
คําอธิบายสรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัตติํารวจแหงชาต ิพ.ศ. 2547 
 

 สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ 

 เปนกฎหมายวาดวยเรื่องท่ีเก่ียวกับขาราชการตํารวจท้ังปวง ตั้งแตเขาเปนขาราชการตํารวจจนออก

จากขาราชการตํารวจ เชน การบรรจุแตงตั้ง  การกําหนดชั้นยศและตําแหนง เงินเดือน เงินประจําตําแหนง 

เงินเพ่ิมอ่ืน  วินัยขาราชการตํารวจ  การอุทธรณ รองทุกข และเครื่องแบบตํารวจ เปนตน รวมถึงเปนกฎหมาย

เก่ียวกับการจัดระเบียบราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ การบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ 

นอกจากนี้ยังเปนกฎหมายจัดตั้งกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เพ่ือใหกระบวนการยุติธรรมใน

ชั้นตํารวจมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอีกดวย 

โครงสรางของ พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 

 

• สถานะและอํานาจหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

• ประเภทของขาราชการตํารวจ 

ลักษณะท่ี  1 
บทท่ัวไป  

• การแบงสวนราชการ 

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

ลักษณะท่ี  2 
การจัดระเบียบราชการในสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ 

• อํานาจหนาที่ของ ก.ต.ช. 

• องคประกอบของ ก.ต.ช. 

• เง่ือนไขคุณสมบัติของคณะกรรมการ ก.ต.ช. 

ลักษณะท่ี  3 
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 

• ยศตํารวจและชั้นขาราชการตํารวจ 

• การแตงต้ังถอดถอนยศ 

ลักษณะท่ี  4 
ยศตํารวจและชั้นขาราชการตํารวจ 

• อํานาจหนาที่ของ ก.ตร. 

• องคประกอบของ ก.ตร. 

• เง่ือนไขคุณสมบัติของคณะกรรมการ ก.ตร. 

ลักษณะท่ี  5 
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ 

• ตําแหนงและการกําหนดตําแหนง 

• การบรรจุแตงต้ังและเล่ือนขั้นเงินเดือน 

• เงินเดือน เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มอื่น 

• การรักษาราชการแทนและการปฏิบติัราชการแทน 

• วินัยและการรักษาวินัย 

• การดําเนินการทางวินัย 

• การออกจากราชการ 

• การอุทธรณ การรองทุกข 

• เคร่ืองแบบตํารวจ 

ลักษณะท่ี  6 
ระเบียบขาราชการตํารวจ 

• วัตถุประสงคและที่มาของแหลงเงินทุน 

• คณะกรรมการบริหารกองทุน 

ลักษณะท่ี  7 
กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวน

คดีอาญา 
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ขาราชการตํารวจ คืออะไร ? 

ขาราชการตํารวจ หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับการบรรจุแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับ

เงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมถึงขาราชการในสังกัดสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติซ่ึงไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีราชการตํารวจโดยไดรับเงินเดือนจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานของรัฐอ่ืน 

 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตร.) 

เดิมชื่อวา “กรมตํารวจ” เปนสวนราชการในระดับ “กรม” สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตอมาในป  

พ.ศ. 2541 ไดแยกตัวออกจากกระทรวงมหาดไทย และเปลี่ยนชื่อเปน “สํานักงานตํารวจแหงชาติ” ข้ึนตรงตอ

นายกรัฐมนตรี มีสถานะเปน “นิติบุคคล” 0

1 และมี “ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.)” เปนหัวหนาหนวย

ราชการ 

 

โครงสรางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ แบงสวนราชการออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

 มีหนวยงานในระดับกองบัญชาการ 8 กองบัญชาการ และระดับกองบังคับการ 6 กองบังคับการ 

2. กองบัญชาการ 

 ประกอบไปดวย 22 กองบัญชาการ 

 

ลักษณะการแบงสวนราชการตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ 

 
 

                                                      
1
 มาตรา 6 ประกอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

สาํนกังานตาํรวจ

แห่งชาติ 

สาํนกังานผูบ้ญัชาการ

ตาํรวจแห่งชาติ  
กองบญัชาการ 

สาํนกังานตาํรวจ

แห่งชาติ 

กองบญัชาการหรือ

เทียบเท่า 

กองบงัคบัการหรือ

เทียบเท่า 

จัดตั้งโดย พ.ร.ฎ. 

จัดตั้งโดยกฎกระทรวง 
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สวนราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ12 

 อํานาจหนาท่ีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

1. รักษาความปลอดภัยพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระ

บรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ 

2. ดูแล ควบคุม และกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจซ่ึงปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

3. ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาญา 

                                                      
2
 สํานักงานตํารวจแหงชาติ, โครงสราง. http://www.royalthaipolice.go.th/structure.php (ออนไลน) สืบคนเมื่อ           

8 กันยายน 2563 

     กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

     (บช สอท ) 
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4. รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชนและความม่ันคงของราชอาณาจักร 

 5. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 6. ชวยเหลือการพัฒนาประเทศ 

7. ปฏิบัติการอ่ืนเพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 

มีอํานาจหนาท่ีในเรื่องเก่ียวกับการกําหนดนโยบายการบริหารราชการตํารวจใหขาราชการตํารวจใช

เปนแนวทางในการดําเนินงาน 

คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ มีคณะกรรมการจํานวน 9 คนข้ึนไป โดยมีองคประกอบ ดังนี2้3 

 

 

 

                                                      
3 ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 88/2557 เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ  

นายกรัฐมนตร ี
(ประธาน) 

รองนายกรัฐมนตร ี
(รองประธาน) 

กลุมขาราชการ 

ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ผูอํานวยการสํานัก

งบประมาณ 

ผูทรงคุณวุฒิ ๒ คน 
(เลือกโดยวุฒิสภา) 

ผบ.ตร. 
(เลขานุการ) 



 

คณะกรรมการขาราชการตํารวจ  

มีอํานาจหนาท่ีในเรื่องเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล คือ กําหนดนโยบายและมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ จัดระบบราชการตํารวจ อบรมพัฒนาขาราชการตํารวจ ออกกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือมีมติเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ 

องคประกอบของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ มีคณะกรรมการจํานวน 12 คนข้ึนไป โดย           

มีองคประกอบ ดังนี้34  

ยศตํารวจ ตําแหนงและช้ันของขาราชการตํารวจ 

 14 ยศ 13 ตําแหนง 3 ชั้น  

ช้ัน ยศ ตําแหนง4

5 เครื่องหมายยศ 

สัญญาบัตร 

พลตํารวจเอก (พล.ต.อ.) 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

 

 
จเรตํารวจแหงชาติ หรือ 

รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ

พลตํารวจโท (พล.ต.ท.) 

 

 

 

ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ

ผูบัญชาการ 

พลตํารวจตรี (พล.ต.ต.) 

 

 

 

รองผูบัญชาการ 

ผูบังคับการ 

                                                      
4 ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 88/2557 เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ  
5 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 51 แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547  

นายกรัฐมนตร ี
(ประธาน) 

ผบ.ตร. 
(รองประธาน) 

เลขาธิการ กพ. 
จเรตํารวจแหงชาติ 
และ รอง ผบ.ตร. 

ผูทรงคุณวุฒิ ๒ คน 
(เลือกโดยวุฒิสภา) 

ผบช.สง.ก.ตร. 
(เลขานุการ) 
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สัญญาบัตร 

พันตํารวจเอก (พ.ต.อ.) 

ผูบังคับการ  

 

 

รองผูบังคับการ 

ผูกํากับการ 

พันตํารวจโท (พ.ต.ท.) 

 

 

 

รองผูกํากับการ 

สารวัตร พันตํารวจตรี (พ.ต.ต.) 

 

 

 

รอยตํารวจเอก (ร.ต.อ.) 

 

 

 

รองสารวัตร รอยตํารวจโท (ร.ต.ท.) 
 

รอยตํารวจตรี (ร.ต.ต.) 
 

 

ประทวน 

ดาบตํารวจ (ด.ต.) 

ผูบังคับหมู 

 

 

 

จาสิบตํารวจ (จ.ส.ต.) 

 

สิบตํารวจเอก (ส.ต.อ.) 

 

สิบตํารวจโท (ส.ต.ท.) 

 

ประทวน สิบตํารวจตรี (ส.ต.ต.) ผูบังคับหมู 

 
พลตํารวจ

สํารอง 
ไมมียศ รองผูบังคับหมู ไมมีเครื่องหมายยศ 



วินัยตํารวจ 

คือ สิ่งท่ีขาราชการตํารวจตองถือปฏิบัติ ซ่ึงมี 2 ระดับ ดังนี้  

1. วินัยไมรายแรง 18 ประการ (มาตรา 78) 

 (1) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม เปนไปตาม กฎหมาย กฎ 

ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของตํารวจ และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหาย

แกราชการ  

 (2) ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหนาท่ีราชการโดยชอบดวยกฎหมาย และ

ระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแก

ราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพ่ือให 

ผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได และเม่ือไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่ง

เดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม  

 (3) ตองรักษาระเบียบการเคารพระหวางผูใหญ ผูนอย  

 (4) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการมิได  

 (5) ตองปฏิบัติราชการโดยมิให เปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแต 

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว  

 (6) ตองรักษาความลับของทางราชการ  

 (7) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใดท่ีเปนการกลั่นแกลงกัน และ

ตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ 

 (8) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอ

ราชการ หรือในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับหนาท่ีของตนโดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย โดยหาม   

มิใหดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ีหรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการหรือในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับหนาท่ี

ของตน 

 (9) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความตั้งใจอุตสาหะ เพ่ือใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ 

เอาใจใส ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ  

 (10) ตองไมกระทําการอันเปนเหตุใหแตกความสามัคคีระหวางขาราชการตํารวจ  

 (11) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซ่ึงควรตองแจงถือวาเปน

การรายงานเท็จดวย  

 (12) ตองไมใชกิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะท่ีไมสมควร  

 (13) ตองไมกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว  

 (14) ตองไมกระทําดวยประการใดๆในลักษณะท่ีเปนการบังคับผูบังคับบัญชาเปนทางใหเสีย

ระเบียบแบบแผนวินัยตํารวจ  

 (15) ตองไมกระทําหรือละเวนการกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการหรือ ทําใหเสีย

ระเบียบแบบแผนของตํารวจ  
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 (16) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเท่ียง

ธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน  

 (17) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึง

กันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท  

 (18) กระทําการหรือไมกระทําการตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

ตัวอยางวินัยไมรายแรงท่ีเกี่ยวของกับประชาชน 

ขาราชการตํารวจจะตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแก

ประชาชน ผูติดตอราชการ หรือในการปฏิบัติราชการเก่ียวกับหนาท่ีของตนโดยไมชักชาและดวยความสุภาพ

เรียบรอย โดยหามมิใหดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ีหรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการหรือในการปฏิบัติ

ราชการเก่ียวกับหนาท่ีของตน หากฝาฝน ถือวาขาราชการตํารวจผูนั้นผิดวินัยตามมาตรา 78 (8) 

 

 

 

 

 

2. วินัยรายแรง 7 ประการ (มาตร 79) 

 (1) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนท่ี    

มิควรได 

 (2) ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง

รายแรง หรือละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือโดย

มีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

 (3) เหยียดหยาม กดข่ี ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการหรือในระหวางปฏิบัติหนาท่ี

ราชการ 

 (4) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด

ใหจําคุกหรือใหรับโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 

 (5) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง  

 (6) กระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ รวมท้ังการกระทําผิดตามมาตรา 78 อันเปนเหตุใหเสียหาย

แกราชการอยางรายแรง  

 (7) กระทําการหรือไมกระทําการตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร.  

 

 

 

ดูหมิ่น 

ตํารวจ ประชาชน 

มาแจงความที่โรงพกัวาทาํทรัพยสินหาย 
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ตัวอยางวินัยรายแรงท่ีเกี่ยวของกับประชาชน 

ขาราชการตํารวจจะตองไมเหยียดหยาม กดข่ี ขมเหง หรือทํารายประชาชน ผูติดตอราชการหรือ     

ในระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการ หากฝาฝน ถือวาขาราชการตํารวจผูนั้นผิดวินัยตามมาตรา 79 (3) 

 

 

 

 

 

เครื่องแบบตํารวจ 

 เปนไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2525) ถึง กฎกระทรวงฉบับท่ี 23 (พ.ศ. 2540) ออกตามวา

ดวยเครื่องแบบตํารวจ พ.ศ.2477 ประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี 22 การแตงเครื่องแบบ 

และคําสั่ง ตร. เก่ียวกับเครื่องแบบตาง 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 ซ่ึงตามกฎกระทรวงฯ จําแนกออกเปนประเภทได ดังนี้ 

  - เครื่องแบบตํารวจดับเพลิง 

  - เครื่องแบบตํารวจกองตรวจคนเขาเมือง 

  - เครื่องแบบตํารวจดุริยางค 

  - เครื่องแบบตํารวจท่ีทําหนาท่ีซอมเครื่องยนต 

  - เครื่องแบบตํารวจน้ํา 

  - เครื่องแบบตํารวจท่ีขับรถจักรยานยนตในขบวนเสด็จพระราชดําเนิน 

  - เครื่องแบบขาราชการตํารวจกองบินตํารวจ 

  - เครื่องแบบตํารวจมา 

  - เสื้อกันฝนและเสื้อกันหนาว 

 4. เครื่องแบบพิเศษอ่ืน ๆ 

  เปนเครื่องแบบท่ี 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 ซ่ึงเครื่องแบบประเภทนี้จะตองมีรายละเอียด

ท่ีแตกตางไปจากเครื่องแบบท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงฯ 

   

ทําราย 

ตํารวจ ประชาชน 

มาแจงความที่โรงพกัวาทาํทรัพยสินหาย 
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 ตัวอยางเครื่องแบบตํารวจตามกฎกระทรวงฯ5

6 

 

   เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี    เครื่องแบบปกติขาว     เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี 

 

 ตัวอยางเครื่องแบบพิเศษ 

    

     เครื่องแบบสนามของตํารวจทองเท่ียว 6

7          เครื่องแบบพิเศษหนวยเก็บกูหรือทําลายวัตถุระเบิด 

         (E.O.D.)7

8 

 

 

                                                      
6 เอราวัณสิ่งทอ Erawan Textile, “ชุดตํารวจ สนว.01 (Thai Police Uniform)”. https://www.facebook.com/erawantex/ 

posts/475631969906531, (ออนไลน) สืบคนเมื่อ 8 กันยายน 2563 
7 คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 1/2561 เรื่อง การกําหนดเครื่องแบบสนามไมปลอยเอวสําหรับการปฏิบัติราชการสนาม

ของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจทองเท่ียว 

Cop’s Magazine, “พวกเขาเหลาน้ี คือ กําลังหลักสําคัญขององคกรในวันหนา”. https://www.cops-magazine.com/ 

topic/13128/, (ออนไลน) สืบคนเมื่อ 8 กันยายน 2563 
8คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 784/2549 เรื่อง เครื่องแบบพิเศษสําหรับขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีตรวจพิสูจน    

เก็บกูหรือทําลายวัตถุระเบิด 

NationTV, “พบวัตถุตองสงสัย! แยกราชประสงค EOD เขาตรวจสอบ”. https://www.nationtv.tv/main/content/378483565/ , 

(ออนไลน) สืบคนเมื่อ 8 กันยายน 2563 
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ความผิดเกี่ยวกับการแตงเครื่องแบบ 

1. ฐานแตงเครื่องแบบโดยไมมีสิทธิ  (มาตรา 108) 

 ผูท่ีแตงเครื่องแบบตํารวจโดยไมมีสิทธิ มีโทษจําคุก 3 เดือน – 5 ป ท้ังนี้ถาหากไดกระทําในเขตท่ีประกาศ

กฎอัยการศึก ประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพ่ือกระทําผิดอาญา จะตองไดรับโทษหนักข้ึนเปนจําคุก 1 – 10 ป 

 ขอสังเกต เปรียบเทียบกับความผิดฐานสวมเครื่องแบบโดยไมมีสิทธิ ตามมาตรา 146 ประมวล

กฎหมายอาญา  

องคประกอบ มาตรา 108 พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ 

พ.ศ. 2547 

มาตรา 146 ประมวลกฎหมาย

อาญา 

ผูกระทํา ผูใด ผูใด 

วัตถุแหงการกระทํา เครื่องแบบตํารวจ เครื่องแบบหรือเครื่องหมายของ 

เจาพนักงาน 

ลักษณะการกระทํา แตงโดยไมมีสิทธิ แตงหรือประดับโดยไมมีสิทธิ 

เจตนาพิเศษ - เพ่ือใหบุคคลอ่ืนเชื่อวาตนมีสิทธิ 

ตัวอยาง นาย ช. ไมได เปนตํารวจ แตแตง

เครื่องแบบตํารวจมารายงานตัวเพ่ือ

บรรจุ ทํางานท่ี  สภ. เมืองชัยภู มิ       

ผิดตามมาตรานี้ 

นาย ธ .  แต ง เครื่ องแบบตํ ารวจ     

กองปราบและแสดงบัตรขาราชการ

ตํารวจปลอม ผิดตามมาตรานี้ 

ฎ.670/2521 พลตํารวจประดับ

เครื่องหมายยศ ส.ต.ท. เพ่ือใหบุคคล

อ่ืนเชื่อวาตนมีสิทธิ ผิดตามมาตรานี้ 

ฎ.1093/2491 เอาหมวกตํารวจมา

สวม  หมวกไม ใช เครื่ องแบบยศ      

ไม ผิ ดตามมาตรานี้  (แต อาจผิ ด 

มาตรา 108 พ.ร.บ.ตํารวจฯ)  

 2. ฐานขาราชการตํารวจแตงเครื่องแบบในขณะกระทําความผิด  (มาตรา 109) 

ขาราชการตํารวจท่ีแตงเครื่องแบบตํารวจในขณะกระทําความผิดท่ีมีโทษจําคุกอยางสูงตั้งแต 1 ปข้ึนไป 

มีโทษจําคุก 1 – 7 ป 

ตัวอยาง 

สารวัตร ก. แตงเครื่องแบบไปเปนเจามือนั่งเขยาไฮโลว (ฐานเลนพนันไฮโลว (บัญชี ก. ลําดับท่ี 23)    

มีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ)  

3. ฐานแตงกายคลายตํารวจ (มาตรา 110) 

ผูท่ีแตงกายคลายเครื่องแบบตํารวจ และทําใหตํารวจถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง ทําใหเสื่อมเสียแก

ราชการ หรือทําใหผูอ่ืนหลงเชื่อวาเปนตํารวจ มีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต 1,000 – 10,000 บาท  

ท้ังนี้ถาหากไดกระทําในเขตท่ีประกาศกฎอัยการศึก ประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพ่ือกระทําผิดอาญา จะตอง  

ไดรับโทษหนักข้ึนเปนจําคุก 1 – 10 ป 


