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กฎ  ก.ตร. 
วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ 

และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

ตามที่  กฎ  ก.ตร.  วาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ไดออกใชบังคับแลว  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  (๒)  และมาตรา  ๖๔  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมติ  ก.ตร.  ในการประชุมคร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๔  
กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงใหยกเลิกความในขอ  ๑๕  แหงกฎ  ก.ตร.  วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๕ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแตละคร้ัง  ถาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเห็นสมควร
ใหขาราชการตํารวจผูใดไดเลื่อนเงินเดือน  แตปรากฏวาผูนั้นถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือความผิดที่ทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน   
ซ่ึงมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเปนทนาย
แกตางให  หรือความผิดที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยพิจารณาแลว
เห็นวาเปนความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ  โดยคดีดังกลาวศาลไดประทับรับฟองคดีนั้นแลว
กอนวันมีคําส่ังเลื่อนเงินเดือน  ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนรอการเลื่อนเงินเดือนไวกอน  และใหกันเงิน
สําหรับเลื่อนเงินเดือนไวดวย  เมื่อศาลไดมีคําพพิากษาแลวใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณา  ดังนี้ 
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  (๑) ถาศาลพิพากษาวาผูนั้นไมมีความผิด  ใหส่ังเลื่อนเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได  
ถาไดรอการเลื่อนเงินเดือนไวเกินหนึ่งคร้ัง  ใหส่ังเลื่อนเงินเดือนยอนหลังไปในแตละคร้ังที่ไดรอการ
เลื่อนเงินเดือนไว  แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการไปแลวก็ตาม 

  (๒) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจําคุก   ใหงดเลื่อนเงินเดือนที่รอ 
การเลื่อนไว  ถาไดรอการเลื่อนเงินเดือนไวเกินหนึ่งคร้ัง  ใหงดเลื่อนเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในคร้ังที่ศาล
พิพากษาใหลงโทษ  ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอื่นที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  ใหงดเลื่อนเงินเดือนในครั้งที่จะไดเลื่อนเงินเดือนครั้งสุดทาย  
แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ   
ใหงดเลื่อนเงินเดือนที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนไดรอการเลื่อนเงินเดือนไวในวันที่  ๓๐  กันยายนของ
คร่ึงปสุดทายกอนที่ผูนั้นจะพนจากราชการ  สวนในคร้ังอื่นใหส่ังเลื่อนเงินเดือนยอนหลังไปในแตละคร้ัง 
ที่ไดรอการเลื่อนเงินเดือนไว 

  (๓) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกวาจําคุก  ใหงดเลื่อนเงินเดือน
ทุกคร้ังที่ไดรอการเลื่อนเงินเดือนไว 

  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  สําหรับผูที่ถูกฟองคดีอาญาหลายคดี  
ใหแยกพิจารณาเปนคดี ๆ  ไป” 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการขาราชการตํารวจ 
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