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สรุปสาระสําคัญกฎหมายอาญา 
 

ความผิด 
เก่ียวกับทรัพย 

 
หมวด 1 ความผิดฐานหลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย 

 
ความผิดตามหมวด 1 นี้มี 2 ฐานความผิด คือ ความผิดฐานลักทรัพยและ

ความผิดฐานวิ่งราวทรพัยมี 5 มาตราดวยกัน 
 

 
มาตรา 334 ความผิดฐานลักทรัพย 

ตัวบท 
 ผูใดเอาทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริต  ผูนั้น

กระทําความผิดฐานลักทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามปและปรับไมเกินหกพันบาท 
 

องคประกอบความผิด มาตรา 334  มอีงคประกอบความผิดดังนี้ 
1. เอาไป 
2. ทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอืน่เปนเจาของรวมอยูดวย 
3. โดยเจตนา 
4. โดยทุจริต 

 คําอธิบาย 
 เอาไป หมายความวา  เอาไปจากการครอบครองของผูอื่น ทั้งนี้จะเปนการที่

เจาของทรัพยครอบครองทรัพยนั้นเองหรือครอบครองโดยใหผูอื่นยึดถือทรัพยนั้นไวแทนก็ได 
 การเอาไปจะเอาไปดวยวิธอียางใดก็ไดแตตองเปนการทําใหทรัพยนั้นเคล่ือนที่

ไปจากที่เดิมในลักษณะที่จะพาเอาไปได 
 การเอาไปนี้ตองเปนการเอาไปอยางถาวรในลักษณะเปนการตัดสิทธิของเจา

ทรัพย  มิใชเปนการเอาไปชั่วคราว  ปกติทรัพยที่ผูกระทําผิดเอาไปโดยทุจริตนั้นเปน
สังหาริมทรัพย  แตการเอาไปซึ่งอสังหาริมทรัพยก็อาจมีการเอาไปได เชน ขุด เอาดินไป รื้อ 
เอาฝาบานไป เปนตน 
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 การลักทรัพย  เปนเรือ่งการเอาทรัพยของผูอืน่หรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยู
ดวยไปจากการครอบครองของผูอืน่โดยทุจริต 

 การครอบครองทรัพย  หมายถึงการยึดถือทรัพยโดยมีเจตนาที่จะยึดถือไว
เพื่อตนเองและผูครอบครองมีฐานะเปนผูมีอํานาจเหนือทรัพยนั้นอยางแทจริง 

ทรัพยของผูอ่ืนหรือที่ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย  หมายความวาทรัพยที่เอา
ไปนั้นตองเปนทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย 

ตัวอยางที่ 1 แดงเอาหนังสือซึ่งอยูในการครอบครองของดําไปโดยทุจริตแดงมี
ความผิดฐานลักทรัพย 

ตัวอยางที่ 2ดํากับแดงเขาหุนกันซื้อหนังสือเลมหนึ่ง ขณะดําครอบครองหนังสือ
เลมนั้นอยู  แดงเอาหนังสือนั้นไปโดยทุจริต  แดงก็มีความผิดฐานลักทรัพยเชนกัน แมแดงจะ
มีสวนรวมเปนเจาของในหนังสือเลมนั้นอยูดวยก็ตาม 

 ขอสังเกต  ตามตัวอยางที่ 2  ถาแดงเอาหนังสือเลมนั้นไปโดยทุจริตระหวางที่หนังสือ
เลมนั้นอยูในความครอบครองของแดง แดงมีความผิดฐานยักยอก ตามมาตรา 352 

โดยเจตนา  หมายความวาผูกระทําตองมีเจตนาตามมาตีรา 59 วรรคสอง 
โดยทุจริต หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรได โดยชอบดวยกฎหมาย

สําหรับผูกระทําเองหรือผูอื่น 
 

 ตัวอยางคําพิพากษาฎีกา 
1. คําพิพากษาฎีกาที่ 535/2500  โคของผูเสียหายติดรวมอยูในฝูงโคของจําเลย 

ผูเสียหายแยกออกไมไดจึงพูดส่ังใหจําเลยดูไวใหดวยเด๋ียวจะมาเอา จําเลยรับคําแลวพาฝูงโค
ไปบานและพาโคของผูเสียหายไป เปนความผิดฐานลักทรัพย 

2. คําพิพากษาฎีกาที่ 519/2502  จําเลยเก็บกระเปาเงินของเจาทรัพยซึ่งเหน็บ
ไวที่เอวแลวเล่ือนหลุดไปจากเอวในขณะที่ดูภาพยนตรใกลกัน ถือวาทรัพยยังคงอยูในความ
ยึดถือของเจาทรัพยไมใชทรัพยที่อยูในสภาพของตกหาย เมื่อจําเลยเอาไปเสียยอมเปน
ความผิดฐานลักทรัพยมิใชยักยอกเก็บของตก 

3. คําพิพากษาฎีกาที่ 179/2509  จําเลยลอบเปดกระเปาถือที่ผูเสียหายฝาก
จําเลยใหดูชั่วคราว  แลวเอาสรอยกับธนบัตรไป  เปนความผิดฐานลักทรัพยไมใชยักยอก 

4. คําพิพากษาฎีกาที่ 1403/2510  คนราย 3 คน รวมกันลักรถยนตจิ๊ป โดยคน
หนึ่งทําหนาที่ขับรถ กําลังตอสายไฟใหเครื่องยนตติด อีก 2 คนชวยกันเข็นใหเครื่องยนตติด 
รถเคล่ือนไป 3 เมตร แตเครื่องยนตไมติดและเจาพนักงานตํารวจพบการกระทําผิดเสียกอน  
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สรุปยอกฎหมายอาญา 
(มาตรา 288-398) 

 
 ความผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกาย 

(1) เจตนาฆา - ทําราย 
 

 
 

(2) สรุปยอเก่ียวกับ “ประมาท” 
     1) ขาดความระมัดระวัง ไมระวังใหดี หรือดูใหดีก็จะรูวา 
     2) เกี่ยวกับเครื่องยนต 
     3) การหยอกลอ ลอเลน 
     4) มีความรูความสามารถ 
     5) มีหนาที่แตปลอยปละละเลย 
     6) เรื่องไมสมควรกระทําอื่นๆ 

(3) การใชอาวุธปน  ใหดูวามีโอกาสในการเลือกแทงหรือไม 
 

 
(4) ตัวการรวมเพิ่มเจตนาใหหนักขึ้น 
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(5) ทํารายรางกาย 
  ทํารายรางกายแตไมเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจ (มาตรา 295, 80 มาตรา 391) 

 
 
 (6) ชุลมุนตอสู (มาตรา 294, 299) 

 

 
- สูตรยอชุลมนุตอสู (มาตรา 294, 299) (เขาใจคนเดียว) 
- “3 คน – 2 ฝาย ตาย, สาหัส  หามฯ, ปองฯ , ไมตองรับโทษ” 
 
 



7 
 

สรุปสาระสําคัญ 
พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ผูลงนามในพระราชบัญญัติคือ นายบรรหาร 
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี 

 
 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 

(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(2) องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
(3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ใน

กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
 (5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(6) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 
(7) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการ

รวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ 

(8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(9) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 
 

 ความหมาย 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการ

ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆในทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง 

“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา 
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(1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึน 
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การส่ังการ การ
อนญุาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความ
รวมถึงการออกกฎ 

(2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติ

ทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายที่มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมาย“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับ
มอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวา
จะเปนการจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม 

 “คูกรณี” หมายความวา ผูย่ืนคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูใน
บังคับของคําสั่งทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือน ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 
 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ประกอบดวยประธานกรรมการ
คนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัด กระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคนเปนกรรมการใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยแตงตั้งจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทาง
นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร สังคมศาสตร หรือการบริหารราชการแผนดิน แตผู
นั้นตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงตั้ง
ขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
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 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกไดในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แต
ยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้ง
กรรมการใหม 

คณะกรรมการวธิีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ในการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่บุคคล

ดังกลาวรองขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด 
(3) มีหนังสือเรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็น

ประกอบการพิจารณาได 
(4) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปน

ครั้งคราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(6) เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
คําสั่งทางปกครอง 

เจาหนาที่ 
เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
(1) เปนคูกรณีเอง 
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 
(3) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่

นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับได
เพียงสองชั้น 

(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของ
คูกรณี 

(5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี 
(6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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แนวขอสอบพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 
9.หนวยงานใดทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชมุ 
 ก. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ข. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ค. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 ตอบ ข. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหา
ขอมูลและกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
(พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 10) 
 
10.ในการจัดทํารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัตติาม พรบ.นี้ ตองนําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีอยางนอยปละกี่ครั้ง 
 ก. 1 ครั้ง     ข. 2 ครั้ง 
 ค. 3 ครั้ง     ง. 4 ครั้ง 
 ตอบ ก. 1 คร้ัง 

จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบญัญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้ง
คราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง เพื่อพฒันาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (พรบ.วธิีปฏิบัติ 
มาตรา 11) 
 
11.ผูที่จะทําการพิจารณาทางปกครองไมไดคือขอใด 
 ก. เปนคูกรณีเอง    ข. เปนคูหมั้นของคูกรณ ี
 ค. เปนญาตขิองคูกรณ ี   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทาํการพิจารณาทางปกครองไมได 
            (1) เปนคูกรณีเอง 
            (2) เปนคูหมัน่หรือคูสมรสของคูกรณ ี
            (3) เปนญาตขิองคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นอง
หรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียง
สองชั้น 
            (4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตวัแทนของ
คูกรณ ี
            (5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณ ี
            (6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
          (พรบ.วิธีปฏิบัตฯิ มาตรา 13) 
 
12.ที่ประชุมมีมติใหกรรมการผูถูกคดัคานปฏิบัตหินาที่ตอไป  ตองมคีะแนนเสียงเทาใดของ
กรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบตัิหนาที่ตอไปได 
 ก. ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง    ข. ไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
 ค. ไมนอยกวาสองในสาม   ง. ไมนอยกวาสามในสี่ 
 ตอบ ค. ไมนอยกวาสองในสาม 
 ถาที่ประชุมมีมติใหกรรมการผูถูกคดัคานปฏิบัตหินาที่ตอไปดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบตัิหนาที่ตอไปได มติ
ดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับใหเปนที่สุด  (พรบ.วิธปีฏิบัติฯ มาตรา 15) 
 

13.ในกรณีที่มีการย่ืนคําขอหลายคําขอนั้นมีขอความทํานองเดียวกัน สามารถที่จะระบบุุคคล
ใดเปนตัวแทนรวมได ในกรณีเชนนีต้องมีผูลงชือ่รวมเกินกวากี่คน 
 ก. เกินสามสิบคน    ข. เกินหาสิบคน 
 ค. เกินหารอยคน    ง. เกินหนึ่งพันคน 
 ตอบ ข. เกินหาสบิคน 
             ในกรณีที่มีการย่ืนคําขอโดยมีผูลงชื่อรวมกันเกินหาสิบคนหรือมีคูกรณีเกิน
หาสิบคนย่ืนคําขอท่ีมีขอความอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน ถาในคําขอมีการระบุให  
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ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ฉบับที่ 87/2557 

เร่ือง การแกไขเพิ่มเติมผูรักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานตํารวจ 

โดยที่พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 กําหนดใหสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของเจา
พนักงานตํารวจเก่ียวกับการดูแลความสงบเรียบรอยในการควบคุมอาชญากรรม การจราจร 
การมีและใชอาวุธปน เปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ ในระบบการ
ปฏิบัติงานและในการบังคับใชกฎหมาย คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีประกาศ 
ดังตอไปนี้  

ขอ 1  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 5  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมกับคาทําการและคาใชจายอื่น ๆ ไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ 
และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”  

ขอ 2  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 5  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งเจาพนักงานจราจร กับออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้”  

ขอ  3  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ของมาตรา 6 แหง
พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน 
พ.ศ. 2490 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 
ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 6  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียนและเจาหนาที่อื่น และออก
กฎกระทรวงในเรื่องตอไปนี้ คือ 
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ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ฉบับที่ 88/2557 

เร่ือง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ เพื่อ

ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหเกิดประสิทธิภาพ มี
ความคลองตัวในการปฏิบัติหนาที่มากย่ิงข้ึน รวมทั้งเสริมสรางความเชื่อมโยงระหวาง
หนวยงานท่ีรับผิดชอบในดานความมั่นคง และการอํานวยความยุติธรรม อันจะสงผลตอการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนโดยสวนรวม คณะ
รักษาความสงบแหงชาติจึงมีประกาศ ดังตอไปนี้  

ขอ 1  ใหยกเลิกความในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 
2547 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 17  ให ก.ต.ช. ประกอบดวย 
(1) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ 
(2) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ 
(3) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เปนกรรมการโดยตําแหนง 
(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดรับการเลือกจากวุฒิสภาจํานวนสองคน 
ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ และใหประธาน

กรรมการ โดยคําแนะนําของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ แตงตั้งขาราชการตํารวจยศพล
ตํารวจตรีข้ึนไปจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ” 

 ขอ 2  ใหยกเลิกความใน (3) ของมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ. 2547 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(3) พิจารณาดําเนินการคัดเลือกขาราชการตํารวจเพื่อดําเนินการแตงตั้งผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติตามท่ีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเสนอ”  

ขอ 3  ใหยกเลิกความในมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 
2547 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 30  ใหมีคณะกรรมการขาราชการตํารวจคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา 
“ก.ตร.” ประกอบดวย 
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กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 
พ.ศ. 2551 

อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 และ
มาตรา 280 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (2) และมาตรา 77 และ
มติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ก.ตร. จึงออกกฎ 
ก.ตร.ไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 กฎ ก.ตร. นี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา 

ขอ 2 ใหใชประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจทายกฎ ก.ตร. นี้ เปนกรอบ 
แหงการประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจ 

ขอ 3 ใหถือวาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจทายกฎ ก.ตร. นี้ เปน
ประมวลจริยธรรมของขาราชการตํารวจตามมาตรา 279 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 และเปนจรรยาบรรณของตํารวจตามมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ. 2547 

ขอ 4 ในการพิจารณาสรรหา กล่ันกรอง หรือแตงตั้งขาราชการตํารวจผูใด รวมทั้งการ
โยกยาย การเล่ือนตําแหนง การเล่ือนข้ันเงินเดือน และการลงโทษบุคคล ทั้งในระดับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการหรือหนวยเทียบเทากองบัญชาการ กองบังคับการ 
กองกํากับการ สถานีตํารวจและหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ควรคํานึงถึงพฤติกรรม การ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกลาวดวย 

ขอ 5 ใหกองบัญชาการศึกษาทําหนาที่เปนศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
ของขาราชการตํารวจ มีหนาที่กําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินเพื่อประกาศเชิดชู
เกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเย่ียมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั้งรณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธเผยแพร กําหนดหลักสูตร 
พัฒนาและฝกอบรมขาราชการตํารวจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งสราง
เครือขายทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อสงเสริมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของขาราชการตํารวจใหเทียบเทาระดับสากล 

ตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการ
ตํารวจท่ีประพฤติปฏิบัติดีเย่ียมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั้ง
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แผนดําเนินงานตามความในวรรคแรกใหกองบัญชาการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบ
ตามลําดับชั้น และตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.ตร. ดวย 

ขอ 6 ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการ
ตํารวจในระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ประพฤติปฏิบัติดีเย่ียมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจประจําทุกป ตามหลักเกณฑการประเมินตามขอ 5 วรรคสอง 

ใหสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการ และหนวยงานเทียบเทา
กองบัญชาการ ประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจในสังกัดตามความใน
วรรคแรกโดยอนุโลม 

ขอ 7 ใหสถาบันการฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาตินําประมวลจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณของตํารวจไปกําหนดเปนหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยูในอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบ และมีหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานของกองบัญชาการศึกษาตามขอ 5 
วรรคแรก 

ขอ 8 ใหจเรตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทําคูมือและคําอธิบายแนว
ทางการปฏิบัติ และสอดสองดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใน
ภาพรวมระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

หากจเรตํารวจแหงชาติพบวาหนวยงานตํารวจและหรือขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยพฤติการณดังกลาว
อาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
หรือวิชาชีพตํารวจ 

ใหจเรตํารวจแหงชาติรายงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแจงผูบังคับบัญชาใน
ระดับกองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการสอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ หากเห็นสมควรจเรตํารวจแหงชาติอาจมอบหมายใหรองจเรตํารวจ
แหงชาติ จเรตํารวจ หรือรองจเรตํารวจ ไปกํากับและติดตามการสอบขอเท็จจริง หรือตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงที่เปนอิสระจากกองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทา
กองบัญชาการนั้นก็ได 

ใหจเรตํารวจแหงชาติจัดใหมีศูนยใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรค
หนึ่งในระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งประสานกับกองบัญชาการตาง ๆ จัดตั้งศูนย
ดังกลาวหรือแตงตั้ งที่ปรึกษาดานจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในระดับ
กองบัญชาการหรือกองบังคับการตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 
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ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. 2553 
(แนบทายกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553) 
ดวยสํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ ไดแก การรักษาความ

ปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทน
พระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ และการรักษากฎหมาย 
คุมครองชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รักษาความสงบเรียบรอยของสังคม บริการชุมชน 
ใหเกิดความรมเย็น ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย และดําเนินการเพื่อนํา 
ผูกระทําผิดกฎหมายเขาสูกระบวนการยุติธรรม 

ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมั่น จึงจําเปนตองกําหนดประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เปนกรอบการประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจให
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีและเปนมาตรฐาน 

ขอ 1 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย 
สวนที่ 1มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งใหขาราชการ

ตํารวจอยูในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เปนแนวทางชี้นําใหขาราชการ
ตํารวจบรรลุถึงปณิธานของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร 

สวนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย 
(1) มาตรฐานทางจริยธรรมตํารวจ คือ คุณความดีที่เปนขอประพฤติตนและปฏิบัติ

หนาที่ของขาราชการตํารวจเพื่อใหประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ 
(2) จรรยาบรรณของตํารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหนาที่ 

ของวิชาชีพตํารวจที่ขาราชการตํารวจตองยึดถือปฏิบัติ เพื่อธํารงไวซึ่งศักด์ิศรีและเกียรติภูมิ 
ของขาราชการตํารวจและวิชาชีพตํารวจ 

ขอ 2 ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจนี้ 
“การไมเลือกปฏิบัติ” หมายความวา การไมใชความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึง 

พอใจสวนตัวตอบุคคลหรือกลุมบุคคล อันเนื่องมาจากชาติกําเนิด เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ
เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น ความนิยมทาง
เพศ สวนบุคคล ความพิการ สภาพรางกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม 
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“ประโยชน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน บริการ ตําแหนงหนาที่การงานสิทธิ
ประโยชน หรือประโยชนอื่นใดหรือคํามั่นสัญญาที่จะใหหรือจะไดรับส่ิงดังกลาวในอนาคตดวย 

 “การทารุณหรือทารุณกรรม” หมายความวา การปฏิบัติหรือกระทําใดๆตอ
รางกายหรือจิตใจของบุคคล ในลักษณะที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือกอใหเกิดความ
เจ็บปวดอยางแสนสาหัส หรือดูถูกศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

ขอ 3 ขาราชการตํารวจตองเคารพและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจอยางเครงครัด เมื่อตนไดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ จะตองรายงานผูบังคับบัญชาเปนหนังสือทันที 

หากไมแนใจวาการที่ตนไดกระทําหรือตัดสินใจ หรือจะกระทําหรือจะตัดสินใจเปน
หรือจะเปนการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจหรือไม ใหขาราชการตํารวจนั้นปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา หรือปรึกษากับศูนย 
ใหคําปรึกษาแนะนําตามกฎ ก.ตร. ขอ 8 วรรคสาม 

สวนที ่1 
มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ 

ขอ 4 ขาราชการตํารวจพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทเปนเครื่อง
เหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 

(1) การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตส่ิงที่เปน
ประโยชนและเปนธรรม 

(2) การรูจักขมใจตนเอง ฝกตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดีเทานั้น 
(3) การอดทน อดกล้ัน และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาดวยเหตุ

ประการใด 
(4) การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
ขอ 5 ขาราชการตํารวจพึงยึดถืออุดมคติของตํารวจ 9 ประการ เปนแนวทางชี้นําการ

ประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร ดังนี้ 
(1) เคารพเอื้อเฟอตอหนาที่ 
(2) กรุณาปราณีตอประชาชน 
(3) อดทนตอความเจ็บใจ 
(4) ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก 
(5) ไมมักมากในลาภผล 
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(6) มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกประชาชน 
(7) ดํารงตนในยุติธรรม 
(8) กระทําการดวยปญญา 
(9) รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต 
ขอ 6 ขาราชการตํารวจพึงหมั่นศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองให

ทันโลกทันเหตุการณ และมีความชํานาญการในงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งตอง
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ธรรมเนียมการปฏิบัติของสวนราชการใน
กระบวนการยุติธรรมอื่นที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของตน เพื่อสามารถ
ประสานงานไดอยางกลมกลืนแนบเนียน และเปนประโยชนตอราชการของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 

สวนที ่2 
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

(1) มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ 
ขอ 7 ขาราชการตํารวจตองเคารพ ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิป-

ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาท และไมยอม

ใหผูใดลวงละเมิด 
(2) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยดวยศรัทธา มีความเปนกลางทางการเมืองไม

เปนผูบริหารหรือกรรมการพรรคการเมือง และไมกระทําการใด ๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษ
แกพรรคการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและทองถิ่น 

ขอ 8 ขาราชการตํารวจตองเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเครงครัด โดยไมเลือกปฏิบัติ 

ขอ 9 ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ 
เปนสําคัญ ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว กระตือรือรน รอบคอบ โปรงใส ตรวจสอบได 
และเปนธรรม 

(2) ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใชปฏิภาณไหว
พริบ กลาหาญและอดทน 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติตาํรวจแหงชาต ิพ.ศ. 2547 
และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554 

 

4. กองทุนในพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ หมายความถึงขอใด 
 ก. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 
 ข. กองทุนเพื่อสวัสดิการแกขาราชการตํารวจ 
 ค. กองทุนยังชีพของขาราชการตํารวจ 
 ง.  กองทุนรวมขาราชการ 

ตอบ ก. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 
 
5. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติคือ 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ข. นายกรัฐมนตรี 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  ง. ถูกท้ัง ขอ ก. และ ข. 
 ตอบ ง. ถูกทั้ง ขอ ก. และ ข. 

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 87/2557  ใหนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมกับคาทําการและคาใชจาย
อื่นๆ ไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้
 
6. วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการตํารวจ ให
เปนไปตามที่ผูใดกําหนด 
 ก. คณะรัฐมนตรี    ข. นายกรัฐมนตรี 
 ค. กระทรวงกลาโหม    ง. กระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ก. คณะรัฐมนตรี 

วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป และการลาหยุด
ราชการของขาราชการตํารวจ ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด แตในกรณีจําเปนเพ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี ก.ต.ช. จะกําหนดใหขาราชการตํารวจตองปฏิบัติหนาท่ีตามวัน เวลา 
ท่ีแตกตางจากท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดก็ได  
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7. การแบงสวนราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนแบบใด 
 ก. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ , กองบัญชาการ 
 ข. สํานักอํานวยการตํารวจแหงชาติ, กองบัญชาการ 
 ค. สํานักงานตํารวจแหงชาติ, กองอํานวยการ 
 ง. สํานักงานตํารวจแหงชาติ, กองอํานวยการตํารวจแหงชาติ 
 ตอบ ก. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ , กองบัญชาการ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติแบงสวนราชการดังตอไปน้ี 
(1) สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
(2) กองบัญชาการ 
การแบงสวนราชการตาม (1) เปนกองบัญชาการหรือการจัดต้ังกองบัญชาการตาม 

(2) ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และการแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการ
อยางอื่น ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหกําหนดอํานาจหนาท่ีไวในพระราชกฤษฎีกาหรือ
กฎกระทรวงนั้น แลวแตกรณี  
 
8. การแบงสวนราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหตราเปนกฎหมายใด 
 ก. พระราชกําหนด    ข. พระราชบัญญัติ 
 ค. พระราชกฤษฎีกา    ง. กฎกระทรวง 
 ตอบ ค. พระราชกฤษฎีกา 

คําอธิบายดังขอขางตน 
 

9. ผูใดเปนบังคับบัญชาขาราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ 
 ก. จเรตํารวจแหงชาติ    ข. รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
 ค. ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ  

ใหมีจเรตํารวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูชวยผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการตํารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู 
บัญชาการตํารวจแหงชาติตามที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกําหนดหรือมอบหมาย  
 
10. คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ เรียกโดยยอวา 
 ก. ก.ต.ช.     ข. กตช. 
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 ค. คณะ ก.ต.ช.     ง. ก.ต.ร. 
 ตอบ ก. ก.ต.ช. 

ใหมีคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติคณะหน่ึง เรียกโดยยอวา “ก.ต.ช.” มีอํานาจ
หนาท่ีในการกําหนดนโยบายการบริหารราชการตํารวจ และกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ใหปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย  
 
11. ประธานกรรมการใน ก.ต.ช. คือใคร 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

 
ให ก.ต.ช. ประกอบดวย 

(1) นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภา
ความม่ันคงแหงชาติและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนกรรมการโดยตําแหนง 

(2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคน ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังจาก
บุคคลซ่ึงไดรับการสรรหาโดยกรรมการตาม (1) 
 
12. ขอใดไมใชกรรมการโดยตําแหนง ใน ก.ต.ช. 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 
คําอธิบายดังขอขางตน 

 
13. ขอใดเปนคุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ช. 
 ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด   ข. มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบปบริบูรณ 
 ค. ไมดํารงตําแหนงใดๆ ทางการเมือง  ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบปบริบูรณ 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 

แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่
  LINE ID :  sheetram 

โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


