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พระราชบัญญัติ
ตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ตํ า รวจแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) ของวรรคหนึ่ง
ของมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอก (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือน
ระดับ ส.๕
(๖) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๔
(๗) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๓
(๘) ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๒
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(๙) ข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก ร้อยตํารวจโท และร้อยตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือน
ระดับ ส.๑
(๑๐) ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๓
(๑๑) ข้าราชการตํารวจยศจ่าสิบตํารวจ อัตราเงินเดือนจ่าสิบตํารวจ (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือน
ระดับ ป.๒”
มาตรา ๔ ให้ ยกเลิ กความในวรรคสี่ แ ละวรรคห้ า ของมาตรา ๖๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๖๘/๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการตํารวจ
ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม ก.ตร. อาจกําหนดให้ข้าราชการตํารวจ
ได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจท้ายพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๗ ในวาระเริ่ มแรก ให้ป รั บ เงิน เดื อ นของข้ าราชการตํ า รวจที่ ไ ด้ รับ อยู่ เ ดิม เข้ า สู่
อัตราเงินเดือนในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
ให้ข้าราชการตํารวจระดับ พ.๑ ระดับ พ.๒ ระดับ ป.๑ ระดับ ป. ๒ ระดับ ป.๓ ระดับ ส.๑
ระดับ ส.๒ และระดับ ส.๓ ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับอยู่เดิมตามบัญชีอัตราเงินเดือน
ท้ายพระราชบัญญัตินี้อีกหนึ่งขั้น
มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราเงินเดือนของ
ข้ า ราชการตํ า รวจให้ เ หมาะสม เป็ น ธรรม และได้ ม าตรฐาน โดยคํ า นึ ง ถึ ง ค่ า ครองชี พ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการต่างประเภทกัน
และปัจจัยอื่นที่จําเป็น สมควรปรับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

