ขอบังคับ ก.ต.ช.
วาดวยการประชุมและการลงมติของ ก.ต.ช. และของคณะอนุกรรมการ ก.ต.ช.
พ.ศ. ๒๕๔๗
--------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ ประกอบมาตรา ๑๒๕ แหงพระราชบัญญัติตาํ รวจ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ ก.ต.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ต.ช. จึงออกขอบังคับ ก.ต.ช. ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับ ก.ต.ช. วาดวยการประชุมและการลงมติของ ก.ต.ช.
และของคณะอนุกรรมการ ก.ต.ช. พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหประธาน ก.ต.ช. รักษาการตามขอบังคับนี้
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
ไวในขอบังคับนี้

-๒ขอ ๕ ประธานในที่ประชุม ก.ต.ช. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมและดําเนินการในการประชุมครั้งนั้น
(๒) รักษาความเรียบรอยในที่ประชุม ตลอดจนบริเวณโดยรอบที่ประชุม
(๓) ในกรณี ที่ มี ก ารออกเสี ย งลงคะแนน และได ค ะแนนเสี ย งเท า กั น ให อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดโดยพลัน
ขอ ๖ เลขานุการ ก.ต.ช. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) แจงกําหนดการประชุม พรอมระเบียบวาระและเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
(๒) จัดทํารายงานการประชุม
(๓) แจงและยืนยันมติที่ประชุม ไปยังผูที่เกี่ยวของ
(๔) เก็บรักษาสรรพเอกสาร
(๕) ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการและเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งาน
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 ผูนั้นตองออกจากที่
ประชุมเฉพาะเรื่องนั้น
ในกรณีที่มีปญหาวาเรื่องที่มีการพิจารณาเกี่ยวกับกรรมการผูใดหรือไม ใหประธาน
ในที่ประชุมเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

-๓ขอ ๑๐ การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือ เวนแตเมื่อประธาน ก.ต.ช. ไดบอกนัดไวแลว
จึงใหทําหนังสือนัดเฉพาะกรรมการที่ไมทราบ
การนัดประชุมใหนัดลวงหนาไมนอยกวาสามวันทําการกอนวันประชุม แตประธาน ก.ต.ช.
จะเรียกประชุมเร็วกวานั้นก็ได เมื่อเห็นวาเปนเรื่องเรงดวน
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 เมื่อลวงเลยเวลาตามกําหนดประชุมไปสามสิบนาที และกรรมการมาประชุมไม
ครบองคประชุม ใหเลื่อนการประชุมครั้งนั้นออกไป
ในกรณีมีการเลื่อนการประชุม หากมีการนัดประชุมครั้งใหม ใหนําระเบียบวาระการ
ประชุมครั้งที่เลื่อนการประชุมนั้นมาประชุมดวย
ขอ ๑๕ ในการประชุมใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องเรียงตามระเบียบวาระการประชุม เวนแต
ที่ประชุมจะมีมติเปนอยางอื่น
ขอ ๑๖ ประธานในที่ป ระชุมมีอํานาจสั่ง ใหรวมหรือ แยกประเด็นการพิจ ารณา หรือ
การลงมติก็ได
ขอ ๑๗ ประธานในที่ประชุม มีอํานาจสั่งพักการประชุม หรือสั่งเลิกการประชุมได
ตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๘ การเปดเผยรายงานการประชุมใหเปนไปตามมติที่ประชุม

-๔หมวด ๓
การลงมติ
---------------------ขอ ๑๙ การออกเสี ย งลงคะแนนให ถื อ เสี ย งข า งมากตามองค ป ระชุ ม ในแต ล ะครั้ ง
เวนแตกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น
กรรมการคนหนึ่ง มี เสียงหนึ่ ง ในการออกเสี ย งลงคะแนน ถ าคะแนนเสี ยงเท ากั นให
ประธานออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดโดยพลัน
ขอ ๒๐ การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตกรณีที่กฎหมายบัญญัติ
หรือกรรมการ ก.ต.ช. ไมนอยกวาสามในสี่มีมติใหกระทําโดยวิธีลับ
ขอ ๒๑ การออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผยใหใชวิธียกมือขึ้นพนศีรษะ
ขอ ๒๒ การออกเสีย งลงคะแนนโดยวิธ ีล ับ ใหใ ชว ิธ ีเ ขีย นเครื ่อ งหมายลงบนแผน
กระดาษใสซองที่จัดไว ดังนี้
(๑) ผูเห็นดวยเขียนเครื่องหมายถูก ( / )
(๒) ผูไมเห็นดวยเขียนเครื่องหมายกากบาท ( X )
(๓) ผูไมออกเสียงเขียนเครื่องหมายวงกลม ( O )
ขอ ๒๓ เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จแลวใหประธานในที่ประชุมประกาศผลการออกเสียง
ลงคะแนนโดยพลัน
หมวด ๔
การรักษาความเรียบรอย
--------------------ขอ ๒๔ เพื่ อ ความเรี ย บร อ ยของที่ ป ระชุ ม ประธานในที่ ป ระชุ ม มี อํ า นาจเตื อ น
หามปราม หามพูดในเรื่องที่กําลังประชุมปรึกษาอยู หรือสั่งใหออกไปจากที่ประชุม หรือ ณ ที่ใด
ในระยะที่จะฟงการประชุมได โดยมีหรือไมมีกําหนดเวลาในครั้งนั้นก็ได
ในกรณีที่ประธานสั่งใหผูใดออกจากที่ประชุมหรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟงการประชุมได
หากผูนั้นขัดขืน ประธานมีอํานาจสั่งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหนําตัวออกจากที่ประชุม หรือ
ณ ที่ใดในระยะที่จะฟงการประชุมได
คําสั่งของประธานตามขอนี้ ผูใดจะโตแยงไมได

-๕หมวด 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.
ในกิจ การอัน เปน อํ า นาจหนา ที ่ข องประธานอนุก รรมการ ก.ต.ช. หรือ ปฏิบ ัต ิก ารตามที ่ป ระธาน
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.

