
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎ ก.ตร. 
ว่าด้วยการแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๗ 

แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกกฎ ก.ตร. ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑๑  กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๒  กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับในการคัดเลือก การทําความตกลงกัน การให้

ความเห็นชอบและการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับจเรตํารวจแห่งชาติ
และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับหมู่ 

 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติหรือการดําเนินการ

อ่ืนใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วในกฎ ก.ตร. นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับกฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้กฎ ก.ตร. นี้แทน 
 
ข้อ ๔  ในกฎ ก.ตร. นี้ 
“หน่วย” หมายความว่า สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและกองบัญชาการ

หรือเทียบเท่าที่มิได้สังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
“หน่วยงาน” หมายความว่า กองบัญชาการหรือเทียบเท่าในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติ หรือกองบังคับการหรือเทียบเท่าหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่อยู่ในสังกัดของ
หน่วยที่มีหัวหน้าไม่ตํ่ากว่าระดับรองผู้บังคับการ  ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงกองบังคับการใน
กองบัญชาการหรือเทียบเท่าในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

“ภูมิภาค” หมายความว่า อาณาบริเวณที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล หรือแต่ละตํารวจภูธรภาค 

“ตําแหน่งเฉพาะทาง” หมายความว่า ตําแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ในกลุ่มงานเทคนิค ตําแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม - ลดได้ในตัวเอง รวมถึงตําแหน่งอื่นตามที่สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติกําหนด 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๓ ก/หน้า ๑๐/๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“ผู้มีอํานาจ” หมายความว่า ผู้มีอํานาจคัดเลือกหรือแต่งต้ังตามมาตรา ๕๓ แห่ง
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“ตําแหน่งต้ังแต่ระดับจเรตํารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงมาถึง
ผู้บังคับหมู่” ให้หมายความรวมถึง ตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ตร. 

“ลําดับอาวุโส” หมายความว่า การจัดลําดับอาวุโสซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ข้อ ๕  ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ

คัดเลือกหรือแต่งต้ังได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎ ก.ตร. นี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
ข้อ ๖  การคัดเลือกหรือแต่งต้ังข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ให้คํานึงถึง

หน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลทุกข์สุขของราษฎรเป็นสําคัญ โดยยึดในหลักการที่ว่า ทุกพ้ืนที่ใน
ราชอาณาจักรไทยจําเป็นที่ข้าราชการตํารวจมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติราชการทั้งสิ้น จึงให้ผู้มีอํานาจ
สามารถดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งต้ังข้าราชการตํารวจไปดํารงตําแหน่งในลักษณะงานหรือพื้นที่อ่ืน
ที่ต่างจากเดิมได้ เพื่อให้ข้าราชการตํารวจเกิดการเรียนรู้ การทํางานรอบด้าน หรือพื้นที่ที่หลากหลาย
อันจะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
 

ข้อ ๗  ให้มีการคัดเลือกหรือแต่งต้ังข้าราชการตํารวจเป็นสองวาระดังนี้ 
(๑) วาระที่ ๑ เรียกว่า “วาระประจําปี” ให้ดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งต้ัง

ข้าราชการตํารวจดังนี้ 
(ก) ตําแหน่งระดับผู้บังคับการถึงจเรตํารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตํารวจ

แห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคมของทุกปี 
(ข) ตําแหน่งระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ 

พฤศจิกายนของทุกปี 
(ค) ตําแหน่งระดับรองสารวัตรลงมา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของทุกปี 

(๒) วาระที่ ๒ เรียกว่า “วาระเดือนเมษายน” ให้ดําเนินการคัดเลือกแต่งต้ัง
ข้าราชการตํารวจภายหลังจากการคัดเลือกแต่งต้ังตามข้อ ๗ (๑) (ก) โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ 
เมษายนของทุกปีดังนี้ 

(ก) ตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือทดแทนกันตามข้อ ๒๘ (๕) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ข) ตําแหน่งระดับผู้บังคับการขึ้นไปที่ ว่างอยู่หรือทดแทนกัน รวมถึงการ
คัดเลือกแต่งต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตําแหน่งเท่าเดิม 

การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจตามข้อ ๗ (๑) (ข) และ (ค) นอกวาระประจําปีจะ
กระทํามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นต้องดําเนินการแต่งต้ังซึ่งไม่อาจรอวาระประจําปีได้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก่อน 

การคัดเลือกหรือการแต่งต้ังที่ได้เริ่มดําเนินการแต่ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเสนอ ก.ตร. เพื่อขอรับความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดําเนินการ
และไม่ถือว่าการดําเนินการที่ทํามาแล้วต้องเสียไป 
 

ข้อ ๘  ให้ข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งระดับรองผู้บังคับการลงมา แจ้ง
ภูมิลําเนาและจังหวัดที่ครอบครัวพักอาศัยตามรูปแบบที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนดไปยังหัวหน้า
หน่วยต้นสังกัดภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคมของทุกปี 

ในกรณีที่ผู้ใดไม่ได้แจ้งภูมิลําเนาและจังหวัดที่ครอบครัวพักอาศัย หรือไม่ได้แจ้ง
เปลี่ยนแปลงสถานที่ไปจากท่ีได้แจ้งไว้เดิมภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นมีภูมิลําเนา
และจังหวัดที่ครอบครัวพักอาศัย ณ ที่อยู่ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือตามที่อยู่ที่ได้
แจ้งไว้เดิม แล้วแต่กรณี โดยไม่ประสงค์ที่จะโต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิจากผู้บังคับบัญชา 
 

ข้อ ๙  ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติและหน่วยจัดทําลําดับอาวุโสของข้าราชการ
ตํารวจประกาศให้ข้าราชการตํารวจในสังกัดทราบโดยท่ัวกันล่วงหน้าก่อนที่จะดําเนินการคัดเลือกหรือ
แต่งต้ัง  ทั้งนี้ ให้ข้าราชการตํารวจที่เห็นว่าลําดับอาวุโสไม่ถูกต้อง สามารถยื่นเรื่องต่อผู้มีอํานาจให้
พิจารณาทบทวนได้ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันประกาศอาวุโส หากพ้นกําหนดให้ถือว่าข้าราชการตํารวจ
ผู้นั้นไม่ประสงค์ที่จะโต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิจากผู้บังคับบัญชา 
 

ข้อ ๑๐  การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ให้นับดังนี้ 
(๑) ข้าราชการตํารวจที่ได้รับการแต่งต้ังตามข้อ ๗ (๑) ให้นับวาระการแต่งต้ังในปี

ถัดไปเป็นหนึ่งปี ไม่ว่าการแต่งต้ังจะมีผลเมื่อใด 
(๒) ข้าราชการตํารวจที่ได้รับการแต่งต้ังตามข้อ ๗ (๒) ให้นับวาระการแต่งต้ังเดือน

เมษายนในปีถัดไปเป็นหนึ่งปี ไม่ว่าการแต่งต้ังจะมีผลเมื่อใด 
(๓) ข้าราชการตํารวจที่ได้รับการแต่งต้ังนอกเหนือจากข้อ ๗ (๑) และ (๒) ให้นับ

แบบวันชนวัน 
(๔) ข้าราชการตํารวจที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังหรือแต่งต้ังเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตร

ครั้งแรก หากนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรถึงวันที่ ๓๐ กันยายน มี
ระยะเวลารวมแล้วไม่น้อยกว่าแปดเดือน ให้นับเป็นหนึ่งปี 

(๕) ข้าราชการตํารวจที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติรับโอนมาหรือบรรจุข้าราชการ
ประเภทอื่นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจในระดับรองสารวัตร ให้นับระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งระดับรองสารวัตร ต้ังแต่วันที่ผู้นั้นเป็นข้าราชการชั้นตรีหรือระดับสามหรือประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการหรือข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สําหรับการรับโอนมาหรือบรรจุข้าราชการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประเภทอื่นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจในระดับอ่ืน ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งใน
ระดับนั้นต้ังแต่วันที่รับโอนหรือบรรจุกลับ แล้วแต่กรณี 
 

ข้อ ๑๑  การนับจํานวนตําแหน่งว่างในแต่ละระดับตําแหน่งเพื่อนํามาคํานวณ
สัดส่วนจํานวนตําแหน่งในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นเรียงตามลําดับอาวุโส ให้คํานวณจาก
จํานวนตําแหน่งว่างอันเกิดจากการเกษียณอายุราชการ ลาออก เสียชีวิต ไล่ออก ปลดออก การ
กําหนดตําแหน่งใหม่ เป็นต้น ซึ่งเป็นตําแหน่งว่างที่มีอยู่จริง ณ วันที่ผู้มีอํานาจจัดทําบัญชีข้อมูลผู้
เหมาะสมเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นตามหมวด ๓ ส่วนที่ ๑  ทั้งนี้ ในวันที่มีการประชุม ก.ตร. พิจารณาให้
ความเห็นชอบหรือวันที่ผู้มีอํานาจแต่งต้ังสั่งแต่งต้ัง แล้วแต่กรณี หากมีตําแหน่งว่างเพิ่มขึ้นก็ให้นํามา
คํานวณสัดส่วนจํานวนตําแหน่งในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นด้วย โดยหมายความรวมถึงจํานวน
ตําแหน่งว่างที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนตําแหน่งทดแทนกันด้วย  ทั้งนี้ ไม่ให้หมายความรวมถึงตําแหน่ง
เฉพาะทาง 

การนับจํานวนตําแหน่งว่างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีผู้ดํารงตําแหน่งเฉพาะทางที่ได้รับ
การเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุดในหน่วยแล้ว หากผู้นั้นได้รับการแต่งต้ังเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น
ในกลุ่มอาวุโส ตําแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่มิให้นํามานับเป็นตําแหน่งว่างตามวรรคหนึ่ง 

ตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมถึงตําแหน่งที่จะคัดเลือกแต่งต้ัง
ทดแทนตําแหน่งตามข้อ ๒๘ (๕) มิให้นํามานับเป็นตําแหน่งว่างเพื่อนํามาคํานวณสัดส่วนจํานวน
ตําแหน่งในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นตามวรรคหนึ่ง 
 

ข้อ ๑๒  การแต่งต้ังในวาระประจําปีเดียวกันสําหรับตําแหน่งระดับใดไม่ว่าคําสั่งจะมี
ผลเมื่อใด ให้ถือว่าผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนั้นมีอาวุโสในกลุ่มเดียวกัน 

 
ข้อ ๑๓  เมื่อผู้มีอํานาจแต่งต้ังมีคําสั่งแต่งต้ังแล้ว ให้ส่งสําเนาคําสั่งไปยังสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ (ผ่านสํานักงานกําลังพล) โดยไม่ชักช้า 
ข้าราชการตํารวจผู้ใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแต่งต้ังตามกฎ ก.ตร. นี้ 

หากประสงค์จะใช้สิทธิร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้
ร้องทุกข์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 
 

ข้อ ๑๔  การคัดเลือกหรือแต่งต้ังที่มิได้เป็นไปตามกฎ ก.ตร. นี้ จะกระทํามิได้เว้นแต่
จะได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. 

 
ข้อ ๑๕  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาการตีความตามกฎ ก.ตร. นี้ ให้เสนอ ก.ตร. 

พิจารณาวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ ก.ตร. ให้เป็นที่สุด 
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกหรือแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

การคัดเลือกหรือแต่งต้ังเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น 
   

 
ข้อ ๑๖  การคัดเลือกหรือแต่งต้ังข้าราชการตํารวจเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นต้ังแต่ระดับ

จเรตํารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงมาถึงระดับสารวัตร ให้ผู้มีอํานาจพิจารณา
จากผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

ระดับตําแหน่ง ยศ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
ในแต่ละระดับไม่น้อยกว่า 

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เลื่อนเป็น จตช. 
และรอง ผบ.ตร. 

พล.ต.ท. ๑ ปี 

ผบช. เลื่อนเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท. ๑ ปี 
รอง ผบช. เลื่อนเป็น ผบช. พล.ต.ต. ๑ ปี 
ผบก. เลื่อนเป็น รอง ผบช. พล.ต.ต. ๒ ปี 
รอง ผบก. เลื่อนเป็น ผบก. พ.ต.อ. 

ซึ่งได้รับอัตราเงินเดือน 
พ.ต.อ. (พิเศษ) 

๕ ปี และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนยศเป็น 

พล.ต.ต. 
ผกก. เลื่อนเปน็ รอง ผบก. พ.ต.อ. ๕ ปี 
รอง ผกก. เลื่อนเป็น ผกก. พ.ต.ท. ๔ ปี 
สว. เลื่อนเป็น รอง ผกก. พ.ต.ท. ๖ ปี 
รอง สว. เลื่อนเป็น สว. ร.ต.อ. ๗ ปี 

การคัดเลือกแต่งต้ังข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อจากข้าราชการตํารวจที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการ และรองผู้บังคับการ แล้วแต่กรณี ที่มีระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง และจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุต้ังแต่ห้าสิบเก้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีเวลา
ราชการเหลือไม่เกินหกเดือน 

ในกรณีที่เป็นการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นในตําแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม - ลดได้ใน
ตัวเองทุกกรณีให้มีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 

 
ข้อ ๑๗  ข้าราชการตํารวจที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติรับโอนมาหรือได้รับการบรรจุ

และแต่งต้ังกลับเข้ารับราชการ จะต้องดํารงตําแหน่งในระดับเดียวกับตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งต้ังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกหรือแต่งต้ังเลื่อน
ตําแหน่งสูงขึ้นได้  ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับผู้ที่ได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการในกรณีดังนี้ 

(๑) การบรรจุเฉพาะผู้ที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้า
รับราชการตามมาตรา ๖๓ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) การบรรจุผู้ที่ลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกต้ังกรณีต่าง ๆ กลับเข้ารับ
ราชการตามมาตรา ๖๓ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๓) การให้กลับเข้ารับราชการตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๔) ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขคําสั่ง 
 

ส่วนที่ ๒ 
การคัดเลือกแต่งต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตําแหน่งเท่าเดิม 

   
 

ข้อ ๑๘  ข้าราชการตํารวจระดับรองผู้บังคับการลงมาที่จะร้องขอรับการแต่งต้ัง
สับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตําแหน่งเท่าเดิม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่าสองปี 
(๒) ดํารงตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการตํารวจครั้งแรกหรือแต่งต้ัง

เลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตรครั้งแรกไม่น้อยกว่าสองปี 
(๓) ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขท้ายคําสั่งบรรจุแต่งต้ังข้าราชการตํารวจครั้งแรก 
(๔) ไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
 
ข้อ ๑๙  เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หรือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการให้

ผู้มีอํานาจพิจารณาคัดเลือก หรือแต่งต้ังข้าราชการตํารวจสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตําแหน่งเท่า
เดิมตามความเหมาะสม 
 

ข้อ ๒๐  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสถานีตํารวจระดับผู้กํากับการ เมื่อดํารงตําแหน่ง
เดียวติดต่อกันครบสี่ปี ให้แต่งต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดํารงตําแหน่งอื่นทุกราย 

สําหรับข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่ง ที่จะครบกําหนดระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งนอกวาระประจําปีให้ดําเนินการในวาระประจําปีถัดไป 
 

ข้อ ๒๑  การคัดเลือกหรือแต่งต้ังข้าราชการตํารวจที่หมดความจําเป็นในการประจํา
หรือหมดเหตุในการสํารองราชการ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือปลดออกจากราชการ หรือไล่ออก
ที่ไม่ต้องตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมของข้าราชการตํารวจผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยอ่ืนประสงค์รับตัวผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งในหน่วยของตนก็
ให้ทําความตกลงกัน 

(๒) ให้ดําเนินการในโอกาสแรกที่มีตําแหน่งในระดับเดียวกันกับตําแหน่งเดิมว่างหาก
ตําแหน่งที่ว่างอยู่ไม่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังหรือไม่มีความเหมาะสมให้
แต่งต้ังผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและหรือมีความเหมาะสมไปดํารง
ตําแหน่งที่ว่างแล้ว จึงแต่งต้ังผู้ที่รอการแต่งต้ังไปดํารงตําแหน่งแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) หากหน่วยต้นสังกัดเดิมของข้าราชการตํารวจผู้นั้นไม่มีตําแหน่งว่างรองรับและ
ไม่มีหน่วยอ่ืนประสงค์จะรับตัวผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งในสังกัด ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพิจารณา
ตําแหน่งว่างในหน่วยอ่ืนเพื่อใช้รองรับการแต่งต้ังได้ตามความเหมาะสมและให้หัวหน้าหน่วยที่
เกี่ยวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น 
 

ข้อ ๒๒  การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาศึกษาตาม
โครงการ หากไม่มีกรณีที่ต้องดําเนินการตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตํารวจประจํา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือส่วนราชการใดหรือสํารองราชการในส่วนราชการใด ให้ดําเนินการ
แต่งต้ังข้าราชการตํารวจผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งตามโครงการที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาศึกษาทันที
ที่สามารถดําเนินการได้ และผู้นั้นจะต้องดํารงตําแหน่งตามโครงการไม่น้อยกว่าสองปี จึงจะแต่งต้ังไป
ดํารงตําแหน่งอื่นได้ 

ทั้งนี้ หากตําแหน่งตามโครงการมีผู้ครองอยู่ ให้แต่งต้ังหรือเสนอขอแต่งต้ังผู้ครอง
ตําแหน่งไปดํารงตําแหน่งอื่น เพื่อจะได้แต่งต้ังผู้ที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาศึกษาไปดํารงตําแหน่ง
แทน 

 
หมวด ๓ 

วิธีปฏิบัติในการดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งต้ัง 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

การจัดทําบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น 
   

 
ข้อ ๒๓  การจัดทําบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ระดับผู้บังคับการถึงผู้บัญชาการ ให้หัวหน้าหน่วยในกองบัญชาการที่มิได้สังกัด

สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติเป็นผู้จัดทําบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเสนอไปยังผู้มีอํานาจคัดเลือก 

(๒) ระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
และที่มิได้สังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้จัดทําบัญชีข้อมูล
ผู้เหมาะสมเสนอไปยังผู้มีอํานาจแต่งต้ัง 

(๓) ส่วนราชการอย่างอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ที่มีระดับตํ่ากว่ากองบังคับการหรือ
เทียบเท่าลงมาและข้าราชการตํารวจที่ขึ ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วย ให้หัวหน้าหน่วยนั้นจัดทําบัญชี
ข้อมูลผู้เหมาะสมเสนอไปยังผู้มีอํานาจแต่งต้ัง 

 
ข้อ ๒๔  การพิจารณาผู้เหมาะสมที่จะได้รับการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นต้ังแต่ระดับ

สารวัตรถึงผู้บัญชาการตามข้อ ๒๓ ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงอาวุโส ประวัติการรับราชการ ผลการ
ปฏิบัติงานความประพฤติ และความรู้ความสามารถประกอบกัน  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่
สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

วิธีดําเนินการแต่งต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตําแหน่งเท่าเดิม 
   

 
ข้อ ๒๕  ข้าราชการตํารวจที่ประสงค์จะร้องขอรับการแต่งต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนใน

ระดับตําแหน่งเท่าเดิม ให้ย่ืนคําร้องขอรับการแต่งต้ังพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน และให้หัวหน้าหน่วยนั้นพิจารณามีความเห็น แล้วให้ผู้มีอํานาจแต่งต้ัง
ที่ประสงค์จะแต่งต้ังเป็นผู้สั่งแต่งต้ัง 

ในกรณีที่มีข้าราชการตํารวจร้องขอรับการแต่งต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดํารง
ตําแหน่งในหน่วยอ่ืนระหว่างกัน หากผู้มีอํานาจประสงค์จะแต่งต้ังให้ทําความตกลงกัน แล้วให้ผู้มี
อํานาจแต่งต้ังพิจารณาแต่งต้ังไปดํารงตําแหน่งที่เหมาะสมภายในหน่วยที่ร้องขอ 

ในกรณีที่ผู้มี อํานาจแต่งต้ังเห็นว่าข้าราชการตํารวจที่ร้องขอรับการแต่งต้ังมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑๘ ให้ยุติการพิจารณา หรือหากมีเหตุผลความจําเป็นก็ให้ขอรับความ
เห็นชอบจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

ทั้งนี้ คําร้องที่ขอรับการแต่งต้ังจะใช้พิจารณาในวาระการแต่งต้ังนั้นเพียงคราวเดียว
เท่านั้น 

 
ข้อ ๒๖  ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยเห็นว่าจําเป็นต้องแต่งต้ังข้าราชการตํารวจระดับรอง

ผู้บังคับการลงมาตามข้อ ๑๙ ระหว่างหน่วย ผู้มีอํานาจแต่งต้ังอาจแต่งต้ังไปดํารงตําแหน่งในหน่วยที่มี
ที่ทําการในภูมิภาคเดียวกันหรือภูมิภาคตามภูมิลําเนาของตนเองหรือภูมิภาคท่ีครอบครัวต้ังอยู่ก็ได้ 

สําหรับการแต่งต้ังข้าราชการตํารวจที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขท้ายคําสั่งบรรจุแต่งต้ัง
ข้าราชการตํารวจครั้งแรก หรือดํารงตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการตํารวจครั้งแรก
หรือแต่งต้ังเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน หรือชั้นสัญญาบัตรครั้งแรกไม่น้อยกว่าสองปี 
หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาปรับให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้ขอรับความเห็นชอบจาก
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
 

ข้อ ๒๗  การแต่งต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนของผู้ดํารงตําแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม – ลด 
ได้ในตัวเองหากมีการกําหนดเป็นการเฉพาะก็ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 

 
ส่วนที่ ๓ 

วิธีการคัดเลือกหรือแต่งต้ังของผู้มีอํานาจ 
   

 
ข้อ ๒๘  การคัดเลือกหรือแต่งต้ังข้าราชการตํารวจเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นให้พิจารณา

ดังนี้ 
(๑) ข้าราชการตํารวจที่จะคัดเลือกแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต้ังแต่ระดับจเรตํารวจ

แห่งชาติและรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงมาถึงระดับผู้บังคับการ ให้พิจารณาเรียงตามลําดับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อาวุโสจํานวนร้อยละสามสิบสามของจํานวนตําแหน่งว่างในแต่ละระดับตําแหน่งในภาพรวมของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

(๒) ข้าราชการตํารวจที่จะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต้ังแต่ระดับรองผู้บังคับการลง
มาถึงระดับสารวัตร ให้พิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสจํานวนร้อยละสามสิบสามของจํานวนตําแหน่ง
ว่างในแต่ละระดับตําแหน่งของหน่วยนั้น  ทั้งนี้ ในการแต่งต้ังข้าราชการตํารวจดังกล่าว ให้ใช้บังคับกับ
การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งทั่วไปที่มิใช่ตําแหน่งเฉพาะทาง เว้นแต่ผู้นั้นได้ดํารง
ตําแหน่งระดับสูงสุดของตําแหน่งเฉพาะทางในหน่วยนั้นแล้ว 

สําหรับการแต่งต้ังข้าราชการตํารวจตาม (๒) ให้ดํารงตําแหน่งเฉพาะทาง ให้
พิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสจํานวนร้อยละสามสิบสามของจํานวนตําแหน่งว่างหรือกรอบตําแหน่ง
ว่างในแต่ละระดับตําแหน่งตามลักษณะหน้าที่หรือลักษณะงานของตําแหน่งนั้น ๆ เว้นแต่เป็นการ
แต่งต้ังเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นตามกรอบตําแหน่งว่างที่มีการกําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตามนั้น 

(๓) ตําแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาตาม (๑) และ (๒) ให้ถือว่าผู้เหมาะสมที่จะ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นทุกราย เป็นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาโดยเท่าเทียมกัน 

การพิจารณาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้พิจารณาคัดเลือกหรือ
แต่งต้ังได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏอยู่ในบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเท่านั้น ยกเว้นการคัดเลือกหรือ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติขึ้นไป นายเวร ผู้ช่วยนายเวร หรือ
นายตํารวจราชสํานักประจํา หรือเป็นการคัดเลือกหรือแต่งต้ังนายเวร ผู้ช่วยนายเวร หรือนายตํารวจ
ราชสํานักประจําเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น 

การคํานวณจํานวนตําแหน่งตาม (๑) และ (๒ ) ให้ถือจํานวนเต็มที่คํานวณได้เป็น
สัดส่วนจํานวนตําแหน่งการพิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสของผู้เหมาะสม  ทั้งนี้ มิให้ปัดเศษทศนิยม
เป็นจํานวนเต็ม 

ในกรณีที่เป็นการแต่งต้ังเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นระดับรองผู้บังคับการลงมาข้ามหน่วยให้
พิจารณาแต่งตั้งได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนตําแหน่งว่างตามข้อ ๑๑ ในแต่ละระดับของ
หน่วยผู้มีอํานาจสั่งแต่งต้ัง 

(๔) ข้าราชการตํารวจที่จะคัดเลือกแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ให้พิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสและมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ ๑๖ วรรคสองจนครบกรอบ
จํานวนตําแหน่ง 

(๕) ตําแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาตาม (๔) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
สามารถคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตํารวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมที่จะได้รับการ
เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น ให้ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ว่างและทดแทนกันได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกรอบจํานวนร้อยละห้าสิบของ
จํานวนตําแหน่งว่างในแต่ละระดับตําแหน่ง โดยมิให้ปัดเศษทศนิยมเป็นจํานวนเต็ม ข้าราชการตํารวจ
ผู้ใดที่ได้รับการคัดเลือกแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว เมื่อถึงวาระตามข้อ ๗ (๑) (ก) ให้ผู้มีอํานาจ
ดําเนินการคัดเลือกแต่งต้ังผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งอื่นทุกราย โดยห้ามมิให้คัดเลือกแต่งต้ังไปดํารง
ตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อให้รองรับการคัดเลือกแต่งต้ังผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๖ 
วรรคสอง 
 

ข้อ ๒๙  การแต่งต้ังนายเวรและหรือผู้ช่วยนายเวรของผู้บังคับบัญชาระดับผู้ช่วยผู้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติขึ้นไปและผู้บัญชาการประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือ
จเรตํารวจไปดํารงตําแหน่งอื่น ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีอํานาจพิจารณาจัดสรรตําแหน่งใน
หน่วยต่าง ๆ เพื่อใช้รองรับการแต่งต้ัง แล้วให้หน่วยที่เกี่ยวข้องแต่งต้ังไปดํารงตําแหน่งในสังกัดตาม
ขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยให้พิจารณาดังนี้ 

(๑) กรณีผู้บังคับบัญชาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น ให้แต่งต้ังผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งในหน่วย
เดิมเป็นลําดับแรก หากมีตําแหน่งไม่เพียงพอรองรับการแต่งต้ังหรือกระทบกับการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยเดิมให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพิจารณาจัดสรรตําแหน่งในหน่วยอ่ืนได้ตามความ
เหมาะสม 

(๒) กรณีผู้บังคับบัญชาพ้นจากราชการไม่ว่ากรณีใดให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
พิจารณาจัดสรรตําแหน่งในหน่วยต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม 

 
หมวด ๔ 

การทําความตกลงกัน 
   

 
ข้อ ๓๐  การทําความตกลงกันในการแต่งต้ังข้าราชการตํารวจระดับรองผู้บังคับการ

ลงมาให้หัวหน้าหน่วยระหว่างหน่วยต้นสังกัดกับหน่วยที่ประสงค์จะแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ ประสาน
ทําความตกลงกันให้ปรากฏเป็นหลักฐานไว้ 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ตร. ฉบับนี้ คือ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มี
คําสั่งที่ ๔๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และคําสั่งที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขมาตรา ๕๔ 
แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจแต่งต้ังและขั้นตอน
การปฏิบัติในการแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ ประกอบกับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแต่งต้ัง
ข้าราชการตํารวจอย่างเท่าเทียมกันสมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องเหมาะสมกับกฎหมาย
ในปัจจุบันและเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.ตร. ฉบับนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พรวิภา/จัดทํา 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


