
 

 
 

ขอบังคับ ก.ต.ช.  
วาดวยการประชุมและการลงมติของ ก.ต.ช. และของคณะอนุกรรมการ ก.ต.ช. 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
--------------------------- 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ ประกอบมาตรา ๑๒๕ แหงพระราชบัญญัติตาํรวจ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ ก.ต.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๑๒ กรกฎาคม              

พ.ศ. ๒๕๔๗  ก.ต.ช. จึงออกขอบังคับ ก.ต.ช.  ไวดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ขอบังคบัน้ีเรียกวา “ขอบังคับ ก.ต.ช. วาดวยการประชุมและการลงมติของ ก.ต.ช.  

และของคณะอนุกรรมการ ก.ต.ช. พ.ศ. ๒๕๔๗” 
ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใชบังคับตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหประธาน ก.ต.ช. รักษาการตามขอบังคับน้ี 

 
หมวด ๑ 

อํานาจและหนาที่ของประธาน ก.ต.ช. ประธานในที่ประชุม ก.ต.ช. 

เลขานุการ ก.ต.ช. และผูชวยเลขานุการ ก.ต.ช. 
---------------------- 

 ขอ ๔ ประธาน ก.ต.ช. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ควบคุมและดําเนินกิจการของ ก.ต.ช. 
 (๒) เปนประธานในที่ประชุม 
 (๓) อนุมัติระเบียบวาระการประชุมและระเบียบวาระเพิ่มเติม 
 (๔) ลงนามในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศตาง ๆ เพื่อดําเนินกิจการใด

ตาม (๕) 
 (๕) ตามที่กฎหมายบัญญัติไวใหเปนอํานาจหนาที่ของประธาน ก.ต.ช. หรือตามที่กําหนด

ไวในขอบังคับน้ี 
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 ขอ ๕ ประธานในที่ประชุม  ก.ต.ช. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ควบคุมและดําเนินการในการประชุมครั้งนั้น 
 (๒) รักษาความเรียบรอยในที่ประชุม  ตลอดจนบริเวณโดยรอบที่ประชุม  
 (๓) ในกรณีที่มีการออกเสียงลงคะแนน และไดคะแนนเสียงเทากัน ใหออกเสียง

ลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดโดยพลัน 
 ขอ ๖ เลขานุการ  ก.ต.ช. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) แจงกําหนดการประชุม  พรอมระเบียบวาระและเอกสารที่เก่ียวกับการประชุม 
 (๒) จัดทํารายงานการประชุม 
 (๓) แจงและยืนยันมติที่ประชุม ไปยังผูที่เก่ียวของ 
 (๔) เก็บรักษาสรรพเอกสาร 
 (๕) ควบคุม   กํากับ  ดูแล  การปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติใหเปนไปตามกฎหมาย 
 (๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธาน หรือ กรรมการ ก.ต.ช. มอบหมาย 
 ขอ ๗ ผูชวยเลขานุการ ก.ต.ช. มีอํานาจหนาที่ชวยเลขานุการ ก.ต.ช. ในกิจการอันเปน
อํานาจหนาที่ของเลขานุการ ก.ต.ช. หรือปฏิบัติการตามที่เลขานุการ  ก.ต.ช. มอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
การประชุม  ก.ต.ช. 
--------------------- 

 ขอ ๘ ในการประชุม    ก.ต.ช.   ผูที่จะอยูในที่ประชุม    หรือ   ณ  ที่ใดในระยะที่จะฟง   

การประชุมได ก็แตเฉพาะคณะกรรมการ  หรือผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานในที่ประชุม  
    ขอ ๙ ในการประชุมถามีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมการผูใด ผูน้ันตองออกจากที่

ประชุมเฉพาะเรื่องน้ัน 
 ในกรณีที่มีปญหาวาเรื่องที่มีการพิจารณาเกี่ยวกับกรรมการผูใดหรือไม    ใหประธาน

ในที่ประชุมเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
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  ขอ ๑๐ การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือ เวนแตเม่ือประธาน ก.ต.ช. ไดบอกนัดไวแลว 
จึงใหทําหนังสือนัดเฉพาะกรรมการที่ไมทราบ 
  การนัดประชุมใหนัดลวงหนาไมนอยกวาสามวันทําการกอนวันประชุม แตประธาน ก.ต.ช. 
จะเรียกประชุมเร็วกวาน้ันก็ได เม่ือเห็นวาเปนเรื่องเรงดวน 
 ขอ ๑๑ ใหสงระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมไป

พรอมกับหนังสือนัดประชุม แตประธาน ก.ต.ช. จะใหสงเพิ่มเติมอีกในเวลาใดก็ไดตามที่เห็นวาจําเปน
และสมควร 
 ขอ ๑๒ การจัดระเบียบวาระการประชุม ใหบรรจุเรื่องเรียงตามลําดับ   ดังตอไปนี้ 
 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 (๒) รับรองรายงานการประชุม 
 (๓) เรื่องที่คางการพิจารณา 
 (๔) เรื่องที่เสนอใหม 
 (๕) เรื่องอื่น ๆ  
 ในกรณีมีเหตุผลและความจําเปน ประธาน ก.ต.ช. จะใหจัดเรียงลําดับระเบียบวาระการ
ประชุมเปนอยางอื่นก็ได 
 ขอ ๑๓ ใหผูมาประชุมลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีรายชื่อผูมาประชุมที่จัดเตรียมไวสําหรับ

การประชุมทุกครั้ง 
 ขอ ๑๔ เม่ือลวงเลยเวลาตามกําหนดประชุมไปสามสิบนาที  และกรรมการมาประชุมไม

ครบองคประชุม  ใหเลื่อนการประชุมครั้งนั้นออกไป 
  ในกรณีมีการเลื่อนการประชุม  หากมีการนัดประชุมครั้งใหม  ใหนําระเบียบวาระการ

ประชุมครั้งที่เลื่อนการประชุมน้ันมาประชุมดวย 

 ขอ ๑๕ ในการประชุมใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องเรียงตามระเบียบวาระการประชุม เวนแต

ที่ประชุมจะมีมติเปนอยางอื่น 
 ขอ ๑๖ ประธานในที่ประชุมมีอํานาจสั่งใหรวมหรือแยกประเด็นการพิจารณา  หรือ 

การลงมติก็ได 
 ขอ ๑๗ ประธานในที่ประชุม   มีอํานาจสั่งพักการประชุม  หรือสั่งเลิกการประชุมได

ตามที่เห็นสมควร  
 ขอ ๑๘ การเปดเผยรายงานการประชุมใหเปนไปตามมติที่ประชุม 
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หมวด ๓ 
การลงมต ิ

----------------------  
 ขอ ๑๙ การออกเสียงลงคะแนนใหถือเสียงขางมากตามองคประชุมในแตละครั้ง       

เวนแตกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดโดยพลัน 
 ขอ ๒๐ การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย  เวนแตกรณีที่กฎหมายบัญญัติ

หรือกรรมการ  ก.ต.ช. ไมนอยกวาสามในสี่มีมติใหกระทําโดยวิธีลับ 
 ขอ ๒๑ การออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผยใหใชวิธียกมือขึ้นพนศีรษะ 
 ขอ ๒๒ การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธ ีล ับใหใช ว ิธ ีเข ียนเครื ่องหมายลงบนแผน 

กระดาษใสซองที่จัดไว ดังน้ี 
 (๑) ผูเห็นดวยเขียนเครื่องหมายถูก ( / ) 
 (๒) ผูไมเห็นดวยเขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) 
 (๓) ผูไมออกเสียงเขียนเครื่องหมายวงกลม ( O )  
 ขอ ๒๓ เม่ือนับคะแนนเสียงเสร็จแลวใหประธานในที่ประชุมประกาศผลการออกเสียง

ลงคะแนนโดยพลัน 
 

หมวด ๔ 
การรักษาความเรียบรอย 

--------------------- 
 ขอ ๒๔ เ พ่ือความเรียบรอยของที่ประชุม  ประธานในที่ประชุมมีอํ านาจเตือน          

หามปราม   หามพูดในเรื่องที่กําลังประชุมปรึกษาอยู  หรือสั่งใหออกไปจากที่ประชุม  หรือ ณ ที่ใด   

ในระยะที่จะฟงการประชุมได   โดยมีหรือไมมีกําหนดเวลาในครั้งนั้นก็ได 
  ในกรณีที่ประธานสั่งใหผูใดออกจากที่ประชุมหรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟงการประชุมได  

หากผูนั้นขัดขืน  ประธานมีอํานาจสั่งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหนําตัวออกจากที่ประชุม  หรือ  

ณ ที่ใดในระยะที่จะฟงการประชุมได 
  คําสั่งของประธานตามขอน้ี ผูใดจะโตแยงไมได 
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หมวด ๕ 

คณะอนุกรรมการ ก.ต.ช. 

-------------------------- 
 ขอ ๒๕ ใหนําความในหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ มาใชบังคับแกการ

ประชุมของคณะอนุกรรมการ  ก.ต.ช.  และใหอํานาจหนาที่ของประธาน  ก.ต.ช.  ประธานในที่ประชุม        

ก.ต.ช.   เลขานุการ   ก.ต.ช.   และผูชวยเลขานุการ  ก.ต.ช.   เปนอํานาจหนาที่ของประธานอนุกรรมการ        

ก.ต.ช.   ประธานในที่ประชุมอนุกรรมการ ก.ต.ช.  เลขานุการอนุกรรมการ ก.ต.ช.  และผูชวยเลขานุการ

อนุกรรมการ  ก.ต.ช.  ตามลําดับ โดยอนุโลม 
 ขอ ๒๖ รองประธานอนุกรรมการ ก.ต.ช. มีอํานาจหนาที่ชวยประธานอนุกรรมการ ก.ต.ช.  

ในกิจการอันเปนอํานาจหนาที ่ของประธานอนุกรรมการ ก.ต.ช .  หรือปฏิบัต ิการตามที ่ประธาน

อนุกรรมการ ก.ต.ช. มอบหมาย 
 
   ประกาศ   ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗    
     
            ( ลงชื่อ)   พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
           ( ทักษิณ  ชินวัตร ) 
             นายกรัฐมนตรี 
             ประธาน ก.ต.ช. 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                   สําเนาถูกตอง 
 

พ.ต.อ. 
           (ณรงครัตน พิชัยณรงค) 
               สว.ฝนก.สง.ก.ต.ช. 
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	การรักษาความเรียบร้อย 



