
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักวิชำกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ของ 
คณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย 

ในคณะกรรมกำรวิชำกำรของวุฒิสภำ 



 



ก 

บทสรุปผู้บริหาร 

   ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นกฎหมายที่มีความส าคัญและเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ                
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และในกระบวนการตรากฎหมายถือเป็นหน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภาที่จะต้องร่วมพิจารณากลั่นกรองกฎหมายฉบับดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้
สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบข้อมูลความรู้และสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. .... เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวของสมาชิกวุฒิสภา เมื่อมีการ
เสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในคณะกรรมการวิชาการ
ของวุฒิสภา จึงได้ด าเนินการพิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ของคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... ซึ่งแต่งตั้งตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและมีมติเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยในการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....                              
คณะอนุกรรมการได้ด าเนินการพิจารณาจากร่างพระราชบัญญัติฉบับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๓ เป็นหลักในการพิจารณา ร่วมกับฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....  และได้เชิญบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพ่ือให้ข้อมูล  
และความเห็นต่าง ๆ เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ส าหรับด าเนินการจัดท า
รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ขึ้นเพ่ือเผยแพร่เป็นความรู้
ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยรายงานประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา สาระส าคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ส่วนที่ ๒ เปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. .... ส่วนที่ ๓ ข้อสังเกตและความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และ
ส่วนที่ ๔ ข้อสังเกตและความเห็นของคณะอนุกรรมการ  ในการนี้คณะอนุกรรมการได้พิจารณา
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....ทั้งสองฉบับประกอบกัน พร้อมทั้งน า
ข้อสังเกตและความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิมาประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแล้ว เห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... มีประเด็นพิจารณาหลักที่ส าคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้ ๑. ประเด็น
การปรับโครงสร้างคณะกรรมการต่างๆ ๒. ประเด็นการจัดประเภทข้าราชการต ารวจ ๓. ประเด็นการยุบ
หน่วยงานบางหน่วยของต ารวจ ๔. ประเด็นการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ ๕. ประเด็นการก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายและเลื่อน
ต าแหน่งข้าราชการต ารวจ ซึ่งรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 



ข 

ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นข้อมูล
ส าหรับประกอบการพิจารณาในเบื้องต้นของสมาชิกวุฒิสภา 

  ทั้งนี้  เมื่อวันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ โดยให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตัดร่างมาตรา ๑๕๒ วรรคสอง
ออกตามความเห็นของกระทรวงการคลังแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วยว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้  ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ ไปเพ่ือคณะกรรมการประสานงาน                       
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการสืบสวน สอบสวน 
การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา ตามนัยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ                
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว และให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเร่งรัดจัดท ารายละเอียด
การขอจัดตั้งกองทุนเพ่ือการสืบสวนสอบสวนการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 
เสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลังต่อไป และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. …. ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้เสนอรัฐสภาต่อไป ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามมติที่ประชุมร่วมที่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
เป็นประธาน โดยได้เพ่ิมบทเฉพาะกาลไว้ในร่างมาตรา ๑๖๖ วรรคท้าย เพ่ือเร่งรัดให้ ก.ตร. ก าหนดการ
ประเมินความพึงพอใจในการบริการประชาชนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้              
ใช้บังคับ และตัดร่างมาตรา ๑๕๒ วรรคสอง ออก ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ แล้ว (ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ฉบับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ และฉบับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๔ เป็นร่างฉบับเดียวกัน แต่แตกต่างกันตรงที่ฉบับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
ได้ปรับปรุงร่างโดยตัดร่างมาตรา ๑๕๒ วรรคสอง ออก และเพิ่มเติมมาตรา ๑๖๖ วรรคท้ายขึ้น) 
 

คณะอนุกรรมการดา้นกฎหมาย 
ในคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 













 



สารบัญ 

 หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร 

ส่วนที่ ๑  ความเป็นมา สาระส าคัญของร่างพระราชบญัญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 

     ก 

๑. ความเป็นมา ๑ 
๒. สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญตัิต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ๕ 

ส่วนที่ ๒ เปรียบเทยีบร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ...  
๑. ประเด็นข้อแตกต่างของร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ระหว่างฉบบัคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิต ารวจแหง่ชาติ พ.ศ. .... 
และรา่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....  
กับฉบับมติคณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๖๓ 

๑๐ 

๒. ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแหง่ชาติ พ.ศ. ....  
ระหว่างฉบบัคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิต ารวจแหง่ชาติ พ.ศ. ....  
และรา่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....  
กับฉบับมติคณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๖๓ 

๑๙ 

ส่วนที่ ๓ ข้อสังเกตและความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  
๑. ศาสตราจารย ์ดร.อุดม รฐัอมฤต กรรมการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิต ารวจแหง่ชาต ิพ.ศ. ....  

และรา่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... 
๕๙ 

๒. พลต ารวจโท ศานติย์ มหถาวร สมาชิกวุฒิสภา ๖๑ 
๓. นกัวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ๖๑ 
๔. ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ๖๘ 

ส่วนที่ ๔ สรุปประเด็นข้อสงัเกตและความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  
-  สรุปประเด็นข้อสังเกตและความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ๗๑ 

ภาคผนวก  
- ร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (ฉบบัคณะกรรมการพิจารณารา่งพระราชบัญญัติ

ต ารวจแห่งชาต ิพ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญตัิการสอบสวนคดอีาญา พ.ศ. ....) 
 

- ร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (ฉบบัมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๖๓)  
  
  



  



ส่วนที่ ๑ 

ความเป็นมา สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 

--------------------------- 
 

ความเป็นมา 
-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ง ด้านกระบวนการ

ยุติธรรม (๔) บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับต ารวจในเรื่องหน้าที่ อ านาจและภารกิจ  
ของต ารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจ                
ให้เกิดประสิทธิภาพ และมาตรา ๒๖๐ บัญญัติว่าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการปฏิรูปประเทศ 
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี 

-  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) จ านวน ๓๖ คน โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์  
เป็นประธานกรรมการ ใช้เวลาพิจารณาประมาณหนึ่งปี  ได้มีการเสนอขอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ 
การปฏิรูปต ารวจ ๓ ด้าน ประกอบด้วย 

๑. ด้ านการบริหารงานบุคคล ได้แก่  การแต่ งตั้ ง โยกย้ ายต ารวจที่ เป็ นธรรมให้
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) มีหน้าที่ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์และให้คณะกรรมการ
ข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) ซึ่งมีผู้บัญชาการส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานในการเลือก 
ผู้บัญชาการส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นไปตามกฎ ก.ตร. โดยยึดระบบ
คุณธรรมและความรู้ความสามารถประกอบกัน พร้อมทั้งให้มีคณะกรรมการร้องทุกข์ ต ารวจ (ก.รท.) 
ส าหรับต ารวจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแต่งตั้ง โยกย้าย มีการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ 
ตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน และมีหลักประกันค่าตอบแทน 

๒. ด้านอ านาจหน้าที่และภารกิจต ารวจ จะต้องมีการกระจายอ านาจแบบบูรณาการ 
ให้กองบัญชาการที่มหีนา้ที่ปราบปรามอาชญากรรมใน ๑ ปีกองบัญชาการอื่นใน ๓ ปีให้มีคณะกรรมการ
อิสระเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนต ารวจ (กอ.ตร.) โดยมีคณะกรรมการท้ังที่เคยเป็นและไม่เคยเปน็ต ารวจ
ท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อสาธารณะ ลดภารกิจของต ารวจที่เป็น
ภารกิจรอง โดยเพ่ิมอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้ส่วนราชการอื่นภายในเวลา ๓ ปีและ ๕ ปี
ตลอดจนเตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมาย และภารกิจที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน  

๓. ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนคดีอาญา ให้มีโครงสร้างและต าแหน่งของ
พนักงานสอบสวน ในระดับสถานีต ารวจ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ
สามารถเลื่อนไหลได้ ไม่สามารถเปลี่ยนสายงาน เว้นแต่ระดับรองสารวัตร หัวหน้าสถานีผู้รับผิดชอบ
ส านวน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายโดยให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจเก็บตัวอย่าง 
ดีเอ็นเอ 
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-  คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการ 
ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
(ต ารวจ) เสนอ โดยมีข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งความเห็นของหน่วยงาน                 
ที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณา ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปตรวจพิจารณา และต่อมา
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. .... โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเสนอ 

-  คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้ตรวจพิจารณา  
ร่างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยเห็นว่าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา
และเป็นไปตามมาตรา ๒๕๘ ง ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) จึงได้ยกร่างขึ้นใหม่ รวมทั้งจัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... ขึ้น เพ่ือเป็นกฎหมายกลางใช้กับการสอบสวน 
ของพนักงานสอบสวนที่เป็นข้าราชการต ารวจไว้เป็นการเฉพาะ จึงขอให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติยืนยัน
ให้ความเห็นชอบการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ ซึ่งต่อมา เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้แจ้งไม่เห็นพ้องด้วยกับบทบัญญัติบางประการโดยมีข้อสังเกตของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติส่งกลับไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

-  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ได้แจ้งส านักงานต ารวจ
แห่งชาติกรณีเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ  เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็น
และข้อสังเกตหลายประการ และต่างจากความเห็นและข้อเสนอของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีค าสั่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติทั้งสอง
ฉบับไปพิจารณาร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานศาล
ยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  ส านักนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่ง เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....  
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ และต่อมาคณะกรรมการดังกล่าวได้เชิญส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณา  และเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๓ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวเสร็จแล้ว 
และขอให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติแจ้งยืนยันให้ความเห็นชอบไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

-  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งยืนยันเห็นชอบในหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว และเมื่อวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้ส่งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตทิั้ง ๒ ฉบับ จ านวน ๑๔ ประเด็นไปยังส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

-  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีการเชิญประชุมหารือ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตร ีเป็นประธาน และมีผู้แทนส่วนราชการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุม ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงมหาดไทย
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และส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
(ป.ย.ป.) เป็นต้นเข้าร่วมประชุม โดยหารือประเด็นต่างๆ ตามข้อสังเกตของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 

-  ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส่งข้อเสนอของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ น าเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
เพื่อพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

-  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติเสนอ โดยให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตัดร่างมาตรา ๑๕๒ วรรคสองออก ตามความเห็น
ของกระทรวงการคลังแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภา
ต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วยว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น
เพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ให้ส่ง 
ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ไปเพ่ือคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรี             
มีมติเกี่ยวกับการจัดตัง้กองทุนเพ่ือการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
ทางอาญา ตามนัยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว และให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเร่งรัดจัดท ารายละเอียดการขอจัดตั้งกองทุนเพ่ือการสืบสวนสอบสวน  
การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา เสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหาร                
ทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีตามความเห็นของกระทรวงการคลังต่อไป 

- เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. …. ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้เสนอรัฐสภาต่อไป ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ปรับปรุงให้เป็นไปตามมติที่ประชุมร่วมที่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน โดยได้เพิ่ม
บทเฉพาะกาลไว้ในรา่งมาตรา ๑๖๖ วรรคท้าย เพื่อเร่งรัดให้ ก.ตร. ก าหนดการประเมนิความพึงพอใจใน
การบริการประชาชนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และตัดร่างมาตรา 
๑๕๒ วรรคสอง ออก ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กนัยายน 
๒๕๖๓ แล้ว และให้เสนอรัฐสภาต่อไป ทั้งนี้ ให้ส่งความเห็นและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียนไปยังคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประสานการพิจารณา   
ในชั้นคณะกรรมาธิการของรัฐสภาต่อไป 

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

-  เมื่อมิถุนายน ๒๕๖๓ เกิดกระแสข่าวกรณีคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและ              
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม               
ทางอาญา ถึงกรณีค าสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนดังกล่าว ต่อมาเมื่อ วันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส านักนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ                     
ข้อกฎหมาย กรณีคาสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ               



๔ 

วิชา มหาคุณ เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดี
ดังกล่าวและเสนอแนะแนวทางเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่              
เพ่ือประโยชน์ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ การปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
ตลอดจนเสนอข้อแนะน าอื่นใดโดยไม่ก้าวล่วงหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในคดี
ดังกล่าวแล้วรายงานนายกรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน 

-  เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีค าสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน ได้เสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการส่วนหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ          
ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....  
โดยสรุปเห็นว่าปัญหาบางประการที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และอาจมีผลกระทบต่อเนื่องไปยังหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม คือ 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะการสอบสวนล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ในการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวจะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขกฎหมาย                    
ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนฟ้องร้องคดีอาญาที่ล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ                   
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนี้ 

ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 

คณะกรรมการเห็นสมควรปฏิรูปต ารวจให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา ๒๕๘ ง.  
ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งก าหนดให้
ข้าราชการต ารวจมีหลักประกันและได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย โดยจะต้องน าเกณฑ์
อาวุโสและเกณฑ์ความรู้ความสามารถพิจารณาประกอบกัน และให้มีการแยกสายงานอย่างชัดเจน 
เพื่อให้งานสอบสวนซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ 
โดยไม่ถูกครอบง าหรือแทรกแซงโดยผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตหรือใช้อ านาจหน้าที่ 
โดยมิชอบได้โดยง่าย ทั้งนี้ เป็นหลักการที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  
ที่ยกร่างโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 
๒๖๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... 
(แต่งตั้งตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

 

*********************** 

 

 

 

 



๕ 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  

 

หลักการ 

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ เพ่ือให้การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการต ารวจ  
และการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติไว้ 

เหตุผล 

โดยที่มาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมให้เกิดผล ในการด าเนินการบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อ านาจ และภารกิจของต ารวจ
ให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรม
ในการแต่งตั้งและโยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ ตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการ
พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องค านงึถงึอาวุโสและความรู้ ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการ
ต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ
และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ                         
โดยโอนย้ายภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักออกจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติสามารถปฏิบตัิหน้าที่ที่เป็นภารกิจหลักและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มสายงานต่าง ๆ เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจในแต่ละกลุ่มสายงาน สามารถเจริญเติบโตตาม
กลุ่มสายงานด้วยความรู้ความช านาญในสายงานของตน การก าหนดกระบวนการในการแต่งตั้งและ
เลื่อนต าแหน่งไว้ให้ชัดเจน โดยค านึงถึงอาวุโส ความรู้ความสามารถ และความพึงพอใจ ในบริการที่
ประชาชนได้รบั ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งการก าหนดระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นที่พ่ึงของข้าราชการต ารวจ ในการ
ปลดเปลื้องทุกข์ของข้าราชการต ารวจที่เกิดจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนต ารวจ เพ่ือเป็นกลไกส าหรับประชาชนในการร้องเรียนการปฏิบัติที่ไม่ชอบของข้าราชการ
ต ารวจอันเป็นการปลดเปลื้องทุกข์ของประชาชนที่เกิดจากการกระท าของต ารวจ ตลอดจนให้ท้องถิ่น               
มีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ โดยการให้เงินอุดหนุนแก่สถานีต ารวจเพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต ารวจในสถานีต ารวจนั้น และจัดตั้งกองทุนเพ่ือการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา เพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต ารวจ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

 



๖ 

สาระส าคัญ  

ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. …. เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ                 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา 
๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่ ง สคก. ได้ปรับปรุงให้ เป็นไปตามมติที่ประชุมร่วมที่มี                        
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน โดยได้เพ่ิมบทเฉพาะกาลไว้ในร่างมาตรา ๑๖๖ 
วรรคท้าย เพ่ือเร่งรัดให้ ก.ตร. ก าหนดการประเมินความพึงพอใจในการบริการประชาชนให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ และตัดร่างมาตรา ๑๕๒ วรรคสอง ออก  
ตามความเหน็ของกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ แล้ว รายละเอียดดังนี้    

๑. หน้าที่และอ านาจของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ(ตช.) ก าหนดหน้าที่และอ านาจของ ตช.            
ไว้เช่นเดิม แต่มีการก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือโอนภารกิจที่ไม่ใช่ภารกจิที่ไมใ่ช่ภารกิจหลักของ ตช. ได้แก่ 
ภารกิจของกองบังคับการต ารวจรถไฟ ภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภารกิจงานจราจรเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวก
ในการจราจร การกวดขันวินยัจราจร และการบังคับใช้กฎหมายว่าดว้ยการจราจรทางบกในความผิดฐาน
จอดรถโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไปให้แก่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
นั้นโดยตรงรับไปด าเนินการ และโอนอัตราก าลังนั้นไปปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นภารกิจหลักของ ตช. เพ่ือให้
การปฏิบัติภารกิจของต ารวจสอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจอย่างแท้จริ ง และให้บริการแก่ประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               
ในการรับโอนภารกิจไปด าเนินการ จึงมีการก าหนดระยะเวลาในการโอนภารกิจแต่ละภารกิจที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดให้ ก.ตร. พิจารณาทบทวนหน้าที่และอ านาจของ ตช. หรือข้าราชการต ารวจ
ในส่วนที่มีกฎหมายก าหนดให้  ตช. หรือข้าราชต ารวจมีหน้าที่ เกี่ยวกับการอนุญาตหรือการ                    
จดทะเบียน โดยหากพิจารณาแล้วเห็นว่าที่มีความจ าเป็นต้องก าหนดให้ ตช. หรือข้าราชการต ารวจ                
มีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายดังกล่าวไว้ ให้รายงานเหตุผลและความจ าเป็นต่อคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาเพื่อพิจารณา    

๒. การจัดระเบียบราชการใน ตช. ก าหนดให้ในการแบ่งส่วนราชการของ ตช. อย่างน้อย 
ต้องมีหน่วยงาน ดังนี้ กองบัญชาการต ารวจนครบาลและต ารวจภูธรภาค กองบังคับการต ารวจนครบาล
และต ารวจภูธรจังหวัด และสถานีต ารวจ เพ่ือให้ความส าคัญแก่หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการบริการ  
และอ านวยความยุติธรรมแกป่ระชาชนโดยตรง และก าหนดให้ ตช. ต้องจัดอัตราก าลังให้แก่สถานีต ารวจ
และต ารวจภูธรจังหวัดตามล าดับให้ครบถ้วนตามกรอบอัตราก าลังก่อน รวมทั้งได้ก าหนดระดับของ
สถานีต ารวจออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ สถานีต ารวจที่มีผู้ก ากับการ และสถานีต ารวจที่มีรองผู้ก ากับการ
หรือต าแหน่งเทียบเท่า โดยค านึงถึงปริมาณงาน ความหนาแน่นของประชากรในเขตรับผิดชอบ  
จ านวนอัตราก าลังและสถานที่ตั้งของสถานีต ารวจ เพ่ือเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ 
แก่ประชาชน    

๓. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจ ก าหนดหลักการในการบริหารงานบุคคล                     
ของข้าราชการต ารวจเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้        
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  ๓.๑ แบ่งข้าราชการต ารวจออกเป็น ๒ ประเภท คือ ข้าราชการต ารวจที่มียศ และ
ข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ   

    ๓.๒ แบ่งสายงานออกเป็น ๕ กลุ่มสายงาน คือ กลุ่มสายงานบริหาร กลุ่มสายงาน
อ านวยการและสนับสนุน กลุ่มสายงานสอบสวน กลุ่มสายงานป้องกันและปราบปราม และกลุ่มสายงาน
วิชาชีพเฉพาะ เพื่อให้เกิดการสร้างความเชีย่วชาญในการปฏิบตัิหน้าที่ของข้าราชการต ารวจในแต่ละสาย
งานและเป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายงานนั้น ๆ    

    ๓.๓ ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้งและการเลื่อนต าแหน่งไว้ให้ชัดเจน
ในกฎหมายว่าการจะแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดจะต้องเป็นข้าราชการต ารวจยศใด และ
เคยด ารงต าแหน่งใดมาแล้วจ านวนกี่ปี และในการแต่งตั้งจะต้องค านึงถึงความอาวุโสในการด ารง
ต าแหน่ง ความรู้ความสามารถที่มีผล ต่อการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับ 
และมีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เพ่ือเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาและ
ท าให้ข้าราชการต ารวจสามารถมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน    

    ๓.๔ ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้งและการเลื่อนต าแหน่งของสายงาน
สอบสวนไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้พนักงานสอบสวนสามารถเติบโตก้าวหน้าในสายงานตามความรู้
ความสามารถได้     

   ๓.๕ ก าหนดให้ข้าราชการต ารวจสามารถร้องทุกข์ ต่อ ก.พ.ค.ตร. ในกรณีที่เห็นว่าตน
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเรียงล าดับอาวุโสหรือในการแต่งตั้ง รวมทั้งก าหนดบทลงโทษผู้ที่ให้ ขอให้ 
หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือแอบอ้างอ านาจของบุคคลใด หรือเรียก รับ ยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือกระท าการใดอันมิชอบ เพื่อให้มีการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งผู้ใดให้ด ารง
ต าแหน่ง โดยระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี    

  ๓.๖ ก าหนดห้ามมใิห้สั่งใหข้้าราชการต ารวจที่สังกดัสถานีต ารวจ หรือต ารวจภูธรจังหวัด
ไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่น เว้นแต่ในค าสั่งนั้นจะสั่งให้ข้าราชการต ารวจอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานีต ารวจแทน เพื่อให้ความส าคัญแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
โดยตรง นอกจากนี้ หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มาปฏิบัติราชการติดต่อกันเกินสิบห้าวัน
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต ารวจผู้นั้น เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังที่มี
อยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    

๔. คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ ก าหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.)                       
ท าหน้าที่ทั้งในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารราชการต ารวจและก ากับดูแล ตช.                   
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบแบบแผน รวมทั้ง
ก าหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจ และจัดระบบราชการต ารวจ 
ก ากับดูแลการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการต ารวจของผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้และกฎ ก.ตร. โดยเคร่งครัด ตลอดจนดูแลการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการต ารวจไปให้
สถานีต ารวจให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และก ากับดูแลการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการ             
ในหน่วยปฏิบัติให้เพียงพอ โดยมีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เป็นประธานกรรมการ                          
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มีกรรมการที่เป็นข้าราชการต ารวจ ได้แก่ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
และจเรต ารวจแห่งชาติ มีกรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน ๕ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการ ก.พ. อัยการสูงสุด และเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม และมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๖ คน ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกกรรมการ ก.ตร. 
ผู้ทรงคุณวุฒิไว้ให้ชัดเจนในกฎหมาย รวมทั้งก าหนดห้ามผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใดสั่งการ ข่มขู่ หรือชักจูง
ด้วยประการใด ๆ เพื่อให้เลือกหรือมิให้เลือกผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นหลักประกัน
ในการได้มาซึ่งกรรมการ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเป็นอิสระ โดยปราศจากการครอบง าหรือ                   
การแทรกแซง    

๕. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ (ก.พ.ค.ตร.) เพื่อเป็นที่พ่ึงของข้าราชการต ารวจในการปลดเปลื้องทุกข์
ของข้าราชการต ารวจที่เกิดจากผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่และอ านาจในการเสนอแนะต่อ ก.ตร. เพ่ือให้ 
ก.ตร. ด าเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ และพิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบ
คุณธรรม ซึ่ง ก.พ.ค.ตร. จะประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 คนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับ
การคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก ก.พ.ค.ตร. และเป็นผู้ซึ่งสามารถท างานได้เต็มเวลา เพ่ือให้
คณะกรรมการดังกล่าวมีความเป็นอิสระจากส านักงานต ารวจแห่งชาติและ ก.ตร.   

๖. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต ารวจ ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนต ารวจ (ก.ร.ตร.) มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนหรือ             
ไม่ได้รับความเป็นธรรมของประชาชนจากการกระท าหรือไม่กระท าการของข้าราชการต ารวจอันมิชอบ 
หรือการประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมและเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของต ารวจ กระท าผิดวินัย หรือละเมิด
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ เพ่ือเป็นกลไกในการปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ประชาชน             
อันเกิดจากข้าราชการต ารวจ โดย ก.ร.ตร. ประกอบด้วยประธานและกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมจ านวน ๙ คน และมีจเรต ารวจแห่งชาติ               
เป็นกรรมการและเลขานุการ    

๗. การให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริหารงานใน ตช. โดยก าหนดให้ ตช. จัดระบบ
บริหารงานให้เหมาะสมกับความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน และก าหนดให้เงินอุดหนุนที่ อปท. 
จัดสรรให้แก่สถานีต ารวจให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจและกิจการ                  
ในสถานีต ารวจนั้น โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นหรือชุมชน 
กองบัญชาการต ารวจนครบาลหรือต ารวจภูธรจังหวัดจะจัดให้มีแผนหรือมาตรการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นหรือ
ชุมชน โดยในการจัดท าแผนหรือมาตรการดังกล่าวให้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ 
หัวหน้าสถานีต ารวจ อปท. และชุมชน และเมื่อ ก.ตร. และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนหรือ
มาตรการดังกล่าวแล้ว ให้ สงป. และ ตช. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนหรือมาตรการ
ดังกล่าว 
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๘. กองทุนเพ่ือการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด                    
ทางอาญา จัดตั้งกองทุนเพ่ือการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทาง
อาญา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ   

๙. บัญชีอัตราเงินเดือน ปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง               
ในการรับเงนิเดือนของข้าราชการต ารวจ โดยตัดอัตราเงินเดือนขั้นต่ าในระดับที่ไม่ได้มีการรับในอัตรานั้นออก 
แต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนแต่อย่างใด 

 

********************************** 

 



๑๐ 
 

ส่วนที่ ๒ 
เปรียบเทียบรา่งพระราชบญัญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 
--------------------------------- 

 

  ๑. ประเด็นข้อแตกต่างของร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ระหว่างฉบับคณะกรรมการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา               

พ.ศ. ....  กับฉบับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓  

๑. บทนิยาม มาตรา ๔ ค าว่า “ประธานกรรมการ” และ “กรรมการ” หมายความว่า ประธาน
กรรมการข้าราชการต ารวจ และ“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการข้าราชการต ารวจ ร่างฉบับ
คณะรัฐมนตรีฯ ได้แก้ไขปรับปรุงบทนิยามจากร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ที่แต่เดิม
หมายความว่า ประธานกรรมการต ารวจแห่งชาติ และกรรมการต ารวจแห่งชาติ  

๒. หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการต ารวจไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่บุคคลส าคัญซึ่งมิใช่
พระบรมวงศานุวงศ์ เฉพาะบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งที่ ก.ตร. ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ
เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวร้องขอ ซึ่งเมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งแล้วต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่เดิม 
ซึ่งมีก าหนดไว้ในร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ แต่ร่างฉบับคณะรัฐมนตรีมีการตัดออก (ร่างฉบับ
คณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๕๗) 

๓. ประเภทต ารวจมียศและไม่มียศ มาตรา ๘ ก าหนดให้ข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ หมายถึง 
ข้าราชการต ารวจในกลุ่มสายงานอ านวยการและสนับสนุน และกลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะ ตามมาตรา 
๕๓ (๒) และ (๕) โดยแก้ไขปรับปรุงให้กลุ่มสายงานต ารวจที่ไม่มียศมีความชัดเจนขึ้นจากร่างฉบับ
คณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา ๙ ข้าราชการต ารวจที่ ไม่มียศ ได้แก่  ข้าราชการต ารวจ              
ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การแพทย์ การพยาบาล การพิสูจน์หลักฐาน และการสอนในกองบัญชาการ
ศึกษา โรงเรียนนายร้อยต ารวจ หรือสถาบันการศึกษาอื่นในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ เฉพาะที่
เกี่ยวกับการสอนวิชาที่ ก.ตร. ก าหนด หรือหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

๔. การแบ่งส่วนราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติ มาตรา ๑๒ อย่างน้อยต้องมีส่วนราชการ 
ดังนี้ (๑) กองบัญชาการต ารวจนครบาล และต ารวจภูธรภาค (๒) กองบังคับการต ารวจนครบาล และ
ต ารวจภูธรจังหวัด (๓) สถานีต ารวจ โดยแก้ไขปรับปรุงให้การแบ่งส่วนราชการครอบคลุมถึง
กองบัญชาการต ารวจนครบาลและกองบังคับการต ารวจนครบาล ซึ่งร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ 
มาตรา ๑๓ ไม่ได้ก าหนดถึงกองบัญชาการต ารวจนครบาลและกองบังคับการต ารวจนครบาลไว้ 



๑๑ 
 

๕. การแบ่งระดับสถานีต ารวจ มาตรา ๑๓ แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ  (๑) สถานีต ารวจที่มีหัวหน้า
สถานีต ารวจด ารงต าแหน่งผู้ก ากับการ  (๒) สถานีต ารวจที่มีหัวหน้าสถานีต ารวจด ารงต าแหน่งรอง                  
ผู้ก ากับการ หรือต าแหน่งเทียบเท่า โดยแก้ไขปรับปรงุจากร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาฯ จากเดิมที่มี 
๓ ระดับ เป็น ๒ ระดับ ร่างเดิม มาตรา ๑๔ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้ (๑) สถานีต ารวจระดับเล็ก  
(๒) สถานีต ารวจระดับกลาง และ (๓) สถานีต ารวจระดับใหญ่ 

๖. คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) มาตรา ๑๔ ก าหนดให้มี ก.ตร. จ านวน ๑๗ คน 
โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ                       
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ๗ คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๖ คน ซึ่งเคยรับราชการต ารวจ ๓ คน และ              
ไม่เคยเป็นข้าราชการต ารวจ ๓ คน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                   
ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการต ารวจ มาจากประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ                     
โดยต าแหน่งหารือร่วมกันเสนอชื่อจ านวน ๖ คนแล้วให้ข้าราชการต ารวจเลือกให้เหลือ จ านวน ๓ คน 
โดยมีการแก้ไขปรับปรุงชื่อ “คณะกรรมการต ารวจแห่งชาติ” เป็น “คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ” 
และปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยลดจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเคยเป็นต ารวจ
จ านวน ๖ คนเหลือ ๓ คน และปรับปรุงที่มาของข้าราชการต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นต ารวจ              
(ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา ๑๕ ให้มี ก.ตร.จ านวน ๒๒ คน โดยมีนายกรัฐมนตรี                
เป็นประธานกรรมการ ไม่มีรองประธานกรรมการ และมีการก าหนดให้รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
ด้านป้องกันและปราบปราม ด้านสอบสวน และด้านบริหารซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งด้านละหนึ่งคน  
และจเรต ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๙ คน ซึ่งเคยรับราชการต ารวจ ๖ คน 
และไม่เคยเป็นข้าราชการต ารวจ ๓ คน ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒซิึ่งไม่เคยเปน็ข้าราชการต ารวจมาจาก
นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา หารือร่วมกันเสนอชื่อบุคคล จ านวน ๖ คน แล้วให้
ข้าราชการต ารวจเลือกให้เหลือ ๓ คน) 

๗. หน้าที่และอ านาจของ ก.ตร. มาตรา ๑๕ (๖) ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานต ารวจของกรุงเทพมหานคร จังหวัดและสถานีต ารวจต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว แล้วรายงาน ก.ตร. 
เพื่อพิจารณาด าเนินการ ตามควรแก่กรณีต่อไป องค์ประกอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและอ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ตร. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม
อ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการต ารวจ โดยให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตดิตามการบริหารงานต ารวจขึน้ (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา ๑๖ ไม่มี) 

๘. การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาตรา ๑๗ ก าหนดให้การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                
ซึ่งเคยรับราชการต ารวจ ตามมาตรา ๑๔ (๕) ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่รองผู้ก ากับการ
หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้เลือก และมาตรา ๑๘ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ



๑๒ 
 

เป็นฝ่ายด าเนินการให้มีการเลือก เป็นการแก้ไขปรับปรุงจากเดิมให้ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้เลือก เป็นให้ต าแหน่งตั้งแต่รองผู้ก ากับการหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้เลือก และ
แก้ไขจากเดิมที่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นฝ่ายด าเนินการ เป็นให้ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการต ารวจเป็นฝ่ายด าเนินการ (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา ๑๘ ก าหนดให้การ
เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเคยรับราชการต ารวจ ตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญา
บัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้เลือก และมาตรา ๑๙ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ต ารวจจัดส่งบัญชีรายชื่อไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการ
จัดให้มีการเลือก และประกาศผลการเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด) 

๙. คุณสมบัติของกรรมการ ก.พ.ค.ตร. มาตรา ๒๖ มีการแก้ไขปรับปรงุโดยตัดคุณสมบัตเิคยรบั
ราชการเป็นข้าราชการทหารในต าแหน่งตั้งแต่แม่ทัพภาคหรือเทียบเท่าขึ้นไปออก (ร่างฉบับ
คณะกรรมการพิจารณาฯ ก าหนดคุณสมบัติไว้ในร่างเดิม มาตรา ๒๗ (๓) (ค) เคยรับราชการเป็น
ข้าราชการทหารในต าแหน่งตั้งแต่แม่ทัพภาค หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 

๑๐. ก าหนดให้ข้าราชการต ารวจมี ๕ กลุ่มสายงาน มาตรา ๕๓ มีการปรับถ้อยค า จากเดิมค า
ว่า “สายงาน” เป็น “กลุ่มสายงาน” (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา ๕๔ ใช้ค าว่า “สายงาน”)  

๑๑. ต าแหน่งข้าราชการต ารวจประเภทที่มียศ มาตรา ๕๔ มีการแก้ไขปรับปรุง โดยตัด
ต าแหน่งสายงานสอบสวนในแต่ละระดับต าแหน่งออกทั้งหมด (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ 
มาตรา ๕๕ มีการก าหนดต าแหน่งสายงานสอบสวนเป็นการเฉพาะไว้ในแต่ละระดับต าแหน่ง) 

๑๒. ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
มาตรา ๕๖ มีการแก้ไขปรับปรุงโดยตัดคุณสมบัติของรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและผู้ช่วย 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด ารงต าแหน่งในสายงานสอบสวนและสายงาน
ป้องกันและปราบปรามออกไป (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา ๕๗ มีการก าหนดคุณสมบัติ
ของต าแหน่งรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติที่ต้องมาจากผู้ซึ่งเคย
ด ารงต าแหนง่ผู้บญัชาการสอบสวนและรองผู้บญัชาการสอบสวน ผู้บัญชาการในสายงานปราบปรามและ
รองผู้บัญชาการในสายงานปราบปราม) 

๑๓. ก าหนดให้ผู้บัญชาการเป็นผู้บังคับบัญชาในกองบัญชาการ มาตรา ๕๗ มีการแก้ไขปรับปรุง
โดยตัดถ้อยค าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานสอบสวนออก (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา 
๕๘ ก าหนดให้มีผู้บัญชาการสอบสวนและรองผู้บัญชาการสอบสวนในกองบัญชาการ) 

๑๔. หน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบของผู้บัญชาการ มาตรา ๕๘ มีการแก้ไขปรบัปรงุ โดยตัด
ถ้อยค าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งสายงานสอบสวนออก (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ    
มาตรา ๕๙ มีการก าหนดให้อ านาจในการสอบสวนและการท าความเห็นทางคดี ให้เป็นอ านาจของ                    



๑๓ 
 

ผู้บัญชาการสอบสวน และการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่รองผู้บังคับการ
สอบสวนลงไป ให้แต่งตั้งตามข้อเสนอของผู้บัญชาการสอบสวน) 

๑๕. ก าหนดให้ผู้บังคับการเป็นผู้บังคับบัญชาในกองบังคับการ มาตรา ๕๙ มีการแก้ไข
ปรับปรุง โดยตัดถ้อยค าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งสายงานสอบสวนออก (ร่างฉบับคณะกรรมการ
พิจารณาร่างฯ มาตรา ๖๐ ก าหนดให้มีผู้บั งคับการสอบสวนและรองผู้บั งคับการสอบสวน 
ในกองบังคับการ) 

๑๖. หน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบของผู้บังคับการ มาตรา ๖๐ มีการแก้ไขปรับปรุง 
โดยตัดถ้อยค าในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกับต าแหนง่สายงานสอบสวนออก และปรับปรุงถ้อยค าจากเดิม “ในเขตอ านาจ” 
เป็น “ในสังกัด” (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา ๖๑ มีการก าหนดให้อ านาจในการสอบสวน
และการท าความเห็นทางคดี อ านาจในการแต่งตั้งโยกย้าย สั่งให้ไปช่วยราชการ การพิจารณาความดี
ความชอบส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานสอบสวน ให้เป็นอ านาจของผู้บังคับการสอบสวน) 

๑๗. หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ มาตรา ๖๙ มีการแก้ไขปรับปรุง โดยตัด
ต าแหน่งสายงานสอบสวนออกทั้ งหมด  / ปรับลดเงื่อนไขระยะเวลาการครองต าแหน่งของ 
รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและจเรต ารวจแห่งชาติในมาตรา ๖๙ (๒) และผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติและรองจเรต ารวจแห่งชาติในมาตรา ๖๙ (๓) จากเดิม ๒ ปี ลดเป็น ๑ ปี / ปรับเพ่ิมเงื่อนไข
ระยะเวลาการครองต าแหน่งของรองผู้ก ากับในมาตรา ๖๙ (๙) จากเดิม ๔ ปี เพ่ิมเป็น ๕ ปี /เพ่ิมเติม
รายละเอียดวิธีการนับระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งให้มีความชัดเจนขึ้นในมาตรา ๖๙ (๑๓) / ปรับปรุง
เงื่อนไขการลงมติของ ก.ตร. ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นจะมีมติลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเฉพาะบุคคล
ใดเป็นกรณี ๆ ไป เป็นการเฉพาะให้แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้กไ็ด ้จากเดิมก าหนดให้ตอ้งมีคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจ านวน ก.ตร. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ได้แก้ไขเป็นมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา ๗๐) 

๑๘. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งต าแหน่งระดับผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ลงมาจนถึงระดับผู้บังคับ
การ มาตรา ๗๐ มีการแก้ไขปรับปรุงโดย 

  - ก าหนดให้การแต่งตั้งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อ
ข้าราชการต ารวจเสนอ ก.ตร. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ แบบเดิมก าหนดให้ 
ก.ตร.คัดเลือกแล้วเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง)  

  - แก้ไขปรับปรุงให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการต ารวจเสนอ 
ก.ตร. ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ดังนี้  

  ๑. ต าแหน่งรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและจเรต ารวจแห่งชาติ ในมาตรา ๗๐ (๒) 
เสนอ ก.ตร.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  



๑๔ 
 

  ๒. ต าแหน่งผู้ช่วยผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาต ิรองจเรต ารวจแหง่ชาต ิในมาตรา ๗๐ (๓) 
และต าแหน่งผู้บัญชาการและจเรต ารวจ ในมาตรา ๗๐ (๔) เสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ  

  ๓. ต าแหน่งรองผู้บญัชาการและผู้บังคับการ ในมาตรา ๗๐ (๕) และ (๖) ให้น าข้อมูลการเสนอ
แต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองบัญชาการที่ได้มีการพิจารณาเสนอในรูปคณะกรรมการตามที่
ก าหนด ในกฎ ก.ตร. มาประกอบการพิจารณาด้วย หากมีความเห็นแตกต่างจากหัวหน้าส่วนราชการให้
ชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ ก่อนเสนอ ก.ตร.พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

  - ก าหนดให้การแต่งตั้งต าแหน่งรองผู้บัญชาการและผู้บังคับการ ให้พิจารณาเสนอ
รายชื่อได้เฉพาะข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่งในสังกัดเท่านั้น  

  (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา ๗๑ ก าหนดให้การแต่งตั้ง ๑. ต าแหน่ง                
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้ ก.ตร. ด าเนินการคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติ โดยค านึงถึงอาวุโส ความรู้ 
ความสามารถในการบริหารงาน และประสบการณ์ในงานด้านสอบสวน หรืองานป้องกัน และปราบปราม
ประกอบกัน แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง    
๒. ต าแหน่งตั้งแต่รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติลงมาถึงต าแหน่งผู้บังคับการ ให้ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติพิจารณาคัดเลือกจากขา้ราชการต ารวจซึ่งมคีุณสมบัต ิโดยต้องรับฟังความคดิเหน็ของจเรต ารวจ
แห่งชาติและรองผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติประกอบด้วย แล้วให้เสนอ ก.ตร. เพ่ือตรวจสอบ เมื่อ ก.ตร. 
เห็นว่าการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนด ให้ ก.ตร. เสนอ
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง) 

๑๙. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งต าแหน่งระดับรองผู้บังคับการลงมา มาตรา ๗๑ ก าหนดให้                      
ในส่วนงาน ๑. ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้มีอ านาจ                   
สั่งแต่งตั้ง  ๒. กองบัญชาการที่มิได้สังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการเป็นผู้มี
อ านาจสั่งแต่งตั้ง โดยให้น าข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองบัญชาการหรือกอง
บังคับการ แล้วแต่กรณี  ที่ ได้มีการพิจารณาเสนอในรูปคณะกรรมการตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร.                         
มาประกอบการพิจารณาด้วย (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณารา่งฯ มาตรา ๗๒ ก าหนดให้การแต่งตั้งต าแหน่ง
ระดับรองผู้บังคับการลงมา ในส่วนงาน ๑. ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ พิจารณาคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติ ซึ่งด ารงต าแหน่งในส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
โดยต้องรับฟังความคดิเหน็ของจเรต ารวจแหง่ชาติและรองผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาตปิระกอบด้วย แล้ว
ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง  ๒. กองบัญชาการที่ไม่สังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการพิจารณาคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติซึ่งด ารงต าแหน่งในกองบัญชาการนั้น                  
โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของรองผู้บัญชาการประกอบด้วย แล้วให้ผู้บัญชาการเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง) 



๑๕ 
 

๒๐. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ มาตรา ๗๓ ส าหรับต าแหน่งตั้งแต่ระดับ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและรองจเรต ารวจแห่งชาติลงมา เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและความ
เหมาะสมก่อนที่ผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง โดยมี ๓ ระดับ ๑) ระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๒) ระดับ
กองบัญชาการ ๓) ระดับกองบังคับการ (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างเดิมไม่มี) 

๒๑. หลักการประเมินและความอาวุโส ในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ในแต่
ละระดับต าแหน่ง มาตรา ๗๔ ก าหนดให้  

 ๑. ต าแหน่งระดับรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และจเรต ารวจแห่งชาติลงมาถึงผู้ช่วย  
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและรองจเรต ารวจแห่งชาติ ให้พิจารณาเรียงตามล าดับอาวุโส  

 ๒. ต าแหน่งระดับผู้บัญชาการและจเรต ารวจลงมาถึงผู้บังคับการ ให้พิจารณาจาก                   
ผู้เหมาะสม เรียงตามล าดับอาวุโสจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนต าแหน่งว่างในแต่ละระดับ  

 ๓. ระดับรองผู้บังคับการลงมาถึงสารวัตรให้พิจารณาเรียงตามอาวุโสจ านวนร้อยละ
สามสิบสามของจ านวนต าแหน่งว่างในแต่ละระดับต าแหน่ง   

 ๔. จ านวนต าแหน่งว่างที่เหลือให้พิจารณา โดยค านึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถ
ประกอบกัน 

 ทั้งนี้ ในการพิจารณาความรู้ความสามารถ ให้ค านึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการ
ปฏิบัติงาน และความประพฤติ โดย ก.ตร.อาจก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจในบริการ  
ที่ประชาชนได้รบัจากสถานีต ารวจ กองก ากับการ หรือหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่า และเมื่อหน่วยงานได้รับ
คะแนนความพึงพอใจ เป็นจ านวนเท่าใด ให้ถือว่าผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนั้นได้รับคะแนนนั้น 
เท่ากัน ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงโดยการน าเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคะแนนส าหรับใช้ในการ
ประเมินออกไป และแก้ไขจากเดิมที่ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับไว้
อย่างชัดเจน เป็น ก.ตร.อาจก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับแทน 

  (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา ๗๕ การประเมินให้ก าหนดคะแนนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้  

 ๑. ความอาวุโสในการด ารงต าแหน่ง โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งนานที่สุด  มีอาวุโสสูงสุด  
และได้รับคะแนน ๔๕ คะแนน และผู้มีอาวุโสล าดับถัดไป ให้ได้รับคะแนนลดลงปีละ ๕ คะแนน          

 ๒. ความรู้ความสามารถที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน มีคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน ๓. ความพึงพอใจ
ในบริการที่ประชาชนได้รับมีคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน และก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจ                    
ในบริการที่ประชาชนได้รับของหน่วยงานในแต่ละระดับ) 

๒๒. การเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น หรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงาน
ใด มาตรา ๗๕ แก้ไขปรับปรุงโดยใช้หลักเกณฑ์ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ซึ่งก าหนดให้  



๑๖ 
 

 ๑. การเลื่อนต าแหน่งใหสู้งขึน้ ต าแหน่งระดับผู้บัญชาการและจเรต ารวจลงมาให้พิจารณา
จากข้าราชการต ารวจที่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงานนั้นในระดับต าแหน่งปัจจุบัน
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ที่ก าหนดให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในระดับ
ต าแหน่งถัดขึ้นไป  

   ๒. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ หรือในกลุ่มสายงานใด ต าแหน่ง
ระดับผู้บัญชาการและจเรต ารวจลงมา ให้พิจารณาจากข้าราชการต ารวจที่ เคยด ารงต าแหน่ง                
ในกลุ่มสายงานนั้นในระดับต าแหน่งปัจจุบันมาก่อน หรือมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับถัดลงไป
สองระดับต าแหน่งในกลุ่มสายงานนั้นไม่น้อยกว่าสองในสามของระยะเวลาการด ารงต าแหน่งที่
ก าหนดให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในระดับต าแหน่งปัจจุบัน  

 ๓. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ด ารงต าแหน่งเท่าเดิม ต าแหน่งรองผู้บังคับการลงมา                 
ที่จะร้องขอสมัครใจขอรับการแต่งตั้งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

  (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา ๘๐ ก าหนดให้ ๑. การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ
ให้ไปด ารงต าแหน่งอื่น ในระดับเดียวกัน ในสายงานเดียวกัน และในส านักงานผู้บัญชาการ ต ารวจแห่งชาติ
หรือกองบัญชาการเดียวกัน ส าหรับต าแหน่งรองผู้บังคับการลงมาถึงรองสารวัตร ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อ
เป็นไปตามความสมัครใจ หรือด ารงต าแหน่งนั้นมาเกิน ๒ ปีแล้ว หรือมีความจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ หรือเพ่ือมิให้เสียหายแก่ทางราชการ หรือเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศ ๒. การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ไปด ารงต าแหน่งอื่น ไปด ารงต าแหน่งต่างส านักงาน 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือต่างกองบัญชาการ หรือเป็นการแต่งตั้งต่างสายงาน ส าหรับต าแหน่ง 
รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จเรต ารวจแห่งชาติ ลงมาถึงต าแหน่งผู้บังคับการ ให้กระท าได้ตามเงื่อนไข 
ที่ก าหนดไว้ตาม ๑. และต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. ก่อน ๓. การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจต าแหน่ง
ผู้บังคับหมู่และรองผู้บังคับหมู่ ในสายงานเดียวกันหรือต่างสายงานกันในส านักงานผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติหรือกองบัญชาการเดียวกัน หรือต่างส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือต่างกองบัญชาการ 
ให้เป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชาและตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ตร. ก าหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังกล่าวต้องค านึงถึงความสมัครใจ ความเป็นธรรม และไม่สร้างความเดือดร้อนเกินสมควร และมาตรา ๘๒ 
ก าหนดให้การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจจากสายงานหนึ่งไปด ารงต าแหน่งในอีกสายงานหนึ่งจะกระท ามิได้ 
เว้นแต่ผู้นั้น มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะได้รับแต่งตั้ง เป็นความสมัครใจของผู้ได้รับแต่งตั้ง และ
เป็นการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกัน) 

๒๓. การเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น หรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงาน
สอบสวน มาตรา ๗๖ ก าหนดให้ ๑. การแต่งตัง้ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรเลื่อนด ารงต าแหน่งสูงขึ้น              
ในกลุ่มสายงานสอบสวนทุกระดับต าแหน่ง ให้พิจารณาได้เฉพาะผู้ที่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง                 
ในกลุ่มสายงานสอบสวนในระดับต าแหน่งปัจจุบันรวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการ



๑๗ 
 

ด ารงต าแหน่งที่ก าหนดให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในระดับต าแหน่งถัดขึ้นไป  ๒. การแต่งตั้งสับเปลี่ยน
หมุนเวียนให้ด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงานสอบสวน ให้พิจารณาจากผู้ที่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง     
ในระดับต าแหน่งปัจจุบันและระดับต าแหน่งถัดลงไปหนึ่งระดับในกลุ่มสายงานสอบสวนรวมกันแล้ว                  
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ที่ก าหนดให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในระดับต าแหน่ง
ปัจจุบัน (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา ๗๗ ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขระยะเวลาการ
ครองต าแหน่งสายงานสอบสอนไว้ทุกระดับต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ระดับต าแหน่งผู้บัญชาการ
สอบสวนลงมาถึงผู้ช่วยพนักงานสอบสวน) 

๒๔. ก าหนดให้ ก.ตร.ออก กฎ ก.ตร. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายไว้ให้
ชัดเจนแน่นอน ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา มาตรา ๘๐ เป็นการ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมหลักประกันในการรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย  

๒๕. การเยียวยาชดเชยแก่ผู้ถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย มาตรา ๑๑๔ ตอนท้ายของวรรค
สอง มีการแก้ไขปรับปรุงถ้อยค า จากเดิม “ก็ให้เยียวยาชดเชยตามความเป็นธรรมแก่กรณี”เป็น “ก็ให้
เยียวยาชดเชยตามสมควร” (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างเดิม มาตรา ๑๑๖) 

๒๖. การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการต ารวจที่ต้องน าความกราบบังคมทูล มาตรา ๑๓๒                
มีการปรับเนื้อหา ก าหนดกรณียกเว้นที่ไม่ต้องน าความกราบบังคมทูล ในกรณีที่พ้นจากต าแหน่ง เพราะ
ความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ  (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ 
มาตรา ๑๓๔ ก าหนดให้กรณีที่พ้นจากต าแหน่ง เพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการ
เพราะถูกลงโทษ ให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ) 

๒๗. กรณีมีค าพิพากษาถึงที่สุดหรือค าวินิจฉัยถึงที่สุด ในการสั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขค าสั่งใน
เรื่องใด มาตรา ๑๓๘ มีการแก้ไขปรับปรุงโดยเพิ่มเติม “ผู้มีอ านาจพิจารณาตามกฎหมายได้วินิจฉัยถึง
ท่ีสุด” เข้ามา นอกจากในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุด สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขค าสั่งในเรื่องใด 
(ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา ๑๔๐ มี เฉพาะกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษา                  
ถึงที่สุดสั่งเพิกถอนหรือแก้ไข ค าสั่งในเรื่องใด) 

๒๘. คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดทางอาญา มาตรา ๑๕๑ มีการแก้ไขปรับปรุงโดย เพ่ิมเติมผู้แทนกรมบัญชีกลาง เข้ามา
อีก ๑ ต าแหน่ง (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา ๑๕๓ มีแค่เพียงผู้แทนส านักงบประมาณ) 

๒๙. บทเฉพาะกาล ก าหนดให้ส่วนราชการตามกฎหมายเดิมมีฐานะเป็นส่วนราชการตาม
พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นใหม่ มาตรา ๑๕๔ มีการแก้ไขปรับปรุง โดยตัดข้อห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการ
หรือหน่วยงานขึ้นใหม่ภายใน ๑๐ ปีออก (ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา ๑๕๖ ก าหนดให้
ภายใน ๑๐ ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การตราพระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงเพ่ือแบ่ง   



๑๘ 
 

ส่วนราชการ ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานขึ้นใหม่ เว้นแต่จะมีการจัดสรรอัตราก าลังให้แก่สถานี
ต ารวจและต ารวจภูธรจังหวัดเพียงพอและครบถ้วนตามกรอบ อัตราก าลังแล้ว) 

๓๐. บทเฉพาะกาล ก าหนดระยะเวลาให้ ก.ตร. ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด มาตรา ๑๖๖               
มีการแก้ไขปรับปรุง โดยขยายระยะเวลาด าเนินการของ ก.ตร.ให้มากขึ้นและก าหนดระยะเวลาด าเนินการ
ส าหรับต ารวจที่ไม่มียศ รวมถึงตัดเนื้อความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ
และที่เกี่ยวขอ้งกับต าแหน่งสายงานสอบสวนออก ดังนี้ ๑. ก าหนดต าแหน่งข้าราชการต ารวจตามกลุ่มสายงาน 
และระดับต าแหน่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา จากเดิม ๙๐ วัน เพ่ิมเป็น ๑๘๐ วัน และส าหรับ
ข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ๒. ด าเนินการให้มีการแต่งตั้งตามกลุ่ม 
สายงานให้แล้วเสร็จภายในเวลา จากเดิม ๑๘๐ วัน เพิ่มเป็น ๑ ปี นับแต่การก าหนดต าแหน่งเสร็จสิ้น 
(ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มาตรา ๑๖๙ ก าหนดระยะเวลาให้ ก.ตร. ด าเนินการ ดังนี้  
๑. จัดต าแหน่งขา้ราชการต ารวจเข้าประเภทต าแหน่งสายงานและระดับต าแหน่ง รวมทั้งหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินคะแนนความรู้ ความสามารถ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ๒. ด าเนินการให้
มีการแต่งตั้งตามสายงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน) 
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๑๙ 

๒. ตารางเปรียบเทยีบร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ระหว่างรา่งฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... 

กับร่างฉบับมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

๑. บทนิยาม ค าว่า 
“ประธานกรรมการ” 
“กรรมการ” 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตัินี ้
“ข้าราชการต ารวจ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ

แต่งตั้ง ตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง
ข้าราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ
แต่งตั้ง หรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต ารวจโดยได้รับเงินเดือนจาก
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการต ารวจ
แห่งชาติ “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการต ารวจแห่งชาติ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการสืบสวน สอบสวน                  
การป้องกัน และปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 

“กองบัญชาการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะ เทียบกองบัญชาการด้วย 

“กองบังคับการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะ เทียบกองบังคับการด้วย 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตัินี้  
“ข้าราชการต ารวจ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ

แต่งตั้ง ตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง
ข้าราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ
แต่งตั้ง หรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต ารวจโดยได้รับเงินเดือนจาก 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย  

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการข้าราชการ
ต ารวจ “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการข้าราชการต ารวจ  

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการสืบสวน สอบสวน                 
การป้องกัน และปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา  

“กองบัญชาการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะ เทียบกองบัญชาการด้วย  

“กองบังคับการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ท่ีมีฐานะ เทียบกองบังคับการด้วย 

 
๒. การรักษาความ
ปลอดภัยบคุคลส าคญั 
 
 

มาตรา ๗ ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญซึ่งมิใช่พระบรม
วงศานุวงศ์ ให้ข้าราชการต ารวจมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฉพาะ             
ผูด้ ารงต าแหน่งที่ ก.ตร. ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวร้องขอ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติสั่งให้

ตัดออก 



 
๒๐ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการต ารวจไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าว แต่ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของข้าราชการต ารวจผู้นั้น 
โดยให้สั่งให้ข้าราชการต ารวจดังกล่าว พ้นจากส่วนราชการเดิมไปด ารง
ต าแหน่งในกองบัญชาการต ารวจสันติบาล และในกรณีที่ ข้าราชการ
ต ารวจผู้นั้นด ารงต าแหน่งอยู่ในสถานีต ารวจหรือต ารวจภูธรจังหวัดต้อง
สั่งให้ข้าราชการ ต ารวจในหน่วยงานอื่นใดไปด ารงต าแหน่งในสถานี
ต ารวจหรือต ารวจภูธรจังหวัดนั้นเป็นการทดแทน 

เมื่อบุคคลส าคัญตามวรรคหนึ่งพ้นจากการด ารงต าแหน่ง ให้ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติออกค าสั่งให้ข้าราชการต ารวจที่ไปรักษาความปลอดภัยนั้น
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในส านักงาน ต ารวจแห่งชาติภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่บุคคลส าคัญนั้นพ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่ในกรณีที่บุคคลส าคัญ
นั้นเป็นผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและไม่เคยต้องค าพิพากษา
อันถึงที่สุด ให้ลงโทษจ าคุก จะสั่งให้ข้าราชการต ารวจไปปฏิบัติหน้าที่
รักษาความปลอดภัยต่อไปก็ได้ เมื่อได้รับค าร้องขอ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
ก.ตร. ก าหนด      

ความในวรรคหนึ่ งและวรรคสองไม่ ใช้บังคับแก่การรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย
เป็นการชั่วคราว 



 
๒๑ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

มาตรา ๑๕๗ ให้  ก.ตร.ประกาศก าหนดผู้ด ารงต าแหน่งที่ ให้
ข้าราชการต ารวจมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรา ๗ ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคล                
ที่มิได้ด ารงต าแหน่ง ตามประกาศตามวรรคหนึ่ง กลับมารายงานตัวต่อ
ผู้บังคับบัญชาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีประกาศดังกล่าว 

ข้าราชการต ารวจผู้ใดไม่กลับมารายงานตัวภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ และให้ผู้บังคับบัญชา
ของข้าราชการต ารวจผู้นั้นด าเนินการ ทางวินัยโดยไม่ต้องมีการ
สอบสวนทางวินัยอีก 

ตัดออก 

๓. ขา้ราชการต ารวจ          
มี ๒ ประเภท ไดแ้ก่
ต ารวจมียศและไม่มียศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๙ ขา้ราชการต ารวจ มี ๒ ประเภท ได้แก่  
(๑) ขา้ราชการต ารวจทีม่ียศ ไดแ้ก ่ผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๕ 
(๒) ข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ ได้แก่ ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติ

หน้าที่เกี่ยวกับ การแพทย์ การพยาบาล การพิสูจน์หลักฐาน และการ
สอนในกองบัญ ชาการศึ กษา โรงเรี ยนนายร้อยต ารวจ หรือ
สถาบันการศึกษาอื่นในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ เฉพาะที่
เกี่ยวกับการสอนวิชาที่ ก.ตร. ก าหนด หรือหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา 

การก าหนดประเภทต าแหน่ง วิธีการก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง การบรรจุ การ
แต่งตั้ง การบังคับบัญชา วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทาง
วินัย อัตราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง 
ตลอดจน    การอื่นตามที่จ าเป็น ส าหรับข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศตาม 

มาตรา ๘ ขา้ราชการต ารวจ มี ๒ ประเภท ได้แก่  
(๑) ขา้ราชการต ารวจทีม่ียศ ไดแ้ก ่ผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๔  
(๒) ข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ ได้แก่ ข้าราชการต ารวจในกลุ่มสาย

งาน ตามมาตรา ๕๓ (๒) และ (๕) ตามที่ ก.ตร. ก าหนด  
การก าหนดประเภทต าแหน่ง วิธีการก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติและ

ลักษณะต้องห้าม คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ง 
การบังคับบัญชา วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย อัตรา
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง ตลอดจน 
การอื่นตามที่จ าเป็นส าหรับข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศตาม (๒) ให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา และในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับ
การพิสูจน์หลักฐาน พระราชกฤษฎีกาต้องก าหนด ให้ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 



 
๒๒ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

 (๒) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ที่เกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน พระราชกฤษฎีกาต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

๔. การแบ่งสว่นราชการ
ในส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ
 

มาตรา ๑๓ เพ่ือประโยชน์ในการบริการประชาชนในการอ านวย
ความยุติธรรม การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดทางอาญา การรักษาความสงบ เรียบร้อย และการรักษา
ความปลอดภัยของประชาชนในส่วนภูมิภาค การแบ่งส่วนราชการใน
ส านักงานต ารวจแห่งชาติตามมาตรา ๑๒ อย่างน้อยต้องมีส่วนราชการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค เรียกโดยย่อว่า “ต ารวจภูธร
ภาค” ซึ่ งต้ องก าหนดเขต พ้ืนที่ ให้ ชัด เจน  มีหน้ าที่ อ านวยการ 
ประสานงาน และสั่งการเกี่ยวกับการ สนธิก าลัง หรือสั่งให้ข้าราชการ
ต ารวจที่อยู่ในกองบังคับการมาปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจภายใต้ การก ากับ
ของผู้บัญชาการต ารวจภู ธรภาคหรือผู้ซึ่ งได้รับมอบหมายจาก 
ผู้บัญชาการเป็นการเฉพาะ ชั่วคราว ซึ่งต้องไม่เกินหกเดือน เมื่อเสร็จ
ภารกิจแล้วให้ส่งกลับต้นสังกัด 

(๒) กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “ต ารวจภูธร
จังหวัด  

(๓) สถานตี ารวจ 
ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาคในการดูแล 

ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงานที่อยู่ในก ากับ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของต ารวจภูธรจังหวัด และสถานีต ารวจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล 

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการบริการประชาชนในการอ านวย
ความยตุิธรรม การปฏิบตัิงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดทางอาญา การรักษาความสงบ เรียบร้อย และการรักษา
ความปลอดภัยของประชาชนในส่วนภูมิภาค การแบ่งสว่นราชการ ใน
ส านักงานต ารวจแห่งชาตติามมาตรา ๑๑ อย่างน้อยตอ้งมีส่วนราชการ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) กองบัญชาการต ารวจนครบาล และต ารวจภูธรภาค เป็นส่วน
ราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ซึ่งต้อง
ก าหนดเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจน มีหน้าที่อ านวยการ ประสานงาน และสั่งการ
เกี่ยวกับการสนธิก าลัง หรือสั่งให้ข้าราชการต ารวจที่อยู่ในสังกัดมา
ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจภายใต้การก ากับของผู้บัญชาการ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บัญชาการ เป็นการเฉพาะชั่วคราว ซึ่งต้องไม่เกินหกเดือน 
เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้ส่งกลับต้นสังกัด  

(๒) กองบังคับการต ารวจนครบาล และต ารวจภูธรจังหวัด  
(๓) สถานตี ารวจ  
ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของผู้บัญชาการในการดูแล ส่งเสริม 

สนับสนุน รวมทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่อยู่ ในก ากับ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองบังคับการ หรือต ารวจภูธรจังหวัดและ
สถานีต ารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร ก ากับดูแล 
การบริหารงานบุคคล และด าเนินการให้กองบังคับการต ารวจนครบาล 



 
๒๓ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

และด าเนินการให้ต ารวจภูธรจังหวัดและสถานีต ารวจมีงบประมาณและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่เพียงพอตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
และที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง 

เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
ทางอาญา และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นหรือชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต ารวจภูธรจังหวดั จะจัดให้มีแผนหรอืมาตรการการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนภายในพ้ืนที่ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชนก็ได้ ในกรณี
เช่นนี้ เมื่อ ก.ตร. และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนหรือมาตรการ
ดังกล่าวแล้ว ให้ส านักงบประมาณ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนหรือมาตรการดังกล่าว 

ในกรณีที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ ให้จัด
อัตราก าลังให้แก่ สถานีต ารวจและต ารวจภูธรจังหวัดตามล าดับให้
ครบถ้วนตามกรอบอัตราก าลังก่อน 

ในการจัดท าแผนหรือมาตรการตามวรรคสาม ให้หารือร่วมกับ              
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ หัวหน้าสถานีต ารวจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และชุมชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร จะจัดให้มีกองบัญชาการต ารวจนคร
บาล กองบังคับการและสถานีต ารวจก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้น าความใน               
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคห้า มาใช้บังคับ แก่หน่วยงานดังกล่าว
ด้วยโดยอนุโลม 

ต ารวจภูธรจังหวัด และสถานีต ารวจมีงบประมาณและอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่เพียงพอตามที่ก าหนด ในพระราชบัญญัตินี้ และที่ก าหนด
ในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง  

เพื่อประโยชน์ในการปอ้งกนัและปราบปรามการกระท าความผิดทาง
อาญา และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นหรือชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กองบัญชาการ ต ารวจนครบาล หรือต ารวจภูธร
จังหวัดจะจัดให้มีแผนหรือมาตรการการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยของประชาชนภายในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละท้องถิ่น หรือชุมชนก็ได้ในกรณีเช่นนั้น เมื่อ ก.ตร. และ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนหรือมาตรการดังกล่าวแล้ว               
ให้ส านักงบประมาณ และส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนหรือมาตรการดังกล่าว  

ในกรณีที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ ให้จัด
อัตราก าลังให้แก่ สถานีต ารวจ กองบังคับการต ารวจนครบาล และ
ต ารวจภูธรจังหวัดตามล าดับให้ครบถ้วนตามกรอบ อัตราก าลังก่อน  

ในการจัดท าแผนหรือมาตรการตามวรรคสาม ให้หารือร่วมกับผู้ว่า
ราชการ กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ หัวหน้า
สถานีต ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



 
๒๔ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

๕. การแบ่งระดบัสถานี
ต ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๑๔ ให้แบ่งสถานีต ารวจที่มีหัวหน้าสถานตี ารวจด ารง
ต าแหน่งผู้ก ากับการ ออกเป็น ๓ ระดับ ดังต่อไปนี ้

(๑) สถานีต ารวจระดับเล็ก  
(๒) สถานีต ารวจระดับกลาง  
(๓) สถานีต ารวจระดับใหญ่ 
การก าหนดให้สถานีต ารวจใดเป็นสถานีต ารวจระดับใด ให้เป็นไป

ตามที่ ก.ตร. ก าหนด โดยค านึงถึงปริมาณภาระงาน ความหนาแน่นของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบ จ านวน อัตราก าลัง และสถานที่ตั้งของ
สถานีต ารวจประกอบกัน โดยให้ก าหนดให้สถานีต ารวจแต่ละระดับ 
มีจ านวนใกล้เคียงกัน 

ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ จะตราพระราชกฤษฎีกาให้มีสถานี
ต ารวจที่มีหัวหน้าสถานีต ารวจด ารงต าแหน่งต่ ากว่าผู้ก ากับการก็ได้        
ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ในการจัดตั้งสถานีต ารวจดังกล่าว รวมทั้งวิธีการบริหารงาน
สถานีต ารวจดังกล่าวไว้ด้วย 

มาตรา ๑๓ ให้แบ่งสถานีต ารวจออกเป็นระดับดังน้ี  
(๑) สถานีต ารวจที่มีหัวหน้าสถานีต ารวจด ารงต าแหน่งผู้ก ากับการ  
     (ก) สถานีต ารวจระดับเลก็  
     (ข) สถานีต ารวจระดับใหญ่  
(๒) สถานีต ารวจที่มีหัวหน้าสถานีต ารวจด ารงต าแหน่งรองผู้ก ากับ

การ หรือต าแหน่งเทียบเท่า  
     การก าหนดให้สถานีต ารวจใดเป็นสถานีต ารวจระดับใด ให้เป็นไป

ตามที่ ก.ตร. ก าหนด โดยค านึงถึงปริมาณภาระงาน ความหนาแน่นของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบ จ านวน อัตราก าลัง และสถานที่ตั้งของ
สถานีต ารวจประกอบกัน 

๖. คณะกรรมการ
ข้าราชการต ารวจ 
“ก.ตร.” 
 
 
 
 
 

มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการต ารวจแห่งชาติคณะหนึ่ง เรียกโดย
ย่อว่า “ก.ตร.” ประกอบด้วย 

(๑) นายกรฐัมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เป็นประธานกรรมการ         
(๒) ผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
(๓) รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติดา้นป้องกันและปราบปราม 

ด้านสอบสวน และด้านบรหิาร ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งด้านละหน่ึง
คน และจเรต ารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ 

(๔) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการ ก.พ. 

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการต ารวจคณะหนึ่ง เรียก
โดยย่อวา่ “ก.ตร.” ประกอบดว้ย  

(๑) นายกรฐัมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เป็นประธานกรรมการ        
(๒) ผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ  
(๓) รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และจเรต ารวจแห่งชาตเิป็น

กรรมการ  
(๔) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการ ก.พ. 

อัยการสูงสดุ และเลขาธิการส านักงานศาลยุตธิรรม เป็นกรรมการ  



 
๒๕ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 

อัยการสูงสดุ และเลขาธิการส านักงานศาลยุตธิรรม เป็นกรรมการ 
(๕) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ซึ่งได้รบัเลือกตามมาตรา ๑๙ ดงัตอ่ไปนี ้
     (ก) ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจในต าแหน่งตั้งแต่     

ผู้บัญชาการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป จ านวนหกคน แต่ต้องเป็นผู้ซึ่งพ้นจาก
ความเป็นข้าราชการต ารวจไปแล้วเกินหนึ่งปี 

     (ข) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการต ารวจ จ านวนสามคน 
โดยนายกรัฐมนตรี  ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา  
หารือร่วมกันเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา ๑๐๗ จ านวนหกคน แล้วให้ข้าราชการต ารวจเลือกให้เหลือ
สามคน 

     ให้ผู้บัญชาการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจเป็น
เลขานุการ และรองผู้บัญชาการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ต ารวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตาม (๔) ต้องมาประชุมด้วยตนเอง จะมอบหมายให้
บุคคลอื่นใด มาประชุมแทนมิได้ 

(๕) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ซึ่งได้รบัเลือกตามมาตรา ๑๘ ดงัตอ่ไปนี้  
     (ก) ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจในต าแหน่งตั้งแต่ผู้

บัญชาการ หรือเทียบเท่าขึ้นไปจ านวนสามคน แต่ต้องเป็นผู้ซึ่งพ้นจาก
ความเป็นข้าราชการต ารวจไปแล้วเกินหนึ่งปี  

     (ข) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการต ารวจจ านวนสามคน 
โดยกรรมการ ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) หารือร่วมกันเสนอชื่อ
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๖ 
จ านวนหกคน แล้วให้ข้าราชการต ารวจเลือกให้เหลือสามคน  

    ให้ผู้บัญชาการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจเป็น
เลขานุการ และรองผู้บัญชาการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ต ารวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

    กรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ต้องมาประชุมด้วยตนเองจะ
มอบหมายให้บุคคลอื่นใดมาประชุมแทนมิได้ 

๗. หน้าทีแ่ละอ านาจ
ของ ก.ตร. และ
ก าหนดใหม้ี 
“คณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานต ารวจ” 

มาตรา ๑๖ ให้  ก.ตร. มีหน้ าที่ และอ านาจก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการต ารวจ และก ากับดูแลส านักงานต ารวจ
แห่งชาติให้ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ มติคณะรัฐมนตรี 
และระเบียบแบบแผน รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ก าหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ต ารวจ และจัดระบบราชการต ารวจ รวมตลอดทั้งนโยบายและมาตรฐานการ
อบรมและพัฒนาข้าราชการต ารวจ 

(๒) ภายใต้บังคับมาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๗ ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารราชการต ารวจ  

มาตรา ๑๕ ให้ก.ตร. มีหน้าที่และอ านาจก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การบริหารราชการต ารวจ และก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติให้
ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ มติคณะรัฐมนตรี และ
ระเบียบแบบแผน รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) ก าหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ต ารวจ และจัดระบบราชการต ารวจ รวมตลอดทั้งนโยบายและมาตรฐาน
การอบรมและพัฒนาข้าราชการต ารวจ  

(๒) ภายใต้บังคับมาตรา ๖๙ ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อก าหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารราชการต ารวจ                    



 
๒๖ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

วิธีปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจ การพัฒนาระบบงานต ารวจ  
การบริหารงานบุคคล เพ่ือปฏิบั ติการตามพระราชบัญญั ตินี้  ทั้ งนี้  
ต้องไม่กระทบกระเทือนต่ออ านาจในการแต่งตั้งและโยกย้ายของผู้บัญชาการ 

(๓) เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ วรรคสาม 
(๔) ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจายอ านาจระหว่าง

ส านักงานต ารวจแห่งชาติกับกองบัญชาการ ต ารวจภูธรจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าเกี่ยวกับอัตราก าลังพล อุปกรณ์  และ
เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีต ารวจและต ารวจภูธร
จังหวัด ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดอัตราก าลังพลขั้นต่ าของแต่ละสายงานตาม
มาตรา ๕๔ (๓) และ (๔) ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการอ านวย
ความยุติธรรมและให้บริการแก่ประชาชน โดยการก าหนดจ านวนพนักงาน
สอบสวนในสถานีต ารวจ และกองบังคับการให้ค านึงถึงปริมาณงาน และต้อง
จัดให้มีพนักงานสืบสวนในการสอบสวนจ านวนที่เพียงพอ และให้มีผู้ช่วย
พนักงานสอบสวนในจ านวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน 

(๖) ก ากับดู แลการแต่ งตั้ งและโยกย้ ายข้ าราชการต ารวจของ
ผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎ ก.ตร. โดย
เคร่งครัด 

(๗) ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการต ารวจเพ่ือ
รักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการ
ตรวจสอบและติดตาม การปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการต ารวจไปให้สถานีต ารวจให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติหน้าที่และก ากับดูแลการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการ 
ในหน่วยปฏิบัติให้เพียงพอ 

วิธีปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจ การพัฒนาระบบงานต ารวจ 
การบริหารงานบุคคล เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่
กระทบกระเทือนต่ออ านาจในการแต่งตั้งและโยกย้ายของผู้บัญชาการ  

(๓ ) เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖  
วรรคสาม  

(๔) ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจายอ านาจระหว่าง
ส านักงาน ต ารวจแห่งชาติกับกองบัญชาการ ต ารวจภูธรจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๕) ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าเกี่ยวกับอัตราก าลังพล อุปกรณ์ และ
เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีต ารวจและต ารวจภูธร
จังหวัด ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดอัตราก าลังพลขั้นต่ า ของแต่ละสายงาน
ตามมาตรา ๕๓ (๓) ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการอ านวย
ความยุติธรรม และให้บริการแก่ประชาชน โดยการก าหนดจ านวน
พนักงานสอบสวนในสถานีต ารวจและกองบังคับการ ให้ค านึงถึง 
ปริมาณงาน และต้องจัดให้มีพนักงานสืบสวนในการสอบสวนจ านวนที่
เพียงพอ และให้มีผู้ช่วยพนักงานสอบสวนในจ านวนที่เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน  

(๖) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการต ารวจ              
ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น ในการน้ี ให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจของ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดและสถานีต ารวจต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในเขต
พ้ืนที่ดังกล่าว แล้วรายงาน ก.ตร. เพ่ือพิจารณาด าเนินการ ตามควร
แก่กรณีต่อไป  



 
๒๗ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

(๙) ออกระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ และการปฏิบัติการ
อื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัตินี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นส าหรับ
ข้าราชการต ารวจให้เหมาะสม 

(๑๑) ก าหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ
ส าหรับวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่าง ๆ 

(๑๒) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๓) พิจารณาอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด และ
การควบคุม เกษียณอายุของข้าราชการต ารวจ 

(๑๔) ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ของส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้มีมติสั่งการ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติปฏิบัติการให้
ถูกต้องเหมาะสม ถ้าส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่ปฏิบัติ ตามมติดังกล่าว  
ให้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการต่อไป ในการนี้  
ให้นายกรัฐมนตรี มีอ านาจสั่งให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและผู้มีหน้าที่
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของ ก.ตร. ดังกล่าว พ้นจากต าแหน่งเพ่ือไปด ารง
ต าแหน่งอื่นได้ 

(๑๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่ ก.ตร. มอบหมาย 
(๑๖) ปฏิบั ติ การอื่ นตามหน้าที่ และอ านาจที่ บัญญั ติ ไว้ ใน

พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

องค์ประกอบ การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง หลักเกณฑ์
และวิธีการ สรรหาและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารราชการต ารวจให้เป็นไป ตามระเบียบที่ ก.ตร. 
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

(๗) ก ากับดูแลการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการต ารวจของ
ผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตินี้ และกฎ ก.ตร. 
โดยเคร่งครัด  

(๘) ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการต ารวจ
เพ่ือรักษา ความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล 
รวมทั้ งก ารตรวจสอบและติ ดตามการปฏิ บั ติ  ให้ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้  

(๙) เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการต ารวจไปให้สถานีต ารวจให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และก ากับดูแลการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วน
ราชการในหน่วยปฏิบัติให้เพียงพอ  

(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ และ
การปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  

(๑๑) รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นส าหรับ
ข้าราชการต ารวจให้เหมาะสม  

(๑๒) ก าหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่ควร
ได้รับส าหรับวุฒิ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่าง ๆ  



 
๒๘ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

กฎ ก.ตร. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ (๑๓) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัตินี้  

(๑๔) พิจารณาอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด 
และการควบคุม เกษียณอายุของข้าราชการต ารวจ  

(๑๕) ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ของส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้มีมติสั่งการ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติปฏิบัติการ
ให้ถูกต้องเหมาะสม ถ้าส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่ปฏิบัติการ ตามมติ
ดังกล่าว ให้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งการต่อไป 
ในการนี้ให้นายกรัฐมนตรี มีอ านาจสั่งให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและ
ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของ ก.ตร. ดังกล่าว พ้นจาก
ต าแหน่งเพ่ือไปด ารงต าแหน่งอื่นได้  

(๑๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่ ก.ตร. มอบหมาย  
(๑๗) ปฏิบัติการอื่นตามหน้าที่และอ านาจที่บัญญั ติ ไว้ ใน

พระราชบัญญั ติ น้ี  และกฎหมายอื่น กฎ ก .ตร. เมื่ อประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

๘. การเลือกกรรมการ 
ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

มาตรา ๑๘ การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕)              
ให้ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้เลือก 

มาตรา ๑๗ การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕)               
ให้ข้าราชการต ารวจ ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่รองผู้ก ากับการหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้เลือก 



 
๒๙ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

มาตรา ๑๙ การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕)               
ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ ก.ตร. มีมติเพื่อก าหนดวันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๒) ก่อนถึงวันเลือกตาม (๑) ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ให้ส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการต ารวจจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและ               
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ ที่มีสิทธิได้รับเลือกเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) (ก) ในกรณีที่บุคคล
ดังกล่าวมีหนังสือแจ้ง การสละสิทธิได้รับเลือก ให้หมายเหตุการสละ
สิทธิไว้ท้ายชื่อของบุคคลน้ัน และท าหนังสือแจ้งนายกรัฐมนตรี 
ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา เพ่ือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับ
เลือกเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) (ข) พร้อมทั้ง
แจ้งให้ทราบวันท่ีจะด าเนินการเลือกด้วย 

(๓) ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจจัดส่งบัญชี
รายชื่อที่ได้รับตาม (๒) ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการเลือก และประกาศ
ผลการเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด ซึ่งอย่างน้อย ในการด าเนินการดังกล่าวต้องก าหนดให้การ
เลือกเป็นการเลือกโดยตรงและลับ 

(๔) ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับบัญชีรายชื่อตามมาตรา 
๑๕ (๕) ประเภท (ก) และประเภท (ข) เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และให้ขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ที่ ได้รับคะแนนล าดับถัดไป
ส าหรับประเภท (ก) จ านวนสิบห้าคน และส าหรับประเภท (ข) จ านวน
สามคนอยู่ในบัญชีส ารอง ทั้งนี้ บัญชีส ารองให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่า
จะมีการเลือกกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

มาตรา ๑๘ การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๕)               
ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ ก.ตร. มีมติเพื่อก าหนดวันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดให้มีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

(๒) ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจประกาศรับ
สมัคร รวมทั้งจัดท า บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ ที่สมัครรับเลือกเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๑๔ (๕) (ก) และท าหนังสือแจ้งประธาน ก.ตร. เพ่ือจัด
ให้กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ร่วมกันเสนอชื่อ
บุคคลเพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๑๔ (๕) (ข)  

(๓) ก่อนวันเลือกเป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสิบห้าวันให้
เลขานุการ ก.ตร. ส่งบัญชี รายชื่อบุคคลที่สมัครรับเลือกและบุคคลที่
กรรมการโดยต าแหน่งคัดเลอืกตาม (๒) โดยเรียงล าดับ ตามตัวอักษร
ไปยังผู้มีสิทธิเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗  

(๔) ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับบัญชีรายชื่อตาม
มาตรา ๑๔ (๕) ประเภท (ก) และประเภท (ข) เป็นผู้ได้รับเลือกเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคะแนนล าดับ
ถัดไปส าหรับประเภท (ก) จ านวนสิบห้าคน และส าหรับประเภท (ข) 
จ านวนสามคนอยู่ในบัญชีส ารอง ทั้งนี้ บัญชีส ารองให้ใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะมีการเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่  

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
เรียงล าดับคะแนนได้ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่ งชาติจับสลากโดย
เปิดเผยเพ่ือเรียงล าดับก่อนหลังจนครบจ านวน  

ห้ามผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใดสั่งการ ข่มขู่ หรือชักจูงด้วยประการใด ๆ 



 
๓๐ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
เรียงล าดับคะแนนได้ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจับสลากโดย
เปิดเผยเพ่ือเรียงล าดับก่อนหลังจนครบจ านวน 

ห้ามผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใดสั่งการ ข่มขู่ หรือชักจูงด้วยประการใด ๆ 
เพื่อให้เลือก หรือมีให้เลือกผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดฝ่าฝืนวรรคสาม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง  

ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 

เพื่อให้เลือก หรือมีให้เลือกผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดฝ่าฝืนวรรคสาม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย

อย่างร้ายแรง  
ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตราน้ี  

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 

๙. คุณสมบตัิของ
กรรมการ ก.พ.ค.ตร. 
 
 

มาตรา ๒๗ ผู้จะได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ตอ้งมี
คุณสมบตัิดงัต่อไปนี ้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปีและไม่เกินเจ็ดสิบปีในวันที่ ๑ มกราคม

ของปีที่มีการคัดเลือก 
(๓) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
     (ก) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า 
     (ข) เคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจในต าแหน่งตั้งแต่                     

ผู้บัญชาการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
     (ค) เคยรับราชการเป็นข้าราชการทหารในต าแหน่งตั้งแต่แม่ทัพ

ภาค หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
     (ง) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

หรือเทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 
     (จ) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอัยการพิเศษฝ่ายหรือ

เทียบเท่า 
      (ฉ) เคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสน

     มาตรา ๒๖ ผู้จะได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ตอ้งมี
คุณสมบตัิดงัต่อไปนี ้
     (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
     (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปีและไม่เกินเจ็ดสิบปีในวันที่ ๑ มกราคม
ของปีที่มีการคัดเลือก 
     (๓) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
         (ก) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า 
         (ข) เคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจในต าแหน่งตั้งแต่                     
ผู้บัญชาการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
         (ค) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
หรือเทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 
         (ง) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอัยการพิเศษฝ่ายหรือ
เทียบเท่า 
         (จ ) เค ย เป็ น ผู้ ส อน วิ ช า ใน สาข านิ ติ ศ าสต ร์  รั ฐศ าสต ร์  
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือวิชาที่ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่ง 



 
๓๑ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

ศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ และด ารงต าแหนง่ หรือเคยด ารงต าแหนง่ไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ 
แต่ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องด ารงต าแหน่งหรือเคย
ด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ต้องด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

๑๐. กลุ่มสายงาน 
ก าหนดใหข้้าราชการ
ต ารวจมี ๕ กลุ่มสายงาน 
 

มาตรา ๕๔ ต าแหน่งข้าราชการต ารวจมี ๕ สายงาน ดังต่อไปนี้  
(๑) สายงานบริหาร  
(๒) สายงานอ านวยการและสนับสนุน 
(๓) สายงานสอบสวน ได้แก่ งานเกี่ยวกับการสอบสวนและงาน

สืบสวนที่ เกี่ยวเน่ือง กับงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญา และ
กฎหมายอื่น 

(๔) สายงานป้องกันและปราบปราม ได้แก่ งานสืบสวน งาน
ป้องกันและปราบปราม และงานอื่นที่ ก.ตร. ก าหนด 

(๕) สายงานวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ งานเกี่ยวกับการแพทย์ การ
พยาบาล การพิสูจน์ หลักฐาน และการสอนในกองบัญชาการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ หรือสถาบันการศึกษาอื่น ในสังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และงานอื่นที่มีลักษณะเป็นวิชาชีพตามที่ ก.ตร. 
ก าหนดต าแหน่งใดอยู่ในสายงานใดให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. ก าหนด 
ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการแบ่งสายงานตามวรรคหน่ึง 

     มาตรา ๕๓ ต าแหน่งขา้ราชการต ารวจม ี๕ กลุ่มสายงาน ดังต่อไปนี้      
     (๑) กลุ่มสายงานบริหาร  
     (๒) กลุ่มสายงานอ านวยการและสนับสนุน  
     (๓) กลุ่มสายงานสอบสวน  
     (๔) กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ได้แก่ สายงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวน และงานอื่นที่ ก.ตร. 
ก าหนด  
     (๕) กลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะ  
     กลุ่มสายงานใดจะมีสายงานใด และต าแหน่งใดอยู่ในสายงานใด    
ให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. ก าหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการแบ่งสาย
งานตามวรรคหน่ึง  
 



 
๓๒ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

๑๑. ต าแหน่ง
ข้าราชการต ารวจ
ประเภทท่ีมียศ 
 
 
(***มีการปรับแก้เรื่อง
การแยกต าแหน่งสาย
งานสอบสวนออกไปใน
ทุกมาตราที่เกี่ยวข้อง
ตลอดทัง้ฉบับ***) 

มาตรา ๕๕ ต าแหน่งข้าราชการต ารวจที่มียศ มดีังต่อไปนี้  
(๑) ผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ  
(๒) จเรต ารวจแหง่ชาติและรองผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ  
(๓) ผู้ชว่ยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาตแิละรองจเรต ารวจแห่งชาต ิ 
(๔) ผู้บญัชาการ ผู้บัญชาการสอบสวน และจเรต ารวจ  
(๕) รองผู้บญัชาการ รองผู้บญัชาการสอบสวน และรองจเรต ารวจ  
(๖) ผู้บงัคับการและผู้บังคับการสอบสวน  
(๗) รองผู้บงัคับการและรองผู้บังคับการสอบสวน  
(๘) ผู้ก ากับการและผู้ก ากับการสอบสวน  
(๙) รองผู้ก ากับการและรองผู้ก ากับการสอบสวน  
(๑๐) สารวัตรและสารวตัรสอบสวน  
(๑๑) รองสารวตัร รองสารวัตรสอบสวน รองสารวตัรสืบสวนใน

การสอบสวน  
(๑๒) ผูบ้ังคบัหมู่และผู้ชว่ยพนักงานสอบสวน  
(๑๓) รองผูบ้ังคบัหมู ่
ก.ตร. จะก าหนดให้มีต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอื่น โดยจะให้ 

มีชื่อต าแหน่งใดเทียบกับ ต าแหน่งตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยให้ก าหนดไว้ในกฎ 
ก.ตร.     

มาตรา ๕๔ ต าแหน่งข้าราชการต ารวจประเภทที่มียศมีดังต่อไปนี้     
(๑) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
(๒) รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและจเรต ารวจแห่งชาติ  
(๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและรองจเรต ารวจแห่งชาติ  
(๔) ผู้บัญชาการและจเรต ารวจ  
(๕) รองผู้บัญชาการและรองจเรต ารวจ  
(๖) ผู้บังคับการ  
(๗) รองผู้บังคับการ  
(๘) ผู้ก ากับการ  
(๙) รองผู้ก ากับการ  
(๑๐) สารวัตร  
(๑๑) รองสารวัตร  
(๑๒) ผู้บังคับหมู่  
(๑๓) รองผู้บังคับหมู่  
ก.ตร. จะก าหนดให้มีต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นโดยจะให้มีชื่อ

ต าแหน่งใดเทียบกับ ต าแหน่งตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยให้ก าหนดไว้ในกฎ 
ก.ตร.  
 

๑๒. ผูบ้ังคบับัญชาและ
รับผิดชอบการปฏบิัติ
ราชการรองจาก                     
ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาต ิ 
 

มาตรา ๕๗ ให้มีจเรต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือรองจเรต ารวจแห่งชาติ เป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ     
รองจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
ก าหนดหรือมอบหมาย 

ต าแหน่งรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติต้องมีผู้ซึ่ งเคยด ารง

มาตรา ๕๖ ให้มีรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จเรต ารวจแห่งชาติ 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือรองจเรต ารวจแห่งชาติ เป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
รองจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
ก าหนดหรือมอบหมาย  



 
๓๓ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

 ต าแหน่งผู้บัญชาการสอบสวนอย่างน้อยหน่ึงคน และเคยด ารงต าแหน่ง
ผู้บัญชาการในสายงานป้องกันและปราบปรามอย่างน้อยหน่ึงคน 

ต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ต้องมีผู้ซึ่งเคยด ารง
ด ารงต าแหน่งรองผู้บัญชาการสอบสวนอย่างน้อยสองคน และเคยด ารง
ต าแหน่งรองผู้บัญชาการในสายงานป้องกัน และปราบปรามอย่างน้อย
สองคน 

๑๓. ผูบ้ังคบับัญชาใน
กองบญัชาการ 

มาตรา ๕๘ ในกองบัญชาการหนึ่ง ให้มีผู้บัญชาการคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการนั้ น  และให้มีผู้ บัญชาการสอบสวนคนห น่ึงเป็น
ผู้รับผิดชอบงานด้านการสอบสวนภายในกองบัญชาการ และจะให้มี
รองผู้บัญชาการ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย 
และให้มีรองผู้บัญชาการสอบสวนรับผิดชอบงานด้านการสอบสวน
รองจากผู้บัญชาการสอบสวนตามที่ผู้บัญชาการสอบสวนมอบหมาย
ด้วยก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการดังกล่าวมีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับ                ผู้บัญชาการด้วย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการสอบสวนให้ร่วมมือและ
รายงานให้ผู้บัญชาการทราบด้วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎ ก.ตร. 

     มาตรา ๕๗ ในกองบัญชาการหนึ่ง ให้มีผู้บัญชาการคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการนั้น และจะให้มีรองผู้บัญชาการ เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการต ารวจ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจาก                          
ผู้บัญชาการตามที่ผู้บัญชาการมอบหมาย  
     ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะ เทียบเท่ากองบัญชาการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการดังกล่าวมีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับผู้บัญชาการด้วย  
 



 
๓๔ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

๑๔. หน้าที่และอ านาจ
ของผู้บญัชาการในการ
พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย
และสั่งเลื่อนเงินเดือน 

มาตรา ๕๙ ผู้บัญชาการมีหน้ าที่ และอ านาจ และความรับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารราชการของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

(๒) ควบคุมและก ากับดูแลบุคลากร การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของกองบัญชาการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ของทางราชการ ก.ตร. และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(๓) หน้าที่และอ านาจของกองบัญชาการตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา เว้นแต่อ านาจในการสอบสวนและการท าความเห็นทางคดีให้
เป็นอ านาจของผู้บัญชาการสอบสวน 

(๔) พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรต าแหน่ง
ตั้งแต่รองผู้บังคับการลงไปภายในเขตอ านาจตามมาตรา ๗๒ (๒) แต่
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่รองผู้บังคับ
การสอบสวนลงไป ให้แต่งตั้งตามข้อเสนอของผู้บัญชาการสอบสวน 
แต่ในกรณีที่เห็นว่าข้อเสนอแนะของผู้บัญชาการสอบสวนมิได้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย หรือกฎ ก.ตร. ก าหนด ให้มีอ านาจสั่ง
ให้ผู้บัญชาการสอบสวนทบทวนให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย หรือกฎ 
ก.ตร. ก าหนด 

(๕) พิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ ส.๖ ลงมา 
ภายในเขตอ านาจที่ไม่อยู่ในอ านาจของผู้บังคับการตามมาตรา ๖๑ (๗) 
แต่การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่รอง           
ผู้บัญชาการสอบสวนลงไป ให้พิจารณาตามข้อเสนอของผู้บัญชาการ

มาตรา ๕๘ ผู้บญัชาการมหีน้าที่และอ านาจ และความรับผดิชอบ
ดังต่อไปนี ้ 

(๑) บริหารราชการของกองบญัชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

(๒) ควบคุมและก ากับดูแลบุคลากร การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของกองบัญชาการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก .ตร. และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

(๓) หน้าที่และอ านาจของกองบัญชาการตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา  

(๔) พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรต าแหน่ง
ตั้งแต่รองผู้บังคับการลงไป  

(๕) พิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ ส.๖ ลงมา  
ที่ไม่อยู่ในอ านาจของผู้บังคับการตามมาตรา ๖๐ (๗) ทั้งน้ี การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ ส.๖ ให้กระท าได้ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ตร.แล้ว  

(๖ ) เป็นผู้แทนส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ในราชการทั่ วไปของ
กองบัญชาการ  

(๗) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้ งปัญหาและอุปสรรคต่อ 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติทุกสี่เดือน หรือตามระยะเวลาที่ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติก าหนด  

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ
ทางราชการ ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด หรือมติของ



 
๓๕ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

สอบสวน ในกรณีที่เห็นว่าข้อเสนอแนะของผู้บัญชาการสอบสวนมิได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๙๑ หรือกฎ ก.ตร. ก าหนด ให้มี
อ านาจสั่งให้ผู้บัญชาการสอบสวนทบทวนให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย 
หรือกฎ ก.ตร. ก าหนด ทั้งน้ี การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ 
ส.๖ ให้กระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. แล้ว 

(๖) เป็นผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติในราชการทั่ วไปของ
กองบัญชาการ 

(๗) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อ                  
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติทุกสี่เดือน หรือตามระยะเวลาที่ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติก าหนด 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ของทางราชการ ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ในกรณีตาม (๔) หรือ (๕) ถ้าผู้บัญชาการสอบสวนทบทวนแล้ว              
ยังยืนยันตามข้อเสนอเดิม แต่ผู้บัญชาการเห็นว่าการด าเนินการน้ัน 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ ก.ตร. ให้ผู้บัญชาการมีอ านาจออกค าสั่ง 
ให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎ ก.ตร. แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับผลกระทบ 
จากค าสั่งดังกล่าวที่จะร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ตร. หรือฟ้องศาลปกครอง  
แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใดก าหนดให้การด าเนินการใดเป็นอ านาจของอธิบดี
หรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการมีอ านาจเช่นว่านั้นใน
ฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการในกองบัญชาการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ตร. ก าหนด 

คณะรัฐมนตรีในเรื่องใดก าหนดให้การด าเนินการใดเป็นอ านาจของอธิบดี
หรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้ผู้ บัญชาการมีอ านาจเช่นว่านั้น                  
ในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการในกองบัญชาการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ตร. ก าหนด  
 



 
๓๖ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

๑๕. ผูบ้ังคบับัญชาใน
กองบงัคับการ 

มาตรา ๖๐ ในกองบังคับการหนึ่ง ให้มีผู้บังคับการคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
ของกองบั งคับการนั้ น  และให้มีผู้ บั งคับการสอบสวนคนหน่ึ ง 
เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการสอบสวนภายในกองบังคับการ และจะให้
มีรองผู้บังคับการ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บังคับการตามที่ผู้บังคับการมอบหมาย 
และให้มีรองผู้บังคับการสอบสวนรับผิดชอบงานด้านการสอบสวน 
รองจากผู้บังคับการสอบสวนตามที่ผู้บังคับการสอบสวนมอบหมาย
ด้วยก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
และมีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้า 
ส่วนราชการดังกล่าวมีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ 
ผู้บังคับการด้วย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับการสอบสวนให้ ร่วมมือและ
รายงานให้ผู้บังคับการทราบด้วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. 
ก าหนด 

มาตรา ๕๙ ในกองบังคับการหนึ่ ง ให้มีผู้บั งคับการคนหนึ่ งเป็น
ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
ของกองบังคับการนั้น และจะให้มีรองผู้บังคับการ เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการต ารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บังคับการ
ตามที่ผูบ้ังคับการมอบหมาย  

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ 
มีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการดว้ยโดยอนโุลม รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการ
ดังกล่าวมีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้บังคับการ
ด้วย 

๑๖. หน้าที่และอ านาจ
ของผู้บงัคับการ 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๖๑ ผู้บังคับการมีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

(๒) หน้าที่และอ านาจของกองบังคับการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
เว้นแต่อ านาจในการสอบสวนและการท าความเห็นทางคดี 

(๓) ควบคุมและก ากับดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และ

มาตรา ๖๐ ผู้บังคับการมีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  

(๒) หน้าที่และอ านาจของกองบังคับการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
(๓) ควบคุมและก ากับดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และ

ทรัพย์สินอื่น ของกองบังคับการให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 



 
๓๗ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพย์สินอื่น ของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(๔) เสนอแนะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจในสังกัดกอง
บังคับการ และสถานีต ารวจที่อยู่ในเขตอ านาจ ตั้งแต่ระดับผู้ก ากับการ 
ลงมาต่อผู้บัญชาการที่เป็นผู้บังคับบัญชา 

(๕) สั่งให้ข้าราชการต ารวจตั้งแต่ระดับผู้ก ากับการลงไปไปช่วย
ราชการ ในส่วนราชการอื่นที่อยู่ในเขตอ านาจตามความจ าเป็นเป็นการ
ชั่วคราวไม่เกินหกเดือน ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการจะสั่งให้ไปช่วยราชการเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีก็ได้ แต่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาก่อน 

(๖) เสนอแนะและให้ความเห็นในการพิจารณาความดีความชอบ
เพื่อการเลื่อน เงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ ส.๕ และ ส.๔ ในเขต
อ านาจ 

(๗) พิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ ส.๓    
ลงมาในเขตอ านาจ ในการพิจารณาดังกล่าวส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่รองผู้ก ากับการลงมา ต้องรับฟังความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะของ
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นด้วย 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ของทางราชการ ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

อ านาจในการสอบสวนและการท าความเห็นทางคดีตาม (๒) 
และอ านาจตาม (๔) (๕) และ (๖) ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งในสายงาน
สอบสวน ให้เป็นอ านาจของผู้บังคับการสอบสวน 

หน้าที่และอ านาจของผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดในการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจที่สังกัดกองบัญชาการอื่น 

ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ตร. และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  

(๔) เสนอแนะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจในสังกัดกอง
บังคับการ และสถานีต ารวจที่อยู่ในเขตอ านาจ ตั้งแต่ระดับผู้ก ากับการ 
ลงมาต่อผู้บัญชาการที่เป็นผู้บังคับบัญชา  

(๕) สั่งให้ข้าราชการต ารวจตั้งแต่ระดับผู้ก ากับการลงไปไปช่วย
ราชการในส่วนราชการอื่นที่อยู่ในสังกัดตามความจ าเป็นเป็นการ   
ชั่วคราวไม่เกินหกเดือน ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการจะสั่งให้ไปช่วยราชการเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีก็ได้ แต่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบ จากผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาก่อน  

(๖) เสนอแนะและให้ความเห็นในการพิจารณาความดีความชอบ
เพื่อการเลื่อน เงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ ส.๕ และ ส.๔ ในสังกัด  

(๗) พิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจระดับ ส.๓    
ลงมาในสังกัด ในการพิจารณาดังกล่าวส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่   
รองผู้ก ากับการลงมา ต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผูบ้ังคับบัญชาของผู้นั้นด้วย  

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ของทางราชการ ก.ตร. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

หน้าที่และอ านาจของผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดในการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการต ารวจที่สังกัดกองบัญชาการอื่น 
และปฏิบัติราชการประจ าอยู่ในจังหวัดนั้น ให้เป็นไป ตามกฎหมาย 
ระ เบี ยบ  ข้ อบั งคั บ  ห รือค าสั่ งของส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ 
กองบัญชาการ หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่ งการของ
นายกรัฐมนตรีด้วย ในการนี้ ให้มีอ านาจสั่งการใด ๆ เพ่ือให้เกิดการ



 
๓๘ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

และปฏิบัติราชการประจ าอยู่ในจังหวัดนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระ เบี ยบ  ข้ อบั งคั บ  ห รือค าสั่ งของส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ 
กองบัญชาการ หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่ งการของ
นายกรัฐมนตรีด้วย ในการนี้  ให้มีอ านาจสั่งการใด ๆ เพ่ือให้เกิดการ
ประสานงานและความร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่ หรือยับยั้งการ
กระท าใด ๆ ของข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
หรือกองบัญชาการ มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่ งการของ
นายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
กองบัญชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติก าหนด 

ประสานงานและความร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่หรือยับยั้งการ
กระท าใด ๆ ของข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
หรือกองบัญชาการ มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่ งการของ
นายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
กองบัญชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติก าหนด  

๑๗. หลักเกณฑ์ในการ
แตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ต่าง ๆ  
 
 
 
 

มาตรา ๗๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๕ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ
ให้ด ารงต าแหน่ง ให้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ แต่งตั้ง จากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจเอกซึ่งด ารงต าแหน่งจเร
ต ารวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

(๒) ต าแหน่งจเรต ารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ               
พลต ารวจโทหรือพลต ารวจเอก และเคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติหรือรองจเรต ารวจแห่งชาติมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี    
แต่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดเคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
มาแล้วถึงสองป ีให้แต่งตั้งผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาตินานที่สุดเรียงตามล าดับ 

(๓) ต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและรองจเรต ารวจ

มาตรา ๖๙ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งให้แต่งตั้ง
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(๑) ต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ แต่งตั้ง จากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจเอกซึ่งด ารงต าแหน่งจเร
ต ารวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

(๒) ต าแหน่งรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและจเรต ารวจแห่งชาติ 
จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ 
พลต ารวจโทหรือพลต ารวจเอก และเคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติหรือรองจเรต ารวจแห่งชาติมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   
แต่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดเคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
หรือรองจเรต ารวจแห่งชาติมาแล้วถึงหน่ึงปี ให้แต่งตั้งผู้ที่เคยด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือรองจเรต ารวจแห่งชาติ
นานที่สุดเรียงตามล าดับ  



 
๓๙ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

แห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจ
ยศพลต ารวจโท และเคยด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการ ผู้บัญชาการ
สอบสวน หรือจเรต ารวจ มาแล้วไม่น้อยกว่าสองป ี

(๔) ต าแหน่งผู้บัญชาการและจเรต ารวจ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ แต่งตั้ง จากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรีหรือพลต ารวจโท และ
เคยด ารงต าแหน่งรองผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการสอบสวน หรือรอง
จเรต ารวจ มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

(๕) ต าแหน่งรองผู้บัญชาการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรี และเคยด ารงต าแหน่ง            
ผู้บังคับการหรือผู้บังคับการสอบสวน มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๖) ต าแหน่งผู้บังคับการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
จากข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันต ารวจ
เอก (พิเศษ) หรือพลต ารวจตรี และเคยด ารงต าแหน่งรองผู้บังคับการ
หรือรองผู้บังคับการสอบสวน มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

(๗) ต าแหน่งรองผู้บังคับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ                 
พันต ารวจเอก หรือพันต ารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันต ารวจเอก 
(พิเศษ) และเคยด ารงต าแหน่งผู้ก ากับการ หรือผู้ก ากับการสอบสวน 
มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

(๘) ต าแหน่งผู้ก ากับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ                
พันต ารวจโท หรือพันต ารวจเอก และเคยด ารงต าแหน่งรองผู้ก ากับการ
หรือรองผู้ก ากับการสอบสวน มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

(๙) ต าแหน่งรองผู้ก ากับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ   
พันต ารวจโท และเคยด ารงต าแหน่งสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

(๑๐) ต าแหน่งสารวัตร ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศร้อยต ารวจเอก                  

(๓) ต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและรองจเรต ารวจ
แห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจ
ยศพลต ารวจโท และเคยด ารงต าแหน่งระดับผู้บัญชาการหรือจเรต ารวจ 
มาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี  

(๔) ต าแหน่งผู้บัญชาการและจเรต ารวจ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง จากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรีหรือพลต ารวจโท และเคย  
ด ารงต าแหน่งระดับรองผู้บัญชาการ หรือรองจเรต ารวจมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
ปี  

(๕) ต าแหน่งรองผู้บัญชาการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรี และเคยด ารงต าแหน่งระดับ 
ผู้บังคับการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  

   (๖) ต าแหน่งผู้บังคับการ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
จากข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันต ารวจเอก 
(พิเศษ) หรือพลต ารวจตรี และเคยด ารงต าแหน่งระดับรองผู้บังคับการ
มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี  

(๗) ต าแหน่งรองผู้บังคับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ               
พันต ารวจเอก หรือพันต ารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันต ารวจเอก 
(พิเศษ) และเคยด ารงต าแหน่งระดับผู้ก ากับการมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี  

(๘) ต าแหน่งผู้ก ากับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ 
พันต ารวจโท หรือพันต ารวจเอก และเคยด ารงต าแหน่ งระดับ 
รองผู้ก ากับการมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี  

  (๙) ต าแหน่งรองผู้ก ากับการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ              
พันต ารวจโท และเคยด ารงต าแหน่งระดับสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าป ี 

(๑๐) ต าแหน่งสารวัตร ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศร้อยต ารวจ



 
๔๐ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

ขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าพันต ารวจโท และเคยด ารงต าแหน่งรองสารวัตร
มาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี 

(๑๑) ต าแหน่งรองสารวัตร ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ                 
ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าร้อยต ารวจเอก 

(๑๒) ต าแหน่งผู้บังคับหมู่  ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ                 
สิบต ารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าดาบต ารวจ 

(๑๓) ต าแหน่งรองผู้บังคับหมู่ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจชั้นพล
ต ารวจ 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งจริง มิให้
นับระยะเวลาทวีคูณ โดยให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี แต่ในกรณีที่มี
เหตุจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ แก่ทางราชการ ก.ตร.  
จะมีมติลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                     
ผู้บังคับการขึ้นไปเฉพาะบุคคลใดเป็นกรณี ๆ ไปเป็นการเฉพาะให้
แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ มติดังกล่าวต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจ านวน ก.ตร. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตาม (๒) ถึง (๑๓)  
อาจแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าด้วยก็ได้ 

 
การแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานสอบสวนให้ เป็นไปตาม 

มาตรา ๗๗ 
 
 
 
 

เอกขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าพันต ารวจโท และเคยด ารงต าแหน่งระดับรอง
สารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี  

(๑๑) ต าแหน่งรองสารวัตร ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ     
ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าร้อยต ารวจเอก  

(๑๒) ต าแหน่งผู้บังคับหมู่  ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ                  
สิบต ารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าดาบต ารวจ  

(๑๓) ต าแหน่งรองผู้บังคับหมู ่ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจ     
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งจริง มิให้

นับระยะเวลาทวีคูณ โดยให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี เว้นแต่  
(๑) ข้าราชการต ารวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือแต่งตั้งเลื่อน

ชั้นเป็นสัญญาบัตร ครั้งแรก หากนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มเป็น
ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรถึงวันที่ ๓๐ กันยายน มีระยะเวลา
รวมแล้วไม่น้อยกว่าแปดเดือน ให้นับเป็นหน่ึงปี  

(๒) ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อน
ต าแหน่งสูงขึ้น ในวาระประจ าปี ไม่ว่าจะได้รับการแต่งตั้งเมื่อใด 
ก็ตาม ให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
 เป็นหน่ึงปี  

 
กรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ ก.ตร. จะมีมติ                

ลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ              
ผู้บังคับการขึ้นไปเฉพาะบุคคลใดเป็นกรณี ๆ ไป เป็นการเฉพาะให้
แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ มติดังกล่าวต้องมีคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์  

การแต่งตั้งขา้ราชการต ารวจให้ด ารงต าแหนง่ตาม (๒) ถึง (๑๓) อาจ



 
๔๑ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าด้วยก็ได้  
ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๑๒) หรือ 

(๑๓) อาจได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและมียศตาม
มาตรา ๖๙ (๑๑) ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก าหนดไว้ในกฎ 
ก.ตร.  

ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๑๓) อาจ
ได้รับการคัดเลือก และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและมียศตามมาตรา 
๖๙ (๑๒) ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ ในกฎ ก.ตร. 

๑๘. หลักเกณฑ์การ
แตง่ตั้งต าแหน่งระดับ                
ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาต ิลงมาจนถึง
ระดบัผู้บงัคับการ 

มาตรา ๗๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ 
ให้ด ารงต าแหน่ง ตามมาตรา ๗๐ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)                      
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๑) 
ให้ ก.ตร. ด าเนินการคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๐ (๑) โดย
ค านึงถึงอาวุโส ความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน และประสบการณ ์
ในงานด้านสอบสวน หรืองานป้องกันและปราบปรามประกอบกันแล้ว  
เสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบั งคมทู ลเพ่ื อทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๒) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๒) 
(๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติพิจารณาคัดเลือก
จากข้าราชการต ารวจซึ่งมีคุณสมบัติ ตามมาตรา ๗๐ (๒) (๓) (๔) (๕) 
และ (๖) แล้วแต่กรณี โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของจเรต ารวจ
แห่งชาติและรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติประกอบด้วย แล้วให้เสนอ 
ก.ตร. เพ่ือตรวจสอบ เมื่อ ก.ตร. เห็นว่าการคัดเลือกเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนด ให้ ก.ตร. เสนอ

มาตรา ๗๐ การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่ง
ตามมาตรา ๖๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ 
(๑) ให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อข้าราชการต ารวจเสนอ ก.ตร.  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรี น าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  

(๒) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ 
(๒) ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการต ารวจ
เสนอ ก.ตร. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรี
น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  

(๓) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙    
(๓) และ (๔) ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการ
ต ารวจเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ แล้วจึงน าเสนอนายกรัฐมนตรี               
น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  

(๔) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙    



 
๔๒ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง 

ในกรณีที่ ก.ตร. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนด ให้แจ้งให้ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

(๕) และ (๖) ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการ
ต ารวจ โดยให้น าข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กองบัญชาการที่ได้มีการพิจารณาเสนอในรูปคณะกรรมการตามที่
ก าหนด ในกฎ ก.ตร. มาประกอบการพิจารณาด้วย หากมีความเห็น
แตกต่างจากข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการให้ชี้แจง
เหตุผลต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ ตาม
มาตรา ๗๓ ก่อนเสนอ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง  

การจัดท าข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการตาม (๔)  
ให้พิจารณาเสนอรายชื่อได้เฉพาะข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่ง            
ในสังกัดเท่านั้น  

ในกรณีที่ ก.ตร. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้แจ้งให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
เพื่อด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

๑๙. หลักเกณฑ์การ
แตง่ตั้งต าแหน่งระดับ                
รองผู้บงัคับการลงมา 

มาตรา ๗๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ 
ให้ด ารงต าแหน่ง ตามมาตรา ๗๐ (๗) (๘) (๑๔) (๑๐) (๑๑) (๒) และ 
(๑๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) ในส านักงานผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแหง่ชาติ พิจารณาคัดเลือกจากผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๗๐ (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) 
แล้วแต่กรณี ซึ่งด ารงต าแหน่งในส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของจเรต ารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการ

มาตรา ๗๑ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตาม
มาตรา ๖๙ (๗) ลงมา ในส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นผู้มีอ านาจสั่ งแต่งตั้ ง ในส่วน
กองบัญชาการที่มิ ได้สังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
ให้ผู้บัญชาการเป็นผูม้ีอ านาจ สั่งแต่งตั้ง โดยให้น าข้อมูลการเสนอแตง่ตั้ง
ของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับการ แล้วแต่
กรณี ที่ได้มีการพิจารณาเสนอในรูปคณะกรรมการตามที่ก าหนดในกฎ 
ก.ตร. มาประกอบการพิจารณาด้วย หากมีความเห็นแตกต่างจากข้อมูลการ
เสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการ ให้ชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการ



 
๔๓ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

ต ารวจแห่งชาติประกอบด้วย แล้วให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็น                 
ผู้สั่งแต่งตั้ง 

(๒) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) ในกองบัญชาการที่ไม่สังกัด
ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการ พิจารณาคัดเลือก
จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๐ (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ 
(๑๓) แล้วแต่กรณี ซึ่งด ารงต าแหน่งในกองบัญชาการนั้น โดยต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของรองผู้บัญชาการประกอบด้วย แล้วให้ผู้บัญชาการเป็น              
ผู้สั่งแต่งตั้ง 

การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๘) 
(๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือ                  
ผู้บัญชาการ แล้วแต่กรณี รับฟังความเห็นตามข้อเสนอแนะของผู้บังคับ
การที่เกี่ยวข้องด้วย 

พิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามมาตรา ๗๓  
การจัดท าข้อมลูการเสนอแตง่ตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาเสนอรายชื่อ

ได้เฉพาะข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่งในสังกัดเท่านั้น  
การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่ง มาตรา ๖๙ (๑๑) ลงมา  

ไม่สูงกว่าต าแหน่งเดิมภายในกองบัญชาการในส านักงานผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติให้ผู้บัญชาการ เป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง ส าหรับการแต่งตั้งภายใน
กองบังคับการ ให้ผู้บังคับการเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง  

การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๗)   
ลงมาไม่สูงกว่าต าแหน่งเดิม ระหว่างส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ (๑) และ 
(๒) ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องท าความ 
ตกลงกันแล้วให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการที่ประสงค์จะ
แต่งตั้งข้าราชการต ารวจผู้นั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง ส าหรับการแต่งตั้งข้าราชการ
ต ารวจ ระหว่างกองบัญชาการที่มิได้สังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้อง ท าความตกลงกัน แล้วให้ผู้บัญชาการ
ที่ประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการต ารวจผู้นั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง 

๒๐. คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการต ารวจ 
ส าหรบัต าแหน่งตั้งแต่
ระดบัผู้ช่วยผูบ้ัญชาการ
ต ารวจแห่งชาตแิละรอง
จเรต ารวจแหง่ชาติลง
มาโดยมี ๓ ระดบั 
๑) ระดบัส านกังาน

ไม่ม ี มาตรา ๗๓ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามมาตรา 
๖๙ (๓) ลงมา ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ
เพื่อท าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และความเหมาะสมในการ
คัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ก่อนที่ผู้มี
อ านาจสั่งแต่งตั้ง ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจระดับ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
ต ารวจให้ด ารงต าแหนง่ตามมาตรา ๖๙ (๓) ถึง (๖) และพิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๗) ลงมาในสังกัด



 
๔๔ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

ต ารวจแห่งชาต ิ
๒) ระดบักองบัญชาการ 
๓) ระดบักองบังคับการ 

ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้  
(ก) การคัดเลือกข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 

๖๙ (๓) ถึง (๖) ประกอบด้วย ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นประธาน 
จเรต ารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการต ารวจ แห่งชาติทุกคนเป็น
กรรมการ ผู้แทนส านักงาน ก.พ. จ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ  

(ข) การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 
๖๙ (๗ ) ลงมา ในสังกัดส านั กงานผู้บัญ ชาการต ารวจแห่ งชาติ 
ประกอบด้วย ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นประธาน จเรต ารวจ
แห่งชาติและรอง ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติทุกคน เป็นกรรมการ  

ให้ผู้บัญชาการหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงาน
บุคคลเป็นเลขานุการ และผู้บังคับการหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานก าลังพล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

(๒) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจระดับ
กองบัญชาการ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารง
ต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๗) ลงมา ในสังกัดกองบัญชาการที่มิได้สังกัด
ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือตามมาตรา ๖๙ (๑๑) ลงมา                        
ไม่สูงกว่าต าแหน่งเดิมภายในกองบัญชาการในสังกัดส านักงาน               
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ แล้วแต่กรณี ประกอบด้วย หัวหน้าส่วน
ราชการระดับกองบัญชาการเป็นประธาน และรองหัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นกรรมการ  

ให้ผู้บังคับการหรือผู้ก ากับการ แล้วแต่กรณี ที่รับผิดชอบงาน
ก าลังพล เป็นเลขานุการ และผู้ก ากับการ หรือสารวัตร แล้วแต่กรณี  
ที่รับผิดชอบงานก าลังพลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

(๓) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจระดับ               



 
๔๕ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

กองบังคับการ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจด ารง
ต าแหน่งตามมาตรา ๖๙ (๑๑) ลงมา ไม่สูงกว่าต าแหนง่เดิมภายในสังกัด 
ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกองบังคับการเป็นประธาน และ
รองหัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ ส าหรับต ารวจภูธรจังหวัด                   
ให้ผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบรหิารงานต ารวจของ
ต ารวจภูธรจังหวัด จ านวน ๑ คน ร่วมเป็นกรรมการด้วย  

ให้ผู้ก ากับการที่รับผิดชอบงานก าลังพลเป็นเลขานุการ และสารวัตร
ที่รับผิดชอบงานก าลังพลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามมาตรา ๖๙ (๓) ลงมา 
ให้ผู้มีอ านาจคัดเลือก หรือแต่งตั้งพิจารณาจากรายชื่อข้าราชการต ารวจ 
ที่คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ มีมติเสนอแนะ 

๒๑. หลักการประเมิน
และความอาวโุส ในการ
คัดเลือกหรือแต่งตั้ง 

มาตรา ๗๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๔ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ตามมาตรา ๗๐ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๔) (๑๐) และ (๑๑) ให้แต่งตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๓) (๔) (๕) และ 
(๖) ให้พิจารณาจากข้าราชการต ารวจในสายงานตามมาตรา ๕๔ (๑) 
(๒) (๓) และ (๔) ในส านักงานต ารวจแห่งชาติทั้งหมดไม่ว่าจะด ารง
ต าแหน่งในส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือกองบัญชาการใด 

(๒) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๗) (๘) (๔) (๑๐) 
และ (๑๑) ให้พิจารณาเฉพาะจากข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งใน
ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือกองบัญชาการที่มิได้สังกัด
ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเดียวกับที่มีต าแหน่งว่างลง 

การแต่งตั้งตาม (๑) และ (๒) ต้องพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดในการประเมินตามมาตรา ๗๕ เรียงตามล าดับ ในกรณีที่มี

     มาตรา ๗๔ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจเลื่อนต าแหน่ง
สูงขึ้น ในแต่ละระดับต าแหน่ง ให้พิจารณาดังนี้  

(๑) ภายใต้บังคับมาตรา ๘๐ วรรคสอง ระดับรองผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ และจเรต ารวจแห่งชาติลงมาถึงผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติและรองจเรต ารวจแห่งชาติ ให้พิจารณาเรียงตามล าดับ
อาวุโส  

(๒) ระดับผู้บัญชาการและจเรต ารวจลงมาถึงผู้บังคับการ ให้พิจารณา
จากผู้เหมาะสม เรียงตามล าดับอาวุโสจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ 
ของจ านวนต าแหน่งว่างในแต่ละระดับ  

(๓) ระดับรองผู้บังคับการลงมาถึงสารวัตร ให้พิจารณาเรียงตาม
อาวุโสจ านวนร้อยละสามสิบสามของจ านวนต าแหน่งว่างในแต่ละระดับ
ต าแหน่งของส่วนราชการตามมาตรา ๑๑  

(๔) จ านวนต าแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาตามข้อ (๒) และ 



 
๔๖ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

คะแนนประเมินเท่ากัน และไม่สามารถแต่งตั้งผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน
ทั้งหมด ให้แต่งตั้งตามความรู้ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ตร. ก าหนด ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งตามมาตรา ๗๐ 
วรรคสอง หรือเป็นการแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกัน 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หน่วยงานหรือต าแหนง่ใดเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้มีการแต่งตั้งด้วยวิธีการ
ที่แตกต่างไปจากที่บญัญัตไิว้ในมาตรานี้และมาตรา ๘๐ ก็ได้ โดยในพระ
ราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุหน่วยงานหรือต าแหน่งไว้ให้ชัดเจนแต่จะ
ก าหนดให้ใช้เป็นการทั่วไปไม่ได้ 

ในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพ่ือประโยชน์ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และประชาชน ก.ตร. จะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสี่ในห้าของจ านวนกรรมการทั้งหมด เพ่ือแต่งตั้งบุคคลใดให้ด ารง
ต าแหน่งข้าราชการต ารวจแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนด ในมาตรานี้ก็ได้ 

ฯลฯ                ฯลฯ 
มาตรา ๗๕ การประเมินตามมาตรา ๗๓ ให้ก าหนดคะแนนตาม

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ความอาวุโสในการด ารงต าแหน่ง โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งนาน

ที่สุดมีอาวุโสสูงสุด และได้รับคะแนน ๔๕ คะแนน และผู้มีอาวุโสล าดับ
ถัดไป ให้ได้รับคะแนนลดลงปีละ ๕ คะแนน ในกรณีที่มีอาวุโสเท่ากัน       
ให้ได้รับคะแนนเท่ากัน ทั้งนี้ โดยให้นับตั้งแต่วันที่ด ารงต าแหน่งจนถึง              
วันสิ้นปีงบประมาณที่มีการประเมิน 

(๒) ความรู้ความสามารถที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน มีคะแนนเต็ม ๒๕ 

(๓) ให้พิจารณา โดยค านึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน  
ในการพิจารณาความรู้ความสามารถ ให้ค านึงถึงประวัติการ 

รับราชการ ผลการปฏิบัติงาน และความประพฤติ โดย ก.ตร.อาจ
ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับจาก
สถานีต ารวจ กองก ากับการ หรือหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่า และเมื่อ
หน่วยงานได้รับคะแนนความพึงพอใจ เป็นจ านวนเท่าใด ให้ถือว่าผู้ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนั้นได้รับคะแนนนั้น เท่ากัน  

การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้พิจารณา
คัดเลือกหรือแต่งตั้งได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏอยู่ในบัญชีข้อมูล 
ผู้เหมาะสมเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ การจัดท าบัญชีข้อมูลผู้
เหมาะสมเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในกฎ ก.ตร.  

ส าหรับการแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในต าแหน่งควบปรับระดับ
เพิ่ม-ลดได้ในตัวเอง ให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. ก าหนด  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติอาจก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก
แต่งตั้งข้าราชการต ารวจ ด ารงต าแหน่งระดับผู้บังคับการขึ้นไปส าหรับ 
ผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ให้ก าหนดไว้ในกฎ 
ก.ตร. 



 
๔๗ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

คะแนน โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ ก.ตร. 
ก าหนด 

(๓) ความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับ มีคะแนนเต็ม ๓๐ 
คะแนน โดยให้ประเมินตามมาตรา ๗๖ 

ส าหรับข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิได้มีภารกิจ
ในการบริการประชาชนโดยตรงตามที่ ก.ตร. ก าหนด ให้มีการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจแทนการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. ก าหนด แต่หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังกล่าวต้องก าหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและให้ผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนั้น ได้รับคะแนนตามที่หน่วยงานนั้นได้รับ 

ในกรณีที่ ก.ตร. ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาม
มาตรานี้ หรือมาตรา ๗๖ วรรคสอง การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้
พิจารณาแต่งตั้งตามหลักอาวุโส โดยข้าราชการต ารวจผู้ใดด ารงต าแหน่ง
ก่อน ให้ถือว่ามีอาวุโสสูงกว่า ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งพร้อมกัน ให้
พิจารณาการด ารงต าแหน่งในระดับถัดลงไปตามล าดับ 

ฯลฯ                ฯลฯ 
มาตรา ๗๖ การประเมินตามมาตรา ๗๕ (๓) ให้ประเมินตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีการประเมินความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับจาก

สถานีต ารวจ กองก ากับการ หรือหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่า และเมื่อ
หน่วยงานได้รับคะแนนความพึงพอใจ เป็นจ านวนเท่าใด ให้ถือว่าผู้ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนั้นได้รับคะแนนนั้นเท่ากัน 

(๒) คะแนนความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับของหน่วยงาน
ในระดับ กองบังคับการใด ให้ถือเอาคะแนนความพึงพอใจในบริการที่



 
๔๘ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

ประชาชนได้รับของทุกสถานีต ารวจ กองก ากับการ หรือหน่วยงานที่
เทียบเท่าที่อยู่ในสังกัดมาเฉลี่ย ได้จ านวนเท่าใดให้ถือเป็นคะแนนความ
พึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับของกองบังคับการนั้น และให้ถือว่า
ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกองบังคับการนั้นได้รับคะแนนนั้นเท่ากัน 

(๓) คะแนนความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับของหน่วยงาน
ในระดับกองบัญชาการใด ให้ถือเอาคะแนนความพึงพอใจในบริการที่
ประชาชนได้รับของทุกกองบังคับการ ที่อยู่ในสังกัดมาเฉลี่ย ได้จ านวน
เท่าใดให้ถือเป็นคะแนนความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับของ
กองบัญชาการนั้น และให้ถือว่าผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกองบัญชาการนั้น
ได้รับคะแนนนั้นเท่ากัน 

ในการประเมินความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับส าหรับ
หน่วยงานตาม (๑) ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม มิติความมีประสิทธิภาพ 
ความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ และความสะดวกในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. ก าหนด และ
เมื่อผลการส ารวจเป็นประการใด ให้ประกาศให้ประชาชนและแจ้งให้
หน่วยงานที่ถูกประเมินทราบด้วย 

ในการส ารวจความคิ ด เห็ น ของป ระช าชนตามวรรคสอง  
ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 



 
๔๙ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

๒๒. การเลือ่นต าแหน่ง
ให้สูงขึน้ หรือการ
สับเปลี่ยนหมนุเวียน             
ให้ด ารงต าแหนง่ใน 
กลุ่มสายงาน 

มาตรา ๘๐ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ไปด ารงต าแหน่งอื่น               
ในระดับเดียวกัน ตามมาตรา ๗๐ (๗) (๘) (๔) (๑๐) และ (๑๑) ในสายงาน
เดียวกัน และในส านักงานผู้บัญชาการ ต ารวจแห่งชาติหรือกองบัญชาการ
เดียวกัน ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อเป็นไปตามความสมัครใจ หรือด ารง
ต าแหน่งนั้นมาเกินสองปีแล้ว หรือมีความจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
เพ่ือประโยชน์ ของทางราชการ หรือเพ่ือมิให้เสียหายแก่ทางราชการ หรือ
เพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ โดยให้ เป็นอ านาจของ 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติส าหรับการแต่งตั้งในส านักงาน ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการส าหรับการแต่งตั้งในกองบัญชาการที่
มิได้สังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่ง โดยต้องแจ้ง
เหตุผลที่ชัดแจ้งให้ผู้รับการแต่งตั้งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณี
การแต่งตั้งเพราะเหตุเพ่ือประโยชน์ของทางราชการหรือเพ่ือมิให้เสียหาย
แก่ทางราชการต้องแจ้งให้ทราบด้วยว่าทางราชการจะได้ประโยชน์อย่างใด
หรือผู้นั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างใด 

การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งส าหรับต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๒) (๓) (๔) 
(๕) และ (๖) ไปด ารงต าแหน่งต่างส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
หรือต่างกองบัญชาการ หรือเป็นการแต่งตั้ง ต่างสายงานที่มิใช่เป็นการ
แต่งตั้งเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๖๙ ให้กระท าได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในวรรคหนึ่ง และต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. ก่อน เมื่อ ก.ตร.  
ให้ความเห็นชอบแล้ว ในกรณีเป็นการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 
๗๐ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้ผู้บัญชาการต ารวจ แห่งชาติเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง ในกรณีเป็นการแต่งตั้งต าแหน่งต่ ากว่าต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ 
(๖) ลงมา ให้เป็นอ านาจของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้แต่งตั้ง 

มาตรา ๗๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ การคัดเลือก
หรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นด ารงต าแหน่งตาม
มาตรา ๖๙ (๔) ถึง (๙) ในกลุ่มสายงานใดกลุ่มสายงานหนึ่งตามมาตรา 
๕๓ ให้พิจารณาจากข้าราชการต ารวจที่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน
กลุ่มสายงานนั้นในระดับต าแหน่งปัจจุบันรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ที่ก าหนดให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นใน
ระดับต าแหน่งถัดขึ้นไปตามมาตรา ๖๙  

การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามมาตรา ๖๙ (๔) ถึง 
(๙) สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ หรือในกลุ่มสายงานใด
กลุ่มสายงานหนึ่งตามมาตรา ๕๓ ให้พิจารณาจากข้าราชการต ารวจที่
เคยด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงานนั้นในระดับต าแหน่งปัจจุบันมาก่อน 
หรือมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับถัดลงไปสองระดับต าแหน่ง
ในกลุ่มสายงานนั้นไม่น้อยกว่าสองในสามของระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งที่ก าหนดให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในระดับต าแหน่งปัจจุบัน ตาม
มาตรา ๖๙ 

ให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงานสอบสวนตาม
มาตรา ๕๓ (๓) เป็นระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกัน
ปราบปรามตามมาตรา ๕๓ (๔) ด้วย  

การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตามมาตรา ๖๙ (๗) ลงมาที่จะร้องขอ
สมัครใจขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับต าแหน่งเท่าเดิม
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. 



 
๕๐ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

ในกรณีที่ข้าราชการต ารวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสม และการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งที่ด ารงอยู่
จะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการทางวินัยหรือการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
หรือก่อให้เกิดการเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ให้ผู้บังคับบัญชา 
ผู้มีอ านาจแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติส าหรับ
ต าแหน่งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการต ารวจ 
ผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่หรือแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งประจ าในฝ่าย
อ านวยการของกองบัญชาการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ฝ่ายอ านวยการของ
ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือของกองบัญชาการอื่น  
แล้วแต่กรณี 

การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ (๑๒) และ (๑๓) 
ในสายงานเดียวกันหรือต่างสายงานกันในส านักงานผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติหรือกองบัญชาการเดียวกัน หรือต่างส านักงานผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติหรือต่างกองบัญชาการ ให้เป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชา
และตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ตร. ก าหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังกล่าวต้องค านึงถึงความสมัครใจ ความเป็นธรรม และไม่สร้างความ
เดือดร้อนเกินสมควร 

การแต่ งตั้ งข้ าราชการต ารวจไปด ารงต าแหน่ งต่างส านักงาน 
ผู้บัญชาการต ารวจแหง่ชาตหิรือต่างกองบัญชาการตามวรรคสองและวรรคสี่ 
ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ จะปฏิ เสธไม่ จ่ ายเงินค่ าขนย้ ายและ                          
ค่าเดินทางมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีขอย้ายกลับภูมิล าเนาและผู้ขอสละสิทธิ 
ไม่รับค่าขนย้ายและค่าเดินทาง 

ฯลฯ                ฯลฯ 
มาตรา ๘๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๙ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจจาก



 
๕๑ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

สายงานหนึ่งไปด ารงต าแหน่งในอีกสายงานหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้
นั้น มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะได้รับแต่งตั้ง เป็นความสมัคร
ใจของ ผู้ได้รับแต่งตั้ง และเป็นการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
เดียวกัน และ มิให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม รวมกับ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่โอนไป 

๒๓. การเลือ่นต าแหน่ง
ให้สูงขึน้ หรือการ
สับเปลี่ยนหมนุเวียน             
ให้ด ารงต าแหนง่ใน 
กลุ่มสายงานสอบสวน 

     มาตรา ๗๗ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจในสายงานสอบสวนให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

     (๑) ผู้บัญชาการสอบสวน จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากข้าราชการ ต ารวจยศพลต ารวจตรีหรือพลต ารวจโท และเคย
ด ารงต าแหน่งรองผู้บัญชาการสอบสวนมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามปี 

     (๒) รองผู้บัญชาการสอบสวน จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรี และเคยด ารงต าแหน่ง                  
ผู้บังคับการสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

     (๓) ผู้บังคับการสอบสวน จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากข้าราชการ ต ารวจยศพันต ารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพัน
ต ารวจเอก (พิเศษ) หรือพลต ารวจตรี และเคยด ารงต าแหน่งรองผู้บังคับ
การสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

     (๔) รองผู้บังคับการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจ
ยศพันต ารวจเอก หรือพันต ารวจเอกซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันต ารวจเอก 
(พิเศษ) และเคยด ารงต าแหน่ง ผู้ก ากับการสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

     (๕) ผู้ก ากับการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ       
พันต ารวจโท หรือพันต ารวจเอก และเคยด ารงต าแหน่งรองผู้ก ากับการ
สอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

     มาตรา ๗๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๘๒ การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ 
ชั้นสัญญาบัตร เลื่อนด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในกลุ่มสายงานสอบสวน                   
ทุกระดับต าแหน่ง ให้พิจารณาได้เฉพาะผู้ที่มีระยะเวลา การด าร ง
ต าแหน่งในกลุ่มสายงานสอบสวนในระดับต าแหน่งปัจจุบันรวมกันแล้ว  
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการด ารงต าแหน่งที่ก าหนดให้เลื่อน
ต าแหน่งสูงขึ้นในระดับต าแหน่งถัดขึ้นไปตามมาตรา ๖๙  
     ส าหรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ด ารงต าแหน่งในกลุ่มสาย
งานสอบสวน ให้พิจารณาจากผู้ที่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับ
ต าแหน่งปัจจุบันและระดับต าแหน่งถัดลงไปหนึ่งระดับในกลุ่มสายงาน
สอบสวนรวมกันแล้วไมน่้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
ที่ก าหนดให้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในระดับต าแหน่งปัจจุบันตามมาตรา 
๖๙ เว้นแต่เป็นการแต่งตั้ง สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ด ารงต าแหน่งตาม
มาตรา ๖๙ (๑๑) 



 
๕๒ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

     (๖) รองผู้ก ากับการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจ
ยศพันต ารวจโท และเคยด ารงต าแหน่งสารวัตรสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่า
สี่ปี 

     (๗) สารวัตรสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศร้อย
ต ารวจเอกขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าพันต ารวจโท และเคยด ารงต าแหน่งรอง
สารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี โดยในระหว่าง เวลาดังกล่าวต้องด ารง
ต าแหน่งรองสารวัตรสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

     (๘) รองสารวัตรสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ               
ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าร้อยต ารวจเอก ซึ่งส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากโรงเรียนนายร้อยต ารวจ หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรทีางกฎหมาย โดยจะแต่งตั้งจากผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
พนักงานสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีและผ่านการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ ก.ตร. ก าหนดด้วยก็ได้ 

     (๙) ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจ       
ชั้นประทวน 

     มาตรา ๗๘ ให้น าความในมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๕ และมาตรา 
๗๖ มาใช้บังคับ กับการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตาม
มาตรา ๗๗ (๑) (๒) และ (๓) ด้วยโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา 
ผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้ง ให้พิจารณาจากผู้อยู่ในสายงานสอบสวน 

     มาตรา ๗๙ เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๖) (๗) และ 
(๘) ผู้ใดด ารงต าแหน่ง เป็นระยะเวลาตามที่ก าหนดและผ่านเกณฑ์
ประเมินความรู้ความสามารถตามที่ ก.ตร. ก าหนดแล้ว ให้ปรับต าแหน่ง
ให้สูงขึ้นตามล าดับ 

     เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๕) ผู้ใดด ารงต าแหน่งเป็น



 
๕๓ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

ระยะเวลาตามที่ ก าหนดและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถ
ตามที่ ก.ตร. ก าหนดแล้ว ให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ตามมาตรา ๗๗ 
(๔) ตามอัตราก าลังที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีอยู่ ในกรณีที่ไม่อาจ
แต่งตั้ง      ผู้ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมนิให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวในคราว
เดียวกันได้ทั้งหมด ให้แต่งตั้งตามหลักอาวุโสตามที่ก าหนดในมาตรา ๗๕ 
วรรคสาม 

๒๔. การก าหนดให้ 
ก.ตร.ออก กฎ ก.ตร. 
ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการแตง่ตั้งและ
โยกย้ายไว้ให้ชดัเจน 

ไม่ม ี      มาตรา ๘๐ เพ่ือรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
ข้าราชการต ารวจให้ ก.ตร. ออก กฎ ก.ตร. ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอน โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดล าดับอาวุโสข้าราชการต ารวจเพ่ือ
ใช้ในการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง การก าหนดวาระประจ าปี การนับ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง การนับจ านวนต าแหน่งว่าง การค านวณ
สัดส่วนอาวุโสเพ่ือเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น การจัดท าบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสม
เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น กฎ ก.ตร. ดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา 
     ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก.ตร.  
จะมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เพ่ือแต่งตั้งบุคคลใดให้ด ารง
ต าแหน่งข้าราชการต ารวจแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในหมวดนี้ก็ได้ 

๒๕. การเยียวยาชดเชย
แก่ผู้ถกูด าเนนิการ
ลงโทษทางวนิัย 

มาตรา ๑๑๖ ในการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต ารวจ หาก
ปรากฏ ข้อเท็จจริงว่าคดีมีมูลเหตุแห่งความผิดทางอาญาและได้มีการ
ด าเนินคดีอาญาด้วย ไม่เป็นเหตุให้ต้องชะลอการด าเนินการทางวินัย 
แม้ว่าจะเป็นการด าเนนิคดีอาญาในเรื่องเดยีวกันหรอืเกี่ยวเนือ่งกันก็ตาม 

     มาตรา ๑๑๔ ในการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต ารวจ หาก
ปรากฏ ข้อเท็จจริงว่าคดีมีมูลเหตุแห่งความผิดทางอาญาและได้มีการ
ด าเนินคดีอาญาด้วย ไม่เป็นเหตุให้ต้องชะลอการด าเนินการทางวินัย 
แม้ว่าจะเป็นการด าเนนิคดีอาญาในเรื่องเดยีวกันหรอืเกี่ยวเนือ่งกันก็ตาม 



 
๕๔ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

ในกรณีที่ได้มีการด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการต ารวจไป
แล้ว และต่อมาศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดแตกต่างไปจากผลการด าเนินการ
ทางวินัย หากผลของค าพิพากษา ว่าจ าเลยกระท าความผิด และการ
ลงโทษทางวินัยที่ได้ด าเนินการไปแล้วเบากว่าผลของค าพิพากษา ให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทบทวนการลงโทษทางวินัยใหม่เพ่ือให้สอดคล้อง
กับผลของค าพิพากษาดังกล่าว โดยให้น าค าพิพากษานั้นมาพิจารณา
เพ่ือสั่งลงโทษ แต่หากเป็นกรณีที่ได้มีการลงโทษทางวินัย โดยสั่งปลด
ออกหรือไล่ออก แล้วศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าการกระท าของ
จ าเลยไม่ เป็นความผิด อาญาหรือจ าเลยมิได้กระท าความผิด ให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทบทวนการด าเนินการทางวินัยที่ได้ ด าเนินการ
ไปแล้วใหม่   โดยน าค าพิพากษาดังกล่าวมาประกอบพิจารณาด้วย หาก
ผลการพิจารณาสอดคล้องกับผลของค าพิพากษาให้แก้ไขค าสั่งให้
ถูกต้อง และมีค าสั่งให้รับข้าราชการต ารวจผู้นั้น กลับเข้ารับราชการ แต่ถ้า
ผู้นั้นพ้นจากราชการไปก่อนแล้ว ก็ให้เยียวยาชดเชยตามความเป็นธรรม
แก่กรณี 

     ในกรณีที่ได้มีการด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการต ารวจไป
แล้ว และต่อมาศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดแตกต่างไปจากผลการด าเนินการ
ทางวินัย หากผลของค าพิพากษา ว่าจ าเลยกระท าความผิด และการ
ลงโทษทางวินัยที่ได้ด าเนินการไปแล้วเบากว่าผลของค าพิพากษา ให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทบทวนการลงโทษทางวินัยใหม่เพ่ือให้สอดคล้อง
กับผลของค าพิพากษาดังกล่าว โดยให้น าค าพิพากษานั้นมาพิจารณา
เพ่ือสั่งลงโทษ แต่หากเป็นกรณีที่ได้มีการลงโทษทางวินัย โดยสั่งปลด
ออกหรือไล่ออก แล้วศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าการกระท า 
ของจ าเลยไม่เป็นความผิด อาญาหรือจ าเลยมิได้กระท าความผิด  
ให้ผู้บั งคับบัญชาพิจารณาทบทวนการด าเนินการทางวินั ยที่ ได้ 
ด าเนินการไปแล้วใหม่   โดยน าค าพิพากษาดังกล่าวมาประกอบ
พิจารณาด้วย หากผลการพิจารณาสอดคล้องกับผลของค าพิพากษาให้
แก้ไขค าสั่งให้ถูกต้อง และมีค าสั่งให้รับข้าราชการต ารวจผู้นั้น กลับเข้ารับ
ราชการ แต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการไปก่อนแล้ว ก็ให้เยียวยาชดเชยตาม
สมควร 



 
๕๕ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

๒๖. การพ้นจาก
ต าแหนง่ของข้าราชการ
ต ารวจที่ตอ้งน าความ
กราบบังคมทูล 

มาตรา ๑๓๔ การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการต ารวจต าแหน่ง 
ผู้บัญชาการต ารวจ แห่งชาติ จเรต ารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ หรือต าแหน่งเทียบเท่ า ให้น าความ กราบบังคมทูล 
เพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจาก
ต าแหน่ง เพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะ 
ถูกลงโทษให้นายกรัฐมนตรีน าความ กราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 

ในการออกจากราชการของข้าราชการต ารวจต าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับ
การหรือต าแหน่ง เทียบเท่าขึ้นไปนอกจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง หาก
เป็นกรณีการออกจากราชการตามมาตรา ๑๒๗ ให้นายกรัฐมนตรีน า
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

 

มาตรา ๑๓๒ การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการต ารวจต าแหน่ง    
ผู้บัญชาการต ารวจ แห่งชาติ จเรต ารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ หรือต าแหน่งเทียบเท่า ให้น าความ กราบบังคมทูลเพ่ือ
ทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจาก
ต าแหน่ง เพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะ 
ถูกลงโทษ  

ในการออกจากราชการของข้าราชการต ารวจต าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการ
หรือต าแหน่ง เทียบเท่าขึ ้นไปนอกจากต าแหน่งตามวรรคหนึ ่ง           
ให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ เว้นแต่กรณีที่
พ้นจากต าแหน่ง เพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการ
เพราะถูกลงโทษ 

๒๗. กรณีมคี าพิพากษา
ถึงที่สดุหรอืค าวินิจฉัย
ถึงที่สดุ ในการสั่งเพิก
ถอนหรือแกไ้ขค าสั่งใน
เรื่องใด 

มาตรา ๑๔๐ ในกรณีที่ ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึ งที่ สุด 
สั่งเพิกถอนหรือแก้ไข ค าสั่งในเรื่องใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา 
ผู้มีอ านาจ หรือ ก.ตร. แล้วแต่กรณี ในการสั่งการ ตามสมควรเพ่ือ
เยียวยาและแก้ไขหรือด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้เป็นไปตาม 
ค าพิพากษานั้น 

มาตรา ๑๓๘ ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดหรือ                 
ผู้มีอ านาจพิจารณาตามกฎหมายได้วินิจฉัยถึงที่สุดแล้ว สั่งเพิกถอน
หรือแก้ไขค าสั่งในเรื่องใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ผู้มีอ านาจ 
หรือ ก.ตร. แล้วแต่กรณี ในการสั่งการตามสมควรเพ่ือเยียวยาและแก้ไข
หรือด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้เป็นไปตามค าพิพากษานั้น 



 
๕๖ 
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๒๘. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

มาตรา ๑๕๓ ให้ มี คณ ะกรรมการบริหารกองทุ นคณ ะหนึ่ ง 
ประกอบด้วย ผู้บัญชาการต ารวจแห่ งชาติ เป็นประธานกรรมการ จเร
ต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงบประมาณ 
และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจ านวนสองคน เป็น
กรรมการ 

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจเป็นเลขานุการคนหนึ่ง 
และผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน 

มาตรา ๑๕๑ ให้ มี คณ ะกรรมการบริหารกองทุ นคณะหนึ่ ง 
ประกอบด้วย ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ จเร
ต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด 
ผู้แทนส านักงบประมาณ และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วย 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ จ านวนสองคน เป็นกรรมการ  

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งขา้ราชการต ารวจเป็นเลขานุการคนหนึ่ง 
และผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน 

๒๙. บทเฉพาะกาล 
ห้ามมิให้จัดตั้งสว่น
ราชการหรือหน่วยงาน
ขึ้นใหม่ภายในสิบป ี

มาตรา ๑๕๖ ให้ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น
ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข เพ่ิมเติม เป็นส่วน
ราชการตามพระราชบัญญั ตินี้ จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาหรือ
กฎกระทรวง ที่ออกตามมาตรา ๑๒ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ภายในสิบปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ การตราพระราช

กฤษฎีกา และกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการ
หรือหน่วยงานขึ้นใหม่ เว้นแต่จะมีการจัดสรรอัตราก าลังให้แก่สถานี
ต ารวจและต ารวจภูธรจังหวัดเพียงพอและครบถ้วนตามกรอบ 
อั ตราก าลั งแล้ ว หรื อ เป็ นกรณี มี การยุ บห น่ วยงานเดิ มหรื อ 
เกลี่ยอัตราก าลังจากหน่วยงานอื่นใด ที่ไม่ใช่อัตราก าลังของสถานี

มาตรา ๑๕๔ ให้ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่ง
ส่วนราชการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการหรือส่วน
ราชการอย่างอื่นในส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม เป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราช
กฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง ที่ออกตามมาตรา ๑๑ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 



 
๕๗ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

ต ารวจหรือต ารวจภูธรจังหวัด 

๓๐. บทเฉพาะกาล 
ก าหนดระยะเวลาให้ 
ก.ตร. ด าเนนิการ
ก าหนดต าแหน่งตาม
กลุ่มสายงานและระดบั
ต าแหนง่ 

มาตรา ๑๖๙ ให้ ก.ตร. จัดต าแหน่งข้าราชการต ารวจเข้าประเภท
ต าแหน่งสายงาน และระดับต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถตาม
มาตรา ๗๕ (๒) ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีกรรมการ
ต ารวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้าราชการต ารวจผู้ใดด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
พนักงานสอบสวน หรือต าแหน่งป้องกันและปราบปรามอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นข้าราชการต ารวจใน      
สายงานสอบสวนหรือสายงานป้องกันและปราบปราม แล้วแต่กรณี 
ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคสาม 

ภายใต้บังคับวรรคสอง ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการให้มี
การแต่งตั้ง ข้าราชการต ารวจเข้าด ารงต าแหน่งตามสายงานตาม      
วรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  โดยค านึงถึง
ต าแหน่งหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติอยู่เดิม คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
อัตราก าลังของแต่ละสายงาน 

ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ วรรคสาม ในวาระเริ่มแรก ในระหว่างที่
ยังไม่มีการประเมิน ตามมาตรา ๗๕ (๓) การแต่งตั้งข้าราชการ
ต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ให้พิจารณา ตามล าดับ
คะแนนที่ได้รับตามมาตรา ๗๕ (๑) และ (๒) โดยให้คะแนนตาม
มาตรา ๗๕ (๑) เท่ากับ ๖๐ คะแนน และคะแนนตามมาตรา ๓๕ (๒) 

มาตรา ๑๖๖ ให้ ก.ตร. ก าหนดต าแหน่งข้าราชการต ารวจตามกลุ่ม
สายงาน และระดับต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้ว
เสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีกรรมการข้าราชการ
ต ารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้  

ส าหรับข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศตามมาตรา ๘ (๒) ให้ ก.ตร. 
ด าเนินการ และก าหนดต าแหน่งข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑ ปี  

ข้าราชการต ารวจผู้โดด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
พนักงานสอบสวน หรือต าแหน่งป้องกันและปราบปรามอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นข้าราชการต ารวจในกลุ่ม
สายงานสอบสวนหรือกลุ่มสายงานป้องกันและปราบปราม แล้วแต่
กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคสี่  

ภายใต้บังคับวรรคสาม ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการให้มี
การแต่งตั้ง ข้าราชการต ารวจเข้าด ารงต าแหน่งตามกลุ่มสายงานตาม
วรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปี นับแต่การด าเนินการตามวรรค
ห น่ึงเสร็จสิ้ น  โดยค านึ งถึ งต าแหน่ งหน้ าที่ ที่ ผู้ นั้ นปฏิบั ติ อยู่ เดิ ม 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง อัตราก าลัง ของแต่ละสายงาน 



 
๕๘ 

ประเด็น ร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ร่างฉบับมติคณะรฐัมนตรี (๑๕ ก.ย.๒๕๖๓) 

เท่ ากับ  ๔๐  คะแนน ทั้ ง น้ี  ตามหลัก เกณ ฑ์ที่  ก .ตร. ก าหนด  
ในคราวแรก 

การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๗ 
วรรคสอง และวรรคสาม ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดเคยด ารงต าแหน่ง  
ผู้บัญชาการสอบสวนหรือรองผู้บัญชาการ สอบสวน ให้แต่งตั้งจาก  
ผู ้ซึ ่งม ีค ุณสมบัต ิตามมาตรา ๗๐ (๒) หรือ (๓) แล ้วแต ่กรณี  
แต่ผู้ได้รับแต่งตั้ง ต้องเคยปฏิบัติหน้าที่ท าการสอบสวนอยู่ในสาย
งานสอบสวนตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 
 
 

***************************** 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 

ส่วนที่ ๓ 
ข้อสังเกตและความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 
------------------------------------- 

 

  ข้อสังเกตและความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา เห็นว่าเพ่ือให้การ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .....ของคณะอนุกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีข้อมูลและความเห็นจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเชิญ
บุคคลผู้มีความรู้  มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูล                     
และความเห็นต่าง ๆ ต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 
จ านวน ๔ ราย โดยมีสรุปประเด็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต กรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ   
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... มีข้อสังเกตและความเห็น ดังนี้ 

 ๑.๑ ประเดน็การปรบัโครงสร้างคณะกรรมการต่างๆ 

  - เป็นการปรับโครงสร้างต ารวจไม่ ให้ซับซ้อนและป้องกันการแทรกแซงจาก 
ฝ่ายการเมือง และก าหนดให้การแต่งตั้งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติต้องแต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศ               
พลต ารวจเอกซึ่งด ารงต าแหน่งจเรต ารวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ส่วนข้าราชการ
ต ารวจต าแหน่งอื่นๆคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด                   
การด าเนินการจะปลอดจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองได้หรือไม่นั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) แล้วคงยากที่จะปลอดจากฝ่ายการเมือง เนื่อง จาก
กรรมการส่วนใหญ่นั้นเป็นข้าราชประจ าอยู่ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และด้วยเหตุผลที่ต ารวจ
เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองที่จะต้องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน 
แต่เพ่ือเป็นการถ่วงดุลอ านาจก็ได้มีบทบัญญัติสัดส่วนกรรมการที่เคยเป็นข้าราชการต ารวจ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่เคยเป็นข้าราชการต ารวจ ซึ่งจะเป็นสัดส่วนกรรมการที่จะให้ข้อคิดเห็นใน
คณะกรรมการได้พอสมควร ส่วนการควบรวมคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และ
คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) เป็นคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) เพ่ือค วามเป็น
เอกภาพในการบริหารงานบุคคล รวมถึงมีการก าหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ข้าราชการต ารวจ (ก.พ.ค.ตร.) และคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต ารวจ (ก.ร.ตร.) เพ่ือคุ้มครอง
ให้ความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดียวกันก็ตรวจสอบการท าหน้าที่ของต ารวจด้วย 



๖๐ 
 

 

 ๑.๒ ประเดน็การยุบหน่วยงานบางหน่วย 

  - การพิจารณายุบหน่วยงานบางหน่วยของต ารวจ เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจมุ่งการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความเป็นอยู่หรือความเดือนร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง ได้แก่ 
กองบังคับการต ารวจรถไฟ ต้องยุบภายใน ๑ ปี นับแต่พระราชบญัญัตินีม้ีผลใช้บังคับ การโอนงานจราจร
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใน ๕ ปี นับแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ การโอนหน้าที่และอ านาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้แก่ส่วนราชการที่คณะรัฐมนตรีก าหนดขึ้น และ
การพิจารณาโอนหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการที่ต้องรับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ๑.๓ ประเด็นการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจการต ารวจ 

  - เป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน เข้ามา 
มีส่วนร่วม ในกิจการต ารวจในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตาม
การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ ทั้งนี้ เงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้แก่สถานี ต ารวจ  
ให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจและกิจการต ารวจของสถานีต ารวจนั้น  
โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

 ๑.๔ ประเดน็การก าหนดหลกัเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายและเลื่อนต าแหนง่ข้าราชการ
ต ารวจให้มคีวามชดัเจน 

  - ร่างพระราชบัญญัติฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มีสาระส าคัญ ได้แก่ ๑) หลักเกณฑ์
การแต่งตั้ง โยกย้าย เดิมที่ เป็นกฎ หรือระเบียบ ของ ก.ตร. คณะกรรมการยกร่างพยายามที่จะ
ก าหนดให้อยู่ในพระราชบัญญัติเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยาก ๒) ก าหนด
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจตั้งแต่ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติลงมาไว้ชัดเจน เช่น การ
แต่งตั้งข้าราชการต ารวจต้องพิจารณาประเมินการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ คะแนนความอาวุโสร้อย
ละ ๕๐ (อาวุโสล าดับถัดไปให้ลดลงปีละ ๕ คะแนน) คะแนนความรู้ ความสามารถ ร้อยละ ๒๐ คะแนน
ความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับ ร้อยละ ๓๐ ๓) ก าหนดระยะเวลาการครองต าแหน่งแต่ละ
ต าแหน่งก่อนเลื่อนระดับ ๔) การแต่งตั้งข้าราชต ารวจต้องแต่งตั้งจากระดับล่างสุดก่อน (จัดเกรดหรือ
ระดับชั้นของสถานีต ารวจ ระดับล่าง ระดับกลาง ระดับบน ซึ่งข้าราชการต ารวจต้องด ารงต าแหน่ง
ตามล าดับเท่านั้น) ๕) การแต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการต ารวจระดับล่างจะไม่ข้ามกองบัญชาการ และ              
๖) ห้ามการโยกย้ายที่ท าให้อัตราก าลังต ารวจหน่วยนั้นมีน้อยลง   
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๒. พลต ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย มีข้อสังเกตและความเห็น โดยสรุปดังน้ี 

ประเดน็การปรบัโครงสรา้งคณะกรรมการต่างๆ 

- คณะกรรมการต ารวจแห่งชาติ (ก.ตร.) เห็นว่าควรจะประกอบด้วย ๑) นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานกรรมการหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  ๒) ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติเป็นกรรมการ ๓) รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาตดิ้านการป้องกันและปราบปราม ด้านสอบสวน
และด้านบริหารที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งด้านละหนึ่งคน และจเรต ารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ ๔) 
ข้าราชการต ารวจที่มียศพลต ารวจโทขึ้นไป (ผู้บัญชาการขึ้นไป) ซึ่งให้ข้าราชการต ารวจตั้งแต่ชั้นสัญญา
บัตรขึ้นไปเลือกกันเอง ทั้งนี้ โดยไม่ต้องมีบุคคลภายนอก คือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม อัยการสูงสุด และเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม ๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ควรเลือกจาก
อดีตข้าราชการต ารวจ เลือกมาจ านวนหนึ่งเพ่ือให้สามารถคานอ านาจข้าราชการประจ าได้ และสัดส่วน
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมีมากกว่ากรรมการข้างต้นเพ่ือให้เป็นการถ่วงดุลอ านาจกันได้ 

- การเพ่ิมให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ เรียกโดยย่อ ว่า 
“ก.พ.ค.ตร.” ได้น าแนวทางมาจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ของข้าราชการ                   
พลเรือน ซึ่งเป็นการร่างกฎหมายที่ดีแต่มีข้อสังเกตว่า ก.พ.ค.ตร. จะท าหน้าที่อ านวยความยุติธรรมให้แก่
ข้าราชการต ารวจได้มากน้อยเพียงใด อีกทั้งในการรับพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม               
หากใช้ระยะเวลาในการพิจารณาที่ยาวนาน หรือไม่มีความชัดเจนในเรื่องการเยียวยาความเสียหายแก่                   
ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ถูกร้องที่ต้องเสียโอกาส จึงอาจส่งผลให้ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร    

- การจะปฏิรูปต ารวจนั้น ปัญหาที่ส าคัญคือ ท าอย่างไรจึงจะท าให้ข้าราชการต ารวจได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นธรรม ซึ่งถ้าคณะกรรมการต ารวจแห่งชาติ (ก.ตร.) เป็นองค์กรที่ปลอดจากการ
แทรกแซงทางการเมืองหรือถ่วงดุลจากฝ่ายการเมืองได้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะเป็นที่น่าเชื่อถือ
ศรัทธาแก่ข้าราชการต ารวจและประชาชนได้ต่อไป 

 

๓. นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ได้เสนอการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....๑ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ มีข้อสังเกตและความเห็น โดยสรุปดังน้ี 

                                                           
๑ “การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญตัิต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (๒๕๖๓) เสนอคณะอนุกรรมการดา้นกฎหมาย ในคณะกรรมการ

วิชาการ วุฒิสภา โดยสถาบันพระปกเกล้า 
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 ๓.๑ ประเดน็การปรบัโครงสร้างคณะกรรมการต่างๆ 

  ๓.๑.๑ คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ “ก.ตร.” 

    - เห็นว่าการแต่งตั้งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ควรมีความเป็น
อิสระปราศจากการครอบง าจากฝ่ายการเมือง และหากต้องการให้ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
อย่างแท้จริง ประธานที่ด าเนินการคัดเลือกไม่ควรเป็นบุคคลจากฝ่ายการเมือง และควรมีการกระจาย
อ านาจการบริหารงานบุคคลให้อยู่ที่ ระดับกองบัญชาการภาคโดยเฉพาะการแต่งตั้ งโยกย้าย 
โดยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติท าหน้าที่เหมือนปลัดกระทรวง 

   - องค์ประกอบ และที่มาของคณะกรรมการตามร่าง พ.ร.บ.ต ารวจฯ ยังคงให้
ความส าคัญกับองค์ประกอบของคณะกรรมการในส่วนกลางซึ่งเป็นรูปแบบระบบรวมศูนย์อ านาจ 
การลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือกผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจึงยังเป็นแนวคิดเดิม ขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมือง 
และให้ความส าคัญกับอ านาจของนายกรัฐมนตรีที่มีอ านาจในการบริหารในฐานะประธาน ก.ตร.  
ซึ่งกระบวนการคัดเลือกเช่นนี้ ท าให้เกิดช่องว่าง มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองได้ง่ายเพราะประธาน
คณะกรรมการฯ เป็นคนที่มาจากฝ่ายการเมือง แตกต่างกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น เป็นต้น และถึงแม้ในร่างกฎหมายจะมีการเพ่ิม
คุณสมบัติของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติโดยให้ค านึงถึงอาวุโส ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน 
และประสบการณ์ในงานด้านสอบสวน หรืองานป้องกันและปราบปรามประกอบกันแต่ก็ไม่ได้มีตัวชี้วัดที่
เป็นคะแนนที่ชัดเจน เป็นเพียงหลักเกณฑ์กว้างๆ ทั่วไป ซึ่งจะท าให้การพิจารณาขึ้นอยู่กับการใช้ดุลพินิจ
ของแต่ละบุคคลซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน 

   - การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเภท (ข) ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการต ารวจ 
ไม่ควรเปิดช่องให้มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ผู้ที่จะพิจารณาเสนอชื่อควรให้เป็นฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่ 
ฝ่ายการเมืองเป็นผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

   - การเพิ่มรายละเอียดในหน้าที่และอ านาจของ ก.ตร. เกี่ยวกับการอบรมและ
พัฒนาข้าราชการต ารวจเพื่อสร้างมาตรฐานความเป็นมืออาชีพในแต่ละสายงานให้กับข้าราชการต ารวจ 
ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนในพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติเพราะหากไม่มีการก าหนดในกฎหมายหลัก
ก็จะไม่มีการด าเนินการหรืออาจจะไม่ได้มีการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม     

  ๓.๑.๒  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ “ก.พ.ค.ตร.” 

   - การจัดตั้ง ก.พ.ค.ตร. น่าจะเป็นสิ่งที่ดีในการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้าย
ที่ไม่เป็นธรรมในช่วงที่ผ่านมา เพราะเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมบังคับบัญชา  
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ในหน่วยงานของต ารวจอันจะท าให้การด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของต ารวจมีความเป็นอิสระ 
เป็นกลางและโปร่งใส แต่คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ควรมีความหลากหลาย  

   - คุณสมบัติของคณะกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เป็นข้าราชการ หรือเคยรับราชการ
โดยเฉพาะต ารวจ ทหาร แต่ยังขาดตัวแทนจากภาคประชาชน หรือภาคประชาสังคม เพราะงานของต ารวจ
เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น จึงควรมีตัวแทนจากภาคประชาชน
จากหลากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมด้วยโดยก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

 ๓.๒ ประเด็นการจัดประเภทข้าราชการต ารวจแบ่งเป็นต ารวจมียศและต ารวจไม่มียศ 

  - การก าหนดให้มีข้าราชต ารวจไม่มียศ ควรเป็นทางเลือกให้แก่ข้าราชการต ารวจ
โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ โดยต้องก าหนดหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในการรับราชการที่
ชัดเจน ใช้ระบบคุณธรรม มีการปกครองบังคับบัญชาตามสายงานวิชาชีพที่ไม่เข้มงวดเหมื อนกับ
ข้าราชการต ารวจที่มียศ และมีแรงจูงใจอย่างอื่นเพ่ิมเติม แต่การสร้างการยอมรับในสังคมกับกรณี
ข้าราชการต ารวจไม่มียศอาจจ าเป็นต้องใช้เวลา 

  - หากจะมีการก าหนดให้มีข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ ควรพิจารณามาตรการหรือ
แนวทางในการเยียวยาหรือชดเชยกับการที่ต้องไม่มียศ ทั้งนี้เนื่องจาก “ยศ” เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่เป็น
แรงจูงใจให้พลเรือนตัดสินใจเข้ารับราชการต ารวจ ดังนั้น มาตรการเยียวยาจึงมีความจ าเป็นโดยอาจจะ
พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งที่เท่ าเทียมกับสถาบันอื่น ความก้าวหน้า 
ในสายงานที่ชัดเจนมากขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยอาจขยายเวลาการใช้บังคับในบทเฉพาะกาลไป
อีกสักระยะหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสในการโยกย้ายสายงานส าหรับผู้ที่อยากเป็นข้าราชการต ารวจที่มียศ 

 ๓.๓ ประเด็นการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในวิชาชีพต ารวจ โดยแบ่งต าแหน่ง
ข้าราชการต ารวจเป็น ๕  กลุ่มสายงาน 

  - การสลับสับเปลี่ยนสายงานของข้าราชการต ารวจระดับรองสารวัตร อาจจะเกิดผลเสีย
มากกว่าผลดีในการบริหารจัดการโดยผลเสียที่จะเกิดขึ้นประกอบด้วย ความสับสนวุ่นวายในการ
สับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ การจัดท าฐานข้อมูลประวัติการโยกย้ายที่ยุ่งยากซับซ้อน และความไม่ชัดเจน
แน่นอนในการสร้างความเป็นมืออาชีพเฉพาะทางในแต่ละสายงาน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ความเป็นมืออาชีพ การสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะสายงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จึงไม่ควร
มีการก าหนดให้มีการสลับสับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ 

 ๓.๔ ประเด็นการยุบหน่วยงานบางหน่วยของต ารวจเพ่ือให้ข้าราชการต ารวจมุ่งการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความเป็นอยู่หรือความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง 
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  ๓.๔.๑ การโอนภารกิจของกองบังคับการต ารวจรถไฟ มีทั้งส่วนที่เห็นด้วยและ 
ไม่เห็นด้วย โดยส่วนที่ไม่เห็นด้วยมองว่าหากไม่มีต ารวจรถไฟอาจจะมีคนอาศัยช่องทางผ่านรถไฟ  
ในการกระท าความผิดได้ ส าหรับส่วนที่เห็นด้วยมองว่างานของต ารวจรถไฟไม่ใช่ภารกิจหลักของต ารวจ 
สามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ดูแลรถไฟได้รับการฝึกอบรมและให้ท าหน้าที่ในส่วนนี้ได้  
ทั้งนี้โดยสรุปแล้วเห็นว่าการโอนภารกิจของกองบังคับการต ารวจรถไฟไปให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ด าเนินการน่าจะเกิดประโยชน์ต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติในภาพรวม 

  ๓.๔.๒ การโอนงานเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่วนที่ไม่เห็นด้วยมองว่า ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสลับซับซ้อนและ
ด าเนินการเป็นขบวนการต่อเนื่องหลายพ้ืนที่และเป็นความผิดตามกฎหมายหลายฉบับ ต ารวจทั่วไป
อาจจะไม่สามารถรองรับการด าเนินการทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีภารกิจประจ าเป็น
จ านวนมากแล้ว ทั้งนี้ โดยสรุปแล้วเห็นว่าการโอนภารกิจเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมไปให้หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบโดยตรงน่าจะเกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ โดยจะเป็นการลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นและมีก าลังพลที่จะจัดสรรลงในพ้ืนที่ได้มากขึ้น โดยงาน
ป้องกันปราบปรามนั้นมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดังกล่าวอยู่แล้ว ส่วนงานสอบสวนสามารถที่จะให้ต ารวจ
พ้ืนที่รับผิดชอบด าเนินการได้ โดยที่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินการทางคดี 

  ๓.๔.๓ การโอนภารกิจด้านงานจราจรไปให้ส่วนท้องถิ่น มีทั้งส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วย ส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนงานจราจรไปให้ท้องถิ่นดูแลมีเหตุผลต่างๆ เช่น งานจราจรเป็น  
งานส าคัญของต ารวจเป็นสายตรวจคนแรกที่ไปถึงจุดเกิดเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และอ านวยความสะดวก
การจราจร ณ จุดเกิดเหตุ ,เห็นว่าจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ 
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ เพราะ
เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งบนบกและในน้ าทั่วประเทศ หากโอนงานไประดับ
พ้ืนที่การรักษาความปลอดภัยจะอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพราะท้องถิ่น
ไม่มีความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมาย และการแก้ไขปัญหาจราจรของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกันและต้องบริหารจัดการอย่างมีเอกภาพ หากให้ท้องถิ่นแยกกันท าจะก่อให้เกิด
ปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรในภาพรวม, อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านการใช้กฎหมาย
จราจรส่งผลให้มีหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายจราจรตามท้องที่ที่มีความแตกต่างกันส่งผลต่อความ
เป็นเอกภาพและประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการบริหารจัดการงานจราจรอาจไม่เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหากมีความจ าเป็นต้องโอนงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ควรโอนไปให้หน่วยงานที่สามารถก ากบัดแูลงานจราจรดงักล่าวในภาพรวมระดับประเทศ เช่น กระทรวง
คมนาคม เป็นต้น ส าหรับส่วนที่สนับสนุนให้มีการโอนงานจราจรไปให้ท้องถิ่นรับผิดชอบเห็นว่าจะเป็น
การลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของต ารวจในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการและการอ านวยสะดวกด้านการจราจร 
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และงานส่วนนี้หน่วยงานท้องถิ่นก็สามารถท าได้เพราะเป็นงานที่ไม่ใช่งานบังคับใช้กฎหมายจราจร หรือ
เป็นงานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบอยู่แล้ว ซึ่งงานที่โอนประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ การอ านวย
ความสะดวกในการจราจร (โบกรถ) การกวดขันวินยัจราจร (ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎจราจร) และการบังคับ
ใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกในความผิดฐานจอดรถโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย (ล็อคล้อ ยกรถ) ซึ่งท้องถิ่นมีศักยภาพสามารถด าเนินงานจราจรเองได้ 

   ทั้งนี้ โดยสรุปเห็นว่า การโอนภารกิจด้านงานจราจรไปให้ส่วนท้องถิ่น เช่น 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนคร ด าเนินการบางส่วนอันได้แก่ การอ านวยความ
สะดวกการกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกในความผิดฐานจอดรถ เป็น
แนวทางที่น่าจะเกิดประโยชน์ส าหรับต ารวจโดยภาพรวม เนื่องจากท้องถิ่นเหล่านี้มีความพร้อมและ                 
มีศักยภาพในการด าเนินการกิจการด้านงานจราจรที่ได้ก าหนดให้มีการโอนย้ายได้เป็นอย่างดี โดยส่วนท้องถิ่น
ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ส าหรับการด าเนินงานไว้บางส่วนแล้ว เช่น การแก้ไขกฎหมาย             
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถน างบประมาณท้องถิ่นมาใช้ในงานจราจรได้ เป็นต้น ทั้งนี้ การโอนย้ายภารกิจ
เหล่านี้ไปให้ส่วนท้องถิ่นด าเนินการจะท าให้ต ารวจสามารถด าเนินการในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย
ในฐานความผิดอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องมาเสียเวลากับการโบกรถ หรือกดสัญญาณไฟ
จราจร เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา รวมทั้งการเสียเวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันในการแก้ไข
ปัญหารถติดโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง 

  ๓.๔.๔  การโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้
หน่วยงานอื่นก ากับดูแลอาจจะต้องพิจารณาทบทวนถึงประโยชน์ที่จะได้รับให้รอบคอบอีกครั้ง เพราะ
พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเป็นส่วนที่มีบทบาทส าคัญในการป้องกันอาชญากรรมรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชนในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานต ารวจได้ ดังนั้น หากมีการโอนย้ายไปอยู่กับ
หน่วยงานอื่น อาจจะมีปัญหาในการบริหารจัดการและการประสานงานเกิดขึ้นได้ และจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านการรักษาความปลอดภัยในภาพรวม นอกจากนี้ หน่วยงานต ารวจ
น่าจะมีความพร้อมมากกว่าในการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยอันเป็นส่วนส าคัญในการสร้าง
องค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆ 

  ๓.๔.๕ การโอนภารกิจในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ   พ.ศ. 
๒๕๐๙ ไปให้หน่วยงานอื่นจึงน่าจะมีประโยชน์ในทางการบริหารราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ 
เนื่องจากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านนี้ได้ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายปกครองหรือส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
อยู่แล้ว ดังนั้น การโอนย้ายภารกิจเหล่านี้จากต ารวจไปให้หน่วยงานอื่นด าเนินการจึงเป็นการลดภารงาน
ได้ส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่ต ารวจนครบาลมีภารงานอื่นที่มากอยู่แล้ว 
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 ๓.๕ ประเด็นการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนเข้ามามี                   
ส่วนร่วมในกิจการต ารวจ 

  - การก าหนดให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจโดยการให้เข้ามาร่วมในการก าหนด
นโยบาย สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนอาสาสมัครต ารวจ และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ เป็นการ
ให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนเข้ามาร่วมตั้งแต่จุดเริ่มต้น คือ ก าหนดนโยบายและการวางแผนเรื่อยไป
จนถึงการปฏิบัติคือการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว โดยใน
แต่ละพ้ืนที่ ก็จะมีสภาพปัญหาและบริบททางสังคมที่แตกต่างกันไป เช่นเดียวกันส าหรับการให้เงิน
อุดหนุนแก่สถานีต ารวจของท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจเฉพาะใน
สถานีต ารวจในแต่ละพ้ืนที่นั้นเป็นแนวทางที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้เพราะงบประมาณในแต่ละท้องที่                   
ก็สมควรจะถูกน ามาใช้ในการพัฒนาหรือสร้างประโยชน์ให้กับท้องที่ของตัวเองเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมระหว่างหน่วยงาน
ต ารวจกับท้องถิ่นและชุมชน ควรมีการก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจนในกฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะต่อไป 

 ๓.๖ ประเด็นการก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายและเลื่อนต าแหน่งข้าราชการ
ต ารวจให้มีความชัดเจน 

  ๓.๖.๑ การกระจายอ านาจในการแต่งตั้งโยกย้าย 

   - การกระจายอ านาจในการแต่งตั้งโยกย้าย โดยการให้อ านาจกับผู้บัญชาการ
ในด าเนินการ ซึ่งผู้บัญชาการมีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย
ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรต าแหน่งตั้งแต่รองผู้บังคับการลงไปภายในเขตอ านาจ รวมถึงการให้ 
ผู้บังคับการมีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบ ในการเสนอแนะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดกองบังคับการและสถานีต ารวจที่อยู่ในเขตอ านาจ ตั้งแต่ระดับผู้ก ากับการลงไปต่อ  
ผู้บัญชาการที่เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นหลักการกระจายอ านาจเดิมที่เคยใช้ตามพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ว แต่ถูกยกเลิก ท าให้อ านาจการแต่งตั้งโยกย้ายกลับสู่ศูนย์กลาง คือ  
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) แต่เพียงผู้เดียว เป็นระบบรวมศูนย์อ านาจท าให้เกิดปัญหาการ
บริหารงานบุคคลหลายประการในช่วงที่ผ่านมา โดยปัญหาที่เกิดขึ้น คือการโยกย้ายข้าราชการต ารวจไป
ยังต่างพ้ืนที่ ห่างไกลจากพ้ืนที่ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ หรือห่างไกลจากครอบครัว การกระจายอ านาจให้ 
ผบช. เป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจโดยการเสนอแนะของ ผบก.ในแต่ละจังหวัด
ในเฉพาะสังกัดพ้ืนที่ตนเอง ท าให้ยากที่จะเกิดปัญหาการย้ายข้ามพื้นที่ภาค ซึ่งจะท าได้ก็ต่อเมื่อขอความ
เห็นชอบจาก ก.ตร. เท่านั้น ซึ่งจะท าให้ข้าราชการต ารวจสามารถที่จะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะมีความคุ้นเคยกับพ้ืนที่ด้วยแนวคิดที่ว่าผู้บังคับบัญชาในระดับพ้ืนที่ย่อมรู้จักผู้ใต้บังคับบัญชา 
ลักษณะงาน สภาพปัญหา ได้เข้าใจ และลึกซึ้งกว่าผู้บริหารที่ท างานที่ส่วนกลางคือส านักงานต ารวจ
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แห่งชาติ และหลักการกระจายอ านาจนั้นมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีระบบเปิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดองค์การ
แบบสิ่งมีชีวิต ซึ่งให้ความส าคัญกับการปรับตัวและ การพัฒนาองค์การ กล่าวโดยสรุป การกระจายอ านาจ
ในการบริหารงานให้กับผู้บัญชาการเป็นแนวทางการบริหารงานที่ดีเพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่สามารถบริหาร
จัดการด้านงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสมมติฐานที่ว่าคนในพ้ืนที่ย่อมมีความรู้ความเข้าใจ
ในพื้นที่ของตนเองมากกว่าคนนอกพ้ืนที่ อันจะท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่อย่างไรก็
ตามการกระจายอ านาจในการแต่งตั้งโยกย้ายไปสู่ภูมิภาคตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับประกันเรื่องของการวิ่งเต้นหรือการใช้เส้นสายในการแต่งตั้งโยกย้าย โดยที่ผ่านมาใน
อดีตพบว่ามีการจัดสรรโควตาการแต่งตั้งให้กับผู้บริหารระดับสูงในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยนกับการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นของผู้บัญชาการ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในองค์กร
ต ารวจมาแตอ่ดีต ดังนั้น การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินในการเลื่อนต าแหน่งจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไป หรือเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด  

  ๓.๖.๒ การก าหนดกระบวนการในการแต่งตั้งและเลื่อนต าแหน่งไว้ให้ชัดเจน โดย
ค านึงถึงอาวุโส ความรู้ความสามารถ และความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับ   
    - การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผช.ผบ.ตร. - ผบก. โดยให้พิจารณาจาก
ข้าราชการต ารวจเฉพาะในสายงาน (๑) บริหาร (๒) อ านวยการ (๓) สอบสวน และ (๔) ป้องกันและ
ปราบปราม เป็นการจ ากัดสิทธใินการเลื่อนต าแหนง่สูงขึน้ของต ารวจในสายงานเฉพาะทางที่มอีาวโุสและ
ความรู้ความสามารถ 

   - การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผบช. - ผบก. โดยให้พิจารณาจากข้าราชการ
ต ารวจในส านักงานต ารวจแห่งชาติทั้งหมดทั่วประเทศ ไม่จ ากัดกองบัญชาการนั้น อาจจะยังไม่เหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการกระจายอ านาจและการสร้างความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ดังนั้นควรให้มีการจ ากัดพ้ืนที่กองบัญชาการในการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ผบช. - ผบก. โดยให้พิจารณาจากผู้มีคุณสมบัติในแต่ละกองบัญชาการที่มีต าแหน่งว่างลงก่อน 
หากจะมีการพิจารณาจากกองบัญชาการก็ก าหนดเป็นข้อยกเว้นไว้โดยการขอความเห็นชอบจาก ก.ตร. 
ก่อนก็ได้ 

  ๓.๖.๓ วิธีการนับคะแนนประเมิน 

   - การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งโดยใช้ระบบคะแนนประเมิน ๓ ส่วน คือ ๑) 
คะแนนอาวุโส ๒) คะแนนความรู้ความสามารถ และ ๓) คะแนนความพึงพอใจของประชาชน/
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ซึ่งเป็นหลักการที่มีความส าคัญในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความไม่ธรรมในการ
แต่งตั้งโยกย้ายในต าแหน่งที่สูงขึ้นในอดีต ที่มีการก าหนดหลักเกณฑ์คร่าวๆ ไว้ โดยในพระราชบัญญัติ
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ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ไม่ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมไว้ ท าให้ยากที่จะตรวจสอบว่าการ
แต่งตั้งโยกย้ายนั้นเป็นธรรมหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพราะเมื่อไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนท าให้เกิดช่องว่างให้
ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การก าหนดคะแนนประเมินจึงเป็นตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม
ส าคัญที่จะเป็นกรอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายที่ชัดเจนเป็นธรรมมากขึ้นได้ ซึ่งน่าจะเกิดผลดีใน
ด้านของความชัดเจนและเป็นธรรมมากขึ้นกว่าเดิม แต่ส่วนที่น่าจะเป็นข้อถกเถียงจะเป็นส่วนที่ ๓) การ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ซึ่งจะเป็นประเด็นความมีมาตรฐานของ
เครื่องมือในการวัดคะแนนความพึงพอใจของประชาชนกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่เป็นคนละแบบกัน 
และประเด็นวิธีการการนับคะแนนความพึงพอใจของประชาชน/ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจว่าจะนับกี่ปี                
ปีไหน อย่างไร ซึ่งยังไม่ได้ก าหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังนั้น ควรมีการออกกฎหมาย หรือก าหนด
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีก าหนดระยะเวลาในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ข้าราชการ
ต ารวจได้รับทราบ และยอมรับการประเมินในรูปแบบใหม่ 

  ๓.๖.๔  การร้องทุกข์ 

   - การก าหนดวิธีการร้องทุกข์ให้กับข้าราชการต ารวจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในการแต่งตั้งโดยกย้ายเป็นบทบัญญัติที่ดี โดยมีช่องทางในการร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ
ปลอดจากการแทรกแซงอันจะให้สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการก าหนดบทลงโทษส าหรับ  
ผู้ที่ท าการซื้อและผู้ที่ท าการขายต าแหน่งก็เป็นสิ่งที่ดีในทางทฤษฎี แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูผลในทาง
ปฏิบัติว่าจะสามารถน าหลักการเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้มากน้อยเพียงใด เพราะ
วัฒนธรรมองค์กรยากที่จะแก้ไขได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 

 

๔. ข้อสังเกตและความเห็นของส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๔.๑ ประเด็นโครงสร้างของคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) 

  - ตามร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ การก าหนดให้ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบด้วย ผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการต ารวจ จ านวน ๖ คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการ
ต ารวจ จ านวน  ๓ คน เมื่อพิจารณาโครงสร้างของ ก.ตร. จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนของผู้ที่รับราชการหรือ
เคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจเป็นจ านวนซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน ก.ตร. ทั้งหมด จึงอาจจะ
ท าให้การก าหนดนโยบายและการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจเป็นไปตามทิศทางที่ ก.ตร.ซึ่ง
รับราชการหรือเคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจก าหนด และอาจจะไม่สอดคล้องกับการปฺฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมที่มุ่งหมายให้บุคคลซึ่งมิได้รับราชการหรือเคยรับราชการเป็น
ข้าราชการต ารวจได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้ง
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การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของต ารวจในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
ดังนั้น เห็นควรลดสัดส่วนของ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเคยรับราชการเป็นต ารวจ จ านวน ๖ คน ให้มี
จ านวนเท่ากับ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการต ารวจอันจะท าให้การก าหนดนโยบาย
สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการปฏิรูปต ารวจและท าให้ ก.ตร. มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น 

 ๔.๒ ประเด็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
บริการที่ประชาชนได้รับ 

  - ตามร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มีข้อพิจารณาว่าการก าหนดให้คะแนน
การประเมินที่หน่วยงานได้รับให้ถือเป็นคะแนนการประเมินของข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงานนั้นได้รับด้วย จึงอาจไม่สอดคล้องกับหลักการประเมินผลปฏิบัติราชการรายบุคคล จึงเห็นควร
พิจารณาแยกหลักเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับหรือการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ออกจากการหลักเกณฑ์การประเมินของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อข้าราชการต ารวจผู้รับการประเมิน 

 ๔.๓ ประเดน็การก าหนดให้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จัดสรรเงนิอดุหนนุใหแ้ก่สถานีต ารวจ 

  - การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สถานี
ต ารวจอาจจะยังไม่มีความเหมาะสมกับสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาจจะ
เป็นช่องทางในการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เปน็ไปตามภารกิจโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ
อาจจะไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๖ การคลังส่วน
ท้องถิ่น มาตรา ๖๔ ที่ก าหนดให้การจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายการก่อหนี้ผูกพัน และการบริหาร
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยต้องพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า ความประหยัด และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย นอกจากนี้  
ในกรณีที่สถานีต ารวจมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่และในกิจการของสถานีต ารวจ  
ก็สามารถเสนอปัญหาต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือจัดสรรงบประมาณให้กับสถานีต ารวจซึ่งเป็น
หน่วยงานในการก ากับดูแลได้ตามระบบงบประมาณตามกฎหมายงบประมาณ 

 ๔.๔ ประเด็นการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 

  - การที่ก าหนดให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้บัญชาการของแต่ละกองบัญชาการ และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการ
ของผู้บัญชาการของแต่ละกองบัญชาการ ในกรณีจ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ของทางราชการหรือระงับ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อ านาจของผู้บญัชาการของแตล่ะกองบัญชาการผู้บญัชาการต ารวจ
แห่งชาติจะระงับการใช้อ านาจของผู้บัญชาการของแต่ละกองบัญชาการไว้เป็นการชั่วคราวและใช้อ านาจนั้น
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ด้วยตนเองก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ตร. ก าหนดนั้น ประเด็นนี้ จึงเห็นว่า หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของ ก.ตร. นั้น ควรก าหนดให้ชัดเจนในเรื่องการปฏิบัติราชการแทน โดยการมอบอ านาจของผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ไม่ท าให้ความรับผิดชอบหมดสิ้นไปแต่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ผู้รับมอบอ านาจ
ได้ด าเนินการไปทุกประการ และมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่าควรน าหลักการดังกล่าว ไปใช้กับกรณีที่อัยการ
สูงสุดมอบอ านาจให้รองอัยการสูงสุดปฏิบัติราชการแทนด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการยุติธรรมในชั้นของ
ต ารวจและอัยการเป็นไปเพื่ออ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

 

------------------------------------------
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ส่วนที่ ๔ 
สรุปประเด็นข้อสังเกตและความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 

 
------------------------------------ 

 

  สรุปประเด็นข้อสังเกตและความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา ได้ด าเนินการพิจารณา

ศึกษาร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... จากร่างพระราชบัญญัติฉบับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นหลักในการพิจารณา ร่วมกับฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... พร้อม
ทั้งได้น าข้อสังเกตและความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องมา
ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการในประเด็นส าคัญต่างๆ  โดยเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... มีประเด็นพิจารณาหลักที่ส าคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้ ๑. ประเด็นการปรับ
โครงสร้างคณะกรรมการต่างๆ ๒. ประเด็นการจัดประเภทข้าราชการต ารวจ ๓. ประเด็นการยุบ
หน่วยงานบางหน่วยของต ารวจ  ๔. ประเด็นการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ และ ๕. ประเด็นการก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายและเลื่อน
ต าแหน่งข้าราชการต ารวจ ซึ่งคณะอนุกรรมการมีข้อสังเกตและความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. .... ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 
๑. ประเด็นการปรับโครงสร้างคณะกรรมการต่างๆ 
  ๑.๑ คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต มีข้อสังเกตและความเห็น ดังนี้ 
    - เป็นการปรับโครงสร้างต ารวจไม่ให้ซับซ้อนและป้องกันการแทรกแซงจากฝ่าย
การเมือง และก าหนดให้การแต่งตั้งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติต้องแต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพล
ต ารวจเอกซึ่งด ารงต าแหน่งจเรต ารวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ส่วนข้าราชการ
ต ารวจต าแหน่งอื่นๆคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด                   
การด าเนินการจะปลอดจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองได้หรือไม่นั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) แล้วคงยากที่จะปลอดจากฝ่ายการเมือง เนื่องจาก
กรรมการส่วนใหญ่นั้นเป็นข้าราชประจ าอยู่ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และด้วยเหตุผลที่ต ารวจ
เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองที่จะต้องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน 
แต่เพ่ือเป็นการถ่วงดุลอ านาจก็ได้มีบทบัญญัติสัดส่วนกรรมการที่เคยเป็นข้าราชการต ารวจ และ
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่เคยเป็นข้าราชการต ารวจ ซึ่งจะเป็นสัดส่วนกรรมการที่จะให้ข้อคิดเห็นใน
คณะกรรมการได้พอสมควร ส่วนการควบรวมคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และ
คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) เป็นคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) เพ่ือความเป็น
เอกภาพในการบริหารงานบุคคล  
   พลต ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร มีข้อสังเกตและความเห็น ดังนี้ 
   - คณะกรรมการต ารวจแห่งชาติ (ก.ตร.) เห็นว่าควรจะประกอบด้วย ๑) 
นายกรัฐมนตรเีป็นประธานกรรมการหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  ๒) ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ ๓) รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติด้านการป้องกันและปราบปราม ด้าน
สอบสวนและด้านบริหารที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งด้านละหนึ่งคน และจเรต ารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
๔) ข้าราชการต ารวจที่มียศพลต ารวจโทขึ้นไป (ผู้บัญชาการขึ้นไป) ซึ่งให้ข้าราชการต ารวจตั้งแต่                   
ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปเลือกกันเอง ทั้งนี้ โดยไม่ต้องมีบุคคลภายนอก คือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด และเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม ๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ควรเลือกจากอดีตข้าราชการต ารวจ เลือกมาจ านวนหนึ่งเพื่อให้สามารถคานอ านาจข้าราชการประจ าได้
และสัดส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมีมากกว่ากรรมการข้างต้นเพ่ือให้เป็นการถ่วงดุลอ านาจกันได้ 
   - การจะปฏิรูปต ารวจนั้น ปัญหาที่ส าคัญคือ ท าอย่างไรจึงจะท าให้ข้าราชการ
ต ารวจได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นธรรม ซึ่งถ้าคณะกรรมการต ารวจแห่งชาติ (ก.ตร.) เป็นองค์กรที่ปลอดจาก
การแทรกแซงทางการเมืองหรือถ่วงดุลจากฝ่ายการเมืองได้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะเป็นที่น่าเชื่อถือ
ศรัทธาแก่ข้าราชการต ารวจและประชาชนได้ต่อไป 

   นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า มีข้อสังเกตและความเห็น ดังนี้  
           - เห็นว่าการแต่งตั้งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ควรมีความเป็นอิสระ
ปราศจากการครอบง าจากฝ่ายการเมือง และหากต้องการให้ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง 
อย่างแท้จริง ประธานที่ด าเนินการคัดเลือกไม่ควรเป็นบุคคลจากฝ่ายการเมือง และควรมีการกระจาย
อ านาจการบริหารงานบุคคลให้อยู่ที่ ระดับกองบัญชาการภาคโดยเฉพาะการแต่งตั้ งโยกย้าย  
โดยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติท าหน้าที่เหมือนปลัดกระทรวง 

   - องค์ประกอบ และที่มาของคณะกรรมการตามร่าง พ.ร.บ.ต ารวจฯ ยังคงให้
ความส าคัญกับองค์ประกอบของคณะกรรมการในส่วนกลางซึ่งเป็นรูปแบบระบบรวมศูนย์อ านาจการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อเลอืกผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาตจิึงยังเปน็แนวคิดเดมิ ขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมอืง และให้
ความส าคัญกับอ านาจของนายกรัฐมนตรีที่มีอ าน าจในการบริหารในฐานะประธาน ก.ตร.                             
ซึ่งกระบวนการคัดเลือกเช่นนี้ ท าให้เกิดช่องว่าง มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองได้ง่ายเพราะประธาน
คณะกรรมการฯ เป็นคนที่มาจากฝ่ายการเมือง แตกต่างกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นสหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น เป็นต้น และถึงแม้ในร่างกฎหมายจะมีการเพ่ิม
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คุณสมบัติของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติโดยให้ค านึงถึงอาวุโส ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน 
และประสบการณ์ในงานด้านสอบสวน หรืองานป้องกันและปราบปรามประกอบกันแต่ก็ไม่ได้มีตัวชี้วัดที่
เป็นคะแนนที่ชัดเจน เป็นเพียงหลักเกณฑ์กว้างๆ ทั่วไป ซึ่งจะท าให้การพิจารณาขึ้นอยู่กับการใช้ดุลพินิจ
ของแต่ละบุคคลซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน 

   - การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเภท (ข) ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการต ารวจ 
ไม่ควรเปิดช่องให้มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมอืง ผู้ที่จะพิจารณาเสนอชื่อควรให้เป็นฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่ฝ่าย
การเมืองเป็นผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

   - การเพิ่มรายละเอียดในหน้าที่และอ านาจของ ก.ตร. เกี่ยวกับการอบรมและ
พัฒนาข้าราชการต ารวจเพื่อสร้างมาตรฐานความเป็นมืออาชีพในแต่ละสายงานให้กับข้าราชการต ารวจ 
ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนในพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติเพราะหากไม่มีการก าหนดในกฎหมายหลัก
ก็จะไม่มีการด าเนินการหรืออาจจะไม่ได้มีการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 

   ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีข้อสังเกตและความเห็น ดังนี้ 

   - ตามร่างฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ การก าหนดให้  ก .ตร . 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการต ารวจ จ านวน ๖ คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็น
ข้าราชการต ารวจ จ านวน  ๓ คน เมื่อพิจารณาโครงสร้างของ ก.ตร. จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนของผู้ที่รับ
ราชการหรือเคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจเป็นจ านวนซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน ก.ตร. 
ทั้งหมด จึงอาจจะท าให้การก าหนดนโยบายและการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจเป็นไปตาม
ทิศทางที่ ก.ตร.ซึ่งรับราชการหรือเคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจก าหนด และอาจจะไม่สอดคล้อง
กับการปฺฏิรูปประเทศดา้นกระบวนการยุติธรรมที่มุ่งหมายให้บุคคลซึ่งมิได้รับราชการหรือเคยรับราชการ
เป็นข้าราชการต ารวจได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
รวมทั้งการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของต ารวจในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง
แท้จริงดังนั้น เห็นควรลดสัดส่วนของ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเคยรับราชการเป็นต ารวจ จ านวน ๖ คน             
ให้มีจ านวนเท่ากับ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการต ารวจ อันจะท าให้การก าหนดนโยบาย
สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการปฏิรูปต ารวจและท าให้ ก.ตร. มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น 

 ข้อสังเกตและความเห็นของคณะอนุกรรมการ 
 - คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ “ก.ตร.” ในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 

มาตรา ๑๔ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเห็นด้วยกับข้อสังเกตและความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและ
นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ในประเด็นท่ีเห็นว่า ไม่สามารถปราศจากการแทรกแซงจากการเมือง 
ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากยังคงต้องมีความยึดโยงกับ ฝ่ายการเมืองซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
และเป็นผู้บังคับบัญชาของกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) และแม้แต่การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ก็มีที่มาจากการหารือร่วมกันเสนอชื่อของกรรมการดังกล่าว ซึ่ง ก.ตร. มีหน้าที่และอ านาจในการก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการต ารวจ โดยมีหน้าที่ส าคัญในการก ากับดูแลการแต่งตั้งและ
โยกย้ายข้าราชการต ารวจของผู้บังคับบัญชา ทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎ ก.ตร. 
โดยเคร่งครัด ซึ่งการแต่งตัง้และโยกย้ายข้าราชการต ารวจอย่างเป็นธรรมถือเปน็หวัใจส าคญัประการหนึ่ง
ของการปฏิรูปต ารวจ ดังนั้นที่มาและองค์ประกอบของ “ก.ตร.” ระหว่างกรรมการโดยต าแหน่งและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงควรพิจารณาให้มีความสมดุลและมีความเหมาะสม ตามหลักการตรวจสอบ
และถ่วงดุล เพ่ือให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการปฏิรูปต ารวจที่ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องการแต่งตั้ง
และโยกย้ายอย่างเป็นธรรมโดยปลอดจากการแทรกแซงหรือครอบง าจากภายนอก และเพ่ือเป็น
หลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณา
บ าเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
อิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด  

 ๑.๒ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ “ก.พ.ค.ตร.” 

   ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต มีข้อสังเกตและความเห็น ดังนี้ 
   - การก าหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ 

(ก.พ.ค.ตร.) และคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต ารวจ (ก.ร.ตร.) เพ่ือคุ้มครองให้ความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดียวกันก็ตรวจสอบการท าหน้าที่ของต ารวจด้วย 
   พลต ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร มีข้อสังเกตและความเห็น ดังนี้ 

   - การเพิ่มให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคณุธรรมขา้ราชการต ารวจ เรียกโดย
ย่อว่า “ก.พ.ค.ตร.” ได้น าแนวทางมาจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ของข้าราชการ
พลเรือน ซึ่งเป็นการร่างกฎหมายที่ดีแต่มีข้อสังเกตว่า ก.พ.ค.ตร. จะท าหน้าที่อ านวยความยุติธรรมให้แก่
ข้าราชการต ารวจได้มากน้อยเพียงใด อีกทั้งในการรับพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
หากใช้ระยะเวลาในการพิจารณาที่ยาวนาน หรือไม่มีความชัดเจนในเรื่องการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้
ร้องทุกข์หรือผู้ถูกร้องที่ต้องเสียโอกาส จึงอาจส่งผลให้ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร 

   นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า มีข้อสังเกตและความเห็น ดังนี้ 
   - การจัดตั้ง ก.พ.ค.ตร. น่าจะเป็นสิ่งที่ดีในการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้าย

ที่ไม่เป็นธรรมในช่วงที่ผ่านมา เพราะเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมบังคับบัญชาใน
หน่วยงานของต ารวจอันจะท าให้การด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของต ารวจมีความเป็นอิสระ เป็น
กลางและโปร่งใส แต่คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ควรมีความหลากหลาย  

   - คุณสมบัติของคณะกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เป็นข้าราชการ หรือเคยรับราชการ
โดยเฉพาะต ารวจ ทหาร แต่ยังขาดตัวแทนจากภาคประชาชน หรือภาคประชาสังคม เพราะงานของ
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ต ารวจเกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น จึงควรมี ตัวแทนจากภาค
ประชาชนจากหลากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมด้วยโดยก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจนและ               
เป็นรูปธรรม 

 ข้อสังเกตและความเห็นของคณะอนุกรรมการ 
 ๑. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ (ก.พ.ค.ตร.) ในร่างพระราชบัญญัติ

ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๒ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับข้อสังเกตและความเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิและนกัวชิาการ สถาบันพระปกเกล้า ในประเด็นเห็นด้วยในหลักการและความมุ่งหมาย
ท่ีก าหนดให้มี “คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ” (ก.พ.ค.ตร.) ขึ้น เพ่ือเป็นที่พ่ึง
ให้แก่ข้าราชการต ารวจ โดยเป็นหน่วยงานที่มีความอิสระและเป็นกลาง ซึ่งเทียบเคียงมาจาก
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ของข้าราชการพลเรือน ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ก าหนด 
ให้มีระบบคุณธรรมเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีหน้าที่และอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งการก าหนดระบบคุณธรรมให้เกดิขึน้ ท าให้มีหน่วยงานในการตรวจสอบและถ่วงดุล 
ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งและโยกย้ายไม่เป็นธรรม แต่ทั้งนี้ ในการด าเนินการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ (ก.พ.ค.ตร.) จะสามารถ
ด าเนินการได้เทียบเท่าเช่นเดียวกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนหรือไม่  
เพียงใด อาจต้องมีการติดตามผลการด าเนินงานต่อไป  

 ๒. องค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก ก.พ.ค.ตร. ในร่างพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๒๗ ซึ่งก าหนดให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน รองประธานศาล
ฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาเป็นกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการผู้ท าหน้าที่
คัดเลือกมาจากฝ่ายตุลาการซึ่งมีความอิสระและเป็นกลางปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก  
ซึ่งบุคคลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นที่ยอมรับและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
อิสระและมีความโปร่งใส 

       
๒. ประเด็นการจัดประเภทข้าราชการต ารวจ 
  ๒.๑ การแบ่งประเภทต ารวจมียศและต ารวจไม่มียศ 

   นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า มีข้อสังเกตและความเห็น ดังนี้  
   - การก าหนดให้มีข้าราชต ารวจไม่มียศ ควรเป็นทางเลือกให้แก่ข้าราชการ
ต ารวจโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ โดยต้องก าหนดหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในการรับราชการ
ที่ชัดเจน ใช้ระบบคุณธรรม มีการปกครองบังคับบัญชาตามสายงานวิชาชีพที่ไม่เข้มงวดเหมือนกับ
ข้าราชการต ารวจที่มียศ และมีแรงจูงใจอย่างอื่นเพ่ิมเติม แต่การสร้างการยอมรับในสังคมกับกรณี
ข้าราชการต ารวจไม่มียศอาจจ าเป็นต้องใช้เวลา 



๗๖ 
 

    - หากจะมีการก าหนดให้มีข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ ควรพิจารณามาตรการ
หรือแนวทางในการเยียวยาหรือชดเชยกับการที่ต้องไม่มียศ ทั้งนี้เนื่องจาก “ยศ” เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ
ที่เป็นแรงจูงใจให้พลเรือนตัดสินใจเข้ารับราชการต ารวจ ดังนั้น มาตรการเยียวยาจึงมีความจ าเป็นโดย
อาจจะพิจารณาในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งที่ เท่าเทียมกับสถาบันอื่น 
ความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจนมากขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยอาจขยายเวลาการใช้บังคับในบท
เฉพาะกาลไปอีกสักระยะหนึ่งเพ่ือเปิดโอกาสในการโยกย้ายสายงานส าหรับผู้ที่อยากเป็นข้าราชการ
ต ารวจที่มียศ    
   ข้อสังเกตและความเห็นของคณะอนุกรรมการ 

  ๑. การแบ่งประเภทข้าราชการต ารวจ ออกเป็น ๒ ประเภท คือ ข้าราชการต ารวจ 
ที่มียศ และข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ ในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๘ มาตรา 
๕๓ และมาตรา ๕๕  พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเห็นด้วยกับข้อสังเกตและความเห็นของนักวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ในประเด็นการก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าส าหรับข้าราชการ
ต ารวจที่ไม่มียศนั้น สมควรก าหนดรายละเอียดให้มีความชัดเจน กล่าวคือ ส าหรับข้าราชการต ารวจ 
ที่ไม่มียศ ก าหนดให้หมายถึงข้าราชการต ารวจในกลุ่มสายงาน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มสายงานอ านวยการ 
และสนับสนุนและกลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะตามที่ ก.ตร.ก าหนด ถึงแม้ว่าข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ 
จะไม่ใช่สายงานหลักก็ตาม การก าหนดประเภทต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง การบรรจุ 
แต่งตั้ง การบังคับบัญชา อัตราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ตลอดจนการอื่นที่จ าเป็น รวมถึง 
การก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน  
ต้องมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมควรจะต้องมีการก าหนดรายละเอียดให้มีความชัดเจน การก าหนด 
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเพ่ือก าหนดรายละเอียดส าหรับข้าราชการต ารวจท่ีไม่มียศไว้ในร่าง
พระราชบัญญัติ อาจก่อให้เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคขึ้นในอนาคตส าหรับการปฏิรูปต ารวจ เนื่องจากต้อง
อาศัยดุลพินิจหรือขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน 

  ๒. การก าหนดให้มีขา้ราชการต ารวจที่ไมม่ียศ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเห็นด้วยกับ
ข้อสังเกตและความเห็นของนักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ในประเด็นที่ควรมีมาตรการหรือแนวทาง
ในการชดเชยหรือเพ่ิมแรงจูงใจให้แก่บุคลที่จะเข้ามารับราชการเป็นต ารวจท่ีไม่มียศ ในเรื่องการก าหนด
อัตราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ควรพิจารณาให้มีความเหมาะสม
และใกล้เคียงกับข้าราชการต ารวจที่มียศ เพราะการมียศถือเป็นแรงจูงใจส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้บุคคล
มาสมัครเข้ารับราชการต ารวจ และการเป็นข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศส าหรับค่านิยมในสังคมไทย                
ช่วงเริ่มแรกอาจต้องใช้เวลาซักระยะหนึ่งในการยอมรับและคุ้นเคยกับรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น 
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๒.๒ การแบ่งต าแหน่งข้าราชการต ารวจเป็น ๕ กลุ่มสายงาน   
   นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า มีข้อสังเกตและความเห็น ดังนี้  

   - การสลับสับเปลี่ยนสายงานของข้าราชการต ารวจระดับรองสารวัตร อาจจะ
เกิดผลเสียมากกว่าผลดีในการบริหารจัดการโดยผลเสียที่จะเกิดขึ้นประกอบด้วย ความสับสนวุ่นวายใน
การสับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ การจัดท าฐานข้อมูลประวัติการโยกย้ายที่ยุ่งยากซับซ้อน และความไม่
ชัดเจนแน่นอนในการสร้างความเป็นมืออาชีพเฉพาะทางในแต่ละสายงาน ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการความเป็นมืออาชีพ การสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะสายงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
จึงไม่ควรมีการก าหนดให้มีการสลับสับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ 

   ข้อสังเกตและความเห็นของคณะอนุกรรมการ 
  - การแบ่งต าแหน่งข้าราชการต ารวจเป็น ๕ กลุ่มสายงาน ในร่างพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๕๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเห็นด้วยกับหลักการที่ก าหนดให้มี 
การแบ่งกลุ่มข้าราชการต ารวจเป็น ๕ กลุ่มสายงานอย่างชัดเจน เนื่องจากการแบ่งกลุ่มสายงาน มีความ
มุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการสร้างความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจในแต่ละสายงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความก้าวหน้าของแต่ละสายงานให้มีความชัดเจนขึ้น 
เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจในแต่ละสายงานสามารถเจริญเติบโตตามสายงานด้วยความรู้ความช านาญ  
ในกลุ่มสายงานของตนเอง ซึ่งในประเด็นนี้สถาบันพระปกเกล้ามีข้อสังเกตและความเห็นว่า  
ไม่ควรก าหนดให้มีการสลับสับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่การสลับสับเปลี่ยนสายงานของข้าราชการต ารวจ
ระดับรองสารวัตร อาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีในการบริหารจัดการ  และความไม่ชัดเจนแน่นอน 
ในการสร้างความเป็นมืออาชีพเฉพาะทางในแต่ละสายงาน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า 
วัตถุประสงค์และประโยชน์ในการสับเปลี่ยนสายงานนั้นมีความมุ่งหมายเพ่ือให้มีการเรียนรู้งานและ 
มีเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตก้าวหน้าในการด ารงต าแหน่ง 
ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ในการสับเปลี่ยนต าแหน่งสายงานใด ควรมีหลักในการพิจารณาว่าข้าราชการต ารวจ 
ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งในสายงานด้านใด ก็ควรได้รับการพิจารณาสนับสนุน 
ให้มีความก้าวหน้าในสายงานด้านดังกล่าวนั้น 
   

๓. ประเด็นการยุบหน่วยงานบางหน่วยของต ารวจ 
   ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต มีข้อสังเกตและความเห็น ดังนี้ 

   - การพิจารณายุบหน่วยงานบางหน่วยของต ารวจ เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจ              
มุ่งการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความเป็นอยู่หรือความเดือนร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง 
ได้แก่ กองบังคับการต ารวจรถไฟ ต้องยุบภายใน ๑ ปี นับแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ การโอนงาน
จราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นภายใน ๕ ปี นับแต่พระราชบัญญัตนิี้มผีลใช้บังคบั การโอนหน้าที่และอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้แก่ส่วนราชการที่คณะรัฐมนตรีก าหนดขึ้น 
และการพิจารณาโอนหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการที่ต้องรับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า มีข้อสังเกตและความเห็น ดังนี้  
      - การโอนภารกิจของกองบังคับการต ารวจรถไฟ มีทั้งส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 

โดยส่วนที่ไม่เห็นด้วยมองว่าหากไม่มีต ารวจรถไฟอาจจะมีคนอาศัยช่องทางผ่านรถไฟในการกระท า
ความผิดได้ ส าหรับส่วนที่เห็นด้วยมองว่างานของต ารวจรถไฟไม่ใช่ภารกิจหลักของต ารวจ สามารถที่จะ
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ดูแลรถไฟได้รับการฝึกอบรมและให้ท าหน้าที่ในส่วนนี้ได้ ทั้งนี้โดยสรุปแล้ว
เห็นว่าการโอนภารกิจของกองบังคับการต ารวจรถไฟไปให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ด าเนินการ
น่าจะเกิดประโยชน์ต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติในภาพรวม 

   - การโอนงานเกี่ยวกบักฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ไม่
เห็นด้วยมองวา่ ความผิดเกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมคีวามสลับซับซ้อนและด าเนินการ
เป็นขบวนการต่อเนื่องหลายพ้ืนที่และเป็นความผิดตามกฎหมายหลายฉบับ ต ารวจทั่วไปอาจจะไม่
สามารถรองรับการด าเนินการทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีภารกิจประจ าเป็นจ านวนมาก
แล้ว ทั้งนี้ โดยสรุปแล้วเห็นว่าการโอนภารกิจเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปให้
หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบโดยตรงน่าจะเกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยจะ
เป็นการลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นและมีก าลังพลที่จะจัดสรรลงในพ้ืนที่ได้มากขึ้น โดยงานป้องกัน
ปราบปรามนั้นมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดังกล่าวอยู่แล้ว ส่วนงานสอบสวนสามารถที่จะให้ต ารวจพ้ืนที่
รับผิดชอบด าเนินการได้ โดยที่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินการทางคดี 

   - การโอนภารกิจด้านงานจราจรไปให้ส่วนท้องถิ่น มีทั้งส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
ส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนงานจราจรไปให้ท้องถิ่นดูแลมีเหตุผลต่างๆ เช่น งานจราจรเป็นงานส าคัญ
ของต ารวจเป็นสายตรวจคนแรกที่ไปถึงจุดเกดิเหตเุมื่อเกิดอบุัตเิหต ุและอ านวยความสะดวกการจราจร ณ 
จุดเกิดเหตุ ,เห็นว่าจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระบรม
วงศานุวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ เพราะเจ้าหน้าที่
ต ารวจปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งบนบกและในน้ าทั่วประเทศ หากโอนงานไประดับพ้ืนที่การ
รักษาความปลอดภัยจะอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพราะท้องถิ่นไม่มี
ความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมาย และการแก้ไขปัญหาจราจรของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็น
ปัญหาที่เกี่ยวพันกันและต้องบริหารจัดการอย่างมีเอกภาพ หากให้ท้องถิ่นแยกกันท าจะก่อให้เกิดปัญหาไม่
สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรในภาพรวม, อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านการใช้กฎหมายจราจรส่งผล
ให้มีหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายจราจรตามท้องที่ที่มีความแตกต่างกันส่งผลต่อความเป็นเอกภาพ
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และประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการบริหารจัดการงานจราจรอาจไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งหากมีความจ าเป็นต้องโอนงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ควรโอน
ไปให้หน่วยงานที่สามารถก ากับดูแลงานจราจรดังกล่าวในภาพรวมระดับประเทศ เช่น กระทรวง
คมนาคม เป็นต้น ส าหรับส่วนที่สนับสนุนให้มีการโอนงานจราจรไปให้ท้องถิ่นรับผิดชอบเห็นว่าจะเป็น
การลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของต ารวจในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการและการอ านวยสะดวกด้านการจราจร 
และงานส่วนนี้หน่วยงานท้องถิ่นก็สามารถท าได้เพราะเป็นงานที่ไม่ใช่งานบังคับใช้กฎหมายจราจร หรือ
เป็นงานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบอยู่แล้ว ซึ่งงานที่โอนประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ การอ านวย
ความสะดวกในการจราจร (โบกรถ) การกวดขันวินยัจราจร (ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎจราจร) และการบังคับ
ใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกในความผิดฐานจอดรถโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย (ล็อคล้อ ยกรถ) ซึ่งท้องถิ่นมีศักยภาพสามารถด าเนินงานจราจรเองได ้ทั้งนี้ โดยสรุป
เห็นว่า การโอนภารกิจด้านงานจราจรไปให้ส่วนท้องถิ่น เช่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
เทศบาลนคร ด าเนินการบางส่วนอันได้แก่ การอ านวยความสะดวกการกวดขันวินัยจราจร และการบังคับ
ใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกในความผิดฐานจอดรถ เป็นแนวทางที่น่าจะเกิดประโยชน์ส าหรับต ารวจ
โดยภาพรวม เนื่องจากท้องถิ่นเหล่านี้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการด าเนินการกิจการด้านงานจราจร
ที่ได้ก าหนดให้มีการโอนย้ายได้เป็นอย่างดี โดยส่วนท้องถิ่นได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ส าหรับ
การด าเนินงานไว้บางส่วนแล้ว เช่น การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถน างบประมาณท้องถิ่น
มาใช้ในงานจราจรได้ เป็นต้น ทั้งนี้ การโอนย้ายภารกิจเหล่านี้ไปให้ส่วนท้องถิ่นด าเนินการจะท าให้
ต ารวจสามารถด าเนินการในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายในฐานความผิดอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ไม่ต้องมาเสียเวลากับการโบกรถ หรือกดสัญญาณไฟจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา รวมทั้งการเสียเวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันในการแก้ไขปัญหารถติดโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง 

  - การโอนภารกิจตามพระราชบัญญั ติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้หน่วยงานอื่นก ากับดูแลอาจจะต้องพิจารณาทบทวนถึงประโยชน์ที่จะได้รับให้รอบคอบอีกครั้ง เพราะ
พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเป็นส่วนที่มีบทบาทส าคัญในการป้องกันอาชญากรรมรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชนในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานต ารวจได้ ดังนั้น หากมีการโอนย้า ยไปอยู่กับ
หน่วยงานอื่น อาจจะมีปัญหาในการบริหารจัดการและการประสานงานเกิดขึ้นได้ และจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านการรักษาความปลอดภัยในภาพรวม นอกจากนี้ หน่วยงานต ารวจ
น่าจะมีความพร้อมมากกว่าในการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยอันเป็นส่วนส าคัญในการสร้าง
องค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆ 

   - การโอนภารกิจในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙  
ไปให้หน่วยงานอื่นจึงน่าจะมีประโยชน์ในทางการบริหารราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ 
เนื่องจากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านนี้ได้ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายปกครองหรือส่วนท้องถิ่นด าเนินการ



๘๐ 
 

อยู่แล้ว ดังนั้น การโอนย้ายภารกิจเหล่านี้จากต ารวจไปให้หน่วยงานอื่นด าเนินการจึงเป็นการลดภารงาน
ได้ส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่ต ารวจนครบาลมีภารงานอื่นที่มากอยู่แล้ว 

 
ข้อสังเกตและความเห็นของคณะอนุกรรมการ 

            - ประเด็นการยุบหน่วยงานบางหน่วยของต ารวจ ในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  
พ.ศ. .... บทเฉพาะกาล มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๕๖ มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นด้วยกับข้อสังเกตและความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ สถาบัน
พระปกเกล้าในประเด็นการยุบหน่วยงานและการโอนภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของต ารวจไปให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจในการรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการต ารวจมุ่งการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
คือ ๑. กองบังคับการต ารวจรถไฟ ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๕๖ ๒. กองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่างพระราชบัญญัติฯ 
มาตรา ๑๕๗ ๓. งานจราจรตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การอ านวยความสะดวกในการจราจร การกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบกในความผิดฐานจอดรถโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย) ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๕๘ ๔. หน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการจด
ทะเบียนในส่วนที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือ
ข้าราชการต ารวจ ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๕๙ นอกจากนี้ มีความเห็นเพ่ิมเติมว่ายังมีหน่วยงาน
อื่นของต ารวจที่ควรมีการพิจารณาโอนภารกิจแยกออกไปต่างหาก เนื่องจากว่าไม่ใช่ภารกิจหลักของ
ต ารวจและเป็นงานที่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบท านองเดียวกัน เช่น ต ารวจน้ า ต ารวจ
ท่องเที่ยว ซึ่งมีภารกิจทับซ้อนกันกับหน่วยงานอื่น คือ กรมเจ้าท่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

๔. ประเด็นการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม               
ในกิจการต ารวจ 
   ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต มีข้อสังเกตและความเห็น ดังนี้ 
   - การเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจการต ารวจในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติ
หน้าที่ของต ารวจ ทั้งนี้ เงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้แก่สถานีต ารวจ ให้ใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจและกิจการต ารวจของสถานีต ารวจนั้น โดยไม่ต้องน าส่ง
คลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
 



๘๑ 
 

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า มีข้อสังเกตและความเห็น ดังนี้  
   - การก าหนดให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจโดยการให้เข้ามาร่วมในการก าหนด
นโยบาย สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนอาสาสมัครต ารวจ และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ เป็น
การให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนเข้ามาร่วมตั้งแต่จุดเริ่มต้น คือ ก าหนดนโยบายและการวางแผน
เรื่อยไปจนถึงการปฏิบัติคือการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
แล้ว โดยในแต่ละพื้นที่ ก็จะมีสภาพปัญหาและบริบททางสังคมที่แตกต่างกันไป เช่นเดียวกันส าหรับการ
ให้เงินอุดหนุนแก่สถานีต ารวจของท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจเฉพาะ
ในสถานีต ารวจในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นแนวทางที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้เพราะงบประมาณใน  แต่ละท้องที่ก็
สมควรจะถูกน ามาใช้ในการพัฒนาหรือสร้างประโยชน์ให้กับท้องที่ของตัวเองเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมระหว่างหน่วยงาน
ต ารวจกับท้องถิ่นและชุมชน ควรมีการก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจนในกฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะต่อไป 

   ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีข้อสังเกตและความเห็น ดังนี้ 
  - การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สถานี
ต ารวจอาจจะยังไม่มีความเหมาะสมกับสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาจจะ
เป็นช่องทางในการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เปน็ไปตามภารกิจโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ
อาจจะไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๖ การคลังส่วน
ท้องถิ่น มาตรา ๖๔ ที่ก าหนดให้การจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายการก่อหนี้ผูกพัน และการบริหาร
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยต้องพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า ความประหยัด และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย นอกจากนี้               
ในกรณีที่สถานีต ารวจมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่และในกิจการของสถานีต ารวจ                    
ก็สามารถเสนอปัญหาต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือจัดสรรงบประมาณให้กับสถานีต ารวจซึ่งเป็น
หน่วยงานในการก ากับดูแลได้ตามระบบงบประมาณตามกฎหมายงบประมาณ 

ข้อสังเกตและความเห็นของคณะอนุกรรมการ 
 ๑. ประเด็นการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม               
ในกิจการต ารวจ ในร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแหง่ชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๗ พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นด้วย
กับข้อสังเกตและความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นการก าหนดให้ท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมในกิจการต ารวจโดยการให้เข้ามาร่วมในการก าหนดนโยบาย สนับสนุนงบประมาณ  ตลอดจน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของต ารวจ โดยมีข้อสังเกตในประเด็นรายละเอียด ขอบเขต หรือรูปแบบ
ของการเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีมากน้อยเพียงใด และมีรูปแบบอย่างใดนั้น 
ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน แต่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกับ



๘๒ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณา  
วางกรอบให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 

๒. ประเด็นเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้แก่สถานีตำรวจเพื่อใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจและกิจการในสถานีตำรวจนั้น โดยไม่ต้องส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน ในร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๗ เห็นว่าเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรพิจารณาสนับสนุนในรูปแบบเงินงบประมาณ และควรต้องพิจารณาให้มีการควบคุม
การใช้จ่ายอย่างระมัดระวังโดยมีมาตรการในการติดตามควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อสถานีตำรวจอย่างแท้จริง 

๓. ประเด็นความเห็นเพิ่มเติมเรื่องค่าปรับ เงินรางวัลจากค่าปรับ ซึ่งหากพิจารณาในแง่ดีแล้ว
เห็นว่าเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ แต่ในทางกลับกันก็มีปัญหา  
ที่ทำให้เกิดช่องว่างหรือช่องทางในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือ
สร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน ประเด็นเรื ่องค่าปรับที่สร้างปัญหาความเดือนร้อนให้แก่
ประชาชน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันพิจารณาทบทวนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

 

๕. ประเด็นการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งข้าราชการตำรวจ 

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต มีข้อสังเกตและความเห็น ดังนี้ 

-  ร่ างพระราชบัญญัติฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ มีสาระสำคัญ ได้แก่   
๑) หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้าย เดิมที่เป็นกฎ หรือระเบียบ ของ ก.ตร. คณะกรรมการยกร่างพยายาม
ที่จะกำหนดให้อยู่ในพระราชบัญญัติเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยาก ๒) กำหนด
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาไว้ชัดเจน เช่น  
การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจต้องพิจารณาประเมินการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ คะแนนความอาวุโส 
ร้อยละ ๕๐ (อาวุโสลำดับถัดไปให้ลดลงปีละ ๕ คะแนน) คะแนนความรู้ ความสามารถ ร้อยละ ๒๐  
คะแนนความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับ ร้อยละ ๓๐ ๓) กำหนดระยะเวลาการครองตำแหน่ง
แต่ละตำแหน่งก่อนเลื่อนระดับ ๔) การแต่งตั้งข้าราชตำรวจต้องแต่งตั้งจากระดับล่างสุดก่อน (จัดเกรด
หรือระดับชั้นของสถานีตำรวจ ระดับล่าง ระดับกลาง ระดับบน ซึ่งข้าราชการตำรวจต้องดำรงตำแหน่ง
ตามลำดับเท่านั้น) ๕) การแต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการตำรวจระดับล่างจะไม่ข้ามกองบัญชาการ และ   
๖) ห้ามการโยกย้ายที่ทำให้อัตรากาลังตำรวจหน่วยนั้นมีน้อยลง 

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า มีข้อสังเกตและความเห็น ดังนี้ 

- การกระจายอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้าย 

  การกระจายอำนาจในการแต่งต ั ้ งโยกย้าย โดยการให้ อำนาจกับผู ้บ ัญชาการ 
ในดำเนินการ ซึ่งผู้บัญชาการมีหน้าที่และอำนาจ และความรับผิดชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย 



๘๓ 
 

ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรต าแหน่งตั้งแต่รองผู้บังคับการลงไปภายในเขตอ านาจ รวมถึงการให้  
ผู้บังคับการมีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบ ในการเสนอแนะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดกองบังคับการและสถานีต ารวจที่อยู่ในเขตอ านาจ ตั้งแต่ระดับผู้ก ากับการลงไป  
ต่อผู้บัญชาการที่เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นหลักการกระจายอ านาจเดิมที่เคยใช้ตามพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ว แต่ถูกยกเลิก ท าให้อ านาจการแต่งตั้งโยกย้ายกลับสู่ศูนย์กลาง คือ  
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) แต่เพียงผู้เดียว เป็นระบบรวมศูนย์อ านาจท าให้เกิดปัญหาการ
บริหารงานบุคคลหลายประการในช่วงที่ผ่านมา โดยปัญหาที่เกิดขึ้น คือการโยกย้ายข้าราชการต ารวจไป
ยังต่างพ้ืนที่ ห่างไกลจากพ้ืนที่ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ หรือห่างไกลจากครอบครัว การกระจายอ านาจให้ 
ผบช. เป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจโดยการเสนอแนะของ ผบก.ในแต่ละจังหวัด
ในเฉพาะสังกัดพ้ืนที่ตนเอง ท าให้ยากที่จะเกิดปัญหาการย้ายข้ามพื้นที่ภาค ซึ่งจะท าได้ก็ต่อเมื่อขอความ
เห็นชอบจาก ก.ตร. เท่านั้น ซึ่งจะท าให้ข้าราชการต ารวจสามารถที่จะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะมีความคุ้นเคยกับพ้ืนที่ด้วยแนวคิดที่ว่าผู้บังคับบัญชาในระดับพ้ืนที่ย่อมรู้จักผู้ใต้บังคับบัญชา 
ลักษณะงาน สภาพปัญหา ได้เข้าใจ และลึกซึ้งกว่าผู้บริหารที่ท างานที่ส่วนกลางคือส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และหลักการกระจายอ านาจนั้นมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีระบบเปิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดองค์การ
แบบสิ่งมีชีวิต ซึ่งให้ความส าคัญกับการปรับตัวและ การพัฒนาองค์การ กล่าวโดยสรุป การกระจายอ านาจ
ในการบริหารงานให้กับผู้บัญชาการเป็นแนวทางการบริหารงานที่ดีเพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่สามารถบริหาร
จัดการด้านงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสมมติฐานที่ว่าคนในพ้ืนที่ย่อมมีความรู้ความเข้าใจ
ในพื้นที่ของตนเองมากกว่าคนนอกพื้นที่ อันจะท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่อย่างไร 
ก็ตามการกระจายอ านาจในการแต่งตั้งโยกย้ายไปสู่ ภูมิภาคตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับประกันเรื่องของการวิ่งเต้นหรือการใช้เส้นสายในการแต่งตั้งโยกย้าย 
โดยที่ผ่านมาในอดีตพบว่ามีการจัดสรรโควตาการแต่งตั้งให้กับผู้บริหารระดับสูงในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนกับการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นของผู้บัญชาการ ซึ่งเป็นวัฒนธรรม 
ที่แฝงอยู่ในองค์กรต ารวจมาแต่อดีต ดังนั้น การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินในการเลื่อนต าแหน่ง 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไป หรือเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด  

  - การก าหนดกระบวนการในการแต่งตั้งและเลื่อนต าแหน่งไว้ให้ชัดเจน โดยค านึงถึง
อาวุโส ความรู้ความสามารถ และความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับ มีข้อสังเกต ดังนี้ 
    ๑) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผช.ผบ.ตร. - ผบก. โดยให้พิจารณาจาก
ข้าราชการต ารวจเฉพาะในสายงาน (๑) บริหาร (๒) อ านวยการ (๓) สอบสวน และ (๔) ป้องกันและ
ปราบปราม เป็นการจ ากัดสิทธใินการเลื่อนต าแหนง่สูงขึน้ของต ารวจในสายงานเฉพาะทางที่มอีาวโุสและ
ความรู้ความสามารถ 



๘๔ 
 

   ๒) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผบช. - ผบก. โดยให้พิจารณาจากข้าราชการ
ต ารวจในส านักงานต ารวจแห่งชาติทั้งหมดทั่วประเทศ ไม่จ ากัดกองบัญชาการนั้น อาจจะยังไม่เหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการกระจายอ านาจและการสร้างความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ดังนั้นควรให้มีการจ ากัดพ้ืนที่กองบัญชาการในการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ผบช. - ผบก. โดยให้พิจารณาจากผู้มีคุณสมบัติในแต่ละกองบัญชาการที่มีต าแหน่งว่างลงก่อน 
หากจะมีการพิจารณาจากกองบัญชาการก็ก าหนดเป็นข้อยกเว้นไว้โดยการขอความเห็นชอบจาก ก.ตร. 
ก่อนก็ได้ 

  - วิธีการนับคะแนนประเมิน 
    การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งโดยใช้ระบบคะแนนประเมิน ๓ ส่วน คือ ๑) คะแนน

อาวุโส ๒) คะแนนความรู้ความสามารถ และ ๓) คะแนนความพึงพอใจของประชาชน/ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ ซึ่งเป็นหลักการที่มีความส าคัญในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความไม่ธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายใน
ต าแหน่งที่สูงขึน้ในอดีต ที่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ครา่วๆ ไว้ โดยในพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๗ แต่ไม่ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมไว้ ท าให้ยากที่จะตรวจสอบว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนั้นเป็น
ธรรมหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพราะเมื่อไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนท าให้เกิดช่องว่างให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจได้
อย่างเต็มที่ ดังนั้น การก าหนดคะแนนประเมินจึงเป็นตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมส าคัญที่จะเป็นกรอบในการ
พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายที่ชัดเจนเป็นธรรมมากขึ้นได้ ซึ่งน่าจะเกิดผลดีในด้านของความชัดเจนและเป็น
ธรรมมากขึ้นกว่าเดิม แต่ส่วนที่น่าจะเป็นข้อถกเถียงจะเป็นส่วนที่ ๓) การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน/ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ซึ่งจะเป็นประเด็นความมีมาตรฐานของเครื่องมือในการวัดคะแนน
ความพึงพอใจของประชาชนกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่เป็นคนละแบบกัน และประเด็นวิธีการการนับ
คะแนนความพึงพอใจของประชาชน/ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจว่าจะนับกี่ปี ปีไหน อย่างไร ซึ่งยังไม่ได้
ก าหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังนั้น ควรมีการออกกฎหมาย หรือก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
และมีก าหนดระยะเวลาในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือให้ข้าราชการต ารวจได้รับทราบ และยอมรับการ
ประเมินในรูปแบบใหม่ 

   
 ข้อสังเกตและความเห็นของคณะอนุกรรมการ 

  ๑. การก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้าย ในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. .... มาตรา ๖๙ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเห็นด้วยกับข้อสังเกตและความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
และนักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ในประเด็นที่มีการก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายท่ี
ชัดเจนไว้ในพระราชบัญญัติ ท าให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการแต่งตั้งและการโยกย้ายต าแหน่งมีความ
ชัดเจนและเป็นธรรมมากขึ้นกว่าระบบการแต่งตั้งที่ผ่านมา อันเป็นหลักประกันความเป็นธรรมในการ
แต่งตั้งและโยกย้าย แต่ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นหลักประกันในเรื่องปราศจากการครอบง าหรือแทรกแซงจาก
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ภายนอก หรือปลอดจากการวิ่งเต้นได้อย่างแท้จริงหรือไม่ เพียงใด เนื่องจากกรรมการข้าราชการต ารวจ 
(ก.ตร.) องค์ประกอบและที่มายังคงต้องเกี่ยวข้องและยึดโยงกับฝ่ายการเมือง ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานและเป็นผู้บังคับบัญชาของกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ดุลย
พินิจใดๆ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
  ๒. ระบบการประเมินคะแนนตามความพึงพอใจของประชาชนในร่างพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๗๔ วรรคสอง  พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเห็นด้วยกับข้อสังเกตและ
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้าในประเด็นที่มีการก าหนดให้มีการ
ประเมินความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับขึ้น เพ่ือน าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณา 
ในการแต่งตั้งและโยกย้าย เป็นการลดการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ความไม่ธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายให้มีความโปร่งใสขึ้น แต่ทั้งนี้ ระบบการประเมินโดยการให้คะแนน 
หากไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดข้อยุ่งยากในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการ
ประเมินความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับจากสถานีต ารวจ กองก ากับการหรือหน่วยงานอื่น 
ที่เทียบเท่า และเมื่อหน่วยงานได้รับคะแนนความพึงพอใจเป็นจ านวนเท่าใด ให้ถือว่าผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
ในหน่วยงานนั้นได้รับคะแนนนั้นเท่ากัน ซึ่งในบางกรณีประชาชนอาจพอใจแค่การบริการของสถานี
ต ารวจในภาพรวม แต่ไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจในสถานีนั้น ตรงนี้จึงเป็นคะแนนในส่วนที่มี
การทับซ้อนอาจไม่ตรงกับเจตนาของประชาชน และอาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
ที่ต้องการจะได้คนดีที่ตั้งใจปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น และในการแต่งตั้งหรือ
เลื่อนต าแหน่งนั้น ควรให้มีการประเมินตัวบุคคลมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  ๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม (๔) ก าหนดให้ “ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับหน้าที่ อ านาจ และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จ
ความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องค านึงถึงอาวุโสและ
ความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่
ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน” พิจารณาแล้วเห็นว่า 
การปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปต ารวจ มีหลักการและ
ความมุ่งหมายตามที่รฐัธรรมนูญก าหนดไว ้คือ “...ในการพิจารณาแตง่ตัง้และโยกย้ายต้องค านึงถึงอาวุโส
และความรู้ความสามารถประกอบกัน...” ซึ่งหลักการดังกล่าวถือเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปต ารวจ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องการแต่งตั้งและโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรม พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักอาวุโสและ
ความรู้ความสามารถนั้นควรต้องพิจารณาประกอบกันทั้งสองส่วนในทุกระดับต าแหน่ง ซึ่งหลักการ
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ดังกล่าวได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เอาไว้แล้วในร่างพระราชบัญญัติฉบับคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ 
โดยก าหนดคะแนนในการประเมินตามความอาวุโสเป็น ๔๕ คะแนน ความรู้ความสามารถเป็น ๒๕ 
คะแนน และความพึงพอในในบริการที่ประชาชนได้รับ เป็น ๓๐ คะแนน แต่ต่อมาปรากฏว่า                        
ร่างพระราชบัญญัติฉบับมติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) มาตรา ๗๔ ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไป เป็นก าหนดให้  ๑) ตั้งแต่รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือจเรต ารวจ
แห่งชาติลงมาถงึผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและรองจเรต ารวจแห่งชาติให้พิจารณาเรียงตามล าดับ
อาวุโส ๒) ระดับผู้บัญชาการและจเรต ารวจลงมาถึงระดับผู้บังคับการให้พิจารณาจากผู้เหมาะสม 
เรียงตามอาวุโสไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนต าแหน่งที่ว่างในแต่ละระดับ ๓) ระดับรองผู้บังคับ
การลงมาจนถึงระดับสารวัตร ให้พิจารณาเรียงตามล าดับอาวุโสร้อยละ ๓๓ ของจ านวนต าแหน่งที่ว่าง 
ในแต่ละระดับ ๔) ต าแหน่งที่ว่างที่เหลือจากการพิจารณาตาม ข้อ ๒) และ ข้อ ๓) ให้พิจารณาโดยค านึงถึง
ความอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน ซึ่งการก าหนดหลักเกณฑ์เช่นนี้เท่ากับว่าเป็นการกลับไป
ใช้ระบบการแบ่งกองเหมือนเดิมเช่นที่ผ่านมา เมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งและ
โยกย้ายโดยไม่เป็นธรรมให้แก่ต ารวจได้ จึงมีประเด็นข้อสังเกตว่าการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
แต่งตั้งและโยกย้ายดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ ง.  
ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) หรือไม่  
   ๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๐ ก าหนดให้การแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ง ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง                    
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง แต่ปรากฏตามข้อเท็จจริงว่า คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับที่เสนอแก้ไขโดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ และไม่ได้ผ่านการพิจารณาโดย
คณะกรรมการที่มีหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภา ซึ่งอาจมีประเด็นเรื่องความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญเกิดขึ้น จึงมีประเด็นข้อสังเกตท่ีควรต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๖๐ หรือไม่ 
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เอกสาร 

ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ..... 

(ฉบับคณะกรรมการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 

และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....) 
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(ฉบับมติ ครม. วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) 
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