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กฎ ก.ตร.
วาดวยการสั่งใหขาราชการตํารวจประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ
หรือสวนราชการใด หรือสํารองราชการในสวนราชการใด
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ก.ตร. จึงออกกฎ ก.ตร. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๒ การสั่ง ใหขาราชการตํารวจประจํา สํานัก งานตํา รวจแห งชาติ หรือส วนราชการใด
โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิม เนื่องจากผูบังคับบัญชาเห็น วามีความจําเปน และเพื่อประโยชน
แกทางราชการ ใหสั่งไดในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) มี เ วลารั บ ราชการก อ นครบเกษี ย ณอายุ ไ ม เ กิ น หกเดื อ น และได รั บ อนุ มั ติ
จาก ก.ตร.
(๒) ไปปฏิบัติราชการนอกสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือไปราชการตางประเทศ
มีกําหนดระยะเวลาเกินหนึ่งป
(๓) ไปศึกษาหรือฝกอบรมมีกําหนดระยะเวลาเกินหนึ่งป
(๔) ไปปฏิบัติงานในสวนราชการ หรือหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือในสวนราชการ
หรือหนวยงานที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น เปนการชั่วคราวตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
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(๕) ไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสที่ไปปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือไปปฏิบัติงาน
ในตางประเทศตามระเบียบวาดวยการลา
(๖) ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ตามระเบียบวาดวย
การลา
(๗) มีการยุบเลิกสวนราชการหรือยุบเลิกตําแหนง และยังแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่น
มิได
(๘) มีเหตุความจําเปนอื่นและไดรับอนุมัติจาก ก.ตร.
ขอ ๓ การสั่งใหขาราชการตํารวจสํารองราชการในสวนราชการใด โดยใหพนจากตําแหนง
หนาที่เดิม ใหสั่งไดเมื่อมีเหตุในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือตอง
หาวากระทําผิดอาญาหรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตความผิดซึ่งถูกฟองหรือตองหาเปนความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ แตยังไมถึงขั้นถูกสั่ง
พักราชการ หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามมาตรา ๙๕
(๒) อยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๑
(๓) ประพฤติตนไมสมควร โดยไมเครงครัดในการปฏิบัติราชการตามระเบียบ คําสั่ง
ขอบังคับ หรือนโยบายสําคัญที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดอันสงผลใหการบังคับใชกฎหมายใน
หนาที่ของตํารวจไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
ขอ ๔ ข า ราชการตํ า รวจที่ มี พ ฤติ ก ารณ ต ามข อ ๓ (๓) ให ผู มี อํ า นาจตามมาตรา ๖๑
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในเบื้องตนใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน โดยหากผลการตรวจสอบรับฟง
ไดวามีพฤติการณดังกลาวจริง ใหดําเนินการสั่งสํารองราชการทุกราย
เมื่อมีคําสั่งใหขาราชการตํารวจสํารองราชการตามวรรคหนึ่งแลว ใหกันตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงในระดับเดียวกันกับตําแหนงเดิมของผูที่ถูกสั่งใหสํารองราชการไว มีกําหนด ๓ เดือน
นับตั้งแตวันที่คําสั่งสํารองราชการมีผลใชบังคับ หากผูที่ถูกสั่งใหสํารองราชการยังไมหมดเหตุสํารอง
ราชการภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหพิจารณาแตงตั้งผูอื่นไปดํารงตําแหนงที่กันไวได
ขอ ๕ วิธีการดําเนินการในระหวางขาราชการตํารวจสํารองราชการ และเงื่อนไขการพิจารณา
แตงตั้งภายหลังหมดเหตุสํารองราชการ ใหเปนไปตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดโดยไดรับความ
เห็นชอบจาก ก.ตร.
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ขอ ๖ การสั่งใหขาราชการตํารวจประจําหรือสํารองราชการ โดยใหขาดจากอัตราเงินเดือน
ในตําแหนงเดิม ใหสั่งประจําหรือสํารองราชการไดในสวนราชการที่มีอัตราประจําหรือสํารองราชการตามที่
ก.ตร. กําหนด ทั้งนี้ ในระหวางที่ยังมิไดมีการกําหนดอัตราประจํา ใหนําอัตราสํารองราชการที่ ก.ตร.
กําหนดไวเดิมมาใชเปนอัตราประจําหรืออัตราสํารองราชการ แลวแตกรณี
ขอ ๗ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจตัดโอนอัตราประจํา หรืออัตราสํารองราชการ
ตามที่ ก.ตร. กําหนด จากสวนราชการหนึ่งไปเพิ่มใหอีกสวนราชการหนึ่งตั้งแตระดับกองบังคับการ
หรือเทียบเทาขึ้นไปได
ขอ ๘ การสั่งใหขาราชการตํารวจตําแหนงตั้งแตระดับผูบังคับการ และพนักงานสอบสวน
ผูเชี่ยวชาญพิเศษหรือตําแหนงเทียบเทาขึ้นไป ประจําหรือสํารองราชการในสวนราชการใด ใหนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
การสั่งใหขาราชการตํารวจตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจแหงชาติ
และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือตําแหนงเทียบเทา ประจําหรือสํารองราชการในสวนราชการใด
ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง นับตั้งแตวันประจําหรือ
สํารองราชการตามมาตรา ๑๐๔
ขอ ๙ เพื่อประโยชนในการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน การรักษาวินัย การออกจากราชการ
และสิทธิประโยชนอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจที่ถูกสั่งใหประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือสวน
ราชการใด หรือสํารองราชการในสวนราชการใดตามกฎ ก.ตร. นี้ ใหถือเสมือนวาขาราชการตํารวจ
ดังกลาวดํารงตําแหนงระดับเดิม
ขอ ๑๐ ในกรณีที่หมดความจําเปนในการใหขาราชการตํารวจประจํา หรือหมดเหตุในการให
ขาราชการตํารวจสํารองราชการ และไดดําเนินการตามเงื่อนไขที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดไวตาม
ขอ ๕ แลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ ดําเนินการแตงตั้งในโอกาส
แรกที่มีตําแหนงวางและเหมาะสมดังนี้
(๑) กรณีถูกสั่งประจํา ใหแ ตงตั้งไปดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงที่ไมต่ํากวา
ตําแหนงเดิม
(๒) กรณีถูกสํารองราชการ ใหแตงตั้งไปดํารงตําแหนงเดิมหรือเทียบเทาตําแหนงเดิม
แตถาจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงต่ํากวาหรือสูงกวาตําแหนงเดิมใหเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปน
ราย ๆ ไป
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ขอ ๑๑ ขาราชการตํารวจผูใ ดถูกสั่งใหประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการใด
หรือสํารองราชการสวนราชการใด กอนวันที่ กฎ ก.ตร. ฉบับนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนผูถูกสั่งใหประจํา
สํานักงานตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการใด หรือสํารองราชการสวนราชการใด ตาม กฎ ก.ตร. ฉบับนี้
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการขาราชการตํารวจ

