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กฎ ก.ตร.
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ
ระดับ สารวัตร ถึง จเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๗
แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
และฉบั บที่ ๒๘ ลงวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกั บมติ ก.ตร. ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงออกกฎ ก.ตร. ไว ดังตอไปนี้
ลักษณะที่ ๑
หลักเกณฑทั่วไป
ขอ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒ กฎ ก.ตร. นี้ ใหใชบังคับในการคัดเลือก การทําความตกลง การใหความเห็นชอบ
และการแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับสารวัตร ถึง จเรตํารวจแหงชาติและรอง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ ถึงพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ขอ ๓ ใน กฎ ก.ตร. นี้
“หนวย” หมายความวา สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และกองบัญชาการ
หรือเทียบเทาที่มิไดสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
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“หนวยงาน” หมายความวา กองบังคับการหรือเทียบเทา และสวนราชการหรือกลุม
งานหรือกลุมตําแหนงที่อยูในสังกัดของหนวยลงมา
“การแต ง ตั้ งเลื่ อ นระดั บชั้ น ของตํ า แหน ง ” หมายความว า การแต ง ตั้ง สั บ เปลี่ ย น
หมุนเวียนใหดํารงตําแหนงเทาเดิม แตมีหนาที่ความรับผิดชอบสูงขึ้น เชน การแตงตั้งผูปฏิบัติงานไป
ดํารงตําแหนงหัวหนางาน เปนตน
“ผูมีอํานาจ” หมายความวา ผูมีอํานาจคัดเลือกหรือแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔
และมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
“คณะกรรมการคัดเลือก” หมายความวา คณะกรรมการที่ ก.ตร.แตงตั้งเพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบขาราชการตํารวจผูมีสิทธิดํารงตําแหนงตั้งแตระดับสารวัตร ถึง จเรตํารวจแหงชาติและรอง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ ถึงพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ
“ตําแหนงรองสารวัตร ถึง จเรตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ”
หมายความรวมถึงตําแหนงพนักงานสอบสวน ถึง พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ และตําแหนง
เทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่กําหนดไวในกฎ ก.ตร.
“การทําความตกลง” หมายความวา การประสานงานทําความตกลงเกี่ยวกับการ
คัดเลือกหรือแตงตั้งขาราชการตํารวจระหวางสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกับกองบัญชาการ
หรือเทียบเทาที่มิไดสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือระหวางกองบัญชาการหรือเทียบเทา
ที่มิไดสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
“ลําดับอาวุโส” ใหเปนไปตามระเบียบ ก.ตร. วาดวยการกําหนดลําดับอาวุโสของ
ขาราชการตํารวจในการรักษาราชการแทน
“ผูดํารงตําแหนงตามลักษณะที่ ๓ บทที่ ๑ และบทที่ ๒” ใหหมายความรวมถึง
ผูรักษาราชการแทนดวย
ขอ ๔ ให มีก ารคัด เลื อกหรือ การแตง ตั้ง ข าราชการตํ ารวจป ละหนึ่ งครั้ง เรี ยกวา “วาระ
ประจําป” โดยการคัดเลือกแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับผูบังคับการ ถึง จเรตํารวจแหงชาติและรองผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหดําเนินการใหแ ลวเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ของทุกป สําหรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสารวัตร ถึง รองผูบังคับการ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกําหนดหวง
ระยะเวลาดําเนินการแตละระดับ โดยใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกป
การคัดเลือกหรือการแตงตั้งนอกวาระประจําปตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแต
เปนกรณีที่มีความจําเปนตองคัดเลือกหรือแตงตั้งอยางแทจริงและไมอาจรอวาระประจําปได โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกอน
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การคัดเลือกหรือการแตงตั้งที่ไดเริ่มดําเนินการแตไมแลวเสร็จภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเสนอ ก.ตร. เพื่อขอรับความเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการดําเนินการ
และไมใหถือวาการดําเนินการที่ทํามาแลวตองเสียไป
ขอ ๕ การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนง ใหนับดังนี้
(๑) ขาราชการตํารวจที่ไดรับการแตงตั้งในวาระประจําป ใหนับวาระการแตงตั้งใน
ปถัดไปเปนหนึ่งป ไมวาการแตงตั้งจะมีผลเมื่อใด สําหรับขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตรที่ไดรับ
การแตงตั้งในวาระประจําปตามหลักเกณฑการแตงตั้งอื่น หากจะตองมีการนับระยะเวลาเพื่อการแตงตั้ง
เลื่อนตําแหนงสูงขึ้นตามกฎนี้ ใหถือวาผูนั้นไดรับการแตงตั้งในวาระประจําปตามกฎนี้ดวย
(๒) ขาราชการตํารวจที่ไดรับการแตงตั้งนอกวาระประจําป ใหนับแบบวันชนวัน
(๓) ขาราชการตํารวจที่ไดรับการบรรจุแ ตงตั้งหรือ แตงตั้งเลื่อนชั้นเปนชั้น สัญญา
บัต รครั้ง แรก หากนั บ ระยะเวลาตั้ ง แต วั น ที่เ ริ่ ม เป น ข าราชการตํ า รวจชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ถึ ง วั น ที่ ๓๐
กันยายน มีระยะเวลารวมแลวไมนอยกวาแปดเดือน ใหนับเปนหนึ่งป
(๔) ขาราชการตํารวจที่สํานักงานตํารวจแหงชาติรับโอนมา ใหนับระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรตั้งแตวันที่ผูนั้นเปนขาราชการชั้นตรี หรือระดับสาม หรือ
ขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตร หรือตามที่ ก.ตร. เห็นสมควร
(๕) ขาราชการตํารวจที่ไดรับการแตงตั้งเนื่องจากตําแหนงเดิมถูกยกเลิก หรือถูกตัด
โอนไปใหหนวยหรือหนวยงานอื่น การนับระยะเวลาดํารงตําแหนงในหนวยสําหรับการแตงตั้ง เลื่อน
ตําแหนงสูงขึ้น ตามขอ ๑๒ และการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงสําหรับการแตงตั้งสับเปลี่ย น
หมุนเวียนในตําแหนงเทาเดิม ตามขอ ๑๔ ใหนับตั้งแตผูนั้นไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเดิมที่ถูก
ยกเลิกหรือถูกตัดโอนไปใหหนวยหรือหนวยงานอื่น
ขอ ๖ เมื่อผูมีอํานาจมีคําสั่งแตงตั้งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ผานกองกําลังพล) ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันลงนามในคําสั่งแตงตั้ง
ขอ ๗ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ
แตงตั้งไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎนี้
ขอ ๘ การคัดเลือกหรือแตงตั้งที่มิไดเปนไปตามกฎนี้จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความ
เห็นชอบจาก ก.ตร. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
ขอ ๙ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติ หรือการดําเนินการใดที่ขัดหรือแยง
กับกฎนี้ ใหถือปฏิบัติตามกฎนี้
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ขอ ๑๐ ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีปญหาการตีความตามกฎนี้ ใหเสนอ ก.ตร.พิจารณาวินิจฉัย
คําวินิจฉัยของ ก.ตร.ใหเปนที่สุด
ลักษณะที่ ๒
หลักเกณฑการแตงตั้งขาราชการตํารวจ
บทที่ ๑
หลักเกณฑการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
ขอ ๑๑ การคัดเลือกหรือแตงตั้งขาราชการตํารวจเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ตั้งแตระดับสารวัตร
ถึงจเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหผูมีอํานาจพิจารณาจากผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป
ครบถวนและมียศกับระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามตาราง ดังตอไปนี้

ระดับตําแหนง

ยศ

ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
เลื่อนเปน จเรตํารวจแหงชาติ และ
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ผูบัญชาการ เลื่อนเปน
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
รองผูบัญชาการ เลื่อนเปน
ผูบัญชาการ
ผูบังคับการ เลื่อนเปน
รองผูบัญชาการ

พลตํารวจโท

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ในแตละระดับ
รวมตั้งแตระดับ
ไมนอยกวา
รองสารวัตร ไมนอยกวา
๑ ป
-

พลตํารวจโท

๑ ป

-

พลตํารวจตรี

๒ ป

๒๘ ป

พลตํารวจตรี

๓ ป

๒๖ ป
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ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ระดับตําแหนง
ยศ
ในแตละระดับ
รวมตั้งแตระดับ
ไมนอยกวา
รองสารวัตร ไมนอยกวา
๒๓ ป
รองผูบังคับการ เลื่อนเปน
พันตํารวจเอกซึ่ง ๔ ปและมีคุณสมบัติ
ผูบังคับการ
ไดรับอัตราเงินเดือน ครบถวนตามหลักพันตํารวจเอก เกณฑการเลื่อนยศ
(พิเศษ)
เปนพลตํารวจตรี
ผูกํากับการ เลือ่ นเปน รองผูบังคับการ พันตํารวจเอก
๔ ป
๑๙ ป
รองผูกํากับการ เลื่อนเปน ผูกํากับการ พันตํารวจโท
๓ ป
๑๕ ป
สารวัตร เลื่อนเปน รองผูกํากับการ พันตํารวจโท
๕ ป
๑๒ ป
รองสารวัตร เลื่อนเปน สารวัตร
รอยตํารวจเอก
๗ ป
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงรวมตั้งแตระดับรองสารวัตรตามวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับ
เฉพาะการคัดเลือกหรือแตงตั้งผูที่เคยไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในตําแหนงควบปรับระดับ
เพิ่ม-ลดไดในตัวเองมากอนแลวเทานั้น
การแตงตั้งขาราชการตํารวจเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในตําแหนงควบปรับระดับเพิ่ม-ลด
ไดในตัวเองทุกกรณีใหดําเนินการในวาระประจําป และใหเปนไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑวาดวย
การนั้น
ขอ ๑๒ การแตงตั้งขาราชการตํารวจเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ตั้งแตระดับรองผูบังคับการลงมา
ตองแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงในหนวยที่จะไดรับการแตงตั้งมาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
เวนแตเปนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายเวร ผูชวยนายเวร หรือนายตํารวจราชสํานักประจํา หรือ
เปนการแตงตั้งนายเวร ผูชวยนายเวร ระดับสารวัตรขึ้นไป หรือนายตํารวจราชสํานักประจําไปดํารง
ตําแหนงอื่น ทั้ งนี้ การแตงตั้ งนายเวร ผูช วยนายเวร ระดับ สารวั ตรขึ้ น ไป ไปดํ ารงตําแหนงอื่ น
ใหพิจารณาดังนี้
(๑) ผูที่ไดรับการแตงตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนใหดํารงตําแหนงนายเวร ผูชวยนายเวร
ที่ครองอยูในปจจุบัน จะพิจารณาแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในหนวยอื่นก็ได
(๒) ผูที่ไดรั บการแตงตั้งเลื่อ นตํา แหนงสู งขึ้น ในตําแหนงนายเวร ผูชวยนายเวร
ที่ครองอยูในปจจุบัน ใหพิจารณาแตงตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดํารงตําแหนงเทาเดิมเทานั้น เวนแตเปน
การแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในตําแหนงนายเวร ผูชวยนายเวร หรือนายตํารวจราชสํานักประจํา
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ขอ ๑๓ ขาราชการตํารวจที่สํานักงานตํารวจแหงชาติรับ โอนมา จะตองดํารงตําแหนงใน
ระดับเดียวกับตําแหนงที่รับโอนมาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งป จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณา
คัดเลือกหรือแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นได
บทที่ ๒
หลักเกณฑการแตงตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตําแหนงเทาเดิม
ขอ ๑๔ การแตงตั้งขาราชการตํารวจสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตําแหนงเทาเดิมตั้งแตระดับ
สารวัตร ถึง รองผูบังคับการ ใหกระทําเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง โดยใหแสดง
เหตุผลความจําเปนในการแตงตั้งเปนลายลักษณอักษรและผูนั้นจะตองดํารงตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง
ครั้งสุดทายมาแลวไมนอยกวาสองป เวนแต
(๑) เปนการแตงตั้งเลื่อนระดับชั้นของตําแหนง
(๒) เปนกรณีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือ
ขาราชการตํารวจที่จะแตงตั้งถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
หรือมีเหตุผลความจําเปน เพื่อประโยชนของทางราชการ โดยไดรับความเห็น ชอบจากผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติกอน
(๓) เปนการแตงตั้งใหพนจากตําแหนงเดิม ที่ถูกยกเลิก หรือถูกตัดโอนไปใหสวน
ราชการอื่น ๆ
(๔) เปนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายเวร ผูชวยนายเวร นายตํารวจราชสํานัก
ประจํา หรื อเปน การแต งตั้งนายเวร ผูชว ยนายเวร อัน เนื่ องมาจากผูบั งคับบั ญชาได เปลี่ย นแปลง
สถานภาพ หรือนายตํารวจราชสํานักประจํา ไปดํารงตําแหนงอื่น
ขอ ๑๕ ผูดํ า รงตํ า แหน ง หั ว หน า สถานี ตํ า รวจระดับ ผู กํ า กั บ การ เมื่ อ ดํ า รงตํ า แหน ง เดี ย ว
ติดตอกันครบสี่ป ใหแตงตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดํารงตําแหนงอื่นทุกราย เวนแตผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติจะขยายระยะเวลาใหเปนคราว ๆ ไป คราวละไมเกินหนึ่งป และไมเกินสองคราว
สําหรับขาราชการตํารวจตามวรรคหนึ่งที่จะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนง
นอกวาระประจําป ใหดําเนินการในวาระประจําปถัดไปโดยอนุโลม
ขอ ๑๖ การคัดเลือกหรือแตงตั้งขาราชการตํารวจที่หมดความจําเปนในการประจําหรือหมด
เหตุในการสํารองราชการ ใหออกจากราชการไวกอน หรือปลดออกจากราชการ หรือไลออก ที่ไมตอง
ตามมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหดําเนินการดังนี้
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(๑) ใหหนวยตน สังกัดเดิมของขาราชการตํารวจผูนั้นเปน ผูรับผิดชอบดําเนินการ
เวนแตในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยอื่นประสงครับตัวผูนั้นไปดํารงตําแหนงในหนวยของตนก็ให
ทําความตกลงกัน
(๒) ใหดําเนินการในโอกาสแรกที่มีตําแหนงในระดับเดียวกันกับตําแหนงเดิมวาง
หากตําแหนงที่วางอยูไมตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งหรือไมมีความเหมาะสม
ใหแตงตั้งผูที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและหรือมีความเหมาะสมไปดํารง
ตําแหนงที่วางแลวจึงแตงตั้งผูที่รอการแตงตั้งไปดํารงตําแหนงแทน
(๓) หากหนวยตนสังกัดเดิมของขาราชการตํารวจผูนั้นไมมีตําแหนงวางรองรับ และ
ไมมีหนวยอื่นประสงคจะรับตัวผูนั้นไปดํารงตําแหนงในสังกัด ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติพิจารณา
ตําแหน งวางในหน วยอื่น เพื่อใชรองรั บการแตงตั้ งไดต ามความเหมาะสม และใหหั วหนา หนวยที่
เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามนั้น
ขอ ๑๗ การแตงตั้งขาราชการตํารวจที่ไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหลาศึกษาตามโครงการ หากไมมี
กรณีที่ตองดําเนินการตาม กฎ ก.ตร. วาดวยการสั่งใหขาราชการตํารวจประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ
หรือสวนราชการใด หรือสํารองราชการในสวนราชการใด ใหดําเนินการแตงตั้งขาราชการตํารวจผูนั้น
ไปดํารงตําแหนงตามโครงการที่ไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหลาศึกษาทันทีที่สามารถดําเนินการได ทั้งนี้
หากตําแหนงตามโครงการมีผูครองอยู ใหแตงตั้งหรือเสนอขอแตงตั้งผูครองตําแหนงไปดํารงตําแหนงอื่น
เพื่อจะไดแตงตั้งผูที่ไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหลาศึกษาไปดํารงตําแหนงแทน
ลักษณะที่ ๓
วิธีปฏิบัติในการดําเนินการคัดเลือกหรือแตงตั้ง
บทที่ ๑
การจัดทําบัญชีขอมูลผูเหมาะสมเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
ขอ ๑๘ หนวยงานที่มีระดับสารวัตรเปน หัวหนา ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาขาราชการ
ตํารวจระดับรองสารวัตรที่มีคุณสมบัติครบถวนจะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสารวัตร และสรรหาให
เหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นแลวจัดทําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่
จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปจนถึงนอยที่สุด
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สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นใหระบุเหตุผลโดยละเอียด ชัดเจน และ
เปน รูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด แลวสงไปยังหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน
เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับตามสายการบังคับบัญชา
ขอ ๑๙ หนวยงานที่ มีระดับรองผูกํากับการเปน หัวหนา ใหดําเนิ น การสรรหาขาราชการ
ตํารวจที่มีคุณสมบัติครบถวนจะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสารวัตร ถึง รองผูกํากับการ ดังนี้
(๑) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับสารวัตร
ใหพิจารณาในรูปคณะกรรมการ ประกอบดวยหัวหนาหนวยงานและขาราชการ
ตํ า รวจระดั บ สารวั ต รทุ ก คน (ยกเว น ผู ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ควบปรั บ ระดั บ เพิ่ ม -ลดได ใ นตั ว เอง)
เปนกรรมการ พิจารณาขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตรที่มีคุณสมบัติครบถวน และสรรหาใหเหลือ
เฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเทานั้น
(๒) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับรองผูกํากับการ
ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาจากขาราชการตํารวจระดับสารวัตรที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนและสรรหาใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเทานั้น
(๓) เมื่อดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แลว ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพิจารณาเลื่อ นตําแหนงสูงขึ้น เรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด
สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ใหระบุเหตุผลโดยละเอียด ชัดเจน
และเปนรูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด แลวสงไปยังหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน
เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับตามสายการบังคับบัญชา
ขอ ๒๐ หนวยงานที่มีระดับผูกํากับการเปนหัวหนา ใหดําเนินการสรรหาขาราชการตํารวจที่มี
คุณสมบัติครบถวนจะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสารวัตร ถึง ผูกํากับการ ดังนี้
(๑) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับสารวัตรและรองผูกํากับการ
ให พิ จ ารณาในรู ป คณะกรรมการ ประกอบด ว ยหั ว หน า และรองหั ว หน า
หนวยงานทุกคนเปน กรรมการ พิจารณาขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตรและระดับสารวัตรที่ มี
คุณสมบัติครบถวน โดยใหนําเอารายชื่อเฉพาะที่หนวยงานรองลงมาหนึ่งระดับเสนอขึ้น มา พิจารณา
รวมกับรายชื่อขาราชการตํารวจที่ขึ้นตรงตอระดับกองกํากับการ แลวสรรหาใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่
จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเทานั้น
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(๒) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับผูกํากับการ
ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาจากขาราชการตํารวจระดับรองผูกํากับการที่มี
คุณสมบัติครบถวนและสรรหาใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเทานั้น
(๓) เมื่อดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แลว ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพิจารณาเลื่อ นตําแหนงสูงขึ้น เรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด
สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ใหระบุเหตุผลโดยละเอียด ชัดเจน
และเปนรูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด แลวสงไปยังหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน
เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับตามสายการบังคับบัญชา
ขอ ๒๑ หนวยงานที่มีระดับรองผูบังคับการเปน หัวหนา ใหดําเนิน การสรรหาขาราชการ
ตํารวจที่มีคุณสมบัติครบถวนจะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสารวัตรถึงรองผูบังคับการ ดังนี้
(๑) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับสารวัตรถึงผูกํากับการ
ใหพิจารณาในรูปคณะกรรมการ ประกอบดวยหัวหนาหนวยงานและขาราชการ
ตํ า รวจระดั บ ผู กํ า กั บ การทุ ก คน (ยกเว น ผู ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ควบปรั บ ระดั บ เพิ่ ม -ลดได ใ นตั ว เอง)
เปนกรรมการ โดยดําเนินการดังนี้
(ก) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับสารวัตรถึงรองผูกํากับการ
ให นํ า เอารายชื่ อ เฉพาะที่ ห น ว ยงานรองลงมาหนึ่ ง ระดั บ เสนอขึ้ น มา
พิจารณารวมกับรายชื่อขาราชการตํารวจที่ขึ้นตรงตอหัวหนาหนวยงาน แลวสรรหาผูเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ใหเหลือจํานวนไมเกิน รอยละหาสิบ ในแตละระดับตําแหนง
แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาสองเทาของจํานวนตําแหนงวางในแตละหนวยงาน เวนแตกรณีที่มี
จํานวนผูเหมาะสมไมถึงสองเทาของจํานวนตําแหนงวาง ก็ใหพิจารณาไปตามนั้น
(ข) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับผูกํากับการ
ใหนําเอารายชื่อเฉพาะที่หนวยงานรองลงมาหนึ่งระดับ ในสายการบังคับ
บัญชาเสนอขึ้นมา พิจารณารวมกับรายชื่อขาราชการตํารวจที่ขึ้นตรงตอหัวหนาหนวยงานและสรรหา
ใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเทานั้น
(๒) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับรองผูบังคับการ
ให หั ว หน า หน ว ยงานพิ จ ารณาจากข า ราชการตํ า รวจระดั บ ผู กํ า กั บ การที่ มี
คุณสมบัติครบถวนและสรรหาใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
เทานั้น
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(๓) เมื่อดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แลว ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพิจารณาเลื่อ นตําแหนงสูงขึ้น เรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด
สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ใหระบุเหตุผ ลโดยละเอียด ชัดเจน
และเปนรูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด แลวสงไปยังหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน
เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับตามสายการบังคับบัญชา
ขอ ๒๒ หนวยงานที่มีระดับผูบังคับการเปนหัวหนา ใหดําเนินการสรรหาขาราชการตํารวจที่
มีคุณสมบัติครบถวนจะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสารวัตรถึงผูบังคับการ ดังนี้
(๑) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับสารวัตรถึงรองผูบังคับการ
ให พิ จ ารณาในรู ป คณะกรรมการ ประกอบด ว ยหั ว หน า และรองหั ว หน า
หนวยงานทุกคนเปนกรรมการ โดยดําเนินการดังนี้
(ก) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับสารวัตรถึงรองผูกํากับการ
ให นํ า เอารายชื่ อ เฉพาะที่ ห น ว ยงานรองลงมาหนึ่ ง ระดั บ เสนอขึ้ น มา
พิจารณารวมกับรายชื่อขาราชการตํารวจที่ขึ้นตรงตอระดับกองบังคับการ แลวสรรหาผูเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ใหเหลือจํานวนไมเกิน รอยละหาสิบ ในแตละระดับตําแหนง
แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาสองเทาของจํานวนตําแหนงวางในแตละหนวยงาน เวนแตกรณีที่มี
จํานวนผูเหมาะสมไมถึงสองเทาของจํานวนตําแหนงวาง ก็ใหพิจารณาไปตามนั้น
(ข) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับผูกํากับการ
ให นํ า เอารายชื่ อ เฉพาะที่ ห น ว ยงานรองลงมาหนึ่ ง ระดั บ เสนอขึ้ น มา
พิจารณารวมกับรายชื่อขาราชการตํารวจที่ขึ้นตรงตอระดับกองบังคับการ แลวสรรหาใหเหลือเฉพาะ
ผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเทานั้น
(ค) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับรองผูบังคับการ
ใหพิจารณาจากขาราชการตํารวจระดับผูกํากับการที่มีคุณสมบัติครบถวน
และสรรหาใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเทานั้น
(๒) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับผูบังคับการ
ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาจากขาราชการตํารวจระดับรองผูบังคับการที่มี
คุณสมบัติครบถวนและสรรหาใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
เทานั้น
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(๓) เมื่อดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แลว ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพิจารณาเลื่อ นตําแหนงสูงขึ้น เรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด
สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ใหระบุเหตุผลโดยละเอียด ชัดเจน
และเปนรูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด แลวสงไปยังหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน
เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับตามสายการบังคับบัญชา
ขอ ๒๓ หน ว ยหรื อ หน ว ยงานที่ มี ร ะดั บ ผู บั ญ ชาการเป น หั ว หน า ใหดํ า เนิ น การสรรหา
ขาราชการตํารวจที่มีคุณสมบัติครบถวนจะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสารวัตรถึงผูบัญชาการ ดังนี้
(๑) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับสารวัตรถึงรองผูบัญชาการ
ใหพิจารณาในรูปคณะกรรมการ ประกอบดวยหัวหนาและรองหัวหนาหนวย
หรือหนวยงานทุกคนเปนกรรมการ โดยดําเนินการดังนี้
(ก) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับสารวัตรถึงผูบังคับการ
ให นํ า เอารายชื่ อ เฉพาะที่ ห น ว ยงานรองลงมาหนึ่ ง ระดั บ เสนอขึ้ น มา
พิจารณารวมกับรายชื่อขาราชการตํารวจที่ขึ้นตรงตอระดับกองบัญชาการ แลวสรรหาผูเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพิจารณาเลื่อ นตําแหนงสูงขึ้นใหเหลือจํานวนไมเกิน รอยละหาสิบ ในแตละระดับตําแหนง
แตทั้งนี้จะตองมี จํานวนไมนอยกวาสองเทาของจํานวนตําแหนง วางในแตละหน วยหรือหนวยงาน
เวนแตกรณีที่มีจํานวนผูเหมาะสมไมถึงสองเทาของจํานวนตําแหนงวาง ก็ใหพิจารณาไปตามนั้น
(ข) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับรองผูบัญชาการ
ใหพิจารณาจากขาราชการตํารวจระดับผูบังคับการที่มีคุณสมบัติครบถวน
แลวสรรหาผูเ หมาะสมที่จะไดรับ การพิจารณาเลื่อนตําแหนง สูงขึ้ น ใหเหลือไมเกิ น รอ ยละหาสิ บ
แตทั้งนี้จะตองมี จํานวนไมนอยกวาสองเทาของจํานวนตําแหนง วางในแตละหน วยหรือหนวยงาน
เวนแตกรณีที่มีจํานวนผูเหมาะสมไมถึงสองเทาของจํานวนตําแหนงวาง ก็ใหพิจารณาไปตามนั้น
(ค) เมื่อดําเนินการตาม (ก) และ (ข) แลว ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่
จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด
สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ใหระบุเหตุผลโดยละเอียด ชัดเจน
และเปน รูปธรรมตามแบบที่สํานัก งานตํา รวจแหง ชาติกําหนด แล วเสนอไปยังผูบั ญชาการ หรือ ผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ แลวแตกรณี
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(๒) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับผูบัญชาการ
ใหผูบัญชาการพิจารณาจากขาราชการตํารวจระดับรองผูบัญชาการที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนและสรรหาใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อ นตําแหนงสูงขึ้น เทานั้น
แล วจั ดทํ า บัญ ชีร ายชื่ อผู เ หมาะสมที่จ ะได รับ การพิจ ารณาเลื่อ นตํ าแหนง สูง ขึ้น เรีย งตามลํ าดั บจาก
ผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด พรอมทั้งใหพิจารณาดวยวามีความเหมาะสมเลื่อนตําแหนง
สูงขึ้น ในหนวยหรือหนวยงานที่มีลักษณะงานแบบใด สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณา
เลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ใหระบุเหตุผลโดยละเอียด ชัดเจน และเปนรูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจ
แหงชาติกําหนด แลวเสนอไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ขอ ๒๔ สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหดําเนินการสรรหาขาราชการตํารวจที่มี
คุณ สมบั ติค รบถ วนจะเลื่อ นขึ้ น ดํา รงตํ าแหน ง ระดับ สารวัต รถึง ผูบั ญ ชาการ ในรู ปคณะกรรมการ
ประกอบดวยผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทุกคน
เปนกรรมการ โดยดําเนินการดังนี้
(๑) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับสารวัตรถึงรองผูบัญชาการ
(ก) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับสารวัตรถึงผูบังคับการ
ให นํ า เอารายชื่ อ เฉพาะที่ ห น ว ยงานรองลงมาหนึ่ ง ระดั บ เสนอขึ้ น มา
พิจารณารวมกับรายชื่อขาราชการตํารวจที่ขึ้นตรงตอสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ แลวสรรหา
ผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นใหเหลือจํานวนไมเกิน รอยละหาสิบในแตละ
ระดับตําแหนง แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาสองเทาของจํานวนตําแหนงวางในแตละหนวยงาน
เวนแตกรณีที่มีจํานวนผูเหมาะสมไมถึงสองเทาของจํานวนตําแหนงวาง ก็ใหพิจารณาไปตามนั้น
(ข) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนดํารงตําแหนง ระดับรองผูบัญชาการ
ใหพิจารณาจากขาราชการตํารวจระดับผูบังคับการที่มีคุณสมบัติครบถวน
แลวสรรหาผูเ หมาะสมที่จะไดรับ การพิจารณาเลื่อนตําแหนง สูงขึ้ น ใหเหลือไมเกิ น รอ ยละหาสิ บ
แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาสองเทาของจํานวนตําแหนงวางในสํานักงานผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ เวนแตกรณีที่มีจํานวนผูเ หมาะสมไมถึงสองเทาของจํานวนตําแหนงวาง ก็ใหพิจารณาไป
ตามนั้น
(ค) เมื่อดําเนินการตาม (ก) และ (ข) แลว ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่
จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด
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สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ใหระบุเหตุผลโดยละเอียด ชัดเจน
และเปนรูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด แลวเสนอไปยังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(๒) ผูเหมาะสมที่จะเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นระดับผูบัญชาการ
ใหพิจารณาจากขาราชการตํารวจระดับรองผูบัญชาการที่มีคุณสมบัติครบถวน
และสรรหาใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเทานั้น แลวจัดทํา
บัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมาก
ที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด พรอมทั้งใหพิจารณาดวยวามีความเหมาะสมเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในหนวยหรือ
หนวยงานที่มีลักษณะงานแบบใด สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
ใหระบุ เหตุผ ลโดยละเอียด ชัดเจน และเปน รู ปธรรมตามแบบที่สํานั กงานตํ ารวจแหงชาติ กําหนด
แลวสงไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ขอ ๒๕ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการสรรหาขาราชการตํารวจที่มีคุณสมบัติครบถวน
จะเลื่อนขึ้น ดํารงตําแหนงผูบัญชาการ โดยพิจารณาในรูปคณะกรรมการประกอบดวย ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทุกคน เปนกรรมการ ใหนําเอา
รายชื่อเฉพาะที่ปรากฏในบัญชีขอมูลผูเหมาะสมเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นตามขอ ๒๓ (๒) และขอ ๒๔ (๒)
เทานั้น แลวสรรหาผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นใหเหลือจํานวนไมเกินรอยละ
หาสิบ แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาสองเทาของจํานวนตําแหนงวาง เวน แตกรณีที่มีจํานวน
ผูเหมาะสมไมถึงสองเทาของจํานวนตําแหนงวาง ก็ใหพิจารณาไปตามนั้น
เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่จะไดรับการ
พิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด สําหรับผูที่ไม
เหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ใหระบุเหตุผ ลโดยละเอียด ชัดเจน และเปน
รูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด แลวเสนอไปยังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ขอ ๒๖ การสรรหาผูเ หมาะสมที่จ ะได รับ การพิ จารณาเลื่อ นตํา แหนง สูง ขึ้น ตั้ง แต ระดั บ
สารวัตร ถึง ผูบัญชาการ ตามขอ ๑๘ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ ขอ ๒๑ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕
ให พิจ ารณาจากความรู ค วามสามารถ ผลการปฏิบั ติง าน การบริห ารงานและการปกครองบัง คั บ
บัญชา ผลการประเมิน การปฏิบัติงาน คุณวุฒิ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ และอาวุโส
ประกอบกัน ทั้งนี้ใหเปนไปตามแนวทางที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด
ขอ ๒๗ การสรรหาผูเ หมาะสมที่จ ะได รับ การพิ จารณาเลื่อ นตํา แหนง สูง ขึ้น ตั้ง แต ระดั บ
สารวัตร ถึง ผูบัญชาการ ตามขอ ๒๑ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕ หากผูเหมาะสมที่จะ
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ไดรับการพิจารณาเลื่อ นตําแหนงสูงขึ้น มีจํานวนไมถึงหาคน สํานักงานตํารวจแหงชาติ หนวยหรือ
หนวยงานจะพิจารณาไปตามนั้นก็ได
ขอ ๒๘ การจัดทําบัญชีขอมูลผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อ นตําแหนงสูงขึ้นของ
หนวยงานตามขอ ๒๐ หรือขอ ๒๒ หากคณะกรรมการมีไมถึงสามคน แตมีผูดํารงตําแหนงระดับ
เดียวกับหัวหนาหนวยงาน ใหผูที่มีลําดับอาวุโสสูงสุดในขณะนั้นและลําดับอาวุโสถัดลงไปตามลําดับ
จนครบสามคนรวมเปนคณะกรรมการ หากไมมีผูดํารงตําแหนงระดับเดียวกับหัวหนาหนวยงาน หรือมี
แตรวมกันแลวยังไมถึงสามคน ใหผูดํารงตําแหนงถัดลงไปที่เปนหัวหนาหนวยงานที่มีลําดับอาวุโส
สูงสุดในขณะนั้นและลําดับอาวุโสถัดลงไปตามลําดับจนครบสามคนรวมเปนคณะกรรมการ
การจัดทําบัญชีขอมูลผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อ นตําแหนงสูงขึ้นของ
หนวยงานตามขอ ๑๙ หรือขอ ๒๑ หากคณะกรรมการมีไมถึงสามคน แตมีผูดํารงตําแหนงระดับ
เดียวกับหัวหนาหนวยงาน ใหผูที่มีลําดับอาวุโสสูงสุดในขณะนั้นและลําดับอาวุโสถัดลงไปตามลําดับ
จนครบสามคนรวมเปนคณะกรรมการ หากไมมีผูดํารงตําแหนงระดับเดียวกับหัวหนาหนวยงาน หรือมี
แตรวมกัน แลวยังไมถึงสามคน ใหผูดํารงตําแหนงถัดลงไปที่มีลําดับอาวุโสสูงสุดในขณะนั้น และ
ลําดับอาวุโสถัดลงไปตามลําดับจนครบสามคน รวมเปนคณะกรรมการ
การจั ด ทํ า บั ญ ชี ข อ มู ล ผู เ หมาะสมเลื่ อ นตํ า แหน ง สู ง ขึ้ น ในรู ป คณะกรรมการ
ตามขอ ๒๓ หากหนวยหรือหนวยงานใดมีคณะกรรมการไมถึงสามคน ใหดําเนินการดังนี้
(๑) หนวยหรือหนวยงานที่มีตําแหนงรองหัวหนาหนวยหรือหนวยงานไมถึงสาม
ตําแหนง และมีผูดํารงตําแหนงระดับเดียวกับรองหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน ใหผูที่มีลําดับอาวุโส
สูงสุดในขณะนั้นและลําดับอาวุโสถัดลงไปตามลําดับจนครบสามคนรวมเปนคณะกรรมการ หากไมมีผู
ดํารงตําแหนงระดับเดียวกับรองหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน หรือมีแ ตรวมกัน แลวยังไมถึงสามคน
ใหผูดํารงตําแหนงถัดลงไปที่เปนหัวหนาหนวยงานทุกคนรวมเปนคณะกรรมการ
(๒) หนวยหรือหนวยงานที่มีตําแหนงรองหัวหนาหนวยหรือหนวยงานตั้งแตสาม
ตําแหนงขึ้นไป และมีผูดํารงตําแหนงระดับเดียวกับรองหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน ใหผูที่มีลําดับ
อาวุโสสูงสุดในขณะนั้นและลําดับอาวุโสถัดลงไปตามลําดับจนครบสามคนรวมเปนคณะกรรมการ
หากไมมีผูดํารงตําแหนงระดับเดียวกับรองหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน หรือมีแตรวมกันแลวยังไมถึง
สามคน ใหผูดํารงตําแหนงถัดลงไปที่เปนหัวหนาหนวยงานที่มีลําดับอาวุโสสูงสุดในขณะนั้นและลําดับ
อาวุโสถัดลงไปตามลําดับจนครบสามคนรวมเปนคณะกรรมการ
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ขอ ๒๙ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกําหนดหวงระยะเวลาดําเนิน การจัดทําบัญชีขอมูล
ผูเหมาะสมที่จะไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในแตละระดับตําแหนง
บทที่ ๒
การจัดทําบัญชีขอมูลการแตงตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตําแหนงเทาเดิม
ขอ ๓๐ หนวยงานที่มีระดับรองผูบังคับการเปนหัวหนา ใหพิจารณาในรูปคณะกรรมการ
ประกอบดวยหัวหนาหนวยงานและขาราชการตํารวจระดับผูกํากับการทุกคน (ยกเวนผูที่ดํารงตําแหนง
ควบปรับระดับเพิ่ม-ลดไดในตัวเอง) รวมกันจัดทําบัญชีขอมูลการแตงตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนขาราชการ
ตํารวจระดับสารวัตร ถึงรองผูกํากับการ ภายในหนวยงานหรือจากหนวยงานในสังกัดไปดํารงตําแหนง
ในหน ว ยหรื อ หน วยงานอื่ น และข าราชการตํ า รวจจากหน ว ยหรื อ หน วยงานอื่ น มาดํ า รงตํ า แหน ง
ในหนวยงานในสังกัด แลวเสนอไปยังผูมีอํานาจเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
กรณีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีไมถึงสามคน ใหนําความตามขอ ๒๘ วรรคสอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม
การจัดทําบัญชีขอมูลการแตงตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนขาราชการตํารวจระดับผูกํากับการ
ใหหั วหนา หนว ยงานเป น ผูดํ าเนิน การจัด ทํา บัญ ชีขอ มูล แล วเสนอไปยังผู มีอํ านาจเพื่อ เป น ข อมู ล
ประกอบการพิจารณา
ขอ ๓๑ หน ว ยงานที่ มี ร ะดั บ ผู บั งคั บ การเป น หั ว หน า ให พิ จ ารณาในรูป คณะกรรมการ
ประกอบดวยหัวหนาและรองหัวหนาหนวยงานทุกคน รวมกันจัดทําบัญชีขอมูลการแตงตั้งสับเปลี่ยน
หมุนเวียนขาราชการตํารวจระดับสารวัตรถึงผูกํากับการ จากหนวยงานในสังกัดไปดํารงตําแหนงใน
หน ว ยหรือ หน ว ยงานอื่ น และข า ราชการตํ ารวจจากหน ว ยหรือ หน ว ยงานอื่ น มาดํ า รงตํ าแหน ง ใน
หนวยงานในสังกัด แลวเสนอไปยังผูมีอํานาจเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
กรณีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีไมถึงสามคน ใหนําความตามขอ ๒๘ วรรคหนึ่ง
มาใชบังคับโดยอนุโลม
การจัดทําบัญชีขอมูลการแตงตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนขาราชการตํารวจระดับรองผูบังคับการ
ใหหั วหนา หนว ยงานเป น ผูดํ าเนิน การจัด ทํา บัญ ชีขอ มูล แล วเสนอไปยังผู มีอํ านาจเพื่อ เป น ข อมู ล
ประกอบการพิจารณา
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บทที่ ๓
วิธีการคัดเลือกหรือแตงตั้งของผูมีอํานาจ
ขอ ๓๒ เมื่อไดดําเนินการตามลักษณะที่ ๓ บทที่ ๑ และบทที่ ๒ แลว ใหผูมีอํานาจจัดทําบัญชี
คัดเลือกหรือบัญชีแตงตั้งขาราชการตํารวจแลวแตกรณี ทั้งการสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตําแหนงเทาเดิม
และการเลื่อ นดํา รงตํา แหน ง สู งขึ้ น เสนอคณะกรรมการคั ด เลื อ กเพื่ อ ดํ าเนิ น การตามมาตรา ๕๗
แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
(๑) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตําแหนงเทาเดิมใหนําขอมูลตามลักษณะที่ ๓ บทที่ ๒
มาใชประกอบการพิจารณา
(๒) การเลื่อนดํารงตําแหนงสูงขึ้น ใหพิจารณาคัดเลือกหรือแตงตั้งไดเฉพาะผูที่มีรายชื่อ
ตามที่ปรากฏอยูใ นบัญชีขอมูลผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อ นตําแหนงสูงขึ้น ที่หนวยและ
หนวยงานไดเสนอไวตามลักษณะที่ ๓ บทที่ ๑ เทานั้น ยกเวนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายเวร
ผูชวยนายเวร หรือนายตํารวจราชสํานักประจํา ทั้งนี้ ใหถือวาผูที่มีรายชื่อในบัญชีขอมูลผูเหมาะสมที่จะไดรับ
การพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเปนผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกหรือแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นทุกราย
ขอ ๓๓ การคัดเลือกหรือแตงตั้งขาราชการตํารวจเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในแตละระดับตําแหนง
ใหพิจารณาดังนี้
(๑) ขาราชการตํารวจที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตผูชวยผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติขึ้นไป ใหพิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโส
(๒) ขาราชการตํารวจที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตสารวัตรขึ้นไปถึงผูบัญชาการ
ใหพิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสจํานวนไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของจํานวนตําแหนงวางในแตละ
ระดับตําแหนง
(๓) ตําแหนงวางที่ เหลือจากการพิจารณาตาม (๒) ใหพิ จารณาเรียงตามลําดับความ
เหมาะสมจากผูมี ความเหมาะสมมากที่ สุดโดยเปรียบเทียบกั บตํ าแหน งที่ จะคั ดเลือกหรือแต งตั้ งว ามี
ความเหมาะสมกับตําแหนงใดไปตามลําดับ จนครบตามจํานวนตําแหนงวางของหนวยที่มีอยูในขณะนั้น
การคัดเลือกหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับสารวัตรขึ้นไป ถึงผูบัญชาการ
หากมีตําแหนงวางเพียงตําแหนงเดียว ใหถือวาผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
ทุกรายเปนผูมีสิทธิไดรับการพิจารณาโดยเทาเทียมกัน โดยใหนําอาวุโสมาประกอบการพิจารณาดวย
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การคัดเลือกหรือแตงตั้งผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นที่เพิ่ง
มีคุณสมบัติครบถวนในปแรกใหเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ผูนั้นตองเปนผูมีความรูความสามารถและมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเดนเปนที่ประจักษตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหนง โดยมีผลการปฏิบัติงานเปนรูปธรรม
เปนที่ยอมรับวาเปนประโยชนตอสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางยิ่งและมีประสิทธิภาพดีกวาขาราชการ
ตํารวจที่มีคุณสมบัติครบถวนทั่วไปรายอื่น อยางชัดเจน ซึ่งผูมีอํานาจและคณะกรรมการคัดเลือกตอง
สามารถอธิบายขอเท็จจริงและเปดเผยตอบุคคลทั่วไปได
ขอ ๓๔ การแตงตั้งในวาระประจําปเดียวกันสําหรับตําแหนงระดับใด ไมวาคําสั่งจะมีผ ล
เมื่อใด ใหถือวาผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นมีอาวุโสในกลุมเดียวกัน และมีสิทธิไดรับการ
พิจารณาคัดเลือกแตงตั้งหรือแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น เทาเทียมกัน หากเปนการแตงตั้งนอกวาระ
ประจําปใหนับเวลาตั้งแตวันที่คาํ สั่งแตงตั้งมีผลใชบังคับ
ขอ ๓๕ การแตงตั้งนายเวร และหรือผูชวยนายเวร ของผูบังคับบัญชาระดับผูชวยผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติขึ้นไป และผูบัญชาการประจําสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ไปดํารงตําแหนงอื่น
อันเนื่องมาจากกรณีผูบังคับบัญชาไดเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจ
พิจารณาจัด สรรตําแหนงในหนว ยตาง ๆ ไดตามความเหมาะสมเพื่อ ใชร องรับ การแตงตั้ ง โดยให
พิจารณาจัดสรรไปดํารงตําแหนงในหนวยที่ขาราชการตํารวจผูนั้นสังกัดอยูกอนที่จะไดรับการแตงตั้ง
เปนนายเวร และหรือผูชวยนายเวร เปนลําดับแรก แลวใหหนวยที่เกี่ยวของดําเนินการแตงตั้งไปดํารง
ตําแหนงในสังกัดตามขั้นตอนของกฎหมายตอไป
ลักษณะที่ ๔
การทําความตกลงและการใหความเห็นชอบ
ขอ ๓๖ การทํา ความตกลงในการคัดเลื อกหรื อ แตง ตั้ง ใหเปน การตกลงกั น จนเปน ที่ยุ ติ
ระหวางหนวยตนสังกัดกับหนวยที่ประสงคจะคัดเลือกหรือแตงตั้งขาราชการตํารวจเพื่อใหดํารงตําแหนง
จากหนวยหนึ่งไปยังอีกหนวยหนึ่งเทานั้น โดยทําเปนลายลักษณอักษร และใหกระทําเทาที่จําเปนเพื่อ
ประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
ขอ ๓๗ การแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนง หรือใหพนจากตําแหนงในหนวยงาน
ระดับกองบังคับการ ใหผูบังคับการที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการใหความเห็น ชอบ โดยใหทําเปน
ลายลักษณอักษร และหากไมเปนที่ยุติ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูชี้ขาด
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ลักษณะที่ ๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๘ ในระหวางที่ยังมิไดมีการออกระเบียบ ก.ตร. วาดวยการกําหนดลําดับอาวุโสของ
ขาราชการตํารวจในการรักษาราชการแทน ใหนําขอกําหนด ก.ตร. วาดวยการกําหนดลําดับอาวุโสของ
ขาราชการตํารวจในการรักษาราชการแทนซึ่งใชอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหไว ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ประธานกรรมการขาราชการตํารวจ

