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กฎ  ก.ตร.   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๓๑  
วรรคหนึ่ง  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และ  มติ  ก.ตร.  ในการประชุมครั้งที่  
๓/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  จึงออกกฎ  ก.ตร.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.ตร.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในกฎ  ก.ตร.  นี้ 
“ยศ”  หมายความรวมถึง  ว่าที่ยศนั้น ๆ  ด้วย 
“การแต่งตั้งยศ”  หมายความว่า  การแต่งตั้งผู้ซ่ึงเข้ารับราชการตํารวจให้มียศ  หรือการแต่งตั้ง

ข้าราชการตํารวจให้ดํารงยศสูงขึ้นตามลําดับชั้นยศ 
“จํานวนปีที่รับราชการ”  หมายความว่า  จํานวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ  และจํานวนปี 

ที่รับราชการรวม 
“จํานวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ”  หมายความว่า  จํานวนปีที่ต้องรับราชการอยู่ในแต่ละชั้นยศ  

ตามกฎ  ก.ตร.  นี้  ทั้งนี้ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับยศนั้น ๆ  โดยไม่นับรวมวันราชการทวีคูณ 
“จํานวนปีที่รับราชการรวม”  หมายความว่า  จํานวนปีที่รับราชการนับตั้งแต่วันที่เป็นข้าราชการ

ตํารวจชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตรครั้งแรกแล้วแต่กรณี  ตาม  กฎ  ก.ตร.  นี้  โดยไม่นับรวมวันราชการ
ทวีคูณ 

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์ทั่วไปของการแต่งตั้งยศ 
การแต่งตั้ งยศให้แก่ ผู้ ซ่ึงได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตํารวจให้แต่งตั้ งยศต่ําสุดก่อน   

คือข้าราชการตํารวจชั้นประทวนให้แต่งตั้งยศสิบตํารวจตรี  และข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แต่งตั้ง
ยศร้อยตํารวจตรี   

ข้อ ๔ การแต่งตั้งยศสูงขึ้น  ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

  ๔.๑ ดํารงตําแหน่งซ่ึงมีระดับเงินเดือนของชั้นยศที่จะแต่งตั้งได้ 
  ๔.๒ มีจํานวนปีที่รับราชการตามที่กําหนดไว้ในกฎ  ก.ตร.  นี้ 
  ๔.๓ รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําสุดของยศที่จะแต่งตั้ง 
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การนับจํานวนปีที่รับราชการ  ให้นับเต็มปี  (สิบสองเดือน)  เว้นแต่การ

แต่งตั้งยศสูงขึ้นเป็นร้อยตํารวจโท  หรือสิบตํารวจโท  แล้วแต่กรณี  เศษของปีไม่น้อยกว่าแปดเดือน 
ให้นับเป็นหนึ่งปี  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

การนับจํานวนปีที่รับราชการ  ถ้าต้องนับรวมกันหลายช่วงเวลา  ให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี  
และสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน 

ผู้ที่ลาติดตามคู่สมรสซ่ึงปฏิบัติราชการ  ณ  ต่างประเทศโดยไม่ได้รับเงินเดือน  ไม่ให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเป็นเวลารับราชการตามกฎ  ก.ตร.  นี้ 

ผู้ที่ถูกส่ังพักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ออกจากราชการหรือถูกลงโทษ  ปลดออก  
หรือไล่ออก  และทางราชการสั่งให้กลับเข้ารับราชการ  ให้นับเวลารับราชการระหว่างนั้นตามอัตราส่วน
ของการจ่ายเงินเดือนตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกําหนดไว้ 

ผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยสูงกว่าภาคทัณฑ์หรือถูกศาลพิพากษาลงโทษ  เว้นแต่คดีความผิด   
ที่ได้กระทําโดยประมาท  และคดีความผิดลหุโทษ  ให้งดนับจํานวนปีที่รับราชการในชั้นยศปัจจุบัน   
มีกําหนดหนึ่งปีต่อการถูกลงโทษหนึ่งครั้ง   

ข้อ ๖ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งยศสูงขึ้น  ตามที่กําหนดในกฎ  ก.ตร.  นี้  
ในเดือนใด  ให้แต่งตั้งยศตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนถัดไป  ยกเว้นการแต่งตั้งยศพันตํารวจตรีขึ้นไป   
ให้แต่งตั้งยศตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ  ก.ตร.  นี้   

ข้อ ๗ การแต่งตั้งยศสูงขึ้นให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนให้มีจํานวนปีที่รับราชการดังนี้ 
  ๗.๑ ผู้ซ่ึงได้รับการพิจารณาแต่งตั้งยศสูงขึ้น  ต้องมีจํานวนปีที่รับราชการอย่างหนึ่งอย่างใด  

ตามที่กําหนดไว้  ดังนี้ 
ยศ จํานวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ  

(ปี) 
จํานวนปีที่รับราชการรวม  (ปี) 

สิบตํารวจตร ี ๓ ๓ 

สิบตํารวจโท ๓ ๖ 
สิบตํารวจเอก ๓ ๙ 
จ่าสิบตํารวจ ๓ ๑๒ 
ดาบตํารวจ - - 

ในกรณีที่แต่งตั้งยศสูงขึ้นโดยใช้จํานวนปีที่รับราชการรวม  ต้องมีเวลารับราชการในชั้นยศที่ดํารง
อยู่ก่อนการพิจารณาแต่งตั้งยศไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   

  ๗.๒ ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนซึ่งจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งยศสูงขึ้น  ต้องมี
จํานวนปีที่รับราชการตามข้อ  ๗.๑  ยกเว้นผู้ที่บรรจุในคุณวุฒิ  ดังต่อไปนี้   
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   ๗.๒.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง  หรืออนุปริญญา  หรือเทียบเท่า   
ให้รับราชการในชั้นยศสิบตํารวจตรีสองปี   

   ๗.๒.๒ ปริญญาตรี  หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนายสิบตํารวจ  หลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่าสองปี  ต่อจากคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรืออนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  
ให้รับราชการในชั้นยศสิบตํารวจตรีหนึ่งปี  สิบตํารวจโทสองปี   

  ๗.๓ ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  จากสถาบันการศึกษาทั้งใน 
และนอกประเทศที่  ก .ตร .   รับรอง  นอกจากที่ กําหนดไว้ในข้อ  ๗ .๒  ให้รับราชการในชั้นยศ   
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๗.๒  โดยอนุโลม 

ข้อ ๘ การแต่งตั้งยศสูงขึ้นให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้มีจํานวนปีที่รับราชการ  
ดังนี้ 

  ๘.๑ ผู้ซ่ึงได้รับการพิจารณาแต่งตั้งยศสูงขึ้น  ต้องมีจํานวนปีที่รับราชการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่กําหนดไว้  ดังนี้ 

ยศ จํานวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ  (ปี) จํานวนปีที่รับราชการรวม  (ปี) 
ร้อยตํารวจตร ี ๓ ๓ 
ร้อยตํารวจโท ๓ ๖ 

ร้อยตํารวจเอก ๓ ๙ 
พันตํารวจตร ี ๓ ๑๒ 

พันตํารวจโท ๓ ๑๕ 

พันตํารวจเอก ๓ ๑๘ 
พันตํารวจเอก   
อัตราเงินเดือน 

พันตํารวจเอก  (พิเศษ) 

 
๒ 

 
๒๐ 

พลตํารวจตร ี - - 

พลตํารวจโท - - 

พลตํารวจเอก - - 

ในกรณีที่แต่งตั้งยศสูงขึ้น  โดยใช้จํานวนปีที่รับราชการรวมเฉพาะยศร้อยตํารวจตรีจนถึง 
พันตํารวจเอก  ต้องมีเวลารับราชการในชั้นยศที่ดํารงอยู่ก่อนการพิจารณาแต่งตั้งยศไม่น้อยกว่าสองปี 

  ๘.๒ ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรซ่ึงจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งยศสูงขึ้น  ต้องมี
จํานวนปีที่รับราชการตามข้อ  ๘.๑  ยกเว้นผู้ที่บรรจุในคุณวฒุิ  ดังต่อไปนี้ 
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   ๘.๒.๑ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าซ่ึงมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าส่ีปี  
ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี 

   ๘.๒.๒ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าซ่ึงมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี  
หรือปริญญาตรีทางกฎหมาย  และสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี  ร้อยตํารวจโทสองปี 

   ๘.๒.๓ ประกาศนียบัตรชั้นสูง ซ่ึงมีหลักสูตรการศึกษารวมทั้งปริญญาตรี   
ไม่น้อยกว่าห้าปี  ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี  ร้อยตํารวจโทสองปี 

   ๘.๒.๔ ประกาศนียบัตรชั้นสูงที่ มีหลักสูตรการศึกษารวมทั้งปริญญาตรี   
ไม่น้อยกว่าหกปี  ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี  ร้อยตํารวจโทหนึ่งปี 

   ๘.๒.๕ ปริญญาทันตแพทยศาสตร์  หรือสัตวแพทยศาสตร์  ซ่ึงมีหลักสูตร
กําหนด  เวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหกปี  ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี  ร้อยตํารวจโทหนึ่งปี 

     ๘.๒.๖ ปริญญาแพทยศาสตร์  ซ่ึงมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหกปี   
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว  ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี  ร้อยตํารวจโท
หนึ่งปี  ร้อยตํารวจเอกสองปี 

   ๘.๒.๗ ปริญญาแพทยศาสตร์และได้รับวุฒิบัตรแสดงว่าเป็นผู้ มีความรู้   
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพแพทย์เฉพาะทางโดยศึกษาและฝึกหัดงานมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า
สามปี  ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี  ร้อยตํารวจโทหนึ่งปี  ร้อยตํารวจเอกหนึ่งปี 

   ๘.๒.๘ ปริญญาโท   ซ่ึงมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษารวมทั้งปริญญาตรี   
ไม่น้อยกว่าหกปี  ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี  ร้อยตํารวจโทหนึ่งปี   

   ๘.๒.๙ ปริญญาโท   ซ่ึงมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษารวมทั้งปริญญาตรี   
ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี  ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี  ร้อยตํารวจโทหนึ่งปี  ร้อยตํารวจเอกสองปี 

   ๘.๒.๑๐ ปริญญาโท   ซ่ึงมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษารวมทั้งปริญญาตรี   
ไม่น้อยกว่าแปดปี  ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี  ร้อยตํารวจโทหนึ่งปี  ร้อยตํารวจเอกหนึ่งปี 

   ๘.๒.๑๑ ปริญญาเอก  ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี  ร้อยตํารวจโท
หนึ่งปี  ร้อยตํารวจเอกหนึ่งปี   

  ๘.๓ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถาบันการศึกษาทั้งในและนอก
ประเทศที่  ก.ตร.  รับรอง  นอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ  ๘.๒  ให้รับราชการในชั้นยศตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๘.๒  โดยอนุโลม   

ข้อ ๙ ข้าราชการตํารวจที่จะได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้นในฐานะเป็นผู้มีคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์
ในข้อ  ๗.๒  และ  ๘.๒  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒินั้น  หรือเป็นผู้ได้รับ
อนุญาต  หรืออนุมัติ  หรือได้รับทุนรัฐบาลให้ไปศึกษาตามระเบียบของทางราชการเท่านั้น  ทั้งนี้  ให้นับ
ระยะเวลาจํานวนปีที่รับราชการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒินั้น  สําหรับ
ผู้ที่ไม่ได้รับการบรรจุให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ให้นับตั้งแต่วันที่สําเร็จการศึกษา  แต่ไม่ก่อนวันที่
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ 
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ข้อ ๑๐ การโอนข้าราชการจากกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการอ่ืนมาบรรจุเป็น
ข้าราชการตํารวจ  ให้นับจํานวนปีที่รับราชการตั้งแต่วันมีผลในการรับโอน  เว้นแต่ 

  ๑๐.๑ ผู้ซ่ึงโอนมาเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร  ให้นับจํานวนปีที่รับราชการ
รวมตั้งแต่วันที่ต้นสัง กัดเดิมมีคําส่ังใ ห้เ ป็นข้าราชการพลเรือนระดับ  ๓   หรือเทียบเท่าขึ้นไป   
หรือข้าราชการอ่ืนในระดับที่เทียบเท่า  แล้วแต่กรณี 

  ๑๐.๒ ผู้ซ่ึงโอนมาจากข้าราชการทหาร  ให้นับจํานวนปีที่รับราชการรวมตั้งแต่วันที่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นนายทหารประทวน  หรือสัญญาบัตร  แล้วแต่กรณี  ส่วนจํานวนปีที่   
รับราชการ  แต่ละชั้นยศให้นับจํานวนปีแต่ละชั้นยศทหารเป็นจํานวนปีแต่ละชั้นยศตํารวจในแต่ละชั้นยศ  
ที่เทียบเท่าด้วย 

  ทั้งนี้  ถ้าการนับจํานวนปีที่รับราชการจะทําให้ ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้ งยศสูงขึ้น 
ในตําแหน่งที่รับโอน  ให้แต่งตั้งยศนั้นในวันเริ่มต้นของปีงบประมาณถัดไป 

ข้อ ๑๑ ข้าราชการตํารวจที่ออกจากราชการไปแล้วและกลับเข้ารับราชการ  ให้นับจํานวนปี   
ที่รับราชการก่อนออกจากราชการเป็นจํานวนปีที่รับราชการโดยไม่นับรวมระยะเวลาในช่วงที่ออกจาก
ราชการ  เว้นแต่ข้าราชการตํารวจที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงาน 
และกลับเข้ารับราชการตามมาตรา  ๖๓  (๒)  (ก)  แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ให้นับจํานวนปีที่รับราชการในช่วงที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานต่อเนื่องรวมกันได้ 

ข้อ ๑๒ ผู้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจตามมาตรา  ๖๓  (๒)  (ค)  แห่งพระราชบัญญัติ
ตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  การแต่งตั้งยศ  การนับจํานวนปีที่รับราชการ  ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามที่
กําหนดไว้ในข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีเหตุผลเป็นพิเศษเก่ียวกับการนับจํานวนปีที่รับราชการ  นอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ตร.  นี้  ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเสนอ  ก.ตร.  พิจารณา
อนุมัติเป็นกรณี ๆ  ไป 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎ  ก.ตร.  นี้  ให้เสนอ  ก.ตร.  วินิจฉัย 
คําวินิจฉัยของ  ก.ตร.  ให้เป็นที่สุด   

ข้อ ๑๕ ข้าราชการตํารวจที่อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้งยศไว้  ตามคําส่ังกรมตํารวจ  ที่  ๖๔๔/๒๕๓๒  
ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๓๒  ให้แต่งตั้งยศได้ตั้งแต่วันที่รอไว้ 

สําหรับข้าราชการตํารวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการแต่งตั้งยศแต่การดําเนินการแต่งตั้งยศ 
ยังไม่แล้วเสร็จ  หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการแต่งตั้งยศในกรณีอ่ืน ๆ   ก่อนที่กฎ  ก.ตร.  นี้  มีผลใช้บังคับ  
ให้นําหลักเกณฑ์ตามคําส่ังกรมตํารวจ  ที่  ๖๔๔/๒๕๓๒  ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๓๒  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

สุเทพ  เทือกสุบรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี

ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ตร.  ฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  บัญญัติให้การแต่งต้ังยศตํารวจช้ันสัญญาบัตร   
และช้ันประทวน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ตร.  จึงจําเป็นต้องออก  กฎ  ก.ตร.  น้ี 


