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กฎ ก.ตร.
ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๗
แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๔๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกกฎ ก.ตร. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับในการคัดเลือก การทําความตกลงกัน การให้ความเห็นชอบ
และการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับจเรตํารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับหมู่
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการ
ตํารวจระดับสารวัตรถึงจเรตํารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และกฎ ก.ตร.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๘
บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติหรือการดําเนินการอื่นใด
ในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วในกฎ ก.ตร. นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับกฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้กฎ ก.ตร. นี้แทน
ข้อ ๔ ในกฎ ก.ตร. นี้
“หน่วย” หมายความว่า สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และกองบัญชาการหรือเทียบเท่า
ที่มิได้สังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
“หน่วยงาน” หมายความว่า กองบัญชาการหรือเทียบเท่าในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
หรือกองบังคับการหรือเทียบเท่าหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่อยู่ในสังกัดของหน่วยที่มีหัวหน้า
ไม่ต่ํากว่าระดับรองผู้บังคับการ ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึง กองบังคับการในกองบัญชาการหรือเทียบเท่า
ในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
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“ภูมิภาค” หมายความว่า อาณาบริเวณที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
หรือแต่ละตํารวจภูธรภาค หรือศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
“ตําแหน่งเฉพาะทาง” หมายความว่า ตําแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในกลุ่มงานเทคนิค
ตําแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเอง รวมถึงตําแหน่งอื่นตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด
“ผู้มีอํานาจ” หมายความว่า ผู้มีอํานาจคัดเลือกหรือแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔
แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
“ตําแหน่งตั้งแต่ระดับจเรตํารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับหมู่”
หมายความรวมถึง ตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ตร.
“ลําดับอาวุโส” ให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๙/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๕ ให้ สํ านั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ สามารถกํ าหนดแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการคั ดเลื อกหรื อ
แต่งตั้งได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎ ก.ตร. นี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ให้คํานึงถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบในการดูแลทุกข์สุขของราษฎรเป็นสําคัญ โดยยึดในหลักการที่ว่า ทุกพื้นที่ในราชอาณาจักรไทย
จําเป็นที่ข้าราชการตํารวจมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติราชการทั้งสิ้น จึงให้ผู้มีอํานาจสามารถดําเนินการคัดเลือก
หรื อ แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการตํ า รวจไปดํ า รงตํ า แหน่ ง ในลั ก ษณะงานหรื อ พื้ น ที่ อื่ น ที่ ต่ า งจากเดิ ม ได้ เพื่ อ ให้
ข้าราชการตํารวจเกิดการเรียนรู้ การทํางานรอบด้าน หรือพื้นที่ที่หลากหลาย อันจะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
ข้อ ๗ ให้ มี ก ารคั ด เลื อ กหรื อ แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการตํ า รวจในทุ ก ระดั บ ตํ า แหน่ ง พร้ อ มกั น
ปีละหนึ่งครั้ง เรียกว่า “วาระประจําปี” โดยการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดําเนินการตามห้วงระยะเวลา
ของทุกปี ดังนี้
(๑) ตําแหน่งระดับผู้บังคับการถึงจเรตํารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม
(๒) ตําแหน่งระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
(๓) ตําแหน่งระดับรองสารวัตรลงมาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม
การแต่งตั้งนอกวาระประจําปีตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น
ต้องดําเนินการแต่งตั้งซึ่งไม่อาจรอวาระประจําปีได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก่อน
การคั ด เลื อ กหรื อ การแต่ ง ตั้ ง ที่ ไ ด้ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การแต่ ไ ม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาตามวรรคหนึ่ ง
ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเสนอ ก.ตร. เพื่อขอรับความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดําเนินการ
และไม่ถือว่าการดําเนินการที่ทํามาแล้วต้องเสียไป
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ข้อ ๘ ให้ข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งระดับรองผู้บังคับการลงมา แจ้งภูมิลําเนาและจังหวัด
ที่ครอบครัวพักอาศัยตามรูปแบบที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนดไปยังหัวหน้าหน่วยต้นสังกัดภายใน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี
ในกรณีที่ผู้ใดไม่ได้แจ้งภูมิลําเนาและจังหวัดที่ครอบครัวพักอาศัย หรือไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง
สถานที่ ไ ปจากที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ เ ดิ ม ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อ ว่ า ผู้ นั้ น มี ภู มิ ลํ า เนาและจั ง หวั ด
ที่ครอบครัวพักอาศัย ณ ที่อยู่ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้เดิม
แล้วแต่กรณี โดยไม่ประสงค์ที่จะโต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิจากผู้บังคับบัญชา
ข้อ ๙ ให้ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ แ ละหน่ ว ยจัด ทํ า ลํ า ดั บ อาวุ โ สของข้ า ราชการตํ า รวจ
ประกาศให้ข้าราชการตํารวจในสังกัดทราบโดยทั่วกันล่วงหน้าก่อนที่จะดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ให้ข้าราชการตํารวจที่เห็นว่าลําดับอาวุโสไม่ถูกต้องสามารถยื่นเรื่องต่อผู้มีอํานาจให้พิจารณาทบทวนได้
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันประกาศอาวุโส หากพ้นกําหนดให้ถือว่าข้าราชการตํารวจผู้นั้นไม่ประสงค์ที่จะโต้แย้ง
หรือเรียกร้องสิทธิจากผู้บังคับบัญชา
ข้อ ๑๐ การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ให้นับ ดังนี้
(๑) ข้าราชการตํารวจที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจําปีให้นับวาระการแต่งตั้งในปีถัดไปเป็นหนึ่งปี
ไม่ว่าการแต่งตั้งจะมีผลเมื่อใด
(๒) ข้าราชการตํารวจที่ได้รับการแต่งตั้งนอกวาระประจําปีให้นับแบบวันชนวัน
(๓) ข้าราชการตํารวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตรครั้งแรก
หากนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน มีระยะเวลา
รวมแล้วไม่น้อยกว่าแปดเดือน ให้นับเป็นหนึ่งปี
(๔) ข้าราชการตํารวจที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติรับโอนมาหรือบรรจุข้าราชการประเภทอื่น
กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจในระดับรองสารวัตร ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งระดับ
รองสารวัตร ตั้งแต่วันที่ผู้นั้นเป็นข้าราชการชั้นตรีหรือระดับสามหรือประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือ
ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สําหรับการรับโอนมาหรือบรรจุข้าราชการประเภทอื่นกลับเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตํารวจในระดับอื่น ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในระดับนั้นตั้งแต่วันที่รับโอนหรือ
บรรจุกลับ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ การนับจํานวนตําแหน่งว่างในแต่ละระดับตําแหน่งเพื่อนํามาคํานวณสัดส่วนจํานวน
ตําแหน่งในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นเรียงตามลําดับอาวุโส ให้คํานวณจากจํานวนตําแหน่งว่าง
อันเกิดจากการเกษียณอายุราชการ ลาออก เสียชีวิต ไล่ออก ปลดออก การกําหนดตําแหน่งใหม่ เป็นต้น
ซึ่งเป็นตําแหน่งว่างที่มีอยู่จริง ณ วันที่ผู้มีอํานาจแต่งตั้งจัดทําบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น
ตามหมวด ๓ บทที่ ๑ โดยหมายความรวมถึงจํานวนตําแหน่ งว่างที่เ กิดขึ้นจากการเลื่อ นตําแหน่ ง
ทดแทนกันด้วย ทั้งนี้ ไม่ให้หมายความรวมถึงตําแหน่งเฉพาะทาง
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การนับจํานวนตําแหน่งว่างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีผู้ดํารงตําแหน่งเฉพาะทางที่ได้รับการเลื่อน
ตําแหน่งสูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุดในหน่วยแล้ว หากผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นในกลุ่มอาวุโส
ตําแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่ มิให้นํามานับเป็นตําแหน่งว่างตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๒ การแต่งตั้งในวาระประจําปีเดียวกันสําหรับตําแหน่งระดับใดไม่ว่าคําสั่งจะมีผลเมื่อใด
ให้ถือว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนั้นมีอาวุโสในกลุ่มเดียวกัน
ข้อ ๑๓ เมื่อผู้มีอํานาจมีคําสั่งแต่งตั้งแล้ว ให้ส่งสําเนาคําสั่งไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(ผ่านสํานักงานกําลังพล) โดยไม่ชักช้า
ข้าราชการตํารวจผู้ใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแต่งตั้งตามกฎ ก.ตร. นี้ หากประสงค์
จะใช้สิทธิร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ร้องทุกข์ได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง
ข้อ ๑๔ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งที่มิได้เป็นไปตามกฎ ก.ตร. นี้ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ตร.
ข้อ ๑๕ ในกรณี มี ข้ อ สงสั ย หรื อ มี ปั ญ หาการตี ค วามตามกฎ ก.ตร. นี้ ให้ เ สนอ ก.ตร.
พิจารณาวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ ก.ตร. ให้เป็นที่สุด
หมวด ๒
หลักเกณฑ์การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ
บทที่ ๑
การคัดเลือกหรือแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น
ข้อ ๑๖ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นตั้งแต่ระดับจเรตํารวจแห่งชาติ
และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงมาถึงระดับสารวัตร ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
ระดับตําแหน่ง
ผู้ช่วย ผบ.ตร. เลื่อนเป็น จตช. และ
รอง ผบ.ตร.
ผบช. เลื่อนเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร.
รอง ผบช. เลื่อนเป็น ผบช.
ผบก. เลื่อนเป็น รอง ผบช.

ยศ

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
ในแต่ละระดับไม่น้อยกว่า

พล.ต.ท.

๑ ปี

พล.ต.ท.
พล.ต.ต.
พล.ต.ต.

๑ ปี
๑ ปี
๒ ปี
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ยศ

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
ในแต่ละระดับไม่น้อยกว่า

รอง ผบก. เลื่อนเป็น ผบก.

พ.ต.อ.
๕ ปี และมีคุณสมบัติ
ซึ่งได้รับอัตราเงินเดือน
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
พ.ต.อ. (พิเศษ)
การเลื่อนยศเป็น พล.ต.ต.
ผกก. เลื่อนเป็น 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
ในกรณีที่เป็นการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นในตําแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม - ลดได้ในตัวเองทุกกรณี
ให้มีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๗ ข้ า ราชการตํ า รวจที่ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ รั บ โอนมาหรื อ ได้ รั บ การบรรจุ แ ละ
แต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ จะต้องดํารงตําแหน่งในระดับเดียวกับตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นได้
ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับผู้ที่ได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการในกรณี ดังนี้
(๑) การบรรจุเฉพาะผู้ที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ
ตามมาตรา ๖๓ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) การบรรจุผู้ที่ลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งกรณีต่าง ๆ กลับเข้ารับราชการ
ตามมาตรา ๖๓ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) การให้กลับเข้ารับราชการตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๔) ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขคําสั่ง
บทที่ ๒
การคัดเลือกแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตําแหน่งเท่าเดิม
ข้อ ๑๘ ข้าราชการตํารวจระดับรองผู้บังคับการลงมาที่จะร้องขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ในระดับตําแหน่งเท่าเดิม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่าสองปี
(๒) ดํารงตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจครั้งแรกหรือแต่งตั้งเลื่อนชั้น
เป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตรครั้งแรกไม่น้อยกว่าสองปี
(๓) ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขท้ายคําสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตํารวจครั้งแรก
(๔) ไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
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ข้อ ๑๙ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หรือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้ผู้มีอํานาจ
พิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตําแหน่งเท่าเดิมตามความเหมาะสม
ข้อ ๒๐ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง หั ว หน้ า สถานี ตํ า รวจระดั บ ผู้ กํ า กั บ การ เมื่ อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เดี ย ว
ติดต่อกันครบสี่ปี ให้แต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดํารงตําแหน่งอื่นทุกราย
สําหรับข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่ง ที่จะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งนอกวาระ
ประจําปีให้ดําเนินการในวาระประจําปีถัดไป
ข้อ ๒๑ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจที่หมดความจําเป็นในการประจําหรือหมดเหตุ
ในการสํารองราชการให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือปลดออกจากราชการ หรือไล่ออก ที่ไม่ต้องตามมาตรา ๘๗
แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมของข้าราชการตํารวจผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ เว้นแต่ในกรณี
ที่ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยอื่นประสงค์รับตัวผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งในหน่วยของตนก็ให้ทําความตกลงกัน
(๒) ให้ดําเนินการในโอกาสแรกที่มีตําแหน่งในระดับเดียวกันกับตําแหน่งเดิมว่าง หากตําแหน่ง
ที่ว่างอยู่ไม่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือไม่มีความเหมาะสมให้แต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและหรือมีความเหมาะสมไปดํารงตําแหน่งที่ว่างแล้ว จึงแต่งตั้ง
ผู้ที่รอการแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งแทน
(๓) หากหน่วยต้นสังกัดเดิมของข้าราชการตํารวจผู้นั้นไม่มีตําแหน่งว่างรองรับและไม่มีหน่วยอื่น
ประสงค์จะรับตัวผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งในสังกัด ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพิจารณาตําแหน่งว่างในหน่วยอื่น
เพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสมและให้หัวหน้าหน่วยที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น
ข้อ ๒๒ การแต่ งตั้ งข้าราชการตํ ารวจที่ไ ด้รับ อนุ มัติ หรือ อนุ ญาตให้ลาศึกษาตามโครงการ
หากไม่มีกรณีที่ต้องดําเนินการตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตํารวจประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
หรือส่วนราชการใดหรือสํารองราชการในส่วนราชการใด ให้ดําเนินการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจผู้นั้น
ไปดํารงตําแหน่งตามโครงการที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาศึกษาทันทีที่สามารถดําเนินการได้ และผู้นั้น
จะต้องดํารงตําแหน่งตามโครงการไม่น้อยกว่าสองปี จึงจะแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งอื่นได้
ทั้งนี้ หากตําแหน่งตามโครงการมีผู้ครองอยู่ ให้แต่งตั้งหรือเสนอขอแต่งตั้งผู้ครองตําแหน่ง
ไปดํารงตําแหน่งอื่น เพื่อจะได้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาศึกษาไปดํารงตําแหน่งแทน
หมวด ๓
วิธีปฏิบัติในการดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง
บทที่ ๑
การจัดทําบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น
ข้อ ๒๓ การจัดทําบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นให้ดําเนินการ ดังนี้
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(๑) ระดับผู้บังคับการถึงผู้บัญชาการ ให้หัวหน้าหน่วยในกองบัญชาการที่มิได้สังกัดสํานักงาน
ผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ ห รื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ
เป็นผู้จัดทําบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเสนอไปยังผู้มีอํานาจคัดเลือก
(๒) ระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและที่มิได้
สังกั ดสํา นักงานผู้บั ญชาการตํารวจแห่ งชาติ ให้หัว หน้ าหน่ วยงานเป็ นผู้จั ดทํ าบัญ ชีข้ อ มูล ผู้เหมาะสม
เสนอไปยังผู้มีอํานาจแต่งตั้ง
(๓) ส่วนราชการอย่างอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ที่มีระดับต่ํากว่ากองบังคับการหรือเทียบเท่า
ลงมาและข้าราชการตํารวจที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วย ให้หัวหน้าหน่วยนั้นจัดทําบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสม
เสนอไปยังผู้มีอํานาจแต่งตั้ง
ข้อ ๒๔ การพิ จ ารณาผู้ เ หมาะสมที่ จ ะได้ รั บ การเลื่ อ นตํ า แหน่ ง สู ง ขึ้ น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ สารวั ต ร
ถึงผู้บัญชาการตามข้อ ๒๓ ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงอาวุโส ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน
ความประพฤติ และความรู้ความสามารถประกอบกัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด
บทที่ ๒
วิธีดําเนินการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตําแหน่งเท่าเดิม
ข้อ ๒๕ ข้าราชการตํารวจที่ประสงค์จะร้องขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับ
ตําแหน่งเท่าเดิม ให้ยื่นคําร้องขอรับการแต่งตั้งพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น และให้หัวหน้าหน่วยนั้นพิจารณามีความเห็น แล้วให้ผู้มีอํานาจที่ประสงค์
จะแต่งตั้งเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
ในกรณีที่มีข้าราชการตํารวจร้องขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดํารงตําแหน่งในหน่วยอื่น
ระหว่างกัน หากผู้มีอํานาจประสงค์จะแต่งตั้งให้ทําความตกลงกัน แล้วให้ผู้มีอํานาจพิจารณาแต่งตั้ง
ไปดํารงตําแหน่งที่เหมาะสมภายในหน่วยที่ร้องขอ
ในกรณีที่ผู้มีอํานาจเห็นว่าข้าราชการตํารวจที่ร้องขอรับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑๘
ให้ยุติการพิจารณา หรือหากมีเหตุผลความจําเป็นก็ให้ขอรับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ทั้งนี้ คําร้องที่ขอรับการแต่งตั้งจะใช้พิจารณาในวาระการแต่งตั้งนั้นเพียงคราวเดียวเท่านั้น
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยเห็นว่าจําเป็นต้องแต่งตั้งข้าราชการตํารวจระดับรองผู้บังคับการลงมา
ตามข้อ ๑๙ ระหว่างหน่วย ผู้มีอํานาจอาจแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งในหน่วยที่มีที่ทําการในภูมิภาคเดียวกัน
หรือภูมิภาคตามภูมิลําเนาของตนเองหรือภูมิภาคที่ครอบครัวตั้งอยู่ก็ได้
สําหรับการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขท้ายคําสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตํารวจครั้งแรก
หรือดํารงตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจครั้งแรกหรือแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตรครั้งแรกน้อยกว่าสองปี หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาปรับให้ได้รับ
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้ขอรับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
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ข้อ ๒๗ การแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนของผู้ดํารงตําแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม - ลด ได้ในตัวเอง
หากมีการกําหนดเป็นการเฉพาะก็ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น
บทที่ ๓
วิธีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งของผู้มีอํานาจ
ข้อ ๒๘ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นให้พิจารณา ดังนี้
(๑) ข้าราชการตํารวจที่จะคัดเลือกแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับจเรตํารวจแห่งชาติ
และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงมาถึงระดับผู้บังคับการ ให้พิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสจํานวน
ร้อยละสามสิบสามของจํานวนตําแหน่งว่างในแต่ละระดับตําแหน่งในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(๒) ข้าราชการตํารวจที่จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับรองผู้บังคับการลงมาถึงระดับสารวัตร
ให้พิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสจํานวนร้อยละสามสิบสามของจํานวนตําแหน่งว่างในแต่ละระดับตําแหน่ง
ของหน่วยนั้น ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจดังกล่าว ให้ใช้บังคับกับการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ
ซึ่งดํารงตําแหน่งทั่วไป ที่มิใช่ตําแหน่งเฉพาะทาง เว้นแต่ผู้นั้นได้ดํารงตําแหน่งระดับสูงสุดของตําแหน่ง
เฉพาะทางในหน่วยนั้นแล้ว
(๓) ตําแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาตาม (๑) และ (๒) ให้ถือว่าผู้เหมาะสมที่จะได้รับ
การพิจารณาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นทุกราย เป็นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาโดยเท่าเทียมกัน
การพิจารณาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้พิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้ง
ได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏอยู่ในบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเท่านั้น ยกเว้นการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติขึ้นไป นายเวร ผู้ช่วยนายเวรหรือนายตํารวจ
ราชสํานักประจํา หรือเป็นการคัดเลือกหรือแต่งตั้งนายเวร ผู้ช่วยนายเวร หรือนายตํารวจราชสํานักประจํา
เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น
การคํานวณจํานวนตําแหน่งตาม (๑) และ (๒) ให้ถือ จํานวนเต็มที่คํานวณได้เป็นสัดส่วน
จํานวนตําแหน่งการพิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสของผู้เหมาะสม ทั้งนี้ มิให้ปัดเศษทศนิยมเป็นจํานวนเต็ม
ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นระดับรองผู้บังคับการลงมาข้ามหน่วย ให้พิจารณาแต่งตั้ง
ได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนตําแหน่งว่างตามข้อ ๑๑ ในแต่ละระดับของหน่วยผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้ง
ข้อ ๒๙ การแต่งตั้งนายเวรและหรือผู้ช่วยนายเวรของผู้บังคับบัญชาระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติขึ้นไปและผู้บัญชาการประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือจเรตํารวจไปดํารงตําแหน่งอื่น
ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีอํานาจพิจารณาจัดสรรตําแหน่งในหน่วยต่าง ๆ เพื่อใช้รองรับการแต่งตั้ง
แล้วให้หน่วยที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งในสังกัดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป โดยให้พิจารณา ดังนี้
(๑) กรณีผู้บังคับบัญชาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น ให้แต่งตั้งผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งในหน่วยเดิมเป็นลําดับแรก
หากมี ตํ า แหน่ ง ไม่ เ พี ย งพอรองรั บ การแต่ ง ตั้ ง หรื อ กระทบกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของหน่ ว ยเดิ ม
ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพิจารณาจัดสรรตําแหน่งในหน่วยอื่นได้ตามความเหมาะสม
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(๒) กรณีผู้บังคับบัญชาพ้นจากราชการไม่ว่ากรณีใด ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพิจารณา
จัดสรรตําแหน่งในหน่วยต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม
หมวด ๔
การทําความตกลงกัน
ข้อ ๓๐ การทําความตกลงกันในการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจระดับรองผู้บังคับการลงมา
ให้หัวหน้าหน่วยระหว่างหน่วยต้นสังกัดกับหน่วยที่ประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการตํารวจประสานทําความตกลงกัน
ให้ปรากฏเป็นหลักฐานไว้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๐ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ตร. ฉบับนี้ คือ โดยที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้มีคําสั่งที่ ๔๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ แก้ไขมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้ ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตํารวจ
ไว้ให้ชัดเจนแน่นอนเพื่อรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกําหนดให้นํากฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตํารวจระดับสารวัตร ถึงจเรตํารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้บังคับ ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลานาน สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.ตร. ฉบับนี้

