการคน
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติจานวนสองคน เป็นกรรมการ
หนึ่ง และผู้ช่วยเลขานุการจานวนไม่เกินสองคน
ให้ ป ระธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการตารวจเป็นเลขานุการ
คนหนึ่ง และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
มาตรา ๑๑๖ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุน มี อานาจหน้า ที่
มาตรา 1๕๒ คณะกรรมการบริหารกองทุน มีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
(1) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและ
(๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และ
ตามนโยบายที่ ก.ตร. กาหนด
ตามนโยบายที่ ก.ต.ช. กาหนด
(2) ออกระเบี ย บก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยงิ น กองทุ น เพื่ อ
(๒) ออกระเบี ย บก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น กองทุ น เพื่ อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจในการทาหน้ที่เกี่ยวกับ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจในการทาหน้าที่เกี่ยวกับ การสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด
การสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญาระเบี ย บดั งกล่ า วเมื่ อได้ รั บ ความ ทางอาญา ระเบียบดังกล่ว เมื่อได้รับความห็นชอบจาก ก.ตร. แล้ว ให้ใช้
บังคับได้
เห็นชอบจาก ก.ต.ช. แล้ว ให้ใช้บังคับได้
(3) จัดวางระบัญชี ให้ ป็น ไปตามมาตรฐานตามที่ผู้ แทนส านั ก
(๓) จัดวางระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กรรมการซึ่ง
งบประมาณ และผู้แทนกรมบัญชีกลางเสนอแนะ
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เป็นผู้แทนสานักงบประมาณและผู้แทนกรมบัญชีกลางเสนอแนะ
(๔) กาหนดหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การในการรับ เก็บ รั ก ษา และ
จ่ายเงินของกองทุน
(๕) ออกระเบียบกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุน
(๖) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
(๗) ออกระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งในการบริหาร
กองทุน
(๘) รายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนต่อ ก.ต.ช.
มาตรา ๑๑๗ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทางบการเงิน
และบัญชี ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีปฏิทินทุกปี
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุก
รอบปี แล้วทารายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อ ก.ต.ช. และ
กระทรวงการคลัง
บทเฉพาะกาล
---------------มาตรา ๑๑๘ ให้ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการกรมตารวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระ
ราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติขึ้นใหม่

(4) ก าหนดหลั ก กณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการรั บ เก็ บ รั ก ษา และ
จ่ายเงินของกองทุน
(๕) ออกระเบียบกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุน
(๖) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารกองทุน
(๗) ออกระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งในการบริหาร
กองทุน
(๘) รายงานสถานการเงินและบริหารกองทุนต่อ ก.ตร.

มาตร ๑5๓ ให้คณะกรมการบริหารกองทุนจัดทางบการเงินและ
บัญชีส่ งผู้ ส อบบัญ ชีตรวจสอบภายในหนึ่งร้ อยยี่สิ บ วันนับแต่วันสิ้ น ปี
ปฏิทินทุกปี
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุก
รอบปี แล้วทารางานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อ ก.ตร. และ
กระทรวงการคลังมอบหมาย
บทเฉพาะกาล
---------------มาตรา ๑๕๔ ให้ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการหรือส่วน
ราชการอย่างอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
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ทั้ ง นี้ โดยให้ ส านั ก งานก าลั ง พล ส านั ก งานส่ ง ก าลั ง บ ารุ ง เพิ่มเติม เป็นส่ ว นราชการตามพระราชบั ญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราช
สานักงานแผนงานและงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ กฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง ที่ออกตามมาตรา ๑๑ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
ตารวจ สานักงานเลขานุการกรม กองการเงิน กองการต่างประเทศ กอง หนึง่ ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
คดี และกองวิชาการซึ่งเป็นส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง เป็นส่วนราชการ
หรือหน่วยงานในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติตามมาตรา
๑๐ (๑) สาหรับส่วนราชการนอกจากนั้น ให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา
๑๐ (๒) ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ จ นกว่ า จะมี พ ระราชกฤษฎี ก าหรื อ
กฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๐ กาหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๕๕ เมื่ อ ครบหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้
บั ง คั บ ให้ ก องบั ง คั บ การต ารวจรถไฟเป็ น อั น ยุ บ และให้ โ อนเงิ น
งบประมาณของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทยในส่ ว นที่ ไ ด้ รั บ จาก
งบประมาณแผ่นดินสาหรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของ
ข้าราชการตารวจ ในกองบังคับการตารวจรถไฟ มาเป็นของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
ให้ ส านักงานตารวจแห่ งชาตินาอัตรากาลังจากกองบังคับการ
ตารวจรถไฟตามวรรคหนึ่ ง ไปด าเนิ นการจั ดสรรเพื่อ ให้ เ ป็น ไปตาม
มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๕๖ บรรดาหน้าที่และอานาจของข้าราชการตารวจใน
กองบังคับการตารวจรถไฟในส่วนที่เกี่ยวกับการสืบสวนหรือสอบสวน
เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างดาเนินการก่อนยุบกองบังคับการตารวจรถไฟ ให้
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โอนไปเป็นของข้าราชการตารวจในสถานีตารวจหรือในกองบังคับการ
ตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด และให้ถือว่าการสืบสวนหรือ
สอบสวนที่ ไ ด้ ด าเนิ น การไปแล้ ว และที่ จ ะด าเนิ น การต่ อ ไป เป็ น การ
ดาเนินการโดยพนักงานสอบสวนผู้มีอานาจตามกฎหมายแล้ว
มาตรา ๑๕๗ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเชิญผู้บัญชาการตารวจ
แห่ งชาติและหั ว หน้าหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบปฏิบัติการตามกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ กฎหมายว่าด้วย
ป่ า ไม้ กฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ า สงวนแห่ ง ชาติ กฎหมายว่ า ด้ ว ยอุ ท ยาน
แห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่า
ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
กฎหมายว่า ด้ ว ยการประมง กฎหมายว่า ด้ ว ยการส่ ง เสริ มและรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล กฎหมายว่าด้วยเลื่ อยโซ่
ยนต์ และกฎหมายเกี่ย วกั บทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อมอื่ น
มาร่วมกันพิจารณาเพื่อดาเนินการให้หน่วยงานดังกล่าวรับผิดชอบใน
การป้องกันและปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่จะได้ตกลง
กัน โดยคานึงถึงประสิทธิภาพและการบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่
และการแบ่งเบาภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ และให้สานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการรายงานความคื บ หน้ า ต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบทุกสามเดือน
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เมื่อได้ข้อยุติประการใดแล้ ว ให้ ตราพระราชกฤษฎีกายุบหรือ
เปลี่ ยนแปลงกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
ให้สอดคล้องกัน และในกรณีที่ยุบกองบังคับการดังกล่าว ให้นาความใน
มาตรา ๑๕๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโ ลม ในพระราชกฤษฎีกา
ดั ง กล่ า วให้ ก าหนดขั้ น ตอน การถ่ า ยโอนงาน การโอนและรั บ โอน
ข้าราชการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งหน้าที่และอานาจ
ในการดาเนินการเกี่ยวกับคดีหรือเรื่องที่อยู่ในระหว่างดาเนินการด้วย
โดยให้นาความในมาตรา ๖ วรรคสาม มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
เมื่ อ พ้ น ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสองแล้ ว ถ้ า
ปรึกษาหารือกันยังไม่ได้ ข้อยุติ ให้กองบังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอันยุบไป และ
ให้ นาอัต รากาลั ง ไปดาเนิน การจั ดสรรเพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรา ๑๒
ต่อไป และให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายตามวรรคหนึ่งดาเนินการ
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการป้ อ งกั น
และปราบปราม การสื บสวน และการสอบสวนการกระทาความผิ ด
เกี่ ย วกั บ กฎหมายนั้ น ๆ ทั้ ง หมด และให้ ต ราพระราชกฤษฎี ก าเพื่ อ
กาหนดขั้นตอนการถ่ายโอนงาน การโอนและรับโอนข้าราชการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งหน้าที่และอานาจ ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับคดีหรือเรื่องที่อยู่ในระหว่างดาเนินการและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือจาเป็น ในการถ่ายโอนงานด้วย
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มาตรา ๑๕๘ ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้โอนงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เฉพาะในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การอ านวยความสะดวกใน
การจราจร การกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้ว ย
การจราจรทางบกในความผิดฐานจอดรถโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายให้ เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อยให้ แก่ก รุงเทพมหานคร เมือ ง
พัทยา และเทศบาลนคร
นอกจากหน้าที่และอานาจตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่มิได้โอนไปตามวรรคหนึ่งแล้ว การ
โ อ น อ า น า จ ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง ไ ม่ ก ร ะ ท บ ต่ อ ห น้ า ที่ แ ล ะ อ า น า จ
ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ต ามมาตรา ๖ (๑) ในกรณี เ ช่ น นั้ น
หน่วยงานที่รับโอน ตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามคาสั่งของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
ให้สานักงานตารวจแห่งชาตินาอัตรากาลังในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานจราจรตามวรรคหนึ่ง ไปดาเนินการจัดสรรเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๕๙ ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ ก.ตร. พิ จ ารณาทบทวนหน้ า ที่แ ละอ านาจของส านั ก งานต ารวจ
แห่งชาติหรือข้าราชการตารวจในส่วนที่มีกฎหมายกาหนดให้สานักงาน
ตารวจแห่งชาติหรือข้าราชการตารวจมีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตหรือ
การจดทะเบียน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าที่มีความจาเป็นต้องกาหนดให้
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ส านักงานตารวจแห่ งชาติ ห รือข้า ราชการตารวจมี ห น้าที่และอานาจ
ตามกฎหมายดั ง กล่ า วไว้ ให้ ร ายงานเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ต่ อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อพิจารณา
ในกรณีที่ ก.ตร. ไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้หน้าที่และอานาจของสานักงานตารวจ
แห่งชาติหรือข้าราชการตารวจในการอนุญาตหรือการจดทะเบียนตาม
วรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาจะมีมติให้
สานักงานตารวจแห่งชาติหรือข้าราชการตารวจยังคงมีหน้าที่และอานาจ
ดังกล่าวตามกฎหมายนั้นต่อไป
การโอนหน้าที่และอานาจตามกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรค
สองไปเป็นของหน่วยงานใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด โดย
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๖๐ ระยะเวลาตามที่ ก าหนดในมาตรา ๑๕๗ และ
มาตรา ๑๕๘ หากมีความจาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะรัฐมนตรี
โดยข้ อเสนอแนะของ ก.ตร. จะขยายเวลาออกไปครั้ งละหนึ่ง ปีก็ ไ ด้
แต่จะขยายได้ไม่เกินสามครั้ง
มาตรา ๑๖๑ กรอบอัตรากาลังตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒
วรรคสี่ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถานีตารวจและตารวจภูธรจังหวัด ใน
วาระเริ่ ม แรกไม่ เ กิ น สองปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ
ให้ห มายถึงเฉพาะกรอบอัตรากาลั งพื้นฐานที่ ก.ตร. กาหนดให้ส ถานี
ตารวจและตารวจภูธรจังหวัดพึงต้องมีเป็นอย่างน้อย ซึ่งต้องกาหนดให้
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แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และภายในก าหนดเวลาสองปี ดั ง กล่ า ว ให้ ก.ตร. ปรั บ ปรุ ง กรอบ
อัตรากาลังของสถานีตารวจและตารวจภูธรจังหวัดใหม่ให้เหมาะสมกับ
ภารกิ จและงบประมาณ ที่จ ะพึ งได้ รั บ การจั ดสรร และให้ ส านั กงาน
ตารวจแห่งชาติดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๑๒ วรรคสี่ ภายในสาม
ปีนับแต่วันที่ครบกาหนดสองปีดังกล่าว
ผู้ ซึ่ ง เคยรั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการต ารวจอยู่ ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ถือว่าผู้ นั้นเป็นผู้ ซึ่งเคยรับราชการเป็น
ข้าราชการตารวจตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖๒ ผู้ ใดเป็ นข้ าราชการต ารวจตามพระราชบั ญญั ติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ผู้ นั้ น เป็ น ข้ า ราชการต ารวจตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อไป
ผู้ ซึ่ ง เคยรั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการต ารวจอยู่ ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ถือว่าผู้ นั้นเป็นผู้ ซึ่งเคยรับราชการเป็น
ข้าราชการตารวจตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖๓ ผู้ใดมียศตารวจหรือว่าที่ยศตารวจลาดับใดตามที่
ระบุไว้ ในพระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม หรื อ กฎหมายอื่ น อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้
ใช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า มี ย ศต ารวจหรื อ ว่ า ที่ ย ศต ารวจล าดั บ นั้ น ตาม
พระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ

๑๓๓
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ก.ย.2563 และ 19 ม.ค.2564)

มาตรา ๑๖๔ ความในมาตรา ๘ (๒) มิ ใ ห้ มี ผ ลกระทบต่ อ
ข้าราชการตารวจที่ดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีก า
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง มีผ ลใช้ บังคั บ และเมื่ อมีพ ระราชกฤษฎีก า
ดังกล่ า วแล้ ว ให้ มีสิ ทธิใช้ย ศตามที่ดารงอยู่ในวั นที่พระราชกฤษฎีก า
ดังกล่าวใช้บังคับได้ต่อไป
มาตรา ๑๖๕ ในวาระเริ่ม แรก ในระหว่ า งที่ ยัง ไม่มี กรรมการ
ตารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕) ให้ ก.ตร. ประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการ ตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓)
และ (๔) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ก.ตร. เพียงเท่าที่จาเป็นเป็นการชั่วคราว
ไปพลางก่อน
ให้ดาเนินการเลือกกรรมการตารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การใดที่ ก.ตร. ตามวรรคหนึ่งได้ดาเนินการไปแล้ ว เมื่อมีการ
ดาเนินการ ตามวรรคสองแล้ว ให้เลขานุการ ก.ตร. นาเรื่องที่ดาเนินการ
ไปแล้วดังกล่าวแจ้งให้ ก.ตร. ทราบ และพิจารณา หากเห็นว่าสมควร
แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ให้ ก.ตร. มีมติดาเนินการต่อไปโดยพลัน
มาตรา ๑๖๖ ให้ ก.ตร. กาหนดตาแหน่งข้าราชการตารวจตาม
กลุ่มสายงานและระดับตาแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้ ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่มีกรรมการข้าราชการตารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้
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สาหรับข้าราชการตารวจที่ไม่มียศตามมาตรา ๘ (๒) ให้ ก.ตร.
ดาเนินการและกาหนดตาแหน่งข้าราชการตารวจที่ไม่มียศให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ปี
ข้าราชการตารวจผู้ใดดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
พนักงานสอบสวนหรือตาแหน่งป้องกันและปราบปรามอยู่ในวันก่อน
วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น ข้ า ราชการต ารวจ
ในกลุ่ ม สายงานสอบสวนหรื อ กลุ่ ม สายงานป้ อ งกั น และปราบปราม
แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคสี่
ภายใต้บังคับวรรคสาม ให้สานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการ
ให้มีการแต่งตั้งข้าราชการตารวจเข้าดารงตาแหน่งตามกลุ่มสายงานตาม
วรรคหนึ่ ง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ ก ารด าเนิ น การ
ตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น โดยคานึงถึงตาแหน่งหน้าที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติอยู่เดิม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง อัตรากาลัง ของแต่ละสายงาน
ให้ ก.ตร. กาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการที่
ประชาชนได้รับตามมาตรา 74 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๖๗ เมื่ อ ด าเนิ น การเลื อ กกรรมการต ารวจแห่ ง ชาติ
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ตามมาตรา ๑๖๕ แล้ ว เสร็ จ ให้ ดาเนิ นการคัด เลื อกผู้ ที่
เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ ก.ร.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา
๓๕ ให้แล้วเสร็จและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในสองร้อยสี่สิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๖๘ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้
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ภาระผู ก พั น และเงิ น งบประมาณของกองทุ น เพื่ อ การสื บ สวนและ
สอบสวนคดีอาญาตามพระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไป
เป็นของกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปราม
การกระทาความผิด ทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖๙ ให้ข้าราชการตารวจซึ่งรับราชการอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เงิน
เพิ่มค่าครองชีพ หรือค่าตอบแทนอื่ นใดตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ ที่ได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของ
ระดั บ ให้ ป รั บ ให้ ไ ด้ รั บ เท่ า กั บ อั ต ราขั้ น ต่ าของระดั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๗๐ ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ ต ราพระราชกฤษฎี ก า
กฎกระทรวง หรือกฎ ก.ตร. ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติ ก.ตร. เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
กฎ ก.ตร. ข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติ ก.ตร. ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับ
เท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ไม่อาจนาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ก.ตร.
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติ ก.ตร. มาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง การจะ
ดาเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. กาหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๑๗๑ ข้าราชการตารวจผู้ใ ดมีกรณีกระทาผิดวินัยหรือ
กรณีที่สมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช าตามพ ระรา ช บั ญ ญั ติ นี้ มี อ า นาจสั่ ง ลงโ ท ษ
ผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน
การพิจารณา และการดาเนินการเพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการ
ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
(๑) กรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ สั่ ง ให้ ส อบสวนโดยถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และยั งสอบสวนไม่เสร็จก็ใ ห้ ส อบสวนตามกฎหมายนั้นต่ อไปจนกว่ า
จะแล้วเสร็จ
(๒) ในกรณีที่ ไ ด้มี การสอบสวนหรือ พิ จารณาโดยถู ก ต้อ งตาม
กฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี นั้น เป็นอันใช้ได้
มาตรา ๑๗๒ เรื่ องอุ ทธรณ์ แ ละร้อ งทุก ข์ต ามพระราชบัญ ญั ติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและอยู่ในอานาจ การพิจารณาของ ก.ตร.
ให้ ก.ตร. พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
เรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามพระราชบั ญญัติตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้ยื่น ก.ตร. ในวันหรือหลังวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ก.พ.ค.ตร. เป็นผู้พิจารณาดาเนินการต่อไป
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ในระหว่า งที่ ยัง มิไ ด้ด าเนิน การให้ มี ก.พ.ค.ตร. ให้ ก.ตร. ท า
หน้า ที่ ก.พ.ค.ตร. ตามพระราชบัญ ญัติ นี้ไ ปพลางก่อ น จนกว่ าจะได้
แต่งตั้ง ก.พ.ค.ตร. ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่บรรดาอานาจหน้าที่
ของ ก.พ.ค.ตร. ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเรื่อง
ร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากกฎ ระเบียบ คาสั่ง หรือมติของ ก.ตร. ให้ผู้มีสิทธิ
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ฟ้องคดี ต่อศาลปกครองได้
การดาเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ค.ตร. ให้กระทาให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๑๙ ผู้ ใดเป็น ข้าราชการตารวจตามพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ า ราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ผู้ นั้ น เป็ น ข้ า ราชการต ารวจตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อไป
ผู้ ซึ่ ง เคยรั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการต ารวจอยู่ ก่ อ นวั น ที่
พระราชบั ญญัตินี้ ใช้บั งคับ ให้ ถือว่าผู้ นั้ น เป็ น ผู้ ซึ่งเคยรับราชการเป็น
ข้าราชการตารวจตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดมียศตารวจหรือว่าที่ยศตารวจลาดับใดตามที่
ระบุ ไ ว้ ใ นกฎหมายอื่ น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ใ ช้ ย ศ
ตารวจหรือว่าที่ยศตารวจลาดับนั้นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดเป็นพลตารวจสารองพิเศษ พลตารวจพิเศษ
และพลตารวจสมัครตาแหน่งลูกแถวหรือเทียบลูกแถวในส่วนราชการใด
ของสานักงานตารวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
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ตารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้
นั้นเป็นข้าราชการตารวจชั้นประทวน และดารงตาแหน่งผู้บังคับหมู่หรือ
เทียบผู้บังคับหมู่ในส่วนราชการนั้นของสานั กงานตารวจแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๒ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการหรื อ เที ย บผู้ ช่ ว ยผู้
บัญชาการในส่วนราชการใดของสานักงานตารวจแห่งชาติที่ได้รับการ
กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑
ให้ เ ป็ น ต าแหน่ ง รองผู้ บั ญ ชาการหรื อ เที ย บรองผู้ บั ญ ชาการในส่ ว น
ราชการนั้นของสานักงานตารวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้ใดดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการหรือเทียบผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ในส่ ว นราชการใดของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ อ ยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับ
แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง รองผู้ บั ญ ชาการหรื อ เที ย บรองผู้
บั ญ ชาการในส่ ว นราชการนั้ น ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้
บรรดาตาแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการหรือเทียบผู้ช่วยผู้บัญชาการที่
ปรับเป็นตาแหน่งรองผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ ก.ตร.
ด าเนิ น การให้ มี ก ารยุ บ เลิ ก ให้ เ หลื อ จ านวนเท่ า ที่ จ าเป็ น และให้ น า
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ยุบเลิกดังกล่าวไปเพิ่มเป็นตาแหน่งและ
อัตราเงินเดือนตามมาตรา ๔๔ (๖) ลงมา
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มาตรา ๑๒๓ ข้าราชการตารวจผู้ใดมีกรณีกระทาผิดวินัยหรือ
กรณีที่สมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอานาจสั่งลงโทษผู้นั้น หรือสั่งให้
ผู้นั้ นออกจากราชการตามพระราชบัญญัติร ะเบียบข้าราชการตารวจ
พ.ศ. ๒๕๒๑ ส่วนการสอบสวนการพิจารณา และการดาเนินการเพื่อ
ลงโทษหรือให้ออกจากราชการให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่
(๑) ในกรณีที่ ผู้ บั ง คับ บั ญชาได้สั่ ง ให้ ส อบสวนโดยถู กต้อ งตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บั ง คั บ และยั ง สอบสวนไม่ เ สร็ จ ก็ ใ ห้ ส อบสวนตามกฎหมายนั้ น ต่ อ ไป
จนกว่าจะเสร็จ
(๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวน หรื อพิจ ารณาโดยถูกต้องตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้การสอบสวน หรือพิจารณา แล้วแต่กรณีนั้น เป็นอันใช้ได้
กรณีที่ได้มีการส่งเรื่ องหรือนาสานวนสอบสวนเสนอหรือส่งให้
คณะอนุ กรรมการสามัญประจ ากระทรวง หรื อ ก.ตร. พิจารณาตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และคณะอนุกรรมการสามัญประจา
กระทรวง หรือ ก.ตร. พิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ ให้ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก
หรือถูกสั่งให้ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตารวจ พ.ศ.
๒๕๒๑ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๐๕
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ผู้ใดมีสิทธิร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตารวจ
พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗
ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ได้ตามมาตรา ๑๐๖
มาตรา ๑๒๕ ให้ ดาเนิ น การสรรหากรรมการนโยบายตารวจ
แห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการนโยบายตารวจ
แห่งชาติโดยตาแหน่งตามมาตรา ๑๗ (๑) ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
และให้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้บังคับใน
การสรรหานั้น ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกเมื่อ
คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติตามมาตรา ๑๗ เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๒๖ ให้ดาเนิน การเลือกกรรมการข้าราชการตารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในระหว่างดาเนินการตามวรรค
หนึ่ง ให้คณะกรรมการข้าราชการตารวจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
มาตรา ๑๒๗ ในระหว่างที่ยังมิ ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา
หรื อ ออกกฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก าหนด
ประกาศ หรือยังมิได้มีมติเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นาพระ
ราชกฤษฎีกากฎกระทรวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ
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หรือกรณีที่กาหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๘ การใดที่อยู่ระหว่างดาเนินการหรือเคยดาเนินการ
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตารวจ กฎหมายว่าด้วยวินัย
ตารวจ กฎหมายว่ าด้ ว ยยศตารวจ และกฎหมายว่ า ด้ว ยเครื่ องแบบ
ตารวจ ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและมิได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติ นี้ จะดาเนินการได้ประการใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ตร.
กาหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
สานักงานกาลังพล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กุมภาพันธ์ 2564

