














 

แบบ ก ๑ 

 

  รายละเอียดการขอเลื่อนยศขาราชการตํารวจ 

( กรณีขอเล่ือนยศ พ.ต.ต. ลงมา ตามเกณฑปที่รับราชการแตละชั้นยศ ) 

๑. ยศ  เพศ  ชื่อ  ชื่อสกุล...............………….............................................……………………………………………… 

๒. ดํารงตําแหนง………….................…………………...ตั้งแตวันท่ี.......………เดือน…….........…….…พ.ศ…………… 

    ตามคําส่ัง…….........………ที่…..……/…......…....….ลงวันที…่............……เดือน……….....……….พ.ศ…………… 

๓. อัตราเงินเดือน  ระดับ………….ขั้น……………….(……......……………..บาท) 

๔. คุณวุฒิ  ( ใหบันทึกรายละเอียดเฉพาะกรณีจะขอเล่ือนยศในฐานะผูมีคุณวุฒิเทานั้น ) 

๔.๑ ไดรับการบรรจุเปนขาราชการตํารวจ  (       )  ชั้นประทวน       (        )  ชั้นสัญญาบัตร  

      ครั้งแรกในฐานะผูมีคุณวุฒ…ิ…………...….............................…จาก………............……………................... 

      ตามหลักสูตรการศึกษา……………...…………ป  ตั้งแตวันที่…...........เดือน……..........พ.ศ………......… 

      ตามคําส่ัง…...........……..ท่ี…………/……………. ลงวันที่…….......… เดือน…………..……พ.ศ…………..... 

๔.๒  ภายหลังจากไดรับการบรรจุตามขอ ๔.๑ แลวไดรับคุณวุฒิสูงกวาเดิม คือ วุฒ…ิ…….............………... 

       จาก…………………................………….ตามหลักสูตรการศึกษา…………..............………………...….………. 

       โดยไดรับอนุญาตหรืออนุมัติไดรับทุนรัฐบาลใหไปศึกษาตามระเบียบของทางราชการ 

       จาก................................................................และเปนกรณี  ดังนี ้

(   )  ไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตั้งแตวันที…่....…..เดือน….............….พ.ศ…………… 

        ตามคําส่ัง…........………ที่……....../.……..……ลงวันที.่..………เดือน…........………พ.ศ………………….. 

(   )  ไมไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  แตทั้งนี้ไดสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ......……….

เดือน ………….............….พ.ศ……………….และไดมารายงานตัวเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการเมื่อ     

วันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ. ........................... 

๕. ไดรับการแตงตั้งยศตํารวจปจจุบัน ตั้งแตวันที…่.……...เดือน…................……………พ.ศ……………............... 

     ตามคําส่ัง………….…………ที่……..……/.................... ลงวันที…่….…..เดือน………...…..พ.ศ……………............ 

     ระหวางดํารงยศตํารวจปจจุบัน 

 (   ) ไมมีกรณีตองงดนับจํานวนปที่รับราชการ 

 (   ) มีกรณีตองงดนับจํานวนปที่รับราชการ  ดังนี ้

( ๑ ) จํานวน …...…. ป …...…เดือน….......วัน  ตั้งแตวันที่ ..….. เดือน ……….......…….พ.ศ…………  

ถึงวันที่……......เดือน............................พ.ศ..............เนื่องจาก............................................. 

       ตามคําส่ัง………............……ที่….…../…………ลงวันที่….....…เดือน....................พ.ศ..............  

 

 

/( ๒ )  …………. 

 

 



 

 

- ๒ - 

 

( ๒ )  ………………………………………………………................................……………………………. 

  ……………………………………………………………………….................................………….. 

๖. ตามหลักเกณฑการเล่ือนยศไดกําหนดระยะเวลาจํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศสําหรับกรณีนี้ไว 

    จํานวน ………. ป ผูนี้ไดมีเวลารับราชการในชั้นยศตํารวจปจจุบันครบจํานวนปที่กําหนดดังกลาว                       

    ( หักระยะเวลาที่ถูกงดนับออกแลว ( ถามี ))  ในวันที่……….…เดือน………........……พ..ศ……………... 

๗. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนที่ไดรับการเล่ือนยศ  ในวันท่ี …….….เดือน.........………….…พ.ศ…......……….  

    จึงขอเล่ือนยศเปน..….….....…....…ตั้งแตวันท่ี...…….....เดือน…….....……....……พ.ศ…..………...เปนตนไป 

 

 

 

ตรวจแลวถูกตอง 

                                       (ลงชื่อ)…………………………………… 

                                               (………..……………………….) 

                                        ตําแหนง……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คําอธิบายการบันทึกรายละเอียด แบบ ก ๑ 

 

๑.  ใหระบุ ยศ เพศ ชื่อและชื่อสกุล ของผูท่ีจะขอเล่ือนยศให 

๒.  ใหระบุตําแหนงและวันมีผลในการดํารงตําแหนงปจจุบัน พรอมคําส่ังอางอิง 

๓.  ใหระบุเงินเดือนปจจุบันวาเปนระดับใด ขั้นใด จํานวนเงินเทาใด 

๔.  การบันทึกรายละเอียดในขอนี้ ใชเฉพาะกรณีจะขอเล่ือนยศในฐานะผูมีคุณวุฒิตาม กฎ ก.ตร.วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งยศ พ.ศ.๒๕๕๔ ในขอ ๗.๒ และ ๘.๒ เทานั้น สวนกรณีจะขอเล่ือนยศตาม

เกณฑปกติไมตองลงรายการ 

๔.๑  ผูที่จะขอยศใหรายใดเปนขาราชการตํารวจชั้นใด ใหใสเครื่องหมาย /  ในวงเล็บ (      )  นั้น 

กรณีชั้นประทวน  การบรรจุเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวนครั้งแรก  ไดรับการบรรจุใหไดรับ

เงินเดือนตามคุณวุฒิใด  ก็ใหระบุชื่อคุณวุฒินั้น  จากสถาบันการศึกษาใด                

มีหลักสูตรการศึกษากาํหนดเวลาไวเทาใด  ไดรับการบรรจุครั้งแรกดังกลาว

ตั้งแตเมื่อใด  ตามคําส่ังใด 

กรณีชั้นสัญญาบัตร   การบรรจุเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรครั้งแรก  ไดรบัการบรรจุให

ไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒใิด  (เชน รป.บ.(ตร.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ

ปริญญาเอก  เปนตน)  ใหระบุชื่อของปริญญานั้น  จากสถาบันการศึกษาใด  

(เชน รร.นรต. หรือชื่อมหาวิทยาลัย เปนตน)  มีหลักสูตรการศึกษากําหนดเวลาไว

เทาใด ไดรับการบรรจุครั้งแรกดังกลาวตั้งแตเมื่อใด ตามคําส่ังใด 

๔.๒  ภายหลังไดรับการบรรจุตามขอ ๔.๑ ไดรับคุณวุฒิที่สูงกวาเดิม (กรณีชั้นประทวน ไดแก ปวส. 

อนุปริญญา และปริญญาตรี  กรณีชั้นสัญญาบัตร ไดแก ปริญญาโท ปริญญาเอก  เปนตน)          

ก็ใหระบุชื่อของคุณวุฒิและชื่อของสถาบันการศึกษาที่สําเร็จมา มีหลักสูตรการศึกษากําหนดเวลา

ไวเทาใด โดยไดรับอนุญาตหรืออนุมัติหรือไดรับทุนรัฐบาลใหไปศึกษาตามระเบียบทางราชการ

จากใคร (ผูมีอํานาจ) ลงวันเดือนปใด และเปนกรณีใดใหทําเครื่องหมาย / ในวงเล็บ   (    ) นั้น 

-  ไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒินั้น ตั้งแตเมื่อใด ตามคําส่ังใด 

-  ไมไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒินั้น แตทั้งนี้ไดสําเร็จการศึกษา

เมื่อใดและไดมารายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการเมื่อใด 

๕.  ไดรับแตงตั้งยศที่ครองอยูปจจุบัน ตั้งแตเมื่อใด ตามคําส่ังใด 

     ในระหวางดํารงยศปจจุบัน 

-  หากไมมีกรณีตองถูกงดนับจํานวนปที่รับราชการ ใหใสเครื่องหมาย / ในวงเล็บ (   ) นั้น 

-  ถามีกรณีตองถูกงดนับจํานวนปที่รับราชการ  เชน  ถูกลงโทษสูงกวาภาคทัณฑ ใหใสเครื่องหมาย 

/ ในวงเล็บ (    ) นั้น โดยใหบันทึกวาถูกงดนับเปนจํานวนกี่ป กี่เดือน กี่วัน ตั้งแตเมื่อใดถึงเมื่อใด 

เนื่องจากเหตุใด ตามคําส่ังใด และถามีเหตุถูกงดนับหลายครั้งใหบันทึกรายละเอียดในทุกครั้งดวย 

 

/๖.  ใหระบุจํานวนป... 

 



 

 

- ๒ - 

 

๖.  ใหระบุจํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศตาม  กฎ ก.ตร. กําหนดไวสําหรับชั้นยศของผูที่จะขอเล่ือนยศ       

ใหวามีจํานวนกี่ป ผูที่จะขอเล่ือนยศใหไดมีเวลารับราชการในชั้นยศท่ีครองอยูปจจุบันครบจํานวนป      

ที่กําหนดดังกลาวเมื่อใด (โดยหักระยะเวลาที่ถูกงดนับออกแลว (ถามี) เชน ถูกลงโทษสูงกวาภาคทัณฑ ฯลฯ) 

๗.  ใหระบุวาผูที่จะขอเล่ือนยศใหไดครบหลักเกณฑท่ีจะไดรับการเล่ือนยศในวันเดือนปใด สําหรับวันที่จะ

ขอเล่ือนยศ พ.ต.ต. ขึ้นไป ใหขอในวันที่มีคุณสมบัติครบถวน สวนการเล่ือนยศ ร.ต.อ. ลงมา ใหขอ       

ในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป  

 

หมายเหต ุ

๑)  การลงนามตรวจรับรองความถูกตอง  ใหเปนหนาที่ของหัวหนาหนวยงานท่ีมีหนาที่            

ฝายอํานวยการระดับ สว. ขึ้นไป  

๒)  ใหสงสําเนาคําส่ังหรือหลักฐานหรือเอกสารที่อางอิงไปพรอมการขอเล่ือนยศใหครบถวน       

โดยใหถือเปนเอกสารประกอบบัญชีขอเล่ือนยศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ ก ๒  

 

รายละเอียดการขอเลื่อนยศขาราชการตํารวจ 

( กรณีขอเล่ือนยศครั้งแรกในชั้นยศ พ.ต.ต. ลงมา สําหรับผูที่รับโอนมาจากขาราชการทหาร 

ตามเกณฑปที่รับราชการแตละชั้นยศ ) 

๑. ยศ  เพศ  ชื่อ  ชื่อสกุล...............………….............................................……………………………………………… 

๒. ดํารงตําแหนง………….................…………………...ตั้งแตวันท่ี.......………เดือน…….........…….…พ.ศ…………… 

    ตามคําส่ัง…….........………ที่…..……/…......…....….ลงวันที…่............……เดือน……….....……….พ.ศ…………… 

๓. อัตราเงินเดือน  ระดับ………….ขั้น……………….(……......……………..บาท) 

๔. คุณวุฒิ  ( ใหบันทึกรายละเอียดเฉพาะกรณีจะขอเล่ือนยศในฐานะผูมีคุณวุฒิเทานั้น ) 

๔.๑  ไดรับการบรรจุเขารับราชการทหาร  (    )  ชั้นประทวน  (    )  ชั้นสัญญาบัตร               

 ครั้งแรกในฐานะผูมีคุณวุฒิ...............................................จาก................................................          

ตามหลักสูตรการศึกษา.................ป ตั้งแตวันท่ี...............เดือน....................พ.ศ..................... 

ตามคําส่ัง........ ...... ......ที่......./..... ..... .....ลงวันที่...... .. ......เดือน.... ..... .........พ.ศ...............          

ไดรับโอนมาบรรจุเปนขาราชการตํารวจ (    )  ชั้นประทวน  (    )  ชั้นสัญญาบัตร         

ในฐานะผูมีคุณวุฒิ...................................................จาก.........................................................    

ตั้งแตวันท่ี.............เดือน........................พ.ศ...................ตามคําส่ัง.........................................                 

ที่............../.....................ลงวันที่....................เดือน...............................พ.ศ.......................... 

๔.๒  ภายหลังจากไดรับการบรรจุตามขอ ๔.๑ แลวไดรับคุณวุฒิสูงกวาเดิม คือ วุฒ…ิ…….............………... 

       จาก…………………................………….ตามหลักสูตรการศึกษา…………..............………………...….………. 

       โดยไดรับอนุญาตหรืออนุมัติไดรับทุนรัฐบาลใหไปศึกษาตามระเบียบของทางราชการ 

       จาก................................................................และเปนกรณี  ดังนี ้

(   )  ไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตั้งแตวันที…่....…..เดือน….............….พ.ศ…………… 

        ตามคําส่ัง…........………ที่……....../.……..……ลงวันที.่..………เดือน…........………พ.ศ………………….. 

(   )  ไมไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  แตทั้งนี้ไดสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ......……….

เดือน ………….............….พ.ศ……………….และไดมารายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการเมื่อ     

วันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ. ........................... 

๕. ไดรับแตงตั้งยศทหาร (  ) ชั้นประทวน (  ) ชั้นสัญญาบัตร   ขณะโอนในชั้นยศ................................... 

ตั้งแตวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ..........................ตามคําส่ัง........................................... 

ที่............../...............ลงวันที่................เดือน.......................................พ.ศ................................... 

ไดรับการแตงตั้งยศตํารวจปจจุบันตั้งแตวันท่ี.................เดือน...........................พ.ศ......................... 

ตามคําส่ัง.................ที่............../...............ลงวันที่..............เดือน......................พ.ศ....................... 

 

/ระหวางดํารงยศ... 

 



 

 

 

- ๒ - 

 

ระหวางดํารงยศทหารขณะโอนรวมท้ังยศตํารวจปจจุบัน  

(  )  ไมมีกรณีตองงดนับจํานวนปที่รับราชการ 

(  )  มีกรณีตองงดนับจํานวนปที่รับราชการ ดังนี้ 

(๑) จํานวน.........ป........เดือน.........วัน ตั้งแตวันที่..............เดือน.....................พ.ศ.....................

ถึงวันที่.......................เดือน.........................................พ.ศ..........................................                                     

เนื่องจาก.................................ตามคําส่ัง..........................ที่.................../.............................. 

     ลงวันท่ี......................เดือน..........................................พ.ศ........................................... 

(๒) ............................................................................................................................................... 

๖. ตามหลักเกณฑการเล่ือนยศไดกําหนดระยะเวลาจํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศสําหรับกรณีนี้ไว 

    จํานวน ………. ป ผูนี้ไดมีเวลารับราชการในชั้นยศตํารวจปจจุบันครบจํานวนปที่กําหนดดังกลาว                       

    ( หักระยะเวลาที่ถูกงดนับออกแลว ( ถามี ))  ในวันที่……….…เดือน………...............……พ..ศ……………... 

๗. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนที่ไดรับการเล่ือนยศ  ในวันท่ี …….….เดือน................………….…พ.ศ…......……….  

    จึงขอเล่ือนยศเปน..….….....…....…ตั้งแตวันท่ี...…….....เดือน……............……....……พ.ศ…..………...เปนตนไป 

 

 

 

ตรวจแลวถูกตอง 

                                       (ลงชื่อ)…………………………………… 

                                               (………..……………………….) 

                                        ตําแหนง……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คําอธิบายการบันทึกรายละเอียด แบบ ก ๒ 

 

๑.  ใหระบุ ยศ เพศ ชื่อและชื่อสกุล ของผูท่ีจะขอเล่ือนยศให 

๒.  ใหระบุตําแหนงและวันมีผลในการดํารงตําแหนงปจจุบัน พรอมคําส่ังอางอิง 

๓.  ใหระบุเงินเดือนปจจุบันวาเปนระดับใด ขั้นใด จํานวนเงินเทาใด 

๔.  การบันทึกรายละเอียดในขอนี้ ใชเฉพาะกรณีจะขอเล่ือนยศในฐานะผูมีคุณวุฒิตาม กฎ ก.ตร.วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งยศ พ.ศ.๒๕๕๔ ในขอ ๗.๒ และ ๘.๒ เทานั้น สวนกรณีจะขอเล่ือนยศตาม

เกณฑปกติไมตองลงรายการ 

๔.๑  ใหระบุ การบรรจุเปนขาราชการ ทหารชั้นใด   ไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือนต ามคุณวุฒิใด        

จากสถาบันการศกึษาใด  มีหลักสูตรการศึกษากําหนดเวลาไวเทาใด  ตั้งแตเมื่อใด  ตามคําส่ังใด   

ไดรับโอนมาบรรจุเปนขาราชการตํารวจชั้นใด  ไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิใด   

จากสถาบันการศกึษาใด  ตั้งแตเมื่อใด  ตามคําส่ังใด 

๔.๒  ภายหลังไดรับการบรรจุตามขอ ๔.๑ ไดรับคุณวุฒิที่สูงกวาเดิม (กรณีชั้นประทวน ไดแก ปวส. 

อนุปริญญา และปริญญาตรี  กรณีชั้นสัญญาบัตร ไดแก ปริญญาโท ปริญญาเอก  เปนตน) ก็ให

ระบุชื่อของคุณวุฒิและชื่อของสถาบันการศึกษาที่สําเร็จมา มีหลักสูตรการศึกษากําหนดเวลาไว

เทาใด โดยไดรับอนุญาตหรืออนุมัติหรือไดรับทุนรัฐบาลใหไปศึกษาตามระเบียบทางราชการ     

จากใคร (ผูมีอํานาจ) ลงวันเดือนปใด และเปนกรณีใดใหทําเครื่องหมาย / ในวงเล็บ   (    ) นั้น 

-  ไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒินั้น ตั้งแตเมื่อใด ตามคําส่ังใด 

-  ไมไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒินั้น แตทั้งนี้ไดสําเร็จการศึกษา

เมื่อใดและไดมารายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการเมื่อใด 

๕.  ไดรับแตงตั้งยศทหารขณะโอนในชั้นยศใด ตั้งแตเมื่อใด ตามคําส่ังใด  ไดรับการแตงตั้งยศตํารวจปจจุบัน

ตั้งแตเมื่อใด ตามคําส่ังใด 

     ระหวางดํารงยศทหารขณะโอนรวมท้ังยศตํารวจปจจุบัน  

-  หากไมมีกรณีตองถูกงดนับจํานวนปที่รับราชการ ใหใสเครื่องหมาย / ในวงเล็บ (   ) นั้น 

-  ถามีกรณีตองถูกงดนับจํานวนปที่รับราชการ  เชน  ถูกลงโทษสูงกวาภาคทัณฑ ใหใสเครื่องหมาย 

/ ในวงเล็บ (    ) นั้น โดยใหบันทึกวาถูกงดนับเปนจํานวนกี่ป กี่เดือน กี่วัน ตั้งแตเมื่อใดถึงเมื่อใด 

เนื่องจากเหตุใด ตามคําส่ังใด และถามีเหตุถูกงดนับหลายครั้งใหบันทึกรายละเอียดในทุกครั้งดวย 

๖.  ใหระบุจํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศตาม  กฎ ก.ตร. กําหนดไวสําหรับชั้นยศของผูที่จะขอเล่ือนยศ       

ใหวามีจํานวนกี่ป ผูที่จะขอเล่ือนยศใหไดมีเวลารับราชการในชั้นยศท่ีครองอยูปจจุบันครบจํานวนป      

ที่กําหนดดังกลาวเมื่อใด (โดยหักระยะเวลาที่ถูกงดนับออกแลว (ถามี) เชน ถูกลงโทษสูงกวาภาคทัณฑ ฯลฯ) 

 

 

/๗.  ใหระบุวา... 

 



 

 

 

- ๒ - 

 

๗.  ใหระบุวาผูที่จะขอเล่ือนยศใหไดครบหลักเกณฑท่ีจะไดรับการเล่ือนยศในวันเดือนปใด สําหรับวันที่จะ

ขอเล่ือนยศ พ.ต.ต. ขึ้นไป ใหขอในวันที่มีคุณสมบัติครบถวน สวนการเล่ือนยศ ร.ต.อ. ลงมา ใหขอ       

ในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป  

 

หมายเหต ุ

๑)  การลงนามตรวจรับรองความถูกตอง  ใหเปนหนาที่ของหัวหนาหนวยงานท่ีมีหนาที่            

ฝายอํานวยการระดับ สว. ขึ้นไป  

๒)  ใหสงสําเนาคําส่ังหรือหลักฐานหรือเอกสารที่อางอิงไปพรอมการขอเล่ือนยศใหครบถวน       

โดยใหถือเปนเอกสารประกอบบัญชีขอเล่ือนยศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ ข 

 

 

รายละเอียดการขอเลื่อนยศขาราชการตํารวจ 

(  กรณีขอเล่ือนยศ พ.ต.ท. ขึ้นไป ตามเกณฑปที่รับราชการแตละชั้นยศ  ) 

๑. ยศ  เพศ  ชื่อ  ชื่อสกุล……………..............................................……………………………………………………… 

๒. ดํารงตําแหนง……………………………...ตั้งแตวันท่ี…….......…เดือน…………..........…พ.ศ……............…………         

ตามคําส่ัง……........……ที่…………/………….ลงวันที…่........……เดือน…….......………พ.ศ………...............…… 

๓. อัตราเงินเดือน  ระดับ………….ขั้น…...…………  (…………………..บาท) 

๔. ไดรับการแตงตั้งยศตํารวจปจจุบัน ตั้งแตวันที…่..........…..เดือน……..…........………พ.ศ……….........……...                  

ตามคําส่ัง…..........……ที่….………/………..…… ลงวันที…่….......เดือน………..........…..พ.ศ………………….... 

๕. กรณีรับโอนมาจากขาราชการทหาร ไดรับการแตงตั้งยศทหารขณะโอนในชั้นยศ............................... 

ตั้งแตวันท่ี…..........…..เดือน……..…........………พ.ศ……….........……...ตามคําส่ัง…..........ที่….………/………..  

ลงวันที…่….......เดือน………..........…..พ.ศ…………………....  

๖. ระหวางดํารงยศตํารวจปจจุบัน 

 (   ) ไมมีกรณีตองงดนับจํานวนปที่รับราชการ 

 (   ) มีกรณีตองงดนับจํานวนปที่รับราชการ  ดังนี ้

( ๑ ) จํานวน.….…..ป.…...…เดือน…....วัน  ตั้งแตวันที.่..…....เดือน...…....………..พ.ศ…….…….…     

ถึงวันที…่….............….เดือน…………..............….……พ.ศ....................................................

เนื่องจาก…………………………………………………..................................……………………………                         

ตามคําส่ัง………....…ที่…...…/……………ลงวันที…่………เดือน…....….....……..พ.ศ................. 

( ๒ )  ……………………………………………………………………………...................................….…… 

 …………………………………………………………..................................…………………………... 

๗. ตามหลักเกณฑการเล่ือนยศไดกําหนดระยะเวลาจํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศสําหรับกรณีนี้ไว 

    จํานวน ………. ป ผูนี้ไดมีเวลารับราชการในชั้นยศตํารวจปจจุบัน ครบจํานวนปที่กําหนดดังกลาว    

    ( หักระยะเวลาที่ถูกงดนับออกแลว ( ถามี ) )  ในวันที…่….....…เดือน……….........…...…พ.ศ….....………..… 

๘. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนที่ไดรับการเล่ือนยศ  ในวันที่ ……...… เดือน ……........…….…พ.ศ…........……….              

จึงขอเล่ือนยศเปน วาที่ ..……..........ตั้งแตวันท่ี …....….. เดือน…….........…...…พ.ศ…..…….......  เปนตนไป 

 

 

ตรวจแลวถูกตอง 

(ลงชื่อ)………………………..........…… 

(……......…...………………….) 

ตําแหนง…………………….....………… 

 



 

 

 

คําอธิบายการบันทึกรายละเอียด  แบบ ข 

 

๑. ใหระบุ ยศ เพศ ชื่อและชื่อสกุล ของผูท่ีจะขอเล่ือนยศให 

๒. ใหระบุตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งปจจุบัน ตั้งแตเมื่อใด ตามคําส่ังใด 

๓. อัตราเงินเดือนที่ไดรับปจจุบัน ระดับใด ขั้นใด จํานวนเงินเทาใด 

๔. ไดรับแตงตั้งยศที่ดํารงอยูในปจจุบันตั้งแตเมื่อใด ตามคําส่ังใด 

     ๕. ใหระบุยศทหารขณะโอนมารับราชการตํารวจ ชั้นยศใด  ตั้งแตเมื่อใด  ตามคําส่ังใด (ถามี) 

     ๖. ในระหวางดํารงยศปจจุบัน  (กรณีรับโอนมาจากขาราชการทหารใหพิจารณาในชั้นยศท่ีเทียบเทากับ

ทหารขณะโอนดวย) มีกรณีถูกงดนับจํานวนปท่ีรับราชการหรือไม 

-  หากไมมีกรณีตองงดนับจํานวนปที่รับราชการ ใหใสเครื่องหมาย  /  ในวงเล็บ (  ) นั้น 

-   แตถามีกรณีตองถูกงดนับจํานวนปท่ีรับราชการ เชน ถูกลงโทษสูงกวาภาคทัณฑ ใหใสเครื่องหมาย /  

ในวงเล็บ (   ) นั้น โดยใหบันทึกวาถูกงดนับเปนเวลาจํานวนกี่ป กี่เดือน กี่วัน ตั้งแตเมื่อใด        

ถึงเมื่อใด เนื่องจากเหตุใด ตามคําส่ังใด และถามีเหตุถูกงดนับหลายครั้ง ใหบันทึกรายละเอียด  

ในทุกครั้งดวย 

๗. ใหระบุ จํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ ตาม กฎ ก.ตร. ที่กําหนดไวสําหรับชั้นยศของผูที่จะขอ  

เล่ือนใหวามีจํานวนกี่ป ผูที่จะขอเล่ือนยศใหไดมีเวลารับราชการในชั้นยศที่ครองอยูปจจุบันครบ

จํานวนป ที่กําหนดดังกลาวเมื่อใด (โดยหักระยะเวลาที่ถูกงดนับออกแลว (ถามี) เชน ถูกลงโทษ           

สูงกวาภาคทัณฑ ฯลฯ) 

๘. ใหระบุวาผูที่จะขอเล่ือนยศใหไดครบหลักเกณฑที่จะไดรับการเล่ือนยศในวัน เดือน ปใด สําหรับวันที่

จะขอเล่ือนยศ ใหขอในวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวน 

 

 

หมายเหต ุ

๑)   การลงนามตรวจรบัรองความถูกตอ งใหเปนหนาท่ีของหัวหนาหนวยงานที่มีหนาที่          

ฝายอํานวยการระดับ สว. ขึ้นไป 

๒)  ใหสงสําเนาคําส่ังหรือหลักฐานหรือเอกสารที่อางอิงไปพรอมการขอเล่ือนยศใหครบ ถวน        

โดยใหถือเปนเอกสารประกอบบัญชีขอเล่ือนยศ 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ ค ๑ 

 

รายละเอียดการขอเลื่อนยศขาราชการตํารวจ 

( ขอตามเกณฑปที่รับราชการรวม ) 

๑. ยศ  เพศ  ชื่อ  ชื่อสกุล…………………................................................………………………………………………...… 

๒. ดํารงตําแหนง…………………...............…………...ตั้งแตวันที่……........…เดือน….......……….……พ.ศ…....……….           

ตามคําส่ัง………...........………ที่….....……/...............….ลงวันที่…....……เดือน…………......…….พ.ศ…..………. 

๓. อัตราเงินเดือน  ระดับ………….ขั้น……………….(…………………..บาท) 

๔. ไดรับการบรรจุเปนขาราชการตํารวจ  (   )  ชั้นประทวน   (   )  ชั้นสัญญาบัตร  

ครั้งแรกตั้งแตวันที…่…....เดือน………….พ.ศ………..ตามคําส่ัง……….......................……ที่…………/...………... 

ลงวันที…่…………เดือน………….......……………พ.ศ...........………… 

ไดรับแตงตั้งยศปจจุบัน ตั้งแตวันที…่....เดือน..….......…….พ.ศ………..ตามคําส่ัง………......ท่ี….………/......…..  

   ลงวันที…่…………เดือน………………........………พ.ศ.......…...…….. 

 ในระหวางรับราชการตํารวจ  (   ) ชั้นประทวน   (   ) ชั้นสัญญาบัตร 

 (   ) ไมมีกรณีตองงดนับจํานวนปที่รับราชการ 

 (   ) มีกรณีตองงดนับจํานวนปที่รับราชการ  ดังนี ้

 (๑) จํานวน ……. ป ...…เดือน ..…..วัน  ตั้งแตวันที่ …......… เดือน ………...…..…พ.ศ………………      

ถึงวันที่ …… เดือน ……………… พ.ศ………………..เนื่องจาก.......................................................... 

ตามคําส่ัง.....................ที่............/................ลงวันที่...........เดือน........................พ.ศ......... 

 (๒)  ………………………………………………………………………………….....................................……………… 

……………………………………………………………….....................................…………………………………. 

๕. ตามหลักเกณฑการเล่ือนยศไดกําหนดระยะเวลาจํานวนปท่ีรบัราชการรวมไวสําหรับกรณีนี้ จํานวน........ป 

และกําหนดใหตองมีเวลารับราชการในชั้นยศท่ีดํารงอยูกอนการพิจารณาเล่ือนยศ ไมนอยกวา                 

(   )  ๑ ป     (    )  ๒ ป 

๕.๑ ผูนี้ไดมีเวลาราชการรวม ครบจํานวนปที่กําหนดดังกลาว ( หักระยะเวลาที่ถูกงดนับออกแลว ( ถามี ) )  

ในวันที…่.....……เดือน…….............…………….พ.ศ…………………… 

๕.๒ ผูนี้ไดมีเวลาราชการในชั้นยศปจจุบัน ครบ (   ) ๑ ป (   ) ๒ ป ( หักระระยะเวลาที่ถูกงดนับออกแลว ( ถามี ) )    

ในวันที่……....…เดือน…...........……………….พ.ศ…………………… 

๖. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่ไดรับการเล่ือนยศ  ในวันท่ี ………เดือน……......……พ.ศ. ……… 

จึงขอเล่ือนยศเปน ........…......….   ตั้งแตวันท่ี …….. เดือน ……......................……พ.ศ…..…………เปนตนไป 
 

ตรวจแลวถูกตอง 

(ลงชื่อ) …..……………………………… 

    ( ………………………………. ) 

  ตําแหนง…………………….…………… 

 



 

 

คําอธิบายการบันทึกรายละเอียด  แบบ ค ๑ 

 

๑.  ใหระบุ ยศ เพศ ชื่อและชื่อสกุล ของผูท่ีจะขอเล่ือนยศให 

๒.  ใหระบุตําแหนงและวันมีผลในการดํารงตําแหนงปจจุบัน พรอมคําส่ังอางอิง 

๓.  ใหระบุเงินเดือนปจจุบันวาเปนระดับใด ขั้นใด จํานวนเงินเทาใด 

๔.  ในขอนี้ ผูจะขอเล่ือนยศใหรายใดเปนขาราชการตํารวจชั้นใด ใหใสเครื่องหมาย / ในวงเล็บ (   ) นั้น 

ไดรับการบรรจุเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน หรือชั้นสัญญาบัตร ครั้งแรก ตั้งแตเมื่อใด ตามคําส่ังใด 

ไดรับแตงตั้งยศที่ครองอยูปจจุบัน ตั้งแตเมื่อใด ตามคําส่ังใด 

ในระหวางรับราชการตํารวจชั้นประทวน หรือชั้นสัญญาบัตร 

-  หากไมมีกรณีตองงดนับจํานวนปที่รับราชการ ใหใสเครื่องหมาย / ในวงเล็บ (   ) นั้น 

-  แตถามีกรณีงดนับจํานวนปที่รับราชการ เชน ถูกลงโทษสูงกวาภาคทัณฑใหใสเครื่องหมาย /     

ในวงเล็บ (   ) นั้น แลวใหบันทึกวาไดถูกงดนับเปนเวลาจํานวนกี่ป กี่เดือน กี่วัน ตั้งแตเมื่อใด     

ถึงเมื่อใด เนื่องจากเหตุใด ตามคําส่ังใด และถามีเหตุถูกงดนับหลายครั้งใหบันทึกรายละเอียด         

ในทุกครั้งดวย 

๕.  ใหระบุ จํานวนปท่ีรับราชการรวม ตาม กฎ ก.ตร. ที่กําหนดไวสําหรับชั้นยศของผูที่จะขอเล่ือนยศให  

วามีจํานวนกี่ปและกําหนดใหตองอยูรับราชการในชั้นยศที่ดํารงอยูปจจุบันไมนอยกวากี่ป กรณีชั้นประทวน

ใหทําเครื่องหมาย  / ในวงเล็บ (   )  จํานวน ๑ ป หรือกรณีชั้นสัญญาบัตร ใหทําเครื่องหมาย /         

ในวงเล็บ (   ) จํานวน ๒ ป 

๕.๑ ผูท่ีจะขอเล่ือนยศใหไดมีเวลารับราชการรวมครบจํานวนปตามที่กําหนดในคําส่ังเมื่อใด (โดยหัก

ระยะเวลาที่ถูกงดนับออกแลว (ถามี) เชน ถูกลงโทษสูงกวาภาคทัณฑ ฯลฯ) 

๕.๒ ผูท่ีจะขอเล่ือนยศใหไดมีเวลารับราชการในชั้นยศที่ดํารงอยูปจจุบัน กรณีชั้นประทวนใหทํา

เครื่องหมาย / ในวงเล็บ (   ) ครบ ๑ ป  หรือชั้นสัญญาบัตรใหทําเครื่องหมาย  / ในวงเล็บ   (   ) 

ครบ ๒ ป เมื่อใด  (โดยหักระยะเวลาที่ถูกงดนับออกแลว (ถามี) เชน ถูกลงโทษสูงกวาภาคทัณฑ ฯลฯ) 

๖.  ใหระบุวาผูที่จะขอเล่ือนยศใหไดครบหลักเกณฑที่จะไดรับการเล่ือนยศในวันเดือนปใด สําหรับวันที่  

จะขอเล่ือนยศ ใหขอในวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวน 

หมายเหต ุ

๑)  การลงนามตรวจรับรองความถูกตอง  ใหเปนหนาที่ของหัวหนาหนวยงานที่มีหนาที่            

ฝายอํานวยการระดับ สว. ขึ้นไป 

๒)  ใหสงสําเนาคําส่ังหรือหลักฐานหรือเอกสารที่อางอิงไปพรอมการขอเล่ือนยศ  ใหครบถวน     

โดยใหถือเปนเอกสารประกอบบัญชีขอเล่ือนยศ 

 

 

 

 



 

แบบ ค ๒ 

 

รายละเอียดการขอเลื่อนยศขาราชการตํารวจ 

( ขอตามเกณฑปที่รับราชการรวม สําหรับขาราชการตํารวจที่รับโอนมาจากขาราชการอื่น ) 

๑. ยศ  เพศ  ชื่อ  ชื่อสกุล…………………................................................………………………………………………......… 

๒. ดํารงตําแหนง…………………..................………... ตั้งแตวันท่ี……........… เดือน….......……….…… พ.ศ. .......…….           

 ตามคําส่ัง………............………ที่….....……/............. ลงวันที…่....…....… เดือน………….......……. พ.ศ. …..………. 

๓. อัตราเงินเดือน  ระดับ…….……. ขั้น………………. ( …………………..บาท ) 

๔. ไดรับการบรรจุเขารับราชการครั้งแรกเปน 

  (   )  ขาราชการอื่นที่ต่ํากวาระดับ ๓ ลงมา หรือเทียบเทา  

  (   )  ขาราชการอื่นตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเทียบเทา  

  (   )  ขาราชการทหารชั้นประทวน 

  (   )  ขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 

ตั้งแตวันท่ี............ เดือน………........…. พ.ศ. ......…. ตามคําส่ัง............................…… ที่…….....…/...................  

ลงวันที…่..… เดือน…….…… พ.ศ. ...... ไดรับแตงตั้งยศตํารวจปจจุบัน ตั้งแตวันที…่.... เดือน........…. พ.ศ. .…..  

ตามคําส่ัง………................. ที่…........…./.........….. ลงวันที…่......… เดือน…………....…… พ.ศ. ......... 

 ในระหวางรับราชการครั้งแรกจนถึงปจจุบัน 

 (   ) ไมมีกรณีตองงดนับจํานวนปที่รับราชการ 

 (   ) มีกรณีตองงดนับจํานวนปที่รับราชการ  ดังนี ้

                 (๑) จํานวน …..….ป .....…เดือน ..…..วัน ตั้งแตวันที…่......… เดือน……….........…..… พ.ศ. ……………      

                      ถึงวันที่ …....… เดือน…………....…… พ.ศ. ….. เนื่องจาก............................................................ 

                      ตามคําส่ัง..........................ที่............/................ลงวันที่........... เดือน.................... พ.ศ. ......... 

                 (๒) ……………………………………………….......………………….....................................……..........………… 

                     ….....………………………………………………….....................................…………………….........…………. 

๕. ตามหลักเกณฑการเล่ือนยศไดกําหนดระยะเวลาจํานวนปท่ีรับราชการรวมไวสําหรับกรณีนี ้จํานวน.............ป       

    และกําหนดใหตองมีเวลารับราชการในชั้นยศท่ีดํารงอยูกอนการพิจารณาเล่ือนยศไมนอยกวา (   ) ๑ ป  (   )  ๒ ป 

๕.๑  ผูนี้ไดมีเวลาราชการรวม ครบจํานวนปท่ีกําหนดดังกลาว  (หักระยะเวลาที่ถูกงดนับออกแลว (ถามี ))   

          ในวันที่….....…… เดือน…….............…… พ.ศ. ………… 

๕.๒  ผูนี้ไดมีเวลาราชการในชั้นยศปจจุบัน ครบ (   ) ๑ ป  (   ) ๒ ป (หักระระยะเวลาที่ถูกงดนับออกแลว (ถาม)ี)       

      ในวันที่….....…… เดือน…….............…… พ.ศ. ………… 

 

 

 

 



 

 

- ๒ - 

 

 

๖. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่ไดรับการเล่ือนยศ  ในวันท่ี …… เดือน…......…… พ.ศ. ………  

    จึงขอเล่ือนยศเปน.............…......…. ตั้งแตวันท่ี …….. เดือน ……................ พ.ศ. ………… เปนตนไป 

 

 

ตรวจแลวถูกตอง 

 

                                           (ลงชื่อ) …..……………………………… 

    ( ………………………………. ) 

                                          ตําแหนง ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คําอธิบายการบันทึกรายละเอียด แบบ ค ๒ 

๑.  ใหระบุ ยศ เพศ ชื่อและชื่อสกุล ของผูท่ีจะขอเล่ือนยศให 

๒.  ใหระบุตําแหนงและวันมีผลในการดํารงตําแหนงปจจุบัน พรอมคําส่ังอางอิง 

๓.  ใหระบุเงินเดือนปจจุบันวาเปนระดับใด ขั้นใด จํานวนเงินเทาใด 

๔.  ในขอนี้ ผูจะขอเล่ือนยศใหรายใดไดรับการบรรจุเปนขาราชการครั้งแรกประเภทใด ใหใสเครื่องหมาย /        

     ในวงเล็บ (   ) นั้น  ตั้งแตเมื่อใด ตามคําส่ังใด 

ไดรับแตงตั้งยศที่ครองอยูปจจุบัน ตั้งแตเมื่อใด ตามคําส่ังใด 

ในระหวางรับราชการครั้งแรกจนถึงปจจุบัน (กรณีรับโอนมาเปนขาราชการตํารวจใหพิจารณากอนรับโอนดวย) 

-  หากไมมีกรณีตองงดนับจํานวนปที่รับราชการ ใหใสเครื่องหมาย / ในวงเล็บ (   ) นั้น 

-  แตถามีกรณีงดนับจํานวนปที่รับราชการ เชน ถูกลงโทษสูงกวาภาคทัณฑใหใสเครื่องหมาย /      

ในวงเล็บ (   ) นั้น แลวใหบันทึกวาไดถูกงดนับเปนเวลาจํานวนกี่ป กี่เดือน กี่วัน ตั้งแตเมื่อใดถึงเมื่อใด 

เนื่องจากเหตุใด ตามคําส่ังใด และถามีเหตุถูกงดนับหลายครั้งใหบันทึกรายละเอียดในทุกครั้งดวย 

๕.  ใหระบุ จํานวนปท่ีรับราชการรวม ตาม กฎ ก.ตร. ที่กําหนดไวสําหรับชั้นยศของผูที่จะขอเล่ือนยศให  

วามีจํานวนกี่ปและกําหนดใหตองอยูรับราชการในชั้นยศที่ดํารงอยูปจจุบันไมนอยกวากี่ป กรณีชั้นประทวน

ใหทําเครื่องหมาย / ในวงเล็บ (   )  จํานวน ๑ ป หรือกรณีชั้นสัญญาบัตร ใหทําเครื่องหมาย / ในวงเล็บ (   ) 

จํานวน ๒ ป 

๕.๑ ผูท่ีจะขอเล่ือนยศใหไดมีเวลารับราชการรวมครบจํานวนปตามที่กําหนดในคําส่ังเมื่อใด (โดยหัก

ระยะเวลาที่ถูกงดนับออกแลว (ถามี) เชน ถูกลงโทษสูงกวาภาคทัณฑ ฯลฯ) 

๕.๒ ผูท่ีจะขอเล่ือนยศใหไดมีเวลารับราชการในชั้นยศที่ดํารงอยูปจจุบัน กรณีชั้นประทวนใหทํา

เครื่องหมาย / ในวงเล็บ (   ) ครบ ๑ ป  หรือชั้นสัญญาบัตรใหทําเครื่องหมาย / ในวงเล็บ  (  )  

ครบ ๒ ป เมื่อใด  (โดยหักระยะเวลาที่ถูกงดนับออกแลว (ถามี) เชน ถูกลงโทษสูงกวาภาคทัณฑ ฯลฯ) 

๖.  ใหระบุวาผูที่จะขอเล่ือนยศใหไดครบหลักเกณฑที่จะไดรับการเล่ือนยศในวันเดือนปใด สําหรับวันที่  

จะขอเล่ือนยศ ใหขอในวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวน 

หมายเหต ุ

๑)  การลงนามตรวจรับรองความถูกตอง  ใหเปนหนาที่ของหัวหนาหนวยงานท่ีมีหนาท่ี            

ฝายอํานวยการระดับ สว. ขึ้นไป 

๒)  ใหสงสําเนาคําส่ังหรือหลักฐานหรือเอกสารที่อางอิงไปพรอมการขอเล่ือนยศ  ใหครบถวน  

โดยใหถือเปนเอกสารประกอบบัญชีขอเล่ือนยศ 

 



บัญชีขอเลื่อนยศขาราชการตํารวจ(ชั้นสัญญาบัตร / ชั้นประทวน) 

สังกัด.......(๑).........ประจําเดือน.......(๒)..............พ.ศ.......(๓).....  

 

ลําดับ เลขบัตรประชาชน วาที ่
ยศ

ปจจุบัน 
เพศ ชื่อ ชื่อสกุล 

ตําแหนง

ปจจุบัน 

 

คุณวุฒิท่ีบรรจุ 

 

ขอยศเปน วันมีผลของยศ 

 

หมายเหต ุ

            

( ๔ ) ( ๕ ) ( ๖ ) .......................( ๗ )..................... ( ๘ ) ( ๙ ) ( ๑๐ ) ( ๑๑ ) ( ๑๒ ) 

            

            

 

         ตรวจแลวถกูตอง 

       (ลงชื่อ).....................(๑๓).....................  

               (.....................(๑๔)....................) 

     ตําแหนง ....................(๑๕).................... 

 

 

 

 

 



 

คําอธิบายประกอบการลงรายการบัญชีขอเลื่อนยศขาราชการตํารวจ 

(ชั้นสัญญาบัตร / ชั้นประทวน) 

หมายเลข ( ๑ )  ใหลงชื่อ บช. หรือ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. 

หมายเลข ( ๒ )  ใหลงเดือนทีเ่สนอขอเล่ือนยศ 

หมายเลข ( ๓ )  ใหลง พ.ศ. ทีเ่สนอขอเล่ือนยศ 

หมายเลข ( ๔ )  ใหลงเลขลําดับของขาราชการตํารวจท่ีเสนอขอเล่ือนยศ 

หมายเลข ( ๕ )  ใหลงเลขประจําตัวประชาชนของขาราชการตํารวจที่เสนอขอเล่ือนยศ 

หมายเลข ( ๖ )  ใหลง คําวา “วาที่” กรณีเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรและยังไม ไดรับ      

พระราชทานยศ หากไดรับพระราชทานยศแลว หรือเปนขาราชการตํารวจ            

ชั้นประทวน ใหวางไว 

หมายเลข (๗)  ใหลงยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ของขาราชการตํารวจทีเ่สนอขอเล่ือนยศ 

หมายเลข (๘)  ใหลงตําแหนงของขาราชการตํารวจท่ีเสนอขอเล่ือนยศ 

หมายเลข (๙)  ใหลงคุณวุฒิท่ีใชบรรจุ 

หมายเลข (๑๐)  ใหลงยศที่ไดรับการแตงตั้งใหม กรณีเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรใหลง  

          “วาที”่ หนายศนั้นดวย  

หมายเลข (๑๑)  ใหลงวันมีผลที่ไดรับการแตงตั้งยศใหม 

หมายเลข (๑๒)  ใหลงหมายเหตุกรณีอื่นๆ ถามี   เชน เปล่ียนชื่อ เปล่ียนนามสกุล กรณีถูกงดนับ

จํานวนปรับราชการ เปนตน 

หมายเลข (๑๓)  ใหลงลายมือชื่อของหัวหนางานที่มีหนาที่ฝายอํานวยการระดับ สว. ขึ้นไป  

หมายเลข (๑๔)  ใหลงชื่อ ชื่อสกุล ของผูที่ลงลายมือชื่อ  

หมายเลข  (๑๕) ใหลงตําแหนงของผูที่ลงลายมือชื่อ  

หมายเหตุ :   ๑. การจัดเรียงลําดับกอนหลัง  ขอใหดําเนินการดังนี.้- 

๑.๑ จัดเรียงลําดับตามวันมีผลของการดํารงยศจากอดีตมาปจจุบัน 

๑.๒ หากกรณีตามขอ ๑.๑ เหมือนกัน ใหเรียงตามยศจากสูงไปต่ํา 

๑.๓ หากทั้งขอ ๑.๑ - ๑.๒ เหมือนกัน ใหเรียงตามเพศชายกอนหญิง 

๑.๔ หากทั้งขอ ๑.๑ - ๑.๓  เหมือนกัน ใหเรียงตามชื่อตัว จากพยัญชนะ  ก - ฮ

   ๑.๕ หากทั้งขอ ๑.๑ - ๑.๔ เหมือนกัน ใหเรียงตามชื่อสกุล จากพยัญชนะ  ก - ฮ 

๒.  การลงรายการที่เปนตัวเลขใหใชเลขอารบิค 

 



แบบคําสั่งแตงตั้งวาที่ยศตํารวจช้ันสัญญาบัตร 

 

 

 

 

 

 

      คําส่ัง..................(๑)..................... 

           ท่ี .......(๒)....../......(๓)....... 

        เรื่อง  แตงตั้งวาที่ยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร 

         ------------------------------------ 

               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๖ วรรคสาม  (๒) แหงพระราชบัญญัติ

ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  และ กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งยศ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ประกอบกับระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะเปนอธิบดี      

หรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงแตงตั้งวาที่ยศใหแกขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร 

จํานวน ...(๔ )... ราย ดังนี้ 

 

  ๑. .........(๕).........   .....(๖).... ......(๗)...... เปน  ...........(๘).......   

  ๒. ....................... .............. .................  เปน  ........................ 

ทั้ง ....(๙)....รายนี ้ตั้งแตวันท่ี .................(๑๐)...................    เปนตนไป 

 

       ส่ัง  ณ  วันที่ ................(๑๑).............................. 

               

(ลงชื่อ)   ................ (๑๒).................. 

           (.................(๑๓).................) 

(ตําแหนง)................(๑๔)................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบคําสั่งแตงตั้งยศตํารวจช้ันประทวน 

 

 

 

 

คําส่ัง..................(๑)..................... 

ที่  ......(๒)....../......(๓)...... 

           เรื่อง  แตงตั้งยศตํารวจชั้นประทวน 

              ------------------------------------ 

               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๗ วรรค หนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติ

ตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๗  และ กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งยศ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ประกอบกับระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะเปนอธิบดี   

หรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงแตงตั้งยศใหแกขาราชการชั้นประทวน       

จํานวน ...(๔ )... ราย ดังนี้ 

 

  ๑. .........(๕).........   .....(๖)...... ......(๗)....... เปน  ..............(๘)......   

  ๒. ....................... ... ............. ..................  เปน  ......................... 

ทั้ง ....(๙)....รายนี ้ตั้งแตวันท่ี .................(๑๐)......................    เปนตนไป 

 

       ส่ัง  ณ  วันที่ .....................(๑๑).…...........    

           

(ลงชื่อ)   ................ (๑๒).................. 

          (...................(๑๓).................) 

(ตําแหนง)................(๑๔)................. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



คําอธิบาย คําสั่งแตงตั้งยศตํารวจช้ันประทวนและคําสั่งแตงตั้งวาที่ยศตํารวจช้ันสัญญาบัตร 

หมายเลข (๑)  ใหลงชื่อหนวยงานระดับ บช. ที่ออกคําส่ังแตงตั้งยศหรือวาที่ยศ  

หมายเลข (๒)   ใหลงเลขที่คําส่ังแตงตั้งยศหรือวาที่ยศ  

หมายเลข (๓)  ใหลง ป พ.ศ. ที่ออกคําส่ัง 

หมายเลข (๔)  ใหลงจํานวนผูไดรับการแตงตั้งยศหรือวาที่ยศทั้งหมด 

หมายเลข (๕) - (๘)  ใหลงยศปจจุบัน ชื่อ ชื่อสกุล  และยศหรือวาที่ยศที่ไดรับแตงตั้งใหม ตามลําดับ สําหรับ 

การจัดเรียง ลําดับกอนหลัง ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

-  ใหเรียงลําดับตามวันมีผลในการดํารงยศจากอดีตมาปจจุบัน 

-  หากวันมผีลในการดาํรงยศเปนวันเดียวกัน ใหเรียงลําดับจากยศสูงไปหาต่ํา 

-  หากวันมีผลในการดํารงยศ และยศ เหมือนกนั ใหเรียงลําดับจากเพศชายกอน 

-  หากวันมผีลในการดาํรงยศ  ยศและเพศ เหมือนกัน ใหเรียงลําดับตามพยัญชนะชื่อตัว จาก ก-ฮ 

หมายเลข (๙)   ใหลงจํานวนผูที่ไดรับการแตงตั้งยศ หรือวาที่ยศซึ่งมีผลวันเดียวกัน แตถาวันมีผลที่ไดรับ      

การแตงตั้งยศหรือวาที่ยศ ใหมในคําส่ังนั้นเปนวันเดียวกันทั้งหมดทุกรายหรือในหวงนั้น      

มีเพียงรายเดียวใหใชขอความวา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่............................ 

หมายเลข (๑๐) ใหลงวันมีผลที่ไดรับการแตงตั้งยศหรือวาที่ยศใหม  

หมายเลข (๑๑) ใหลงตัวเลขวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและป พ.ศ. ที่ออกคําส่ัง 

หมายเลข (๑๒) ใหลงลายมือชื่อของผูที่มีอํานาจแตงตั้งยศหรือวาที่ยศ  

หมายเลข (๑๓) ใหลงชื่อ ชื่อสกุล ของผูที่ลงลายมือชื่อ  

หมายเลข (๑๔) ใหลงตําแหนงของผูที่ลงลายมือชื่อ  

 

 

 

 

 

 

 



      

            

       

 

คําส่ัง ......................(๑)...................... 

ที่  .......(๒)....../.........(๓)........ 

เรื่อง  ...........................(๔) .......................... 

--------------------------- 

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๔๗  ระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะเปนอธิบดีหรือแทน

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑  และระเบียบสํานักงานตาํรวจแหงชาติ วาดวยการถอดยศตํารวจ 

พ.ศ.๒๕๔๗  จึงให ....................(๕)...................  

 ๑. .....(๖)..... ..........(๗)..........  ..........(๘).......... 

 ๒. ............... .........................  .........................  

 ทั้ง .....(๙)..... รายนี้  ตั้งแตวันที่ ....................(๑๐)................... เปนตนไป  

   ส่ัง  ณ  วันที่ ....................(๑๑).................... 

 

 

    ( ลงชื่อ ) ................(๑๒).............. 

      ( ...............(๑๓)............... )  

           (ตําแหนง) .................(๑๔).................. 

 

 

 

 

 

 

 

แบบคําสั่งถอดยศตํารวจช้ันประทวน หรือใหออกจากวาที่ยศ 



คําอธิบาย  คําสั่งถอดยศตํารวจช้ันประทวน หรือใหออกจากวาที่ยศ 

 

หมายเลข (๑) ใหลงชื่อหนวยงานระดับ บช. ที่ออกคําส่ัง  

หมายเลข (๒) ใหลงเลขท่ีคําส่ัง  

หมายเลข (๓) ใหลง ป พ.ศ. ที่ออกคําส่ัง  

หมายเลข (๔) กรณีชั้นประทวน ใหใชชื่อเรื่อง “ถอดยศตํารวจชั้นประทวน” 

 กรณีชั้นสัญญาบัตร ใหใชชื่อเรื่อง  “ใหออกจากวาท่ียศตํารวจชั้นสัญญาบัตร”  

  (กรณีนี้ใชกับขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มี “วาที”่ นําหนายศนั้น 

  และมีเหตุจะตองถอดยศตามระเบียบ โดยเมื่อใหออกจากวาที่ยศแลว

  จะตองเสนอเรื่องไปยัง ตร. เพ่ือขอพระบรมราชานุญาตถอดยศ  

  ในสวนของยศที่ไดรับพระราชทานไปแลว) 

หมายเลข (๕) ชั้นประทวน ใหลงรายการดังนี้  

  ๑. กรณีถอดยศรายเดียว ใหระบุขอความวา “ถอดยศ” จากนั้นใหระบุ 

“ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล” ของผูท่ีถูกถอดยศ                                           

เชน  จึงใหถอดยศ สิบตํารวจตรี ใหญ  ย่ังยืน   

๒. กรณีถอดยศหลายราย ใหระบุขอความวา “ถอดยศผูมีรายชื่อดังตอไปน้ี”  

และลงรายการตามหมายเลข (๖) - (๘) 

 ชั้นสัญญาบัตร ใหลงรายการดังนี้  

  ๑. กรณีใหออกจากวาท่ียศรายเดียว ใหระบุ “วาท่ียศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล”  

 ของผูท่ีใหออกจากวาที่ยศ ตามดวยขอความ “ออกจากวาท่ียศตํารวจ” 

 เชน จึงให วาที่รอยตํารวจโท ใหญ  ย่ังยืน  ออกจากวาท่ียศตํารวจ   

  ๒. กรณีใหออกจากวาที่ยศหลายราย ใหระบุขอความวา  

  “ผูมีรายชื่อดังตอไปน้ี ออกจากวาท่ียศตํารวจ” และลงรายการ 

  ตามหมายเลข (๖) - (๘)  

หมายเลข (๖) - (๘)  ใหลง ยศหรือวาที่ยศ  เพศ  ชื่อ  ชื่อสกุล  ของผูที่ถูกถอดยศหรือใหออกจากวาที่ยศ 

หมายเลข (๙) ใหลงจํานวน ของผูท่ีถูกถอดยศหรือใหออกจากวาที่ยศ  ซึ่งมีผลวันเดียวกัน แตถาวันมีผล

 ใหถอดยศ หรือใหออกจากวาที่ยศ เปนวันเดียวกันทั้งหมดทุกราย  หรือมีเพียงรายเดียว

 ใหใชขอความวา “ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่..................................” 

หมายเลข (๑๐) ใหลง วันมีผลใหถอดยศหรือใหออกจากวาที่ยศ 

หมายเลข (๑๑) ใหลงตัวเลขวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและป พ.ศ. ที่ออกคําส่ัง  



หมายเลข (๑๒) ใหลงลายมือชื่อของผูที่มีอํานาจส่ัง ถอดยศหรือใหออกจากวาท่ียศ 

หมายเลข (๑๓) ใหลงชื่อ ชื่อสกุล ของผูที่ลงลายมือชื่อ  

หมายเลข (๑๔) ใหลงตําแหนงของผูท่ีลงลายมือชื่อ  

 

หมายเหต ุ:    การจัดเรียงลําดับกอนหลัง ขอใหดําเนินการดังนี.้- 

  ๑.  จัดเรียงลําดับ ตามวันมีผลใหถอดยศหรือใหออกจากวาที่ยศ จากอดีตมาปจจุบัน 

 ๒ .  หากกรณีตามขอ ๑  เหมือนกัน ใหเรียงตามยศจากสูงไปต่ํา 

 ๓.  หากทั้งขอ ๑ - ๒ เหมือนกัน ใหเรียงตามเพศชายกอนหญิง 

 ๔.  หากทั้งขอ ๑ - ๓ เหมือนกัน ใหเรียงตามชื่อตัว จากพยัญชนะ ก - ฮ  

 ๕.  หากทั้งขอ ๑ - ๔ เหมือนกัน ใหเรียงตามชื่อสกุล จากพยัญชนะ ก - ฮ 

 

 

 

 

- ๒ - 



  

บัญชีรายช่ือขาราชการตํารวจผูสมควรขอพระราชทานยศ ประจําวาระ ……(1)…………… 
สังกัด ...(2)..... 

   ลําดับ  เลขบัตรประชาชน วาท่ียศ/เพศ/ช่ือตัว  ช่ือสกุล      วันมีผล          คําส่ัง    ท่ี       ลงวันท่ี     หมายเหตุ 

    (3)    .........(4).................. ...........(5)............     ....(6)......    .....(7)....       .....(8)....     .(9).../..(10)...    .(11).....    ....(12)……                
  ........... .......................... ..............................  ...........  ................... ............. ..../......  ........... -… ……………… 
 

 

ตรวจแลวถูกตอง 

(ลงชื่อ) .......................(13)........................ 
         ( .................(14).......................... ) 

ตําแหนง.................(15).................................. 

  

บัญชี ก. 



คําอธิบายประกอบการลงรายการบัญช ีก. 
ผูสมควรขอพระราชทานยศ  

 
หมายเลข ( ๑ ) ใหลงวาระ ท่ีเสนอขอพระราชทานยศ เชน วาระ ต.ค.61 หรือ เม.ย.61  
หมายเลข ( ๒ )  ใหลงชื่อ บช. หรือ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. 
หมายเลข ( ๓ ) ใหลงเลขลําดับของขาราชการตํารวจที่เสนอขอพระราชทานยศ 
หมายเลข ( ๔ ) ใหลงเลขประจําตัวประชาชนของขาราชการตํารวจท่ีเสนอขอพระราชทานยศ 
หมายเลข ( ๕ ) ใหลง คําวา “วาที่ยศ เพศ ชื่อ”ของขาราชการตํารวจที่เสนอขอพระราชทานยศ 
หมายเลข ( ๖ ) ใหลง ชื่อสกุล ของขาราชการตํารวจที่เสนอขอพระราชทานยศ 
หมายเลข (๗) ใหลงวันมีผลที่ไดรับการแตงตั้งยศ 
หมายเลข (๘) ใหลงหนวยออกคําส่ังแตงตั้งยศ 
หมายเลข (๙) ใหลงคําส่ังที่แตงตั้งวาที่ยศ 
หมายเลข (๑๐) ใหลงปของเลขคําส่ังแตงตั้งวาที่ยศ 
หมายเลข (11) ใหลงวันที่ออกคําส่ัง 
หมายเลข (๑๒) ใหผูมีรายชื่อลงรายมือชื่อยืนยันความถูกตอง 
หมายเลข (๑3) ใหลงลายมือชื่อของหัวหนางานที่มีหนาที่ฝายอํานวยการระดับ ผกก. ขึ้นไป 
หมายเลข (๑๔) ใหลงชื่อ ชื่อสกุล ของผูท่ีลงลายมือชื่อ 
หมายเลข (๑๕) ใหลงตําแหนงของผูท่ีลงลายมือชื่อ 
 
หมายเหตุ : ๑. จัดเรียงบัญชี โดย หนวยออกคําส่ัง/ลงวันที่/เลขที่/วันมีผล/ยศ/เพศ/ชื่อ/ชื่อสกุล 

๒. การลงรายการที่เปนตัวเลขใหใชเลขอารบิค 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีรายช่ือขาราชการตํารวจผูไมสมควรขอพระราชทานยศ ประจําวาระ..(1).......... 
สังกัด ....(๒)....... 

 ลําดับ  เลขบัตรประชาชน  วาท่ียศ/เพศ/ช่ือตัว  ช่ือสกุล    วันมีผล    คําส่ัง   ท่ี/พ.ศ.     ลงวันท่ี         หมายเหตุ 

 ..(3)..  .......(4)....................  .........(5).................  .....(6)....    ....(7)....    ....(8)   .(9)./.(10)..   ....(11).......      … …(12)…… 

  …… .   ..........................  ..............................  ................ .............  ............. ..../......    ........... -………………… 

 
      ตรวจแลวถูกตอง 

(ลงชื่อ) .....................(13).................... 
         ( .....................(14)..................... ) 

ตําแหนง...........................(15)............................. 

 

 

บัญชี ข. 



 
คําอธิบายประกอบการลงรายการบัญช ีข. 

ผูไมสมควรขอพระราชทานยศ  
 
หมายเลข ( ๑ ) ใหลงวาระ ท่ีเสนอขอพระราชทานยศ เชน วาระ ต.ค.61 หรือ เม.ย.61  
หมายเลข ( ๒ )  ใหลงชื่อ บช. หรือ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. 
หมายเลข ( ๓ ) ใหลงเลขลําดับของขาราชการตํารวจที่เสนอขอพระราชทานยศ 
หมายเลข ( ๔ ) ใหลงเลขประจําตัวประชาชนของขาราชการตํารวจท่ีเสนอขอพระราชทานยศ 
หมายเลข ( ๕ ) ใหลง คําวา “วาที่ยศ เพศ ชื่อ”ของขาราชการตํารวจที่เสนอขอพระราชทานยศ 
หมายเลข ( ๖ ) ใหลง ชื่อสกุล ของขาราชการตํารวจที่เสนอขอพระราชทานยศ 
หมายเลข (๗) ใหลงวันมีผลที่ไดรับการแตงตั้งยศ 
หมายเลข (๘) ใหลงหนวยออกคําส่ังแตงตั้งยศ 
หมายเลข (๙) ใหลงคําส่ังที่แตงตั้งวาที่ยศ 
หมายเลข (๑๐) ใหลงปของเลขคําส่ังแตงตั้งวาที่ยศ 
หมายเลข (11) ใหลงวันที่ออกคําส่ัง 
หมายเลข (๑๒) ใหผูมีรายชื่อลงรายมือชื่อยืนยันความถูกตอง 
หมายเลข (๑3) ใหลงลายมือชื่อของหัวหนางานที่มีหนาที่ฝายอํานวยการระดับ ผกก. ขึ้นไป 
หมายเลข (๑๔) ใหลงชื่อ ชื่อสกุล ของผูท่ีลงลายมือชื่อ 
หมายเลข (๑๕) ใหลงเหตุท่ีไมเสนอขอพระราชทานยศ 
 
หมายเหตุ : ๑. จัดเรียงบัญชี โดย หนวยออกคําส่ัง/ลงวันที่/เลขที่/วันมีผล/ยศ/เพศ/ชื่อ/ชื่อสกุล 

๒. การลงรายการที่เปนตัวเลขใหใชเลขอารบิค 

 



 สังกัด ................ 

บัญชีรายช่ือผูขอพระราชทานยศตํารวจช้ันสัญญาบัตร ประจําวาระ ..................................... 

ทายหนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ๐๐๐๙.๒๕๔/   - ....   ลงวันท่ี......................................... 
(เปนบัญชีท่ี ตร.จัดทําข้ึนตามแบบของ สํานักเลขาธิการ ครม.เพ่ือตรวจสอบการเสนออีกครั้งกอนเสนอ) 

 

       ผูมีรายชื่อในบัญชีฯ ไดตรวจสอบความถูกตองของ ยศ ชื่อ-ชื่อสกุล และวันมีผลของยศ อยางละเอียด  รอบคอบ          
ถ่ีถวนแลว จึงลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองไวเปนหลักฐาน 
 ลงช่ือ 
 (๑) (๒) (๓) (๔) 

 1 1. วาท่ีพันตํารวจโท  ธนาธิป  โสภาพ เปน  พันตํารวจโท ...................... 
 ตั้งแตวันท่ี  30  มิถุนายน  2550 

 2 2. วาท่ีพันตํารวจโท  กิตติพัฒน  สังขวิสุทธิ์ เปน  พันตํารวจโท ...................... 

 ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2556 

 ตรวจแลวถูกตอง 

 (ลงชื่อ) ..................(5)...........................   
 ( ................(6).......................... )  
 ตําแหนง ..................(7)...............................   
 
 

    
 

บัญชี ค. 



 

คําอธิบายประกอบการดําเนินการบัญชีรายช่ือผูขอพระราชทานยศตํารวจช้ันสัญญาบัตร ประจําวาระ 
 
 หมายเลข (๑) ลําดับในคอลัมนแรก เปนลําดับปกติ 

 หมายเลข (๒) ลําดับในคอลัมนท่ี ๒ เปนลําดับตามรางประกาศฯ ในภาพรวมทุกๆหนวย   
 หมายเลข (๓) ใหผูมีรายชื่อตรวจสอบความถูกตองของ *ยศ ชื่อ ชือ่สกุล และวันมีผลของยศ  
 หมายเลข (๔) ใหผูมีรายชื่อลงลายมือชื่อยืนยันความถูกตองในชอง "ลงชื่อ" หากพบขอผิดพลาด ใหแกไขขอมูลใหถูกตอง      
                  พรอมแนบเอกสารยืนยันความถูกตอง เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เปนตน  
 หมายเลข (๕) ผบช. หรือ ผบก. หนวยข้ึนตรง ลงลายมือชื่อรับรอง 

 หมายเลข (๖) ใหลงชื่อ-ชื่อสกุล ของผูท่ีลงลายมือชื่อ  

 หมายเลข (๗) ใหลงตําแหนงของผูท่ีลงลายมือชื่อ  

        หมายเหตุ 
        กรณีขาราชการตํารวจผูมีรายชื่อฯ ไดรับการแตงตั้งโยกยายไปดํารงตําแหนงในสังกัดใหม ใหตนสังกัดเดิมรีบแจงไปยัง  
 ตนสังกัดใหมของขาราชการตํารวจผูนั้นทราบ เพ่ือแจงผูมีรายชื่อตรวจสอบความถูกตองของ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล วันมีผลของยศ    

และลงลายมือชื่อยืนยันความถูกตองในชอง "ลงชื่อ" 
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