แบบฟอร์มบัญชีแนบท้ายคาสั่ง
หน้าที่.....ใน....หน้า
บัญชีแนบท้ายคาสั่ง.................(๑).............................ที.่ ..........(๒)...............ลงวันที่............(๓)............................
หลักสูตร (กดต.) กลุ่มสายงานต่าง ๆ จานวน.....(๔).......ราย
ลาดับ
(๕)

ยศ ชื่อ
ชื่อสกุล
เลขบัตรประชาชน
(๖)
(๗)

ตาแหน่งเดิม
(เลขที่ตาแหน่ง)
(๘)
(๙)

อัตราเงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ
(๑๐)
(๑๑)

ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
(เลขที่ตาแหน่ง)
(๑๒)
(๑๓)

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
เงินเพิ่มพิเศษ
(๑๔)
(๑๕)

หมายเหตุ
(๑๖)

ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) ………(๑๗).......................
( ................(๑๘)............................ )
ตาแหน่ง ....................(๑๙)................. (ระดับ ผกก.ที่รับผิดชอบงานกาลังพลของหน่วยขึ้นไป)

หน้าที่ ๑ ใน ๑๐ หน้า

(ตัวอย่างบัญชีแนบท้ายคาสั่ง)
บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ภ.๑ ที่
/๒๕๕๖ ลง ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(หลักสูตร กดต.) กลุ่มสายงานต่าง ๆ จานวน ๓๑๗ ราย
ลาดับ

๑.

ยศ ชื่อ
ชื่อสกุล
ตาแหน่งเดิม
เลขบัตรประชาชน
(เลขที่ตาแหน่ง)
ด.ต.พชร เขตภัทร
ผบ.หมู่ กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๑
๓ ๕๕๐๙ ๐๐๐๐๑ ๕๐ ๙ (๑๑๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๐๔๓)

อัตราเงินเดือน
ตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
เงินเพิ่มพิเศษ
(เลขที่ตาแหน่ง)
ป.๓ ขั้น ๑๐
รอง สว. (สส.) กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๑
(๑๕,๔๔๐ บาท) (๑๑๐๒ ๑๒๒๐๔ ๐๐๔๓)
พ.ส.ร. ๓๐๐ บาท

๒.

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี
ด.ต.อภิรักษ์ ยอดเงิน
๓ ๑๑๐๑ ๐๐๐๐๘ ๖๓ ๒ (ปนบ.๒๑๒๕)

รอง สว. (จร.) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี
ป.๓ ขั้น ๑๘
(๒๑,๑๔๐ บาท) (ปนบ.๒๑๒๕)

๓.

ผบ. (ป.) สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท
ด.ต.สุกิจ ทองแท้
๓ ๑๑๐๑ ๐๐๐๐๔ ๖๒ ๑ (ปชน.๑๓๓๔)

ป.๓ ขั้น ๒๖
(๒๖,๙๙๐ บาท)

รอง สว. (ป.) สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท
(ปชน.๑๓๓๔)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ. .......................................
( ................................ )
ผกก. .........................

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
เงินเพิ่มพิเศษ
ส.๑ ขั้น ๒๐
(๑๖๒๔๐ บาท)
พ.ส.ร. ๓๐๐ บาท

หมายเหตุ
กดต.(สส.)

ส.๑ ขั้น ๒๗
(๒๑,๑๔๐ บาท)

กดต.(จร.)

ส.๑ ขั้น ๓๕
(๒๖,๙๙๐ บาท

กดต.(ปป.)

คำอธิบำยกำรลงรำยกำรในบัญชีแนบท้ำยคำสั่งแต่งตั้งว่ำทีย่ ศและแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ
สำหรับข้ำรำชกำรตำรวจผูส้ ำเร็จหลักสูตรกำรฝึกอบรมข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน
ยศดำบตำรวจอำยุ ๕๓ ปีขนึ้ ไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็น
ชั้นสัญญำบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก
---------------------------------------------------------หมายเลข (๑) ให้ลงชื่อหน่วยจัดทาคาสั่งระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า
หมายเลข (๒) ให้ลงเลขที่คาสั่งทับด้วยเลขปีพุทธศักราชที่ออกคาสั่ง
หมายเลข (๓) ให้ลงวันที่เดือนปีพุทธศักราชที่ลงนามคาสั่ง
หมายเลข (๔) ให้ลงเลขจานวนข้าราชการตารวจที่ได้รับการแต่งตั้ง
หมายเลข (๕) ให้ ลงเลขลาดับ
หมายเลข (๖) ให้ลงยศ ชื่อ ชื่อสกุล ของข้าราชการตารวจ
หมายเลข (๗) ให้ลงเลขประจาตัวประชาชนของข้าราชการตารวจ เช่น ๓ ๕๕๐๙ ๐๐๐๐๑ ๕๙๙
หมายเลข (๘) ให้ลงชื่อตาแหน่งเดิมของข้าราชการตารวจ เช่น ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองนนทบุรี
จว.นนทบุรี
หมายเลข (๙) ให้ลงเลขที่ตาแหน่งของรายการหมายเลข (๘) เช่น (ปนบ.๒๑๒๕)
หมายเลข (๑๐) ให้ลงรายละเอียดอัตราเงินเดือนและเลขจานวนเงินเดิมของข้าราชการตารวจ เช่น
ป.๓ ขั้น ๑๐ (๑๕,๔๔๐ บาท)
หมายเลข (๑๑) ให้ลงประเภทของเงินเพิ่มพิเศษและลงเลขจานวนเงิน เช่น พ.ส.ร. ๓๐๐ บาท (ถ้ามี)
หมายเลข (๑๒) ให้ลงชื่อตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งของข้าราชการตารวจ รายละเอียดการเรียกชื่อ
ตาแหน่งตามบัญชี ผนวก ก เช่น รอง สว. (จร.) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี
หมายเลข (๑๓) ให้ลงเลขที่ตาแหน่งเดียวกับหมายเลข (๑๒) เช่น (ปนบ.๒๑๒๕)
หมายเลข (๑๔) ให้ลงรายละเอียดอัตราเงินเดือนและเลขจานวนเงินที่ได้รับของข้าราชการตารวจ เช่น
ส.๑ ขั้น ๒๐ (๑๖,๒๔๐ บาท)
หมายเลข (๑๕) ให้ลงรายการเดียวกับรายการหมายเลข (๑๑) (ถ้ามี)
หมายเลข (๑๖) ช่องหมายเหตุให้ลงชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมตามสายงานที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งสาเร็จ เช่น
กดต.(อก.) หรือ กดต.(ปป.) หรือ กดต.(สส.) หรือ กดต.(จร.) เป็นต้น
หมายเลข (๑๗) ให้ลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยระดับกองกากับการทีร่ ับผิดชอบงานด้านกาลังพลของหน่วยขึ้นไป
หมายเลข (๑๘) ให้ลงชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ที่ลงลายมือชื่อไว้ในหมายเลข (๑๗)
หมายเลข (๑๙) ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่ลงลายมือชื่อไว้ในหมายเลข (๑๗)
---------------------------------------

