
 
 

ประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เรื่อง กําหนดวิธีการเลือกประชาชนเปนกรรมการใน  กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ.  

-------------------------------- 
 

โดยที่ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ   
พ.ศ.๒๕๔๙  ขอ ๒๘  (๒) และขอ ๓๐  ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดวิธีการเลือกประชาชนเพื่อ
แตงตั้งเปนกรรมการใน กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ.     

สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงกําหนดวิธีการเลือกประชาชนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการใน 
กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ.  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี ้ 
 “กต.ตร.สถานีตํารวจ” หมายความวา  กต.ตร.สน. หรือ กต.ตร.สภ. 
 “กต.ตร.สถานีตํารวจ โดยตําแหนง”    หมายความวา   กต.ตร.สน. ตามขอ ๑๒(๑) 
ถึง (๓) และ กต.ตร.สภ.ตามขอ ๑๓(๑) ถึง (๓) ของระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๙  แลวแตกรณี 
 “วันรับสมัคร” หมายความวา วันรับสมัครประชาชนทั่วไปเพื่อเลือกเปนกรรมการ
ใน กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ.  
 “วันเลือก” หมายความวา วันที่กําหนดใหขาราชการตํารวจผูมีสิทธิลงคะแนนเลือก และ
ดําเนินการตรวจนับผลการลงคะแนนเลือกประชาชนเปนกรรมการใน กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ.    
 “ขาราชการตํารวจผูมีสิทธิ” หมายความวา  ขาราชการตํารวจซึ่งดํารงตําแหนงและ
ปฏิบัติหนาที่ประจําสถานีตํารวจนั้น   และใหหมายความรวมถึงขาราชการตํารวจสังกัดอื่นที่ไดรับคําสั่งของ
ผูมีอํานาจใหมาปฏิบัติหนาที่ในสถานีตํารวจนั้นดวย  

ขอ ๒ วิธีการเลือกประชาชนเปนกรรมการใน  กต.ตร.สถานีตํารวจ 
 (๑) การกําหนดวันรับสมัคร วันเลือก และการควบคุม   ใหดําเนินการดังนี้ 
 ก. กต.ตร.สถานีตํารวจโดยตําแหนงจัดประชุมเพื่อกําหนดวันที่รับสมัคร วันเลือก 
รวมทั้งควบคุมการดําเนินการเลือกใหเปนไปตามประกาศนี้  
 การกําหนดวันรับสมัครตองมีชวงระยะเวลาการรับสมัครไมนอยกวาเจ็ดวัน
นับแตวันรับสมัคร 
 ข. หัวหนาสถานีตํารวจประกาศกําหนดวันรับสมัคร วันเลือก สถานที่รับสมัคร 
และสถานที่ที่จะทําการเลือก ทั้งนี้ตองประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปทราบกอนวันเปดรับสมัคร
ไมนอยกวาสิบสี่วัน  



- ๒ - 
 
 (๒) การรับสมัคร  ใหดําเนินการดังนี้ 
  ก. ประชาชนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของการเปนกรรมการใน 
กต.ตร.สถานีตํารวจ  ยื่นใบสมัคร ตามแบบผนวก ก. ทายประกาศนี้ ตอเลขานุการ   กต.ตร.สถานีตํารวจ 
ในวันรับสมัคร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา    
 ข. เลขานุการ กต.ตร.สถานีตํารวจ  รวบรวมรายชื่อผูสมัครและตรวจสอบ
คุณสมบัติแลวจัดทําบัญชีรายช่ือผูสมัครเรียงลําดับตามตัวอักษร ตามแบบผนวก ข. ทายประกาศนี้   
 ค. เลขานุการ กต.ตร.สถานีตํารวจ ติดประกาศรายชื่อผูสมัคร และรายชื่อ
ขาราชการตํารวจผูมีสิทธิ ที่สถานีตํารวจใหทราบทั่วกัน รวมทั้งประชาสัมพันธใหขาราชการตํารวจผูมีสิทธิ
ไปลงคะแนนในวันเลือก  
 (๓)   การลงคะแนน  ใหดําเนินการดังนี้ 
 ก. ในวันเลือกใหขาราชการตํารวจผูมีสิทธิลงลายมือช่ือรับบัตรลงคะแนน ตาม
ผนวก ค. ทายประกาศนี้ และเลือกโดยทําเครื่องหมายกากบาท (X) หนาชื่อผูสมัครที่ตนเลือกจํานวนไมเกิน
หกคน  แลวนําใสในกลองรับบัตรลงคะแนนตามที่เลขานุการ กต.ตร. สถานีตํารวจ จัดเตรียม   ตั้งแตเวลา 
๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ของวันเลือก   

ข. การลงคะแนนตองมีขาราชการตํารวจผูมีสิทธิมาลงคะแนนเสียงไมนอยกวา
กึ่งหนึ่ง  หากมีผูมาลงคะแนนเสียงนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหจัดการเลือกใหม 
 (๔) การตรวจนับคะแนน   ใหดําเนินการดังนี้ 
 ก. การตรวจนับคะแนน  ใหดําเนินการโดยเปดเผยในวันเลือก  ตั้งแตเวลา 
๑๓.๐๐  นาฬิกา เปนตนไปจนเสร็จส้ิน  แลวจัดเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย  กรณีที่มีผูไดคะแนนเทากัน  
ใหหัวหนาสถานีตํารวจจับสลากชื่อผูไดคะแนนเทากันเพื่อเรียงลําดับที่ 
 ข. จัดทําบัญชีรายช่ือผูสมัครซึ่งไดรับเลือกตามลําดับคะแนนไว ตามแบบผนวก ง. 
ทายประกาศนี้  ผูที่ไดรับคะแนนลําดับที่หนึ่งถึงหก  ถือเปนผูไดรับเลือก 
 ค. ใหเลขานุการ กต.ตร.สถานีตํารวจ  สงรายชื่อผูที่ไดรับเลือก ตามแบบผนวก จ. 
ทายประกาศนี้ ใหหัวหนาสถานีตํารวจ เพื่อปดประกาศใหทราบทั่วกัน  และเสนอรายชื่อไปยังประธาน 
กต.ตร.กทม. หรือ กต.ตร.จังหวัด  แลวแตกรณี เพื่อแตงตั้งตอไป 
 (๕) กอนมีคําส่ังแตงตั้งผูไดรับเลือกเปนกรรมการใน กต.ตร.สถานีตํารวจ  หากมีกรณี
ที่ไมอาจเสนอชื่อไดไมวากรณีใดๆ ใหเสนอรายชื่อผูไดรับคะแนนในลําดับถัดไปแทน 

ขอ ๓  กรณีมีผูไดรับเลือกไมถึงหกคน ให กต.ตร.สถานีตํารวจโดยตําแหนงดําเนินการ  ดังนี้
 (๑)  ใหนําความตามขอ ๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม  จนกวาจะมีผูไดรับเลือกจํานวน
หกคน   

 
 



- ๓ - 
 
 (๒)  พิจารณาจํานวนผูที่ไดรับเลือกตามประกาศนี้รวมกับผูที่ไดรับการคัดเลือกจาก

ประชาชนในขอ ๒๘ (๑) ตามระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๙  แลวมีจํานวนหกคนขึ้นไป  จะไมดําเนินการตาม (๑) ก็ได 

ขอ ๔ กรณีมีการโตแยงเกี่ยวกับคุณสมบัติของขาราชการตํารวจผูมีสิทธิ   คุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของผูสมัคร     หรือมีการโตแยงตามประกาศนี้  ให กต.ตร.สถานีตํารวจโดยตําแหนง เปน           
ผูวินิจฉัยช้ีขาด  

ขอ ๕    เอกสารเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตามประกาศนี้  หากไมมีการโตแยงในการ
ลงคะแนนเลือกใหทําลายเอกสารดังกลาวไดเมื่อพนกําหนดหกเดือนนับแตวันเลือก 

ขอ ๖     ใหใชประกาศนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่        ๑     มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๔๙                              

 
    (ลงชื่อ) พลตํารวจเอก    โกวิท  วฒันะ 
               ( โกวิท  วัฒนะ ) 
       ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบผนวก  ก. 
 

ใบสมัครรับเลือกประชาชนเปนกรรมการใน  กต.ตร.สน./สภ.  
……………………………..  

รูปถาย 
ขนาด ๒ นิ้ว 

 
 

         วันที…่.. เดอืน……………….. พ.ศ. …….. 
  

(๑)  ช่ือ…………………………ช่ือสกุล……………………….…… 
 (๒) เลขประจาํตัวประชาชน ………………..………………………. 
 (๓) เกิดวนัที…่……….เดือน……………....……… พ.ศ………….... 
 (๔) อาย ุ………………ป   สัญชาติ ………………………………… 
 (๕) อาชีพ …………………………….………ตําแหนง………………………….………………… 

(๖) ภูมิลําเนา หรือที่อยูประจํา หรือสถานที่ประกอบการ  บานเลขที่ ……………หมูที่ ...………….   
       ตรอก …………..…..……ซอย………………...………   ถนน………………….…..…………  
       ตําบล/แขวง……….……….……..อําเภอ/เขต…………..………… จังหวดั...…………………. 
       รหัสไปรษณยี…………….…… โทรศัพท ……………………….. โทรสาร …………………. 

 (๗)  สถานที่ติดตอ………………………...………………………………………………………… 
        โทรศัพท…………………….โทรสาร……………………… 
 

ขาพเจาขอสมัครรับเลือกเปนกรรมการใน กต.ตร.สน./สภ. ….…………….…………...   
และขอรับรองวาขาพเจาเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของการเปนกรรมการดังกลาว ทุก
ประการ 

 
 (ลงชื่อ) ……………………………….ผูสมัคร             
            (……………………………….) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบผนวก  ข. 
บัญชีรายชื่อผูสมัครท่ีมีสิทธิไดรับเลือก 

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนกรรมการที่มาจากประชาชน ตามระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๑๖ 
 (๑)  มีสัญชาติไทย  
 (๒) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูประจํา หรือประกอบอาชีพในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจนั้น ๆ 
 (๓)  ไมเปนผูบกพรองในศลีธรรมอนัด ี
 (๔)  ไมเปนขาราชการการเมอืง  สมาชิกรัฐสภา  ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมอืง  สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่น   
 (๕)  ไมเปนขาราชการประจาํ  หรือพนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานของรฐัหรือรัฐวิสาหกิจ   
 (๖)  ไมเปนบคุคลลมละลาย 
 (๗)  ไมเปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 
 (๘)  ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 



แบบผนวก   ข.    
           

บัญชีรายชื่อผูสมัคร 
เปนกรรมการ ใน กต.ตร.สน./ สภ. ………………  

---------------------------- 
 

ลําดับ ชื่อ - ชื่อสกุล  ลําดับ ชื่อ - ชื่อสกุล 

๑.   ๒๑.  
๒.   ๒๒.  
๓.   ๒๓.  
๔.   ๒๔.  
๕.   ๒๕.  
๖.   ๒๖.  
๗.   ๒๗.  
๘.   ๒๘.  
๙.   ๒๙.  
๑๐.   ๓๐.  
๑๑.   ๓๑.  
๑๒.   ๓๒.  
๑๓.   ๓๓.  
๑๔.   ๓๔.  
๑๕.   ๓๕.  
๑๖.   ๓๖.  
๑๗.   ๓๗.  
๑๘.   ๓๘.  
๑๙.   ๓๙.  
๒๐.   ๔๐.  

 
           ตรวจแลวถูกตอง 

(ลงชื่อ) ………………………….. 
           (………….……………….) 

                                                                   เลขานุการ กต.ตร.สน./สภ. …………………     
   



                                              แบบผนวก  ค. 
บัตรลงคะแนน 

เปนกรรมการใน กต.ตร.สน./ สภ. ………………  
---------------------------- 

ใหทําเคร่ืองหมายกากบาท (x) หนารายชื่อผูท่ีทานเลือก  จํานวนไมเกินหกคน 
 

เคร่ือง 
หมาย 

ชื่อ – ชื่อสกุล  เคร่ือง 
หมาย 

ชื่อ – ชื่อสกุล 

 ๑.   ๒๑. 
 ๒.   ๒๒. 
 ๓.   ๒๓. 
 ๔.   ๒๔. 
 ๕.   ๒๕. 
 ๖.   ๒๖. 
 ๗.   ๒๗. 
 ๘.   ๒๘. 
 ๙.   ๒๙. 
 ๑๐.   ๓๐. 
 ๑๑.   ๓๑. 
 ๑๒.   ๓๒. 
 ๑๓.   ๓๓. 
 ๑๔.   ๓๔. 
 ๑๕.   ๓๕. 
 ๑๖.   ๓๖. 
 ๑๗.   ๓๗. 
 ๑๘.   ๓๘. 
 ๑๙.   ๓๙. 
 ๒๐.   ๔๐. 

           ตรวจแลวถูกตอง 
(ลงชื่อ) ………………………….. 
           (………….……………….) 

                   เลขานุการ กต.ตร.สน./สภ. …………………. 
          ........../........../.............. 



   

แบบผนวก  ง. 
 

บัญชีรายชื่อผูสมัครซ่ึงไดรับเลือกเรียงตามลําดับคะแนน 
 

ลําดับ ชื่อ  -  ชื่อสกุล คะแนน 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               ตรวจแลวถูกตอง 
   
                   (ลงชื่อ)   
                  (…………………………….) 

   เลขานุการ กต.ตร.สน./สภ. …………………. 
         ........../........../............. 
 
  



 
แบบผนวก  จ. 

 
บัญชีรายชื่อผูสมัครซ่ึงไดรับเลือกเปนกรรมการ 
ใน  กต.ตร.สน./สภ. เรียงตามลําดับตัวอักษร 

 
ลําดับ ชื่อ  -  ชื่อสกุล หมายเหตุ 

 
๑ 
 
๒ 
 
๓ 
 
๔   
 
๕ 
 
๖ 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               ตรวจแลวถูกตอง 
   
                   (ลงชื่อ)   
                  (…………………………….) 

   เลขานุการ กต.ตร.สน./สภ. …………………. 
           ........../........../............. 
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