คําอธิบายสรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัตติ ํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547
สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
เปนกฎหมายวาดวยเรื่องที่เกี่ยวกับขาราชการตํารวจทั้งปวง ตั้งแตเขาเปนขาราชการตํารวจจนออก
จากขาราชการตํารวจ เชน การบรรจุแตงตั้ง การกําหนดชั้นยศและตําแหนง เงินเดือน เงินประจําตําแหนง
เงินเพิ่มอื่น วินัยขาราชการตํารวจ การอุทธรณ รองทุกข และเครื่องแบบตํารวจ เปนตน รวมถึงเปนกฎหมาย
เกี่ย วกั บการจัดระเบียบราชการในสํานั กงานตํารวจแหงชาติ การบริห ารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ
นอกจากนี้ยังเปนกฎหมายจัดตั้งกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เพื่อใหกระบวนการยุติธรรมใน
ชั้นตํารวจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกดวย
โครงสรางของ พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547
ลักษณะที่ 1
บททั่วไป

• สถานะและอํานาจหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
• ประเภทของขาราชการตํารวจ

ลักษณะที่ 2
การจัดระเบียบราชการในสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ

• การแบงสวนราชการ
• อํานาจของหัวหนาสวนราชการ (ผบ.ตร., ผบช., ผบก.)

ลักษณะที่ 3
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ
ลักษณะที่ 4
ยศตํารวจและชั้นขาราชการตํารวจ
ลักษณะที่ 5
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ

ลักษณะที่ 6
ระเบียบขาราชการตํารวจ

ลักษณะที่ 7
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา

• อํานาจหนาที่ของ ก.ต.ช.
• องคประกอบของ ก.ต.ช.
• เงื่อนไขคุณสมบัติของคณะกรรมการ ก.ต.ช.
• ยศตํารวจและชั้นขาราชการตํารวจ
• การแตงตั้งถอดถอนยศ
• อํานาจหนาที่ของ ก.ตร.
• องคประกอบของ ก.ตร.
• เงื่อนไขคุณสมบัติของคณะกรรมการ ก.ตร.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ตําแหนงและการกําหนดตําแหนง
การบรรจุแตงตั้งและเลื่อนขั้นเงินเดือน
เงินเดือน เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มอื่น
การรักษาราชการแทนและการปฏิบตั ิราชการแทน
วินัยและการรักษาวินัย
การดําเนินการทางวินัย
การออกจากราชการ
การอุทธรณ การรองทุกข
เครื่องแบบตํารวจ

• วัตถุประสงคและที่มาของแหลงเงินทุน
• คณะกรรมการบริหารกองทุน

- 2ขาราชการตํารวจ คืออะไร ?
ขาราชการตํารวจ หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับ
เงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมถึงขาราชการในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติซึ่งไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ราชการตํารวจโดยไดรับเงินเดือนจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานของรัฐอื่น
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตร.)
เดิมชื่อว า “กรมตํารวจ” เปนส วนราชการในระดับ “กรม” สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตอมาในป
พ.ศ. 2541 ไดแยกตัวออกจากกระทรวงมหาดไทย และเปลี่ยนชื่อเปน “สํานักงานตํารวจแหงชาติ” ขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี มีสถานะเปน “นิติบุคคล” 1 และมี “ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.)” เปนหัวหนาหนวย
ราชการ
0

โครงสรางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ แบงสวนราชการออกเปน 2 ประเภท คือ
1. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
มีหนวยงานในระดับกองบัญชาการ 8 กองบัญชาการ และระดับกองบังคับการ 6 กองบังคับการ
2. กองบัญชาการ
ประกอบไปดวย 22 กองบัญชาการ
ลักษณะการแบงสวนราชการตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
สํานักงานผูบ้ ญ
ั ชาการ
ตํารวจแห่งชาติ

1

กองบัญชาการ

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
กองบัญชาการหรือ
เทียบเท่า

จัดตั้งโดย พ.ร.ฎ.
จัดตั้งโดยกฎกระทรวง

กองบังคับการหรือ
เทียบเท่า

มาตรา 6 ประกอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

- 3สวนราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 2
1

กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(บช สอท )

อํานาจหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
1. รักษาความปลอดภัยพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระ
บรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ
2. ดูแล ควบคุม และกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
3. ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาญา
2

สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ , โครงสร า ง. http://www.royalthaipolice.go.th/structure.php (ออนไลน ) สื บ ค น เมื่ อ
8 กันยายน 2563

- 44. รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ
6. ชวยเหลือการพัฒนาประเทศ
7. ปฏิบัติการอื่นเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ
มีอํานาจหนาที่ในเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายการบริหารราชการตํารวจใหขาราชการตํารวจใช
เปนแนวทางในการดําเนินงาน
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ มีคณะกรรมการจํานวน 9 คนขึ้นไป โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 3
2

นายกรัฐมนตรี
(ประธาน)

รองนายกรัฐมนตรี
(รองประธาน)

ผูทรงคุณวุฒิ ๒ คน
(เลือกโดยวุฒิสภา)

3

ผบ.ตร.
(เลขานุการ)

กลุมขาราชการ

ปลัดกระทรวงกลาโหม

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ

คณะกรรมการขาราชการตํารวจ
มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล คื อ กํ า หนดนโยบายและมาตรฐานการ
บริห ารงานบุ คคลของข าราชการตํา รวจ จัดระบบราชการตํารวจ อบรมพัฒนาขาราชการตํารวจ ออกกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ
องค ประกอบของคณะกรรมการข า ราชการตํารวจ มีคณะกรรมการจํ านวน 12 คนขึ้น ไป โดย
มีองคประกอบ ดังนี้ 4
3

นายกรัฐมนตรี
(ประธาน)
ผบ.ตร.
(รองประธาน)

เลขาธิการ กพ.

จเรตํารวจแหงชาติ
และ รอง ผบ.ตร.

ผูทรงคุณวุฒิ ๒ คน
(เลือกโดยวุฒิสภา)

ยศตํารวจ ตําแหนงและชั้นของขาราชการตํารวจ
14 ยศ 13 ตําแหนง 3 ชั้น
ตําแหนง 5
ชั้น
ยศ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
พลตํารวจเอก (พล.ต.อ.)
จเรตํารวจแหงชาติ หรือ
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
4

สัญญาบัตร

ผบช.สง.ก.ตร.
(เลขานุการ)

เครื่องหมายยศ

พลตํารวจโท (พล.ต.ท.) ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ผูบัญชาการ
พลตํารวจตรี (พล.ต.ต.)

4
5

รองผูบัญชาการ
ผูบังคับการ

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
มาตรา 44 ประกอบมาตรา 51 แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547

- 6พันตํารวจเอก (พ.ต.อ.)

ผูบังคับการ
รองผูบังคับการ
ผูกํากับการ

พันตํารวจโท (พ.ต.ท.)

รองผูกํากับการ

พันตํารวจตรี (พ.ต.ต.)

สารวัตร

สัญญาบัตร
รอยตํารวจเอก (ร.ต.อ.)
รอยตํารวจโท (ร.ต.ท.)

รองสารวัตร

รอยตํารวจตรี (ร.ต.ต.)

ดาบตํารวจ (ด.ต.)
จาสิบตํารวจ (จ.ส.ต.)
ประทวน

ผูบังคับหมู
สิบตํารวจเอก (ส.ต.อ.)

สิบตํารวจโท (ส.ต.ท.)

ประทวน

สิบตํารวจตรี (ส.ต.ต.)

ผูบังคับหมู

พลตํารวจ
สํารอง

ไมมียศ

รองผูบังคับหมู

ไมมีเครื่องหมายยศ

วินัยตํารวจ
คือ สิ่งที่ขาราชการตํารวจตองถือปฏิบัติ ซึ่งมี 2 ระดับ ดังนี้
1. วินัยไมรายแรง 18 ประการ (มาตรา 78)
(1) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม เปนไปตาม กฎหมาย กฎ
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของตํารวจ และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหาย
แกราชการ
(2) ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย และ
ระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแก
ราชการ หรื อ จะเป น การไม รั ก ษาประโยชน ข องทางราชการจะเสนอความเห็ น เป น หนั ง สื อ ทั น ที เ พื่ อ ให
ผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่ง
เดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
(3) ตองรักษาระเบียบการเคารพระหวางผูใหญ ผูนอย
(4) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
(5) ต อ งปฏิ บั ติ ร าชการโดยมิ ใ ห เ ป น การกระทํ า การข า มผู บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ตน เว น แต
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
(6) ตองรักษาความลับของทางราชการ
(7) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลงกัน และ
ตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ
(8) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอ
ราชการ หรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย โดยหาม
มิใหดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการหรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหนาที่
ของตน
(9) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความตั้งใจอุตสาหะ เพื่อใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ
เอาใจใส ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
(10) ตองไมกระทําการอันเปนเหตุใหแตกความสามัคคีระหวางขาราชการตํารวจ
(11) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจงถือวาเปน
การรายงานเท็จดวย
(12) ตองไมใชกิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไมสมควร
(13) ตองไมกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
(14) ตองไมกระทําดวยประการใดๆในลักษณะที่เปนการบังคับผูบังคับบัญชาเปนทางใหเสีย
ระเบียบแบบแผนวินัยตํารวจ
(15) ตองไมกระทําหรือละเวนการกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการหรือ ทําใหเสีย
ระเบียบแบบแผนของตํารวจ

- 8(16) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยง
ธรรมในการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
(17) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึง
กันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
(18) กระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
ตัวอยางวินัยไมรายแรงที่เกี่ยวของกับประชาชน
ขา ราชการตํ า รวจจะต อ งต อนรั บ ให ค วามสะดวก ให ค วามเปน ธรรม และให การสงเคราะห แ ก
ประชาชน ผูติดตอราชการ หรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชาและดวยความสุภาพ
เรียบรอย โดยหามมิใหดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ห รือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการหรือในการปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน หากฝาฝน ถือวาขาราชการตํารวจผูนั้นผิดวินัยตามมาตรา 78 (8)
มาแจงความที่โรงพักวาทําทรัพยสินหาย
ดูหมิ่น

ตํารวจ

ประชาชน

2. วินัยรายแรง 7 ประการ (มาตร 79)
(1) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่
มิควรได
(2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือโดย
มีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(3) เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการหรือในระหวางปฏิบัติหนาที่
ราชการ
(4) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ให จํ าคุ กหรือใหรั บ โทษที่ หนั กกวา โทษจํ า คุกเวน แตเปน โทษสําหรับ ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(5) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
(6) กระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ รวมทั้งการกระทําผิดตามมาตรา 78 อันเปนเหตุใหเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง
(7) กระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

- 9ตัวอยางวินัยรายแรงที่เกี่ยวของกับประชาชน
ขาราชการตํารวจจะตองไมเหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชน ผูติดตอราชการหรือ
ในระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการ หากฝาฝน ถือวาขาราชการตํารวจผูนั้นผิดวินัยตามมาตรา 79 (3)
มาแจงความที่โรงพักวาทําทรัพยสินหาย
ทําราย

ตํารวจ

ประชาชน

เครื่องแบบตํารวจ
เปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2525) ถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2540) ออกตามวา
ดวยเครื่องแบบตํารวจ พ.ศ.2477 ประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 22 การแตงเครื่องแบบ
และคําสั่ง ตร. เกี่ยวกับเครื่องแบบตาง ๆ โดย ผบ.ตร. ใชอํานาจออกคําสั่งตามกฎกระทรวงฯ ขอ 93, 94
(เครื่องแบบ) หรือ ขอ 98 (เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ) ประกอบ พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547
มาตรา 107 และ มาตรา 127
เครื่องแบบตํารวจ จําแนกออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. เครื่องแบบตํารวจชาย
2. เครื่องแบบตํารวจหญิง
3. เครื่องแบบพิเศษ ซึ่งตามกฎกระทรวงฯ จําแนกออกเปนประเภทได ดังนี้
- เครื่องแบบตํารวจดับเพลิง
- เครื่องแบบตํารวจกองตรวจคนเขาเมือง
- เครื่องแบบตํารวจดุริยางค
- เครื่องแบบตํารวจที่ทําหนาที่ซอมเครื่องยนต
- เครื่องแบบตํารวจน้ํา
- เครื่องแบบตํารวจที่ขับรถจักรยานยนตในขบวนเสด็จพระราชดําเนิน
- เครื่องแบบขาราชการตํารวจกองบินตํารวจ
- เครื่องแบบตํารวจมา
- เสื้อกันฝนและเสื้อกันหนาว
4. เครื่องแบบพิเศษอื่น ๆ
เปนเครื่องแบบที่ ผบ.ตร. ใชอํานาจตามกฎกระทรวงฯ ขอ 93, 94 หรือ ขอ 98 ประกอบ
พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 107 และ มาตรา 127 ออกคําสั่ง ตร. โดยกําหนดรูปแบบ ลักษณะ
และโอกาสในการแตงเครื่องแบบตามภารกิจหรือความเหมาะสม ซึ่งเครื่องแบบประเภทนี้จะตองมีรายละเอียด
ที่แตกตางไปจากเครื่องแบบที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ

- 10ตัวอยางเครื่องแบบตํารวจตามกฎกระทรวงฯ 6
5

เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี

เครื่องแบบปกติขาว

เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี

ตัวอยางเครื่องแบบพิเศษ

เครื่องแบบสนามของตํารวจทองเที่ยว 7
6

เครื่องแบบพิเศษหนวยเก็บกูหรือทําลายวัตถุระเบิด
(E.O.D.) 8
7

6

เอราวัณสิ่งทอ Erawan Textile, “ชุดตํารวจ สนว.01 (Thai Police Uniform)”. https://www.facebook.com/erawantex/
posts/475631969906531, (ออนไลน) สืบคนเมื่อ 8 กันยายน 2563
7
คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง การกําหนดเครื่องแบบสนามไมปลอยเอวสําหรับการปฏิบัติราชการสนาม
ของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว
Cop’s Magazine, “พวกเขาเหลานี้ คือ กําลังหลักสําคัญขององคกรในวันหนา”. https://www.cops-magazine.com/
topic/13128/, (ออนไลน) สืบคนเมื่อ 8 กันยายน 2563
8
คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 784/2549 เรื่อง เครื่องแบบพิเศษสําหรับขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ตรวจพิสูจน
เก็บกูหรือทําลายวัตถุระเบิด
NationTV, “พบวัตถุตองสงสัย! แยกราชประสงค EOD เขาตรวจสอบ”. https://www.nationtv.tv/main/content/378483565/ ,
(ออนไลน) สืบคนเมื่อ 8 กันยายน 2563

- 11ความผิดเกี่ยวกับการแตงเครื่องแบบ
1. ฐานแตงเครื่องแบบโดยไมมีสิทธิ (มาตรา 108)
ผูที่แตงเครื่องแบบตํารวจโดยไมมีสิทธิ มีโทษจําคุก 3 เดือน – 5 ป ทั้งนี้ถาหากไดกระทําในเขตที่ประกาศ
กฎอัยการศึก ประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทําผิดอาญา จะตองไดรับโทษหนักขึ้นเปนจําคุก 1 – 10 ป
ข อสังเกต เปรี ย บเที ย บกั บ ความผิ ด ฐานสวมเครื่ องแบบโดยไมมี สิทธิ ตามมาตรา 146 ประมวล
กฎหมายอาญา
องคประกอบ
มาตรา 108 พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ มาตรา 146 ประมวลกฎหมาย
พ.ศ. 2547
อาญา
ผูกระทํา
ผูใด
ผูใด
วัตถุแหงการกระทํา
เครื่องแบบตํารวจ
เครื่ อ งแบบหรื อ เครื่ อ งหมายของ
เจาพนักงาน
ลักษณะการกระทํา
แตงโดยไมมีสิทธิ
แตงหรือประดับโดยไมมีสิทธิ
เจตนาพิเศษ
เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิ
ตัวอยาง
นาย ช. ไม ไ ด เ ป น ตํ า รวจ แต แ ต ง ฎ.670/2521 พลตํ า รวจประดั บ
เครื่ องแบบตํารวจมารายงานตัวเพื่อ เครื่องหมายยศ ส.ต.ท. เพื่อใหบุคคล
บรรจุ ทํ า งานที่ สภ. เมื อ งชั ย ภู มิ อื่นเชื่อวาตนมีสิทธิ ผิดตามมาตรานี้
ผิดตามมาตรานี้
ฎ.1093/2491 เอาหมวกตํารวจมา
นาย ธ. แต ง เครื่ อ งแบบตํ า รวจ สวม หมวกไม ใ ช เ ครื่ อ งแบบยศ
กองปราบและแสดงบัตรขาราชการ ไม ผิ ด ตามมาตรานี้ (แต อ าจผิ ด
มาตรา 108 พ.ร.บ.ตํารวจฯ)
ตํารวจปลอม ผิดตามมาตรานี้
2. ฐานขาราชการตํารวจแตงเครื่องแบบในขณะกระทําความผิด (มาตรา 109)
ขาราชการตํารวจที่แตงเครื่องแบบตํารวจในขณะกระทําความผิดที่มีโทษจําคุกอยางสูงตั้งแต 1 ปขึ้นไป
มีโทษจําคุก 1 – 7 ป
ตัวอยาง
สารวัตร ก. แตงเครื่องแบบไปเปนเจามือนั่งเขยาไฮโลว (ฐานเลนพนันไฮโลว (บัญชี ก. ลําดับที่ 23)
มีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ)
3. ฐานแตงกายคลายตํารวจ (มาตรา 110)
ผู ที่แต งกายคล า ยเครื่ องแบบตํ า รวจ และทําใหตํารวจถูกดู ห มิ่น ถูกเกลีย ดชัง ทําใหเสื่อมเสีย แก
ราชการ หรือทําใหผูอื่นหลงเชื่อวาเปนตํารวจ มีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต 1,000 – 10,000 บาท
ทั้งนี้ถาหากไดกระทําในเขตที่ประกาศกฎอัยการศึก ประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทําผิดอาญา จะต อง
ไดรับโทษหนักขึ้นเปนจําคุก 1 – 10 ป

