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กฎ ก.ตร. 
วาดวยการส่ังใหขาราชการตํารวจประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

หรือสวนราชการใด  หรือสํารองราชการในสวนราชการใด 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  (๒)  และมาตรา  ๖๑  แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมติ  ก.ตร.  ในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
ก.ตร.  จึงออกกฎ  ก.ตร.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.ตร.  นี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 
ขอ ๒ การสั่งใหขาราชการตํารวจประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ  หรือสวนราชการใด   

โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิม  เนื่องจากผูบังคับบัญชาเห็นวามีความจําเปน  และเพื่อประโยชน 
แกทางราชการ  ใหส่ังไดในกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีเวลารับราชการกอนครบเกษียณอายุไมเกินหกเดือน  และได รับอนุมั ติ 
จาก  ก.ตร. 

  (๒) ไปปฏิบัติราชการนอกสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  หรือไปราชการตางประเทศ 
มีกําหนดระยะเวลาเกินหนึ่งป 

  (๓) ไปศึกษาหรือฝกอบรมมีกําหนดระยะเวลาเกินหนึ่งป 
  (๔) ไปปฏิบัติงานในสวนราชการ  หรือหนวยงานที่จัดต้ังข้ึนใหม  หรือในสวนราชการ  

หรือหนวยงานที่มีปริมาณงานเพิ่มข้ึน  เปนการชั่วคราวตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา 
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  (๕) ไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสที่ไปปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือไปปฏิบัติงาน
ในตางประเทศตามระเบียบวาดวยการลา 

  (๖) ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ตามระเบียบวาดวย
การลา 

  (๗) มีการยุบเลิกสวนราชการหรือยุบเลิกตําแหนง  และยังแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอื่น
มิได 

  (๘) มีเหตุความจําเปนอื่นและไดรับอนุมัติจาก  ก.ตร. 
ขอ ๓ การสั่งใหขาราชการตํารวจสํารองราชการในสวนราชการใด  โดยใหพนจากตําแหนง

หนาที่เดิม  ใหส่ังไดเมื่อมีเหตุในกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังตอไปนี้ 
  (๑) ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกต้ังกรรมการสอบสวน  หรือตอง

หาวากระทําผิดอาญาหรือถูกฟองคดีอาญา  เวนแตความผิดซ่ึงถูกฟองหรือตองหาเปนความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  หรือสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ  แตยังไมถึงข้ันถูกส่ัง
พักราชการ  หรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนตามมาตรา  ๙๕ 

  (๒) อยูในระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๑๐๑ 
  (๓) ประพฤติตนไมสมควร  โดยไมเครงครัดในการปฏิบัติราชการตามระเบียบ  คําส่ัง  

ขอบังคับ  หรือนโยบายสําคัญที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดอันสงผลใหการบังคับใชกฎหมายใน
หนาที่ของตํารวจไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

ขอ ๔ ขาราชการตํารวจที่มีพฤติการณตามขอ  ๓   (๓)   ใหผูมีอํานาจตามมาตรา   ๖๑  
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในเบื้องตนใหเสร็จส้ินภายใน  ๑๕  วัน  โดยหากผลการตรวจสอบรับฟง
ไดวามีพฤติการณดังกลาวจริง  ใหดําเนินการสั่งสํารองราชการทุกราย 

  เมื่อมีคําส่ังใหขาราชการตํารวจสํารองราชการตามวรรคหนึ่งแลว  ใหกันตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงในระดับเดียวกันกับตําแหนงเดิมของผูที่ถูกส่ังใหสํารองราชการไว  มีกําหนด  ๓  เดือน  
นับต้ังแตวันที่คําส่ังสํารองราชการมีผลใชบังคับ  หากผูที่ถูกส่ังใหสํารองราชการยังไมหมดเหตุสํารอง
ราชการภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหพิจารณาแตงต้ังผูอื่นไปดํารงตําแหนงที่กันไวได 

ขอ ๕ วิธีการดําเนินการในระหวางขาราชการตํารวจสํารองราชการ  และเง่ือนไขการพิจารณา
แตงต้ังภายหลังหมดเหตุสํารองราชการ  ใหเปนไปตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดโดยไดรับความ
เห็นชอบจาก  ก.ตร. 
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ขอ ๖ การสั่งใหขาราชการตํารวจประจําหรือสํารองราชการ  โดยใหขาดจากอัตราเงินเดือน 
ในตําแหนงเดิม  ใหส่ังประจําหรือสํารองราชการไดในสวนราชการที่มีอัตราประจําหรือสํารองราชการตามที่  
ก.ตร.  กําหนด  ทั้งนี้ ในระหวางที่ยังมิไดมีการกําหนดอัตราประจํา  ใหนําอัตราสํารองราชการที่  ก.ตร.
กําหนดไวเดิมมาใชเปนอัตราประจําหรืออัตราสํารองราชการ  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจตัดโอนอัตราประจํา  หรืออัตราสํารองราชการ
ตามที่  ก.ตร.  กําหนด  จากสวนราชการหนึ่งไปเพิ่มใหอีกสวนราชการหนึ่งต้ังแตระดับกองบังคับการ
หรือเทียบเทาข้ึนไปได 

ขอ ๘ การสั่งใหขาราชการตํารวจตําแหนงต้ังแตระดับผูบังคับการ  และพนักงานสอบสวน
ผูเชี่ยวชาญพิเศษหรือตําแหนงเทียบเทาข้ึนไป  ประจําหรือสํารองราชการในสวนราชการใด  ใหนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

  การส่ังใหขาราชการตํารวจตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  จเรตํารวจแหงชาติ  
และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือตําแหนงเทียบเทา  ประจําหรือสํารองราชการในสวนราชการใด  
ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง  นับต้ังแตวันประจําหรือ
สํารองราชการตามมาตรา  ๑๐๔ 

ขอ ๙ เพื่อประโยชนในการเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือน  การรักษาวินัย  การออกจากราชการ  
และสิทธิประโยชนอื่น  ๆ  ของขาราชการตํารวจที่ถูกส่ังใหประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือสวน
ราชการใด  หรือสํารองราชการในสวนราชการใดตามกฎ  ก.ตร.  นี้  ใหถือเสมือนวาขาราชการตํารวจ
ดังกลาวดํารงตําแหนงระดับเดิม 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่หมดความจําเปนในการใหขาราชการตํารวจประจํา  หรือหมดเหตุในการให
ขาราชการตํารวจสํารองราชการ  และไดดําเนินการตามเงื่อนไขที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดไวตาม
ขอ  ๕  แลว  ใหผูมีอํานาจตามมาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔  และมาตรา  ๕๕  ดําเนินการแตงต้ังในโอกาส
แรกที่มีตําแหนงวางและเหมาะสมดังนี้ 

  (๑) กรณีถูกส่ังประจํา  ใหแตงต้ังไปดํารงตําแหนงเดิม  หรือตําแหนงที่ไมตํ่ากวา
ตําแหนงเดิม 

  (๒) กรณีถูกสํารองราชการ  ใหแตงต้ังไปดํารงตําแหนงเดิมหรือเทียบเทาตําแหนงเดิม  
แตถาจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตํ่ากวาหรือสูงกวาตําแหนงเดิมใหเสนอ  ก.ตร.  เพื่อพิจารณาอนุมัติเปน
ราย  ๆ  ไป 
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ขอ ๑๑ ขาราชการตํารวจผูใดถูกส่ังใหประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการใด  
หรือสํารองราชการสวนราชการใด  กอนวันที่  กฎ  ก.ตร.  ฉบับนี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนผูถูกส่ังใหประจํา
สํานักงานตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการใด  หรือสํารองราชการสวนราชการใด  ตาม  กฎ  ก.ตร.  ฉบับนี้ 

 
ใหไว ณ วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลตํารวจเอก  ชิดชัย  วรรณสถิตย 
รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน  นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการขาราชการตํารวจ 


