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กฎ  ก.ตร.   
ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  (๒ )  มาตรา  ๔๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๕๗   
แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๔๔/๒๕๕๘  ลงวันที่   
๔  ธันวาคม  พ .ศ .  ๒๕๕๘  ประกอบกับมติ  ก .ตร.  ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันที่   
๑๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  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.  ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และกฎ  ก.ตร.  
ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์  แนวทางปฏิบัติหรือการดําเนินการอื่นใด 
ในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วในกฎ  ก.ตร.  นี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับกฎ  ก.ตร.  นี้  ใหใ้ช้กฎ  ก.ตร.  นี้แทน 

ข้อ ๔ ในกฎ  ก.ตร.  นี้ 
“หน่วย”  หมายความว่า  สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและกองบัญชาการหรือเทียบเท่า

ที่มิได้สังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
“หน่วยงาน”  หมายความว่า  กองบัญชาการหรือเทียบเท่าในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการ 

ตํารวจแห่งชาติ  หรือกองบังคับการหรือเทียบเท่าหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่อยู่ในสังกัด 
ของหน่วยที่มีหัวหน้าไม่ต่ํากว่าระดับรองผู้บังคับการ  ทั้งนี้  ไม่หมายความรวมถึงกองบังคับการในกองบัญชาการ
หรือเทียบเท่าในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

“ภูมิภาค”  หมายความว่า  อาณาบริเวณที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล  
หรือแต่ละตํารวจภูธรภาค 
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“ตําแหน่งเฉพาะทาง”  หมายความว่า  ตําแหน่งที่ มี คุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ในกลุ่มงานเทคนิค  ตําแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเอง  รวมถึงตําแหน่งอื่นตามที่สํานักงาน 
ตํารวจแห่งชาติกําหนด 

“ผู้มีอํานาจ”  หมายความว่า  ผู้มีอํานาจคัดเลือกหรือแต่งตั้งตามมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติ
ตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๔๔/๒๕๕๘   
ลงวันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ซึ่ งแ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม โดย คํ าสั่ งหั วหน้ าคณ ะ รักษ าความสงบแห่ งชาติ   ที่   ๗ /๒๕๖๐   ลงวันที่   
๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“ตําแหน่งตั้ งแต่ระดับจเรตํารวจแห่งชาติและรองผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงมาถึง 
ผู้บังคับหมู่”  ให้หมายความรวมถึง  ตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎ  ก.ตร.   

“ลําดับอาวุโส”  หมายความว่า  การจัดลําดับอาวุโสซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๙/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ข้อ ๕ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการคัดเลือก 
หรือแต่งตั้งได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎ  ก.ตร.  นี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๖ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ให้คํานึงถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบในการดูแลทุกข์สุขของราษฎรเป็นสําคัญ   โดยยึดในหลักการที่ ว่า  ทุกพื้ นที่ 
ในราชอาณาจักรไทยจําเป็นที่ข้าราชการตํารวจมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติราชการทั้งสิ้น  จึงให้ผู้มีอํานาจ
สามารถดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจไปดํารงตําแหน่งในลักษณะงานหรือพื้นที่อื่น   
ที่ต่างจากเดิมได้  เพื่อให้ข้าราชการตํารวจเกิดการเรียนรู้  การทํางานรอบด้าน  หรือพื้นที่ที่หลากหลาย  
อันจะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

ข้อ ๗ ให้มีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจเป็นสองวาระ  ดังนี้ 
(๑) วาระที่  ๑  เรียกว่า  “วาระประจําปี”  ให้ดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ  ดังนี้ 
 (ก) ตําแหน่งระดับผู้บังคับการถึงจเรตํารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๑  สิงหาคมของทุกปี 
 (ข) ตําแหน่งระดับสารวัตรถึงรองผู้ บังคับการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน 

ของทุกปี 
 (ค) ตําแหน่งระดับรองสารวัตรลงมา  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๑  มกราคมของทุกปี 
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(๒) วาระที่   ๒   เรี ยกว่ า   “วาระ เดื อน เมษ ายน”  ให้ ดํ า เนิ น การคั ด เลื อกแต่ งตั้ ง 
ข้าราชการตํารวจภายหลังจากการคัดเลือกแต่งตั้งตามข้อ  ๗  (๑)  (ก)  โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
๓๐  เมษายนของทุกปี  ดังนี้ 

 (ก) ตํ าแหน่ งที่ ป รึกษ าพิ เศษ สํ านั ก งานตํ ารวจแห่ งช าติ   ผู้ ท รง คุณ วุฒิ พิ เศษ 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือทดแทนกันตามข้อ  ๒๘  (๕)   

 (ข) ตําแหน่งระดับผู้บังคับการขึ้นไปที่ว่างอยู่หรือทดแทนกัน  รวมถึงการคัดเลือกแต่งตั้ง
สับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตําแหน่งเท่าเดิม 

การแต่ งตั้ งข้ าราชการตํารวจตามข้อ   ๗   (๑ )  (ข )  และ   (ค )  นอกวาระประจํ าปี   
จะกระทํามิได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นต้องดําเนินการแต่งตั้งซึ่งไม่อาจรอวาระประจําปีได้  
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก่อน 

การคัดเลือกหรือการแต่งตั้ งที่ ได้ เร่ิมดําเนินการแต่ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาตามวรรคหนึ่ ง   
ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเสนอ  ก.ตร.  เพื่อขอรับความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดําเนินการ
และไม่ถือว่าการดําเนินการที่ทํามาแล้วต้องเสียไป 

ข้อ ๘ ให้ข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งระดับรองผู้บังคับการลงมา  แจ้งภูมิลําเนาและ
จังหวัดที่ครอบครัวพักอาศัยตามรูปแบบที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนดไปยังหัวหน้าหน่วยต้นสังกัด
ภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคมของทุกปี 

ในกรณี ที่ ผู้ ใด ไม่ ได้ แจ้ ง ภู มิลํ า เน าและจั งหวัดที่ ค รอบค รัวพั กอาศัย   ห รือ ไม่ ได้ แจ้ ง 
เปลี่ยนแปลงสถานที่ไปจากท่ีได้แจ้งไว้เดิมภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าผู้นั้นมีภูมิลําเนาและ
จังหวัดที่ครอบครัวพักอาศัย  ณ  ที่อยู่  ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือตามที่อยู่ที่ได้แจ้ง 
ไว้เดิม  แล้วแต่กรณี  โดยไม่ประสงค์ที่จะโต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิจากผู้บังคับบัญชา 

ข้อ ๙ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติและหน่วยจัดทําลําดับอาวุโสของข้าราชการตํารวจ
ประกาศให้ข้าราชการตํารวจในสังกัดทราบโดยทั่วกันล่วงหน้าก่อนที่จะดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง  
ทั้งนี้  ให้ข้าราชการตํารวจที่เห็นว่าลําดับอาวุโสไม่ถูกต้อง  สามารถย่ืนเร่ืองต่อผู้มีอํานาจให้พิจารณา
ทบทวนได้ภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันประกาศอาวุโส  หากพ้นกําหนดให้ถือว่าข้าราชการตํารวจผู้นั้น 
ไม่ประสงค์ที่จะโต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิจากผู้บังคับบัญชา 

ข้อ ๑๐ การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง  ให้นับดังนี้ 
(๑) ข้าราชการตํารวจที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ  ๗  (๑)  ให้นับวาระการแต่งตั้งในปีถัดไป 

เป็นหนึ่งปี  ไม่ว่าการแต่งตั้งจะมีผลเม่ือใด 
(๒) ข้าราชการตํารวจที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ  ๗  (๒)  ให้นับวาระการแต่งตั้งเดือนเมษายน

ในปีถัดไปเป็นหนึ่งปี  ไม่ว่าการแต่งตั้งจะมีผลเม่ือใด 
(๓) ข้าราชการตํารวจที่ได้รับการแต่งตั้งนอกเหนือจากข้อ  ๗  (๑)  และ  (๒)  ให้นับแบบวันชนวัน 
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(๔) ข้าราชการตํารวจที่ ได้ รับการบรรจุแต่งตั้ งหรือแต่งตั้ งเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตร 
คร้ังแรก  หากนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่เร่ิมเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรถึงวันที่  ๓๐  กันยายน   
มีระยะเวลารวมแล้วไม่น้อยกว่าแปดเดือน  ให้นับเป็นหนึ่งปี 

(๕) ข้าราชการตํารวจที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติรับโอนมาหรือบรรจุข้าราชการประเภทอื่น
กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจในระดับรองสารวัตร  ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
ระดับรองสารวัตร  ตั้ งแต่วันที่ ผู้นั้ น เป็นข้าราชการชั้นต รีห รือระดับสามหรือประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการหรือข้าราชการทหารช้ันสัญญาบัตร  สําหรับการรับโอนมาหรือบรรจุข้าราชการประเภทอื่น 
กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจในระดับอื่น  ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในระดับนั้นตั้งแต่
วันที่รับโอนหรือบรรจุกลับ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑ การนับจํานวนตําแหน่งว่างในแต่ละระดับตําแหน่งเพื่อนํามาคํานวณสัดส่วนจํานวน
ตําแหน่งในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นเรียงตามลําดับอาวุโส  ให้คํานวณจากจํานวนตําแหน่งว่าง 
อันเกิดจากการเกษียณอายุราชการ  ลาออก  เสียชีวิต  ไล่ออก  ปลดออก  การกําหนดตําแหน่งใหม่   
เป็นต้น  ซึ่งเป็นตําแหน่งว่างที่มีอยู่จริง  ณ  วันที่ผู้มีอํานาจจัดทําบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น 
ตามหมวด  ๓  ส่วนที่  ๑  ทั้งนี้  ในวันที่มีการประชุม  ก.ตร.  พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือวันที่ 
ผู้มีอํานาจแต่งตั้งสั่งแต่งตั้ง  แล้วแต่กรณี  หากมีตําแหน่งว่างเพิ่มขึ้นก็ให้นํามาคํานวณสัดส่วนจํานวน
ตําแหน่งในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นด้วย  โดยหมายความรวมถึงจํานวนตําแหน่งว่างที่เกิดขึ้นจาก
การเลื่อนตําแหน่งทดแทนกันด้วย  ทั้งนี้  ไม่ให้หมายความรวมถึงตําแหน่งเฉพาะทาง 

การนับจํานวนตําแหน่งว่างตามวรรคหนึ่ ง  ในกรณี ผู้ดํารงตําแหน่งเฉพาะทางที่ ได้ รับ 
การเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุดในหน่วยแล้ว  หากผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น 
ในกลุ่มอาวุโส  ตําแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่มิให้นํามานับเป็นตําแหน่งว่างตามวรรคหน่ึง 

ตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
และผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  รวมถึงตําแหน่งที่จะคัดเลือกแต่งตั้งทดแทนตําแหน่งตามข้อ  
๒๘  (๕)  มิให้นํามานับเป็นตําแหน่งว่างเพื่อนํามาคํานวณสัดส่วนจํานวนตําแหน่งในการพิจารณา 
เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๑๒ การแต่งตั้งในวาระประจําปีเดียวกันสําหรับตําแหน่งระดับใดไม่ว่าคําสั่งจะมีผลเม่ือใด  
ให้ถือว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนั้นมีอาวุโสในกลุ่มเดียวกัน 

ข้อ ๑๓ เม่ือผู้มีอํานาจแต่งตั้งมีคําสั่งแต่งตั้งแล้ว  ให้ส่งสําเนาคําสั่งไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
(ผ่านสํานักงานกําลังพล)  โดยไม่ชักช้า 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้าราชการตํารวจผู้ ใดเห็นว่าไม่ได้ รับความเป็นธรรมจากการแต่งตั้ งตามกฎ  ก .ตร .  นี้   
หากประสงค์จะใช้สิทธิร้องทุกข์ตามมาตรา  ๑๐๖  แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ให้ร้องทุกข์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

ข้อ ๑๔ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งที่ มิได้เป็นไปตามกฎ  ก.ตร.  นี้  จะกระทํามิได้  เว้นแต่ 
จะได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ตร.   

ข้อ ๑๕ ในกรณี มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาการตีความตามกฎ  ก.ตร.  นี้  ให้เสนอ  ก.ตร.  
พิจารณาวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของ  ก.ตร.  ให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การคัดเลือกหรือแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น 

 
 

ข้อ ๑๖ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นตั้งแต่ระดับจเรตํารวจแห่งชาติ
และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงมาถึงระดับสารวัตร  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

ระดับตําแหน่ง ยศ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
ในแต่ละระดบัไม่น้อยกว่า 

ผู้ช่วย  ผบ.ตร.  เลื่อนเป็น  จตช.  และ 
รอง  ผบ.ตร. 

พล.ต.ท. ๑  ปี 

ผบช.  เลื่อนเป็น  ผู้ช่วย  ผบ.ตร. พล.ต.ท. ๑  ปี 
รอง  ผบช.  เลื่อนเป็น  ผบช. พล.ต.ต. ๑  ปี 
ผบก.  เลื่อนเป็น  รอง  ผบช. พล.ต.ต. ๒  ปี 
รอง  ผบก.  เลื่อนเป็น  ผบก. พ.ต.อ. 

ซึ่งได้รับอัตราเงินเดือน  
พ.ต.อ.(พิเศษ) 

๕  ปี  และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ 

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 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

การคั ดเลื อกแต่ งตั้ งข้ าราชการตํ ารวจให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งที่ ปรึกษาพิ เศษสํ านั กงานตํ ารวจ 
แห่งชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  และผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ   
ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อจากข้าราชการตํารวจที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติ  รองผู้ บัญชาการ  และรองผู้บังคับการ  แล้วแต่กรณี   ที่ มีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งครบถ้วน 
ตามวรรคหนึ่ ง  และจะต้องเป็นผู้ที่ มีอายุตั้ งแต่ห้าสิบเก้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีเวลาราชการเหลือ 
ไม่เกินหกเดือน 

ในกรณีที่เป็นการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นในตําแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม - ลดได้ในตัวเองทุกกรณี  
ให้มีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๑๗ ข้าราชการตํารวจที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติรับโอนมาหรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
กลับเข้ารับราชการ  จะต้องดํารงตําแหน่งในระดับเดียวกับตําแหน่งที่ ได้ รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  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 

ส่วนที่  ๒ 
การคัดเลือกแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตําแหน่งเท่าเดิม 

 
 

ข้อ ๑๘ ข้าราชการตํารวจระดับรองผู้บังคับการลงมาที่จะร้องขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ในระดับตําแหน่งเท่าเดิม  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งคร้ังสุดท้ายไม่น้อยกว่าสองปี    
(๒) ดํารงตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจคร้ังแรกหรือแต่งตั้งเลื่อนชั้น

เป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตรครั้งแรกไม่น้อยกว่าสองปี 
(๓) ไม่อยู่ภายใต้เง่ือนไขท้ายคําสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตํารวจครั้งแรก 
(๔) ไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
ข้อ ๑๙ เพื่ อประโยชน์แ ก่ทางราชการ  หรือมิ ให้ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ   

ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจสับเปล่ียนหมุนเวียนในระดับตําแหน่งเท่าเดิม
ตามความเหมาะสม 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ ๒๐ ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสถานีตํารวจระดับผู้ กํากับการ  เม่ือดํารงตําแหน่งเดียว
ติดต่อกันครบสี่ปี  ให้แต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดํารงตําแหน่งอื่นทุกราย 

สําหรับข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่ง  ที่จะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งนอกวาระ
ประจําปีให้ดําเนินการในวาระประจําปีถัดไป 

ข้อ ๒๑ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจที่หมดความจําเป็นในการประจําหรือ 
หมดเหตุในการสํารองราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือปลดออกจากราชการ  หรือไล่ออก   
ที่ไม่ต้องตามมาตรา  ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมของข้าราชการตํารวจผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ  เว้นแต่ในกรณี 
ที่ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยอื่นประสงค์รับตัวผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งในหน่วยของตน  ก็ให้ทําความตกลงกัน 

(๒) ให้ ดํ า เนิ นการใน โอกาสแรกที่ มี ตํ าแหน่ งในระดับ เดี ยวกัน กับตํ าแหน่ งเดิ มว่ าง 
หากตําแหน่งที่ว่างอยู่ไม่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือไม่มีความเหมาะสม   
ให้แต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและหรือมีความเหมาะสมไปดํารงตําแหน่ง 
ที่ว่างแล้ว  จึงแต่งตั้งผู้ที่รอการแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งแทน 

(๓) หากหน่วยต้นสั งกัดเดิมของข้าราชการตํารวจผู้นั้ น ไม่ มีตํ าแหน่ งว่างรองรับและ 
ไม่มีหน่วยอื่นประสงค์จะรับตัวผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งในสังกัด  ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพิจารณา
ตําแหน่งว่างในหน่วยอื่นเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสมและให้หัวหน้าหน่วยที่เก่ียวข้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น 

ข้อ ๒๒ การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาศึกษาตามโครงการ   
หากไม่มีกรณีที่ต้องดําเนินการตามกฎ  ก.ตร.  ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตํารวจประจําสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติหรือส่วนราชการใดหรือสํารองราชการในส่วนราชการใด  ให้ดําเนินการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ 
ผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาศึกษาทันทีที่สามารถดําเนินการได้  และ
ผู้นั้นจะต้องดํารงตําแหน่งตามโครงการไม่น้อยกว่าสองปี  จึงจะแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งอื่นได้ 

ทั้ งนี้   หากตําแหน่ งตามโครงการมีผู้ ครองอ ยู่   ให้แต่ งตั้ งห รือเสนอขอแต่งตั้ งผู้ ครอง 
ตําแหน่งไปดํารงตําแหน่งอื่น  เพื่อจะได้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาศึกษาไปดํารงตําแหน่งแทน 

หมวด  ๓ 
วิธีปฏิบัติในการดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การจัดทําบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น 

 
 

ข้อ ๒๓ การจัดทําบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นให้ดําเนินการ  ดังนี้ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) ระดับผู้ บั งคับการถึงผู้ บัญชาการ  ให้หัวหน้าหน่วยในกองบัญชาการที่ มิ ได้สังกัด 
สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  
เป็นผู้จัดทําบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเสนอไปยังผู้มีอํานาจคัดเลือก 

(๒) ระดับสารวัตรถึงรองผู้ บั งคับการในสังกัดสํานักงานผู้ บัญชาการตํารวจแห่ งชาติ 
และที่มิได้สังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้จัดทําบัญชีข้อมูล 
ผู้เหมาะสมเสนอไปยังผู้มีอํานาจแต่งตั้ง 

(๓) ส่วนราชการอย่างอื่นนอกจาก   (๑ )  และ  (๒ )  ที่ มีระดับต่ํ ากว่ากองบังคับการ 
หรือเทียบเท่าลงมาและข้าราชการตํารวจที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วย  ให้หัวหน้าหน่วยนั้นจัดทําบัญชีข้อมูล 
ผู้เหมาะสมเสนอไปยังผู้มีอํานาจแต่งตั้ง 

ข้อ ๒๔ การพิจารณาผู้เหมาะสมที่จะได้รับการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นตั้งแต่ระดับสารวัตร 
ถึงผู้บัญชาการตามข้อ  ๒๓  ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงอาวุโส  ประวัติการรับราชการ  ผลการปฏิบัติงาน  
ความประพฤติ  และความรู้ความสามารถประกอบกัน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามแนวทางที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
วิธีดําเนินการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตําแหน่งเท่าเดิม 

 
 

ข้อ ๒๕ ข้าราชการตํารวจที่ประสงค์จะร้องขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับ
ตําแหน่งเท่าเดิม  ให้ย่ืนคําร้องขอรับการแต่งตั้งพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา  (ถ้ามี)  เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น  และให้หัวหน้าหน่วยนั้นพิจารณามีความเห็น  แล้วให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้ง 
ที่ประสงค์จะแต่งตั้งเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง 

ในกรณีที่ มีข้าราชการตํารวจร้องขอรับการแต่งตั้ งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดํารงตําแหน่ง 
ในหน่วยอื่นระหว่างกัน  หากผู้มีอํานาจประสงค์จะแต่งตั้งให้ทําความตกลงกัน  แล้วให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้ง
พิจารณาแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งที่เหมาะสมภายในหน่วยที่ร้องขอ 

ในกรณีที่ผู้ มีอํานาจแต่งตั้ งเห็นว่าข้าราชการตํารวจที่ ร้องขอรับการแต่งตั้ งมี คุณสมบัติ 
ไม่เป็นไปตามข้อ  ๑๘  ให้ยุติการพิจารณา  หรือหากมีเหตุผลความจําเป็นก็ให้ขอรับความเห็นชอบจาก 
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

ทั้งนี้  คําร้องที่ขอรับการแต่งตั้งจะใช้พิจารณาในวาระการแต่งตั้งนั้นเพียงคราวเดียวเท่านั้น 
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยเห็นว่าจําเป็นต้องแต่งตั้งข้าราชการตํารวจระดับรองผู้บังคับการ 

ลงมาตามข้อ  ๑๙  ระหว่างหน่วย  ผู้มีอํานาจแต่งตั้งอาจแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งในหน่วยที่มีที่ทําการ 
ในภูมิภาคเดียวกันหรือภูมิภาคตามภูมิลําเนาของตนเองหรือภูมิภาคที่ครอบครัวตั้งอยู่ก็ได้ 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

สํ าห รับ การแต่ งตั้ งข้ าราชการตํ ารวจที่ อ ยู่ ภ าย ใต้ เ ง่ือ น ไขท้ าย คํ าสั่ งบ รรจุ แ ต่ งตั้ ง 
ข้าราชการตํารวจคร้ังแรก  หรือดํารงตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจคร้ังแรก 
หรือแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตํารวจช้ันประทวนหรือชั้นสัญญาบัตรคร้ังแรกไม่น้อยกว่าสองปี   
หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาปรับให้ได้ รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ   ให้ขอรับความเห็นชอบจาก 
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

ข้อ ๒๗ การแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนของผู้ดํารงตําแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม - ลดได้ในตัวเอง  
หากมีการกําหนดเป็นการเฉพาะก็ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 

ส่วนที่  ๓ 
วิธีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งของผู้มีอํานาจ 

 
 

ข้อ ๒๘ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นให้พิจารณา  ดังนี้ 
(๑) ข้าราชการตํารวจที่จะคัดเลือกแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งตั้ งแต่ระดับจเรตํารวจแห่งชาติ 

และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงมาถึงระดับผู้บังคับการ  ให้พิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสจํานวน
ร้อยละสามสบิสามของจํานวนตําแหน่งว่างในแต่ละระดับตําแหน่งในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

(๒) ข้ าราชการ ตํ ารวจที่ จ ะแ ต่ งตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ าแหน่ งตั้ งแต่ ระดั บ รอ งผู้ บั ง คั บ ก าร 
ลงมาถึงระดับสารวัตร  ให้พิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสจํานวนร้อยละสามสิบสามของจํานวนตําแหน่งว่าง 
ในแต่ละระดับตําแหน่งของหน่วยนั้น  ทั้งนี้  ในการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจดังกล่าว  ให้ใช้บังคับกับ 
การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหน่งทั่วไป  ที่มิใช่ตําแหน่งเฉพาะทาง  เว้นแต่ผู้นั้นได้ดํารง
ตําแหน่งระดับสูงสุดของตําแหน่งเฉพาะทางในหน่วยนั้นแล้ว 

สําหรับการแต่ งตั้ งข้าราชการตํารวจตาม  (๒)  ให้ดํ ารงตําแหน่ งเฉพาะทาง  ให้พิ จารณา 
เรียงตามลําดับอาวุโสจํานวนร้อยละสามสิบสามของจํานวนตําแหน่งว่างหรือกรอบตําแหน่งว่างในแต่ละระดับ
ตําแหน่งตามลักษณะหน้าที่หรือลักษณะงานของตําแหน่งนั้น ๆ  เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น
ตามกรอบตําแหน่งว่างที่มีการกําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเป็นการเฉพาะ  ให้เป็นไปตามนั้น 

(๓) ตําแหน่งว่างที่ เหลือจากการพิจารณาตาม   (๑ )  และ  (๒ )  ให้ถือว่าผู้ เหมาะสม 
ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นทุกราย  เป็นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาโดยเท่าเทียมกัน   

การพิ จารณ าเลื่ อนตํ าแหน่ งสู งขึ้ นตาม   (๑ )  (๒ )  และ   (๓ )  ให้ พิ จารณ าคัด เลื อก 
หรือแต่งตั้งได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏอยู่ในบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเท่านั้น  ยกเว้นการคัดเลือกหรือ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติขึ้นไป  นายเวร  ผู้ช่วยนายเวร  หรือ
นายตํารวจราชสํานักประจํา  หรือเป็นการคัดเลือกหรือแต่งตั้งนายเวร  ผู้ช่วยนายเวร  หรือนายตํารวจ 
ราชสํานักประจําเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

การคํ านวณ จํ านวนตํ าแหน่ งต าม   (๑ )  และ   (๒ )  ให้ ถื อ จํ านวน เต็ มที่ คํ าน วณ ได้ 
เป็นสัดส่วนจํานวนตําแหน่งการพิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสของผู้เหมาะสม  ทั้งนี้  มิให้ปัดเศษทศนิยม
เป็นจํานวนเต็ม 

ในกรณี ที่ เป็ นการแต่ งตั้ งเลื่ อนตํ าแหน่ งสู งขึ้ นระดั บรองผู้ บั งคั บการลงมาข้ ามหน่ วย   
ให้พิจารณาแต่งตั้งได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนตําแหน่งว่างตามข้อ  ๑๑  ในแต่ละระดับของหน่วย 
ผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้ง 

(๔) ข้ าราช ก ารตํ ารวจที่ จ ะ คั ด เลื อ ก แต่ งตั้ ง ให้ ดํ า ร งตํ าแ ห น่ ง   ที่ ป รึ กษ าพิ เศ ษ 
สํ านั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ   ผู้ ทรงคุณวุฒิ พิ เศษสํ านั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ   และผู้ ทรงคุณวุฒิ 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ให้พิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสและมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ  ๑๖  วรรคสอง   
จนครบกรอบจํานวนตําแหน่ง 

(๕) ตํ าแหน่ งว่ างที่ เหลื อจากการพิ จารณ าตาม   (๔ )  ผู้ บัญ ชาการตํ ารวจแห่ งชาติ 
สามารถคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตํารวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมที่จะได้รับการเลื่อน
ตําแหน่งสูงขึ้นให้ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติที่ว่างและทดแทนกันได้  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินกรอบจํานวนร้อยละห้าสิบของจํานวนตําแหน่งว่าง
ในแต่ละระดับตําแหน่ง  โดยมิให้ ปัดเศษทศนิยมเป็นจํานวนเต็ม  ข้าราชการตํารวจผู้ใดที่ ได้ รับ 
การคัดเลือกแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว  เม่ือถึงวาระตามข้อ  ๗  (๑)  (ก)  ให้ผู้มีอํานาจดําเนินการ
คัดเลือกแต่งตั้งผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งอื่นทุกราย  โดยห้ามมิให้คัดเลือกแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  และผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจ 
แห่งชาติ  เพื่อให้รองรับการคัดเลือกแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๖  วรรคสอง 

ข้อ ๒๙ การแต่งตั้งนายเวรและหรือผู้ช่วยนายเวรของผู้บังคับบัญชาระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติขึ้นไปและผู้ บัญชาการประจําสํานักงานผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือจเรตํารวจไปดํารง 
ตําแหน่งอื่น  ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีอํานาจพิจารณาจัดสรรตําแหน่งในหน่วยต่าง ๆ  เพื่อใช้รองรับ 
การแต่งตั้ง  แล้วให้หน่วยที่ เก่ียวข้องแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งในสังกัดตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป   
โดยให้พิจารณา  ดังนี้ 

(๑) กรณีผู้ บังคับบัญชาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น  ให้แต่งตั้ งผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งในหน่วยเดิม 
เป็นลําดับแรก  หากมีตําแหน่งไม่เพียงพอรองรับการแต่งตั้งหรือกระทบกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยเดิม
ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพิจารณาจัดสรรตําแหน่งในหน่วยอื่นได้ตามความเหมาะสม 
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(๒) กรณี ผู้ บั งคับ บัญชาพ้นจากราชการไม่ ว่ากรณี ใดให้ผู้ บัญชาการตํารวจแห่ งชาติ 
พิจารณาจัดสรรตําแหน่งในหน่วยต่าง ๆ  ได้ตามความเหมาะสม 

หมวด  ๔ 
การทําความตกลงกัน 

 
 

ข้อ ๓๐ การทําความตกลงกันในการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจระดับรองผู้บังคับการลงมา 
ให้หัวหน้าหน่วยระหว่างหน่วยต้นสังกัดกับหน่วยที่ประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ  ประสานทําความตกลงกัน
ให้ปรากฏเป็นหลักฐานไว้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ตร.  ฉบับน้ี  คือ  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคําสั่ง 
ที่  ๔๔/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  แก้ไขมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  
พ .ศ .  ๒๕๔๗   และคําสั่ งที่  ๗/๒๕๖๐   ลงวันที่  ๒๐   กุมภาพันธ์  พ .ศ .  ๒๕๖๐   แก้ไขมาตรา  ๕๔   
แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจแต่งต้ังและขั้นตอนการปฏิบัติ 
ในการแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ  ประกอบกับเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการแต่งต้ังข้าราชการตํารวจอย่างเท่าเทียมกัน  
สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องเหมาะสมกับกฎหมายในปัจจุบันและเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องออกกฎ  
ก.ตร.  ฉบับน้ี 
 


