(แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ)

คำสั่ง..................(๑).....................
ที.่ ...........(๒).........
เรื่อง แต่งตั้งว่ำที่ยศและแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ
-----------------------------อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๔ มำตรำ ๒๖ มำตรำ ๕๒ และมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติ
ตำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 44/๒๕๕8 ลงวันที่
4 ธันวำคม ๒๕๕8 เรื่องกำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรตำรวจ ประกอบ กฎ ก.ตร.ว่ำด้วย
กำรคัดเลือกและแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนและกำรคัดเลือกและ
แต่ งตั้ งข้ ำ รำชกำรต ำรวจชั้ น ประทวนหรื อ ชั้ น พลต ำรวจเป็ น ข้ ำ รำชกำรต ำรวจชั้ น สั ญ ญำบั ต ร พ.ศ. ๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ระเบียบ ก.ต.ช.ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บัญชำกำร
ในฐำนะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตร.................(3).................. จำนวน..(4).....รำย
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตรมียศว่ำที่ร้อยตำรวจตรี หรือว่ำที่ร้อยตำรวจตรีหญิงแล้วแต่กรณี .........(5)......
รับอัตรำเงินเดือนและดำรงตำแหน่งรองสำรวัตรหรือเทียบเท่ำในสังกัด......................................(6)....................
ตำมบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๕9 เป็นต้นไป โดยให้โอนอัตรำเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ำยสำหรับ
ตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๕9 เฉพำะลำดับที่..............(7)............... ให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิม
มำรับอัตรำเงินเดือนในงบประมำณของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ สำหรับลำดับที่ ........(8)....................ให้ขำดจำก
อัตรำเงินเดือนเดิมไปรับอัตรำเงินเดือนทำงสังกัดใหม่ ตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๕9 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ................(9)...........................
(ลงชื่อ) ……….........(๑0).......................
(............(๑1)......................)
ตำแหน่ง ....................(๑2).....................

หมำยเหตุ : ๑. แยกคำสั่งเป็นหลักสูตร กอน.(ปป), กอน.(อก), กอร.(ปป) และ กอร.(อก)
๒. ข้อควำมหมำยเลข (๑) – (๑๓) ให้ดูในคำอธิบำย

คำอธิบำยกำรลงรำยกำรในคำสั่งแต่งตั้งว่ำที่ยศและแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ
หมำยเลข (๑) ให้ลงชื่อหน่วยจัดทำคำสั่งระดับกองบัญชำกำรหรือเทียบเท่ำ
หมำยเลข (๒) ให้ลงเลขที่คำสั่งทับด้วยเลขปีพุทธศักรำชที่ออกคำสั่ง
หมำยเลข (๓) ให้ลงชื่อหลักสูตรที่ข้ำรำชกำรตำรวจสำเร็จกำรฝึกอบรมพร้อมคำย่อของหลักสูตร
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้
(๑) หลักสูตรกำรฝึกอบรมข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญำตรีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็น
ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร สำยงำนป้องกันปรำบปรำม (หลักสูตร กอน.(ปป)) หรือ
สำยงำนอำนวยกำรและสนับสนุน (หลักสูตร กอน.(อก))
(2) หลักสูตรกำรฝึกอบรมข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนยศดำบตำรวจหรือจ่ำสิบตำรวจเพื่อ
แต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร สำยงำนป้องกันปรำบปรำม (หลักสูตร กอร.(ปป))
หรือ สำยงำนอำนวยกำรและสนับสนุน (หลักสูตร กอร.(อก))
หมำยเลข (๔) ให้ลงเลขจำนวนข้ำรำชกำรตำรวจที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
หมำยเลข (๕) ให้พิจำรณำดังนี้
(๑) กรณีมีเฉพำะข้ำรำชกำรตำรวจชำยได้รับกำรแต่งตั้งให้ระบุว่ำ “ว่ำที่ร้อยตำรวจตรี”
(๒) กรณีมีเฉพำะข้ำรำชกำรตำรวจหญิงได้รับกำรแต่งตั้งให้ระบุว่ำ “ว่ำที่ร้อยตำรวจตรีหญิง”
(๓) กรณีมีทั้ง (๑) และ (๒) ให้ระบุว่ำ “ว่ำที่ร้อยตำรวจตรีหรือว่ำที่ร้อยตำรวจตรีหญิง แล้วแต่กรณี”
หมำยเลข (๖) ให้ลงชื่อหน่วยงำนจัดทำคำสั่งระดับกองบัญชำกำรหรือเทียบเท่ำ
หมำยเลข (๗) ให้ลงลำดับที่ของข้ำรำชกำรตำรวจตำมบัญชีแนบท้ำยคำสั่งที่ต้องขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิมมำ
รับอัตรำเงินเดือนในงบประมำณของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ (ถ้ำมี)
(กรณีเดิมอยู่ในสังกัดกองบังคับกำรตำรวจรถไฟ หรือกองบังคับกำรตำรวจทำงหลวง หรือ
กองบังคับกำรตำรวจท่องเที่ยว หรือกองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับ
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี แต่ได้รับกำรแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งสังกัดอื่นที่ไม่ใช่กองบังคับกำร
ตำรวจรถไฟ หรือกองบังคับกำรตำรวจทำงหลวง หรือกองบังคับกำรตำรวจท่องเที่ยว หรือ
กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี)
หมำยเลข (๘) ให้ลงลำดับที่ของข้ำรำชกำรตำรวจตำมบัญชีแนบท้ำยคำสั่งที่ต้องขำดจำกอัตรำเงินเดือนใน
งบประมำณของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติไปรับอัตรำเงินเดือนทำงสังกัดใหม่ (ถ้ำมี)
(กรณีเดิมอยู่ในสังกัดที่รับอัตรำเงินเดือนในงบประมำณของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ แต่ได้รับกำร
แต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งในสังกัดกองบังคับกำรตำรวจรถไฟ หรือกองบังคับกำรตำรวจทำงหลวง หรือ
กองบังคับกำรตำรวจท่องเที่ยว หรือกองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรม
ทำงเทคโนโลยี)
หมำยเลข (๙) ให้ลงวันทีเ่ ดือนปีที่ลงนำมคำสั่ง (ภำยในวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ.2559)
หมำยเลข (๑๐) ให้ลงลำยมือชื่อของหัวหน้ำหน่วยระดับกองบัญชำกำรหรือเทียบเท่ำ
หมำยเลข (๑๑) ให้ลงชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ที่ลงลำยมือชื่อไว้ในหมำยเลข (๑๐)
หมำยเลข (๑๒) ให้ลงตำแหน่งของผู้ที่ลงลำยมือชื่อไว้ในหมำยเลข (๑๑)
หมำยเหตุ : หำกมีปัญหำในกำรปฏิบัติสอบถำมได้ที่ งำนแต่งตั้งเลื่อนชั้น ฝ่ำยบรรจุ ทพ. โทร. ๐ ๒๒05 2449

(แบบฟอร์มบัญชีแนบท้ายคาสั่งสาหรับกลุม่ ผู้มีวุฒ)ิ
หน้าที่.....ใน......หน้า
บัญชีแนบท้ายคาสัง่ .................(๑).............................ที.่ ..........(๒)...............ลงวันที.่ ...........(๓)............................
หลักสูตร............................................................................(๔)................................................................................................... จานวน.....(๕).......ราย
ลาดับ
(๖)

ยศ ชื่อ
ชือ่ สกุล
เลขบัตรประชาชน
(๗)
(๘)

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
(๙)
(๑๐)

อัตราเงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ
(๑๑)
(๑๒)

ตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตั้ง
(เลขที่ตาแหน่ง)
(๑๓)
(๑๔)

อัตราเงินเดือนที่ได้รบั
เงินเพิ่มพิเศษ
(๑๕)
(๑๖)

วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
(๑๗)
(๑๘)

ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) ………(๑๙).......................
(.................(๒๐)......................
ตาแหน่ง ...........(๒๑)........ (ระดับ ผบก.ทีร่ ับผิดชอบงานกาลังพลของหน่วย)
หมายเหตุ : แยกบัญชี กอน.(ปป), และ กอน.(อก)

หน้าที่ ๑ ใน ๑ หน้า

(ตัวอย่างบัญชีแนบท้ายคาสั่งสาหรับกลุ่มผู้มีวุฒิ)
บัญชีแนบท้ายคาสั่งตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 55 /๒๕๕9 ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร
สายงานป้องกันปราบปราม (หลักสูตร กอน.(ปป) จานวน ๒ ราย
ลาดับ
๑.

๒.

ยศ ชื่อ
ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
ด.ต.เกียรติภูมิ สุขสกุล
๓ ๕๕๐๙ ๐๐๐๐๑ ๕๙ ๙

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
ผบ.หมู่ สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี
(๒๑๐๓ ๑๓๓๐๔ ๐๐๖๘)

ส.ต.ท. ประดิษฐ์ เพชรจินดา ผบ.หมู่ สภ.หนองแค จว.สระบุรี
๓ ๑๑๐๑ ๐๐๐๐๘ ๖๓ ๒
(๑๑๐๖ ๑๒๓๐๑ ๐๐๓๖)

อัตราเงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
(เลขที่ตาแหน่ง)

ป.๓ ขั้น ๑๐
รอง สวป. สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี
(๑๕,๔๔๐ บาท) (สนบ.๒๐๘)
พ.ส.ร. ๓๐๐ บาท
ป.๑ ขั้น ๑๒.๕
(๘,๒๙๐ บาท)

รอง สวป. สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี
(๑๑๐๔ ๑๑๒๐๒ ๐๐๒๐)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต...............................
(.............................)
ผบก.................

อัตราเงินเดือนที่
ได้รับ
เงินเพิ่มพิเศษ

วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา

ส.๑ ขั้น ๒๐
(๑๖,๒๔๐ บาท)
พ.ส.ร. ๓๐๐ บาท

นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ส.๑ ขั้น ๖.๕
(๘,๕๔๐ บาท)

นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(แบบฟอร์มบัญชีแนบท้ายคาสั่งสาหรับกลุม่ ผู้ไม่มวี ุฒิ)
หน้าที่.....ใน......หน้า
บัญชีแนบท้ายคาสั่ง.................(๑).............................ที.่ ..........(๒)...............ลงวันที่............(๓)............................
หลักสูตร............................................................................(๔)................................................................................................... จานวน.....(๕).......ราย
ลาดับ
(๖)

ยศ ชื่อ
ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
(๗)
(๘)

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
(๙)
(๑๐)

อัตราเงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ
(๑๑)
(๑๒)

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
(เลขที่ตาแหน่ง)
(๑๓)
(๑๔)

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
เงินเพิ่มพิเศษ
(๑๕)
(๑๖)

ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) ………(๑๗).......................
(.................(๑๘)......................
ตาแหน่ง .........................(๑๙)...........(ระดับ ผบก.ที่รับผิดชอบงานกาลังพลของหน่วย)

หมายเหตุ : แยกบัญชี กอร.(ปป) และ กอร.(อก)

หน้าที่ ๑ ใน ๑ หน้า

(ตัวอย่างบัญชีแนบท้ายคาสั่งสาหรับกลุ่มผู้ไม่มีวุฒิ)
บัญชีแนบท้ายคาสั่งตารวจภูธรภาค ๑ ที่ 99 /๒๕๕9 ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.หรือ จ.ส.ต. เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร
สายงานป้องกันปราบปราม (หลักสูตร กอร.(ปป) จานวน ๒ ราย
ลาดับ

ยศ ชื่อ
ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)

๑.

ด.ต.ประภาส กาญจนรัตน์
๓ ๕๕๐๙ ๐๐๐๐๑ ๕๙ ๙

ผบ.หมู่ สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี
(๒๑๐๓ ๑๓๓๐๔ ๐๐๖๘)

๒.

จ.ส.ต.พรศักดิ์ เพชรจินดา
๓ ๑๑๐๑ ๐๐๐๐๘ ๖๓ ๒

ผบ.หมู่ สภ.หนองแค จว.สระบุรี
(๑๑๐๖ ๑๒๓๐๑ ๐๐๓๖)

อัตราเงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
(เลขที่ตาแหน่ง)

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
เงินเพิ่มพิเศษ

ป.๓ ขั้น ๑๐
รอง สวป. สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี
(๑๕,๔๔๐ บาท) (สนบ.๒๐๘)
พ.ส.ร. ๓๐๐ บาท

ส.๑ ขั้น ๒๐
(๑๖,๒๔๐ บาท)
พ.ส.ร. ๓๐๐ บาท

ป.๒ ขั้น ๑๒.๕ รอง สวป. สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี
(๑๑,๘๖๐ บาท) (๑๑๐๔ ๑๑๒๐๒ ๐๐๒๐)

ส.๑ ขั้น ๑๔.๕
(๑๒,๘๔๐ บาท)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต...............................
(.............................)
ผบก.................

คำอธิบำยกำรลงรำยกำรในบัญชีแนบท้ำยคำสั่งแต่งตั้งว่ำที่ยศและแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ
สำหรับผู้มีวุฒิปริญญำตรี
หมายเลข (๑)
หมายเลข (๒)
หมายเลข (๓)
หมายเลข (๔)

ให้ลงชื่อหน่วยจัดทาคาสั่งระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า
ให้ลงเลขทีค่ าสั่งทับด้วยเลขปีพุทธศักราชที่ออกคาสัง่
ให้ลงวันที่เดือนปีพุทธศักราชที่ลงนามคาสัง่
ให้ลงชื่อหลักสูตรที่ขา้ ราชการตารวจสาเร็จการฝึกอบรมพร้อมคาย่อของหลักสูตร
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวน
ผู้มีวฒ
ุ ิปริญญาตรีขนึ้ ไปเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชัน้ สัญญาบัตร สายงานป้องกัน
ปราบปราม (หลักสูตร กอน.(ปป)) หรือสายงานอานวยการและสนับสนุน (หลักสูตร กอน.(อก))
หมายเลข (๕) ให้ลงเลขจานวนข้าราชการตารวจที่ได้รบั การแต่งตั้ง
หมายเลข (๖) ให้ ลงเลขลาดับ
หมายเลข (๗) ให้ลงยศ ชือ่ ชือ่ สกุล ของข้าราชการตารวจโดยเรียงลาดับตามตาแหน่งที่กองอัตรากาลัง
จัดสรรให้
หมายเลข (๘) ให้ลงเลขประจาตัวประชาชนของข้าราชการตารวจ เช่น ๓ ๕๕๐๙ ๐๐๐๐๑ ๕๙ ๙
หมายเลข (๙) ให้ลงชื่อตาแหน่งเดิมของข้าราชการตารวจ เช่น ผบ.หมู่ สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี
หมายเลข (๑๐) ให้ลงเลขทีต่ าแหน่งของรายการหมายเลข (๙) เช่น (๒๑๐๓ ๑๓๓๐๔ ๐๐๖๘)
หมายเลข (๑๑) ให้ลงรายละเอียดอัตราเงินเดือนและเลขจานวนเงินเดิมของข้าราชการตารวจ
ณ 1 ต.ค.255๗ เช่น ป.๓ ขัน้ ๑๐ (๑๕,๔๔๐ บาท)
หมายเลข (๑๒) ให้ลงประเภทของเงินเพิ่มพิเศษและลงเลขจานวนเงิน เช่น พ.ส.ร. ๓๐๐ บาท (ถ้ามี)
หมายเลข (๑๓) ให้ลงชื่อตาแหน่งทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งของข้าราชการตารวจ เช่น รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี
หมายเลข (๑๔) ให้ลงเลขทีต่ าแหน่งของรายการหมายเลข (๑๓) เช่น ( สนบ.๒๐๘)
หมายเลข (๑๕) ให้ลงรายละเอียดอัตราเงินเดือนและเลขจานวนเงินที่ได้รับ เมื่อได้รบั การแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรตามตารางเทียบขัน้ เงินเดือน เช่น ส.๑ ขัน้ ๒๐ (๑๖,๒๔๐ บาท)
หมายเลข (๑๖) ให้ลงรายการเดียวกับรายการหมายเลข (๑๒) (ถ้ามี)
หมายเลข (๑๗) ให้ลงชื่อวุฒิการศึกษา เช่น นิติศาสตรบัณฑิต
หมายเลข (๑๘) ให้ลงชื่อสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หมายเลข (๑๙) ให้ลงลายมือชือ่ ของหัวหน้าหน่วยระดับกองบังคับการหรือเทียบเท่า
หมายเลข (๒๐) ให้ลงชื่อ ชือ่ สกุล ของผู้ทลี่ งลายมือชื่อไว้ในหมายเลข (๑๙)
หมายเลข (๒๑) ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่ลงลายมือชื่อไว้ในหมายเลข (๑๙)

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

คำอธิบำยกำรลงรำยกำรในบัญชีแนบท้ำยคำสั่งแต่งตั้งว่ำที่ยศและแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ
สำหรับผู้ไม่มีวุฒปิ ริญญำตรี (ด.ต. – จ.ส.ต.)
หมายเลข (๑)
หมายเลข (๒)
หมายเลข (๓)
หมายเลข (๔)

ให้ลงชื่อหน่วยจัดทาคาสั่งระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า
ให้ลงเลขทีค่ าสั่งทับด้วยเลขปีพุทธศักราชที่ออกคาสัง่
ให้ลงวันที่เดือนปีพุทธศักราชที่ลงนามคาสัง่
ให้ลงชื่อหลักสูตรที่ขา้ ราชการตารวจสาเร็จการฝึกอบรมพร้อมคาย่อของหลักสูตร
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ
ดาบตารวจหรือจ่าสิบตารวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร สายงานป้องกัน
ปราบปราม (หลักสูตร กอร.(ปป)) หรือสายงานอานวยการและสนับสนุน (หลักสูตร กอร.(อก))
หมายเลข (๕) ให้ลงเลขจานวนข้าราชการตารวจที่ได้รบั การแต่งตั้ง
หมายเลข (๖) ให้ ลงเลขลาดับ
หมายเลข (๗) ให้ลงยศ ชือ่ ชื่อสกุล ของข้าราชการตารวจโดยเรียงลาดับตามตาแหน่งทีก่ องอัตรากาลัง
จัดสรรให้
หมายเลข (๘) ให้ลงเลขประจาตัวประชาชนของข้าราชการตารวจ เช่น ๓ ๕๕๐๙ ๐๐๐๐๑ ๕๙ ๙
หมายเลข (๙) ให้ลงชื่อตาแหน่งเดิมของข้าราชการตารวจ เช่น ผบ.หมู่ สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี
หมายเลข (๑๐) ให้ลงเลขทีต่ าแหน่งของรายการหมายเลข (๙) เช่น (๒๑๐๓ ๑๓๓๐๔ ๐๐๖๘)
หมายเลข (๑๑) ให้ลงรายละเอียดอัตราเงินเดือนและเลขจานวนเงินเดิมของข้าราชการตารวจ
ณ 1 ต.ค.255๗ เช่น ป.๓ ขัน้ ๑๐ (๑๕,๔๔๐ บาท)
หมายเลข (๑๒) ให้ลงประเภทของเงินเพิ่มพิเศษและลงเลขจานวนเงิน เช่น พ.ส.ร. ๓๐๐ บาท (ถ้ามี)
หมายเลข (๑๓) ให้ลงชื่อตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตั้งของข้าราชการตารวจ เช่น รอง สวป. สภ.ปากเกร็ด
จว.นนทบุรี
หมายเลข (๑๔) ให้ลงเลขทีต่ าแหน่งของรายการหมายเลข (๑๓) เช่น (สนบ.๒๐๘)
หมายเลข (๑๕) ให้ลงรายละเอียดอัตราเงินเดือนและเลขจานวนเงินที่ได้รับ เมื่อได้รบั การแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรตามตารางเทียบขั้นเงินเดือน เช่น ส.๑ ขั้น ๒๐ (๑๖,๒๔๐ บาท)
หมายเลข (๑๖) ให้ลงรายการเดียวกับรายการหมายเลข (๑๒) (ถ้ามี)
หมายเลข (๑๗) ให้ลงลายมือชือ่ ของหัวหน้าหน่วยระดับกองบังคับการหรือเทียบเท่า
หมายเลข (๑๘) ให้ลงชื่อ ชือ่ สกุล ของผู้ทลี่ งลายมือชื่อไว้ในหมายเลข (๑๗)
หมายเลข (๑๙) ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่ลงลายมือชื่อไว้ในหมายเลข (๑๗)
---------------------------------------

