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พระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บทบั ญ ญัติ บางประการเกี่ ย วกั บ การจ ากั ด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การบริห ารงานบุคคลของข้าราชการตารวจเป็นไปตามระบบคุณธรรม มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใด
ใช้อานาจหรือกระทาการโดยมิชอบ และให้ข้าราชการตารวจประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมแก่เกียรติศักดิ์
ของตารวจ และอยู่ในจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
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จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยค าแนะน าและยิ น ย อม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔) พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
(๕) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
(๖) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
(๗) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
(๘) คาสั่งหั ว หน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตารวจ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(๙) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง การกาหนดตาแหน่ง
ของข้าราชการตารวจซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการสอบสวน ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๑๐) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติราชการ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๑๑) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบ
การพิจารณาแต่งตั้งของข้าราชการตารวจ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
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“ข้าราชการตารวจ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสานักงานตารวจแห่งชาติ และให้หมายความ
รวมถึงข้าราชการในสานักงานตารวจแห่งชาติซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการตารวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปราม
การกระทาความผิดทางอาญา
“กองบั ญ ชาการ” หมายความรวมถึ ง ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า
กองบัญชาการด้วย
“กองบั ง คั บ การ” หมายความรวมถึ ง ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า
กองบังคับการด้วย
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ลักษณะ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี และมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รั ก ษาความปลอดภั ย ส าหรั บ องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ พระราชิ นี พระรั ช ทายาท
ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
(๒) ดู แ ล ควบคุ ม และก ากั บ การปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการต ารวจซึ่ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
(๓) ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร
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(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของข้าราชการตารวจหรือ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๖) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๗) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ก ารปฏิ บั ติ ก ารตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจ
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้ า ที่ แ ละอ านาจตามวรรคหนึ่ ง ไม่ เ ป็ น การตั ด หน้ า ที่ แ ละอ านาจขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดการจราจรภายในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดความผิดทางอาญาขึ้นสาหรับการกระทาใดเป็นการเฉพาะ และ
ตกอยู่ ภ ายใต้ ห น้ า ที่แ ละอ านาจของข้า ราชการตารวจหรือ สานัก งานตารวจแห่ง ชาติต าม (๓) (๔)
หรือ (๕) จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนหน้าที่และอานาจตาม (๓) (๔) หรือ (๕) เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นหน้าที่และอานาจของหน่วยงานหรือ
พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ อื่ น ใดก็ ไ ด้ ในกรณี เ ช่ นนั้น ให้ ข้ า ราชการตารวจและส านัก งานตารวจแห่งชาติ
พ้นจากหน้าที่และอานาจดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น และ
ให้ ถื อ ว่ า พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ของหน่ ว ยงานตามที่ ก าหนดในพระราชกฤษฎี ก าดั งกล่ า วเป็ นพนั กงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
มาตรา ๗ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัย
ของประชาชนให้ เหมาะสมกับความจาเป็นของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยต้องให้องค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณ
และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัตงิ านตารวจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
ก.ต.ช. กาหนด
ในกรณี ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ให้ แ ก่ ส ถานี ต ารวจใด ให้ ใ ช้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจและกิจการในสถานีตารวจนั้น โดยไม่ต้องนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
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การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน หรือชุมชน ตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน
หรือชุมชนนั้น
มาตรา ๘ ข้าราชการตารวจ มี ๒ ประเภท ได้แก่
(๑) ข้าราชการตารวจที่มียศ ได้แก่ ผู้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๖๒
(๒) ข้าราชการตารวจที่ไม่มียศ ได้แก่ ผู้ดารงตาแหน่งในกลุ่มสายงานตามมาตรา ๖๑ (๒)
และ (๕) ตามที่ ก.ตร. กาหนด
การก าหนดประเภทต าแหน่ ง วิ ธี ก ารก าหนดต าแหน่ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ง การบังคับบัญชา วินัยและการรักษาวินัย
การดาเนินการทางวินัย อัตราเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ง ตลอดจน
การอื่นตามที่จาเป็นสาหรับข้าราชการตารวจที่ไม่มียศตาม (๒) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการพิสูจน์ หลักฐานหรือลักษณะงานอื่นในทานองเดียวกัน
พระราชกฤษฎีกาต้องกาหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรา ๙ วัน เวลาทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจาปี และ
การลาหยุด ราชการของข้าราชการตารวจ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดสาหรับข้าราชการ
พลเรือน แต่ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะกาหนดให้ข้าราชการตารวจ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกาหนดก็ได้
ลักษณะ ๒
การจัดระเบียบราชการในสานักงานตารวจแห่งชาติ
มาตรา ๑๐ การจัดระเบียบราชการในสานักงานตารวจแห่งชาติต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และการอานวยความสะดวกและความยุติธรรม
ต่อประชาชน โดยให้เป็นหน้าที่ของสานักงานตารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติที่จะต้อง
ดาเนินการให้ข้าราชการตารวจปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มาตรา ๑๑ สานักงานตารวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
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(๒) กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
ภายใต้บังคับวรรคสามและมาตรา ๑๒ การแบ่งส่วนราชการตาม (๑) เป็นกองบัญชาการหรือ
การจัดตั้งกองบัญชาการตาม (๒) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ
หรื อ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานอย่ า งอื่ น หรื อ ในระดั บ ต่ าลงไป ให้ อ อกเป็ น กฎกระทรวง และ
ให้กาหนดหน้าที่และอานาจให้ชัดเจนไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนั้น แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ มี ก ารแบ่ ง ส่ ว นราชการกองบั ญ ชาการเป็ น กองบั ง คั บ การหรื อ ส่ ว นราชการหรื อ
หน่วยงานอย่างอื่นตามวรรคสอง การกาหนดอัตรากาลังของส่วนราชการที่ทาหน้าที่เป็นฝ่ายอานวยการ
ในกองบัญชาการนั้ นให้กระทาเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่ออานวยความสะดวก สนับสนุน และช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของส่วนราชการและข้าราชการตารวจที่ทาหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติ
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการบริการประชาชนในการอานวยความยุติธรรม การปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และ
การรักษาความปลอดภัยของประชาชน การแบ่งส่วนราชการในสานักงานตารวจแห่งชาติตามมาตรา ๑๑
อย่างน้อยต้องมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) กองบัญชาการตารวจนครบาล และตารวจภูธรภาคซึ่งเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ โดยต้องกาหนดเขตพื้นที่ให้ชัดเจน มีหน้าที่อานวยการ ประสานงาน
และสั่งการเกี่ยวกับการสนธิกาลัง หรือสั่งให้ข้าราชการตารวจที่อยู่ในสังกัดมาปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจ
ภายใต้การกากับของผู้บัญชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเป็นการเฉพาะชั่วคราว ซึ่งต้อง
ไม่เกินหกเดือน เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้ส่งกลับต้นสังกัด
(๒) กองบังคับการตารวจนครบาล และตารวจภูธรจังหวัดซึ่งเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการ
(๓) สถานีตารวจ
ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ แ ละอ านาจของผู้ บั ญ ชาการในการดู แ ล ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น รวมทั้ ง
การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่อยู่ในกากับเพื่อให้การปฏิบัติงานของกองบังคับการหรือตารวจภูธร
จังหวัดและสถานีตารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร กากับดูแลการบริหารงานบุคคล
และดาเนินการให้สถานีตารวจ กองบังคับการตารวจนครบาล และตารวจภูธรจังหวัดมีงบประมาณและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เพียงพอตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ และที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง
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เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา และการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นหรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กองบัญชาการตารวจนครบาลหรือ
ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด จะจั ด ให้ มี แ ผนหรื อ มาตรการการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและความปลอดภั ย
ของประชาชนภายในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชนก็ได้ ในกรณีเช่นนัน้
เมื่อ ก.ต.ช. และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนหรือมาตรการดังกล่าวแล้ว ให้สานักงบประมาณ
และสานักงานตารวจแห่งชาติพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนหรือมาตรการดังกล่าว
ในกรณีที่สานักงานตารวจแห่งชาติมีอัตรากาลังไม่เพียงพอ ให้จัดอัตรากาลั งให้แก่สถานีตารวจ
กองบังคับการตารวจนครบาล และตารวจภูธรจังหวัดตามลาดับให้ครบถ้วนตามกรอบอัตรากาลังก่อน
ในการจัดทาแผนหรือมาตรการตามวรรคสาม ให้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นายอ าเภอ หั ว หน้ า สถานี ต ารวจ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ ให้แบ่งสถานีตารวจออกเป็นระดับ ดังต่อไปนี้
(๑) สถานีตารวจระดับใหญ่ที่มีหัวหน้าสถานีตารวจดารงตาแหน่งผู้กากับการ
(๒) สถานีตารวจระดับกลางที่มีหัวหน้าสถานีตารวจดารงตาแหน่งผู้กากับการหรือสารวัตรใหญ่
(๓) สถานีตารวจระดับเล็กที่มีหัวหน้าสถานีตารวจดารงตาแหน่งสารวัตร
การกาหนดให้สถานีตารวจใดเป็นสถานีตารวจระดับใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ต.ช. กาหนด
โดยคานึงถึงปริมาณภาระงาน ความหนาแน่นของประชาชนในเขตรับผิดชอบ จานวนอัตรากาลัง และ
สถานที่ตั้งของสถานีตารวจประกอบกัน
ลักษณะ ๓
คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ
มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ต.ช.”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
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(๓) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด
เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม และผู้อานวยการสานักงบประมาณ เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๕) สรรหาและคัดเลือก
จากผู้ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ ประสบการณ์ ใ นด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นกฎหมาย ด้ า นพั ฒ นาองค์ ก ร
ด้ า นสื่ อ สารมวลชนหรื อ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ด้ า นละหนึ่ ง คน และผู้ แ ทน
ภาคประชาชนจานวนหนึ่งคน
(๕) ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้ ผู้บัญชาการหน่ ว ยงานที่มีห น้าที่รับผิดชอบงานแผนยุทธศาสตร์ และข้าราชการตารวจ
ซึ่งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติแต่งตั้งจานวนไม่เกินหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๕) ต้องมาประชุมด้วยตนเอง จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใด
มาประชุมแทนมิได้
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาและคั ด เลื อ กกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต าม (๔) ให้ เ ป็ น ไป
ตามระเบียบที่ ก.ต.ช. กาหนด
มาตรา ๑๕ ให้ ก.ต.ช. มีหน้าที่และอานาจกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตารวจ และก ากับดูแ ลสานั กงานตารวจแห่งชาติใ ห้ปฏิ บัติต ามกฎหมาย ยุ ท ธศาสตร์ชาติ
นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบแบบแผน รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารราชการตารวจ
วิธีปฏิบัติราชการของข้าราชการตารวจ การพัฒนาระบบงานตารวจ และการติด ตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ วรรคสาม
(๓) กาหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจายอานาจระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติ
กับกองบัญชาการหรือตารวจภูธรภาค กองบังคับการหรือตารวจภู ธรจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๔) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการตารวจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
และกฎหมายอื่น ในการนี้ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจของกรุงเทพมหานคร
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จังหวัด และสถานีตารวจต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ
ในเขตพื้นที่ดังกล่าว แล้วรายงาน ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
องค์ประกอบ การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ ก.ต.ช. กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย
(๖) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ม อบหมายหรื อ ตามที่ มี ก ฎหมายก าหนดไว้ ใ ห้
เป็นอานาจหน้าที่ของ ก.ต.ช.
มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปี
(๓) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือดารงตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ไม่เป็น ผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถู กลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ
(๘) ไม่เป็น ผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริต ต่อหน้าที่
หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
(๙) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรั พย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐) ไม่ เ ป็ น กรรมการผู้ จั ด การ หรื อ ผู้ จั ด การ หรื อ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น ใดที่ มี ลั ก ษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
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มาตรา ๑๗ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิมี ว าระการดารงตาแหน่ง คราวละสี่ ปีแ ละอาจได้รับ
เลือกใหม่ได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปี
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖
(๕) ก.ต.ช. มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของจ านวนกรรมการทั้ ง หมด
ให้พ้นจากตาแหน่ง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีการกระทาหรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
(๖) สมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือดารงตาแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน ในกรณีนี้จะไม่ดาเนินการให้มีการสรรหาก็ได้ และให้กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ
ที่ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในระหว่างที่ยังมิได้สรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ ก.ต.ช.
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
การดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ดารงตาแหน่งแทน หากมีกาหนดเวลาไม่ถึงสองปี
ไม่ให้นับเป็นวาระการดารงตาแหน่งตามมาตรา ๑๗
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ดาเนินการ
สรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ
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มาตรา ๒๑ การประชุม ก.ต.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ
ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ให้ ป ระธานกรรมการเป็ น ผู้ เ รี ย กประชุ ม แต่ ใ นกรณี ที่ ก รรมการไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสาม
ของจานวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันได้รับการร้องขอ
ให้ ก.ต.ช. มี อ านาจออกข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการประชุ ม และการลงมติ ข อง ก.ต.ช. และ
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๔) และ (๕)
ก.ต.ช. ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
ลักษณะ ๔
คณะกรรมการข้าราชการตารวจ
มาตรา ๒๒ ให้ มี ค ณะกรรมการข้ าราชการต ารวจคณะหนึ่ง เรี ย กโดยย่ อว่ า “ก.ตร.”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการข้าราชการตารวจ
(๒) ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการข้าราชการตารวจ
(๓) เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติตามลาดับอาวุโส
จานวนห้าคน และจเรตารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการข้าราชการตารวจ
(๔) กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๒๖ ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตารวจในตาแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปจานวนสามคน แต่ต้องเป็นผู้ซึ่งพ้นจากความเป็นข้าราชการตารวจไปแล้วเกินหนึ่งปี
(ข) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการตารวจจานวนสามคน โดยกรรมการข้าราชการ
ตารวจตาม (๑) (๒) และ (๓) หารือร่วมกันเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๒๔ จานวนหกคน แล้วให้ข้าราชการตารวจเลือกให้เหลือสามคน
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ให้ผู้บัญชาการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจเป็นเลขานุการ และรองผู้บัญชาการ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการข้าราชการตารวจตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องมาประชุมด้วยตนเอง จะมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นใดมาประชุมแทนมิได้
มาตรา ๒๓ ให้ ก.ตร. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตารวจให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
และจัดระบบราชการตารวจ รวมตลอดทั้งนโยบายและมาตรฐานการอบรมและพัฒนาข้าราชการตารวจ
ในการนี้ หาก ก.ต.ช. ได้ ก าหนดระเบีย บแบบแผน นโยบาย และยุ ท ธศาสตร์ไ ว้เป็ นการทั่ว ไป
การกาหนดในเรื่องดังกล่าวของ ก.ตร. ต้องสอดคล้องกับระเบียบแบบแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์
ของ ก.ต.ช. และให้ ก.ตร. แจ้งการดาเนินการนั้นให้ ก.ต.ช. ทราบด้วย
(๒) ภายใต้บังคับมาตรา ๗๗ ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ
หรื อ มี ม ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่
กระทบกระเทือนต่ออานาจในการแต่งตั้งและโยกย้ายของผู้บัญชาการ
(๓) ก าหนดมาตรฐานขั้น ต่าเกี่ย วกับ อัต รากาลังพล อุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อเครื่อ งใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของสถานีตารวจ กองบังคับการตารวจนครบาล และตารวจภูธรจังหวัด ซึ่งอย่างน้อย
ต้องกาหนดอัตรากาลังพลขั้นต่าของแต่ละสายงานตามมาตรา ๖๑ (๓) ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในการอานวยความยุติธ รรมและให้ บริการแก่ประชาชน โดยการกาหนดจานวนพนักงานสอบสวน
ในสถานีตารวจ กองบังคับการตารวจนครบาล และตารวจภูธรจังหวัด ให้คานึงถึงปริมาณงาน และ
ต้องจัดให้มีพนักงานสืบสวนในการสอบสวนจานวนที่เพียงพอ และให้มีผู้ช่วยพนักงานสอบสวนในจานวน
ที่เหมาะสมกับปริมาณงาน
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกข้าราชการตารวจเพื่อดาเนินการแต่งตั้งผู้บญ
ั ชาการ
ตารวจแห่งชาติตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ
(๕) กากับดูแลการแต่งตัง้ และโยกย้ายข้าราชการตารวจของผู้บังคับบัญชาทุกขัน้ ตอนให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎ ก.ตร. โดยเคร่งครัด
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(๖) ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการตารวจเพื่อรักษาความเป็นธรรม
และมาตรฐานด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล รวมทั้ ง การตรวจสอบและติ ด ตามการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) เกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการตารวจไปให้สถานีตารวจให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ
กากับดูแลการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการในหน่วยปฏิบัติให้เพียงพอ
(๘) ออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบ การบรรจุ การแต่ ง ตั้ ง การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น
การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ และการปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ตามพระราชบัญญัตินี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
(๙) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นสาหรับข้าราชการตารวจให้เหมาะสม
(๑๐) ก าหนดชั้ น ยศที่ ค วรบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง และอั ต ราเงิ น เดื อ นที่ ค วรได้ รั บ ส าหรั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญา
หรือประกาศนียบัตรต่าง ๆ
(๑๑) ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มในการปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๒) พิจารณาอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด และการควบคุมเกษียณอายุ
ของข้าราชการตารวจ
(๑๓) ในกรณีที่ พิจารณาเห็ น ว่าการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีมติสั่งการให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
ปฏิบัติการให้ถูกต้องเหมาะสม ถ้าสานักงานตารวจแห่งชาติไม่ปฏิบัติการตามมติดังกล่าว ให้รายงาน
ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการต่อไป ในการนี้ ให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติและผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของ ก.ตร. ดังกล่าว พ้นจากตาแหน่งเพื่อไป
ดารงตาแหน่งอื่นได้
(๑๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ ก.ตร. มอบหมาย
(๑๕) ปฏิบัติการอื่นตามหน้าที่และอานาจที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
กฎ ก.ตร. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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มาตรา ๒๔ กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒ (๔) นอกจากต้องมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ (๔) (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปี
(๓) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือดารงตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) ไม่เป็น ผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก เว้นแต่เ ป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ
(๙) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐) ไม่ เ ป็ น กรรมการผู้ จั ด การ หรื อ ผู้ จั ด การ หรื อ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น ใดที่ มี ลั ก ษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒ (๔) (ข) ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) เคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า หรือไม่ต่ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา
หรือไม่ต่ากว่าอธิบดีอัยการ
(๒) เคยเป็นอาจารย์ประจาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในวิชาสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยา หรือสาขาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ ก.ตร. และ
ด ารงต าแหน่ ง หรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง ไม่ ต่ ากว่ า รองศาสตราจารย์ แต่ ใ นกรณี ที่ ด ารงต าแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ต้องดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
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(๓) ทางานหรือเคยทางานด้านประชาสังคมหรือคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
(๔) ทางานหรือเคยทางานด้านสื่อสารมวลชนหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
มาตรา ๒๕ การเลื อ กกรรมการข้ า ราชการต ารวจผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๒๒ (๔)
ให้ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่รองผู้กากับการหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้เลือก
มาตรา ๒๖ การเลื อ กกรรมการข้ า ราชการต ารวจผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๒๒ (๔)
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ก.ตร. มีมติเพื่อกาหนดวันเลือกกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจประกาศรับสมัคร รวมทั้งจัดทาบัญชีรายชื่อ
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ ที่สมัครรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตารวจ
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิต ามมาตรา ๒๒ (๔) (ก) และท าหนัง สือ แจ้ง ประธาน ก.ตร. เพื่ อ จั ด ให้กรรมการ
ข้าราชการตารวจตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) และ (๓) ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ
ข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒ (๔) (ข)
(๓) ก่อนวันเลือกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ให้เลขานุการ ก.ตร. ส่งบัญชีรายชื่อ
บุ ค คลที่ ส มั ค รรั บ เลื อ กและบุ ค คลที่ ก รรมการข้ า ราชการต ารวจโดยต าแหน่ ง คั ด เลื อ กตาม (๒)
โดยเรียงลาดับตามตัว อักษร ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ด าเนิ น การจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กและประกาศผลการเลื อ กตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องกาหนดให้เป็นการเลือกโดยตรงและลับ โดยในหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ให้กาหนดเรื่องการคัดค้านเกี่ยวกับการเลือกและการพิจารณาคาคัดค้านด้วย
(๔) ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลาดับบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๒๒ (๔) (ก) และ (ข)
เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนน
ลาดับถัดไปสาหรับ (ก) จานวนไม่เกินสิบห้าคน และสาหรับ (ข) จานวนไม่เกินสามคน อยู่ในบัญชีสารอง
ทั้งนี้ บัญชีสารองให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า มี ผู้ ไ ด้ ค ะแนนเท่ า กั น จนเป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ามารถเรี ย งล าดั บ คะแนนได้
ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติจับสลากโดยเปิดเผยเพื่อเรียงลาดับก่อนหลังจนครบจานวน
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ห้ามผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใดสั่งการ ข่มขู่ หรือชักจูงด้วยประการใด ๆ เพื่อให้เลือกหรือมิให้
เลือกผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดฝ่าฝืนวรรคสาม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและต้องระวางโทษ
ตามวรรคห้าด้วย
ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรานี้ ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๒๗ กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปี และ
ให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ให้ กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ากรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๒๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๗ กรรมการข้าราชการ
ตารวจผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปี
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔
(๕) ก.ตร. มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของจ านวนกรรมการทั้ ง หมด
ให้พ้นจากตาแหน่ง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีการกระทาหรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
(๖) สมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือดารงตาแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น
(๗) ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ก.ร.ตร. ตามมาตรา ๔๔
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒ (๔) (ก)
หรือ (ข) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีสารองในประเภทนั้นตามมาตรา ๒๖ (๔)
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เรียงตามลาดับเป็นกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒ (๔) (ก) หรือ (ข) แทน
แล้วแต่กรณี และให้อยู่ในตาแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
การดารงตาแหน่งของกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิที่ดารงตาแหน่งแทน หากมี
กาหนดเวลาไม่ถึงสองปี ไม่ให้นับเป็นวาระการดารงตาแหน่งตามมาตรา ๒๗
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ให้ ดาเนิ นการจัดให้มีการเลือกกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวัน
ครบวาระ
มาตรา ๓๑ การประชุม ก.ตร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการข้าราชการตารวจทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการข้ า ราชการต ารวจไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้รองประธานกรรมการข้าราชการตารวจทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการข้าราชการ
ตารวจและรองประธานกรรมการข้าราชการตารวจไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ข้าราชการตารวจที่มาประชุมเลือกกรรมการข้าราชการตารวจคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ให้ประธานกรรมการข้าราชการตารวจเป็นผู้เรียกประชุม แต่ในกรณีที่กรรมการข้าราชการตารวจ
ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสามของจ านวนกรรมการข้ า ราชการต ารวจเท่ า ที่ มี อ ยู่ ร้ อ งขอให้ เ รี ย กประชุ ม
ให้ประธานกรรมการข้าราชการตารวจเรียกประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับการร้องขอ
ให้ ก.ตร. มี อ านาจออกข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการประชุ ม และการลงมติ ข อง ก.ตร. และ
ของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๓ (๑๔)
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ ก.ตร. มีหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติเป็นผู้เสนอเรื่องต่อ ก.ตร. แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิกรรมการข้าราชการตารวจคนหนึ่งคนใด
ที่จะเสนอ
ลักษณะ ๕
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตารวจ
มาตรา ๓๓ ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตารวจคณะหนึ่ง เรียกโดย
ย่อว่า “ก.พ.ค.ตร.” ประกอบด้วย กรรมการจานวนเจ็ดคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา ๓๕
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กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ต้องทางานเต็มเวลา
มาตรา ๓๔ ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปีและไม่เกินเจ็ดสิบปีในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการคัดเลือก
(๓) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) เคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า
(ข) เคยรับราชการเป็นข้าราชการตารวจในตาแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(ค) เคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่า หรือ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
(ง) เคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอัยการพิเศษฝ่ายหรือเทียบเท่า
(จ) เคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือวิชา
ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องดารงตาแหน่งหรือ
เคยดารงตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
มาตรา ๓๕ ให้ มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ประกอบด้วย ประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน
กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.ตร. และให้เลขาธิการ ก.พ.
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๔ จานวนเจ็ดคน
โดยต้องคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๔ (๓) (ข) อย่างน้อยหนึ่งคน และตามมาตรา ๓๔ (๓) (ค)
หรือ (ง) อย่างน้อยหนึ่งคน โดยให้คัดเลือกบุคคลสารองไว้ด้วยไม่น้อยกว่าสามคน ทั้งนี้ เว้นแต่จะไม่มี
บุคคลในประเภทนั้น ๆ ให้คัดเลือก
เมื่อพ้นกาหนดเวลาตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี แล้ว ให้ผู้ได้รับ
คัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ ก.พ.ค.ตร. คนหนึ่ง และกรรมการ
และเลขานุการคนหนึ่ง แล้วเสนอให้นายกรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง
ให้ผู้บัญชาการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการของ ก.พ.ค.ตร.
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หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือก
กาหนด
มาตรา ๓๖ กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด
(๒) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๓) ไม่เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ
(๔) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่น หรือดารงตาแหน่งหรือประกอบการใด ๆ หรือ
เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ทั้งนี้ อันมีลักษณะเป็นการขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่
มาตรา ๓๗ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔
วรรคหนึ่ง (๑๐) หรือมาตรา ๓๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ผู้นั้นต้องลาออกจากการเป็นบุคคล
ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพหรือ
การประกอบการอั น มี ลั กษณะต้อ งห้ ามดัง กล่ า วต่อ ผู้ ช่ วยเลขานุก าร ก.พ.ค.ตร. ภายในสิ บ ห้ าวัน
นับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก
ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. มิได้ลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพหรือการประกอบการดังกล่าวภายในเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับ
คัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. และให้ถือว่าผู้ที่ได้ รับเลือกเป็นรายชื่อสารองเป็นผู้ได้รับเลือกแทน
และให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ผู้ได้รับเลือกแทนดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม แต่ระยะเวลาสิบห้าวัน
ให้นับแต่วันที่ได้รับเลือกแทน
มาตรา ๓๘ กรรมการ ก.พ.ค.ตร. มีวาระการดารงตาแหน่งหกปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ากรรมการ ก.พ.ค.ตร. ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๓๙ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค.ตร. พ้ น จาก
ตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
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(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๔ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖
(๕) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่าเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.ตร.
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และ
ให้ถือว่า ก.พ.ค.ตร. ประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ ก.พ.ค.ตร.
เหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน
เมื่ อ มี ก รณี ต ามวรรคหนึ่ ง หรื อ กรณี ที่ ก รรมการ ก.พ.ค.ตร. พ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ
ให้ ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กด าเนิ น การคั ด เลื อ กกรรมการ ก.พ.ค.ตร. แทนกรรมการ ก.พ.ค.ตร.
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งโดยเร็ว
มาตรา ๔๐ ก.พ.ค.ตร. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่ อ ก.ตร. เพื่ อ ให้ ก.ตร. ด าเนิ น การจั ด ให้ มี ห รื อ ปรั บ ปรุ ง นโยบาย
การบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๔๑ (๒)
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๔๘
(๔) พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๕๐
(๕) ออกกฎ ก.พ.ค.ตร. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎ ก.พ.ค.ตร. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของ ก.พ.ค.ตร.
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๒) และ (๓) ก.พ.ค.ตร. ต้องพิจารณาและวินิจฉัยด้วยตนเอง
จะมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดเป็นผู้พิจารณาหรือวินิจฉัยแทนมิได้ สาหรับการปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค.ตร. อาจแต่งตั้งคณะบุคคลหรือมอบหมายให้บุคคลใดเพื่อศึกษาหรือพิจารณา
เสนอแนะต่อ ก.พ.ค.ตร. เพื่อพิจารณาและมีมติต่อไปได้

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ ก.พ.ค.ตร. ตาม (๓) ถ้ า เป็ น การวินิ จ ฉัย ว่า กฎ ก.ตร. ขั ด หรื อแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ ให้คาวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด
มาตรา ๔๑ ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ได้รับเงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวินิจฉัยหรือเพื่อดาเนินการอย่างใดในหน้าที่ ให้ประธานและ
กรรมการ ก.พ.ค.ตร. เลขานุ การ และผู้ ช่ วยเลขานุก ารได้รับ เบี้ ย ประชุม ตามที่ ก.ตร. ก าหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๔๒ การประชุมของ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค.ตร. กาหนด
ลักษณะ ๖
คณะกรรมการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนตารวจ
มาตรา ๔๓ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตารวจคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า
“ก.ร.ตร.” มีหน้าที่และอานาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
ของประชาชนจากการกระทาหรือไม่กระทาการของข้าราชการตารวจอันมิชอบ หรือการประพฤติปฏิบัติ
ไม่เหมาะสมและเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตารวจ กระทาผิดวินัย หรือละเมิดประมวลจริย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจ ประกอบด้วย ประธาน ก.ร.ตร. และกรรมการ ก.ร.ตร. ซึ่งนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ซึ่ ง ผู้ ต รวจการแผ่น ดิน และกรรมการสิ ทธิม นุษยชนแห่งชาติป ระชุ มร่วมกันคัด เลือก
จานวนหนึ่งคน
(๒) ผู้ซึ่งเคยรับราชการในตาแหน่งตัง้ แต่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่าขึน้ ไป และได้รบั
คัดเลือกจากคณะกรรมการข้าราชการตุลาการ จานวนหนึ่งคน
(๓) ผู้ซึ่งเคยรับราชการในตาแหน่งตั้งแต่อัยการพิเศษฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป และได้รับ
คัดเลือกจากคณะกรรมการอัยการ จานวนหนึ่งคน
(๔) ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตารวจในตาแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
จานวนสามคน ซึ่ง ก.ตร. คัดเลือกจากบุคคลและตามวิธีการที่กาหนดในมาตรา ๔๔
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(๕) ทนายความซึ่งประกอบอาชีพทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี ซึ่งสภาทนายความ
คัดเลือกจานวนหนึ่งคน
(๖) ผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตาบลจานวนสองคน ซึ่งที่ประชุมในระดับชาติ
ของสภาองค์กรชุมชนตาบลคัดเลือก โดยอย่างน้อยต้องเป็นสตรีจานวนหนึ่งคน
ให้จเรตารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ ก.ร.ตร. และให้ ก.ร.ตร. มีอานาจแต่งตั้ง
ข้าราชการตารวจที่ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้บังคับการหรือเทียบเท่าในสานักงานจเรตารวจ จานวน
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.ร.ตร.
เมื่อได้กรรมการ ก.ร.ตร. ไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแล้ว ให้กรรมการประชุมคัดเลือกกรรมการ
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) คนหนึ่งเป็นประธาน ก.ร.ตร. ในการประชุมดังกล่าว ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ในระหว่างที่มีกรรมการ ก.ร.ตร. ยังไม่ครบจานวนดังกล่าว ให้ถือว่า
ก.ร.ตร. ประกอบด้วยจานวนเท่าที่มีอยู่ไปพลางก่อน
ให้สานักงานตารวจแห่งชาติประกาศรายชื่อ ก.ร.ตร. ในราชกิจจานุเบกษา
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
มาตรา ๔๔ ในการคั ด เลื อกกรรมการ ก.ร.ตร. ตามมาตรา ๔๓ (๔) ให้ ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ก.ตร. คัดเลือกจากผู้ได้รับเลือกให้เป็น ก.ตร. ตามมาตรา ๒๒ (๔) (ก) โดยให้
ถามความสมัครใจของผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลาดับคะแนนที่ได้รับเลือกตามมาตรา ๒๖ (๔)
จนกว่าจะได้ครบจานวน
(๒) ในกรณี ที่ มี ผู้ ส มั ค รใจไม่ ค รบจ านวนที่ จ ะต้ อ งคั ด เลื อ ก ให้ คั ด เลื อ กจากผู้ ส มั ค รใจ
จากบัญชีสารองตามมาตรา ๒๖ เรียงตามลาดับคะแนนที่ได้รับเลือกจนกว่าจะได้ครบจานวน
(๓) เมื่อกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒผิ ู้ใดได้รบั เลือกให้เป็นกรรมการ ก.ร.ตร. แล้ว
ให้พ้นจากตาแหน่ง ก.ตร. และให้แต่งตั้งผู้ได้รับคะแนนถัดไปจากบัญชีสารองตามมาตรา ๒๖ (๔) เป็น
ก.ตร. แทน
(๔) ในกรณีที่ ก.ตร. คัดเลือกบุคคลจากบั ญชีสารองตาม (๓) ให้ผู้นั้นพ้นจากบัญชีสารอง
ตามมาตรา ๒๖
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มาตรา ๔๕ กรรมการ ก.ร.ตร. ต้ อ งมี อ ายุ ไ ม่ ต่ ากว่ า สี่ สิ บ ปี แ ละไม่ เ กิ น เจ็ ด สิ บ ปี
ในวัน ได้รับเลือก มีสุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐)
มาตรา ๔๖ กรรมการ ก.ร.ตร. มีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปี และให้ดารงตาแหน่งได้เพียง
วาระเดียว
ให้ กรรมการ ก.ร.ตร. ซึ่งพ้น จากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการ
ก.ร.ตร. ซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่
ให้นาความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่การประชุม
ก.ร.ตร. โดยอนุโลม และให้ ก.ร.ตร. มีอานาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ
ก.ร.ตร.
มาตรา ๔๗ ให้ ก รรมการ ก.ร.ตร. ซึ่ ง ปฏิ บั ติ หน้า ที่ เ ต็ม เวลาได้รับ เงิน ประจ าตาแหน่ ง
ประโยชน์ตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช่นเดียวกับกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ส่วนกรรมการ
ก.ร.ตร. อื่น ให้ได้รับตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๘ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละการใช้ อ านาจของ ก.ร.ตร. ก.ร.ตร. จะมี ม ติ
ให้กรรมการ ก.ร.ตร. คนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติหน้าที่แทน ก.ร.ตร. ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.ร.ตร. กาหนด
มาตรา ๔๙ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง ก.ร.ตร. ให้ จ เรต ารวจแห่ ง ชาติ
จัดให้ข้าราชการตารวจในสานักงานจเรตารวจมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือ ก.ร.ตร. ตามที่ ก.ร.ตร.
มอบหมาย ทั้งนี้ ตามจานวนและระดับตาแหน่งตามที่ ก.ร.ตร. กาหนด
ในการพิ จารณาความดีความชอบเพื่อ เลื่ อนเงินเดือนของข้า ราชการตารวจตามวรรคหนึ่ ง
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามมติของ ก.ร.ตร. แต่มติของ ก.ร.ตร. ต้องสอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับ
การจัดสรร
มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทาหรือไม่กระทาการของข้าราชการตารวจ
อั น มิ ช อบ หรื อ พบเห็ น ข้า ราชการตารวจประพฤติ ปฏิ บั ติไ ม่เ หมาะสมและเสื่ อมเสี ย แก่ เกี ย รติศักดิ์
ของตารวจ กระทาผิด วินั ย หรือละเมิด ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ ให้มีสิทธิ
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ร้องเรียนต่อ ก.ร.ตร. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร.ตร. กาหนด หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จาเป็นและไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร
มาตรา ๕๑ เมื่อความปรากฏต่อ ก.ร.ตร. ไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่ ว่า
ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดกระท าการหรื อ ไม่ ก ระท าการอั น มิ ช อบ หรื อ มี ค วามประพฤติ ห รื อ ปฏิ บั ติ
ไม่เหมาะสมและเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตารวจ กระทาผิดวินัย หรือละเมิดประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจ ให้ ก.ร.ตร. มีอานาจไต่สวนข้อเท็จจริง โดย ก.ร.ตร. จะดาเนินการไต่สวนเอง
หรื อ มอบหมายให้ ข้ าราชการตารวจในส านั กงานจเรต ารวจดาเนิน การแสวงหาข้อเท็จ จริงเบื้องต้น
เพื่อรายงานต่อ ก.ร.ตร. ตามประเด็นที่ ก.ร.ตร. กาหนด หรือในกรณีที่เห็นว่ามิใช่เรื่องที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยตรง จะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยแล้วรายงานผลให้
ก.ร.ตร. ทราบก็ได้
ในกรณีที่ ก.ร.ตร. พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้า ก.ร.ตร. วินิจฉัยว่า
กรณีเป็นการกระทาผิดวินัย ให้ ก.ร.ตร. ส่งสานวนการพิจารณาและคาวินิจฉัยพร้อมพยานหลักฐาน
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจเพื่อพิจารณาโทษโดยเร็วต่อไป โดยผู้บังคับบัญชาไม่ต้องดาเนินการสืบสวนหรือ
สอบสวนอีก เว้น แต่ผู้บังคับบัญชามีพยานหลักฐานใหม่ที่แสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้มีการกระทา
ความผิ ด ตามที่ กล่ าวหาหรือ กระทาความผิ ด ในฐานความผิ ด ที่ แตกต่า งจากที่ ถู กกล่ า วหา จะขอให้
ก.ร.ตร. พิจารณาทบทวนก็ไ ด้ โดยทาเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งพยานหลักฐานให้ ก.ร.ตร. ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสานวนจาก ก.ร.ตร. แต่หากกรณีใดมีลักษณะเป็นการทุจริต ให้ ก.ร.ตร.
ส่ ง ส านวนพร้ อ มพยานหลั ก ฐานให้ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ห รื อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ แล้วแต่กรณี
โดยในกรณีที่ ก.ร.ตร. มีคาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย ก.ร.ตร. จะสั่งให้ผู้บังคับบัญชา
ของผู้ ถู กกล่า วหาดาเนิ น การทางวิ นั ย โดยไม่ต้อ งรอผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐก็ได้ และ
ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่า เป็น การสมควรเพื่ อ ระงับ ความเดือ ดร้อ นของประชาชนหรือ ป้ องกัน ความเสี ยหาย
ต่อราชการ จะให้ผู้บังคับบัญชาสั่งพักราชการผู้นั้นไว้ก่อนก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
และอานาจสั่งพักราชการไว้จนกว่าการดาเนินการทางวินัยจะแล้วเสร็จ โดยให้ถือว่าการสั่งพักราชการ
ดังกล่าวเป็นการสั่งพักราชการตามมาตรา ๑๓๑
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การไต่สวนและการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร.ตร. กาหนด ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีมาตรการในการรักษาความลับเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนหรือกล่าวโทษ มาตรการในการดาเนินการ
ให้เกิดความรวดเร็ว และการรับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาด้วย
ในกรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามวรรคสองโดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควร ให้ ถื อ ว่ า
เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ในกรณีที่ ก.ร.ตร. พิจารณาแล้วเห็นว่าแม้กรณีจะไม่มีมูลเพราะเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ หรือมติของ ก.ตร. แต่ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ ก.ตร. นั้น ไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ให้ ก.ร.ตร. เสนอแนะไปยั ง คณะรั ฐ มนตรี ก.ตร. หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใด
ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ ก.ตร. นั้นใหม่ได้
มาตรา ๕๒ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้ ก.ร.ตร. มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เรียกผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นใด มาชี้แจงหรือแสดงความเห็น
หรื อ ส่ ง เอกสารและหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งประกอบการพิ จ ารณา โดยให้ น าความในมาตรา ๑๒๘
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
(๒) แจ้งผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตารวจที่ถูกร้องเรียนเพื่อพิจารณาสั่งให้ข้าราชการตารวจ
ผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นการชั่วคราวระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง
ให้ข้าราชการตารวจที่ ก.ร.ตร. มอบหมายตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง มีอานาจตาม (๑)
ด้วย แต่กรณีตาม (๒) ให้เสนอ ก.ร.ตร. เพื่อพิจารณา
ในการดาเนิ น การตาม (๑) ในส่ ว นที่เ กี่ย วกับ ผู้ร้ องเรีย นและพยาน ผู้ เ รี ย กต้องคานึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนและพยาน และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือภาระเกินสมควร เพื่อการนี้
ก.ร.ตร. จะกาหนดให้ มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและพยานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ร.ตร. กาหนด หรือในกรณีที่เห็นสมควรจะมอบหมายให้สานักงานคุ้มครองพยาน กระทรวงยุติธรรม
ดาเนินการเพื่อคุ้มครองพยานให้ก็ได้ และเพื่อการนี้ ให้ถือว่าผู้ร้องเรียนและพยานตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
ให้ ก.ร.ตร. กาหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยอัตราและวิธีการจ่ายค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าตอบแทนพยาน กรณีที่จาเป็นต้องให้พยานมาให้ถ้อยคาเพิ่มเติมต่อหน้า ก.ร.ตร. หลักเกณฑ์ดังกล่าว
ให้ใช้ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

มาตรา ๕๓ ให้สานักงานจเรตารวจทาหน้าที่รบั ผิดชอบงานธุรการ ช่วยเหลือ และสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ร.ตร. และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ร.ตร. มอบหมาย
ลักษณะ ๗
ยศตารวจและชัน้ ข้าราชการตารวจ
มาตรา ๕๔ ยศตารวจมีตามลาดับ ดังต่อไปนี้
พลตารวจเอก
พลตารวจโท
พลตารวจตรี
พันตารวจเอก
พันตารวจโท
พันตารวจตรี
ร้อยตารวจเอก
ร้อยตารวจโท
ร้อยตารวจตรี
ดาบตารวจ
จ่าสิบตารวจ
สิบตารวจเอก
สิบตารวจโท
สิบตารวจตรี
ว่ า ที่ ย ศใดให้ ถื อ เสมื อ นมี ย ศนั้ น ถ้ า ผู้ ซึ่ ง มี ย ศต ารวจเป็ น หญิ ง ให้ เ ติ ม ค าว่ า “หญิ ง ”
ท้ายยศตารวจนั้นด้วย
มาตรา ๕๕ ชั้นข้าราชการตารวจ มีดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตารวจตรีขึ้นไป
(๒) ชั้นประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบตารวจตรี สิบตารวจโท สิบตารวจเอก จ่าสิบตารวจ และ
ดาบตารวจ

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๖๔ ก

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

(๓) ชั้นพลตารวจ ได้แก่ พลตารวจสารอง
พลตารวจสารอง คือ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตารวจ โดยได้รับการคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
มาตรา ๕๖ การแต่ ง ตั้ ง ยศตารวจชั้ น สั ญญาบัต ร ให้ เ ป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธีการ
ที่กาหนดในกฎ ก.ตร. และให้ทาโดยประกาศพระบรมราชโองการ
การแต่งตั้งยศตารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ อาจกระทาได้โดยประกาศพระบรมราชโองการ
ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งยศตารวจชั้นสัญญาบัตร จะแต่งตั้ง
ว่าที่ยศตารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นการชั่วคราวก็ได้ โดยให้ผู้มีอานาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
(๑) ตั้งแต่ว่าที่ยศพลตารวจตรีขึ้นไป ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
(๒) ตั้งแต่ว่าที่ยศร้อยตารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าว่าที่ยศพันตารวจเอก ให้ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
มาตรา ๕๗ การแต่ ง ตั้ ง ยศต ารวจชั้ น ประทวน ให้ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ห รื อ
ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการขึ้นไปซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
การแต่งตั้งยศตารวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็น ผู้สั่งแต่งตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๕๘ การถอดหรือการออกจากยศตารวจชั้นสัญญาบัตร ให้เป็นไปตามระเบียบ
สานักงานตารวจแห่งชาติ และให้ทาโดยประกาศพระบรมราชโองการ
มาตรา ๕๙ การให้ออกจากว่าที่ยศตารวจชั้นสัญญาบัตร หรือการถอดหรือการออกจาก
ยศตารวจชั้นประทวน ให้ผู้มีอานาจสั่งตามมาตรา ๕๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๕๗ แล้วแต่กรณี
สั่งได้ตามระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ
ลักษณะ ๘
ระเบียบข้าราชการตารวจ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

หมวด ๑
การจัดระเบียบราชการข้าราชการตารวจ
มาตรา ๖๐ การจัดระเบียบข้าราชการตารวจตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คานึงถึงระบบคุณธรรม
ดังต่อไปนี้
(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ต้องคานึงถึงความรู้
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและ
ลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตาแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการ
ตารวจต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากอาวุโส ผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ
ประกอบกัน และจะนาความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้
(๔) การดาเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
หมวด ๒
ตาแหน่งและการกาหนดตาแหน่ง
มาตรา ๖๑ ตาแหน่งข้าราชการตารวจมี ๕ กลุ่มสายงาน ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มสายงานบริหาร
(๒) กลุ่มสายงานอานวยการและสนับสนุน
(๓) กลุ่ ม สายงานสื บ สวนสอบสวน ได้ แ ก่ สายงานสื บ สวนสอบสวน สายงานสื บ สวน
และสายงานอื่นที่ ก.ตร. กาหนด
(๔) กลุ่ ม สายงานป้ อ งกั น ปราบปราม ได้ แ ก่ สายงานป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรม
และสายงานอื่นที่ ก.ตร. กาหนด
(๕) กลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะ
กลุ่มสายงานใดจะมีสายงานใด และตาแหน่งใดอยู่ในสายงานใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ตร.
กาหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการแบ่งกลุ่มสายงานตามวรรคหนึ่ง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

มาตรา ๖๒ ตาแหน่งข้าราชการตารวจประเภทที่มียศมีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๒) รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและจเรตารวจแห่งชาติ
(๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและรองจเรตารวจแห่งชาติ
(๔) ผู้บัญชาการและจเรตารวจ
(๕) รองผู้บัญชาการและรองจเรตารวจ
(๖) ผู้บังคับการ
(๗) รองผู้บังคับการ
(๘) ผู้กากับการ
(๙) รองผู้กากับการและสารวัตรใหญ่
(๑๐) สารวัตร
(๑๑) รองสารวัตร
(๑๒) ผู้บังคับหมู่
(๑๓) รองผู้บังคับหมู่
ก.ตร. จะกาหนดให้มีตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นโดยจะให้มีชื่อตาแหน่งใดเทียบกับตาแหน่ง
ตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยให้กาหนดไว้ในกฎ ก.ตร.
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวน นอกจากตาแหน่งข้าราชการ
ตารวจตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ตร. กาหนดตาแหน่งรองสารวัตรในสถานีตารวจหรือส่วนราชการระดับ
กองกากับการอื่นที่ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนตามจานวนที่เห็นสมควร เป็นตาแหน่งควบ
ที่สามารถปรับระดับเพิ่มลดได้ในตัวเองสูงขึ้นถึงระดับรองผู้กากับการ และให้กาหนดตาแหน่งผู้กากับการ
ในกองบั ง คั บ การต ารวจนครบาล ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด หรื อ ส่ ว นราชการระดั บ กองบั ง คั บ การอื่ น ที่
ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนตามจานวนที่เห็นสมควร เป็นตาแหน่งควบที่สามารถปรับระดับ
เพิ่มลดได้ในตัวเองสูงขึ้นถึงระดับรองผู้บังคับการ
มาตรา ๖๓ สานักงานตารวจแห่งชาติมีผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

(๑) รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม ราชการประจ าในส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ก าหนดแนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ และลาดับความสาคัญของแผนการปฏิบัติ
ราชการประจาปีของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ
ที่นายกรัฐมนตรีและ ก.ต.ช. กาหนด รวมทั้งกากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในสานักงานตารวจแห่งชาติขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตารวจในสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๓) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๔) วางระเบียบหรือทาคาสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการตารวจปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้
อานาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น ระเบียบหรือ
คาสั่งดังกล่าวจะขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือพระราชบัญญัตินี้มิได้
(๕) รั บ ผิ ด ชอบในการก ากั บ ดู แ ลให้ ก ารแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ยข้ า ราชการต ารวจเป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎ ก.ตร. โดยเคร่งครัด
(๖) ดูแลให้หน่วยงานทุกหน่วยโดยเฉพาะสถานีตารวจ กองบังคับการตารวจนครบาล และ
ตารวจภูธรจังหวัด มีกาลังพล งบประมาณ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครือ่ งใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่จาเป็น
ตามมาตรฐานที่ ก.ตร. กาหนดตามมาตรา ๒๓ (๓)
มาตรา ๖๔ ให้มีรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ จเรตารวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ หรือรองจเรตารวจแห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตารวจ และรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดหรือมอบหมาย
มาตรา ๖๕ ในกองบัญชาการหนึ่ง ให้มีผู้บัญชาการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
ต ารวจและรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการนั้ น และจะให้ มี ร องผู้ บั ญ ชาการเป็ น
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาข้ า ราชการต ารวจและรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการรองจากผู้ บั ญ ชาการตามที่
ผู้บัญชาการมอบหมายด้วยก็ได้
ความในวรรคหนึ่ ง ให้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น และมี ฐ านะเที ย บเท่ า
กองบั ญ ชาการด้ ว ยโดยอนุ โ ลม รวมทั้ ง ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการดั ง กล่ า วมี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ
และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้บัญชาการด้วย
มาตรา ๖๖ ผู้บัญชาการมีหน้าที่และอานาจ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

(๑) บริหารราชการของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๒) ควบคุมและกากับดูแลบุคลากร การบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ สถานที่
และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ของกองบั ญ ชาการ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และประกาศ
ของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๓) หน้าที่และอานาจของกองบัญชาการตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๔) พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตารวจตาแหน่งตั้งแต่รองผู้บังคับการลงมา
(๕) พิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตารวจระดับ ส.๖ ลงมา ที่ไม่อยู่ในอานาจ
ของผู้บังคับการตามมาตรา ๖๘ (๗) ทั้งนี้ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตารวจระดับ ส.๖ ให้กระทาได้
เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. แล้ว
(๖) เป็นผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติในราชการทั่วไปของกองบัญชาการ
(๗) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ทุกสี่เดือน หรือตามระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช.
ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ
ในกรณี ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องใด
กาหนดให้ การดาเนิ น การใดเป็น อานาจของอธิบดีหรือผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการ
มีอานาจเช่นว่านัน้ ในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัตริ าชการ
ในกองบัญชาการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ต.ช. กาหนด
มาตรา ๖๗ ในกองบังคับการหนึ่ง ให้มีผู้บังคับการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
ตารวจและรับผิด ชอบในการปฏิบัติราชการของกองบังคับการนั้น และจะให้มีรองผู้บังคับการเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บังคับการตามที่ผู้บังคับการ
มอบหมาย
ความในวรรคหนึ่ ง ให้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น และมี ฐ านะเที ย บเท่ า
กองบั ง คั บ การด้ ว ยโดยอนุ โ ลม รวมทั้ ง ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการดั ง กล่ า วมี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ
และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้บังคับการด้วย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา้ ๓๒
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มาตรา ๖๘ ผู้บังคับการมีหน้าที่และอานาจ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๒) หน้าที่และอานาจของกองบังคับการตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๓) ควบคุมและกากับดูแ ลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของ
กองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร.
และสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๔) เสนอแนะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตารวจในสังกัดกองบังคับการและสถานีตารวจ
ที่อยู่ในเขตอานาจ ตั้งแต่ระดับผู้กากับการลงมาต่อผู้บัญชาการที่เป็นผู้บังคับบัญชา
(๕) สั่งให้ข้าราชการตารวจตั้งแต่ระดับผู้กากับการลงมาไปช่วยราชการในส่วนราชการอื่นที่อยู่
ในสังกัดตามความจาเป็นเป็นการชั่วคราวไม่เกินหกเดือน ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการจะสั่งให้ไปช่วยราชการเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาก่อน
(๖) เสนอแนะและให้ ความเห็ นในการพิ จารณาความดีความชอบเพื่ อการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการตารวจระดับ ส.๕ และ ส.๔ ในสังกัด
(๗) พิ จ ารณาและสั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการต ารวจระดั บ ส. ๓ ลงมาในสั ง กั ด
ในการพิจารณาดังกล่าวสาหรับผู้ดารงตาแหน่งตั้งแต่รองผู้กากับการลงมา ต้องรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นด้วย
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช.
ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ
หน้ า ที่ แ ละอ านาจของผู้ บัง คั บการตารวจภู ธ รจั งหวั ด ในการก ากับ ดู แลการปฏิ บั ติ ราชการ
ของข้าราชการตารวจที่สังกัดกองบัญชาการอื่น และปฏิบัติราชการประจาอยู่ในจังหวัดนั้น ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ค าสั่ ง ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ห รื อ กองบั ญ ชาการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย ในการนี้ ให้มีอานาจสั่งการใด ๆ เพื่อให้เกิด
การประสานงานและความร่ วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่หรือยับยั้งการกระทาใด ๆ ของข้าราชการ
ตารวจที่ปฏิบัติห น้ าที่อยู่ในจังหวัด ที่ขัด ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของสานักงาน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตารวจแห่งชาติหรือกองบัญชาการ มติคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว
แล้วรายงานสานักงานตารวจแห่งชาติและกองบัญชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
มาตรา ๖๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓ (๓) ในส่วนราชการต่าง ๆ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
จะให้มีตาแหน่งข้าราชการตารวจตาแหน่งใด จานวนเท่าใด และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอย่างใด
และจะให้มียศหรือไม่ และถ้าให้มียศจะให้มยี ศใด รวมตลอดถึงการตัดโอนตาแหน่งจากส่วนราชการหนึง่
ไปเพิ่มให้อีกส่วนราชการหนึ่ง ให้ เป็นไปตามที่ ก.ตร. กาหนด โดยให้คานึงถึงลักษณะหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้าซ้อน
และการประหยัดเป็นหลัก
ให้เป็นหน้าที่ของ ก.ตร. ที่จะต้องทบทวนอัตรากาลังของแต่ละส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับ
ความรับผิดชอบและปริมาณของงานที่เปลี่ยนแปลงไปให้ทันต่อสถานการณ์
มาตรา ๗๐ ให้ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งตามมาตรา ๖๒ ในกลุ่มสายงานสืบสวน
สอบสวนที่ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวนสอบสวน และกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
ที่ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปราม ได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามอัตราที่ ก.ตร.
กาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง โดยจะกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ประจาที่สถานีตารวจได้รับเงินเพิ่มพิเศษสูงกว่าผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอื่นก็ได้
ให้ ก.ตร. และกระทรวงการคลั ง ร่ ว มกั น พิ จ ารณาทบทวนเงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษตามวรรคหนึ่ ง
ให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในทุกสามปี
ในการก าหนดจ านวนเงิ น เพิ่ ม เป็ น กรณี พิ เ ศษตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง และการให้
ความเห็ น ชอบของกระทรวงการคลังตามวรรคหนึ่ง ต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และ
การด ารงตนอยู่ ใ นความยุ ติ ธ รรมได้ อ ย่ า งมีเ กี ย รติ โดยเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า ตอบแทนที่ รั ฐจ่ า ยให้ แ ก่
ข้าราชการฝ่ายอื่นที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมประกอบด้วย
หมวด ๓
การบรรจุ การแต่งตั้ง และการเลื่อนขัน้ เงินเดือน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

มาตรา ๗๑ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจ ต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือดารงตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
(๕) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๗๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้บังคับบัญชาตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
มาตรา ๗๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจ ชั้นประทวน
และชั้นสัญญาบัตร ให้บรรจุจากบุคคลผู้ได้รับคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขัน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร. และ
ให้ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอานาจจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
มาตรา ๗๔ ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรที่มิใช่ตาแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ให้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการใด ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้สาเร็จ การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตารวจ
ให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งมีคะแนนทุกประเภทเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงสุดมีสิทธิเลือก
ก่อนเรียงตามลาดับไป
(๒) ถ้าผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือแข่งขันได้ ให้ผู้ที่สอบคัดเลือก
หรือแข่งขันได้และมีคะแนนทุกประเภทรวมกันสูงสุดมีสิทธิเลือกก่อนเรียงตามลาดับไป
(๓) ในกรณีอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ให้ดาเนินการตามวิธีการที่ ก.ตร. กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. กาหนด ในกรณี
จาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ก.ตร. จะกาหนดเงื่อนไขในการเลือกด้วยก็ได้
มาตรา ๗๕ ผู้ ไ ด้ รั บ การบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการต ารวจตามมาตรา ๗๓
ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยมีกาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน
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หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การทดลอง การประเมิ น ผลการทดลอง การรายงาน
ผลการทดลอง และการยกเว้นไม่ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งการสั่งให้ออกจากราชการ
อันเนื่องมาจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ให้ถื อว่าผู้นั้นเคยเป็น
ข้าราชการตารวจ แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อื่นที่ได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มาตรา ๗๖ ในการแต่งตั้งข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรที่มิใช่ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ผู้บังคับบัญชาต้องแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มสายงานที่ผู้นั้นมีความรู้ ความชานาญ
หรื อ ความถนั ด และมุ่ ง หมายให้ ผู้ นั้ น ได้มีโ อกาสปฏิ บัติหน้ าที่ ด้า นต่า ง ๆ อย่ า งหลากหลาย ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ตร. กาหนด
ในการแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป ในกลุ่มสายงานใด
ให้พิจารณาโดยคานึงถึงอาวุโส ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความสมัครใจ และความจาเป็นของ
ทางราชการประกอบกัน และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
มาตรา ๗๗ การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการต ารวจให้ ด ารงต าแหน่ ง ให้ แ ต่ ง ตั้ ง ตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ต าแหน่ งผู้บั ญชาการตารวจแห่ง ชาติ จะได้ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งจาก
ข้าราชการตารวจยศพลตารวจเอกซึ่งดารงตาแหน่งจเรตารวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๒) ตาแหน่งรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและจเรตารวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศพลตารวจโทหรือพลตารวจเอก และเคยดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือรองจเรตารวจแห่งชาติมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี แต่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใด
เคยดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือรองจเรตารวจแห่งชาติมาแล้วถึงหนึง่ ปี ให้แต่งตัง้
ผู้ที่เคยดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือรองจเรตารวจแห่งชาตินานที่สุดเรียงตามลาดับ
(๓) ตาแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและรองจเรตารวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศพลตารวจโท และเคยดารงตาแหน่งระดับผู้บัญชาการหรือ
จเรตารวจมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
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(๔) ต าแหน่ ง ผู้ บั ญ ชาการและจเรต ารวจ จะได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง
จากข้าราชการตารวจยศพลตารวจตรีหรือพลตารวจโท และเคยดารงตาแหน่งระดับรองผู้บัญชาการหรือ
รองจเรตารวจมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(๕) ตาแหน่งรองผู้บัญชาการและรองจเรตารวจ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก
ข้าราชการตารวจยศพลตารวจตรี และเคยดารงตาแหน่งระดับผู้บังคับการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
(๖) ตาแหน่งผู้บังคับการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศ
พันตารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันตารวจเอก (พิเศษ) หรือพลตารวจตรี และเคยดารงตาแหน่ง
ระดับรองผู้บังคับการมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี
(๗) ตาแหน่งรองผู้บังคับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศพันตารวจเอกหรือพันตารวจเอก
ซึ่ ง ได้ รั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นพั น ต ารวจเอก (พิ เ ศษ) และเคยด ารงต าแหน่ ง ระดั บ ผู้ ก ากั บ การมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าสี่ปี
(๘) ตาแหน่งผู้กากับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศพันตารวจโทหรือพันตารวจเอก
และเคยดารงตาแหน่งระดับรองผู้กากับการมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี
(๙) ตาแหน่งรองผู้กากับการและสารวัตรใหญ่ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศพันตารวจโท
และเคยดารงตาแหน่งระดับสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๑๐) ตาแหน่งสารวัตร ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศร้อยตารวจเอกขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่า
พันตารวจโท และเคยดารงตาแหน่งระดับรองสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี
(๑๑) ตาแหน่งรองสารวัตร ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศร้อยตารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่า
ร้อยตารวจเอก
(๑๒) ตาแหน่งผู้บังคับหมู่ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจยศสิบตารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่า
ดาบตารวจ
(๑๓) ตาแหน่งรองผู้บังคับหมู่ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจ
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ นั บระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งจริง มิให้นับระยะเวลาทวีคูณ
โดยให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี เว้นแต่
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(๑) ข้าราชการตารวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตรครั้งแรก
หากนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มเป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรถึงวันที่ ๓๐ กันยายน มีระยะเวลา
รวมแล้วไม่น้อยกว่าแปดเดือน ให้นับเป็นหนึ่งปี
(๒) ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้ นในวาระประจาปี
ไม่ ว่ า จะได้ รั บ การแต่ งตั้ ง เมื่ อ ใดก็ ต าม ให้ นั บ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ถึ งวั นที่ ๓๐ กั น ยายน
เป็นหนึ่งปี
การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
เทียบเท่าด้วยก็ได้
ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งตาม (๑๒) หรือ (๑๓) อาจได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งและมียศตาม (๑๑) ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ตร.
ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งตาม (๑๓) อาจได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
และมียศตาม (๑๒) ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๗๘ การคัดเลือกแต่งตัง้ ข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๑) (๒)
(๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๑) ให้นายกรัฐมนตรี
คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตารวจผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๗ (๑) โดยคานึงถึงอาวุโสและความรู้
ความสามารถประกอบกัน โดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรืองานป้องกันปราบปราม
เสนอ ก.ตร. เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่อ น แล้ ว ให้ น ายกรั ฐ มนตรี นาความกราบบั งคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๒) ให้ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่ งชาติคัด เลือกรายชื่อข้าราชการตารวจเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๓) การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการต ารวจให้ ด ารงต าแหน่ ง ตามมาตรา ๗๗ (๓) และ (๔)
ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตารวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง
ข้ า ราชการต ารวจตามมาตรา ๘๑ (๑) (ก) เสนอแนะ แล้ ว เสนอ ก.ตร. ให้ ค วามเห็ น ชอบ
แล้วจึงนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
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(๔) การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการต ารวจให้ ด ารงต าแหน่ ง ตามมาตรา ๗๗ (๕) และ (๖)
ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตารวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง
ข้าราชการตารวจตามมาตรา ๘๑ (๑) (ก) เสนอแนะ โดยให้นาข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกองบัญชาการที่ได้มีการพิจารณาเสนอในรูปคณะกรรมการตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย หากมี ค วามเห็ น แตกต่ า งจากข้ อ มู ล การเสนอแต่ ง ตั้ ง ของหั ว หน้ า
ส่วนราชการ ให้ชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตารวจตามมาตรา ๘๑
(๑) (ก) ก่อนเสนอ ก.ตร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
การจัดทาข้อมูลการเสนอแต่ง ตั้งของหัวหน้าส่วนราชการตาม (๔) ให้พิจารณาเสนอรายชื่อ
ได้เฉพาะข้าราชการตารวจที่ดารงตาแหน่งในสังกัดเท่านั้น
ในกรณีที่ ก.ตร. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่พระราชบัญญัตินี้
กาหนด ให้แจ้งให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเพื่อดาเนินการให้ถูกต้องต่อไป
มาตรา ๗๙ การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๗) ลงมา
ในสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้ง ในส่วน
กองบัญชาการที่มิได้สังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการเป็นผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้ง
โดยให้ น าข้ อ มู ล การเสนอแต่ ง ตั้ ง ของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กองบั ญ ชาการหรื อ กองบั ง คั บ การ
แล้ว แต่กรณี ที่ไ ด้มีการพิจารณาเสนอในรูปคณะกรรมการตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร. มาประกอบ
การพิจารณาด้วย หากมีความเห็นแตกต่างจากข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการ ให้ชี้แจง
เหตุผลต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตารวจตามมาตรา ๘๑
การจัดทาข้อมูลการเสนอแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาเสนอรายชื่อได้เฉพาะข้าราชการ
ตารวจที่ดารงตาแหน่งในสังกัดเท่านั้น
การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๑๑) ลงมาไม่สูงกว่าตาแหน่งเดิม
ภายในกองบัญชาการในสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการเป็นผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้ง
สาหรับการแต่งตั้งภายในกองบังคับการ ให้ผู้บังคับการเป็นผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๗) ลงมาไม่สูงกว่าตาแหน่งเดิม
ระหว่างส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๒) ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการ
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ที่เกี่ยวข้องทาความตกลงกันแล้วให้ผู้บัญชาการตารวจแห่ งชาติหรือผู้บัญชาการที่ประสงค์จะแต่งตั้ง
ข้าราชการตารวจผู้นั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง สาหรับการแต่งตั้งข้าราชการตารวจระหว่างกองบัญชาการที่มิได้
สั ง กั ด ส านั ก งานผู้ บัญชาการตารวจแห่ ง ชาติ ให้ ผู้ บั ญ ชาการที่ เ กี่ย วข้อ งท าความตกลงกั น แล้ ว ให้
ผู้บัญชาการที่ประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการตารวจผู้นั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
มาตรา ๘๐ การแต่งตั้งข้าราชการตารวจเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นตามมาตรา ๗๗ (๗) ลงมา
ในส่ ว นราชการตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๒) ให้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ได้ เ ฉพาะผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ ง
ในส่วนราชการนั้น
มาตรา ๘๑ การคั ด เลื อ กหรื อ แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการต ารวจตามมาตรา ๗๗ (๓) ลงมา
ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตารวจเพื่อทาหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและ
ความเหมาะสมในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตารวจดารงตาแหน่งต่าง ๆ ก่อนที่ผู้มีอานาจ
คัดเลือกหรือสั่งแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตารวจระดับสานักงานตารวจแห่งชาติ
มีหน้าที่และอานาจพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๓) ถึง (๖)
และพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๗) ลงมาในสังกัดสานักงาน
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
(ก) การคั ด เลื อ กข้ า ราชการต ารวจให้ ด ารงต าแหน่ ง ตามมาตรา ๗๗ (๓) ถึ ง (๖)
ประกอบด้วย ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นประธาน จเรตารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติทุกคน เป็นกรรมการ และผู้แทนสานักงาน ก.พ. จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(ข) การแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๗) ลงมาในสังกัด
ส านั ก งานผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ประกอบด้ ว ย ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ เ ป็ น ประธาน
จเรตารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติทุกคน เป็นกรรมการ
ให้ ผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานบริ ห ารงานบุ ค คลเป็ น เลขานุ ก าร
และผู้บังคับการหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานกาลังพลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการพิ จ ารณาการแต่ง ตั้ง ข้า ราชการตารวจระดับ กองบั ญชาการ มี ห น้ าที่
และอานาจพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๗) ลงมาในสังกัด
กองบัญชาการที่มิได้สังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือตามมาตรา ๗๗ (๑๑) ลงมา
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ไม่สูงกว่าตาแหน่งเดิมภายในกองบัญชาการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ แล้วแต่กรณี
ประกอบด้วย หั ว หน้าส่วนราชการระดับกองบัญชาการเป็นประธาน และรองหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการ
ให้ผู้บังคับการหรือผู้กากับการ แล้วแต่กรณี ที่รับผิดชอบงานกาลังพลเป็นเลขานุการ
และผู้กากับการหรือสารวัตร แล้วแต่กรณี ที่รับผิดชอบงานกาลังพลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๓) คณะกรรมการพิจารณาการแต่ งตั้งข้าราชการตารวจระดับกองบังคับการ มีหน้าที่และ
อานาจพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๑๑) ลงมาไม่สูงกว่าตาแหน่งเดิม
ภายในสังกัด ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับกองบังคับการเป็นประธาน และรองหัวหน้า
ส่ว นราชการเป็นกรรมการ สาหรับกองบังคับการตารวจนครบาลและตารวจภูธรจังหวัด ให้ผู้แทน
คณะกรรมการตรวจสอบและติด ตามการบริหารงานตารวจของกองบังคับ การตารวจนครบาลและ
ตารวจภูธรจังหวัด จานวนหนึ่งคน ร่วมเป็นกรรมการด้วย
ให้ผู้กากับการที่รับผิดชอบงานกาลังพลเป็นเลขานุการ และสารวัตรที่รับผิดชอบงานกาลังพล
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตารวจตามมาตรา ๗๗ (๓) ลงมา ให้ผู้มีอานาจคัดเลือก
หรือแต่งตั้งพิจารณาจากรายชื่อข้าราชการตารวจที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตารวจ
มีมติเสนอแนะ
การแต่งตั้งเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการตารวจที่ดารงตาแหน่งควบปรับระดับเพิ่มลดได้
ในตัวเองในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนตามมาตรา ๖๒ วรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.ตร. กาหนด
มาตรา ๘๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๘๘ การคัด เลือกหรือแต่งตั้ งข้าราชการตารวจเลื่อน
ตาแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับตาแหน่ง ให้พิจารณาดังต่อไปนี้
(๑) ระดับรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและจเรตารวจแห่งชาติลงมาถึงผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติและรองจเรตารวจแห่งชาติ ให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถในบัญชีรายชื่อ
ตามวรรคสามและได้จัดเรียงตามลาดับอาวุโส
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(๒) ระดั บ ผู้ บั ญ ชาการและจเรต ารวจลงมาถึ ง ผู้ บั ง คั บ การ ให้ พิ จ ารณาจากผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถในบัญชีรายชื่อตามวรรคสามและได้จัดเรียงตามลาดับอาวุโสจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
ของจานวนตาแหน่งว่างในแต่ละระดับ
(๓) ระดับรองผู้บังคับการลงมาถึงสารวัตร ให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถในบัญชี
รายชื่อตามวรรคสามและได้จัดเรียงตามลาดับอาวุโสจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบสามของจานวน
ตาแหน่งว่างในแต่ละระดับตาแหน่งของส่วนราชการตามมาตรา ๑๑
(๔) จานวนตาแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาตาม (๒) และ (๓) ให้พิจารณาโดยคานึงถึง
อาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน
ในการพิจารณาความรู้ความสามารถ ให้คานึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน
ความประพฤติ และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการ
ของข้าราชการตารวจประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กาหนด
การพิจารณาเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้พิจารณาคัดเลือกหรือ
แต่งตั้งได้เฉพาะจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นเท่านั้น
ทั้งนี้ การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นซึ่งต้องพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถตามวรรคสอง และการจัดประเภทตาแหน่งเพื่อใช้ในการคานวณสัดส่วนอาวุโส
เพื่อเลื่อนตาแหน่ งสูงขึ้น ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ตร. โดยในการจัดเรียง
ลาดับในบัญชีรายชื่อ ให้จัดผู้ซึ่งมีลาดับอาวุโสสูงกว่าได้อยู่ในลาดับที่เหนือกว่า
สาหรับการแต่งตั้งเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นในตาแหน่งควบปรับระดับเพิ่มลดได้ในตัวเอง ให้เป็นไป
ตามที่ ก.ตร. กาหนด
สานั กงานตารวจแห่งชาติอาจกาหนดให้มีหลักเกณฑ์การคัด เลือกแต่งตั้งข้าราชการตารวจ
ด ารงต าแหน่ ง ระดั บผู้ บั ง คั บ การขึ้ น ไปส าหรั บ ผู้ ที่ จ ะครบเกษี ย ณอายุ ร าชการเป็ นการเฉพาะ ทั้ งนี้
ให้กาหนดไว้ในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๘๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๘๔ และมาตรา ๙๐ การคัดเลือกหรือแต่งตัง้ ข้าราชการ
ตารวจเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นดารงตาแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๔) ถึง (๙) ในกลุ่มสายงานใดกลุ่มสายงานหนึ่ง
ตามมาตรา ๖๑ ให้พิจารณาจากข้าราชการตารวจที่มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งในกลุ่มสายงานนั้น
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ในระดับตาแหน่งปัจจุบันรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการดารงตาแหน่งที่กาหนดให้เลือ่ น
ตาแหน่งสูงขึ้นในระดับตาแหน่งถัดขึ้นไปตามมาตรา ๗๗
การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตารวจตามมาตรา ๗๗ (๔) ถึง (๙) สับเปลี่ยนหมุนเวียน
ให้ ดารงตาแหน่งต่าง ๆ หรือในกลุ่มสายงานใดกลุ่มสายงานหนึ่งตามมาตรา ๖๑ ให้พิจารณาจาก
ข้าราชการตารวจที่เคยดารงตาแหน่งในกลุ่มสายงานนั้นในระดับตาแหน่งปัจจุบันมาก่อนหรือมีระยะเวลา
การดารงตาแหน่งในระดับถัดลงไปสองระดับตาแหน่งในกลุ่มสายงานนั้นไม่น้อยกว่าสองในสามของ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งที่กาหนดให้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นในระดับตาแหน่งปัจจุบันตามมาตรา ๗๗
ให้ นั บระยะเวลาการดารงตาแหน่งในกลุ่ม สายงานสื บสวนสอบสวนตามมาตรา ๖๑ (๓)
และกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามตามมาตรา ๖๑ (๔) เป็นระยะเวลาการดารงตาแหน่งที่เกื้อกูล
ระหว่างกันได้ในทั้งสองกลุ่มสายงาน
การแต่งตั้งข้าราชการตารวจตามมาตรา ๗๗ (๗) ลงมาที่จะร้องขอสมัครใจขอรับการแต่ งตั้ง
สับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตาแหน่งเท่าเดิม ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๘๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๐ การแต่งตั้งข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรเลื่อน
ด ารงตาแหน่ งสู งขึ้น ในกลุ่ มสายงานสื บสวนสอบสวนทุ กระดับ ตาแหน่ง ให้ พิ จ ารณาได้เ ฉพาะผู้ที่มี
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนในระดับตาแหน่งปัจจุบันรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ งของระยะเวลาการดารงตาแหน่ งที่กาหนดให้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นในระดับตาแหน่งถัด ขึ้นไป
ตามมาตรา ๗๗
ส าหรั บ การแต่ง ตั้ง สั บ เปลี่ ย นหมุ นเวีย นให้ ดารงต าแหน่ งในกลุ่ ม สายงานสื บ สวนสอบสว น
ให้พิจารณาจากผู้ที่มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งในระดับตาแหน่งปัจจุบันและระดับตาแหน่งถัดลงไป
หนึ่งระดับในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ที่ ก าหนดให้ เ ลื่อ นตาแหน่ งสู งขึ้น ในระดับตาแหน่ง ปัจจุ บันตามมาตรา ๗๗ เว้ นแต่เ ป็นการแต่งตั้ง
สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๑๑)
ให้นับระยะเวลาการดารงตาแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามตามมาตรา ๖๑ (๔)
และกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนตามมาตรา ๖๑ (๓) เป็นระยะเวลาการดารงตาแหน่งที่เกื้อกูล
ระหว่างกันได้ในทั้งสองกลุ่มสายงาน
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การแต่งตั้งข้าราชการตารวจในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนซึ่งดารงตาแหน่งควบปรับระดับ
เพิ่มลดได้ในตัวเองตามมาตรา ๖๒ วรรคสาม ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ให้พิจารณาจากผู้ที่ดารงตาแหน่ง
ครบตามระยะเวลาที่กาหนดและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ตร. กาหนดแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของมาตรา ๘๒ (๓)
มาตรา ๘๕ ในการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการต ารวจเลื่ อ นด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า สถานี ต ารวจ
ระดับผู้กากับการเป็นครัง้ แรก ให้แต่งตั้งไปดารงตาแหน่งในสถานีตารวจระดับกลางตามมาตรา ๑๓ (๒)
มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเห็นว่าการใช้อานาจในการแต่งตั้งของ
ผู้บัญชาการไม่เป็นธรรม หรือมีกรณีไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ ก.ตร. กาหนด หรือมีเหตุผล
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้าราชการตารวจซึง่ ดารงตาแหน่งตัง้ แต่มาตรา ๗๗ (๗) ลงมา พ้นจาก
พื้นที่หรือหน้าที่ หรือเห็นว่าหากดารงตาแหน่งเดิมต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือ
มีเหตุพิเศษตามที่ ก.ตร. กาหนด ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมีอานาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการตารวจ
ให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๗) ลงมา ได้ตามควรแก่กรณี
มาตรา ๘๗ ข้าราชการตารวจผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเรียงลาดับอาวุโส
หรือในการแต่งตั้ง ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ตร. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่งแต่งตั้ง
คาร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.พ.ค.ตร. พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาร้องทุกข์
คาวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นที่สุด เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณา
ของ ก.พ.ค.ตร. ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผล
การพิจารณาของ ก.พ.ค.ตร.
ในกรณีที่ ก.พ.ค.ตร. หรือศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยหรือพิพากษาว่าในการเรียงลาดับอาวุโส
หรือในการแต่งตั้ง ผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ในการเรียงลาดับ
อาวุโสหรือการแต่งตั้ง ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจพิจ ารณา
ลงโทษผู้นั้นตามควรแก่กรณีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ก.พ.ค.ตร. หรือนับแต่วันที่
ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง โดยไม่ต้องดาเนินการสอบสวนอีก แล้วรายงานให้ ก.ตร.
ทราบ ในกรณีที่ ก.ตร. มีมติว่าการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็ นการจงใจเพื่อช่วยเหลือบุคคลหนึ่ง
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บุคคลใดหรือเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจดาเนินการลงโทษผู้นั้นโดยไม่ต้องดาเนินการสอบสวน
ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือแอบอ้างอานาจของบุคคลใด
หรือเรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือกระทาการใดอันมิชอบ เพื่อให้มีการแต่งตัง้
หรื อ ไม่ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ใ ดให้ ด ารงต าแหน่ ง ใด ไม่ ว่ า การแต่ ง ตั้ ง หรื อ ไม่ แ ต่ ง ตั้ ง นั้ น จะชอบด้ ว ยหลั ก เกณฑ์
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
มาตรา ๘๘ เพื่ อ รั ก ษาความเที่ ย งธรรมในการแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ยข้ า ราชการต ารวจ
ให้ ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตารวจไว้ให้ชัดเจน
แน่ น อน โดยอย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ห ลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ล าดั บ อาวุ โ สข้ า ราชการต ารวจเพื่ อ ใช้ ใ น
การคัดเลือกหรือแต่งตั้ง การกาหนดวาระประจาปี การนับระยะเวลาการดารงตาแหน่ง การนับจานวน
ตาแหน่งว่าง การคานวณสัดส่วนอาวุโสเพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น การจัดประเภทตาแหน่งเพื่อใช้ใน
การคานวณสัดส่วนอาวุโสเพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้ น และการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับ
การเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น กฎ ก.ตร. ดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๙ ข้าราชการตารวจผู้ใดมีคุณวุฒิสูงขึ้นและมีสิทธิได้รับ
เงินเดือนสูงขึ้นตามที่ ก.ตร. กาหนด ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๕ เป็นผู้มีอานาจสั่งเลื่อน
มาตรา ๙๐ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจหรือการแต่งตั้งข้าราชการ
ตารวจให้ดารงตาแหน่งใด ผู้ได้รับการบรรจุหรือได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามที่ ก.ตร. กาหนดตามมาตรา ๖๙ เว้นแต่มีเหตุผลและความจาเป็นและมิใช่เป็นตาแหน่งในกลุ่มสายงาน
สื บ สวนสอบสวน ก.ตร. อาจอนุ มัติใ ห้ บรรจุ หรือ แต่งตั้งข้า ราชการตารวจซึ่งไม่มี คุณ สมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ก็ได้
การแต่งตั้งข้าราชการตารวจไปดารงตาแหน่งอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ ต้องแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งที่ไม่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม เว้นแต่มีเหตุผลและความจาเป็น ก.ตร. อาจอนุมัติให้แต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งที่ต่ากว่าตาแหน่งเดิมเป็นพิเศษเฉพาะรายได้
มาตรา ๙๑ การสั่งให้ข้าราชการตารวจไปประจาสานักงานตารวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใด
ในสานักงานตารวจแห่งชาติ หรือสารองราชการในส่วนราชการใดในสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยให้
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พ้นจากตาแหน่งหน้าที่เดิม และโดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนในตาแหน่งเดิมหรือไม่ก็ได้ ให้ผู้มี
อานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
(๑) ประธาน ก.ตร. ตามมติของ ก.ตร. สาหรับผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๒) ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติสาหรับข้าราชการตารวจทุกตาแหน่ง
(๓) ผู้บัญชาการสาหรับข้าราชการตารวจในกองบัญชาการหรือในส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
มาตรา ๙๒ ห้ามมิให้สั่งให้ข้าราชการตารวจที่สังกัดสถานีตารวจตามมาตรา ๑๓ ไปปฏิบัติ
หน้าที่ในส่วนราชการอื่นที่มิใช่สถานีตารวจ เว้นแต่ในคาสั่งนั้นจะสั่งให้ข้าราชการตารวจอื่นมาปฏิบัติ
หน้าที่นั้นแทนในสถานีตารวจนั้น
การสั่งให้ข้าราชการตารวจไปรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญตามตาแหน่งที่ ก.ตร. กาหนด
ให้เป็นไปตามระเบียบที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด ซึ่งต้องเสนอ ก.ตร. เพื่อทราบและประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา ทั้ ง นี้ จะสั่ ง ได้ เ มื่ อ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ดัง กล่ า วร้อ งขอโดยจะระบุ ตัว บุ ค คลมิไ ด้
แต่ข้าราชการตารวจที่ถูกสั่งนั้นต้องสมัครใจด้วย และเมื่อผู้ขอพ้นจากตาแหน่ง ให้สั่งให้ข้าราชการตารวจ
ที่ไปรักษาความปลอดภัยนั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานตารวจแห่งชาติภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่
ผู้ขอพ้นจากตาแหน่ง แต่ถ้าผู้ขอเคยดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีและไม่เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุด
ให้ลงโทษจาคุก ถ้าผู้นั้นได้ร้องขอให้รักษาความปลอดภัยต่อไป จะสั่งให้ข้าราชการตารวจไปรักษา
ความปลอดภัยผู้ขอนั้นต่อไปอีกก็ได้
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มาปฏิบัติราชการติดต่อกันเกินสิบห้าวัน โดยไม่มี
เหตุอันสมควร ให้ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นดาเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รู้ ในกรณี
ที่ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นไม่มีอานาจดาเนินการทางวินัย ให้รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไป
ทราบเพื่อดาเนินการทางวินัยต่อไปให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน เว้นแต่มีเหตุผล
ความจาเป็นซึ่งทาให้การดาเนินการทางวินัยไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้งโดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ
สั่ ง ด าเนิ น การทางวิ นั ย สั่ ง ให้ ข้ า ราชการต ารวจผู้ นั้ น พั ก ราชการไว้ ก่ อ นตั้ ง แต่ วั น ที่ มี ค าสั่ ง เมื่ อ ผล
การดาเนินการทางวินัยปรากฏว่าผู้นั้นขาดราชการติดต่อกันเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สั่งลงโทษ
โดยเร็วโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่พักราชการ
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มาตรา ๙๓ การโอนข้ า ราชการต ารวจไปรั บ ราชการในส่ ว นราชการหรื อ หน่ว ยงานอื่น
จะกระทาได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้นั้น โดยให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่ขอรับโอนทาความตกลงกับสานักงานตารวจแห่งชาติ
มาตรา ๙๔ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๗๒ เป็นผู้สั่งบรรจุในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตารวจหรือการโอนพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็นข้าราชการตารวจ ยกเว้นข้าราชการการเมือง ข้าราชการซึ่งอยู่ในระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน
ให้กระทาได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและสานักงานตารวจแห่งชาติต้องการจะรับโอนผู้นั้น โดยให้สานักงาน
ตารวจแห่งชาติทาความตกลงกับผู้มีอานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม ในการนี้
ให้ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ พิ จ ารณาโดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ที่ ท างราชการต ารวจจะได้ รั บ ทั้ ง นี้
ในการดาเนินการรับโอน การกาหนดตาแหน่ง ชั้นยศ และอัตราเงินเดือน และการนับเวลาราชการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
(๒) การกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจ
(ก) ข้าราชการตารวจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ
โดยให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ ถ้าผู้นั้นขอกลับเข้ารับราชการภายในกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
แต่ไ ม่เกิน สี่ปีนั บแต่วัน ออกจากราชการไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้สานักงานตารวจแห่งชาติรับผู้นั้น
กลับเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
(ข) ข้าราชการตารวจซึ่งออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการ
ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการ และสานักงานตารวจแห่งชาติต้องการ
ที่จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการและมีอัตราว่าง ให้สานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการบรรจุและแต่งตัง้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
(ค) ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตารวจหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงานไปแล้ว แต่ไม่รวมถึงข้าราชการการเมือง ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ
ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้า ที่ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากงาน
ในระหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ง าน ถ้ า สมั ค รเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการต ารวจ และเมื่ อ ส านั ก งาน
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ตารวจแห่ งชาติเห็ น สมควรรับบุคคลนั้ น กลับเข้ารับราชการในตาแหน่งข้าราชการตารวจ ในการนี้
ให้ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ พิ จ ารณาโดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ที่ ท างราชการต ารวจจะได้ รั บ ทั้ ง นี้
การดาเนินการให้กลับเข้ารับราชการ การกาหนดตาแหน่ง ชั้นยศ และอัตราเงินเดือน และการนับ
เวลาราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๙๕ ให้ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ สั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการต ารวจ
ระดับ ส.๘ ระดับ ส.๗ และระดับ ส.๖ ที่ไม่อยู่ในอานาจของผู้บัญชาการตามมาตรา ๖๖ (๕) ทั้งนี้
เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. แล้ว
การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตารวจตั้งแต่ระดับ ส.๕ ลงมา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร.
การพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการต ารวจ ให้ ค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณงาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่
ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตารวจตามรายงานของผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกินสองขั้น ต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ตร. เป็นพิเศษเฉพาะราย
มาตรา ๙๖ ข้าราชการตารวจผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก.ตร.
จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญก็ได้
มาตรา ๙๗ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าทีพ่ ัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บัง คับบัญชา เพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
หมวด ๔
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และเงินเพิ่มอืน่
มาตรา ๙๘ อัตราเงินเดือนข้าราชการตารวจให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
อัต ราเงิน ประจาตาแหน่ งและการรับเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการตารวจ ให้เป็น ไป
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เงินประจาตาแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน
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ข้าราชการตารวจตาแหน่ งใดจะได้รับเงินประจาตาแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ในกรณี ที่ ส มควรปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นข้ า ราชการต ารวจให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตรา และไม่เกิน
ร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาเพื่อการนั้นแล้ว
การปรับให้กระทาได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวเป็น บัญชีอัต ราเงินเดือนท้า ยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากัน
ทุกอัตราดังกล่าว หากทาให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าว
ให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท และมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน
การปรับอัตราเงินเดื อนข้าราชการตารวจให้เข้าอันดับและขั้น ระดับและชั้น ระดับและขั้น
หรือชั้น และขั้น แล้ว แต่กรณี ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตารวจตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กาหนด และให้มีผลเป็นการแก้ไขขั้นหรือชั้นเงินเดือน
ข้าราชการตารวจที่กาหนดไว้ในกฎหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๙๙ ให้ข้าราชการตารวจได้รับเงินเดือน ดังต่อไปนี้
(๑) ข้าราชการตารวจยศพลตารวจเอก ซึ่งดารงตาแหน่งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ให้ได้รับ
เงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับ ส.๙
(๒) ข้าราชการตารวจยศพลตารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๘
(๓) ข้าราชการตารวจยศพลตารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๗
(๔) ข้าราชการตารวจยศพลตารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๖
(๕) ข้าราชการตารวจยศพันตารวจเอก อัต ราเงินเดือนพันตารวจเอก (พิเศษ) ให้ได้รับ
เงินเดือนระดับ ส.๕
(๖) ข้าราชการตารวจยศพันตารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๔
(๗) ข้าราชการตารวจยศพันตารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๓
(๘) ข้าราชการตารวจยศพันตารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๒
(๙) ข้าราชการตารวจยศร้อยตารวจเอก ร้อยตารวจโท และร้อยตารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือน
ระดับ ส.๑
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(๑๐) ข้าราชการตารวจยศดาบตารวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๓
(๑๑) ข้าราชการตารวจยศจ่าสิบตารวจ อัตราเงินเดือนจ่าสิบตารวจ (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือน
ระดับ ป.๒
(๑๒) ข้ า ราชการต ารวจยศจ่ า สิ บตารวจ สิ บ ต ารวจเอก สิ บ ต ารวจโท และสิ บ ตารวจตรี
ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑
(๑๓) ข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจสารอง ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ.๑
ให้ข้าราชการตารวจตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือนในขั้นต่าของระดับนั้น ๆ ในกรณีที่จะให้ได้รับ
เงิน เดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้น ต่าหรือสูงกว่าขั้นสูงของระดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
ข้าราชการตารวจตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นกว่าที่กาหนดไว้
ในวรรคหนึ่งก็ได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นดังกล่าวและการรับเงินประจาตาแหน่งไว้ด้วย
มาตรา ๑๐๐ ความในมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๙ มิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการตารวจที่ไม่มียศ
ข้าราชการตารวจที่ไม่มียศตาแหน่งใดจะได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งในอัตราใด
ให้ เป็น ไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎี กาที่ออกตามมาตรา ๘ วรรคสอง โดยให้เทียบเคียงกับ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือนในตาแหน่งที่คล้ายคลึงกันหรือในระดับเดียวกัน
มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นเพื่อเป็นการเยียวยา ให้ข้าราชการตารวจ
ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม ก.ตร. อาจกาหนดให้ข้าราชการตารวจ
ได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๐๒ ข้าราชการตารวจอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ตามจานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๐๓ ข้าราชการตารวจอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มอื่น หรือเงินช่วยเหลือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๐๔ ข้าราชการตารวจอาจได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ
หรือตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
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หมวด ๕
การรักษาราชการแทนและการปฏิบตั ิราชการแทน
มาตรา ๑๐๕ ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง ข้ า ราชการต ารวจในส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานใด
ในสานักงานตารวจแห่งชาติว่างลง หรือผู้ดารงตาแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บังคับบัญชา
ดังต่อไปนี้ สั่งให้ข้าราชการตารวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตาแหน่งนั้นได้
(๑) นายกรัฐมนตรี สาหรับตาแหน่งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๒) ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ส าหรั บ ต าแหน่ งตั้ง แต่ รองผู้บั ญชาการตารวจแห่งชาติ
จเรตารวจแห่งชาติ หรือตาแหน่งเทียบเท่าลงมา
(๓) ผู้ บั ญ ชาการหรือตาแหน่ งเที ยบเท่ า ส าหรับ ตาแหน่งตั้ง แต่ผู้บัง คับการหรือตาแหน่ ง
เทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น
(๔) ผู้ บั ง คั บ การหรื อ ตาแหน่ งเที ย บเท่ า ส าหรั บ ต าแหน่ง ตั้ง แต่ผู้ ก ากับ การหรือ ตาแหน่ ง
เทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น
ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งให้ข้าราชการตารวจผู้ใดรักษาราชการแทนและมีผู้ดารงตาแหน่งรอง
ของตาแหน่ งนั้ น ให้ ผู้ดารงตาแหน่ งรองเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองหรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยของตาแหน่งดังกล่าว ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
เป็น ผู้รักษาราชการแทนในตาแหน่ งนั้ น ถ้ามีผู้ดารงตาแหน่งรองหรือผู้ช่วยหลายคน ให้ผู้มีอาวุโ ส
ตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีทั้งผู้ดารงตาแหน่งรองหรือผู้ช่วย หรือ
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ก็ให้ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร ผู้มีอาวุโสตามที่กาหนดในระเบียบ
ก.ตร. ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน
เพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการ ข้ า ราชการต ารวจที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ตามมาตรา ๗๗ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) เป็นการย้อนหลัง การปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อานาจ
ในตาแหน่งเดิมที่ได้กระทาไปก่อนมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้เป็นอันใช้ได้
มาตรา ๑๐๖ นอกจากที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ อ านาจในการสั่ ง การอนุ ญ าต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ และการดาเนินการด้านอื่นที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติจะพึงปฏิบัติ
หรื อ ด าเนิ น การตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้ อ บั ง คับ หรื อ คาสั่ง ใด หรื อ มติคณะรัฐ มนตรี ในเรื่องใด
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ในกิจการของแต่ละกองบัญชาการ ให้ผู้บัญชาการของแต่ละกองบัญชาการนั้นเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ในการปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ผู้บัญชาการจะมอบหมาย
ให้รองผู้บัญชาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ให้ ผู้บัญชาการตารวจแห่ งชาติมีหน้าที่กากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการ
ตามวรรคหนึ่ง และให้มีอานาจแนะนาและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีจาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการหรือการระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้อานาจของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติจะระงับการใช้อานาจ
ของผู้บัญชาการดังกล่าวไว้เป็น การชั่วคราวและใช้อานาจนั้นด้วยตนเองก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ต.ช. กาหนด
มาตรา ๑๐๗ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในสานักงานตารวจแห่งชาติ อานาจในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดาเนินการอื่นใดที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานจะพึงปฏิบัติ หรือดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่ อ งนั้ น มิ ไ ด้ ก าหนดเรื่ อ งการมอบอ านาจไว้เ ป็ น อย่ า งอื่ น หรื อ มิ ไ ด้ ห้ า มเรื่ อ งการมอบอ านาจไว้
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน อาจมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่ง
รองหรือผู้ช่วย หรือผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานถัดลงไปตามลาดับ หรือ
ผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่า หรือข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรในส่วนราชการหรือในหน่วยงานนัน้ ปฏิบตั ิ
ราชการแทนได้
การมอบอานาจตามวรรคหนึ่งให้ทาเป็นหนังสือและให้ผู้มอบอานาจมีหน้าที่แนะนา กากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอานาจ และในกรณีที่เห็นว่าผู้รับมอบอานาจปฏิบัติราชการ
ในเรื่องใดโดยไม่สมควร ให้มีอานาจแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอานาจนั้นได้
เมื่ อ มี ก ารมอบอ านาจแล้ ว ผู้ รั บ มอบอ านาจมีห น้า ที่ ต้อ งรับ มอบอ านาจนั้น และจะมอบ
อานาจนั้นให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอานาจไว้เป็นกรณี ๆ ไป
มาตรา ๑๐๘ ให้ ผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา ๑๐๕ มีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับ
ผู้ซึ่งตนแทน
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ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง
ให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที่และอานาจอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนมีหน้าที่และ
อานาจเป็นกรรมการหรือมีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทน
การสั่ ง ให้ รั ก ษาราชการแทนให้ มี ผ ลนั บ แต่ เ วลาที่ ผู้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เข้ า รั บ หน้ า ที่ และให้
ผู้ดารงตาแหน่งรองหรือตาแหน่งผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้ง
เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปแล้วในระหว่างเป็นผู้รักษา
ราชการแทน
มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
กาหนดให้หน้าที่หรืออานาจใดเป็นของปลัดกระทรวง การใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสาหรับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้ถือเป็นหน้าที่และอานาจของผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ
หมวด ๖
วินัยและการรักษาวินัย
มาตรา ๑๑๐ ข้าราชการตารวจต้องถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของตารวจตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร. และต้องรักษาวินัยตามที่
บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด
กฎ ก.ตร. ตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑๑ ข้าราชการตารวจต้องกระทาการอันเป็นข้อปฏิบัติหรือต้องไม่กระทาการอันเป็น
ข้อห้ามดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของตารวจ และนโยบายของรัฐบาล
โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
(๒) ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการมีความเห็นทางคดีหรือการตรวจพิสูจน์ โดยไม่ขัดขืน
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หรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้นก็ได้
และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืน ยันให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ต้องปฏิบัติตาม
(๓) ต้องรักษาระเบียบการเคารพตามสายการบังคับบัญชา ยศ และตาแหน่ง
(๔) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
(๕) ต้ อ งปฏิ บั ติ ร าชการโดยมิ ใ ห้ เ ป็ น การกระท าการข้ า มผู้ บั ง คั บบั ญ ชาเหนือ ตน เว้ น แต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ
ระหว่างข้าราชการด้วยกัน และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
(๘) ต้ อ งต้ อ นรั บ ให้ บ ริ ก าร ให้ ค วามสะดวก ให้ ค วามเป็ น ธรรมและให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
ตามสมควรแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ หรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า
และด้วยความสุภาพเรียบร้อย
(๙) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้า
แก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัด ระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อ
ในหน้าที่ราชการ
(๑๐) ต้ อ งไม่ ก ระท าการอั น เป็ น เหตุ ใ ห้ แ ตกความสามั ค คี ร ะหว่ า งข้ า ราชการต ารวจ และ
ไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน
(๑๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิด ข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง
ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
(๑๒) ต้องไม่ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร
(๑๓) ต้องไม่กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
(๑๔) ต้ อ งไม่ ก ระท าด้ว ยประการใด ๆ ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การบั ง คับ ผู้ บั งคั บ บัญ ชาเป็ นทาง
ให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยตารวจ
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(๑๕) ต้องไม่กระทาหรือละเว้นการกระทาใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือทาให้
เสียระเบียบแบบแผนของตารวจ
(๑๖) ต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
(๑๗) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลั กษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(๑๘) กระทาการหรือไม่กระทาการตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร. หรือกระทาการอันถือว่ากระทาผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้
ข้าราชการตารวจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัย
มาตรา ๑๑๒ การกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ การกระทาดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์
ที่มิควรได้หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
(๒) ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ ก.ตร. กาหนด
(๓) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(๔) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทาร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๕) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจาคุกโดยคาพิพากษา
ถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก หรื อ ให้ รั บ โทษที่ ห นั ก กว่ า โทษจ าคุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษส าหรั บ ความผิ ด ที่ ได้ ก ระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๗) กระทาการอัน เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ วรรคสาม หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑
วรรคสอง
(๘) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโดยจงใจเพื่อช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดตามมาตรา ๘๗ วรรคสี่ หรือกระทาการตามมาตรา ๘๗ วรรคห้า
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(๙) กระทาหรือละเว้นการกระทาใด ๆ รวมทั้งการกระทาผิดตามมาตรา ๑๑๑ อันเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๑๐) กระทาการหรือไม่กระทาการตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๑๑๓ ให้ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย
และป้องกัน มิให้ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิด วินัย และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
วิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและการป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระทาผิดวินัย ให้เป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร.
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรจะกล่าวหาว่าข้าราชการตารวจผู้ใดกระทาผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชา
ดาเนินการทางวินัยทันทีตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้และตามหมวด ๗ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
มาตรา ๑๑๔ เมื่อมีความจาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาวินัยและ
ปราบปรามข้าราชการตารวจผู้ก่อการกาเริบ หรือเพื่อบังคับข้าราชการตารวจผู้ละทิ้งหน้าที่ให้กลับ
ทาหน้าที่ของตน ผู้บังคับบัญชาอาจใช้อาวุธหรือกาลังบังคับได้ และถ้าได้กระทาโดยสุจริตตามสมควร
แก่เหตุแล้ว ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ช่วยเหลือไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
เมื่อมีเหตุดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาจะต้องรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามลาดับชั้น
จนถึงผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติโดยเร็ว
มาตรา ๑๑๕ โทษทางวินัยมี ๗ สถาน ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ทัณฑกรรม
(๓) กักยาม
(๔) กักขัง
(๕) ตัดเงินเดือน
(๖) ปลดออก
(๗) ไล่ออก
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การลงโทษภาคทัณฑ์ ได้แก่ การลงโทษแก่ผู้กระทาผิดอันควรต้องรับโทษสถานหนึ่งสถานใด
แต่มีเหตุอันควรปรานี จึงเพียงแค่แสดงความผิดผู้นั้นให้ปรากฏไว้
การลงโทษทัณฑกรรม ได้แก่ การให้ทางานโยธา การให้อยู่เวรยามนอกจากหน้าที่ประจา
หรือการให้ทางานสาธารณประโยชน์ซึ่งต้องไม่เกินหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน
การลงโทษกักยาม ได้แก่ การกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สมควรตามที่จะกาหนด
การลงโทษกักขัง ได้แก่ การขังในที่จัดไว้เพื่อควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน
ตามที่จะได้มีคาสั่ง
การลงโทษกักยามหรือกักขังจะใช้งานโยธาหรืองานอื่นของทางราชการด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน
หกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน
มาตรา ๑๑๖ การลงโทษข้าราชการตารวจให้ทาเป็นคาสั่งโดยระบุในคาสั่งด้วยว่าผู้ ถูกลงโทษ
กระทาผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใด
วิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
หมวด ๗
การดาเนินการทางวินัย
มาตรา ๑๑๗ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตารวจผู้ใดกระทาผิดวินัย
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พิจารณาพฤติการณ์และหลักฐานในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้น
กระท าผิ ด วินั ย หรือไม่ ในกรณี จาเป็น หรือ เห็นสมควรจะให้ดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนก็ไ ด้
ในการสืบสวนข้อเท็จจริงจะมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนช่วยกันดาเนินการสืบสวนก็ได้
ในการดาเนินการสืบสวนตามวรรคหนึ่ง ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง โดยจะ
กาหนดเวลาให้ชี้แจงก็ได้ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่า
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ให้ ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๑๘ หรือมาตรา ๑๑๙
แล้วแต่กรณี ทันที
มาตรา ๑๑๘ เมื่อข้าราชการตารวจถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย และได้มีการดาเนินการ
ตามมาตรา ๑๑๗ แล้ว ถ้าฟังได้ว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
ตามมาตรา ๑๒๔ โดยเร็ว ในกรณีที่มีการสืบสวน ให้นาผลการสืบสวนมาใช้ประกอบการพิจารณาสั่งการ
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มาตรา ๑๑๙ เมื่อข้าราชการตารวจถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้น ท าการสอบสวน ในการสอบสวนต้อ งแจ้ ง ข้อ กล่ า วหาและสรุป พยานหลั กฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่ มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา เมื่อดาเนินการแล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัย
ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๒๔ หรือมาตรา ๑๒๕ แล้วแต่กรณี ถ้าฟังไม่ได้ ว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระทาผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง
ให้ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๑๐๕ หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาอื่ น ตามที่ ก าหนดในระเบี ย บ ก.ตร.
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ข้าราชการตารวจตาแหน่งต่างกันถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่ วมกัน
ให้ผู้มีอานาจสาหรับผู้ถูกกล่าวหาที่มีตาแหน่งในระดับสูงกว่าเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๓๗
แม้ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนจะมิ ไ ด้ ก าหนดให้ ส อบสวนในความผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง
แต่ผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการสั่งการ
ตามผลการสอบสวนโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือดาเนินการสอบสวนใหม่ แต่ทั้ งนี้
ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะ
ระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย
มาตรา ๑๒๐ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการสืบสวน การสอบสวน และ
การด าเนิ น การตามมาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๑๒๗
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
ในการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจตามมาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๔ หรือมาตรา ๑๒๕
ให้ พิ จ ารณาสั่ ง การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ได้ รั บ ส านวนที่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ เว้ น แต่
มี เ หตุ จ าเป็ น อั น ไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ ก็ ใ ห้ ข ออนุ มั ติ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ขึ้ น ไปตามมาตรา ๑๐๕
เพื่อขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินสามสิบวัน ในการนี้ หากยัง
พิจารณาไม่แ ล้ว เสร็จ ให้ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปนั้นพิจารณาสั่งการแทนภายในสามสิบวันนับแต่
วันครบกาหนดเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งให้สั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นโดยไม่ต้องดาเนินการ
สืบสวนหรือสอบสวน
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ในกรณีที่เป็น ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร. จะดาเนินการทางวิ นัย
โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้
ในระหว่างการสอบสวน จะนาเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการดาเนินการใด
ให้ กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน
มาตรา ๑๒๑ ในการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตารวจ หากเรื่องที่ข้าราชการตารวจ
ถูกกล่าวหาเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอยู่ด้วย
ก็ไม่เป็นเหตุให้ต้องชะลอการดาเนินการทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยและลงโทษ
ทางวินัยต่อไปได้โดยไม่ต้องรอผลการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้รับสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่ากรณีมีมูลความผิด
ทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการตารวจผู้นั้นตามที่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้มีมติ
โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และหากการกระทาผิดวินัยดังกล่าวเป็นกรณีที่มีการฟ้อง
เป็นคดีอาญาด้วยในฐานความผิดเดียวกัน แล้วต่อมาศาลได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าการกระทาของจาเลย
ไม่เป็นความผิดอาญาหรือจาเลยมิได้กระทาความผิด ให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น
เพื่อพิจารณาทบทวนการลงโทษทางวินัยที่ได้ดาเนินการไปแล้ว โดยนาคาพิพากษาดังกล่าวมาประกอบ
การพิจารณาด้วย หากผลการพิจารณาสอดคล้องกับผลของคาพิพากษา ก็ให้แก้ไขคาสั่ งให้ถูกต้องและ
มีคาสั่งให้รับข้าราชการตารวจผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ แต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการไปก่อนแล้ว ก็ให้
เยียวยาชดเชยตามความเป็นธรรมแก่กรณี
มาตรา ๑๒๒ ในการดาเนิ น การทางวินัยแก่ข้าราชการตารวจ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
คดีมีมูลเหตุแห่งความผิดทางอาญาและได้มีการดาเนินคดีอาญาด้วย ไม่เป็นเหตุให้ต้องชะลอการดาเนินการ
ทางวินัย แม้ว่าจะเป็นการดาเนินคดีอาญาในเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันก็ตาม
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ในกรณีที่ได้มีการดาเนินการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการตารวจไปแล้ว และต่อมาศาลได้มี
ค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด แตกต่ า งไปจากผลการด าเนิ น การทางวิ นั ย หากผลของค าพิ พ ากษาว่ า จ าเลย
กระทาความผิด และการลงโทษทางวินัยที่ได้ดาเนินการไปแล้วเบากว่าผลของคาพิพากษา ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาทบทวนการลงโทษทางวินัยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับผลของคาพิพากษาดังกล่าว โดยให้นา
คาพิพากษานั้นมาพิจารณาเพื่อสั่งลงโทษ แต่หากเป็นกรณีที่ได้มีการลงโทษทางวินัยโดยสั่งปลดออกหรือ
ไล่ออก แล้วศาลได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าการกระทาของจาเลยไม่เป็นความผิดอาญาหรือจาเลยมิได้
กระทาความผิด ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทบทวนการดาเนินการทางวินัยที่ได้ดาเนิ นการไปแล้วใหม่
โดยนาคาพิพากษาดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย หากผลการพิจารณาสอดคล้องกับผลของ
คาพิพากษา ก็ให้แก้ไขคาสั่งให้ถูกต้อง และมีคาสั่งให้รับข้าราชการตารวจผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
แต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการไปก่อนแล้ว ก็ให้เยียวยาชดเชยตามความเป็นธรรมแก่กรณี
มาตรา ๑๒๓ เมื่อมีเหตุจาเป็นจะต้องกักตัวข้าราชการตารวจซึ่งถูกกล่าวหาไว้เพื่อประโยชน์
ในการสอบสวน เช่น จะหลบหนีหรือจะไปทาร้ายหรือข่มขู่ผู้เสียหายหรือพยาน ให้ผู้บังคับบัญชา
มีอานาจกักตัวข้าราชการตารวจนั้นระหว่างดาเนินการสอบสวนได้เท่าที่จาเป็นแก่ การสอบสวน แต่ต้อง
ไม่เกินอานาจลงโทษกักขังของผู้สั่งกักตัวและต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ในกรณีที่ข้าราชการตารวจตามวรรคหนึ่งถูกลงโทษกักยามหรือกักขัง ให้หักจานวนวันที่ถูกกักตัว
ออกจากระยะเวลากักยามหรือกักขังด้วย และในกรณีที่ถูกลงโทษทัณฑกรรม ให้ถือว่าการถูกกักตั ว
เป็นการรับโทษสาหรับความผิดนั้นแล้ว
มาตรา ๑๒๔ ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดกระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด
ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สาหรับการลงโทษภาคทัณฑ์
ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินยั เล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษทัณฑกรรม
ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้กระทาผิดวินัยควรได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอานาจสั่งลงโทษ ให้รายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาของตนที่มีอานาจเพื่อให้พิจารณาดาเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี
ในกรณี ก ระท าผิ ด วินั ย เล็ ก น้ อ ยและมี เ หตุอั น ควรงดโทษ จะงดโทษให้ โ ดยให้ท าทั ณฑ์บน
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
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การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาจะมีอานาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษ
และอัตราโทษได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๑๒๕ ข้าราชการตารวจผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๑๐๕
สั่ งลงโทษปลดออกหรื อไล่ ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ ามี เหตุ อันควรลดหย่ อนจะนามาประกอบ
การพิจารณาลงโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ากว่าปลดออก
การพิจารณาสั่งลงโทษของผู้มีอานาจตามมาตรา ๑๐๕ (๒) (๓) และ (๔) ให้ผู้มีอานาจ
ดังกล่าวตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอแนะว่าจะลงโทษในสถานใด โดยคณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อย
ต้ อ งประกอบด้ ว ยรองหั ว หน้ า หน่ ว ยงานนั้ น ทุ ก คน ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในกฎ ก.ตร. และ
ต้องพิจารณาเสนอแนะภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสานวนการสอบสวนจากผู้บังคับบัญชา
ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามวรรคสอง แล้วรายงานให้
ก.ตร. ทราบ
ผู้ ถู ก ลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รับ บ าเหน็จ บ านาญเสมื อนว่า ผู้ นั้ นลาออก
จากราชการ
มาตรา ๑๒๖ 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 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี ต าแหน่ ง เหนื อ ผู้ ด าเนิ น การทางวิ นั ย และ
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือ
การลงโทษ เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอานาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรือ
อั ต ราโทษที่ ห นั ก ขึ้ น ลดโทษลงเป็ น สถานโทษหรื อ อั ต ราโทษที่ เ บาลง งดโทษโดยให้ ท าทั ณ ฑ์ บ น
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงข้อความในคาสั่ งเดิมให้ ถูกต้อ งเหมาะสมได้ด้วย และในกรณี ที่เห็นว่าควรดาเนินการ
อย่างใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรม ก็ให้มีอานาจดาเนินการหรือ
สั่งดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี โดยการสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น ต้องไม่เกิน
อานาจของตนตามมาตรา ๑๒๔ และการเพิ่มอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่เกินอานาจนั้นด้วย
ถ้าเกิน อานาจของตน ก็ให้ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นตามลาดับเพื่อให้พิจารณาดาเนินการ
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ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ ถ้าเห็นว่าการจะสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษนั้นกรณีเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก็ให้รายงานต่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเพื่อให้พิจารณาดาเนินการ
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามมาตรา ๑๒๔ สั่งยุติเรื่อง หรือสั่งงดโทษข้าราชการตารวจ
ผู้ ใ ดไปแล้ ว แต่ ผู้ บัญชาการตารวจแห่ งชาติเห็น ว่ากรณีเ ป็นการกระทาผิด วินัย อย่า งร้า ยแรง หรือ
เมื่อได้รับรายงานที่ผู้บังคับบัญชาตามวรรคสองเห็นว่ากรณีเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้
ผู้บัญชาการตารวจแห่ งชาติมีอานาจดาเนินการตามมาตรา ๑๑๙ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๙ ไว้แล้ว ก็ให้ดาเนินการตามมาตรา ๑๒๕
เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีคาสั่งใหม่ และในคาสั่งดังกล่าว
ให้สั่งยกเลิกคาสั่งลงโทษเดิมด้วย พร้อมทั้งระบุวิธีการดาเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคาสั่งเดิมรับโทษ
ที่เพิ่มขึ้นหรือกลับคืนสู่ฐานะเดิม แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๑๒๗ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือสั่ งให้ข้าราชการ
ตารวจออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ให้รายงาน ก.ตร. เพื่อทราบ แต่ในกรณีที่ ก.ตร. มีเหตุ
อั น สมควร ก.ตร. จะสั่ ง เปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขการด าเนิ น การหรื อ ค าสั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ
ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ถูกต้องก็ได้
การรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กาหนด
มาตรา ๑๒๘ ให้ผู้สืบสวนและกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
และให้กรรมการสอบสวนมีอานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพียงเท่าที่เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอานาจเรียกให้กระทรวง
ทบวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ
มาให้ถ้อยคาหรือชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด
มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
มาตรา ๑๒๙ ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดซึ่ ง ออกจากราชการอั น มิ ใ ช่ เ พราะเหตุ ต าย มี ก รณี
ถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระทาหรือละเว้นกระทาการใด
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้าที่
สื บ สวนสอบสวนหรือ ตรวจสอบตามกฎหมายหรื อระเบี ยบของทางราชการ หรื อ เป็ นการกล่าวหา
ของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า
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ในขณะรับราชการได้กระทาความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับ
ราชการหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการสอบสวนหรือพิจารณา
ดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ
แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหาหรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา หลังจากที่
ข้าราชการตารวจผู้ใดออกจากราชการแล้ว ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการสอบสวน
หรือพิจารณาดาเนินการทางวินัย และสั่ งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้
ออกจากราชการ โดยต้องเริ่มดาเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ และ
ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ สาหรับกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ตามมาตรา ๑๒๐ วรรคสาม จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษ หรือ ก.พ.ค.ตร. มีมติ
ให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการดาเนินการทางวินัยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยดาเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่
มีคาพิพากษาถึงที่สุดหรือมีคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ก็ให้งดโทษ
มาตรา ๑๓๐ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ห รื อ
คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐมีมติชี้มู ลความผิด ข้าราชการตารวจผู้ ใ ด
ซึ่งออกจากราชการแล้ว การดาเนิ น การทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการตารวจผู้นั้นให้เ ป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี
การดาเนิ นการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ก็ให้งดโทษ
มาตรา ๑๓๑ ข้าราชการตารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิด
ที่ไ ด้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอานาจตามมาตรา ๑๐๕ หรือ ผู้บังคับบัญชาอื่น
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ตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผล
การสอบสวนพิจารณาทางวินั ยได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยว่าผู้นั้น
มิได้กระทาผิดหรือกระทาผิดไม่ถึงกับถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการตารวจผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว
หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา ๑๐๕ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอานาจดาเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาตามมาตรา ๑๑๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๙ ตลอดจน
ดาเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับคาสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือได้รับคาสั่ง
ให้ ออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ ที่มิใช่เป็นการลงโทษ ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราช การตารวจ
ตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เมื่อมีการดาเนินการทางวินยั แก่ข้าราชการตารวจซึ่งถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนแล้วเสร็จ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๑๐๕ สั่งลงโทษตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควร
ลดหย่อน จะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ และให้มีคาสั่งลงโทษย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกสั่ง
พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของ
ผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลา
ให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวน
พิจารณา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
ให้นาความในมาตรา ๑๒๙ มาใช้บังคับแก่ขา้ ราชการตารวจซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้กอ่ น
ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม แต่ระยะเวลาให้นับแต่วันที่พ้นจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เหตุการสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน
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มาตรา ๑๓๒ ข้าราชการตารวจซึ่งโอนมาตามมาตรา ๙๔ (๑) ผู้ใดมีกรณีกระทาผิดวินัย
อยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตารวจผู้นั้นดาเนินการทางวินัยตามหมวดนี้
โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิม
ก่ อ นวั น โอน ก็ ใ ห้ สื บ สวนหรื อ พิ จ ารณาหรื อ สอบสวนต่อ ไปจนเสร็ จ แล้ ว ส่ ง เรื่ อ งให้ ผู้ บั ง คั บ บัญชา
ของข้าราชการตารวจผู้นั้นพิจารณาดาเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ทั้งนี้ ในการสั่งลงโทษ
ทางวินัยให้พิจารณาตามความผิดและการลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่โอนมานั้น แล้วแต่กรณี
หมวด ๘
การออกจากราชการ
มาตรา ๑๓๓ ข้าราชการตารวจออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๑๓๕
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๗
มาตรา ๑๓๘ หรือมาตรา ๑๓๙
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร.
การออกจากราชการของข้า ราชการตารวจเฉพาะผู้ ที่ต้อ งรับราชการตามกฎหมายว่าด้ว ย
การรับราชการทหาร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดได้รับบรรจุเข้าเป็นข้าราชการตารวจ หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗๑ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรา ๖๙
ตั้ ง แต่ ก่ อ นได้ รั บ การบรรจุ ให้ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๑๐๕ สั่ ง ให้ อ อกจากราชการ แต่ ทั้ ง นี้
ไม่ ก ระทบกระเทื อ นถึ ง การใดที่ ผู้ นั้ น ได้ ปฏิ บั ติ ไ ปตามหน้ า ที่ และอ านาจ และการรั บ เงิ น เดื อ นหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากทางราชการก่อนมีคาสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไป
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โดยสุจริต แล้ว ให้ ถือว่าเป็น การสั่งให้ ออกเพื่ อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการ
มาตรา ๑๓๕ ข้าราชการตารวจผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออก
ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ขึ้ น ไปชั้ น หนึ่ ง เพื่ อ ให้ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๑๐๕ หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาอื่น
ตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ในกรณีที่ข้าราชการตารวจขอลาออกเพื่อดารงตาแหน่งที่กาหนดโดยรัฐธรรมนูญ ตาแหน่ง
ทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าผู้มีอานาจตามมาตรา ๑๐๕ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่
กาหนดในระเบียบ ก.ตร. เห็นว่าจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน
เก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ถ้าผู้ขอลาออกมิได้ถอนใบลาออกก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการยับยั้ง ให้ถือว่าการลาออกนั้นมีผลเมื่อครบกาหนดเวลาตามที่ได้ยับยั้งไว้
ในกรณีที่ผู้มีอานาจตามมาตรา ๑๐๕ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร.
มิได้ยับยั้งตามวรรคสาม ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออก และการยับยั้ง
การลาออกจากราชการ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร.
มาตรา ๑๓๖ ผู้มีอานาจตามมาตรา ๑๐๕ มีอานาจสั่งให้ข้าราชการตารวจออกจากราชการ
เพื่อรับบาเหน็จบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการได้ แต่ในการสั่งให้ออกจากราชการ
เพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน นอกจากให้ทาได้ในกรณีที่ระบุไว้ในมาตราอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้
หรือในกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการแล้ว ให้ทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่าเสมอ
(๒) เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
(๓) เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗๑ (๑) หรือ (๔) หรือ
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
(๔) เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
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มาตรา ๑๓๗ ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดมี ก รณี ถู ก กล่ า วหาหรื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
กับตาแหน่งในอันที่จะปฏิบัติหน้า ที่ราชการ และผู้บังคับบัญชาตาแหน่งตั้งแต่ผู้กากับการหรือเทียบเท่า
ผู้กากับการขึ้นไปเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มี
อานาจดังกล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุ
ชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย เมื่อได้มีการสอบสวนแล้ว
ถ้าคณะกรรมการหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าสมควรให้ออกจากราชการ ก็ให้ผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการเสนอเรื่องต่อผู้มีอานาจตามมาตรา ๑๐๕ เพื่อพิจารณาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
เพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนได้
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๑๙
ในเรื่องที่จะต้องสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๙ ได้สอบสวนไว้แล้ว
ผู้ มี อ านาจตามวรรคหนึ่ ง จะใช้ ส านวนการสอบสวนนั้ น มาพิ จ ารณาด าเนิ น การโดยไม่ ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๑๓๘ เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มี
การสอบสวนตามมาตรา ๑๑๙ แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นนั้ กระทาผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
แต่ มี ม ลทิ น หรื อ มั ว หมองในกรณี ที่ ถู ก สอบสวนนั้ น หากจะให้ รั บ ราชการต่อ ไปจะเป็น การเสี ย หาย
แก่ราชการ ก็ให้ ผู้มีอานาจตามมาตรา ๑๐๕ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบ านาญ
เหตุทดแทนได้
มาตรา ๑๓๙ เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิด
ที่ไ ด้กระทาโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ ซึ่ง ยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๑๐๕ สั่งให้ผู้นั้น
ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนได้
มาตรา ๑๔๐ การพ้นจากตาแหน่งของข้าราชการตารวจตาแหน่งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
จเรตารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือตาแหน่งเทียบเท่า ให้นาความกราบบังคมทูล
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เพื่ อ ทรงมีพ ระบรมราชโองการให้ พ้น จากตาแหน่ง เว้ นแต่กรณี ที่พ้ นจากตาแหน่งเพราะความตาย
เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ
ในการออกจากราชการของข้ า ราชการต ารวจต าแหน่ ง ตั้ ง แต่ ผู้ บั ง คั บ การหรื อ ต าแหน่ ง
เทียบเท่าขึ้นไปนอกจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตาแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ
หมวด ๙
การอุทธรณ์
มาตรา ๑๔๑ ข้าราชการตารวจผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน ให้อุทธรณ์
คาสั่งดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงโทษ แต่ในกรณีที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
เป็นผู้สั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.
(๒) กรณีถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้อุทธรณ์คาสั่ง
ดังกล่าวต่อ ก.พ.ค.ตร.
การอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง
การพิจารณาอุทธรณ์ตาม (๑) ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รบั
อุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. ที่ทาให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน และ
ให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย ทั้งนี้ การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม (๑)
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม (๒) ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ทาให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้
ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน และให้บันทึกเหตุขัดข้อง
ให้ปรากฏไว้ด้วย ทั้งนี้ การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่กาหนด
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ในกฎ ก.พ.ค.ตร. ในกรณีนี้ อาจกาหนดวิธีการชั่วคราวเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาทุกข์ก่อนที่
ก.พ.ค.ตร. จะมีคาวินิจฉัยด้วยก็ได้
ในกรณี ที่ ก.ตร. ตามวรรคสาม หรื อ ก.พ.ค.ตร. ตามวรรคสี่ พิ จ ารณาไม่ แ ล้ ว เสร็ จ
ตามกาหนดเวลา ให้ผู้อุทธรณ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว
กฎ ก.ตร. ตามวรรคสาม และ กฎ ก.พ.ค.ตร. ตามวรรคสี่ ต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือวิธีการใด
ที่ทาให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เกิดความล่าช้า
มาตรา ๑๔๒ เมื่อ ก.พ.ค.ตร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษ
ดาเนินการให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ.ค.ตร. มีคาวินิจฉัย
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคาวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.ตร. ให้ฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครองสูงสุด
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร.
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
มาตรา ๑๔๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ ก.พ.ค.ตร. เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการอันเป็นเหตุให้มีการอุทธรณ์
ส่งสานวนการสอบสวนและการลงโทษให้ ก.พ.ค.ตร. ภายในเวลาที่กาหนด
(๒) สั่งให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งตัวข้าราชการตารวจในสังกัดมาให้ถ้อยคา
ในการนี้ จะกาหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้
(๓) มีคาสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้ อ ง
มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(๔) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.พ.ค.ตร. ทั้งนี้
ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น
(๕) สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม
มาตรา ๑๔๔ ในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ให้ ก.พ.ค.ตร. มี อ านาจไม่ รั บ อุ ท ธรณ์
ยกอุทธรณ์ หรือมีคาวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคาสั่งลงโทษ และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์
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รวมทั้งเร่งรัดติดตามการเยียวยา หรือให้ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ตามระเบียบ
ที่ ก.พ.ค.ตร. กาหนด
การวินิจฉัยให้แก้ไขหรือให้ดาเนินการอื่นตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค.ตร. จะให้เพิ่มโทษไม่ได้
มาตรา ๑๔๕ การคั ด ค้ า นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เหตุ แ ห่ ง การคั ด ค้ า น วิ ธี ก ารคั ด ค้ า น
การพิจารณาคาคัดค้าน และการถอนตัว ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.ค.ตร.
มาตรา ๑๔๖ ในกรณีที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่สุดหรือผู้มีอานาจพิจารณาตามกฎหมาย
ได้วินิจฉัยถึงที่สุดแล้ว สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขคาสั่งในเรื่องใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ
หรือ ก.ตร. แล้วแต่กรณี ในการสั่งการตามสมควรเพื่อเยียวยาและแก้ไขหรือดาเนินการตามควรแก่กรณี
เพื่อให้เป็นไปตามคาพิพากษาหรือคาวินิจฉัยนั้น
หมวด ๑๐
การร้องทุกข์
มาตรา ๑๔๗ ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดเห็ น ว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาใช้ อ านาจหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ตน
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรือเกิดจากการปฏิบัติโดยมิชอบ
ของผู้บังคับบัญชาต่อตน หรือกฎ ก.ตร. ที่ ออกมาใช้บังคับขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือ ก.พ.ค.ตร. แล้วแต่กรณี เพื่อขอให้
แก้ไขได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ ให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามที่กาหนดไว้
ในหมวดนั้น
มาตรา ๑๔๘ การร้ อ งทุ ก ข์ ที่ เ หตุ เ กิ ด จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ให้ ร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ชั้นเหนือขึ้นไป ตามลาดับ
การร้องทุกข์ที่เหตุเกิด จากหั ว หน้าส่วนราชการระดับกองบัญชาการขึ้นไป ให้ร้องทุกข์ต่อ
ก.พ.ค.ตร.
การร้องทุกข์ว่ากฎ ก.ตร. ที่ออกมาใช้บังคับก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือขัดหรือแย้งต่อ
พระราชบัญญัตินี้ ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ตร.
ระยะเวลาการร้องทุกข์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ตามวรรคหนึ่ง
วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.ค.ตร.
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มาตรา ๑๔๙ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ และ ก.พ.ค.ตร. มีอานาจไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยกคาร้องทุกข์ หรือมีคาวินิจฉัยให้แก้ไข
หรือยกเลิกคาสั่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ ร้องทุกข์ หรือให้ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.พ.ค.ตร. กาหนด
เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งพิจารณาวินิจฉัยคาร้องทุกข์ หรือ ก.พ.ค.ตร. ได้พิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์
ประการใดแล้ว ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดาเนินการให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยนั้น
ผู้ร้องทุกข์ผู้ใดไม่พอใจคาวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ตร. ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย และให้นาความใน
มาตรา ๑๔๘ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คาวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นที่สุด
หมวด ๑๑
การคุม้ ครองระบบคุณธรรม
มาตรา ๑๕๐ ในกรณีที่ ก.พ.ค.ตร. เห็นว่ากฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อกาหนด ประกาศ มติ หรือคาสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้และมุ่งหมายให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไป
ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๖๐ ให้ ก.พ.ค.ตร. แจ้งให้ผู้มีอานาจออกกฎกระทรวง
กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ มติ หรือคาสั่งดังกล่าวทราบ เพื่อดาเนินการ
แก้ไขหรือยกเลิกตามควรแก่กรณี
หมวด ๑๒
เครื่องแบบตารวจ
มาตรา ๑๕๑ ลักษณะ ชนิ ด และประเภทของเครื่องแบบตารวจและข้าราชการตารวจ
ที่ไม่มียศ รวมทั้งการแต่งว่าจะสมควรอย่างไร เมื่อไร และโดยเงื่อนไขประการใดนั้น ให้เป็นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดแต่งเครื่องแบบตารวจโดยไม่มีสิทธิ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามเดือน
ถึงห้าปี
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ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทาภายในเขตซึ่งประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทาความผิดอาญา ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
มาตรา ๑๕๓ ข้าราชการตารวจผู้ใดแต่งเครื่องแบบตารวจในขณะกระทาความผิดอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่ บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีกาหนดโทษจาคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี
มาตรา ๑๕๔ ผู้ใดแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตารวจ และกระทาการใด ๆ
อัน ทาให้ ราชการตารวจถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง หรือทาให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ราชการตารวจ
หรือทาให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนเป็นตารวจ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่
หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทาภายในเขตซึ่งประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทาความผิดอาญา ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
มาตรา ๑๕๕ ในการแสดงภาพยนตร์ ละคร หรือการแสดงอื่นใดทานองเดียวกันที่ประสงค์
จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน หากผู้แสดงประสงค์จะแต่งเครื่องแบบตารวจ หรือแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกาย
คล้ายเครื่องแบบตารวจ ให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการแสดงนั้นหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายแจ้งต่อหัวหน้า
สถานีตารวจแห่งท้องที่ที่จะทาการแสดงเช่นว่านั้นทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
ลักษณะ ๙
กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน
การป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา
มาตรา ๑๕๖ ให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น ขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง ในส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ เรี ย กว่ า
“กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในงานสืบสวน สอบสวน และการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด
ทางอาญา
มาตรา ๑๕๗ กองทุนประกอบด้วย
(๑) ทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๑๗๖
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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(๓) เงินและทรัพย์สินที่กองทุนได้รับจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น
หรือมูลนิธิ เว้นแต่เงินอุดหนุนตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๔) ดอกผลที่เกิดจากกองทุน
คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้นาเงินค่าเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่เป็นอานาจของข้าราชการตารวจ
เงินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เฉพาะส่วนที่จะต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และ
เงินค่าปรับทางปกครองที่ข้าราชการตารวจสั่งปรับตามกฎหมาย ให้เป็นของกองทุนโดยไม่ต้องนาส่ง
เป็นรายได้แผ่นดินก็ได้
เงิน ดอกผล และทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนาส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๕๘ เงิ น ดอกผล และทรั พ ย์ สิ น ที่ ป ระกอบขึ้ น เป็ น กองทุ น จะต้ อ งจั ด การ
เพื่อประโยชน์ภายในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุน
มาตรา ๑๕๙ ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น คณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ย ผู้ บั ญ ชาการ
ตารวจแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ จเรตารวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสานักงาน
อัยการสูงสุด ผู้แ ทนสานั กงบประมาณ และรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติจานวนสองคน เป็นกรรมการ
ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการตารวจเป็นเลขานุการคนหนึ่ง และผู้ช่วยเลขานุการ
จานวนไม่เกินสองคน
มาตรา ๑๖๐ คณะกรรมการบริหารกองทุน มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามนโยบายที่ ก.ต.ช. กาหนด
(๒) ออกระเบี ย บก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น กองทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ของข้าราชการตารวจในการทาหน้ าที่เกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปราม
การกระทาความผิดทางอาญา ระเบียบดังกล่าว เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ช. แล้ว ให้ใช้บังคับได้
(๓) จัดวางระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ่ายเงินของกองทุน
(๕) ออกระเบียบกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุน
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(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
(๗) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งในการบริหารกองทุน
(๘) รายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนต่อ ก.ต.ช.
มาตรา ๑๖๑ ให้ คณะกรรมการบริหารกองทุนจัด ทางบการเงินและบัญชี ส่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี
ให้ ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น ผู้ ส อบบั ญชี ข องกองทุ น ทุ ก รอบปี แล้ ว ท ารายงาน
ผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อ ก.ต.ช. และกระทรวงการคลัง
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๖๒ ให้ ส่ว นราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ
หรื อ ส่ ว นราชการอย่ า งอื่ น ในส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
เป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๑
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๖๓ 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 การ
ตารวจรถไฟเป็นอันยุบ และให้โอนเงินงบประมาณของการรถไฟแห่งประเทศไทยในส่วนที่ได้รับจาก
งบประมาณแผ่นดินสาหรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของข้าราชการตารวจในกองบังคับการ
ตารวจรถไฟ มาเป็นของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ น าอั ต ราก าลั ง จากกองบั ง คั บ การต ารวจรถไฟตามวรรคหนึ่ ง
ไปดาเนินการจัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๖๔ บรรดาหน้าที่และอานาจของข้าราชการตารวจในกองบังคับการตารวจรถไฟ
ในส่ว นที่เกี่ยวกับการสืบสวนหรือสอบสวนเรื่องใดที่อยู่ในระหว่างดาเนินการก่อนยุบกองบังคับการ
ตารวจรถไฟ ให้โอนไปเป็นของข้าราชการตารวจในสถานีตารวจหรือในกองบังคับการ ตามที่ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติกาหนด และให้ถือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนที่ได้ดาเนินการไปแล้วและที่จะดาเนินการต่อไป
เป็นการดาเนินการโดยพนักงานสอบสวนผู้มีอานาจตามกฎหมายแล้ว
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มาตรา ๑๖๕ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ประธานคณะกรรมการ
พัฒ นาระบบราชการเชิญผู้บัญชาการตารวจแห่ง ชาติและหัวหน้าหน่ว ยงานที่รับผิด ชอบปฏิบั ติ ก าร
ตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมาย
ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ย
การประมง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล
กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น มาร่วมกัน
พิจารณาเพื่อดาเนินการให้หน่วยงานดังกล่าวรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปราม การสืบสวน และ
การสอบสวนการกระทาความผิดเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่จะได้ต กลงกัน
โดยคานึงถึงประสิทธิภาพและการบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ และการแบ่งเบาภารกิจของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ และให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบทุกสามเดือน
เมื่อได้ข้อยุติประการใดแล้ว ให้ต ราพระราชกฤษฎีกายุบหรือเปลี่ยนแปลงกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้สอดคล้องกัน และในกรณีที่ยุบกองบังคับการดังกล่าว ให้นาความในมาตรา ๑๖๓ วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กาหนดขั้นตอนการถ่ายโอนงาน การโอนและรับโอน
ข้าราชการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งหน้าที่และอานาจในการดาเนินการเกี่ยวกับคดี
หรือเรื่องที่อยู่ในระหว่างดาเนิ นการด้วย โดยให้นาความในมาตรา ๖ วรรคสาม มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม
เมื่ อ พ้ น ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสองแล้ ว ถ้ า ปรึ ก ษาหารื อ กั น ยั ง ไม่ ไ ด้ ข้ อ ยุติ
ให้กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอันยุบไป
และให้ น าอั ต ราก าลั ง ไปดาเนิ น การจั ด สรรเพื่ อ ให้ เป็ นไปตามมาตรา ๑๒ ต่ อ ไป และให้ รั ฐมนตรี
ผู้รักษาการตามกฎหมายตามวรรคหนึ่ งดาเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการป้องกันและปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนการกระทาความผิดเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ
ทั้ ง หมด และให้ ต ราพระราชกฤษฎี ก าเพื่ อ ก าหนดขั้ น ตอนการถ่ า ยโอนงาน การโอนและรั บ โอน
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ข้าราชการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งหน้าที่และอานาจในการดาเนินการเกี่ยวกับคดี
หรือเรื่องที่อยู่ในระหว่างดาเนินการและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็นในการถ่ายโอนงานด้วย
มาตรา ๑๖๖ ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ก.ต.ช. พิจารณาทบทวน
หน้ า ที่ แ ละอ านาจของส านั ก งานตารวจแห่ งชาติ หรื อ ข้า ราชการตารวจในส่ ว นที่ มีก ฎหมายก าหนด
ให้ สานั กงานตารวจแห่งชาติห รือข้าราชการตารวจมีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตหรือการจดทะเบียน
หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความจาเป็นต้องกาหนดให้สานักงานตารวจแห่งชาติหรือข้าราชการตารวจ
มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจตามกฎหมายดัง กล่ าวไว้ ให้ ร ายงานเหตุ ผ ลและความจ าเป็น ต่อ คณะรั ฐมนตรี
และรัฐสภาเพื่อพิจารณา
ในกรณีที่ ก.ต.ช. ไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้หน้าที่และอานาจของสานักงานตารวจแห่งชาติหรือข้าราชการตารวจในการอนุญาตหรือการจดทะเบียน
ตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาจะมีมติให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
หรือข้าราชการตารวจยังคงมีหน้าที่และอานาจดังกล่าวตามกฎหมายนั้นต่อไป
การโอนหน้าที่และอานาจตามกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไปเป็นของหน่วยงานใด
ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดโดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๖๗ ระยะเวลาตามที่กาหนดในมาตรา ๑๖๕ หากมีความจาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของ ก.ต.ช. จะขยายเวลาออกไปครั้งละหนึ่งปีก็ได้ แต่จะขยายได้
ไม่เกินสามครั้ง
มาตรา ๑๖๘ กรอบอั ต รากาลัง ตามที่ บัญญัติไว้ใ นมาตรา ๑๒ วรรคสี่ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับสถานีตารวจ กองบังคับการตารวจนครบาล และตารวจภูธรจังหวัด ในวาระเริ่มแรกไม่เกิน
สองปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ห มายถึ ง เฉพาะกรอบอั ต ราก าลั ง พื้ น ฐานที่ ก.ตร.
กาหนดให้สถานีตารวจ กองบังคับการตารวจนครบาล และตารวจภูธรจังหวัดพึงต้องมีเป็นอย่างน้อย
ซึ่งต้องกาหนดให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และภายใน
กาหนดเวลาสองปีดังกล่าว ให้ ก.ตร. ปรับปรุงกรอบอัตรากาลังของสถานีตารวจ กองบังคับการตารวจ
นครบาล และตารวจภูธรจังหวัดใหม่ให้เหมาะสมกับภารกิจและงบประมาณที่จะพึงได้รับการจัดสรร
และให้สานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๑๒ วรรคสี่ ภายในสามปีนับแต่วันที่
ครบกาหนดสองปีดังกล่าว
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มาตรา ๑๖๙ ผู้ใดเป็นข้าราชการตารวจตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ผู้ นั้ น เป็ น ข้ า ราชการต ารวจ
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป
ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตารวจอยู่ก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้น
เป็นผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตารวจตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗๐ ผู้ ใ ดมี ย ศตารวจหรือว่า ที่ย ศตารวจลาดับใดตามที่ระบุไว้ใ นพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายอื่น อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ถือว่ามียศตารวจหรือว่าที่ยศตารวจลาดับนั้นตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗๑ ความในมาตรา ๘ (๒) มิให้มีผลกระทบต่อข้าราชการตารวจที่ดารงตาแหน่ง
และมี ย ศอยู่ ใ นวัน ก่ อนวัน ที่พ ระราชกฤษฎี กาตามมาตรา ๘ วรรคสอง มี ผ ลใช้ บั ง คับ และเมื่อมี
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว ให้ มีสิทธิใช้ยศเพียงเท่าที่ดารงอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ใช้บังคับได้ต่อไป
มาตรา ๑๗๒ ในวาระเริ่ ม แรก ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ก รรมการนโยบายต ารวจแห่ ง ชาติ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๑๔ (๔) ให้ ก.ต.ช. ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการและกรรมการ
ตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) และ (๕) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. เพียงเท่าที่จาเป็นเป็นการชั่วคราว
ไปพลางก่อน
ให้ดาเนินการเลือกกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒใิ ห้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยีส่ บิ วัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่ อ ด าเนิ น การตามวรรคสองและได้ ก รรมการนโยบายต ารวจแห่ ง ชาติ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ตามมาตรา ๑๔ (๔) แล้ว ให้เลขานุการ ก.ต.ช. นาเรื่องที่ดาเนินการไปแล้วตามวรรคหนึ่ง เสนอต่อ
ก.ต.ช. เพื่อทราบและพิจารณา หาก ก.ต.ช. เห็นว่าเรื่องใดสมควรแก้ไขหรือปรับปรุ งเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ให้ ก.ต.ช. มีมติหรือดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
โดยพลัน
มาตรา ๑๗๓ ในวาระเริ่มแรก ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๒๒ (๔) ให้ ก.ตร. ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๑)
(๒) และ (๓) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ก.ตร. เพียงเท่าที่จาเป็นเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา้ ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ให้ดาเนินการเลือกกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อดาเนินการตามวรรคสองและได้กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒ (๔) แล้ว
ให้เลขานุการ ก.ตร. นาเรื่องที่ดาเนินการไปแล้วตามวรรคหนึง่ เสนอต่อ ก.ตร. เพื่อทราบและพิจารณา
หาก ก.ตร. เห็นว่าเรื่องใดสมควรแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือเพื่อให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น ให้ ก.ตร. มีมติหรือดาเนินการตามหน้าที่และอานาจโดยพลัน
มาตรา ๑๗๔ ให้ ก.ตร. กาหนดตาแหน่งข้าราชการตารวจตามกลุ่มสายงานและระดั บ
ตาแหน่งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีกรรมการ
ข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อ ก.ตร. ได้กาหนดตาแหน่งเสร็จแล้ว
ให้ถือว่าผู้ที่ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
อยูใ่ นกลุ่มสายงานนั้นมาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
สาหรับข้าราชการตารวจที่ไม่มียศตามมาตรา ๘ (๒) ให้ ก.ตร. ดาเนินการและกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการตารวจที่ไม่มียศให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
ข้าราชการตารวจผู้ใดดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสืบสวน สายงานสอบสวนหรือ
สายงานอื่นในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามอยู่ในวัน ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นข้าราชการตารวจในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนหรือกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม แล้วแต่กรณี
ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการดาเนินการตามวรรคสี่
ภายใต้บังคับวรรคสาม ให้สานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการให้ข้าราชการตารวจทุกตาแหน่ง
เข้าตามกลุ่มสายงานตามวรรคหนึง่ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่การดาเนินการตามวรรคหนึง่ เสร็จสิน้
โดยคานึงถึงตาแหน่งหน้าที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติอยู่เดิม คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และอัตรากาลังของ
แต่ละกลุ่มสายงาน
ให้ ก.ตร. กาหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการประเมินความพึงพอใจตามมาตรา ๘๒ วรรคสอง
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๗๕ เมื่อดาเนินการเลือกกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗๓
แล้ว เสร็จ ให้ ดาเนิ น การคัด เลือกผู้ที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ ก.ร.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ตามมาตรา ๔๓ ให้ แ ล้ว เสร็จและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๗๖ ให้ โ อนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หน้ า ที่ หนี้ ภาระผู ก พั น และ
เงินงบประมาณของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของกองทุน
เพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗๗ ให้ข้าราชการตารวจซึ่งรับราชการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ หรือค่าตอบแทนอื่นใดตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ที่ได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของระดับ ให้ปรับให้ได้รับเท่ากับ
อัตราขั้นต่าของระดับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๗๘ ในวาระเริ่ ม แรก ภายในหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้
ใช้บังคับ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่ง ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในกรณีที่ไม่อาจนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขมาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง การจะดาเนินการ
ประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. กาหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗๙ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ข้อบังคับ
ระเบียบ หรือมติ ก.ตร. เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
กฎ ก.ตร. ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ มติ ก.ตร. ซึ่ ง ใช้ อ ยู่ เ ดิ ม มาใช้ บัง คั บเท่ า ที่ไ ม่ ขัด หรื อแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ไม่อาจนาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติ
ก.ตร. มาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ ง การจะดาเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. กาหนด
ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๘๐ ข้ า ราชการต ารวจผู้ ใ ดมี ก รณี ก ระท าผิ ด วิ นั ย หรื อ กรณี ที่ ส มควรให้ อ อกจาก
ราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตนิ ี้ มีอานาจสั่งลงโทษ
ผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
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เพิ่มเติม ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการดาเนินการเพื่อลงโทษหรือให้ออก
จากราชการ ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังสอบสวนไม่เสร็จ ก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่า
จะแล้วเสร็จ
(๒) ในกรณี ที่ ไ ด้ มีก ารสอบสวนหรือ พิ จ ารณาโดยถูก ต้อ งตามกฎหมายที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นขณะนั้ น
เสร็จไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี นั้น เป็นอันใช้ได้
มาตรา ๑๘๑ เรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและอยู่ในอานาจการพิจารณาของ
ก.ตร. ให้ ก.ตร. พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
เรื่องอุทธรณ์แ ละร้องทุกข์ต ามพระราชบัญญัติ ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติม ที่ได้ยื่น ก.ตร. ในวันหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ก.พ.ค.ตร. เป็นผู้พิจารณา
ดาเนินการต่อไป
ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ ด าเนิ น การให้ มี ก.พ.ค.ตร. ให้ ก.ตร. ท าหน้ า ที่ ก.พ.ค.ตร.
ตามพระราชบัญญั ตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้แต่งตั้ง ก.พ.ค.ตร. ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
บรรดาหน้าที่และอานาจของ ก.พ.ค.ตร. ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์
ที่เหตุเกิดจากกฎ ระเบียบ คาสั่ง หรือมติของ ก.ตร. ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้อ งทุกข์ฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองได้
การดาเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ค.ตร. ให้กระทาให้ แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรมให้เกิดผลในการดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
หน้าที่ อานาจ และภารกิจของตารวจให้เหมาะสมและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการตารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการตารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ได้รั บ ความเป็ นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย และการพิจารณาบาเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรม
ที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน
เพื่อให้ข้าราชการตารวจสามารถปฏิบั ติห น้าที่ตามวิช าชีพได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุค คลใด
มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติ
โดยโอนย้ายภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักออกจากสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่ อให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
สามารถปฏิบั ติห น้ า ที่ ที่เ ป็ น ภารกิจ หลั กและบริ การประชาชนได้ อ ย่า งมีป ระสิ ทธิภ าพและรวดเร็ว แก้ ไ ข
บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการต ารวจให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยแบ่ ง ออกเป็ น
กลุ่มสายงานต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการตารวจในแต่ละกลุ่มสายงานสามารถเจริญเติบโตตามกลุ่มสายงานด้วยความรู้
ความช านาญในสายงานของตน การก าหนดกระบวนการในการแต่ ง ตั้ ง และเลื่ อ นต าแหน่ ง ไว้ ใ ห้ ชัดเจน
โดยคานึงถึงอาวุโส ความรู้ความสามารถ และความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับ ให้มีคณะกรรมการ
พิทักษ์ร ะบบคุณธรรมข้าราชการตารวจ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุก ข์ รวมทั้งการกาหนด
ระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นที่พึ่งของข้าราชการตารวจในการปลดเปลื้องทุกข์ของข้าราชการตารวจที่เกิดจาก
ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรี ยนตารวจ เพื่อเป็นกลไกส าหรับประชาชน
ในการร้องเรียนการปฏิบัติที่ไม่ชอบของข้าราชการตารวจอันเป็นการปลดเปลื้องทุกข์ของประชาชนที่เกิดจาก
การกระทาของตารวจ ตลอดจนให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจการตารวจ โดยการให้เงินอุดหนุนแก่สถานีตารวจ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการตารวจในสถานีตารวจนั้น และจัดตั้งกองทุนเพื่อการสืบสวน
สอบสวน การป้ องกัน และปราบปรามการกระทาความผิ ดทางอาญา เพื่อเป็นแหล่ งสนับสนุนค่าใช้จ่ า ย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

