
พรบ.ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

1.พรบ.ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. 2547 บังคับใช้เมื่อใด 

 ก.วันที่ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 ข.เมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 ค.เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันที่ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 ง.บังคับต้ังแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นต้นไป    

ตอบ ง. มำตรำ 2 พระรำชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกจิจำ

นุเบกษำเป็นต้นไป 

 

2. “ข้ำรำชกำรต ำรวจ” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

 ก.บุคคลซ่ึงได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

 ข.โดยได้รับเงินเดือนจำก เงินงบประมำณหมวดเงินเดือนในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  

 ค.ให้หมำยควำมรวมถึงข้ำรำชกำรในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  ซ่ึงส ำนักงำนต ำรวจ

แห่งชำติแต่งต้ังหรือสั่งให้ปฏบัิติหน้ำที่รำชกำรต ำรวจโดยได้รับเงินเดือนจำกส่วนรำชกำร 

รัฐวิสำหกจิ หรือ หน่วยงำนอื่นของรัฐด้วย 

 ง.ถูกทุกข้อ 

ตอบ 4.  มำตรำ 4 ในพระรำชบัญญัติน้ี   

 “ข้ำรำชกำรต ำรวจ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซ่ึงได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมพระรำชบัญญัตินี้

โดยได้รับเงินเดือนจำก เงินงบประมำณหมวดเงินเดือนในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และให้

หมำยควำมรวมถึงข้ำรำชกำรในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  ซ่ึงส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติแต่งตั้ง

หรือสั่งให้ปฏบัิติหน้ำที่รำชกำรต ำรวจโดยได้รับเงินเดือนจำกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกจิ หรือ 

หน่วยงำนอื่นของรัฐด้วย   

 

 



3. “ประธำนกรรมกำร” พรบ.ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. 2547 หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

 ก. ผบ.ตร   

 ข.นำยกรัฐมนตรี 

 ค.ประธำนกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติ 

 ง.ประธำนกรรมกำรต ำรวจแห่งชำติ     

ตอบ ค.  มำตรำ ๔ “ประธำนกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำรนโยบำยต ำรวจ

แห่งชำต ิ  

 

4. “กรรมกำร”พรบ.ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. 2547 หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

 ก. ผบ.ตร   

 ข.นำยกรัฐมนตรี 

 ค.กรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติ 

 ง.กรรมกำรต ำรวจแห่งชำติ 

ตอบ ค.“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติ   

 

5.  “กองทุน”พรบ.ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. 2547 หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

 ก.กองทุนเพ่ือกำรสบืสวนและสอบสวนคดีอำญำ   

 ข.กองทุนเพ่ือลดอุบัติเหตุทำงถนน   

 ค.กองทุนเพ่ือกำรสอบสวนคดีอำญำ   

 ง.กองทุนเพ่ือกำรสบืสวนคดีอำญำ   

ตอบ ก. “กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนเพ่ือกำรสบืสวนและสอบสวนคดีอำญำ   

 



6.ให้……………………..รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี และมีอ ำนำจออกกฎกระทรวงเพ่ือ

ปฏบิัติกำรตำม พระรำชบัญญัติน้ี    กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้วให้

ใช้บังคับได้  

 ก. ผบ.ตร   

 ข.นำยกรัฐมนตรี 

 ค.นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 

 ง.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ตอบ ข.มำตรำ ๕ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี และมีอ ำนำจออก

กฎกระทรวงเพ่ือปฏบิัติกำรตำม พระรำชบัญญัตินี้    

  กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้  

 

7.ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติเป็นส่วนรำชกำรมีฐำนะเป็นอะไร 

 ก.นิติบุคคล  

 ข.กรม   

 ค.กระทรวง   

 ง.ส ำนักงำน 

ตอบ ก.นิติบุคล 

 

8.ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติอยู่ในบังคับบัญชำของใคร 

 ก. ผบ.ตร   

 ข.นำยกรัฐมนตรี 

 ค.นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 

 ง.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ตอบ ข.  มำตรำ ๖ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติเป็นส่วนรำชกำรมีฐำนะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับ

บัญชำของนำยกรัฐมนตรี 

 

 

 



9.ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ มีอ ำนำจหน้ำที่ใดส ำคัญที่สดุ 

  ก.รักษำควำมปลอดภัยส ำหรับองค์พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี พระรัชทำยำท ผู้ส ำเรจ็

รำชกำรแทนพระองค์  พระบรมวงศำนุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระรำชอำคันตุกะ   

   ข.ดูแลควบคุมและก ำกบักำรปฏบิัติงำนของข้ำรำชกำรต ำรวจซ่ึงปฏบิัติกำรตำม

ประมวลกฎหมำยวิธพิีจำรณำควำม อำญำ   

  ค. ป้องกนัและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผดิทำงอำญำ   

  ง. รักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยของประชำชนและควำมมั่นคงของ  

ตอบ ก.รักษำควำมปลอดภัยส ำหรับองค์พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี พระรัชทำยำท ผู้ส ำเรจ็

รำชกำรแทนพระองค์  พระบรมวงศำนุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระรำชอำคันตุกะ   

 

10.ข้ำรำชกำรต ำรวจอำจให้แบ่งเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจประเภทไม่มียศด้วยกไ็ด้โดยให้ตรำเป็น

อะไร 

 ก.พระรำชกฤษฎีกำ 

 ข.ระเบียบ 

 ค.ข้อก ำหนด 

 ง.พระรำชบัญญัติ 

ตอบ. ก.มำตรำ ๘ ข้ำรำชกำรต ำรวจอำจให้แบ่งเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจประเภทไม่มียศด้วยกไ็ด้

โดยให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 

 

11.วัน เวลำท ำงำน วันหยุดรำชกำรตำมประเพณี วันหยุดรำชกำรประจ ำปี และกำรลำหยุด

รำชกำรของ ข้ำรำชกำรต ำรวจ ให้เป็นไปตำมที่ผู้ใดก ำหนด  

 ก. ผบ.ตร   

 ข.นำยกรัฐมนตรี 

 ค.คณะรัฐมนตรี 

 ง.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



ตอบ ค.  มำตรำ ๙ วัน เวลำท ำงำน วันหยุดรำชกำรตำมประเพณี วันหยุดรำชกำรประจ ำปี 

และกำรลำหยุดรำชกำรของ ข้ำรำชกำรต ำรวจ ให้เป็นไปตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด แต่ใน

กรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรปฏบัิติหน้ำที่ ก.ต.ช. จะก ำหนดให้ ข้ำรำชกำรต ำรวจต้อง

ปฏบัิติหน้ำที่ตำมวัน เวลำ ที่แตกต่ำงจำกที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดกไ็ด้   

 

12. วัน เวลำท ำงำน วันหยุดรำชกำรตำมประเพณี วันหยุดรำชกำรประจ ำปี และกำรลำหยุด

รำชกำรของ ข้ำรำชกำรต ำรวจ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด แต่ในกรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำร

ปฏบิัติหน้ำที่ ใครจะก ำหนดให้ ข้ำรำชกำรต ำรวจต้องปฏบัิติหน้ำที่ตำมวัน เวลำ ที่แตกต่ำงจำก

ที่ก ำหนดกไ็ด้   

 ก. ผบ.ตร   

 ข.นำยกรัฐมนตรี 

 ค.ก.ตร. 

 ง.ก.ต.ช. 

ตอบ ง.  มำตรำ ๙ วัน เวลำท ำงำน วันหยุดรำชกำรตำมประเพณี วันหยุดรำชกำรประจ ำปี และ

กำรลำหยุดรำชกำรของ ข้ำรำชกำรต ำรวจ ให้เป็นไปตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด แต่ในกรณี

จ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรปฏบัิติหน้ำที่ ก.ต.ช. จะก ำหนดให้ ข้ำรำชกำรต ำรวจต้องปฏบัิติ

หน้ำที่ตำมวัน เวลำ ที่แตกต่ำงจำกที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดกไ็ด้   

 

13.ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติแบ่งส่วนรำชกำรเป็นอย่ำงไร 

  ก.ส ำนักงำนผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  และ กองบัญชำกำร  

  ข.กองบัญชำกำร และ กองบังคับกำร 

  ค.ส ำนักงำนผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ กองบัญชำกำร และกองบังคับกำร 

  ง.กองบังคับกำรและสถำนีต ำรวจ 

ตอบ ก.มำตรำ ๑๐ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติแบ่งส่วนรำชกำรดังต่อไปนี้    

 (๑) ส ำนักงำนผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ   

 (๒) กองบัญชำกำร  

 

 

 



14.กำรแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  และ กองบญัชำกำร ให้ตรำเป็น

กฎหมำยใด 

 ก.พระรำชกฤษฎีกำ 

 ข.ระเบียบ 

 ค.กฏกระทรวง 

 ง.พระรำชบัญญัติ 

ตอบ ก.พระรำชกฤษฎีกำ 

 

15.กำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นกองบังคับกำรหรือส่วนรำชกำรอย่ำงอื่น ให้ออกเป็นกฏหมำยใด

และให้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ไว้ใน พระรำชกฤษฎีกำหรือกฎกระทรวงน้ัน แล้วแต่กรณี 

 ก.พระรำชกฤษฎีกำ 

 ข.ระเบียบ 

 ค.กฏกระทรวง 

 ง.พระรำชบัญญัติ 

ตอบ ค. มำตรำ ๑๐ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติแบ่งส่วนรำชกำรดังต่อไปนี้    

 (๑) ส ำนักงำนผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ   

 (๒) กองบัญชำกำร  

  กำรแบ่งส่วนรำชกำรตำม (๑) เป็นกองบัญชำกำรหรือกำรจัดต้ังกองบัญชำกำรตำม 

(๒) ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  และกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นกองบังคับกำรหรือส่วน

รำชกำรอย่ำงอื่น ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ไว้ใน พระรำชกฤษฎีกำ

หรือกฎกระทรวงนั้น แล้วแต่กรณี 

 

16.ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ มีผู้ใดเป็นเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

 ก. ผบ.ตร      ข.นำยกรัฐมนตรี 

 ค.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม  ง.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ตอบ ก. ผบ.ตร 



17.ผบ.ตร เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรต ำรวจในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตริองจำกผู้ใด 

 ก. รองนำยกรัฐมนตรี       

 ข.นำยกรัฐมนตรี 

 ค.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม   

 ง.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ตอบ ข.นำยกรัฐมนตรี 

 

18.ผู้ใดเป็นผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติในรำชกำรทั่วไปของกองบัญชำกำร 

 ก.ผู้บัญชำกำร  ข.ผู้บังคับกำร 

 ค.รอง ผบ.ตร  ง.จเรต ำรวจแห่งชำติ 

ตอบ ก.มำตรำ ๑๓ (๓) ผู้บัญชำกำรเป็นผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติในรำชกำรทั่วไปของ

กองบัญชำกำร   

 

19.ผู้ใดมีอ ำนำจและหน้ำที่ก ำกบัดูแลกำรปฏบัิติรำชกำรของข้ำรำชกำรต ำรวจที่สงักดั 

กองบัญชำกำรอื่นและปฏบิัติรำชกำรประจ ำอยู่ในจังหวัดน้ัน 

 ก.ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน้ัน 

 ข.ผู้บัญชำกำรภำคนั้น 

 ค.ผู้บังคับกำร 

 ง.ผู้บังคับกำรต ำรวจภธูรจังหวัด 

ตอบ ง. ผู้บังคับกำรต ำรวจภธูรจังหวัดมีอ ำนำจและหน้ำที่ก ำกบัดูแลกำรปฏบิัติรำชกำรของ

ข้ำรำชกำรต ำรวจที่สงักดั กองบัญชำกำรอื่นและปฏบัิติรำชกำรประจ ำอยู่ในจังหวัดน้ัน ให้

เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งของส ำนักงำน ต ำรวจแห่งชำติ 

กองบัญชำกำร หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือกำรสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีด้วย ในกำรนี้  ให้มี

อ ำนำจสั่งกำรใด  ๆ เพ่ือให้เกดิกำรประสำนงำนและควำมร่วมมือกนัในกำรปฏบัิติหน้ำที่ หรือ

ยับย้ังกำรกระท ำใด ๆ ของข้ำรำชกำรต ำรวจใน จังหวัดที่ขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือค ำสั่งของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ หรือกองบญัชำกำร มติของคณะรัฐมนตรี   



หรือกำรสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีไว้ช่ัวครำว แล้วรำยงำนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติและ

กองบัญชำกำรที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ตำม หลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ก ำหนด   

 

20.ให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่ำ อะไร 

 ก. ก.ต.ช. 

 ข. ค.ย.ช. 

 ค. ก.น.ต. 

 ง. กตช. 

ตอบ ก.มำตรำ ๑๖ ให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่ำ  

“ก.ต.ช.” มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรต ำรวจ และก ำกบัดูแล

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตใิห้ปฏบิัติตำมนโยบำย ระเบียบแบบแผน มติ คณะรัฐมนตรี และ

กฎหมำย  

 

21. ผู้ใดเป็นประธำน คณะกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติ 

 ก. ผบ.ตร      ข.นำยกรัฐมนตรี 

 ค.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม  ง.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ตอบ ข. ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำต ิ

ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ 

เร่ือง กำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยว่ำด้วยต ำรวจแห่งชำติ 

“มำตรำ ๑๗ ให้ ก.ต.ช. ประกอบด้วย 

(๑) นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกรรมกำร 

(๒) รองนำยกรัฐมนตรีซ่ึงนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย เป็นรองประธำนกรรมกำร 

(๓) ปลัดกระทรวงกลำโหม ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 

(๔) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงได้รับกำรเลือกจำกวุฒิสภำจ ำนวนสองคน 

ให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ประธำนกรรมกำร 

โดยค ำแนะน ำของผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจตรีขึ้นไป

จ ำนวนไม่เกนิสองคนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร” 

 



22. ผู้ใดเป็นรองประธำน คณะกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติ 

 ก. ผบ.ตร       

 ข.รองนำยกรัฐมนตรีซ่ึงนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 

 ค.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม   

 ง.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ตอบ ข.รองนำยกรัฐมนตรีซ่ึงนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 

 

23.เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่งคณะกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติข้อใดไม่ถูก 

 ก.ปลัดกระทรวงกลำโหม  

 ข.ปลัดกระทรวงมหำดไทย  

 ค.ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

 ง.เลขำธกิำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

ตอบ ง.เลขำธกิำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

 

24.กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติ ซ่ึงได้รับกำรเลือกจำกผู้ใด 

 ก. ส.ส. จ ำนวนสองคน 

 ข.วุฒิสภำจ ำนวนสำมคน 

 ค.วุฒิสภำจ ำนวนสองคน 

 ง.ส.ส.จ ำนวนสำมคน 

ตอบ ค.วุฒิสภำจ ำนวนสองคน 

 

 

 

 

 

 



25.ให้ผู้ใดเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร คณะกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติ 

 ก. ผบ.ตร       

 ข.ผบช.ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติ 

 ค.ปลัดกำรกระทรวงยุติธรรม   

 ง.ปลัดกระทรวงมหำดไทย 

ตอบ ก. ผบ.ตร 

 

26.ให้ประธำนกรรมกำรคณะกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติโดยค ำแนะน ำของผู้บัญชำกำร

ต ำรวจแห่งชำติ แต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจตรีขึ้นไปจ ำนวนไม่เกนิกี่คนเป็น

ผู้ช่วยเลขำนุกำร” 

 ก. 1คน  ข. 2 คน ค. 3คน ง. 4 คน 

ตอบ ข. 2 คน 

 

27.พิจำรณำด ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรต ำรวจเพ่ือด ำเนินกำรแต่งตั้งผู้บัญชำกำรต ำรวจ

แห่งชำติตำมที่ผู้ใดเสนอ” 

 ก. ผบ.ตร      ข.นำยกรัฐมนตรี 

 ค.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม  ง.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ตอบ ก. ผบ.ตร 

 

28.ช้ันข้ำรำชกำรต ำรวจข้อใดถูกต้อง 

 ก.ช้ันสญัญำบัตร ช้ันประทวน 

 ข.ข้ันนำยพัน ช้ันสญัญำบัตร ช้ันประทวน 

 ค.ช้ันสญัญำบัตร ช้ันประทวน ช้ันพลต ำรวจ 

 ง.ขั้นนำยพล ขั้นนำยพัน ช้ันสญัญำบัตร ช้ันประทวน ช้ันพลต ำรวจ 

ตอบ ค.  มำตรำ ๒๕ ช้ันข้ำรำชกำรต ำรวจมีดังต่อไปนี้    

 (๑) ช้ันสญัญำบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยต ำรวจตรีขึ้นไป   

 (๒) ช้ันประทวน ได้แก่ ผู้มียศสบิต ำรวจตรี สิบต ำรวจโท สบิต ำรวจเอก จ่ำสบิ

ต ำรวจ และดำบต ำรวจ    



(๓) ช้ันพลต ำรวจ ได้แก่ พลต ำรวจส ำรอง   

 พลต ำรวจส ำรอง คือ ผู้ที่ได้รับกำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ โดยได้รับกำรคัดเลือกหรือ

สอบแข่งขันเข้ำรับ กำรศึกษำอบรมในสถำนศึกษำของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

 

29.กำรแต่งต้ังยศต ำรวจช้ันสญัญำบัตร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ก ำหนดใน

........... 

  ก.กฎ ก.ตร. และ  ให้ท ำโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร 

  ข.กฎกระทรวง และ  ให้ท ำโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร 

  ค.ประกำศส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิและ ให้ท ำโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร 

  ง.ค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และ  ให้ท ำโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร 

ตอบ ก.กฎ ก.ตร. และ  ให้ท ำโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร 

 

30.กำรแต่งตั้งยศต ำรวจช้ันสญัญำบัตรเป็นกรณีพิเศษ อำจกระท ำได้โดย 

  ก.โดยประกำศพระบรมรำชโองกำร 

  ข.กฎกระทรวง  

  ค.ประกำศส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ 

  ง.ค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  

ตอบ ก.โดยประกำศพระบรมรำชโองกำร 

 

31.ในระหว่ำงที่ยังไม่มีประกำศพระบรมรำชโองกำรแต่งต้ังยศต ำรวจช้ันสัญญำบัตรจะแต่งตั้ง

ว่ำที่ยศต ำรวจช้ันสญัญำ บัตรเป็นกำรช่ัวครำวกไ็ด้ โดยให้ผู้มีอ ำนำจดังต่อไปน้ี เป็นผู้สั่ง

แต่งตั้ง  ต้ังแต่ว่ำที่ยศพลต ำรวจตรีข้ึนไป ให้ผู้ใดเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง 

 ก. ผบ.ตร      ข.นำยกรัฐมนตรี 

 ค.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม  ง.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ตอบ ข. ในระหว่ำงที่ยังไม่มีประกำศพระบรมรำชโองกำรแต่งต้ังยศต ำรวจช้ันสญัญำบัตรจะ

แต่งต้ังว่ำที่ยศต ำรวจช้ันสญัญำ บัตรเป็นกำรช่ัวครำวกไ็ด้ โดยให้ผู้มีอ ำนำจดังต่อไปน้ี เป็นผู้

สั่งแต่งตั้ง   

 (๑) ต้ังแต่ว่ำที่ยศพลต ำรวจตรีข้ึนไป ให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง  

 (๒) ต้ังแต่ว่ำที่ยศร้อยต ำรวจตรีข้ึนไป แต่ไม่สงูกว่ำว่ำที่ยศพันต ำรวจเอก ให้ผู้บัญชำกำร

ต ำรวจแห่งชำติเป็นผู้สั่ง แต่งตั้ง   



32.ในระหว่ำงที่ยังไม่มีประกำศพระบรมรำชโองกำรแต่งต้ังยศต ำรวจช้ันสัญญำบัตรจะแต่งต้ัง

ว่ำที่ยศต ำรวจช้ันสญัญำ บัตรเป็นกำรช่ัวครำวกไ็ด้ โดยให้ผู้มีอ ำนำจดังต่อไปนี้  เป็นผู้สั่ง

แต่งตั้ง  ต้ังแต่ว่ำที่ยศร้อยต ำรวจตรีข้ึนไป แต่ไม่สูงกว่ำว่ำที่ยศพันต ำรวจเอก ให้ผู้ใดเป็นผู้สั่ง 

แต่งตั้ง 

 ก. ผบ.ตร      ข.นำยกรัฐมนตรี 

 ค.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม  ง.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ตอบ ก. ผบ.ตร 

 

33.กำรแต่งตั้งยศต ำรวจช้ันประทวน ให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ หรือผู้บังคับบัญชำระดับ

..................... ขึ้นไปซ่ึงได้รับมอบหมำยจำกผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้  

ตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร.   กำรแต่งตั้งยศต ำรวจช้ันประทวนเป็นกรณี

พิเศษ ให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผู้สั่งแต่งต้ังตำมหลักเกณฑแ์ละ วิธกีำรที่ก ำหนดในกฎ 

ก.ตร.   

 ก.ผู้บัญชำกำร  

 ข.รองผู้บัญชำกำร 

 ค.ผู้บังคับกำร 

 ง.รองผู้บังคับกำร 

ตอบ ก.มำตรำ ๒๗ กำรแต่งตั้งยศต ำรวจช้ันประทวน ให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ หรือ

ผู้บังคับบัญชำระดับผู้บัญชำกำร ข้ึนไปซ่ึงได้รับมอบหมำยจำกผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผู้

สั่งแต่งต้ัง ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร.   กำรแต่งตั้งยศต ำรวจช้ัน

ประทวนเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผู้สั่งแต่งตั้งตำมหลักเกณฑแ์ละ 

วิธกีำรที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร.   

 

34.กำรถอดหรือกำรออกจำกยศต ำรวจช้ันสญัญำบัตร ให้เป็นไปตำมข้อใด 

 ก.ค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  และให้ท ำโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร   

  ข.ประกำศส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  และให้ท ำโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร   

  ค.ระเบียบส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  และให้ท ำโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร   

  ง.ให้ท ำโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร   

ตอบ ค.มำตรำ ๒๘ กำรถอดหรือกำรออกจำกยศต ำรวจช้ันสญัญำบัตร ให้เป็นไปตำมระเบียบ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ และให้ท ำโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร   



35.คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่ำอะไร 

 ก. ก.ตร.ช 

 ข. กตร. 

 ค. ก.ตร. 

 ง. ค.ตร. 

ตอบ ค.มำตรำ ๓๐ ให้มีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่ำ “ก.ตร.” 

 

36. ผู้ใดเป็นประธำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ 

 ก. ผบ.ตร      ข.นำยกรัฐมนตรี 

 ค.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม  ง.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ตอบ ข. “มำตรำ ๓๐ ให้มีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่ำ “ก.ตร.” 

ประกอบด้วย 

(๑) นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ 

(๒) ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ เป็นรองประธำนกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ 

(๓) เลขำธกิำร ก.พ. จเรต ำรวจแห่งชำติ และรองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ เป็นกรรมกำร 

ข้ำรำชกำรต ำรวจโดยต ำแหน่ง 

(๔) กรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงได้รับกำรเลือกจำกวุฒิสภำจ ำนวนสองคน 

ให้ผู้บัญชำกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจเป็นเลขำนุกำร และรองผู้บัญชำกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร” 

 

37.ผู้ใดเป็นรองประธำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ 

 ก. ผบ.ตร      ข.นำยกรัฐมนตรี 

 ค.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม  ง.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ตอบ ก. ผบ.ตร 



38.คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจใครเป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 

 ก.เลขำธกิำร ก.พ.  

 ข.จเรต ำรวจแห่งชำติ  

 ค.รองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 ง.ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ 

 

39.กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจซ่ึงได้รับกำรเลือกจำกผู้ใด 

 ก. ส.ส. จ ำนวนสองคน 

 ข.วุฒิสภำจ ำนวนสำมคน 

 ค.วุฒิสภำจ ำนวนสองคน 

 ง.ส.ส.จ ำนวนสำมคน 

ตอบ ค.วุฒิสภำจ ำนวนสองคน 

 

40.ให้ผู้ใดเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ 

 ก.เลขำธกิำร ก.พ.  

 ข.จเรต ำรวจแห่งชำติ  

 ค.รองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 ง.ผู้บัญชำกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ 

ตอบ ง.ผู้บัญชำกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ 

 

 

 



41.ให้ผู้ใดเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ 

 ก.รองเลขำธกิำร ก.พ.  

 ข.จเรต ำรวจ  

 ค.ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 ง.รองผู้บัญชำกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ 

ตอบ ง.รองผู้บัญชำกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ 

 

42.กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติให้ผู้บัญชำกำร 

ต ำรวจแห่งชำติคัดเลือกรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจที่ด ำรงต ำแหน่งใด 

 ก.จเรต ำรวจแห่งชำติ 

 ข.รองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 ค.ไม่มีข้อถูก 

 ง.ถูกทั้ง ก. เละ ข. 

ตอบ ง.ถูกทั้ง ก. เละ ข. 

  

43.ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติคัดเลือกรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจแล้วเสนอ ใคร เพ่ือพิจำรณำให้

ควำมเหน็ชอบก่อน แล้วให้นำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ 

ฯ แต่งตั้ง” 

 ก. ก.ต.ช 

 ข. กตร. 

 ค. ก.ตร. 

 ง. ค.ตร. 

ตอบ ก. ก.ต.ช 

 



44.ให้ผู้ใดรำยงำนคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำปรับปรุงเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง เงินเพ่ิม

ค่ำครองชีพ สวัสดิกำร หรือ ประโยชน์เกื้อกูลอื่นส ำหรับข้ำรำชกำรต ำรวจให้เหมำะสม   

 ก. ก.ต.ช 

 ข. กตร. 

 ค. ก.ตร. 

 ง. ค.ตร. 

ตอบ ค. ก.ตร. 

 

45.ในกรณีที่พิจำรณำเหน็ว่ำกำรปฏบัิติกำรเกี่ยวกบักำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนต ำรวจ

แห่งชำติไม่เหมำะสม หรือไม่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้มีมติสั่งกำรให้ส ำนักงำนต ำรวจ

แห่งชำติปฏบิัติกำรให้ถูกต้องเหมำะสม ถ้ำส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติไม่ปฏบิัติกำรตำมมติ

ดังกล่ำว ให้รำยงำนต่อใครเพ่ือพิจำรณำและสั่งกำรต่อไป 

 ก. ผบ.ตร      ข.นำยกรัฐมนตรี 

 ค.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม  ง.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ตอบ ข.นำยกรัฐมนตรี 

 

46.เพ่ือรักษำควำมเที่ยงธรรมในกำรแต่งต้ังและโยกย้ำยข้ำรำชกำรต ำรวจ ให้ ผู้ใดออกกฎ 

ก.ตร. ก ำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรแต่งตั้งและโยกย้ำยข้ำรำชกำรต ำรวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอน

กฎ ก.ตร. ดังกล่ำวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

 ก. ก.ต.ช 

 ข. ผบ.ตร 

 ค. ก.ตร. 

 ง. นำยกรัฐมนตรี 

ตอบ ค. ก.ตร.  



ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 

ที่ ๔๔/๒๕๕๘ 

เร่ือง กำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรต ำรวจ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

 “มำตรำ ๓๒ เพ่ือรักษำควำมเที่ยงธรรมในกำรแต่งต้ังและโยกย้ำยข้ำรำชกำรต ำรวจ ให้ 

ก.ตร.ออกกฎ ก.ตร. ก ำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรแต่งตั้งและโยกย้ำยข้ำรำชกำรต ำรวจไว้ให้

ชัดเจนแน่นอนกฎ ก.ตร. ดังกล่ำวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกจิจำ

นุเบกษำเป็นต้นไป” 

 

47.กรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจจะเป็นกรรมกำรใน ก.ต.ช. ในขณะเดียวกนัไม่ได้ เว้นแต่ 

 ก.นำยกรัฐมนตรี และ ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 ข.นำยกรัฐมนตรี 

 ค.ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 ง.ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ก.มำตรำ ๓๔ กรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจจะเป็นกรรมกำรใน ก.ต.ช. ในขณะเดียวกนั

ไม่ได้ เว้นแต่นำยกรัฐมนตรี และ ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ   

 

48.ต ำแหน่งข้ำรำชกำรต ำรวจมีกี่ต ำแหน่ง 

 ก.12 ข.13 ค.14 ง.15 

ตอบ ข.ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่ ๗/๒๕๕๙ 

เร่ือง กำรก ำหนดต ำแหน่งของข้ำรำชกำรต ำรวจซ่ึงมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสอบสวน 

“มำตรำ ๔๔ ต ำแหน่งข้ำรำชกำรต ำรวจมีดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

(๒) จเรต ำรวจแห่งชำติ และรองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

(๓) ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

(๔) ผู้บัญชำกำร 

(๕) รองผู้บัญชำกำร 

(๖) ผู้บังคับกำร 

(๗) รองผู้บังคับกำร 

(๘) ผู้ก ำกบักำร 



(๙) รองผู้ก ำกบักำร 

(๑๐) สำรวัตร 

(๑๑) รองสำรวัตร 

(๑๒) ผู้บังคับหมู่ 

(๑๓) รองผู้บังคับหมู่ 

 

49.ผู้ที่จะได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ ต้องมีคุณสมบัติตำมข้อใด 

  ก. มีสญัชำติไทยโดยกำรเกดิ   

  ข. มีอำยุไม่ตํ่ำกว่ำสบิแปดปีบริบูรณ์   

 ค. เป็นผู้เล่ือมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

 ง.ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  มำตรำ ๔๘ ผู้ที่จะได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ ต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้    

  (๑) มีสญัชำติไทยโดยกำรเกดิ   

  (๒) มีอำยุไม่ตํ่ำกว่ำสบิแปดปีบริบูรณ์   

  (๓) เป็นผู้เล่ือมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข    

 (๔) ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำ

ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น    

 (๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งใด ๆ ในพรรคกำรเมือง   

  (๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร. 

 

50.กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันพลต ำรวจ ช้ันประทวนและช้ัน

สญัญำบัตร  ให้บรรจุจำกบุคคลผู้ได้รับ…………………………  หลักเกณฑแ์ละวิธกีำรคัดเลือกหรือ

กำรสอบแข่งขันให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร. และให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจ แห่งชำติหรือ

ผู้บังคับบัญชำที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผู้ด ำเนินกำรคัดเลือกหรือ

สอบแข่งขัน 

 ก.คัดเลือก 

 ข.สอบแข่งขันได้   

 ค.คัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้   



 ง.ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ค.  มำตรำ ๕๐ กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันพลต ำรวจ ช้ัน

ประทวนและช้ันสญัญำบัตร  ให้บรรจุจำกบุคคลผู้ได้รับคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน

ได้ หลักเกณฑแ์ละวิธกีำรคัดเลือกหรือกำรสอบแข่งขันให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร. 

และให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจ แห่งชำติหรือผู้บังคับบัญชำที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้บัญชำกำร

ต ำรวจแห่งชำติเป็นผู้ด ำเนินกำรคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน   

 

51.ต ำแหน่งจเรต ำรวจแห่งชำติแต่งตั่งจำกข้ำรำชกำรต ำรวจยศอะไร 

 ก.ยศพลต ำรวจโทหรือพลต ำรวจเอก 

 ข.ยศพลต ำรวจโท 

 ค.พลต ำรวจเอก   

 ง.ยศพลต ำรวจโทหรือพลต ำรวจตรี 

ตอบ ก. ต ำแหน่งจเรต ำรวจแห่งชำติ และรองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ จะได้ทรงพระกรุณำ

โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งจำก ข้ำรำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจโทหรือพลต ำรวจเอก 

 

52.ผู้ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจตำมมำตรำ ๕๐ ให้ทดลองปฏบิัติ

หน้ำที่รำชกำรใน ต ำแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง โดยมีก ำหนดระยะเวลำไม่น้อยกว่ำกี่เดือน 

 ก. 1 เดือน ข. 3เดือน ค. 6 เดือน ง. 9 เดือน 

ตอบ ค. 6 เดือน 

 

53.กำรสั่งให้ข้ำรำชกำรต ำรวจประจ ำส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ หรือส่วนรำชกำรใด หรือส ำรอง

รำชกำรใน ส่วนรำชกำรใด โดยให้พ้นจำกต ำแหน่งหน้ำที่เดิมและโดยจะให้ขำดจำกอตัรำ

เงินเดือนในต ำแหน่งเดิมหรือไม่กไ็ด้ ให้ผู้มีอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งได้ตำมหลักเกณฑ ์

วิธกีำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร.   นำยกรัฐมนตรีส ำหรับต ำแหน่งใด 

 ก.ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 ข. จเรต ำรวจแห่งชำติ และรองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 ค. ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

  ง. ผู้บัญชำกำร 

ตอบ ก.ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 

 



54.กำรโอนข้ำรำชกำรต ำรวจไปรับรำชกำรในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นจะกระท ำได้เมื่อ

เจ้ำตัว..........และส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต้องกำรจะรับโอนผู้นั้น โดยให้ส่วนรำชกำรหรือ

หน่วยงำนที่ขอรับโอนท ำควำมตกลงกบั ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ   

  ก.สอบได้ ข.ยินดี  ค.ได้รับค ำสั่ง  ง.สมัครใจ 

ตอบ ง.สมัครใจ มำตรำ ๖๒ กำรโอนข้ำรำชกำรต ำรวจไปรับรำชกำรในส่วนรำชกำรหรือ

หน่วยงำนอื่นจะกระท ำได้เมื่อเจ้ำตัวสมัครใจ และส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต้องกำรจะรับ

โอนผู้น้ัน โดยให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่ขอรับโอนท ำควำมตกลงกบั ส ำนักงำนต ำรวจ

แห่งชำต ิ  

 

55. ให้ผู้ใดเป็นผู้สั่งเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ ส.๘ ระดับ ส.๗ และ ระดับ ส.๖ 

เมื่อได้รับควำมเหน็ชอบจำก ก.ตร. แล้ว 

 ก.ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 ข. จเรต ำรวจแห่งชำติ และรองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 ค. ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

  ง. ผู้บัญชำกำร 

ตอบ ก.ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 

56.ข้ำรำชกำรต ำรวจอำจได้รับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวตำมภำวะเศรษฐกจิทั้งนี้ ตำม

จ ำนวน  หลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ก ำหนดใน............ 

  ก.กฎกระทรวง 

  ข.พระรำชกฤษฎีกำ 

  ค.ระเบียบส ำนักงำนต ำรวจชำติ 

  ง.พระรำชบัญญัติ 

ตอบ ข.พระรำชกฤษฎีกำ 

 

57.ข้ำรำชกำรต ำรวจอำจได้รับเงินเพ่ิมพิเศษรำยเดือน เงินเพ่ิมอื่น หรือเงินช่วยเหลือตำมที่

ผู้ใด ก ำหนด  

 ก.ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 ข.นำยกรัฐมนตรี  

 ค.คณะรัฐมนตรี  

 ง.ก.ต.ช. 



ตอบ ค.คณะรัฐมนตรี 

 

58.ในกรณีที่ต ำแหน่งข้ำรำชกำรต ำรวจในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนใดในส ำนักงำนต ำรวจ

แห่งชำติว่ำงลง  หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งใดไม่สำมำรถปฏบิัติรำชกำรได้ ให้ผู้บังคับบัญชำ

ดังต่อไปนี้สั่งให้ข้ำรำชกำรต ำรวจซ่ึงเหน็สมควรรักษำ รำชกำรแทนในต ำแหน่งนั้นได้   

นำยกรัฐมนตรี ส ำหรับต ำแหน่งใด 

 ก.ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 ข. จเรต ำรวจแห่งชำติ และรองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 ค. ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

  ง. ผู้บัญชำกำร 

ตอบ ก.ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

“มำตรำ ๗๒ ในกรณีที่ต ำแหน่งข้ำรำชกำรต ำรวจในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนใดในส ำนักงำน 

ต ำรวจแห่งชำติว่ำงลง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งใดไม่สำมำรถปฏบิัติรำชกำรได้ ให้ผู้บังคับบัญชำ

ดังต่อไปนี้  

สั่งให้ข้ำรำชกำรต ำรวจซ่ึงเหน็สมควรรักษำรำชกำรแทนในต ำแหน่งนั้นได้ 

(๑) นำยกรัฐมนตรี ส ำหรับต ำแหน่งผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

(๒) ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ส ำหรับต ำแหน่งตั้งแต่จเรต ำรวจแห่งชำติ รองผู้บัญชำกำร 

ต ำรวจแห่งชำติ หรือต ำแหน่งเทยีบเท่ำลงมำ 

(๓) ผู้บัญชำกำรหรือต ำแหน่งเทยีบเท่ำ ส ำหรับต ำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกำรหรือต ำแหน่ง 

เทยีบเท่ำลงมำในส่วนรำชกำรนั้น 

(๔) ผู้บังคับกำรหรือต ำแหน่งเทยีบเท่ำ ส ำหรับต ำแหน่งตั้งแต่ผู้ก ำกบักำรหรือต ำแหน่ง 

เทยีบเท่ำลงมำในส่วนรำชกำรนั้น” 

 

59.กำรกระท ำผดิวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงคือข้อใด 

  ก.เหยียดหยำม กดข่ี ข่มเหง หรือท ำร้ำยประชำชนผู้ติดต่อรำชกำรหรือในระหว่ำง

ปฏบัิติหน้ำที่รำชกำร    

  ข.กระท ำควำมผดิอำญำจนได้รับโทษจ ำคุกหรือโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุกโดยค ำ

พิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุกหรือให้รับ โทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผดิ

ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผดิลหุโทษ    

  ค.กระท ำกำรอนัได้ช่ือว่ำเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่ำงร้ำยแรง 



  ง.รำยงำนเทจ็ต่อผู้บังคับบัญชำ กำรรำยงำนโดยปกปิดข้อควำมซ่ึงควรต้องแจ้งถือว่ำ

เป็นกำรรำยงำนเทจ็ ด้วย 

 ตอบ ง. มำตรำ ๗๘ กำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ได้แก่ กำรไม่รักษำวินัยตำมที่

บัญญัติเป็นข้อปฏบิัติและข้อห้ำมใน เร่ืองดังต่อไปนี้    

  (๑) ต้องปฏบัิติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซ่ือสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม เป็นไปตำม

กฎหมำย กฎ ระเบียบของทำง รำชกำร มติคณะรัฐมนตรี จรรยำบรรณของต ำรวจ และ

นโยบำยของรัฐบำลโดยไม่ให้เสยีหำยแก่รำชกำร    

 (๒) ต้องปฏบัิติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำซ่ึงสั่งในหน้ำที่รำชกำรโดยชอบด้วย

กฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร  โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แต่ถ้ำเหน็ว่ำกำรปฏบัิติตำม

ค ำสั่งนั้นจะท ำให้เสยีหำยแก่รำชกำร หรือจะเป็นกำรไม่รักษำประโยชน์ ของทำงรำชกำร จะ

เสนอควำมเหน็เป็นหนังสอืทนัทเีพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำทบทวนค ำสั่งนั้นกไ็ด้ และเมื่อได้เสนอ

ควำมเหน็แล้ว  ถ้ำผู้บังคับบัญชำยืนยันให้ปฏบิัติตำมค ำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำต้องปฏบิัติ

ตำม   

  (๓) ต้องรักษำระเบียบกำรเคำรพระหว่ำงผู้ใหญ่ ผู้น้อย   

  (๔) ต้องอุทศิเวลำของตนให้แก่รำชกำร จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรมิได้   

   (๕) ต้องปฏบิัติรำชกำรโดยมิให้เป็นกำรกระท ำกำรข้ำมผู้บังคับบัญชำเหนือตน เว้น

แต่ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปเป็น ผู้สั่งให้กระท ำ หรือได้รับอนุญำตเป็นพิเศษช่ัวคร้ังครำว   

  (๖) ต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำร   

  (๗) ต้องสภุำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคี และไม่กระท ำกำรอย่ำงใดที่เป็นกำร

กล่ันแกล้งกนั และต้องช่วยเหลือกนั ในกำรปฏบิัติรำชกำรระหว่ำงข้ำรำชกำรด้วยกนัและผู้ร่วม

ปฏบิัติรำชกำร   

   (๘) ต้องต้อนรับ ให้ควำมสะดวก ให้ควำมเป็นธรรมและให้กำรสงเครำะห์แก่

ประชำชนผู้ติดต่อรำชกำร หรือในกำร ปฏบัิติรำชกำรเกี่ยวกบัหน้ำที่ของตนโดยไม่ชักช้ำ และ

ด้วยควำมสภุำพเรียบร้อยโดยห้ำมมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยำม กดข่ีหรือ  ข่มเหงประชำชนผู้

ติดต่อรำชกำรหรือในกำรปฏบัิติรำชกำรเกี่ยวกบัหน้ำที่ของตน   

  (๙) ต้องปฏบัิติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมต้ังใจ อุตสำหะ เพ่ือให้เกดิผลดีหรือ

ควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร เอำใจใส่  ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร และต้องไม่

ประมำทเลินเล่อในหน้ำที่รำชกำร   

  (๑๐) ต้องไม่กระท ำกำรอนัเป็นเหตุให้แตกควำมสำมัคคีระหว่ำงข้ำรำชกำรต ำรวจ   

  (๑๑) ต้องไม่รำยงำนเทจ็ต่อผู้บังคับบัญชำ กำรรำยงำนโดยปกปิดข้อควำมซ่ึงควรต้อง

แจ้งถือว่ำเป็นกำรรำยงำนเทจ็ ด้วย   



  (๑๒) ต้องไม่ใช้กริิยำวำจำหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร   

  (๑๓) ต้องไม่กระท ำกำรอนัได้ช่ือว่ำเป็นผู้ประพฤติช่ัว   

  (๑๔) ต้องไม่กระท ำด้วยประกำรใด ๆ ในลักษณะที่เป็นกำรบังคับผู้บังคับบัญชำเป็น

ทำงให้เสยีระเบียบแบบแผนวินัย ต ำรวจ   

  (๑๕) ต้องไม่กระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำใด ๆ อนัเป็นเหตุให้เสยีหำยแก่รำชกำรหรือ

ท ำให้เสยีระเบียบแบบแผน ของต ำรวจ   

  (๑๖) ต้องไม่กระท ำกำรหรือยอมให้ผู้อื่นกระท ำกำรหำผลประโยชน์อนัอำจท ำให้เสยี

ควำมเที่ยงธรรมในกำรปฏบัิติ หน้ำที่รำชกำรหรือเสื่อมเสยีเกยีรติศักด์ิของต ำแหน่งหน้ำที่

รำชกำรของตน   

  (๑๗) ต้องไม่เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้จัดกำร หรือด ำรงต ำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะ

งำนคล้ำยคลึงกนันั้นใน  ห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท   

  (๑๘) กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร.   

 มำตรำ ๗๙ กำรกระท ำผดิวินัยอย่ำงร้ำยแรง ได้แก่กำรกระท ำดังต่อไปนี้    

  (๑) ปฏบัิติหรือละเว้นกำรปฏบัิติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่น

ได้รับประโยชน์ที่มิควรได้    

 (๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรโดยไม่มีเหตุอนัสมควร เป็นเหตุให้เสียหำยแก่

รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง หรือละทิ้ง หน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกนัเป็นเวลำเกนิสบิห้ำวัน

โดยไม่มีเหตุอนัสมควร หรือโดยมีพฤติกำรณ์อนัแสดงถึงควำมจงใจ ไม่ปฏบิัติตำมระเบียบ

ของทำงรำชกำร   

 (๓) เหยียดหยำม กดข่ี ข่มเหง หรือท ำร้ำยประชำชนผู้ติดต่อรำชกำรหรือในระหว่ำง

ปฏบัิติหน้ำที่รำชกำร    

 (๔) กระท ำควำมผดิอำญำจนได้รับโทษจ ำคุกหรือโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุกโดยค ำ

พิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุกหรือให้รับ โทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผดิ

ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผดิลหุโทษ    

 (๕) กระท ำกำรอนัได้ช่ือว่ำเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่ำงร้ำยแรง   

  (๖) กระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำใด ๆ รวมทั้งกำรกระท ำผดิตำมมำตรำ ๗๘ อนัเป็น

เหตุให้เสยีหำยแก่รำชกำรอย่ำง ร้ำยแรง   

 (๗) กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร.   

 

 

 



60.เมื่อมีควำมจ ำเป็นอนัไม่อำจหลีกเล่ียงได้ เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำวินัยและปรำบปรำม

ข้ำรำชกำร ต ำรวจผู้ก่อกำรก ำเริบ หรือเพ่ือบังคับข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ละทิ้งหน้ำที่ให้กลับท ำ

หน้ำที่ของตนผู้บังคับบัญชำอำจใช้……………………………ได้ และถ้ำได้กระท ำโดยสจุริตตำมสมควร

แก่เหตุแล้ว ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ช่วยเหลือไม่ต้องรับผดิทั้งทำงแพ่งและทำง อำญำ 

  ก.ขัง  

  ข.ใช้ก ำลัง 

  ค.อำวุธ 

  ง.อำวุธหรือ ก ำลังบังคับ 

ตอบ ง. มำตรำ ๘๑ เมื่อมีควำมจ ำเป็นอนัไม่อำจหลีกเล่ียงได้ เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำวินัย

และปรำบปรำมข้ำรำชกำร ต ำรวจผู้ก่อกำรก ำเริบ หรือเพ่ือบังคับข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ละทิ้ง

หน้ำที่ให้กลับท ำหน้ำที่ของตนผู้บังคับบัญชำอำจใช้อำวุธหรือ ก ำลังบังคับได้ และถ้ำได้กระท ำ

โดยสจุริตตำมสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ช่วยเหลือไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่งและ

ทำง อำญำ   

 เมื่อมเีหตุดังกล่ำว ผู้บังคับบัญชำจะต้องรำยงำนไปยังผู้บังคับบัญชำเหนือตนตำมล ำดับช้ัน

จนถึงผู้บัญชำกำรต ำรวจ แห่งชำติโดยเรว็ 

 

61.โทษทำงวินัยมีกี่สถำน 

  ก. 6 ข. 7 ค. 8  ง. 9 

ตอบ  มำตรำ ๘๒ โทษทำงวินัยมี ๗ สถำน ดังต่อไปน้ี   

 (๑) ภำคทณัฑ ์  

 (๒) ทณัฑกรรม   

 (๓) กกัยำม   

 (๔) กกัขัง   

 (๕) ตัดเงินเดือน   

 (๖) ปลดออก   

 (๗) ไล่ออก 

 

62.ข้อใดไม่ใช่โทษทำงวินัย 

 ก. กกัขัง   

 ข. ริบเงินเดือน   

 ค. ปลดออก   



   ง. ไล่ออก 

ตอบ ข. ริบเงินเดือน   

 

63.กำรลงโทษแก่ผู้กระท ำผดิอนัควรต้องรับโทษสถำนหนึ่งสถำนใด แต่มีเหตุอนัควรปรำนี จงึ

เพียงแค่แสดงควำมผดิผู้นั้นให้ปรำกฏไว้  คือโทษตำมข้อใด 

 ก. กกัขัง   

 ข. ภำคทณัฑ ์

 ค. ปลดออก   

   ง. ไล่ออก 

 ตอบ ข.  

 

64.กำรให้ท ำงำนโยธำกำรให้อยู่เวรยำมนอกจำกหน้ำที่ประจ ำหรือกำรให้ท ำงำน

สำธำรณประโยชน์ซ่ึงต้องไม่เกนิหกช่ัวโมงต่อหนึ่งวัน 

 ก. กกัขัง   

 ข. ภำคทณัฑ ์

 ค. ปลดออก   

  ง. ทณัฑกรรม   

ตอบ ง. 

 

65.ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดกระท ำผดิวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ สั่งลงโทษ

ปลดออกหรือไล่ออกตำมควำมร้ำยแรงแห่งกรณีถ้ำมีเหตุอนัควรลดหย่อนจะน ำมำ

ประกอบกำรพิจำรณำลงโทษกไ็ด้ แต่ห้ำมมิให้ลดโทษ ต ่ำกว่ำโทษใด 

  ก. กกัขัง   

 ข. ภำคทณัฑ ์

 ค. ปลดออก   

  ง. ทณัฑกรรม   

ตอบ ค. ปลดออก   

 

 

 



66.เมื่อผู้บังคับบัญชำได้ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดแล้วให้รำยงำนกำร

ด ำเนินกำรทำง วินัยต่อผู้บังคับบัญชำที่มีต ำแหน่งเหนือผู้ด ำเนินกำรทำงวินัยและผู้ใด 

 ก.ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 ข. จเรต ำรวจแห่งชำติ และรองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

 ค. ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

  ง. ผู้บัญชำกำร 

ตอบ ก. มำตรำ ๙๑ เมื่อผู้บังคับบัญชำได้ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดแล้ว ให้

รำยงำนกำรด ำเนินกำรทำง วินัยต่อผู้บังคับบัญชำที่มีต ำแหน่งเหนือผู้ด ำเนินกำรทำงวินัยและผู้

บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ   

 

67.ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดถูกสอบสวนในกรณีกำรกระท ำควำมผดิวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือมีกรณี

ที่ถูกช้ีมูล ควำมผดิตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร

ทุจริตไว้แล้ว แม้ต่อมำข้ำรำชกำรต ำรวจผู้นั้น จะออกจำกรำชกำรไปแล้วกใ็ห้ท ำกำรสอบสวน

ต่อไปได้แต่ต้องด ำเนินกำรสอบสวนให้แล้วเสรจ็ภำยในเวลำเท่ำใดนับแต่วันออกจำกรำชกำร   

  ก. 1 เดือน ข. 3เดือน ค. 6 เดือน ง. 1 ปี 

ตอบ ง. 1 ปี 

 

68.ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวินัยอย่ำงร้ำยแรงจนถูกตั้งกรรมกำร

สอบสวน หรือ ต้องหำว่ำกระท ำควำมผดิอำญำหรือถูกฟ้องคดีอำญำ เว้นแต่เป็นควำมผดิที่ได้

กระท ำโดยประมำทหรือควำมผดิลหุโทษ ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชำอื่น

ตำมที่ก ำหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอ ำนำจสั่งอย่ำงไร 

 ก.พักรำชกำรหรือสั่งให้ออกจำกรำชกำร ไว้ก่อน 

 ข.ปฎิบัติกำรต่อจนกว่ำจะสอบสวนรู้ ข้อเทจ็จริง 

 ค.ไล่ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 

 ง.พักรำชกำรหรือสั่งให้ออกจำกรำชกำรทนัท ี

ตอบ ก. ก.พักรำชกำรหรือสั่งให้ออกจำกรำชกำร ไว้ก่อน 

 

 

 

 



69.ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดมีกรณีที่อำจถูกสบืสวนหรือสอบสวนว่ำมีกำรกระท ำผดิวินัยแต่ได้

ออกจำก รำชกำรก่อนด ำเนินกำรสบืสวนหรือสอบสวน หำกภำยหลังได้กลับเข้ำรับรำชกำรใหม่

ภำยในเวลำเท่ำใด ให้ผู้บังคับบัญชำหรือผู้มี อ ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ ด ำเนินกำรสั่งให้มีกำร

สบืสวนหรือสอบสวนต่อไป 

 ก. 1 ปี  ข. 3 ปี  ค. 4ปี  ง. 5 ปี 

ตอบ ง. 5 ปี 

 

70.ข้ำรำชกำรต ำรวจออกจำกรำชกำรเมื่อใด 

 ก. ตำย   

  ข. พ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำร   

  ค. ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  

 ง.ถูกทุกข้อ  

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ  

 

71.ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร ให้ยื่นหนังสอืขอลำออกต่อ

ผู้บังคับบัญชำคนใด 

  ก.เหนือขึ้น ไปช้ันหนึ่ง 

  ข.เหนือขึ้น สองล ำดับ 

  ค.หัวหน้ำสถำนี 

  ง.ผู้บังคับกำรจังหวัด 

ตอบ ก.เหนือขึ้น ไปช้ันหนึ่ง 

 

72.ผู้บังคับบัญชำอื่นตำมที่ก ำหนดในระเบียบ ก.ตร.  เหน็ว่ำจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์แก่รำชกำร 

จะยับยั้งกำรลำออกไว้เป็นเวลำไม่เกนิเวลำใดนับแต่วันขอลำออกกไ็ด้   หลักเกณฑแ์ละวิธกีำร

เกี่ยวกบักำรลำออก กำรพิจำรณำอนุญำตให้ลำออกและกำรยับย้ังกำรลำออกจำกรำชกำร  ให้

เป็นไปตำมที่ก ำหนดในระเบียบ ก.ตร. 

  ก. 1 เดือน ข. 3เดือน ค. 6 เดือน ง. 1 ปี 

ตอบ ข. 3เดือน 

 

 

 



73.กรณีใดที่ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ มีอ ำนำจสั่งให้ข้ำรำชกำรต ำรวจออกจำกรำชกำรเพ่ือ

รับบ ำเหนจ็บ ำนำญ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรได้ แต่ในกำรสั่งให้ออก

จำกรำชกำรเพ่ือรับบ ำเหนจ็บ ำนำญเหตุทดแทน นอกจำก ให้ท ำได้ในกรณีที่ระบุไว้ในมำตรำ

อื่นแห่งพระรำชบัญญัติน้ีหรือในกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรแล้ว  

  ก.เมื่อข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดไม่สำมำรถปฏบิัติรำชกำรให้มีประสทิธภิำพ และเกดิ

ประสทิธิผลในระดับอนัเป็นที่ พอใจของทำงรำชกำร ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ก ำหนด

ในกฎ ก.ตร.   

  ข.เมื่อข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดเจบ็ป่วยไม่อำจปฏบิัติหน้ำที่รำชกำรของตนได้โดย

สม ่ำเสมอ    

  ค. เมื่อข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดสมัครไปปฏบิัติงำนใด ๆ ตำมควำมประสงค์ของทำง

รำชกำร 

  ง.ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 

  มำตรำ ๑๐๐ ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ มีอ ำนำจสั่งให้ข้ำรำชกำรต ำรวจออกจำก

รำชกำรเพ่ือรับบ ำเหนจ็บ ำนำญ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรได้ แต่ในกำร

สั่งให้ออกจำกรำชกำรเพ่ือรับบ ำเหนจ็บ ำนำญเหตุทดแทน นอกจำก ให้ท ำได้ในกรณีที่ระบุไว้

ในมำตรำอื่นแห่งพระรำชบัญญัติน้ีหรือในกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรแล้ว ให้

ท ำได้ใน กรณีต่อไปนี้ ด้วย คือ   

  (๑) เมื่อข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดเจบ็ป่วยไม่อำจปฏบัิติหน้ำที่รำชกำรของตนได้โดย

สมํ่ำเสมอ    

 (๒) เมื่อข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดสมัครไปปฏบิัติงำนใด ๆ ตำมควำมประสงค์ของทำง

รำชกำร    

 (๓) เมื่อข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดขำดคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๔๘ (๑) (๔) (๕) หรือ

ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ ต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร.   

  (๔) เมื่อข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดไม่สำมำรถปฏบิัติรำชกำรให้มีประสทิธภิำพ และเกดิ

ประสทิธิผลในระดับอนัเป็นที่ พอใจของทำงรำชกำร ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ก ำหนด

ในกฎ ก.ตร.   

 

 

 

 



74.ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่ำวหำ หรือมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำหย่อนควำมสำมำรถใน

อนัที่จะ ปฏบัิติหน้ำที่รำชกำร บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกบั

ต ำแหน่งในอนัที่จะปฏบัิติหน้ำที่รำชกำร และ ผู้บังคับบัญชำต ำแหน่งต้ังแต่………………เหน็ว่ำ

กรณีมีมูล ถ้ำให้ผู้นั้นรับรำชกำรต่อไปจะเป็นกำร เสยีหำยแก่รำชกำร กใ็ห้ผู้มีอ ำนำจดังกล่ำว

สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนโดยไม่ชักช้ำ 

  ก.ผู้บังคับกำร  

  ข.ผู้บัญชำกำร 

  ค.ผู้ก ำกบักำรหรือเทยีบเท่ำผู้ก ำกบักำรขึ้นไป 

  ง.ไม่มีข้อถูก 

ตอบ ค.ผู้ก ำกบักำรหรือเทยีบเท่ำผู้ก ำกบักำรขึ้นไป 

  มำตรำ ๑๐๑ ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่ำวหำ หรือมีเหตุอนัควรสงสยัว่ำหย่อน

ควำมสำมำรถในอนัที่จะ ปฏบัิติหน้ำที่รำชกำร บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรือประพฤติตนไม่

เหมำะสมกบัต ำแหน่งในอนัที่จะปฏบัิติหน้ำที่รำชกำร และ ผู้บังคับบัญชำต ำแหน่งต้ังแต่ผู้

ก ำกบักำรหรือเทยีบเทำ่ผู้ก ำกบักำรขึ้นไปเหน็ว่ำกรณีมีมูล ถ้ำให้ผู้นั้นรับรำชกำรต่อไปจะเป็น

กำร เสยีหำยแก่รำชกำร กใ็ห้ผู้มีอ ำนำจดังกล่ำวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนโดยไม่ชักช้ำ 

ในกำรสอบสวนนี้จะต้องแจ้ง  ข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำเท่ำที่

มีให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยำนกไ็ด้  และต้องให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำ

ช้ีแจงและน ำสบืแก้ข้อกล่ำวหำได้ด้วย เมื่อได้มีกำรสอบสวนแล้ว ถ้ำคณะกรรมกำรหรือผู้สั่ง 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเหน็ว่ำ สมควรให้ออกจำกรำชกำร กใ็ห้ผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรเสนอเร่ืองต่อผู้มีอ ำนำจตำม มำตรำ ๗๒ เพ่ือพิจำรณำสั่งให้ผู้นั้นออกจำก

รำชกำร เพ่ือรับบ ำเหนจ็บ ำนำญเหตุทดแทนได้   

  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือท ำกำรสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำตำม

มำตรำ ๘๖ ในเร่ืองที่จะต้อง สอบสวนตำมวรรคหน่ึง และคณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ 

๘๖ ได้สอบสวนไว้แล้ว ผู้มีอ ำนำจตำมวรรคหนึ่งจะใช้ส ำนวน กำรสอบสวนนั้นมำพิจำรณำ

ด ำเนินกำรโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมวรรคหนึ่งกไ็ด้   หลักเกณฑแ์ละ

วิธกีำรเกี่ยวกบักำรสอบสวนพิจำรณำ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร.   มำตรำ ๑๐๒ 

เมื่อข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวินัยอย่ำงร้ำยแรง และได้มกีำรสอบสวนตำม

มำตรำ  ๘๖ แต่ไม่ได้ควำมแน่ชัดว่ำผู้น้ันกระท ำผดิที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแต่มี

มลทนิหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนน้ัน  หำกจะให้รับรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสยีหำย

แก่รำชกำร กใ็ห้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ สั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรเพ่ือรับ บ ำเหนจ็บ ำนำญ

เหตุทดแทนได้ 



75.เมื่อข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุกในควำมผดิที่ได้กระท ำ

โดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ ซ่ึงยังไม่ถึงกบัจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หำก

จะให้รับรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสยีหำย  แก่รำชกำร กใ็ห้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ สั่งให้ผู้

นั้นออกจำกรำชกำรเพ่ือรับบ ำเหนจ็บ ำนำญเหตุทดแทนได้   มำตรำ ๑๐๔ ในกำรออกจำก

รำชกำรของข้ำรำชกำรต ำรวจต ำแหน่งต้ังแต่ผู้บังคับกำร พนักงำนสอบสวน ผู้เช่ียวชำญพิเศษ 

หรือต ำแหน่งเทยีบเท่ำขึ้นไป หำกเป็นกรณีกำรออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๙๗ ให้

นำยกรัฐมนตรีน ำควำม กรำบบังคมทูลเพ่ือทรงทรำบ 

  กำรพ้นจำกต ำแหน่งของข้ำรำชกำรต ำรวจ ต ำแหน่งผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ จเร

ต ำรวจแห่งชำติ และรอง  ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือต ำแหน่งเทยีบเท่ำ ให้น ำควำมกรำบ

บังคมทูลเพ่ือทรงมีพระบรมรำชโองกำรให้พ้นจำกต ำแหน่ง  เว้นแต่กรณีที่พ้นจำกต ำแหน่ง

เพรำะเร่ืองใด 

  ก.ทุจริต ข.ประพฤติมิชอบ 

  ค.ควำมตำย ง.ไล่ออก 

ตอบ ค.ควำมตำย 

 

76.กรณีถูกสั่งลงโทษภำคทณัฑ ์ทณัฑกรรม กกัยำม กกัขัง หรือตัดเงินเดือน ให้อุทธรณ์ค ำสั่ง

ดังกล่ำวต่อ ผู้บังคับบัญชำของผู้บังคับบัญชำที่สั่งลงโทษ แต่ในกรณีที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจ

แห่งชำติเป็นผู้สั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อใคร 

 ก. ก.ต.ช 

 ข. ผบ.ตร 

 ค. ก.ตร. 

  ง.ผู้บังคับบัญชำเหนือตนหนึ่งช้ัน 

ตอบ ค. ก.ตร. 

 

77.กรณีถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร ให้อุทธรณ์ค ำสั่ง

ดังกล่ำวต่อใคร 

 ก. ก.ต.ช 

 ข. ผบ.ตร 

 ค. ก.ตร. 



  ง.ผู้บังคับบัญชำเหนือตนหนึ่งช้ัน 

ตอบ ค. ก.ตร. 

 

78.ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้ผู้

นั้นมีสทิธ ิอุทธรณ์ได้ให้อุทธรณ์ภำยในกี่วันนับแต่วันทรำบค ำสั่ง  

  ก.15 วัน ข.30วัน ค.45วัน ง.60วัน 

ตอบ ข.30วัน 

 

79.ระยะเวลำกำรพิจำรณำอุทธรณ์ให้พิจำรณำให้แล้วเสรจ็ภำยในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับ 

อุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นตำมที่ก ำหนดในระเบียบ ก.ตร. ที่ท  ำให้กำรพิจำรณำไม่แล้วเสรจ็

ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว กใ็ห้ ขยำยระยะเวลำได้อกีไม่เกนิสองคร้ัง โดยแต่ละคร้ังจะต้องไม่

เกนิหกสบิวัน  หลักเกณฑแ์ละวิธกีำรอุทธรณ์ และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ให้เป็นไปตำมที่

ก ำหนดในกฎ ก.ตร.   

  ก.120 วัน ข.60วัน ค.240วัน ง.90วัน 

ตอบ 240 วัน 

 

80.ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดเหน็ว่ำผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจหน้ำที่ปฏบัิติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง

หรือไม่ปฏบิัติต่อ ตนให้ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย หรือเกดิจำกกำรปฏบิัติโดยมิชอบของ

ผู้บังคับบัญชำต่อตน ผู้นั้นอำจร้องทุกข์ต่อ ................... แล้วแต่กรณี เพ่ือขอให้แก้ไขได้ 

  ก.ผู้บังคับบัญชำหรือ ก.ตร. 

  ข.จเรต ำรวจแห่งชำติ 

  ค.ก.ต.ช. 

  ง.ผบ.ตร. 

ตอบ ก.ผู้บังคับบัญชำหรือ ก.ตร. 

 



81.ลักษณะ ชนิด และประเภทของเคร่ืองแบบต ำรวจ รวมทั้งกำรแต่งว่ำจะสมควรอย่ำงไร 

เมื่อไร และ โดยเงื่อนไขประกำรใดน้ัน ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน............ 

  ก.กฎกระทรวง  ข.กฎ ก.ตร.  

  ค.ระเบียบ ตร.  ประกำศ ตร. 

ตอบ ก.กฎกระทรวง  

 

82.ในกำรแสดงภำพยนตร์ ละคร หรือกำรแสดงอื่นใดท ำนองเดียวกนัที่ประสงค์จะเผยแพร่ต่อ 

สำธำรณชน หำกผู้แสดงประสงค์จะแต่งเคร่ืองแบบต ำรวจ หรือแต่งกำยโดยใช้เคร่ืองแต่งกำย

คล้ำยเคร่ืองแบบต ำรวจ ให้ผู้ซ่ึงมี หน้ำที่รับผดิชอบกำรแสดงน้ันหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมำยแจ้ง

ต่อใครที่จะท ำกำรแสดงเช่นว่ำน้ันทรำบ  ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

  ก.หัวหน้ำสถำนีท้องที่  ข.ผู้กบักบัท้องที่น้ัน 

  ค.พนังงำนสอบสวน  ง.ผู้บังคับกำรจังหวัด 

ตอบ ก.หัวหน้ำสถำนีท้องที่ 

 

83.ให้จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เรียกว่ำ “กองทุนเพ่ือกำร

สบืสวนและ สอบสวนคดีอำญำ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร 

  ก.สนับสนุนงำนสบืสวนและสอบสวนป้องกนัปรำบปรำมคดีอำญำ 

  ข.สนับสนุนงำนสบืสวนและสอบสวนคดีอำญำ   

  ค.งำนสบืสวนและสอบสวนคดีอำญำ   

  ง.ช่วยเหลืองำนสบืสวนและสอบสวนคดีอำญำ   

  ตอบ ข.สนับสนุนงำนสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ   

 

84.ให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดท ำงบกำรเงินและบัญชี ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภำยใน

กี่วันนับแต่วันสิ้นปีปฏทินิทุกปี   

  ก.120 วัน ข.60วัน ค.240วัน ง.90วัน 



ตอบ ก.120 วัน 

 มำตรำ ๑๑๗ ให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดท ำงบกำรเงินและบัญชี ส่งผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบภำยในหนึ่งร้อย ย่ีสบิวันนับแต่วันสิ้นปีปฏทินิทุกปี   

  ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วท ำรำยงำน

ผลกำรสอบบัญชีของกองทุน เสนอต่อ ก.ต.ช. และกระทรวงกำรคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


