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พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗

เหตุผลในการใช

๑. กม.ตํารวจที่มีอยูใชเปนเวลานานไมเหมาะสมกับปจจุบัน

    และมีอยูหลายฉบับ จึงนํามารวมไวเปนฉบับเดียว

๒. การแบงสวนราช สง.ผบ.ตร. กับ บช.

๓. มี ก.ต.ช.เพ่ือกําหนดนโยบาย ก.ตร.บริหารงานบุคคล

๔. กําหนดตําแหนงขาราชการตํารวจประเภทไมมียศ

๕. กําหนดตําแหนงพนักงานสอบสวน

๖. จัดใหมีกองทุนเพ่ือสนับสนุนและพัฒนางานสืบสวนสอบสวน



(มาตรา 10) 

โครงสรางสํานักงานตํารวจแหงชาติ

การบรรจุ การแตงตั ้ง การเลื ่อนขั้นเงินเดือน และการเลื ่อนยศถือเปนกระบวนการ

บริหารงานบุคคลที่สําคัญของสํานักงานตํารวจแหงชาติ   เพื่อใหไดบุคลากรที่ดี เหมาะสม และ

สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  ทั้งนี้การจะทําความเขาใจใน

รายละเอียดเร่ืองการบริหารงานบุคคลดังกลาว จะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติเสียกอน  ซึ่งตามความในมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547  ไดแบง

สวนราชการของสาํนกังานตํารวจแหงชาติไว ดังนี้

1. สํานกังานผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ

2. กองบัญชาการ  

โดยการแบงสวนราชการตาม 1 เปนกองบัญชาการหรือการจัดตั้งกองบัญชาการ ตาม 2 

ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  และการแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยาง

อื่นใหออกเปนกฎกระทรวงและใหกําหนดอํานาจหนาที่ไวในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนั้น

แลวแตกรณี



โครงสรางสํานักงานตํารวจแหงชาติ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

สง.ผบ.ตร.



มาตรา ๕ ใหนายกรฐัมนตร ีรกัษาการตาม พ.ร.บ.นี้

          มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.นี้

มาตรา ๖ สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสวนราชการเปนนิติบุคคลอยูใน

            บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่

   - รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย

         - ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ

             - ปองกนัและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา

             - รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชน

               และความม่ันคงของราชอาณาจักร

         - ชวยเหลือพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

 



  . การแตงต้ัง ผบ.ตร.

      - นายกรฐัมนตรีคัดเลือกรายชื่อขาราชการตํารวจเสนอ ก.ต.ช.

      - ก.ต.ช.พิจารณาใหความเห็นชอบ

      - นายกรฐัมนตรีนําความกราบบงัคมทูลโปรดเกลาแตงต้ัง

        ( มาตรา ๕๑ การแตงต้ังขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนง

          ผบ.ตร.จะไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงต้ังจากขาราชการ

          ตํารวจยศ พล.ต.อ.)



มาตรา ๔๔ ตําแหนงขาราชการตํารวจมีดังตอไปนี้

  (๑) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

  (๒) จเรตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

  (๓) ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

  (๔) ผูบัญชาการ

  (๕) รองผูบัญชาการ

 ( ๖) ผูบังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเชีย่วชาญพิเศษ

  (๗) รองผูบังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ

(  ๘) ผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวฒุิ

 (๙) รองผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ

( ๑๐) สารวัตร และพนกังานสอบสวนผูชํานาญการ

 (๑๑) รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน

 (๑๒) ผูบังคับหมู

( ๑๓) รองผูบังคับหมู



  มาตรา ๕๑ การแตงต้ังขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนง ใหแตงต้ังตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(๑) ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังจากขาราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก

(๒) ตําแหนงจเรตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังจากขาราชการตํารวจยศพลตํารวจโทหรือพล
ตํารวจเอก

(๓) ตําแหนงผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังจากขาราชการตํารวจยศพลตํารวจโท(๔) ตําแหนงผูบัญชาการ จะไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังจากขาราชการตํารวจยศพลตํารวจตรีหรือพลตํารวจโท

(๕) ตําแหนงรองผูบัญชาการ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังจากขาราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี

(๖) ตําแหนงผูบังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังจากขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกซึ่งไดรบัอัตรา
เงินเดือนพนัตํารวจเอก (พเิศษ) หรือพลตํารวจตรี

(๗) ตําแหนงรองผูบังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ ใหแตงต้ังจากขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกหรือพันตํารวจเอกซึ่งไดรับอัตราเงินเดือนพัน
ตํารวจเอก (พเิศษ)

(๘) ตําแหนงผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ ใหแตงต้ังจากขาราชการตํารวจยศพันตํารวจโทหรือพนัตํารวจเอก

(๙) ตําแหนงรองผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ ใหแตงต้ังจากขาราชการตํารวจยศพันตํารวจโท

(๑๐) ตําแหนงสารวัตร และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ ใหแตงต้ังจากขาราชการตํารวจยศรอยตํารวจเอกขึ้นไปแตไมสูงกวาพันตํารวจโท

(๑๑) ตําแหนงรองสารวัตร และพนักงานสอบสวน ใหแตงต้ังจากขาราชการตํารวจยศรอยตํารวจตรีขึ้นไปแตไมสูงกวารอยตํารวจเอก

(๑๒) ตําแหนงผูบังคับหมู ใหแตงต้ังจากขาราชการตํารวจยศสิบตํารวจตรีขึ้นไปแตไมสูงกวาดาบตํารวจ

(๑๓) ตําแหนงรองผูบังคับหมู ใหแตงต้ังจากขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ

การแตงต้ังขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเทียบเทาดวยก็ได



อํานาจหนาที่ของตาํรวจ

  มาตรา ๖ สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสวนราชการมีฐานะเปนนิติบคุคล

อยูในบงัคับบญัชาของนายกรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

 (๑) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัช

ทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทน

พระองค และพระราชอาคันตุกะ

(๒) ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจซึ่ง

ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา



(๓) ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา

(๔) รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชนและความ
มั่นคงของราชอาณาจักร

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ขาราชการตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ

(๖) ชวยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติการตาม
อํานาจหนาทีต่าม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ



• ในกรณีที่มกีฎหมายกําหนดความผิดทางอาญาข้ึนสําหรับการกระทําใด

เปนการเฉพาะ และตกอยูภายใตอํานาจหนาที่ของขาราชการตํารวจ

หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติตาม (๓) (๔) หรือ (๕) จะตรา

  พระราชกฤษฎีกาโอนอํานาจหนาที่ตาม (๓) (๔) หรือ (๕) เฉพาะในสวนที่

เกี่ยวกบัความผิดทางอาญาดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวน ใหเปนอํานาจ

หนาที่ของหนวยงานหรือพนักงานเจาหนาที่อ่ืนใดก็ได



• มาตรา 14 วรรค ๒ ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ หรือ

 คําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี ในเร่ืองใดกาํหนดใหการดําเนนิการใด

เปนอํานาจของอธิบดีหรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหผูบัญชาการมี

อํานาจเชนวานั้นในฐานะเปนอธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในกองบัญชาการ ทั้งนี้ 

ตามหลักเกณฑที่ ก.ต.ช. กาํหนด



อํานาจหนาที่

• คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ

                ( ก.ต.ช.)
• คณะกรรมการขาราชการตํารวจ

                 ( ก.ตร.)



- หมวด 5 การรักษาวนิยั   

- หมวด 6 การดาํเนินการทางวนิยั    

   หมวด 7 การออกจากราชการ  

   หมวด 8 การอุทธรณ   

  หมวด 9 การรองทุกข
•  



พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547

หมวด 5 วินยัและการรักษาวนิยั

 ม.77ขาราชการตํารวจตองถือปฏบิติัตามกม., ระเบียบ , มติครม. และจรรยาบรรณ
ของตํารวจตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. และตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้

 ม.78(1)-(18)ประเภทของวินัยไมรายแรง

ม.79(1)-(7)ประเภทของกรณีวินัยรายแรง

ม.80ผบ.มีหนาที่เสริมสราง,พัฒนา,ปองกันการกระทําผิดวินัยและดําเนินการทางวินัย
แกผูใตฯ / วิธีการเสริมสราง,พัฒนา,ปองกันเปนไปตามระเบียบก.ตร. เม่ือมีมูลให
ผบ.ดําเนินการทางวินัยทันที  ผบ.ละเลยถือวาผิดวินัย

ม.81เพื่อบังคับปราบตํารวจที่กอการกําเริบหรือละทิ้งหนาที่ใหกลับทําหนาที่ ผบ.อาจ
ใชอาวุธหรือกําลังบังคับได ถาสุจริตตามสมควรแกเหตุไมตองรับผิดทั้งแพงและ
อาญา / ใหรายงานตามลําดับจนถึงผบ.ตร.โดยเร็ว

ม.82โทษ7สถาน ภาคทณัฑ,ทัณฑกรรม,กักยาม,กักขงั,ตัดเงินเดือน,ปลด,ไลออก

ม.83 การลงโทษใหทําเปนคําส่ัง วิธีออกคําส่ังเปนไปตามกฏก.ตร.



หมวด 6 การดาํเนินการทางวินัย
• ม.84 เม่ือมีการกลาวหาหรือสงสัยใหผบ.รีบสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องตนวามีมูลควร

กลาวหาทําผิดวินัยหรือไม ใหแจงเร่ือง,ใหชี้แจงขอเท็จจริง  ไมมีมูลใหส่ังยุติ ถามีมูลให

ดําเนินการตามม.85(นําสํานวนสืบฯมาส่ังการ)หรือตามม.86(ต้ังกก.รายแรง)

• ม.86 เม่ือถูกกลาวหาทําผิดวินัยรายแรงใหต้ังคณะกก.ขึ้นสอบสวน/ผบ.ตามม.72เปนผู

ส่ังต้ัง (ผบก.สําหรับผกก.ลงมา,ผบช.สําหรับผบก.ลงมา,ผบ.ตร.สําหรับรองผบ.ตร.ลง
มา) ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานเพื่อใหชี้แจงและนําสืบแก ถาฟงไมได

ใหส่ังยุติ     ฟงไดใหดําเนินการตามม.89(ลงโทษไมรายแรง)  หรือม.90(ลงโทษรายแรง) 

/ผูถูกกลาวหาหลายคนตําแหนงตางกันใหผบ.ของผูที่ตําแหนงสูงกวาเปนผูส่ังต้ัง / ต้ัง

สอบตามม.101(หยอน) ถาผลสอบเปนรายแรง  สามารถส่ังไดเลยไมตองต้ังกก.ใหมแต

ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานและใหโอกาสชี้แจงนําสืบแก



• ม.87ผบ.ผูมีอํานาจตองพิจารณาส่ังการใน240วันนับแตรับสํานวน เวนมีเหตุ

จําเปนตามระเบียบก.ตร. ขยายได2คร้ังๆละไมเกิน60วัน ไมเสร็จใหกลับคืนสู

ฐานะเดิมและไมถือวาอยูระหวางสืบหรือสอบนับแตวันครบดังกลาว / ผิดชัด

แจงตามกฏก.ตร.จะดําเนินการทางวินัยโดยไมสืบหรือสอบก็ได

• ม.88กักตัวผูถูกกลาวหาได(จะหลบหนี,จะทํารายขมขู)ไมเกินอํานาจกักขัง

ของผูส่ังและไมเกิน15วัน/ ลงโทษกักขังกักยามหรือทัณฑกรรมใหหักออก

• ม.89ผิดไมรายแรงใหลงโทษภาคทัณฑ,ทณัฑกรรม,กักยาม,กักขงั,ตัด

เงินเดือน/ มีเหตุลดหยอนก็ลดโทษได/ ผบ.เห็นวาควรไดรับโทษสูงกวาที่ตนมี

อํานาจส่ัง ใหรายงานผบ.ที่มีอํานาจเพื่อส่ัง/ ผิดเล็กนอยและมีเหตุควรงดโทษ 

จะงดโทษโดยทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได/ อํานาจ

ลงโทษเปนไปตามกฏก.ตร. 



•  กฎ ก.ตร. ระเบียบ ก.ตร. เชน กฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง

• ระเบียบฯไมเกีย่วกับคดี เชน ลักษณะ 1 บทที่ 12  วิธีปฏิบัติเมื่อ

ขาราชการตํารวจกระทําผิดทางอาญา    บทที่ 13  การรายงานเมื่อ

ตองคดีคาํส่ัง ตร.ตางๆ

• รัฐธรรมนญู 

 ม.31 ทหาร ,ตํารวจ ,ขาราชการฯยอมมสิีทธิและเสรีภาพ

เชนเดียวกบับคุคลทั่วไป เวนแตที่จํากัดไวในกม.หรือกฎทีอ่อกโดยอาศัย

อํานาจตามกม. เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง ,วนิัย ,จริยธรรม



• หมวด8 การอุทธรณ

ม.105 ถูกส่ังลงโทษหรือถูกส่ังใหออก มีสิทธิอุทธรณ  โทษไมรายแรง  

อุทธรณตอผบ.ของผบ.ที่ส่ังลงโทษ   ถา ผบ.ตร.เปนผูส่ังใหอุทธรณตอ ก.ตร. 

โทษรายแรงอุทธรณตอ ก.ตร.  ตองอุทธรณภายใน 30 วันนับแตทราบ

พิจารณาอุทธรณภายใน 240 วันนับแตไดรับ        หลักเกณฑ วิธีการ และ

การพิจารณา ใหเปนไปตามกฏ ก.ตร.

• หมวด9 การรองทุกข

ม.106 เม่ือเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนไมถูกตองตาม

ระเบียบ กฎหมาย หรือโดยมิชอบอาจรองทุกขตอผูบังคับบัญชาหรือก.ตร.

เพื่อขอใหแกไขได หลักเกณฑ วิธีการ เหตุ และการพิจารณาใหเปนไปตามกฏ 

ก.ตร.
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