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กฎ ก.ตร.
ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตารวจ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๒ เรื่อง การยกเลิกประกาศ
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ และค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษา
ความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจาเป็น ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ยกเลิก
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๙/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตารวจ
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการออกกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบที่มีหลักการหรือข้อความสอดคล้องกันในรูปแบบตามปกติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๓๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง
การแก้ไ ขปัญหาการบริห ารงานบุคคลของข้าราชการตารวจ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติ
ลงวัน ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกกฎ ก.ตร. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตัง้ ข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของคานิยาม “ลาดับอาวุโส” และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ล าดั บ อาวุ โ ส” หมายความว่ า การจั ด ล าดั บ อาวุ โ สเพื่ อ ใช้ ใ นการคั ด เลื อ กหรื อ แต่งตั้ง
ข้าราชการตารวจ ซึ่งเป็นไปตามกฎ ก.ตร. นี้”
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นข้อ ๙/๑ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตัง้ ข้าราชการตารวจ
พ.ศ. ๒๕๖๑

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๙๐ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

“ข้อ ๙/๑ เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง ให้จัดลาดับอาวุโส ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้มียศสูงกว่า (ไม่รวมถึงยศที่ได้รับจากการแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ) เป็นผู้มีลาดับ
อาวุโสสูงกว่า
(๒) ถ้ามียศเท่ากัน ให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับนั้นในกรมตารวจและสานักงานตารวจ
แห่งชาตินานกว่า เป็นผู้มีลาดับอาวุโสสูงกว่า
(๓) ถ้าดารงตาแหน่งตาม (๒) นานเท่ากัน ให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับถัดลงไปนานกว่า
ตามลาดับจนถึงตาแหน่งระดับรองสารวัตร เป็นผู้มีลาดับอาวุโสสูงกว่า
ตาแหน่งถัดลงไปให้หมายความรวมถึงตาแหน่งระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการและสารวัตรใหญ่
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ด้วย
(๔) ถ้ า ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ ถั ด ลงไปตาม (๓) นานเท่ า กั น ให้ ผู้ ที่ มี ร ะยะเวลา
การดารงตาแหน่งชั้นสัญญาบัตรนานกว่า เป็นผู้มีลาดับอาวุโสสูงกว่า
(๕) ถ้ามีระยะเวลาการดารงตาแหน่งชั้นสัญญาบัตรนานเท่ากัน ให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า
เป็นผู้มีลาดับอาวุโสสูงกว่า
ส าหรั บ ข้ า ราชการต ารวจที่ ถู ก ประจ าหรื อ ส ารองราชการในระดั บ ต าแหน่ ง ใด
ให้ถือว่ายังคงดารงตาแหน่งระดับนั้นตลอดระยะเวลาที่ประจาหรือสารองราชการ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งให้หมายความรวมถึงระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ
ของข้าราชการตารวจผู้ปฏิบัติงานในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณของข้าราชการตารวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ในระดับตาแหน่งนั้น ๆ ด้วย”
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้าราชการตารวจ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ตร. ฉบับนี้ คือ โดยที่คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๙/๒๕๖๒ เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจาเป็น ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๙/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตารวจ
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการออกกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบที่มีหลักการหรือข้อความสอดคล้องกันในรูปแบบตามปกติ จึงจาเป็นต้องออกกฎ ก.ตร. นี้

