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กฎ  ก.ตร. 
วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและโยกยายขาราชการตํารวจ 

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  
และฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๔๙  ประกอบกับมติ  ก.ตร.  ในการประชุม 
คร้ังที่  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 
และการแตงต้ังขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงต้ังแตระดับสารวัตร  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 

  “การแตงต้ังเลื่อนระดับชั้นของตําแหนง” หมายความวา  การแตงต้ังสับเปลี่ยน
หมุนเวียนใหดํารงตําแหนงเทาเดิม  แตมีหนาที่ความรับผิดชอบสูงข้ึน  เชน  การแตงต้ังผูปฏิบัติงานไป
ดํารงตําแหนงหัวหนางาน  เปนตน 

  “ผูมีอํานาจ”  หมายความวา ผูมีอํานาจคัดเลือกหรือแตงต้ังตามมาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔  
และมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

  “คณะกรรมการคัดเลือก”  หมายความวา  คณะกรรมการที่ ก.ตร.แตงต้ังเพื่อทําหนาที่  
ตรวจสอบขาราชการตํารวจผูมีสิทธิดํารงตําแหนงต้ังแตระดับสารวัตร ถึง จเรตํารวจแหงชาติและรอง 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ  ถึงพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ 

  “ตําแหนงรองสารวัตร  ถึง  จเรตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ”  
หมายความรวมถึงตําแหนงพนักงานสอบสวน  ถึง  พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ  และตําแหนง
เทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่กําหนดไวในกฎ  ก.ตร. 

  “การทําความตกลง” หมายความวา  การประสานงานทําความตกลงเกี่ยวกับการ  
คัดเลือกหรือแตงต้ังขาราชการตํารวจระหวางสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกับกองบัญชาการ
หรือเทียบเทาที่มิไดสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือระหวางกองบัญชาการหรือเทียบเทา
ที่มิไดสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

  “ลําดับอาวุโส” ใหเปนไปตามระเบียบ  ก.ตร.  วาดวยการกําหนดลําดับอาวุโสของ  
ขาราชการตํารวจในการรักษาราชการแทน 

  “ผูดํารงตําแหนงตามลักษณะที่  ๓  บทที่  ๑  และบทที่  ๒”  ใหหมายความรวมถึง
ผูรักษาราชการแทนดวย 

ขอ ๔ ใหมีการคัดเลือกหรือการแตงต้ังขาราชการตํารวจปละหนึ่งคร้ัง เรียกวา  “วาระ
ประจําป”  โดยการคัดเลือกแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับผูบังคับการ  ถึง  จเรตํารวจแหงชาติและรองผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  ๓๑  สิงหาคม  ของทุกป  สําหรับการ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับสารวัตร  ถึง  รองผูบังคับการ  ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกําหนดหวง
ระยะเวลาดําเนินการแตละระดับ  โดยใหแลวเสร็จภายใน  ๓๐  พฤศจิกายน  ของทุกป 

  การคัดเลือกหรือการแตงต้ังนอกวาระประจําปตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได  เวนแต
เปนกรณีที่มีความจําเปนตองคัดเลือกหรือแตงต้ังอยางแทจริงและไมอาจรอวาระประจําปได  โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกอน 
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  การคัดเลือกหรือการแตงต้ังที่ไดเร่ิมดําเนินการแตไมแลวเสร็จภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง   
ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเสนอ  ก.ตร.  เพื่อขอรับความเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการดําเนินการ  
และไมใหถือวาการดําเนินการที่ทํามาแลวตองเสียไป 

ขอ ๕ การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนง ใหนับดังนี้ 
  (๑) ขาราชการตํารวจที่ไดรับการแตงต้ังในวาระประจําป  ใหนับวาระการแตงต้ังใน

ปถัดไปเปนหนึ่งป  ไมวาการแตงต้ังจะมีผลเมื่อใด  สําหรับขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตรที่ไดรับ
การแตงต้ังในวาระประจําปตามหลักเกณฑการแตงต้ังอื่น  หากจะตองมีการนับระยะเวลาเพื่อการแตงต้ัง
เลื่อนตําแหนงสูงข้ึนตามกฎนี้ ใหถือวาผูนั้นไดรับการแตงต้ังในวาระประจําปตามกฎนี้ดวย 

  (๒) ขาราชการตํารวจที่ไดรับการแตงต้ังนอกวาระประจําป  ใหนับแบบวันชนวัน 
  (๓) ขาราชการตํารวจที่ไดรับการบรรจุแตงต้ังหรือแตงต้ังเลื่อนชั้นเปนชั้นสัญญา

บัตรคร้ังแรก หากนับระยะเวลาต้ังแตวันที่เ ร่ิมเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ถึงวันที่  ๓๐  
กันยายน  มีระยะเวลารวมแลวไมนอยกวาแปดเดือน  ใหนับเปนหนึ่งป 

  (๔) ขาราชการตํารวจที่สํานักงานตํารวจแหงชาติรับโอนมา  ใหนับระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรต้ังแตวันที่ผูนั้นเปนขาราชการชั้นตรี  หรือระดับสาม หรือ
ขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตร  หรือตามที่  ก.ตร.  เห็นสมควร 

  (๕) ขาราชการตํารวจที่ไดรับการแตงต้ังเนื่องจากตําแหนงเดิมถูกยกเลิก  หรือถูกตัด
โอนไปใหหนวยหรือหนวยงานอื่น การนับระยะเวลาดํารงตําแหนงในหนวยสําหรับการแตงต้ัง  เลื่อน
ตําแหนงสูงข้ึนตามขอ  ๑๒  และการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงสําหรับการแตงต้ังสับเปลี่ยน
หมุนเวียนในตําแหนงเทาเดิม ตามขอ  ๑๔  ใหนับต้ังแตผูนั้นไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเดิมที่ถูก
ยกเลิกหรือถูกตัดโอนไปใหหนวยหรือหนวยงานอื่น  

ขอ ๖ เมื่อผูมีอํานาจมีคําส่ังแตงต้ังแลว  ใหสงสําเนาคําส่ังไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
(ผานกองกําลังพล)  ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันลงนามในคําส่ังแตงต้ัง   

ขอ ๗ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ 
แตงต้ังไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎนี้ 

ขอ ๘ การคัดเลือกหรือแตงต้ังที่มิไดเปนไปตามกฎนี้จะกระทํามิได  เวนแตจะไดรับความ  
เห็นชอบจาก  ก.ตร.  เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย   

ขอ ๙ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติ  หรือการดําเนินการใดที่ขัดหรือแยง  
กับกฎนี้  ใหถือปฏิบัติตามกฎนี้  



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๑๐ ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีปญหาการตีความตามกฎนี้ ใหเสนอ ก.ตร.พิจารณาวินิจฉัย     
คําวินิจฉัยของ ก.ตร.ใหเปนที่สุด 

 

ลักษณะที่  ๒ 
หลักเกณฑการแตงต้ังขาราชการตํารวจ 

 
 

บทที่  ๑ 
หลักเกณฑการแตงต้ังเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน 

 
 

ขอ ๑๑ การคัดเลือกหรือแตงต้ังขาราชการตํารวจเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน ต้ังแตระดับสารวัตร  
ถึงจเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ใหผูมีอํานาจพิจารณาจากผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป
ครบถวนและมียศกับระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามตาราง  ดังตอไปนี้ 
 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
ระดับตําแหนง 

 
ยศ ในแตละระดับ 

ไมนอยกวา 
รวมต้ังแตระดับ 

รองสารวัตร  ไมนอยกวา 
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
เลื่อนเปน  จเรตํารวจแหงชาติ  และ  
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

พลตํารวจโท ๑  ป - 

ผูบัญชาการ  เลื่อนเปน  
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

พลตํารวจโท ๑  ป - 

รองผูบัญชาการ  เลื่อนเปน 
ผูบัญชาการ 

พลตํารวจตรี ๒  ป 
 

๒๘  ป 

ผูบังคับการ  เลื่อนเปน  
รองผูบัญชาการ 

พลตํารวจตรี ๓  ป 
 

๒๖  ป 
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ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
ระดับตําแหนง 

 
ยศ ในแตละระดับ 

ไมนอยกวา 
รวมต้ังแตระดับ 

รองสารวัตร  ไมนอยกวา 
รองผูบังคับการ  เลื่อนเปน 
ผูบังคับการ 

พันตํารวจเอกซึ่ง
ไดรับอัตราเงินเดือน 
พันตํารวจเอก

(พิเศษ) 

๔ ปและมีคุณสมบัติ 
ครบถวนตามหลัก-
เกณฑการเลื่อนยศ
เปนพลตํารวจตรี 

๒๓  ป 

ผูกํากับการ  เลือ่นเปน  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 - 

 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงรวมต้ังแตระดับรองสารวัตรตามวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับ
เฉพาะการคัดเลือกหรือแตงต้ังผูที่เคยไดรับการแตงต้ังเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนในตําแหนงควบปรับระดับ
เพิ่ม-ลดไดในตัวเองมากอนแลวเทานั้น 
 การแตงต้ังขาราชการตํารวจเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนในตําแหนงควบปรับระดับเพิ่ม-ลด
ไดในตัวเองทุกกรณีใหดําเนินการในวาระประจําป  และใหเปนไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑวาดวย
การนั้น 

ขอ ๑๒ การแตงต้ังขาราชการตํารวจเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนต้ังแตระดับรองผูบังคับการลงมา  
ตองแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนงในหนวยที่จะไดรับการแตงต้ังมาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งป  
เวนแตเปนการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนายเวร  ผูชวยนายเวร  หรือนายตํารวจราชสํานักประจํา  หรือ 
เปนการแตงต้ังนายเวร  ผูชวยนายเวร  ระดับสารวัตรข้ึนไป  หรือนายตํารวจราชสํานักประจําไปดํารง
ตําแหนงอื่น  ทั้งนี้  การแตงต้ังนายเวร  ผูชวยนายเวร  ระดับสารวัตรข้ึนไป  ไปดํารงตําแหนงอื่น   
ใหพิจารณาดังนี้ 

  (๑) ผูที่ไดรับการแตงต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนใหดํารงตําแหนงนายเวร  ผูชวยนายเวร  
ที่ครองอยูในปจจุบัน  จะพิจารณาแตงต้ังเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนในหนวยอื่นก็ได  

  (๒) ผูที่ไดรับการแตงต้ังเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนในตําแหนงนายเวร  ผูชวยนายเวร   
ที่ครองอยูในปจจุบัน  ใหพิจารณาแตงต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดํารงตําแหนงเทาเดิมเทานั้น  เวนแตเปน
การแตงต้ังเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนในตําแหนงนายเวร  ผูชวยนายเวร หรือนายตํารวจราชสํานักประจํา  
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ขอ ๑๓ ขาราชการตํารวจที่สํานักงานตํารวจแหงชาติรับโอนมา  จะตองดํารงตําแหนงใน
ระดับเดียวกับตําแหนงที่รับโอนมาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งป  จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณา
คัดเลือกหรือแตงต้ังเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนได 
 

บทที่  ๒ 
หลักเกณฑการแตงต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตําแหนงเทาเดิม 

 
 

ขอ ๑๔ การแตงต้ังขาราชการตํารวจสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตําแหนงเทาเดิมต้ังแตระดับ
สารวัตร  ถึง  รองผูบังคับการ  ใหกระทําเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง  โดยใหแสดง
เหตุผลความจําเปนในการแตงต้ังเปนลายลักษณอักษรและผูนั้นจะตองดํารงตําแหนงที่ไดรับการแตงต้ัง
คร้ังสุดทายมาแลวไมนอยกวาสองป  เวนแต 

  (๑) เปนการแตงต้ังเลื่อนระดับชั้นของตําแหนง 
  (๒) เปนกรณีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  หรือ  

ขาราชการตํารวจที่จะแตงต้ังถูกลงโทษทางวินัย  หรือถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
หรือมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ  โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบัญชาการ 
ตํารวจแหงชาติกอน   

  (๓) เปนการแตงต้ังใหพนจากตําแหนงเดิมที่ถูกยกเลิก  หรือถูกตัดโอนไปใหสวน
ราชการอื่น  ๆ 

  (๔) เปนการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนายเวร  ผูชวยนายเวร นายตํารวจราชสํานัก
ประจํา  หรือเปนการแตงต้ังนายเวร  ผูชวยนายเวร  อันเนื่องมาจากผูบังคับบัญชาไดเปลี่ยนแปลง
สถานภาพ หรือนายตํารวจราชสํานักประจํา  ไปดํารงตําแหนงอื่น 

ขอ ๑๕ ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสถานีตํารวจระดับผูกํากับการ  เมื่อดํารงตําแหนงเดียว
ติดตอกันครบสี่ป  ใหแตงต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดํารงตําแหนงอื่นทุกราย  เวนแตผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติจะขยายระยะเวลาใหเปนคราว  ๆ  ไป  คราวละไมเกินหนึ่งป  และไมเกินสองคราว 

  สําหรับขาราชการตํารวจตามวรรคหนึ่งที่จะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
นอกวาระประจําป  ใหดําเนินการในวาระประจําปถัดไปโดยอนุโลม 

ขอ ๑๖ การคัดเลือกหรือแตงต้ังขาราชการตํารวจที่หมดความจําเปนในการประจําหรือหมด
เหตุในการสํารองราชการ ใหออกจากราชการไวกอน หรือปลดออกจากราชการ หรือไลออก  ที่ไมตอง
ตามมาตรา  ๘๗  แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหดําเนินการดังนี้ 
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  (๑) ใหหนวยตนสังกัดเดิมของขาราชการตํารวจผูนั้นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  
เวนแตในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยอื่นประสงครับตัวผูนั้นไปดํารงตําแหนงในหนวยของตนก็ให  
ทําความตกลงกัน 

  (๒) ใหดําเนินการในโอกาสแรกที่มีตําแหนงในระดับเดียวกันกับตําแหนงเดิมวาง  
หากตําแหนงที่วางอยูไมตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงต้ังหรือไมมีความเหมาะสม  
ใหแตงต้ังผูที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและหรือมีความเหมาะสมไปดํารง
ตําแหนงที่วางแลวจึงแตงต้ังผูที่รอการแตงต้ังไปดํารงตําแหนงแทน 

  (๓) หากหนวยตนสังกัดเดิมของขาราชการตํารวจผูนั้นไมมีตําแหนงวางรองรับ  และ  
ไมมีหนวยอื่นประสงคจะรับตัวผูนั้นไปดํารงตําแหนงในสังกัด  ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติพิจารณา
ตําแหนงวางในหนวยอื่นเพื่อใชรองรับการแตงต้ังไดตามความเหมาะสม   และใหหัวหนาหนวยที่
เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 

ขอ ๑๗ การแตงต้ังขาราชการตํารวจที่ไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหลาศึกษาตามโครงการ  หากไมมี
กรณีที่ตองดําเนินการตาม  กฎ  ก.ตร.  วาดวยการสั่งใหขาราชการตํารวจประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
หรือสวนราชการใด หรือสํารองราชการในสวนราชการใด  ใหดําเนินการแตงต้ังขาราชการตํารวจผูนั้น
ไปดํารงตําแหนงตามโครงการที่ไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหลาศึกษาทันทีที่สามารถดําเนินการได  ทั้งนี้
หากตําแหนงตามโครงการมีผูครองอยู  ใหแตงต้ังหรือเสนอขอแตงต้ังผูครองตําแหนงไปดํารงตําแหนงอื่น 
เพื่อจะไดแตงต้ังผูที่ไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหลาศึกษาไปดํารงตําแหนงแทน 

 

ลักษณะที่  ๓ 
วิธีปฏิบัติในการดําเนินการคัดเลือกหรือแตงต้ัง 

 
 

บทที่  ๑ 
การจัดทําบัญชีขอมูลผูเหมาะสมเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน 

 
 

ขอ ๑๘ หนวยงานที่มีระดับสารวัตรเปนหัวหนา  ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาขาราชการ
ตํารวจระดับรองสารวัตรที่มีคุณสมบัติครบถวนจะเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนงระดับสารวัตร  และสรรหาให
เหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนแลวจัดทําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่
จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปจนถึงนอยที่สุด 
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สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนใหระบุเหตุผลโดยละเอียด ชัดเจน และ
เปนรูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด แลวสงไปยังหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน
เหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับตามสายการบังคับบัญชา 

ขอ ๑๙ หนวยงานที่มีระดับรองผูกํากับการเปนหัวหนา  ใหดําเนินการสรรหาขาราชการ
ตํารวจที่มีคุณสมบัติครบถวนจะเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนงระดับสารวัตร  ถึง  รองผูกํากับการ  ดังนี้ 

  (๑) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง ระดับสารวัตร 
   ใหพิจารณาในรูปคณะกรรมการ ประกอบดวยหัวหนาหนวยงานและขาราชการ

ตํารวจระดับสารวัตรทุกคน   (ยกเวนผูที่ ดํ ารงตําแหนงควบปรับระดับเพิ่ม-ลดไดในตัวเอง )   
เปนกรรมการ  พิจารณาขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตรที่มีคุณสมบัติครบถวน และสรรหาใหเหลือ
เฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเทานั้น 

  (๒) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง  ระดับรองผูกํากับการ 
   ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาจากขาราชการตํารวจระดับสารวัตรที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนและสรรหาใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเทานั้น 
  (๓) เมื่อดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แลว  ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่จะ

ไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด 
สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน  ใหระบุเหตุผลโดยละเอียด  ชัดเจน 
และเปนรูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด  แลวสงไปยังหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน
เหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับตามสายการบังคับบัญชา 

ขอ ๒๐ หนวยงานที่มีระดับผูกํากับการเปนหัวหนา  ใหดําเนินการสรรหาขาราชการตํารวจที่มี
คุณสมบัติครบถวนจะเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนงระดับสารวัตร ถึง ผูกํากับการ ดังนี้ 

  (๑) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง  ระดับสารวัตรและรองผูกํากับการ 
   ใหพิจารณาในรูปคณะกรรมการ   ประกอบดวยหัวหนาและรองหัวหนา

หนวยงานทุกคนเปนกรรมการ พิจารณาขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตรและระดับสารวัตรที่มี
คุณสมบัติครบถวน  โดยใหนําเอารายชื่อเฉพาะที่หนวยงานรองลงมาหนึ่งระดับเสนอขึ้นมา พิจารณา
รวมกับรายชื่อขาราชการตํารวจที่ข้ึนตรงตอระดับกองกํากับการ  แลวสรรหาใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่
จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเทานั้น 
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  (๒) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง ระดับผูกํากับการ 
   ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาจากขาราชการตํารวจระดับรองผูกํากับการที่มี

คุณสมบัติครบถวนและสรรหาใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเทานั้น 
  (๓) เมื่อดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แลว  ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่จะ

ไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด  
สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน ใหระบุเหตุผลโดยละเอียด  ชัดเจน 
และเปนรูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด  แลวสงไปยังหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน
เหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับตามสายการบังคับบัญชา 

ขอ ๒๑ หนวยงานที่มีระดับรองผูบังคับการเปนหัวหนา  ใหดําเนินการสรรหาขาราชการ
ตํารวจที่มีคุณสมบัติครบถวนจะเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนงระดับสารวัตรถึงรองผูบังคับการ  ดังนี้ 

  (๑) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง ระดับสารวัตรถึงผูกํากับการ 
   ใหพิจารณาในรูปคณะกรรมการ ประกอบดวยหัวหนาหนวยงานและขาราชการ

ตํารวจระดับผู กํากับการทุกคน   (ยกเวนผูที่ ดํารงตําแหนงควบปรับระดับเพิ่ม-ลดไดในตัวเอง)   
เปนกรรมการ  โดยดําเนินการดังนี้ 

   (ก) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง  ระดับสารวัตรถึงรองผูกํากับการ 
    ใหนําเอารายชื่อเฉพาะที่หนวยงานรองลงมาหนึ่งระดับเสนอขึ้นมา  

พิจารณารวมกับรายชื่อขาราชการตํารวจที่ข้ึนตรงตอหัวหนาหนวยงาน  แลวสรรหาผูเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนใหเหลือจํานวนไมเกินรอยละหาสิบ  ในแตละระดับตําแหนง   
แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาสองเทาของจํานวนตําแหนงวางในแตละหนวยงาน  เวนแตกรณีที่มี
จํานวนผูเหมาะสมไมถึงสองเทาของจํานวนตําแหนงวาง  ก็ใหพิจารณาไปตามนั้น 

   (ข) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง  ระดับผูกํากับการ 
    ใหนําเอารายชื่อเฉพาะที่หนวยงานรองลงมาหนึ่งระดับในสายการบังคับ

บัญชาเสนอขึ้นมา พิจารณารวมกับรายชื่อขาราชการตํารวจที่ข้ึนตรงตอหัวหนาหนวยงานและสรรหา  
ใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเทานั้น 

  (๒) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง  ระดับรองผูบังคับการ 
   ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาจากขาราชการตํารวจระดับผู กํากับการที่มี

คุณสมบัติครบถวนและสรรหาใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน
เทานั้น 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

  (๓) เมื่อดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แลว  ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด 
สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน ใหระบุเหตุผลโดยละเอียด ชัดเจน 
และเปนรูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด  แลวสงไปยังหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน
เหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับตามสายการบังคับบัญชา 

ขอ ๒๒ หนวยงานที่มีระดับผูบังคับการเปนหัวหนา  ใหดําเนินการสรรหาขาราชการตํารวจที่
มีคุณสมบัติครบถวนจะเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนงระดับสารวัตรถึงผูบังคับการ  ดังนี้ 

  (๑) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง  ระดับสารวัตรถึงรองผูบังคับการ 
   ใหพิจารณาในรูปคณะกรรมการ   ประกอบดวยหัวหนาและรองหัวหนา

หนวยงานทุกคนเปนกรรมการ  โดยดําเนินการดังนี้ 
   (ก) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง ระดับสารวัตรถึงรองผูกํากับการ 
    ใหนําเอารายชื่อเฉพาะที่หนวยงานรองลงมาหนึ่งระดับเสนอขึ้นมา  

พิจารณารวมกับรายชื่อขาราชการตํารวจที่ข้ึนตรงตอระดับกองบังคับการ  แลวสรรหาผูเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนใหเหลือจํานวนไมเกินรอยละหาสิบ  ในแตละระดับตําแหนง  
แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาสองเทาของจํานวนตําแหนงวางในแตละหนวยงาน  เวนแตกรณีที่มี
จํานวนผูเหมาะสมไมถึงสองเทาของจํานวนตําแหนงวาง  ก็ใหพิจารณาไปตามนั้น 

   (ข) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง  ระดับผูกํากับการ 
    ใหนําเอารายชื่อเฉพาะที่หนวยงานรองลงมาหนึ่งระดับเสนอขึ้นมา  

พิจารณารวมกับรายชื่อขาราชการตํารวจที่ข้ึนตรงตอระดับกองบังคับการ แลวสรรหาใหเหลือเฉพาะ 
ผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเทานั้น 

   (ค) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง  ระดับรองผูบังคับการ 
    ใหพิจารณาจากขาราชการตํารวจระดับผูกํากับการที่มีคุณสมบัติครบถวน

และสรรหาใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเทานั้น 
  (๒) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง  ระดับผูบังคับการ 
   ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาจากขาราชการตํารวจระดับรองผูบังคับการที่มี

คุณสมบัติครบถวนและสรรหาใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน
เทานั้น 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

  (๓) เมื่อดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แลว  ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด  
สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน  ใหระบุเหตุผลโดยละเอียด  ชัดเจน 
และเปนรูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด  แลวสงไปยังหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน
เหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับตามสายการบังคับบัญชา 

ขอ ๒๓ หนวยหรือหนวยงานที่มีระดับผูบัญชาการเปนหัวหนา  ใหดําเนินการสรรหา
ขาราชการตํารวจที่มีคุณสมบัติครบถวนจะเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนงระดับสารวัตรถึงผูบัญชาการ  ดังนี้ 

  (๑) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง  ระดับสารวัตรถึงรองผูบัญชาการ 
   ใหพิจารณาในรูปคณะกรรมการ  ประกอบดวยหัวหนาและรองหัวหนาหนวย

หรือหนวยงานทุกคนเปนกรรมการ  โดยดําเนินการดังนี้ 
   (ก) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง  ระดับสารวัตรถึงผูบังคับการ 
    ใหนําเอารายชื่อเฉพาะที่หนวยงานรองลงมาหนึ่งระดับเสนอขึ้นมา  

พิจารณารวมกับรายชื่อขาราชการตํารวจที่ข้ึนตรงตอระดับกองบัญชาการ  แลวสรรหาผูเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนใหเหลือจํานวนไมเกินรอยละหาสิบในแตละระดับตําแหนง   
แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาสองเทาของจํานวนตําแหนงวางในแตละหนวยหรือหนวยงาน   
เวนแตกรณีที่มีจํานวนผูเหมาะสมไมถึงสองเทาของจํานวนตําแหนงวาง ก็ใหพิจารณาไปตามนั้น 

   (ข) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง  ระดับรองผูบัญชาการ 
    ใหพิจารณาจากขาราชการตํารวจระดับผูบังคับการที่มีคุณสมบัติครบถวน  

แลวสรรหาผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน  ใหเหลือไมเกินรอยละหาสิบ   
แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาสองเทาของจํานวนตําแหนงวางในแตละหนวยหรือหนวยงาน   
เวนแตกรณีที่มีจํานวนผูเหมาะสมไมถึงสองเทาของจํานวนตําแหนงวาง  ก็ใหพิจารณาไปตามนั้น 

   (ค) เมื่อดําเนินการตาม  (ก)  และ  (ข)  แลว  ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่
จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด  
สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน  ใหระบุเหตุผลโดยละเอียด  ชัดเจน 
และเปนรูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด แลวเสนอไปยังผูบัญชาการ  หรือผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ  แลวแตกรณี 

 
 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

  (๒) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง ระดับผูบัญชาการ 
   ใหผูบัญชาการพิจารณาจากขาราชการตํารวจระดับรองผูบัญชาการที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนและสรรหาใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเทานั้น   
แลวจัดทําบัญชีรายชื่อผู เหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเรียงตามลําดับจาก 
ผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด  พรอมทั้งใหพิจารณาดวยวามีความเหมาะสมเลื่อนตําแหนง
สูงข้ึนในหนวยหรือหนวยงานที่มีลักษณะงานแบบใด สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณา 
เลื่อนตําแหนงสูงข้ึน ใหระบุเหตุผลโดยละเอียด  ชัดเจน และเปนรูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจ
แหงชาติกําหนด แลวเสนอไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

ขอ ๒๔ สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ใหดําเนินการสรรหาขาราชการตํารวจที่มี
คุณสมบัติครบถวนจะเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนงระดับสารวัตรถึงผูบัญชาการ  ในรูปคณะกรรมการ 
ประกอบดวยผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ  จเรตํารวจแหงชาติ  และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทุกคน
เปนกรรมการ  โดยดําเนินการดังนี้ 

  (๑) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง  ระดับสารวัตรถึงรองผูบัญชาการ 
   (ก) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง  ระดับสารวัตรถึงผูบังคับการ 
    ใหนําเอารายชื่อเฉพาะที่หนวยงานรองลงมาหนึ่งระดับเสนอขึ้นมา  

พิจารณารวมกับรายชื่อขาราชการตํารวจที่ข้ึนตรงตอสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ แลวสรรหา 
ผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนใหเหลือจํานวนไมเกินรอยละหาสิบในแตละ
ระดับตําแหนง  แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาสองเทาของจํานวนตําแหนงวางในแตละหนวยงาน  
เวนแตกรณีที่มีจํานวนผูเหมาะสมไมถึงสองเทาของจํานวนตําแหนงวาง ก็ใหพิจารณาไปตามนั้น 

   (ข) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนดํารงตําแหนง  ระดับรองผูบัญชาการ   
    ใหพิจารณาจากขาราชการตํารวจระดับผูบังคับการที่มีคุณสมบัติครบถวน  

แลวสรรหาผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน  ใหเหลือไมเกินรอยละหาสิบ   
แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาสองเทาของจํานวนตําแหนงวางในสํานักงานผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ  เวนแตกรณีที่มีจํานวนผูเหมาะสมไมถึงสองเทาของจํานวนตําแหนงวาง  ก็ใหพิจารณาไป
ตามนั้น 

   (ค) เมื่อดําเนินการตาม  (ก)  และ  (ข)  แลว  ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่
จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด  



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน  ใหระบุเหตุผลโดยละเอียด  ชัดเจน 
และเปนรูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด  แลวเสนอไปยังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

  (๒) ผูเหมาะสมที่จะเล่ือนตําแหนงสูงข้ึนระดับผูบัญชาการ 
   ใหพิจารณาจากขาราชการตํารวจระดับรองผูบัญชาการที่มีคุณสมบัติครบถวน

และสรรหาใหเหลือเฉพาะผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเทานั้น  แลวจัดทํา
บัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมาก
ที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด  พรอมทั้งใหพิจารณาดวยวามีความเหมาะสมเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนในหนวยหรือ
หนวยงานที่มีลักษณะงานแบบใด สําหรับผูไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน  
ใหระบุเหตุผลโดยละเอียด  ชัดเจน และเปนรูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด  
แลวสงไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

ขอ ๒๕ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการสรรหาขาราชการตํารวจที่มีคุณสมบัติครบถวน  
จะเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนงผูบัญชาการ  โดยพิจารณาในรูปคณะกรรมการประกอบดวย  ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ  จเรตํารวจแหงชาติ  และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทุกคน  เปนกรรมการ  ใหนําเอา
รายชื่อเฉพาะที่ปรากฏในบัญชีขอมูลผูเหมาะสมเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนตามขอ  ๒๓  (๒)  และขอ  ๒๔  (๒)
เทานั้น  แลวสรรหาผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนใหเหลือจํานวนไมเกินรอยละ
หาสิบ แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาสองเทาของจํานวนตําแหนงวาง  เวนแตกรณีที่มีจํานวน 
ผูเหมาะสมไมถึงสองเทาของจํานวนตําแหนงวาง  ก็ใหพิจารณาไปตามนั้น 

  เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมที่จะไดรับการ
พิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเรียงตามลําดับจากผูที่เหมาะสมมากที่สุดลงไปถึงนอยที่สุด  สําหรับผูที่ไม
เหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน  ใหระบุเหตุผลโดยละเอียด  ชัดเจน  และเปน
รูปธรรมตามแบบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด  แลวเสนอไปยังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

ขอ ๒๖ การสรรหาผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนต้ังแตระดับ
สารวัตร  ถึง  ผูบัญชาการ  ตามขอ  ๑๘  ขอ  ๑๙  ขอ  ๒๐  ขอ  ๒๑  ขอ  ๒๒  ขอ  ๒๓  ขอ  ๒๔  และขอ  ๒๕  
ใหพิจารณาจากความรูความสามารถ  ผลการปฏิบัติงาน   การบริหารงานและการปกครองบังคับ 
บัญชา  ผลการประเมินการปฏิบัติงาน  คุณวุฒิ  ความประพฤติ  ประวัติการรับราชการ  และอาวุโส
ประกอบกัน ทั้งนี้ใหเปนไปตามแนวทางที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 

ขอ ๒๗ การสรรหาผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนต้ังแตระดับ
สารวัตร  ถึง ผูบัญชาการ ตามขอ  ๒๑  ขอ  ๒๒  ขอ  ๒๓  ขอ  ๒๔  และขอ  ๒๕  หากผูเหมาะสมที่จะ



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนมีจํานวนไมถึงหาคน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  หนวยหรือ
หนวยงานจะพิจารณาไปตามนั้นก็ได   

ขอ ๒๘ การจัดทําบัญชีขอมูลผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนของ  
หนวยงานตามขอ  ๒๐  หรือขอ  ๒๒  หากคณะกรรมการมีไมถึงสามคน  แตมีผูดํารงตําแหนงระดับ
เดียวกับหัวหนาหนวยงาน  ใหผูที่มีลําดับอาวุโสสูงสุดในขณะนั้นและลําดับอาวุโสถัดลงไปตามลําดับ
จนครบสามคนรวมเปนคณะกรรมการ  หากไมมีผูดํารงตําแหนงระดับเดียวกับหัวหนาหนวยงาน หรือมี
แตรวมกันแลวยังไมถึงสามคน  ใหผูดํารงตําแหนงถัดลงไปที่เปนหัวหนาหนวยงานที่มีลําดับอาวุโส
สูงสุดในขณะนั้นและลําดับอาวุโสถัดลงไปตามลําดับจนครบสามคนรวมเปนคณะกรรมการ 

  การจัดทําบัญชีขอมูลผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนของ  
หนวยงานตามขอ  ๑๙  หรือขอ  ๒๑  หากคณะกรรมการมีไมถึงสามคน  แตมีผูดํารงตําแหนงระดับ
เดียวกับหัวหนาหนวยงาน  ใหผูที่มีลําดับอาวุโสสูงสุดในขณะนั้นและลําดับอาวุโสถัดลงไปตามลําดับ
จนครบสามคนรวมเปนคณะกรรมการ  หากไมมีผูดํารงตําแหนงระดับเดียวกับหัวหนาหนวยงาน  หรือมี
แตรวมกันแลวยังไมถึงสามคน  ใหผูดํารงตําแหนงถัดลงไปที่มีลําดับอาวุโสสูงสุดในขณะนั้นและ 
ลําดับอาวุโสถัดลงไปตามลําดับจนครบสามคน รวมเปนคณะกรรมการ 

  การจัดทํ าบัญชีขอมูลผู เหมาะสมเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนในรูปคณะกรรมการ 
ตามขอ  ๒๓  หากหนวยหรือหนวยงานใดมีคณะกรรมการไมถึงสามคน ใหดําเนินการดังนี้ 

  (๑) หนวยหรือหนวยงานที่มีตําแหนงรองหัวหนาหนวยหรือหนวยงานไมถึงสาม
ตําแหนง และมีผูดํารงตําแหนงระดับเดียวกับรองหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน  ใหผูที่มีลําดับอาวุโส
สูงสุดในขณะนั้นและลําดับอาวุโสถัดลงไปตามลําดับจนครบสามคนรวมเปนคณะกรรมการ  หากไมมีผู
ดํารงตําแหนงระดับเดียวกับรองหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน หรือมีแตรวมกันแลวยังไมถึงสามคน   
ใหผูดํารงตําแหนงถัดลงไปที่เปนหัวหนาหนวยงานทุกคนรวมเปนคณะกรรมการ   

  (๒) หนวยหรือหนวยงานที่มีตําแหนงรองหัวหนาหนวยหรือหนวยงานต้ังแตสาม
ตําแหนงข้ึนไป  และมีผูดํารงตําแหนงระดับเดียวกับรองหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน  ใหผูที่มีลําดับ
อาวุโสสูงสุดในขณะนั้นและลําดับอาวุโสถัดลงไปตามลําดับจนครบสามคนรวมเปนคณะกรรมการ  
หากไมมีผูดํารงตําแหนงระดับเดียวกับรองหัวหนาหนวยหรือหนวยงาน  หรือมีแตรวมกันแลวยังไมถึง
สามคน  ใหผูดํารงตําแหนงถัดลงไปที่เปนหัวหนาหนวยงานที่มีลําดับอาวุโสสูงสุดในขณะนั้นและลําดับ
อาวุโสถัดลงไปตามลําดับจนครบสามคนรวมเปนคณะกรรมการ  



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๒๙ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกําหนดหวงระยะเวลาดําเนินการจัดทําบัญชีขอมูล   
ผูเหมาะสมที่จะไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนในแตละระดับตําแหนง 

 

บทที่  ๒ 
การจัดทําบัญชีขอมูลการแตงต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตําแหนงเทาเดิม 

 
 

ขอ ๓๐ หนวยงานที่มีระดับรองผูบังคับการเปนหัวหนา  ใหพิจารณาในรูปคณะกรรมการ
ประกอบดวยหัวหนาหนวยงานและขาราชการตํารวจระดับผูกํากับการทุกคน  (ยกเวนผูที่ดํารงตําแหนง
ควบปรับระดับเพิ่ม-ลดไดในตัวเอง)  รวมกันจัดทําบัญชีขอมูลการแตงต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนขาราชการ
ตํารวจระดับสารวัตร ถึงรองผูกํากับการ ภายในหนวยงานหรือจากหนวยงานในสังกัดไปดํารงตําแหนง
ในหนวยหรือหนวยงานอื่น และขาราชการตํารวจจากหนวยหรือหนวยงานอื่นมาดํารงตําแหนง 
ในหนวยงานในสังกัด  แลวเสนอไปยังผูมีอํานาจเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 

  กรณีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีไมถึงสามคน  ใหนําความตามขอ  ๒๘  วรรคสอง  
มาใชบังคับโดยอนุโลม   

  การจัดทําบัญชีขอมูลการแตงต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนขาราชการตํารวจระดับผูกํากับการ
ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูดําเนินการจัดทําบัญชีขอมูล  แลวเสนอไปยังผูมีอํานาจเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณา 

ขอ ๓๑ หนวยงานที่มีระดับผูบังคับการเปนหัวหนา  ใหพิจารณาในรูปคณะกรรมการ
ประกอบดวยหัวหนาและรองหัวหนาหนวยงานทุกคน  รวมกันจัดทําบัญชีขอมูลการแตงต้ังสับเปลี่ยน
หมุนเวียนขาราชการตํารวจระดับสารวัตรถึงผูกํากับการ  จากหนวยงานในสังกัดไปดํารงตําแหนงใน
หนวยหรือหนวยงานอื่น และขาราชการตํารวจจากหนวยหรือหนวยงานอื่นมาดํารงตําแหนงใน
หนวยงานในสังกัด  แลวเสนอไปยังผูมีอํานาจเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 

  กรณีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีไมถึงสามคน ใหนําความตามขอ  ๒๘  วรรคหนึ่ง  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  การจัดทําบัญชีขอมูลการแตงต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนขาราชการตํารวจระดับรองผูบังคับการ  
ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูดําเนินการจัดทําบัญชีขอมูล  แลวเสนอไปยังผูมีอํานาจเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณา 

 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

บทที่  ๓ 
วิธีการคัดเลือกหรือแตงต้ังของผูมีอํานาจ 

 
 

ขอ ๓๒ เมื่อไดดําเนินการตามลักษณะที่  ๓  บทที่  ๑  และบทที่  ๒  แลว  ใหผูมีอํานาจจัดทําบัญชี
คัดเลือกหรือบัญชีแตงต้ังขาราชการตํารวจแลวแตกรณี  ทั้งการสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตําแหนงเทาเดิม  
และการเลื่อนดํารงตําแหนงสูงข้ึน  เสนอคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๕๗   
แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ดังนี้ 

  (๑) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตําแหนงเทาเดิมใหนําขอมูลตามลักษณะที่  ๓  บทที่  ๒  
มาใชประกอบการพิจารณา   

  (๒) การเลื่อนดํารงตําแหนงสูงข้ึน  ใหพิจารณาคัดเลือกหรือแตงต้ังไดเฉพาะผูที่มีรายชื่อ
ตามที่ปรากฏอยูในบัญชีขอมูลผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนที่หนวยและ
หนวยงานไดเสนอไวตามลักษณะที่  ๓  บทที่  ๑  เทานั้น  ยกเวนการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนายเวร 
ผูชวยนายเวร  หรือนายตํารวจราชสํานักประจํา  ทั้งนี้  ใหถือวาผูที่มีรายชื่อในบัญชีขอมูลผูเหมาะสมที่จะไดรับ
การพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเปนผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกหรือแตงต้ังเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนทุกราย 

ขอ ๓๓ การคัดเลือกหรือแตงต้ังขาราชการตํารวจเล่ือนตําแหนงสูงข้ึนในแตละระดับตําแหนง  
ใหพิจารณาดังนี้ 

  (๑) ขาราชการตํารวจที่จะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแตผูชวยผูบัญชาการตํารวจ   
แหงชาติข้ึนไป  ใหพิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโส 

  (๒) ขาราชการตํารวจที่จะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแตสารวัตรข้ึนไปถึงผูบัญชาการ  
ใหพิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสจํานวนไมนอยกวารอยละย่ีสิบหาของจํานวนตําแหนงวางในแตละ
ระดับตําแหนง   

  (๓) ตําแหนงวางที่ เหลือจากการพิจารณาตาม  (๒)  ใหพิจารณาเรียงตามลําดับความ
เหมาะสมจากผูมีความเหมาะสมมากที่สุดโดยเปรียบเทียบกับตําแหนงที่จะคัดเลือกหรือแตงต้ังวามี   
ความเหมาะสมกับตําแหนงใดไปตามลําดับ  จนครบตามจํานวนตําแหนงวางของหนวยที่มีอยูในขณะนั้น 

  การคัดเลือกหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแตระดับสารวัตรข้ึนไป ถึงผูบัญชาการ  
หากมีตําแหนงวางเพียงตําแหนงเดียว  ใหถือวาผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน
ทุกรายเปนผูมีสิทธิไดรับการพิจารณาโดยเทาเทียมกัน  โดยใหนําอาวุโสมาประกอบการพิจารณาดวย 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

  การคัดเลือกหรือแตงต้ังผูเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนที่เพิ่ง
มีคุณสมบัติครบถวนในปแรกใหเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน ผูนั้นตองเปนผูมีความรูความสามารถและมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเดนเปนที่ประจักษตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหนง  โดยมีผลการปฏิบัติงานเปนรูปธรรม
เปนที่ยอมรับวาเปนประโยชนตอสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางย่ิงและมีประสิทธิภาพดีกวาขาราชการ
ตํารวจที่มีคุณสมบัติครบถวนทั่วไปรายอื่นอยางชัดเจน  ซ่ึงผูมีอํานาจและคณะกรรมการคัดเลือกตอง
สามารถอธิบายขอเท็จจริงและเปดเผยตอบุคคลทั่วไปได 

ขอ ๓๔ การแตงต้ังในวาระประจําปเดียวกันสําหรับตําแหนงระดับใด  ไมวาคําส่ังจะมีผล
เมื่อใด  ใหถือวาผูไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนั้นมีอาวุโสในกลุมเดียวกัน  และมีสิทธิไดรับการ
พิจารณาคัดเลือกแตงต้ังหรือแตงต้ังเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเทาเทียมกัน  หากเปนการแตงต้ังนอกวาระ
ประจําปใหนับเวลาต้ังแตวันที่คําส่ังแตงต้ังมีผลใชบังคับ   

ขอ ๓๕ การแตงต้ังนายเวร  และหรือผูชวยนายเวร  ของผูบังคับบัญชาระดับผูชวยผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติข้ึนไป และผูบัญชาการประจําสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ไปดํารงตําแหนงอื่น
อันเนื่องมาจากกรณีผูบังคับบัญชาไดเปลี่ยนแปลงสถานภาพ  ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจ
พิจารณาจัดสรรตําแหนงในหนวยตาง ๆ ไดตามความเหมาะสมเพื่อใชรองรับการแตงต้ัง  โดยให
พิจารณาจัดสรรไปดํารงตําแหนงในหนวยที่ขาราชการตํารวจผูนั้นสังกัดอยูกอนที่จะไดรับการแตงต้ัง
เปนนายเวร  และหรือผูชวยนายเวร  เปนลําดับแรก  แลวใหหนวยที่เกี่ยวของดําเนินการแตงต้ังไปดํารง
ตําแหนงในสังกัดตามข้ันตอนของกฎหมายตอไป 

 

ลักษณะที่  ๔ 
การทําความตกลงและการใหความเห็นชอบ 

 
 

ขอ ๓๖ การทําความตกลงในการคัดเลือกหรือแตงต้ัง  ใหเปนการตกลงกันจนเปนที่ยุติ
ระหวางหนวยตนสังกัดกับหนวยที่ประสงคจะคัดเลือกหรือแตงต้ังขาราชการตํารวจเพื่อใหดํารงตําแหนง
จากหนวยหนึ่งไปยังอีกหนวยหนึ่งเทานั้น  โดยทําเปนลายลักษณอักษร  และใหกระทําเทาที่จําเปนเพื่อ
ประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง 

ขอ ๓๗ การแตงต้ังขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนง  หรือใหพนจากตําแหนงในหนวยงาน
ระดับกองบังคับการ  ใหผูบังคับการที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบ  โดยใหทําเปน 
ลายลักษณอักษร  และหากไมเปนที่ยุติ  ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูชี้ขาด  



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

ลักษณะที่  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ ๓๘ ในระหวางที่ยังมิไดมีการออกระเบียบ  ก.ตร.  วาดวยการกําหนดลําดับอาวุโสของ
ขาราชการตํารวจในการรักษาราชการแทน  ใหนําขอกําหนด ก.ตร.  วาดวยการกําหนดลําดับอาวุโสของ  
ขาราชการตํารวจในการรักษาราชการแทนซึ่งใชอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

ประธานกรรมการขาราชการตํารวจ 


