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พระราชกฤษฎีกา 
ข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑๔/๒๕๕๗  เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
ว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกานี้มิได้บัญญัติถึงการดําเนินการเก่ียวกับข้าราชการตํารวจ
ประเภทไม่มียศในเรื่องใดไว้  ให้การดําเนินการในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 

ในกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ  ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  แล้วแต่กรณี  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หมวด  ๑ 
การกําหนดตําแหน่ง 

 
 

มาตรา ๕ ให้ข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งตามที่  ก.ตร.  กําหนดตามมาตรา  ๔๔  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหาร  งานอํานวยการ  
งานวิชาการ  งานการสอนหรือวิจัย  หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่  ก.ตร.  กําหนด  เป็นข้าราชการตํารวจ
ประเภทไม่มียศ 

ตําแหน่งข้าราชการตํารวจตามวรรคหน่ึงให้มี  ๕  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตําแหน่งประเภทบริหาร  ได้แก่  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการ

ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารตามที่  ก.ตร.  กําหนด 
(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ได้แก่  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานอํานวยการ

ตามที่  ก.ตร.  กําหนด 
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ได้แก่  ตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตามที่  ก.ตร.  กําหนด  เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งนั้น 
(๔) ตําแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัย  ได้แก่  ตําแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนหรือวิจัย 

ในสถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษาอื่นของสํานักงานตํารวจแห่งชาติตามที่  ก.ตร.  กําหนด 
(๕) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป  ได้แก่  ตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ทั้งนี้  

ตามที่  ก.ตร.  กําหนด 
มาตรา ๖ ระดับตําแหน่งข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ตําแหน่งประเภทบริหาร  มีระดับดังต่อไปนี้ 
 (ก) ระดับต้น 
 (ข) ระดับสูง 
(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  มีระดับดังต่อไปนี้ 
 (ก) ระดับต้น 
 (ข) ระดับสูง 
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการ  มีระดับดังต่อไปนี้ 
 (ก) ระดับปฏิบัติการ 
 (ข) ระดับชํานาญการ 
 (ค) ระดับชํานาญการพิเศษ 
 (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 
 (จ) ระดับทรงคุณวุฒิ 
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(๔) ตําแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัย  มีระดับดังต่อไปนี้ 
 (ก) ประเภทผู้สอนในสถาบันการศึกษา  มีระดับดังต่อไปนี้ 
  ๑) อาจารย์ 
  ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ๓) รองศาสตราจารย์ 
  ๔) ศาสตราจารย์ 
 (ข) ประเภทผู้สอนในสถานศึกษาอื่นนอกจาก  (ก)  มีระดับดังต่อไปนี้ 
  ๑) ครู 
  ๒) ครูชํานาญการ 
  ๓) ครูชํานาญการพิเศษ 
  ๔) ครูเชี่ยวชาญ 
  ๕) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
(๕) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป  มีระดับดังต่อไปนี้ 
 (ก) ระดับปฏิบัติงาน 
 (ข) ระดับชํานาญงาน 
 (ค) ระดับอาวุโส 
 (ง) ระดับทักษะพิเศษ 
การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎ  ก.ตร. 
มาตรา ๗ ระดับตําแหน่งข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ  จะเทียบกับตําแหน่งใด  ชั้นยศใด  

ของข้าราชการตํารวจประเภทมียศ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ตร. 
มาตรา ๘ ให้  ก.ตร.  จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ  

โดยจําแนกตําแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน  และจัดตําแหน่งในประเภทเดียวกัน 
และสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงลักษณะ
หน้าที่และความรับผิดชอบ  และคุณภาพของงาน 

ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้ระบุชื่อตําแหน่งในสายงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก   
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไว้ด้วย 

หมวด  ๒ 
การบรรจุ  และการแต่งตั้ง 

 
 

มาตรา ๙ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ   
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๔) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  ในพรรคการเมือง 
(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กําหนดในกฎ  ก.ตร. 
การยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตาม  (๖)  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ตร. 
มาตรา ๑๐ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ  เพื่อแต่งตั้ง

ให้ดํารงตําแหน่งใด  ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้น  โดยบรรจุและแต่งตั้ง
ตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

การสอบแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎ  ก.ตร.  และให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติมีอํานาจกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  และเป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน 

มาตรา ๑๑ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๑๒  อาจคัดเลือกบรรจุบุคคล 
เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งโดยไม่ต้องดําเนินการสอบแข่งขันตามมาตรา  ๑๐  ก็ได้  ในกรณี
ที่มีเหตุดังต่อไปนี้ 

(๑) มีวุฒิขาดแคลนตามที่  ก.ตร.  กําหนด 
(๒) ผู้ที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือคณะกรรมการ

ข้าราชการประเภทอ่ืน  หรือส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ
คณะกรรมการข้าราชการประเภทอื่น  เป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน 

(๓) ผู้ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาตามความต้องการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
(๔) กรณีที่มีเหตุพิเศษหรือเหตุผลความจําเป็นอื่นตามที่  ก.ตร.  กําหนด 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการคัดเลือกตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ตร. 
มาตรา ๑๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ  และการแต่งตั้ง

ให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา  ๖  ให้ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้  เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ให้ผู้บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติเสนอรายชื่อต่อ  ก.ตร.  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งบรรจุ  และให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้ง 

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัยประเภทผู้สอนในสถาบันการศึกษา  
ระดับศาสตราจารย์  ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
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(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นนอกจากตําแหน่งตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้ผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  เป็นผู้มีอํานาจ 
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

การบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎ  ก.ตร. 

มาตรา ๑๓ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ
ตามมาตรา  ๑๐  หรือมาตรา  ๑๑  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  โดยมีกําหนด
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน 

หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการทดลอง  การประเมินการทดลอง  การรายงานผลการทดลอง  
และการยกเว้นไม่ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รวมทั้งการสั่งให้ออกจากราชการอันเนื่องมาจาก 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ตร. 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ไม่ให้ถือว่าผู้นั้นเคยเป็น
ข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือการรับเงินเดือน
หรือผลประโยชน์อื่นที่ได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

มาตรา ๑๔ การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศให้ดํารงตําแหน่งในสายงานท่ี 
ไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  จะกระทํามิได้ 

มาตรา ๑๕ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศตําแหน่งใด 
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น  ก.ตร.  อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ
ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งก็ได้ 

ในกรณีที่  ก.ตร.  กําหนดให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง  ให้หมายถึงปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิที่  ก.ตร.  รับรอง 

มาตรา ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๑๒  เป็นผู้สั่งบรรจแุละแต่งตั้งในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตํารวจ  หรือการโอนข้าราชการหรือพนักงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็นข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ  ยกเว้นข้าราชการการเมือง  
ข้าราชการซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน  ให้กระทําได้เม่ือเจ้าตัวสมัครใจและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ต้องการจะรับโอนผู้นั้น  โดยให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติทําความตกลงกับผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานสังกัดเดิม  ในการนี้  ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการตํารวจ
จะได้รับ 

(๒) การกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ 
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 (ก) ข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  หรือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด  ๆ 
ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ  ถ้าผู้นั้นขอกลับเข้ารับราชการภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

 (ข) ข้าราชการตํารวจซึ่งออกจากราชการไปแล้ว  และไม่ใช่กรณีออกจากราชการในระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ถ้าสมัครเข้ารับราชการ  และสํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องการที่จะรับผู้นั้น
เข้ารับราชการ 

 (ค) ข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตํารวจ  หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงานไปแล้ว  แต่ไม่รวมถึงข้าราชการการเมือง  ข้าราชการ 
ซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน  ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ
ประเภทไม่มียศ  และเม่ือสํานักงานตํารวจแห่งชาติเห็นสมควรรับบุคคลนั้นกลับเข้ารับราชการในตําแหน่ง
ข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ  ในการนี้  ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่
ทางราชการตํารวจจะได้รับ 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการของข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศตาม  (๒)  ข้าราชการตํารวจ
ประเภทไม่มียศที่ได้ออกจากราชการไป  เนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร  หรือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ   
ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ  เม่ือได้รับบรรจุกลับ
เข้ารับราชการให้มีสิทธินับวันรับราชการก่อนถกูสั่งให้ออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร  หรือวันที่ได้ปฏิบัติงานใด ๆ  ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  แล้วแต่กรณี  
และวันรับราชการเม่ือได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการ  สําหรับผู้ซึ่งออกจากราชการไปที่มิใช่กรณีการออกจากราชการในระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการ  ให้มีสิทธินับเวลาราชการก่อนออกจากราชการ 
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

การดําเนินการรับโอน  การดําเนินการให้กลับเข้ารับราชการ  การกําหนดตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  
และการนับเวลาราชการของข้าราชการตํารวจที่รับโอนหรือที่กลับเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎ  ก.ตร. 

มาตรา ๑๗ การโยกย้ายหรือการเลื่อนข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศไปแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎ  ก.ตร. 

การโยกย้ายข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ต่ํากว่าเดิม 
จะกระทํามิได้  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศผู้นั้น 
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มาตรา ๑๘ การโยกย้ายข้าราชการตํารวจประเภทมียศเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ  ให้กระทําได้เม่ือเจ้าตัวสมัครใจ  ทั้งนี้  การกําหนดตําแหน่ง  ระดับตําแหน่ง  
และอัตราเงินเดือนเมื่อมีการดําเนินการดังกล่าว  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ตร. 

การโยกย้ายข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการตํารวจ
ประเภทมียศจะกระทํามิได้  เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ตร.  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  และ 
ต้องแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าตําแหน่งเดิมและรับอัตราเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือน 
ที่ได้รับอยู่เดิม  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎ  ก.ตร. 

มาตรา ๑๙ ข้าราชการตํารวจประเภทไม่ มียศผู้ ใดได้ รับแต่ งตั้ ง ให้ดํ ารงตํ าแหน่ ง 
ตามมาตรา  ๑๕  แล้ว  หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น  
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๑๒  แต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปดํารงตําแหน่งตามเดิมหรือ
ตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน  แต่ทั้งนี้  ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้น
ได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าที่  และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับ
อยู่ก่อนได้รับคําสั่งให้กลับไปดํารงตําแหน่งตามเดิมหรือตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน   

การรับเงินเดือน  สิทธิและประโยชน์ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดํารงตําแหน่งตามเดิม 
หรือตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่  ก.ตร.  กําหนด 

ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งให้กลับไปดํารงตําแหน่งตามเดิมหรือตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกันตามวรรคหน่ึงได้  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้  ก.ตร.  พิจารณาเป็นการเฉพาะราย 

มาตรา ๒๐ ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศและแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งใดตามมาตรา  ๑๐  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๖  หากภายหลังปรากฏว่า 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามที่กําหนดในกฎ  ก.ตร.  หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนั้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก  ก.ตร.  ตามมาตรา  ๑๕  ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา  ๑๒  สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน  แต่ทั้งนี้  ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้น 
ได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าที่  และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับ
จากทางราชการก่อนมีคําสั่งให้ออกนั้น  และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออก
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ตําแหน่งข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศว่างลง  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  และเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๑๒  มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการตํารวจ
ประเภทไม่มียศที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหน่งนั้นได้   

ผู้รักษาการในตําแหน่งตามวรรคหน่ึง  ให้มีอํานาจหน้าที่ตามตําแหน่งที่รักษาการนั้น  ในกรณีที่มี
กฎหมายอื่น  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติของคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย  หรือคําสั่ง



หน้า   ๓๙ 
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ผู้บังคับบัญชา  แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้น ๆ  เป็นกรรมการ  หรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด  ก็ให้ผู้รักษาการ
ในตําแหน่งทําหน้าที่กรรมการ  หรือมีอํานาจหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างที่รักษาการในตําแหน่ง  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดสั่งให้เพิกถอนคําสั่งแต่งตั้ง
ข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ  ให้เป็นหน้าที่ของ  ก.ตร.  ในการสั่งการตามสมควรเพื่อเยียวยาและแก้ไข
หรือดําเนินการตามที่เห็นสมควรได้ 

หมวด  ๓ 
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 

 
 

มาตรา ๒๓ อัตราเงินเดือน   อัตราเงินประจําตําแหน่ง   การให้ได้ รับเงินเดือนและ 
เงินประจําตําแหน่ง  การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทอํานวยการ  
ประเภทวิชาการ  และประเภททั่วไป  ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัย  ให้ดําเนินการดังนี้ 
 (ก) ประเภทผู้สอนในสถาบันการศึกษา  ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (ข) ประเภทผู้สอนในสถานศึกษาอื่น  ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๔ ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ  ให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบ  ก.ตร. 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศให้คํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน  

ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา  ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่
ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตํารวจตามรายงานของผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ตร. 

มาตรา ๒๕ ข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทต่าง ๆ  ตามมาตรา  ๕  
อาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ  เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น  หรือเงินช่วยเหลือ  
ตลอดจนเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  โดยเทียบเคียงกับสิทธิประโยชน์ลักษณะดังกล่าวของข้าราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
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หมวด  ๔ 
วินัย  การรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัย   

 
 

มาตรา ๒๖ ให้นํากฎ  ระเบียบ  คําสั่ง  และข้อบังคับที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ  
มาใช้บังคับกับจรรยาบรรณ  วินัย  การรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการตํารวจ
ประเภทไม่มียศโดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
การปกครองบังคับบัญชา 

 
 

มาตรา ๒๗ ให้นํากฎ  ระเบียบ  คําสั่ง  และข้อบังคับที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ  
มาใช้บังคับกับการปกครองบังคับบัญชาระหว่างข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศด้วยกัน  และการปกครอง
บังคับบัญชาระหว่างข้าราชการตํารวจประเภทมียศกับข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศโดยอนุโลม 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่ข้าราชการตํารวจมีภารกิจทั้งในด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาญา  การรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยของประชาชน  
และความมั่นคงของราชอาณาจักร  ตลอดจนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการอํานวยการ  การพัฒนาบุคลากร  และ 
งานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจในบางตําแหน่งอาจไม่จําเป็นต้องมียศ  
ประกอบกับมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑๔/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ   
ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  บัญญัติให้ข้าราชการตํารวจอาจให้แบ่งเป็นข้าราชการตํารวจ
ประเภทไม่มียศด้วยก็ได้  โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงสมควรกําหนดให้มีข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศขึ้น
ตามความเหมาะสมและจําเป็นในการปฏิบัติงานบางประเภท  อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
แก่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 


