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พระราชบัญญัติ
ตํารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๖) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตํารวจแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๙) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๑๐) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๓
(๑๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕
(๑๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตํารวจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๓) พระราชบัญญัติยศตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๑๔) พระราชบัญญัติยศตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
(๑๕) พระราชบัญญัติยศตํารวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔
(๑๖) พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)
(๑๗) พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓
บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการตํารวจ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจาก
เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ซึ่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตํารวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
“กองบัญชาการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการด้วย
“กองบังคับการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบังคับการด้วย
1[๑]
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มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ลักษณะ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และ
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
(๒) ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
(๓) ป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของข้าราชการตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(๖) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดความผิดทางอาญาขึ้นสําหรับการกระทําใดเป็นการเฉพาะ และตกอยู่ภายใต้อํานาจ
หน้าที่ของข้าราชการตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติตาม (๓) (๔) หรือ (๕) จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนอํานาจหน้าที่ตาม
(๓) (๔) หรือ (๕) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใดก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ข้าราชการตํารวจและสํานักงานตํารวจแห่งชาติพ้นจากอํานาจหน้าที่
ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน และให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็น
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
มาตรา ๗ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการตํารวจเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม
และความต้องการของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ การดําเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.ช. กําหนด
มาตรา ๘ ข้าราชการตํารวจอาจให้แบ่งเป็นข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศด้วยก็ได้ โดยให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา
ข้าราชการตํารวจตําแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้าที่ใด จะเป็นข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กําหนดวิธีการบรรจุ การแต่งตั้ง การดําเนินการทางวินัย การบังคับ
บัญชา การโยกย้ายระหว่างข้าราชการตํารวจประเภทมียศและข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ รวมตลอดทั้งการปรับยศ และ
ปรับเงินเดือนเมื่อมีการโยกย้ายดังกล่าวและการอื่นตามที่จําเป็นไว้ด้วย
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ไม่มีผลกระทบฐานะของข้าราชการตํารวจที่มียศอยู่แล้วในวันที่พระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
มาตรา ๙ วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และการลาหยุดราชการของ
ข้าราชการตํารวจ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด แต่ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะกําหนดให้
ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกําหนดก็ได้
ลักษณะ ๒
การจัดระเบียบราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
มาตรา ๑๐ สํานักงานตํารวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
(๒) กองบัญชาการ
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การแบ่งส่วนราชการตาม (๑) เป็นกองบัญชาการหรือการจัดตั้งกองบัญชาการตาม (๒) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
และการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้กําหนดอํานาจหน้าที่ไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนั้น แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๑ สํา นักงานตํา รวจแห่ งชาติ มีผู้ บัญ ชาการตํา รวจแห่ งชาติเ ป็น หัว หน้า ส่ว นราชการมีอํ านาจหน้า ที่
ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้เป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีและ ก.ต.ช. กําหนด รวมทั้งกํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี
(๓) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
(๔) วางระเบียบหรือทําคําสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการตํารวจหรือพนักงานสอบสวนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้
อํานาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๒ ให้มีจเรตํารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติกําหนดหรือมอบหมาย
มาตรา ๑๓ ในกองบัญชาการหนึ่ง ให้มีผู้บัญชาการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตํารวจและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่ งชาติ และจะให้ มีรองผู้บัญชาการเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายด้วยก็ได้
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการด้วยโดยอนุโลม
รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังเช่นผู้บัญชาการด้วย
มาตรา ๑๔ ผู้บัญชาการมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) บริหารราชการของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ
ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(๒) ควบคุม กํากับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของกองบัญชาการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(๓) เป็นผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติในราชการทั่วไปของกองบัญชาการ
(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทุกสี่เดือน หรือตาม
ระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําหนด
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่องใดกําหนดให้การดําเนินการ
ใดเป็น อํา นาจของอธิ บดี หรื อผู้ บัญ ชาการตํ ารวจแห่ งชาติ ให้ผู้ บัญ ชาการมี อํา นาจเช่น ว่า นั้น ในฐานะเป็ นอธิบ ดีห รือ แทน
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในกองบัญชาการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ต.ช. กําหนด
มาตรา ๑๕ ในกองบังคับการหนึ่ง ให้มีผู้บังคับการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตํารวจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของกองบังคับการนั้น และจะให้มีรองผู้บังคับการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
ราชการรองจากผู้บังคับการตามที่ผู้บังคับการมอบหมายด้วยก็ได้
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการด้วยโดยอนุโลม
รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังเช่นผู้บังคับการด้วย
ผู้บังคับการมีอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ
ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(๒) ควบคุม กํากับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของกองบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
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ผู้บัง คับ การตํา รวจภูธ รจั งหวั ดมี อํา นาจและหน้ าที่ กํา กับดู แลการปฏิ บัติ ราชการของข้ าราชการตํา รวจที่สั งกั ด
กองบัญชาการอื่นและปฏิบัติราชการประจําอยู่ในจังหวัดนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย ในการนี้ ให้มีอํานาจสั่งการใด
ๆ เพื่อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่ หรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของข้าราชการตํารวจใน
จังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือกองบัญชาการ มติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานสํานักงานตํารวจแห่งชาติและกองบัญชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด
ลักษณะ ๓
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ
มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ต.ช.” มีอํานาจหน้าที่ในการ
กําหนดนโยบายการบริหารราชการตํารวจ และกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติ
คณะรัฐมนตรี และกฎหมาย
มาตรา ๑๗ ให้ ก.ต.ช. ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็น
กรรมการโดยตําแหน่ง
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาโดย
กรรมการตาม (๑)
ให้ประธานกรรมการ โดยคําแนะนําของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจโทขึ้นไป
คนหนึ่งเป็นเลขานุการ ก.ต.ช. และแต่งตั้งข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรีขึ้นไปจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ก.ต.ช.
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ต.ช.
ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ ให้ ก.ต.ช. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ออกระเบี ยบ ประกาศ หรือ มีม ติ ในเรื่อ งที่เ กี่ย วกับ การบริห ารราชการตํ ารวจ และวิธี ป ฏิบั ติร าชการของ
ข้าราชการตํารวจ ให้เป็นไปตามแบบแผนและนโยบายที่ ก.ต.ช. กําหนด
(๒) เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ วรรคสอง
(๓) พิ จ ารณาดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กข้ า ราชการตํ า รวจเพื่ อ ดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง ผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ ต ามที่
นายกรัฐมนตรีเสนอ
(๔) กําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจายอํานาจระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติกับตํารวจภูธรจังหวัด
และราชการส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ ก.ต.ช. เห็นว่ามีความจําเป็นและเหมาะสม
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย
(๖) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารราชการตํารวจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
ในการนี้ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจของกรุงเทพมหานคร จังหวัดและสถานีตํารวจต่าง ๆ
เพื่อตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจในเขตพื้นที่ดังกล่าว แล้วรายงาน ก.ต.ช. เพื่อ
พิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
องค์ ป ระกอบ การดํ า รงตํ า แหน่ ง การพ้ น จากตํ า แหน่ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหา และอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ต.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่มีกฎหมายกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ ก.ต.ช.
ระเบียบหรือประกาศตาม (๑) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ (๒) ต้องมีความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านกฎหมาย
การงบประมาณ การพัฒนาองค์กร การวางแผน หรือการบริหารและจัดการ
มาตรา ๒๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
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(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
เป็นที่ปรึกษาของข้าราชการการเมืองหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
(๙) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท
มาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้แต่จะดํารง
ตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับ
สรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐
(๕) ก.ต.ช. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดให้พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจาก
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีการกระทํา หรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ดําเนินการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทน
เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน ในกรณีนี้จะไม่ดําเนินการให้มีการสรรหาก็ได้
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน
มาตรา ๒๓ การประชุมของ ก.ต.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม
ในการประชุม ก.ต.ช. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหน่งจะมอบหมายบุคคลใดให้มาประชุมแทนไม่ได้
ให้ ก.ต.ช. มีอํานาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ ก.ต.ช. คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๘ (๕)
และของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๘ (๖)
ลักษณะ ๔
ยศตํารวจและชั้นข้าราชการตํารวจ
มาตรา ๒๔ ยศตํารวจมีตามลําดับดังต่อไปนี้
พลตํารวจเอก
พลตํารวจโท
พลตํารวจตรี
พันตํารวจเอก
พันตํารวจโท
พันตํารวจตรี
ร้อยตํารวจเอก
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ร้อยตํารวจโท
ร้อยตํารวจตรี
ดาบตํารวจ
จ่าสิบตํารวจ
สิบตํารวจเอก
สิบตํารวจโท
สิบตํารวจตรี
ว่าที่ยศใดให้ถือเสมือนมียศนั้น ถ้าผู้ซึ่งมียศตํารวจเป็นหญิง ให้เติมคําว่า “หญิง” ท้ายยศตํารวจนั้นด้วย
มาตรา ๒๕ ชั้นข้าราชการตํารวจมีดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตํารวจตรีขึ้นไป
(๒) ชั้นประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบตํารวจตรี สิบตํารวจโท สิบตํารวจเอก จ่าสิบตํารวจ และดาบตํารวจ
(๓) ชั้นพลตํารวจ ได้แก่ พลตํารวจสํารอง
พลตํ ารวจสํา รอง คือ ผู้ที่ ไ ด้รั บการบรรจุเ ป็นข้ าราชการตํา รวจ โดยได้ รับการคั ดเลื อกหรือสอบแข่งขั นเข้ ารั บ
การศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
มาตรา ๒๖ การแต่งตั้งยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร. และ
ให้ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ
การแต่งตั้งยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ อาจกระทําได้โดยประกาศพระบรมราชโองการ
ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรจะแต่งตั้งว่าที่ยศตํารวจชั้นสัญญา
บัตรเป็นการชั่วคราวก็ได้ โดยให้ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
(๑) ตั้งแต่ว่าที่ยศพลตํารวจตรีขึ้นไป ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
(๒) ตั้งแต่ว่าที่ยศร้อยตํารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าว่าที่ยศพันตํารวจเอก ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่ง
แต่งตั้ง
มาตรา ๒๗ การแต่งตั้งยศตํารวจชั้นประทวน ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการ
ขึ้นไปซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
การแต่งตั้งยศตํารวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๒๘ การถอดหรือการออกจากยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
และให้ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ
มาตรา ๒๙ การให้ออกจากว่าที่ยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรหรือการถอดหรือการออกจากยศตํารวจชั้นประทวน ให้ผู้มี
อํานาจสั่งตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๗ แล้วแต่กรณี สั่งได้ตามระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ลักษณะ ๕
คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการตํารวจคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ตร.” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ เลขาธิการ ก.พ. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ จเรตํารวจ
แห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการข้าราชการตํารวจโดยตําแหน่ง
(๒) กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการเลือกตาม
มาตรา ๓๕ ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ ในตําแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการ หรือเทียบผู้บัญชาการขึ้นไปจํานวน
ห้าคน แต่ต้องเป็นผู้ซึ่งพ้นจากความเป็นข้าราชการตํารวจไปแล้วเกินหนึ่งปี
(ข) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นข้าราชการตํารวจจํานวนหกคน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือสาขาอื่นตามที่ ก.ตร. กําหนด สาขาละไม่เกินหนึ่งคน
เว้นแต่ในกรณีที่มีรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการข้าราชการตํารวจตาม (๑) เพิ่มขึ้น ก็ให้มีกรรมการข้าราชการ
ตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกตามจํานวนของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่เพิ่มขึ้นนั้น
บุคคลซึ่งเคยเป็นข้าราชการตํารวจ หากได้พ้นจากความเป็นข้าราชการตํารวจไปแล้วเกินสิบปีและมีอายุไม่เกินหกสิบ
ห้าปี อาจได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) (ข) ได้ แต่ต้องมีจํานวนไม่เกินหนึ่งคน
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ให้ผู้บัญชาการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจเป็นเลขานุการ ก.ตร. และรองผู้บัญชาการสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการตํารวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.ตร.
ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๑ ให้ ก.ตร. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจและจัดระบบราชการตํารวจ รวม
ตลอดทั้งการอบรมและพัฒนาข้าราชการตํารวจ ในการนี้หาก ก.ต.ช. ได้กําหนดระเบียบแบบแผนและนโยบายไว้เป็นการทั่วไป
การกําหนดในเรื่องดังกล่าวของ ก.ตร. ต้องสอดคล้องกับระเบียบแบบแผนและนโยบายของ ก.ต.ช. และให้ ก.ตร. แจ้งการ
ดําเนินการนั้นให้ ก.ต.ช. ทราบด้วย
(๒) ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กํ า กั บ ดู แ ล ตรวจสอบ และแนะนํ า เพื่ อ ให้ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ บ ริ ห ารงานบุ ค คลให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติรายงานเกี่ยวกับการสอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการและการปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๔) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือ
ประโยชน์เกื้อกูลอื่นสําหรับข้าราชการตํารวจให้เหมาะสม
(๕) กําหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับสําหรับวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่าง ๆ
(๖) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) พิจารณาอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตํารวจ
(๘) ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่เหมาะสม
หรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีมติสั่งการให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติปฏิบัติการให้ถูกต้องเหมาะสม ถ้าสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติไม่ปฏิบัติการตามมติดังกล่าว ให้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการต่อไป
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ ก.ตร. มอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตราอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
กฎ ก.ตร. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๓๒ เพื่อรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตํารวจ ให้ ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตํารวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอน กฎ ก.ตร. ดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น
กําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๓ กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ และ
ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือกลับเข้ารับราชการสําหรับกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) และต้อง
ไม่เป็นข้าราชการตํารวจ สําหรับกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข)
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ ก.ตร. เป็น
ผู้วินิจฉัย
มาตรา ๓๔ กรรมการข้าราชการตํารวจจะเป็นกรรมการใน ก.ต.ช. ในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่นายกรัฐมนตรี และ
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
มาตรา ๓๕ การเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) ให้ข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่
ผู้กํากับการ พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้เลือก
(๒) กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข) ให้กรรมการข้าราชการตํารวจโดยตําแหน่งตาม
มาตรา ๓๐ (๑) และผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) เป็นผู้เลือกตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร. แล้วเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้นําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมกับกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก)
มาตรา ๓๖ การเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) ให้ประธาน ก.ตร. รับสมัคร
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจัดส่งบัญชีรายชื่อบุคคล
ดังกล่าวโดยเรียงลําดับตามตัวอักษรไปยังผู้มีสิทธิเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ (๑) ก่อนวันเลือก
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ
ก.ตร.
มาตรา ๓๗ ในการเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนมาก
ตามลําดับลงมาตามจํานวนที่กําหนดไว้เป็นผู้ได้รับเลือก
ในกรณีที่มีผู้ได้รับเลือกหลายคนได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลําดับผู้รับเลือกตามจํานวนที่จะพึงมี
ได้ ให้ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจทําการจับสลากเพื่อให้ได้รับเลือกจนครบจํานวน
ให้ ขึ้ น บั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ ซึ่ งไม่ ไ ด้ รั บ เลือ ก ซึ่ ง อยู่ ในอั น ดั บ ถั ดจากผู้ ไ ด้ รั บเลื อ กลงมาตามลํ า ดั บตามจํ า นวนที่ ก.ตร.
เห็นสมควรไว้ด้วย
มาตรา ๓๘ กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และให้ดํารงตําแหน่งได้
เพียงวาระเดียว
ให้ก รรมการข้ าราชการตํ ารวจผู้ ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระปฏิ บัติห น้า ที่ต่อ ไป จนกว่ ากรรมการ
ข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๓๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓
(๒) ก.ตร. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการข้าราชการตํารวจทั้งหมดให้พ้นจาก
ตําแหน่ง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีการกระทําหรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ข้าราชการตํารวจ
(๓) มีเหตุตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๔) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็น
ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) พ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระ ให้ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อในประเภทนั้นตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม ในอันดับแรกเป็นกรรมการข้าราชการตํารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนและให้อยู่ในตําแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุ ณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข) พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้
ดําเนินการเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างโดยให้นําความในมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การดํารงตําแหน่งของกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหน่งแทนหากมีกําหนดเวลาไม่ถึงสองปี
ไม่ให้นับเป็นวาระการดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๓๘
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้ดําเนินการจัดให้มีการ
เลือกกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในหกสิบวันก่อนวันครบวาระ
มาตรา ๔๒ การประชุม ก.ตร. ต้องมีกรรมการข้าราชการตํารวจมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ข้าราชการตํารวจทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการข้าราชการตํารวจ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ให้ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจเป็นผู้เรียกประชุม แต่ในกรณีที่กรรมการข้าราชการตํารวจไม่น้อยกว่าหกคน
ร้องขอให้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจเรียกประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับร้องขอ
ให้ ก.ตร. มีอํานาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ ก.ตร. และของคณะอนุกรรมการตามมาตรา
๓๑ (๙)
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ ก.ตร. มีหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้เสนอ
เรื่องต่อ ก.ตร. แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิกรรมการข้าราชการตํารวจคนหนึ่งคนใดที่จะเสนอ
ลักษณะ ๖
ระเบียบข้าราชการตํารวจ
หมวด ๑
ตําแหน่งและการกําหนดตําแหน่ง
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มาตรา ๔๔ ตําแหน่งข้าราชการตํารวจมีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
(๒) จเรตํารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
(๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
(๔) ผู้บัญชาการ
(๕) รองผู้บัญชาการ
(๖) ผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(๗) รองผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ
(๘) ผู้กํากับการ และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
(๙) รองผู้กํากับการ และพนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการพิเศษ
(๑๐) สารวัตร และพนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการ
(๑๑) รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน
(๑๒) ผู้บังคับหมู่
(๑๓) รองผู้บังคับหมู่
ก.ตร. จะกําหนดให้มีตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยจะให้มีชื่อตําแหน่งใดเทียบกับตําแหน่งตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดย
ให้กําหนดไว้ในกฎ ก.ตร.
การกําหนดตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้มีเฉพาะที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัด และเมื่อหมดความจําเป็นตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ตร. แล้ว ให้ยุบตําแหน่งนั้น
มาตรา ๔๕ ในส่วนราชการต่าง ๆ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะให้มีตําแหน่งข้าราชการตํารวจตําแหน่งใด
จํานวนเท่าใด และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างใด และจะให้มียศหรือไม่ และถ้าให้มียศจะให้มียศใด รวมตลอดถึงการ
ตัดโอนตําแหน่งจากส่วนราชการหนึ่งไปเพิ่มให้อีกส่วนราชการหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. กําหนด โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที่
และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งความมีประสิทธิภาพและการประหยัด
การกําหนดจํานวนตําแหน่งข้าราชการตํารวจตั้งแต่ตําแหน่งผู้บังคับการ พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปในส่วนราชการต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ช. ก่อน
มาตรา ๔๖ ให้ข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๔๔ ได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตามระเบียบที่ ก.ตร. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ในการกําหนดจํานวนเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและการดํารงตน
อยู่ในความยุติธรรมได้อย่างมีเกียรติโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่รัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการฝ่ายอื่นที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมประกอบด้วย
มาตรา ๔๗ ข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งพนักงานสอบสวน ให้ได้รับการเลื่อนตําแหน่งดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานสอบสวน เมื่อดํารงตําแหน่งและได้รับเงินเดือนตามที่ ก.ตร. กําหนด อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว
ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการ
(๒) พนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการ เมื่อดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีและได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ํา
ของระดับ ส.๓ อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการพิเศษ
(๓) พนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการพิเศษ เมื่อดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีและได้รับเงินเดือนถึง
ขั้นต่ําของระดับ ส.๔ อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
(๔) พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีและได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ํา
ของระดับ ส.๕ อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ
(๕) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ เมื่อดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีและได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของ
ระดับ ส.๖ อีกทั้งได้ผ่านการประเมินแล้ว พร้อมทั้งมีตําแหน่งว่างให้ผู้นั้นเป็นพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ในการประเมินพิจารณาเลื่อนตําแหน่งพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้นําปริมาณและคุณภาพของสํานวนการ
สอบสวนมาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร.
การแต่งตั้งพนักงานสอบสวนจะมีจํานวนเท่าใด มีอํานาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาเพียงใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
ระเบียบ ก.ตร.
หมวด ๒
การบรรจุ การแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
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มาตรา ๔๘ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๔๙ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บังคับบัญชาตามที่
กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
มาตรา ๕๐ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร
ให้บรรจุจากบุคคลผู้ได้รับคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. และให้ผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
มาตรา ๕๑ การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง ให้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจ
เอก
(๒) ตําแหน่งจเรตํารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก
ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจโทหรือพลตํารวจเอก
(๓) ตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตํารวจยศ
พลตํารวจโท
(๔) ตําแหน่งผู้บัญชาการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรีหรือ
พลตํารวจโท
(๕) ตําแหน่งรองผู้บัญชาการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี
(๖) ตําแหน่งผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก
ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันตํารวจเอก (พิเศษ) หรือพลตํารวจตรี
(๗) ตําแหน่งรองผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก
หรือพันตํารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันตํารวจเอก (พิเศษ)
(๘) ตําแหน่งผู้กํากับการ และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโทหรือ
พันตํารวจเอก
(๙) ตําแหน่งรองผู้กํากับการ และพนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการพิเศษ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจ
โท
(๑๐) ตําแหน่งสารวัตร และพนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอกขึ้นไป
แต่ไม่สูงกว่าพันตํารวจโท
(๑๑) ตําแหน่งรองสารวัตร และพนักงานสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจตรีขึ้นไปแต่ไม่สูง
กว่าร้อยตํารวจเอก
(๑๒) ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตํารวจยศสิบตํารวจตรีขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าดาบตํารวจ
(๑๓) ตําแหน่งรองผู้บังคับหมู่ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ
การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าด้วยก็ได้
มาตรา ๕๒ ข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๕๑ (๑๒) หรือ (๑๓) อาจได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งและมียศตามมาตรา ๕๑ (๑๑) ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
ข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๕๑ (๑๓) อาจได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและมียศ
ตามมาตรา ๕๑ (๑๒) ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๕๓ การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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(๑) การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๑) ให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อข้าราชการ
ตํารวจ แล้วเสนอ ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๒) (๓) และ (๔) ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตํารวจเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
มาตรา ๕๔ การแต่งตั้ งข้าราชการตํารวจให้ดํ ารงตําแหน่งตั้งแต่มาตรา ๔๔ (๕) ลงมาและเป็นการแต่งตั้งใน
สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือในกองบัญชาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๕) และ (๖) ในสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตํารวจในสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเสนอ ก.ตร.
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ในกรณี เ ป็ น การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการตํ า รวจในกองบั ญ ชาการที่ สั ง กั ด สํ า นั ก งานผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ ใ ห้
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรับฟังข้อเสนอแนะของผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องด้วย
(๒) การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๕) และ (๖) ในกองบัญชาการที่มิไ ด้สังกัด
สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตํารวจในกองบัญชาการนั้นเสนอผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบก่อนแล้วให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ในกรณีที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเห็นว่า การคัดเลือกของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่งยังไม่เหมาะสม ผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติจะทําความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะและเหตุผลเสนอ ก.ตร. เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
(๓) การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่มาตรา ๔๔ (๗) ลงมาในสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติหรือในกองบัญชาการที่มิได้สังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการ
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งจากข้าราชการตํารวจในสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือในกองบัญชาการนั้น แล้วแต่กรณี โดยให้
ผู้บังคับการที่เกี่ยวข้องมีข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบด้วย และหากไม่เป็นที่ยุติ ให้ผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติเป็นผู้ชี้ขาด แต่ในการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่มาตรา ๔๔ (๘) ลงมา ไม่สูงกว่าตําแหน่งเดิม
ภายในกองบังคับการที่สังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือในกองบัญชาการที่มิได้สังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติ ให้ผู้บังคับการเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
การกําหนดขั้นตอนใด ๆ อันจะเป็นการชะลอ จํากัด ตัดทอน หรือยับยั้งการใช้อํานาจของผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๔
(๓) จะกระทํามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามที่ ก.ตร. กําหนด
ในกรณี ก ารแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการตํ า รวจให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ตั้ ง แต่ ม าตรา ๔๔ (๘) ลงมาไม่ สู ง กว่ า ตํ า แหน่ ง เดิ ม ใน
กองบัญชาการที่สังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการเป็นผู้สั่งแต่งตั้งโดยรับฟังข้อเสนอแนะของผู้บังคับ
การที่เกี่ยวข้องด้วย
มาตรา ๕๕ การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่มาตรา ๔๔ (๕) ลงมาจากส่วนราชการหนึ่งไปอีก
ส่วนราชการหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๕) และ (๖) ระหว่างสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติกับกองบัญชาการที่มิได้สังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการที่
เกี่ยวข้องทําความตกลงกัน และให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจระหว่างกองบัญชาการที่มิได้สังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ให้ผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องทําความตกลงกันและให้ผู้บัญชาการที่ประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการตํารวจผู้นั้นเสนอผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติเพื่อนําเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง
ในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องทําความเห็นและเหตุผลของ
ตนเสนอ ก.ตร. เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
(๒) การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่มาตรา ๔๔ (๗) ลงมาระหว่างสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติกับกองบัญชาการที่มิได้สังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการ
ที่เกี่ยวข้องทําความตกลงกัน และให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการที่ประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการตํารวจผู้นั้นเป็น
ผู้สั่งแต่งตั้ง

12
(๓) การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่มาตรา ๔๔ (๗) ลงมาระหว่างกองบัญชาการที่มิได้สังกัด
สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้ ผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องทําความตกลงกั นและให้ผู้บัญชาการที่ประสงค์จะแต่งตั้ ง
ข้าราชการตํารวจผู้นั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเห็นว่าการใช้อํานาจในการแต่งตั้งของผู้บัญชาการไม่เป็นธรรมหรือ
มีกรณีไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ ก.ตร. กําหนดตามมาตรา ๕๗ หรือมีกรณีที่จะต้องดําเนินการทางวินัยและมีความ
จําเป็นต้องให้ข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่มาตรา ๔๔ (๕) ลงมาให้พ้นจากพื้นที่หรือหน้าที่ หรือมีเหตุพิเศษตามที่
ก.ตร. กําหนด ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีอํานาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๕) ลงมาได้
ตามควรแก่กรณี
การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่ง ให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๕) และ (๖) ให้เสนอ ก.ตร. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
มาตรา ๕๗ การคัดเลือก การทําความตกลงกัน การให้ความเห็นชอบ และการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจตามมาตรา
๕๓ (๒) มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงความอาวุโส ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความ
ประพฤติ และความรู้ความสามารถประกอบกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
การคั ด เลื อ กและการแต่ ง ตั้ ง ข้า ราชการตํ า รวจตามวรรคหนึ่ ง ให้ผู้ มี อํ า นาจคั ด เลื อ กหรือ แต่ ง ตั้ง พิ จ ารณาจาก
ข้าราชการตํารวจที่คณะกรรมการคัดเลือกเสนอแนะ
ให้ ก.ตร. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบข้าราชการตํารวจผู้มีสิทธิดํารงตําแหน่งตามมาตรา
๔๔ (๒) ถึง (๑๐) โดยคณะกรรมการคัดเลือกดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรองหัวหน้าหน่วยงานนั้นทุกคน
มาตรา ๕๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๘ ข้าราชการตํารวจผู้ใดมีคุณวุฒิสูงขึ้น และมีสิทธิได้รับเงินเดือนสูงขึ้นตามที่
ก.ตร. กําหนด ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๖๔ เป็นผู้มีอํานาจสั่งเลื่อน
มาตรา ๕๙ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจหรือการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง
ใด ผู้ได้รับการบรรจุหรือได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.ตร. กําหนดตามมาตรา ๔๕ เว้นแต่มี
เหตุผลและความจําเป็น ก.ตร. อาจอนุมัติให้บรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจที่ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่
กําหนดไว้ก็ได้
การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจไปดํารงตําแหน่งอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ไม่ต่ํากว่า
ตําแหน่งเดิม เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็น ก.ตร. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ต่ํากว่าตําแหน่งเดิมเป็นพิเศษเฉพาะ
รายได้
มาตรา ๖๐ ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจตามมาตรา ๕๐ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยมีกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทดลอง การประเมินผลการทดลอง การรายงานผลการทดลองและการยกเว้น
ไม่ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งการสั่งให้ออกจากราชการอันเนื่องมาจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ให้ถือว่าผู้นั้นเคยเป็นข้าราชการตํารวจ แต่ทั้งนี้
ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นที่ได้รับจากทางราชการในระหว่างที่
ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มาตรา ๖๑ การสั่งให้ข้าราชการตํารวจประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใด หรือสํารองราชการใน
ส่วนราชการใด โดยให้พ้นจากตําแหน่งหน้าที่เดิมและโดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหน่งเดิมหรือไม่ก็ได้ ให้ผู้มีอํานาจ
ดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
(๑) นายกรัฐมนตรีสําหรับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
(๒) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสําหรับข้าราชการตํารวจทุกตําแหน่ง
(๓) ผู้บัญชาการสําหรับข้าราชการตํารวจในกองบัญชาการหรือในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
กองบัญชาการ
มาตรา ๖๒ การโอนข้าราชการตํารวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทําได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจ
และส่ว นราชการหรือหน่ว ยงานต้อ งการจะรั บโอนผู้นั้ น โดยให้ ส่ว นราชการหรือหน่ว ยงานที่ข อรั บโอนทํ าความตกลงกั บ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
มาตรา ๖๓ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๔๙ เป็นผู้สั่งบรรจุในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตํารวจหรือการโอนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็น
ข้าราชการตํารวจ ยกเว้นข้าราชการการเมือง ข้าราชการซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพนักงานขององค์กร

13
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ให้กระทําได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและสํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องการจะ
รับโอนผู้นั้น โดยให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติทําความตกลงกับผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม ใน
การนี้ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการตํารวจจะได้รับ ทั้งนี้ ในการดําเนินการรับโอน
การกําหนดตําแหน่ง ชั้นยศและอัตราเงินเดือน และการนับเวลาราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ
ก.ตร.
(๒) การกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ
(ก) ข้าราชการตํารวจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลา
ระหว่างนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ถ้าผู้นั้น
ขอกลับเข้ารับราชการภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันออกจากราชการไปปฏิบัติงานดังกล่าว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
(ข) ข้าราชการตํารวจซึ่งออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องการที่จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติดําเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
(ค) ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตํารวจหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการหรือ
ออกจากงานไปแล้ว แต่ไม่รวมถึงข้าราชการการเมือง ข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ตํารวจ และเมื่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติเห็นสมควรรับบุคคลนั้นกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งข้าราชการตํารวจ ในการนี้
ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการตํารวจจะได้รับ ทั้งนี้ การดําเนินการให้กลับเข้ารับ
ราชการ การกําหนดตําแหน่งชั้นยศ และอัตราเงินเดือน และการนับเวลาราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนด
ในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๖๔ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจระดับ ส.๘ ระดับ ส.๗ และ
ระดับ ส.๖ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. แล้ว
การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจตั้งแต่ระดับ ส.๕ ลงมาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร.
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตํารวจ ให้คํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
การเป็นข้าราชการตํารวจตามรายงานของผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกินสองขั้น ต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ตร. เป็นพิเศษเฉพาะราย
มาตรา ๖๕ ข้าราชการตํารวจผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก.ตร. จะพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได้
มาตรา ๖๖ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
หมวด ๓
เงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มอื่น
มาตรา ๖๗2[๒] อัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
อั ต ราเงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง และการรั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง ของข้ า ราชการตํ า รวจให้ เ ป็ น ไปตามบั ญ ชี ท้ า ย
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เงินประจําตําแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน
ข้าราชการตํารวจตําแหน่งใด จะได้รับเงินประจําตําแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใดให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับ
อัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตรา และไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ และเมื่อได้รับ
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาเพื่อการนั้นแล้ว การปรับให้กระทําโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตรา
เงินเดือนท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละ
2[๒]

มาตรา ๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
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เท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากทําให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็น
สิบบาทและมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้เข้าอันดับและขั้น ระดับและชั้น ระดับและขั้น หรือชั้นและขั้น แล้วแต่
กรณี ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กําหนด
และให้มีผลเป็นการแก้ไขขั้นหรือชั้นเงินเดือนข้าราชการตํารวจที่กําหนดไว้ในกฎหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๖๘ ให้ข้าราชการตํารวจได้รับเงินเดือนดังต่อไปนี้
(๑) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของ
ระดับ ส. ๙
(๒) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส. ๘
(๓) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส. ๗
(๔) ข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส. ๖
(๕) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกอัตราเงินเดือนพันตํารวจเอก (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๕ ถึง ส.๖3[๓]
(๖) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๔ ถึง ส.๕4[๔]
(๗) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๓ ถึง ส.๔5[๕]
(๘) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๒ ถึง ส.๓6[๖]
(๙) ข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก ร้อยตํารวจโท และร้อยตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๑ ถึง ส.๓7[๗]
(๑๐) ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๓ ถึง ส.๓8[๘]
(๑๑) ข้าราชการตํารวจยศจ่าสิบตํารวจอัตราเงินเดือนจ่าสิบตํารวจ (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๒ ถึง ป.๓9[๙]
(๑๒) ข้าราชการตํารวจยศจ่าสิบตํารวจ สิบตํารวจเอก สิบตํารวจโท และสิบตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป. ๑
(๑๓) ข้าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจสํารอง ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ. ๑
ให้ข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือนในขั้นต่ําของระดับนั้นๆ ในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือ
ต่ํากว่าขั้นต่ําหรือสูงกว่าขั้นสูงของระดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
ข้าราชการตํารวจตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นกว่าที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้น
ดังกล่าวและการรับเงินประจําตําแหน่งไว้ด้วย
ข้าราชการตํารวจตาม (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของระดับที่ตนได้รับอยู่
ในขณะนั้นในปีงบประมาณใด หากผ่านการประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าที่
แล้ว ให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นตามที่กําหนดไว้ใน (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) แล้วแต่กรณี อีกหนึ่งระดับ
โดยเริ่มต้นให้ได้รับเงินเดือนในขั้นใกล้เคียงไม่ต่ํากว่าเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม10[๑๐]
การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการได้รับเงินเดือน
ภายหลังผ่านการประเมิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กําหนด11[๑๑]
มาตรา ๖๙ ข้ า ราชการตํ ารวจอาจได้ รั บ เงิ นเพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ว คราวตามภาวะเศรษฐกิ จ ทั้ ง นี้ ตามจํ า นวน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๗๐ ข้าราชการตํารวจอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มอื่น หรือเงินช่วยเหลือตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด
มาตรา ๗๑ ข้าราชการตํารวจอาจได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ หรือตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
3[๓]

มาตรา ๖๘ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๖๘ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
5[๕]
มาตรา ๖๘ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
6[๖]
มาตรา ๖๘ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
7[๗]
มาตรา ๖๘ (๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
8[๘]
มาตรา ๖๘ (๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
9[๙]
มาตรา ๖๘ (๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
10[๑๐]
มาตรา ๖๘ วรรคสี่ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
11[๑๑]
มาตรา ๖๘ วรรคห้า เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
4[๔]
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หมวด ๔
การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ตําแหน่งข้าราชการตํารวจในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่างลง
หรือผู้ดํารงตําแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้สั่งให้ข้าราชการตํารวจซึ่งเห็นสมควรรักษา
ราชการแทนในตําแหน่งนั้นได้
(๑) นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
(๒) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สําหรับตําแหน่งตั้งแต่จเรตํารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่าลงมา
(๓) ผู้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่า สําหรับตําแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการ พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น
(๔) ผู้บังคับการ หรือตําแหน่งเทียบเท่า สําหรับตําแหน่งตั้งแต่ผู้กํากับการ พนักงานสอบสวน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น
ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งให้ข้าราชการตํารวจผู้ใดรักษาราชการแทนและมีผู้ดํารงตําแหน่งรองของตําแหน่งนั้น ให้
ผู้ดํารงตําแหน่งรองเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยของตําแหน่งดังกล่าว ให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้รักษาราชการแทนในตําแหน่งนั้น ถ้ามีผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือผู้ช่วย
หลายคน ให้ผู้มีอาวุโสตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีทั้งผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือผู้ช่วย หรือ
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ก็ให้ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรผู้มีอาวุโสตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ข้าราชการตํารวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๕๑ (๒) (๓) (๔) (๕)
และ (๖) เป็นการย้อนหลัง การปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อํานาจในตําแหน่งเดิมที่ได้กระทําไปก่อนมีประกาศพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นอันใช้ได้
มาตรา ๗๓ นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ
และการดําเนินการด้านอื่นที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
คําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดในกิจการของแต่ละกองบัญชาการ ให้ผู้บัญชาการของแต่ละกองบัญชาการนั้น
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ในการปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ผู้บัญชาการจะมอบหมายให้รองผู้บัญชาการ
ปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีหน้าที่กํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง และให้มี
อํานาจแนะนําและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการหรือการระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อํานาจของ
ผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่ง ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะระงับการใช้อํานาจของผู้บัญชาการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวและ
ใช้อํานาจนั้นด้วยตนเองก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ต.ช. กําหนด
มาตรา ๗๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การ
อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
จะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบ
อํานาจไว้ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานอาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือ
ผู้ช่วยหรือผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานถัดลงไปตามลําดับหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าหรือ
ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในส่วนราชการหรือในหน่วยงานนั้นปฏิบัติราชการแทนได้
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งให้ทําเป็นหนังสือ และให้ผู้มอบอํานาจมีหน้าที่แนะนํา กํากับ และติดตามการปฏิบัติ
ราชการของผู้รับมอบอํานาจ และในกรณีที่เห็นว่าผู้รับมอบอํานาจปฏิบัติราชการในเรื่องใดโดยไม่สมควร ให้มีอํานาจแก้ไขการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจนั้นได้
เมื่อมีการมอบอํานาจแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารง
ตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจไว้เป็นกรณี ๆ ไป
มาตรา ๗๕ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา ๗๒ มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
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ในกรณีที่ กฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บัง คั บ ประกาศ คํ าสั่ ง หรื อมติค ณะรัฐ มนตรีแ ต่ง ตั้งให้ ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ งใดเป็ น
กรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอํานาจและหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอํานาจและหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทน
การสั่งให้รักษาราชการแทนให้มีผลนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่และให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือตําแหน่ง
ผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใด
ที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปแล้วในระหว่างเป็นผู้รักษาราชการแทน
มาตรา ๗๖ ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้อํานาจหรือ
หน้าที่ใดเป็นของปลัดกระทรวง การใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ให้ถือเป็นอํานาจและหน้าที่ของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
หมวด ๕
วินัยและการรักษาวินัย
มาตรา ๗๗ ข้าราชการตํารวจต้องถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และ
จรรยาบรรณของตํารวจตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. และต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด
กฎ ก.ตร. ตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๘ การกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ การไม่รักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามใน
เรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของตํารวจ และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
(๒) ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์
ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
(๓) ต้องรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ ผู้น้อย
(๔) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
(๕) ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็น
ผู้สั่งให้กระทํา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกัน
ในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ หรือในการ
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อยโดยห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือ
ข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
(๙) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
(๑๐) ต้องไม่กระทําการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตํารวจ
(๑๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จ
ด้วย
(๑๒) ต้องไม่ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร
(๑๓) ต้องไม่กระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
(๑๔) ต้องไม่กระทําด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการบังคับผู้บังคับบัญชาเป็นทางให้เสียระเบียบแบบแผนวินัย
ตํารวจ
(๑๕) ต้องไม่กระทําหรือละเว้นการกระทําใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือทําให้เสียระเบียบแบบแผน
ของตํารวจ
(๑๖) ต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสียความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน
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(๑๗) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(๑๘) กระทําการหรือไม่กระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๗๙ การกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่การกระทําดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้ง
หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(๓) เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทําร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๔) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรือให้รับ
โทษที่หนักกว่าโทษจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) กระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๖) กระทําหรือละเว้นการกระทําใด ๆ รวมทั้งการกระทําผิดตามมาตรา ๗๘ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง
(๗) กระทําการหรือไม่กระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๘๐ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
วิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และการป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร.
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรจะกล่าวหาว่าข้าราชการตํารวจผู้ใดกระทําผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
ทันทีตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๖
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้และตามหมวด ๖ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่า
ผู้นั้นกระทําผิดวินัย
มาตรา ๘๑ เมื่อมีความจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาวินัยและปราบปรามข้าราชการ
ตํารวจผู้ก่อการกําเริบ หรือเพื่อบังคับข้าราชการตํารวจผู้ละทิ้งหน้าที่ให้กลับทําหน้าที่ของตนผู้บังคับบัญชาอาจใช้อาวุธหรือ
กําลังบังคับได้ และถ้าได้กระทําโดยสุจริตตามสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ช่วยเหลือไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทาง
อาญา
เมื่อมีเหตุดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาจะต้องรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามลําดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติโดยเร็ว
มาตรา ๘๒ โทษทางวินัยมี ๗ สถาน ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ทัณฑกรรม
(๓) กักยาม
(๔) กักขัง
(๕) ตัดเงินเดือน
(๖) ปลดออก
(๗) ไล่ออก
การลงโทษภาคทัณฑ์ ได้แก่ การลงโทษแก่ผู้กระทําผิดอันควรต้องรับโทษสถานหนึ่งสถานใด แต่มีเหตุอันควรปรานี
จึงเพียงแค่แสดงความผิดผู้นั้นให้ปรากฏไว้
การลงโทษทัณฑกรรม ได้แก่ การให้ทํางานโยธา การให้อยู่เวรยาม นอกจากหน้าที่ประจํา หรือการให้ทํางาน
สาธารณประโยชน์ซึ่งต้องไม่เกินหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน
การลงโทษกักยาม ได้แก่ การกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สมควรตามที่จะกําหนด
การลงโทษกักขัง ได้แก่ การขังในที่จัดไว้เพื่อควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือหลายคนรวมกันตามที่จะได้มีคําสั่ง
การลงโทษกักยามหรือกักขังจะใช้งานโยธาหรืองานอื่นของทางราชการด้วยก็ได้แต่ต้องไม่เกินหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน
มาตรา ๘๓ การลงโทษข้าราชการตํารวจให้ทําเป็นคําสั่งโดยระบุในคําสั่งด้วยว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด
และมาตราใด
วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
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หมวด ๖
การดําเนินการทางวินัย
มาตรา ๘๔ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตํารวจผู้ใดกระทําผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชา
รีบดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่
ในการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง
ข้อเท็จจริงภายในเวลาที่กําหนด ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยให้สั่งยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๖ แล้วแต่กรณีทันที
มาตรา ๘๕ เมื่อข้าราชการตํารวจถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชานําสํานวนการ
สืบสวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๘๔ มาพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙
มาตรา ๘๖ เมื่อข้าราชการตํารวจถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการ
สอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะ
ระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหา เมื่อดําเนินการแล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้กระทําผิดวินัย ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ แล้วแต่กรณี ถ้าฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทํา
ผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง
ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ข้าราชการตํารวจตําแหน่งต่างกันถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันให้ผู้มีอํานาจสําหรับ
ผู้ถูกกล่าวหาที่มีตําแหน่งในระดับสูงกว่าเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๐๑ และผลการ
สอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการสั่งการตามผลการสอบสวนโดยไม่ต้อง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือดําเนินการสอบสวนใหม่ แต่ทั้งนี้ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําสืบแก้ข้อ
กล่าวหาได้ด้วย
มาตรา ๘๗ หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาเกี่ยวกับการสืบสวน และการสอบสวนที่ต้องดําเนินการตามมาตรา
๘๔ และมาตรา ๘๖ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
ในการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ ให้พิจารณา
สั่งการให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันได้รับสํานวน เว้นแต่มีเหตุจําเป็นตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ซึ่งทําให้การ
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน
หกสิบวัน ในการนี้ หากยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ข้าราชการตํารวจผู้ถูกกล่าวหากลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อน และให้ถือว่าไม่เป็น
ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสืบสวนหรือสอบสวน แล้วแต่กรณี นับแต่วันครบกําหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าการพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้นจะ
เสร็จสิ้นและมีคําสั่ง
ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสืบสวนหรือ
สอบสวนก็ได้
มาตรา ๘๘ เมื่อมีเหตุจําเป็นจะต้องกักตัวข้าราชการตํารวจ ซึ่งถูกกล่าวหาไว้เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน เช่น
จะหลบหนี หรือจะไปทําร้าย หรือข่มขู่ผู้เสียหายหรือพยาน ให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจกักตัวข้าราชการตํารวจนั้นระหว่าง
ดําเนินการสอบสวนได้เท่าที่จําเป็นแก่การสอบสวน แต่ต้องไม่เกินอํานาจลงโทษกักขังของผู้สั่งกักตัวและต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ในกรณีที่ข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่งถูกลงโทษกักยามหรือกักขังให้หักจํานวนวันที่ถูกกักตัวออกจากระยะเวลา
กักยามหรือกักขังด้วย และในกรณีที่ถูกลงโทษทัณฑกรรม ให้ถือว่าการถูกกักตัวเป็นการรับโทษสําหรับความผิดนั้นแล้ว
มาตรา ๘๙ ข้าราชการตํารวจผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม
กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการ
พิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยัง
ไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษทัณฑกรรม
ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้กระทําผิดวินัยควรได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอํานาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ของตนที่มีอํานาจ เพื่อให้พิจารณาดําเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าว
ตักเตือนก็ได้
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การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาจะมีอํานาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษได้
เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๙๐ ข้าราชการตํารวจผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งลงโทษปลดออก
หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษ
ต่ํากว่าปลดออก
การพิจารณาสั่งลงโทษของผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ (๒) (๓) และ (๔) ให้ผู้มีอํานาจดังกล่าวตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณากลั่นกรองเสนอ โดยคณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรองหัวหน้าหน่วยงานนั้นทุกคน ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
ผู้ถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ
มาตรา ๙๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตํารวจผู้ใดแล้ว ให้รายงานการดําเนินการทาง
วินัยต่อผู้บังคับบัญชาที่มีตําแหน่งเหนือผู้ดําเนินการทางวินัยและผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ในกรณีที่ผู้บั งคับบั ญชาที่ ไ ด้รั บรายงานตามวรรคหนึ่ งเห็ นว่าการยุติ เรื่อง การงดโทษหรือการลงโทษเป็ นการ
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอํานาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น ลดโทษลงเป็นสถานโทษหรือ
อัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดยให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามควรแก่
กรณี ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคําสั่งเดิมให้ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที่เห็นว่าควรดําเนินการอย่างใด
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรมก็ให้มีอํานาจดําเนินการหรือสั่งดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี โดย
การสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น ต้องไม่เกินอํานาจของตนตามมาตรา ๘๙ และการเพิ่มอัตราโทษเมื่อรวมกับ
อัตราโทษเดิมต้องไม่เกินอํานาจนั้นด้วย ถ้าเกินอํานาจของตน ก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นตามลําดับเพื่อให้พิจารณา
ดําเนินการตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ ถ้าเห็นว่าการจะสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษนั้นกรณีเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้
รายงานต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อให้พิจารณาดําเนินการ
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามมาตรา ๘๙ สั่งยุติเรื่อง หรือสั่งงดโทษข้าราชการตํารวจผู้ใดไปแล้ว แต่
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเห็นว่ากรณีเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือเมื่อได้รับรายงานที่ผู้บังคับบัญชาตามวรรคสอง
เห็นว่ากรณีเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๘๖ แต่ถ้าเป็น
กรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ ไว้แล้ว ก็ให้ดําเนินการตามมาตรา ๙๐
เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีคําสั่งใหม่ และในคําสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษ
เดิมด้วย พร้อมทั้งระบุวิธีการดําเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคําสั่งเดิมรับโทษที่เพิ่มขึ้นหรือกลับคืนสู่ฐานะเดิม แล้วแต่กรณี ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๙๒ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือสั่งให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการใน
เรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ตร. พิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่ ให้ ก.ตร. มีอํานาจสอบสวน
เพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่ในเรื่องนั้นได้ตามความจําเป็นโดยจะสอบสวนเองหรือตั้งอนุกรรมการหรือให้คณะกรรมการสอบสวน
สอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่แทนก็ได้ หรือกําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญที่ต้องการทราบส่งไป เพื่อให้คณะกรรมการ
สอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได้ด้วย
ในการดําเนินการตามมาตรานี้ให้นํามาตรา ๙๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๓ ให้ผู้สืบสวน กรรมการสืบสวน และกรรมการสอบสวน เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
และให้กรรมการสอบสวนมีอํานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่
เกี่ยวกับอํานาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอํานาจเรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
มาตรา ๙๔ ข้าราชการตํารวจผู้ใดถูกสอบสวนในกรณีการกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีกรณีที่ถูกชี้มูล
ความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้แล้ว แม้ต่อมาข้าราชการตํารวจผู้นั้น
จะออกจากราชการไปแล้วก็ให้ทําการสอบสวนต่อไปได้ แต่ต้องดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันออกจาก
ราชการ
การดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ
เว้นแต่กรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม หรือกักขัง
ก็ให้งดโทษนั้นเสีย
มาตรา ๙๕ ข้าราชการตํารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือ
ต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มี
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อํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยว่าผู้นั้นมิไ ด้
กระทําผิดหรือกระทําผิดไม่ถึงกับถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่นก็ให้ผู้มี
อํ า นาจดั ง กล่ า วสั่ งให้ ผู้ นั้ น กลั บ เข้ า รั บ ราชการในตํ า แหน่ ง เดิ ม หรื อ ตํ า แหน่ งในระดั บ เดี ย วกั น ที่ ผู้ นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการตํารวจผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว หากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื่น
ตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๘๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา ๘๖ ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับคําสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือได้รับคําสั่งให้ออกจากราชการด้วย
เหตุใด ๆ ที่มิใช่เป็นการลงโทษ ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการตํารวจตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน
เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการและ
ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการและ
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๙๖ ข้าราชการตํารวจผู้ใดมีกรณีที่อาจถูกสืบสวนหรือสอบสวนว่ามีการกระทําผิดวินัยแต่ไ ด้ออกจาก
ราชการก่อนดําเนินการสืบสวนหรือสอบสวน หากภายหลังได้กลับเข้ารับราชการใหม่ภายในห้าปี ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี
อํานาจตามมาตรา ๗๒ ดําเนินการสั่งให้มีการสืบสวนหรือสอบสวนต่อไป
หมวด ๗
การออกจากราชการ
มาตรา ๙๗ ข้าราชการตํารวจออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๙๙
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา
๑๐๓
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร.
การออกจากราชการของข้าราชการตํารวจเฉพาะผู้ที่ต้องรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๙๘ ผู้ใดได้รับบรรจุเข้าเป็นข้าราชการตํารวจ หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๔๘ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรา ๔๕ ตั้งแต่ก่อนได้รับการบรรจุ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา
๗๒ สั่งให้ออกจากราชการ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจหน้าที่และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากทางราชการก่อนมีคําสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็น
การสั่งให้ออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
มาตรา ๙๙ ข้าราชการตํารวจผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้น
ไปชั้นหนึ่ง เพื่อให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ในกรณีที่ข้าราชการตํารวจขอลาออกเพื่อดํารงตําแหน่งที่กําหนดโดยรัฐธรรมนูญตําแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร.
เห็นว่าจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสามเดือนนับแต่วันขอลาออกก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับยั้งการลาออกจากราชการ
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร.
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มาตรา ๑๐๐ ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้ แต่ในการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน นอกจาก
ให้ทําได้ในกรณีที่ระบุไว้ในมาตราอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว ให้ทําได้ใน
กรณีต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) เมื่อข้าราชการตํารวจผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ําเสมอ
(๒) เมื่อข้าราชการตํารวจผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
(๓) เมื่อข้าราชการตํารวจผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๔๘ (๑) (๔) (๕) หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
(๔) เมื่อข้าราชการตํารวจผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๑๐๑ ข้าราชการตํารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
ผู้บังคับบัญชาตําแหน่งตั้งแต่ผู้กํากับการหรือเทียบเท่าผู้กํากับการขึ้นไปเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการ
เสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอํานาจดังกล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้
และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย เมื่อได้มีการสอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการหรือผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า สมควรให้ออกจากราชการ ก็ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอเรื่องต่อผู้มีอํานาจตาม
มาตรา ๗๒ เพื่อพิจารณาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได้
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทําการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๘๖ ในเรื่องที่จะต้อง
สอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ ได้สอบสวนไว้แล้ว ผู้มีอํานาจตามวรรคหนึ่งจะใช้สํานวน
การสอบสวนนั้นมาพิจารณาดําเนินการโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๑๐๒ เมื่อข้าราชการตํารวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตามมาตรา
๘๖ แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นั้นกระทําผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น
หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได้
มาตรา ๑๐๓ เมื่อข้าราชการตํารวจผู้ใดถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย
แก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได้
มาตรา ๑๐๔ ในการออกจากราชการของข้ า ราชการตํ า รวจตํ า แหน่ ง ตั้ ง แต่ ผู้ บั ง คั บ การ พนั ก งานสอบสวน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป หากเป็นกรณีการออกจากราชการตามมาตรา ๙๗ ให้นายกรัฐมนตรีนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
การพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการตํารวจ ตําแหน่งผู้บั ญชาการตํารวจแห่งชาติ จเรตํารวจแห่งชาติ และรอง
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือตําแหน่งเทียบเท่า ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง
เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย
หมวด ๘
การอุทธรณ์
มาตรา ๑๐๕ ข้าราชการตํารวจผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์ได้ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ถู ก สั่ ง ลงโทษภาคทั ณ ฑ์ ทั ณ ฑกรรม กั ก ยาม กั ก ขั ง หรื อ ตั ด เงิ น เดื อ น ให้ อุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง ดั ง กล่ า วต่ อ
ผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงโทษ แต่ในกรณีที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.
(๒) กรณีถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ ก.ตร.
การอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง
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ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ที่ทําให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้
ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
หมวด ๙
การร้องทุกข์
มาตรา ๑๐๖ ข้าราชการตํารวจผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อ
ตนให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ กฎหมาย หรื อ เกิ ด จากการปฏิ บั ติ โ ดยมิ ช อบของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต่ อ ตน ผู้ นั้ น อาจร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาหรือ ก.ตร. แล้วแต่กรณี เพื่อขอให้แก้ไขได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด ๘ ให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามที่
กําหนดไว้ในหมวดนั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์ เหตุแห่งการร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ
ก.ตร.
หมวด ๑๐
เครื่องแบบตํารวจ
มาตรา ๑๐๗ ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตํารวจ รวมทั้งการแต่งว่าจะสมควรอย่างไร เมื่อไร และ
โดยเงื่อนไขประการใดนั้น ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดแต่งเครื่องแบบตํารวจโดยไม่มีสิทธิ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปี
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทําภายในเขตซึ่งประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน
หรือเพื่อกระทําความผิดอาญา ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
มาตรา ๑๐๙ ข้าราชการตํารวจผู้ใดแต่งเครื่องแบบตํารวจในขณะกระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีกําหนดโทษจําคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี
มาตรา ๑๑๐ ผู้ใดแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตํารวจและกระทําการใด ๆ อันทําให้ราชการ
ตํารวจถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง หรือทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ราชการตํารวจ หรือทําให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนเป็นตํารวจ
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทําภายในเขตซึ่งประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน
หรือเพื่อกระทําความผิดอาญา ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
มาตรา ๑๑๑ ในการแสดงภาพยนตร์ ละคร หรื อ การแสดงอื่ น ใดทํ า นองเดี ย วกั น ที่ ป ระสงค์ จ ะเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชน หากผู้แสดงประสงค์จะแต่งเครื่องแบบตํารวจ หรือแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตํารวจ ให้ผู้ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบการแสดงนั้นหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายแจ้งต่อหัวหน้าสถานีตํารวจแห่งท้องที่ที่จะทําการแสดงเช่นว่านั้นทราบ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง
ลักษณะ ๗
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
มาตรา ๑๑๒ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนเพื่อการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
มาตรา ๑๑๓ กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๒) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือมูลนิธิ
(๓) ดอกผลที่เกิดจากกองทุน
คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้นําเงินค่าเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่เป็นอํานาจของข้าราชการตํารวจและเงินค่าปรับตาม
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เฉพาะส่วนที่จะต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้เป็นของกองทุนโดยไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้
แผ่นดินก็ได้
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เงิน ดอกผลและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๑๔ เงิ น ดอกผลและทรั พ ย์ สิ น ที่ ป ระกอบขึ้ น เป็ น กองทุ น จะต้ อ งจั ด การเพื่ อ ประโยชน์ ภ ายในขอบ
วัตถุประสงค์ของกองทุน
มาตรา ๑๑๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสํานัก
งบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วย
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจํานวนสองคน เป็นกรรมการ
ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจเป็นเลขานุการคนหนึ่ง และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
มาตรา ๑๑๖ คณะกรรมการบริหารกองทุน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และตามนโยบายที่ ก.ต.ช. กําหนด
(๒) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจในการ
ทําหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ระเบียบดังกล่าวเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ช. แล้ว ให้ใช้บังคับได้
(๓) จั ด วางระบบบั ญ ชี ใ ห้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานตามที่ ก รรมการซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทนสํ า นั ก งบประมาณและผู้ แ ทน
กรมบัญชีกลางเสนอแนะ
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ่ายเงินของกองทุน
(๕) ออกระเบียบกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
(๗) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งในการบริหารกองทุน
(๘) รายงานสถานะการเงินและบริหารกองทุนต่อ ก.ต.ช.
มาตรา ๑๑๗ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินและบัญชี ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีของกองทุน
เสนอต่อ ก.ต.ช. และกระทรวงการคลัง
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๑๘ ให้ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติขึ้นใหม่
ทั้ ง นี้ โดยให้ สํ า นั ก งานกํ า ลั ง พล สํ า นั ก งานส่ ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง สํ า นั ก งานแผนงานและงบประมาณ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ สํานักงานเลขานุการกรม กองการเงิน กองการต่างประเทศ กองคดี และกองวิชาการ ซึ่งเป็น
ส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตามมาตรา ๑๐ (๑)
สําหรับส่วนราชการนอกจากนั้น ให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ (๒) ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาหรือ
กฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๐ กําหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดเป็นข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป
ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตํารวจอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งเคยรับราชการ
เป็นข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดมียศตํารวจหรือว่าที่ยศตํารวจลําดับใดตามที่ระบุไว้ในกฎหมายอื่นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ใช้ยศตํารวจหรือว่าที่ยศตํารวจลําดับนั้นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดเป็นพลตํารวจสํารองพิเศษ พลตํารวจพิเศษ และพลตํารวจสมัครตําแหน่งลูกแถวหรือเทียบลูก
แถวในส่วนราชการใดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน และดํารงตําแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ใน
ส่วนราชการนั้นของสํานักงานตํารวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๒ ตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการหรือเทียบผู้ช่วยผู้บัญชาการในส่วนราชการใดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ที่ได้รับการกําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้เป็นตําแหน่งรองผู้บัญชาการหรือเทียบรอง
ผู้บัญชาการในส่วนราชการนั้นของสํานักงานตํารวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
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ผู้ใดดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการหรือเทียบผู้ช่วยผู้บัญชาการในส่วนราชการใดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการหรือเทียบรอง
ผู้บัญชาการในส่วนราชการนั้นของสํานักงานตํารวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
บรรดาตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการหรือเทียบผู้ช่วยผู้บัญชาการที่ปรับเป็นตําแหน่งรองผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้ ก.ตร. ดําเนินการให้มีการยุบเลิกให้เหลือจํานวนเท่าที่จําเป็น และให้นําตําแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ยุบเลิก
ดังกล่าวไปเพิ่มเป็นตําแหน่งและอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๔๔ (๖) ลงมา
มาตรา ๑๒๓ ข้าราชการตํารวจผู้ใดมีกรณีก ระทํ าผิ ดวินั ยหรื อกรณีที่ สมควรให้อ อกจากราชการอยู่ ก่อนวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ส่วนการสอบสวนการพิจารณา และการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือ
ให้ออกจากราชการ ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่
(๑) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จ
(๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณีนั้น เป็นอันใช้ได้
กรณีที่ได้มีการส่งเรื่องหรือนําสํานวนสอบสวนเสนอหรือส่งให้คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง หรือ ก.ตร.
พิจารณาตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง หรือ ก.ตร. พิจารณาเรื่องนั้นยัง
ไม่เสร็จ ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดถูกสั่ง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ ออก หรือ ถูกสั่งให้อ อกตามพระราชบัญญั ติระเบีย บ
ข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๐๕
ผู้ใดมีสิทธิร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัย
ตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ได้ตามมาตรา ๑๐๖
มาตรา ๑๒๕ ให้ดําเนินการสรรหากรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติโดยตําแหน่งตามมาตรา ๑๗ (๑) ปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อน และให้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้บังคับ
ในการสรรหานั้น ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกเมื่อคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติตามมาตรา ๑๗
เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๒๖ ให้ดําเนินการเลือกกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
มาตรา ๑๒๗ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาหรือออกกฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อกําหนด ประกาศ หรือยังมิได้มีมติเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ก.พ. ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือกรณีที่กําหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๘ การใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการหรือเคยดําเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตํารวจ
กฎหมายว่าด้วยวินัยตํารวจ กฎหมายว่าด้วยยศตํารวจ และกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบตํารวจ ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับและมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ จะดําเนินการได้ประการใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. กําหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมาย

