
 
กฎ  ก.ตร. 

ว่าดว้ยการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ  (ฉบับที ่ ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๙/๒๕๖๒  เรื่อง  การยกเลิกประกาศ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ  บางฉบับที่หมดความจ าเป็น  ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ได้ยกเลิก
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๙/๒๕๕๗  เรื่อง  หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ   
ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  แล้ว  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการออกกฎหมาย  กฎ  
หรือระเบียบที่มีหลักการหรือข้อความสอดคล้องกันในรูปแบบตามปกติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
มาตรา  ๓๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ท่ี  ๔๔/๒๕๕๘  เรื่อง   
การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจ  ลงวันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
และมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ   
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๘/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ  
ลงวันที่  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 ให้ยกเลิกความในขอ้  ๔  แห่งกฎ  ก.ตร.  ว่าด้วยการแต่งตัง้ขา้ราชการต ารวจ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

ของค านิยาม  “ล าดับอาวุโส”  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
““ล าดับอาวุโส”  หมายความว่า  การจัดล าดับอาวุโสเพ่ือใช้ในการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง

ข้าราชการต ารวจ  ซึ่งเป็นไปตามกฎ  ก.ตร.  นี้” 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ปน็ข้อ  ๙/๑  ของกฎ  ก.ตร.  ว่าด้วยการแตง่ตัง้ขา้ราชการต ารวจ  

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๙๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๒



  “ข้อ  ๙/๑  เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง  ให้จัดล าดับอาวุโส  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้มียศสูงกว่า  (ไม่รวมถึงยศที่ได้รับจากการแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ)  เป็นผู้มีล าดับ

อาวุโสสูงกว่า 
  (๒) ถ้ามียศเท่ากัน  ให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับนั้นในกรมต ารวจและส านักงานต ารวจ

แห่งชาตินานกว่า  เป็นผู้มีล าดับอาวุโสสูงกว่า 
  (๓) ถ้าด ารงต าแหน่งตาม  (๒)  นานเท่ากัน  ให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับถัดลงไปนานกว่า

ตามล าดับจนถึงต าแหน่งระดับรองสารวัตร  เป็นผู้มีล าดับอาวุโสสูงกว่า 
  ต าแหน่งถัดลงไปให้หมายความรวมถึงต าแหน่งระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการและสารวัตรใหญ่

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ด้วย 
  (๔) ถ้าด ารงต าแหน่งระดับถัดลงไปตาม  (๓)  นานเท่ากัน  ให้ผู้ที่มีระยะเวลา 

การด ารงต าแหน่งชั้นสัญญาบัตรนานกว่า  เป็นผู้มีล าดับอาวุโสสูงกว่า 
  (๕) ถ้ามีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งชั้นสัญญาบัตรนานเท่ากัน  ให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า  

เป็นผู้มีล าดับอาวุโสสูงกว่า 
  ส าหรับข้าราชการต ารวจที่ถูกประจ าหรือส ารองราชการในระดับต าแหน่งใด   

ให้ถือว่ายังคงด ารงต าแหน่งระดับนั้นตลอดระยะเวลาที่ประจ าหรือส ารองราชการ 
  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้หมายความรวมถึงระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ

ของข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 
ตามหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณของข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ตามมติ  ก.ตร.  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
ในระดับต าแหน่งนั้น ๆ  ด้วย” 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ประธานกรรมการข้าราชการต ารวจ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๙๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ตร.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๙/๒๕๖๒  เรื่อง  การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  บางฉบับที่หมดความจ าเป็น  ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๙/๒๕๕๗  เรื่อง  หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ  
ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  แล้ว  เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการออกกฎหมาย  กฎ   
หรือระเบียบที่มีหลักการหรือข้อความสอดคล้องกันในรูปแบบตามปกติ  จึงจ าเป็นต้องออกกฎ  ก.ตร.  นี้ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๙๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๒


