การควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตารวจ
และการมอบประกาศเกียรติคุณในวาระข้าราชการเกษียณอายุ
ตาม พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 19 กาหนดว่า ข้าราชการ ซึ่ง
มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการผู้นั้น มี
อายุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ประกอบกั บ พ.ร.บ.ตารวจแห่ งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 97 (2) กาหนดว่ า
ข้าราชการตารวจออกจากราชการเมื่อพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
สานัก งานตารวจแห่ งชาติ จึ งได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ
ตารวจ โดยเริ่มตั้งแต่การสารวจรายชื่อผู้ที่จะมีอายุ ครบหกสิบปีบ ริบูรณ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า จนถึง
การประกาศรายชื่อข้าราชการตารวจดัง กล่า วเป็นผู้ที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
ประจาปี และนอกจากนี้ ตร.ให้จัดทาประกาศเกียรติคุณ เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการตารวจที่จะพ้น
จากราชการเพราะเกษีย ณอายุ ตามระเบียบสานักงานตารวจแห่ งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบ
การตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด บทที่ 41 การมอบประกาศเกียรติคุณในวาระ
ข้าราชการตารวจเกษียณอายุด้วย
ขั้นตอนการควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการตารวจ
1. ตร. จะมีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ สารวจและจัดทาบัญชีรายชื่อพร้อมวัน เดือน ปีเกิดของ
ข้าราชการตารวจในสังกัด ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามหลักฐานในทะเบียนประวัติ
ใน
อีก 5 ปีข้างหน้า ภายในเดือน ต.ค. - ธ.ค. ของทุกปี
2. ตร.รวบรวมรายชื่อของข้าราชการตารวจที่ห น่ว ยต่างๆ ส่ ง มาตามข้อ 1 ส่งให้ ตป.สง.ก.ตร.
ตรวจสอบรายชื่ อ และวั น เดื อ น ปี เ กิ ด ของข้ า ราชการตารวจดังกล่าวกับ ก.พ.7 ฉบับที่เก็บรักษา
ไว้ที่ สง.ก.ตร.
3. ภายหลังได้รับผลการตรวจสอบจาก ตป.สง.ก.ตร. แล้ว ตร.แจ้งรายชื่อข้าราชการตารวจ พร้อม
วัน เดือน ปีเกิด ที่ผ่านการตรวจสอบจาก ตป.ให้หน่วยต่างๆ แจ้งผู้มีรายชื่อรับทราบ หากข้าราชการ
ตารวจรายใดเห็นว่า วัน เดือน ปีเกิด ที่ได้รับแจ้งไม่ถูกต้อง ก็สามารถใช้สิทธิขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด
ในทะเบียนประวัติราชการได้
4. ภายในเดือน พ.ค. ของทุกปี ตร.จะแจ้งรายชื่อข้าราชการตารวจที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ใน
ปีงบประมาณถัดไปต่อ ก.ตร. ในฐานะเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของ ตร.เพื่อตรวจสอบและรับรอง
ตาม พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2494
5. ภายหลั งจาก ก.ตร. แจ้ งรายชื่อข้าราชการตารวจซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้ ว ตร.
จะประกาศรายชื่อข้าราชการตารวจดังกล่าวเป็นผู้เกษียณอายุราชการต่อไป

ขั้นตอนการจัดทาประกาศเกียรติคุณเพื่ อมอบให้แก่ข้าราชการตารวจที่พ้นจากราชการเพราะ
เกษียณอายุ
1. สกพ.จะมีหนังสือส่งประกาศ ตร.เรื่องรายชื่อข้าราชการตารวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และจะ
พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุให้หน่วยต่างๆ รับทราบพร้อมกับให้ต้นสังกัดของข้าราชการตารวจ
ที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ พิจารณาในเบื้องต้นว่าเป็นผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ
ในวาระครบเกษียณอายุหรือไม่ โดยนาหลักเกณฑ์ตามประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด บทที่ 41 ว่าด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณในวาระข้าราชการ
ตารวจเกษียณอายุ มาใช้ในการพิจารณา แล้วจัดทาบัญชีรายชื่อตามผนวก ก หรือ ผนวก ข ที่แนบและ
แจ้งให้ สกพ.(ผ่าน ทพ.) ทราบ
2. สกพ. จะจัดทาใบประกาศเกียรติคุณ ตามที่หน่วยต่างๆแจ้ง เพื่อเสนอ ตร.ลงนามประกาศเกียรติ
คุณเพื่อมอบให้แก่ข้าราชการตารวจดังกล่าวต่อไป
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
2. พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2494
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ
พ.ศ.2548
4. ระเบีย บ ก.ตร.ว่าด้วยทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตารวจ
พ.ศ.2547
5. ระเบี ย บส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยประมวลระเบี ย บการต ารวจไม่ เ กี่ ย วกั บ คดี
ลักษณะที่ 57 บทที่ 41 การมอบประกาศเกียรติคุณในวาระข้าราชการตารวจเกษียณอายุ
6. บันทึกสั่งการ ตร. ลง 5 ก.พ.2550 ท้ายหนังสือ กพ. ที่ 0004.11/492 ลง 1 ก.พ.2550
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายประวัติบุคคล (งานดรรชนีและบันทึกข้อมูล โทรศัพท์ 0 2205 1226 โทรสาร 0 2205 2494)
ตัวอย่างและแบบฟอร์ม สามารถ Download ได้ที่ www.personnel.police.go.th

ขั้นตอนการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตารวจ

ตร. จะมีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ
ให้ดาเนินการตามรายละเอียดที่แจ้งในหนังสือ

หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
ดาเนินการตามหนังสือแจ้งเวียนของ ตร.

ตร. รวบรวมรายชื่อข้าราชการตารวจจากหน่วยต่างๆ
ส่งให้ ตป. เพื่อตรวจสอบกับ ก.พ.7 ฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่ สง.ก.ตร.

ตร. เวียนแจ้งให้หน่วยต่างๆ แจ้งผู้มีรายชื่อรับทราบ
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด

เดือน พ.ค. ตร. เสนอรายชื่อข้าราชการตารวจ ที่มีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป ต่อ ก.ตร. เพื่อตรวจสอบและรับรอง
ตามกฎหมายบาเหน็จบานาญ

ตร.ประกาศรายชื่อข้าราชการตารวจที่ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจาก ก.ตร.ว่าเป็นผู้เกษียณอายุราชการ
ขั้นตอนการจัดทาประกาศเกียรติคุณ
เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการตารวจในวาระครบเกษียณอายุ

สกพ.มีหนังสือเวียนแจ้งหน่วยต่างๆให้พิจารณาเบื้องต้นว่า
ข้าราชการตารวจที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุรายใดสมควร
ได้รับประกาศเกียรติคุณในวาระครบเกษียณอายุหรือไม่ โดยให้จัดทา
บัญชีรายชื่อตามผนวก ก หรือ ผนวก ข ที่แนบ
แล้วแจ้งให้ สกพ.(ผ่าน ทพ.) ทราบ

ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตารวจที่ครบเกษียณอายุราชการ
พิจารณาว่าผู้ใดสมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ เสนอรายชื่อมายัง
สกพ. ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

สกพ.จัดทาใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเสนอ ตร.ลงนาม
เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการตารวจที่สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณต่อไป

