ระเบียบ ก.ต.ช.
วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๖) แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
โดย มติ ก.ต.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ และมติ ก.ต.ช.
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ก.ต.ช. จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
สวนที่ ๑
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร
* ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร เรียก
โดยยอวา “กต.ตร.กทม.” ประกอบดวย
(๑) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร
เปนรองประธานกรรมการคนที่ ๑
(๓) อธิบดีอัยการฝายคดีอาญา
เปนรองประธานกรรมการคนที่ ๒
(๔) ผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจนครบาล
เปนรองประธานกรรมการคนที่ ๓
_______________________________________________________________________________

*ขอ ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒ (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐)

-๒(๕) รองผู บั ญ ชาการกองบั ญ ชาการตํ า รวจนครบาล จํ า นวนสามคน ที่ ผู บั ญ ชาการ
กองบัญชาการ ตํารวจนครบาลมอบหมาย เปนกรรมการ
(๖) ผูอํานวยการสํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนกรรมการ
(๗) กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ประธาน กต.ตร.กทม. แตงตั้งจากผูแทนดานตาง ๆ ดังนี้
(ก) ดานธรรมาภิบาล จํานวนหนึ่งคน
(ข) ดานความมั่นคง จํานวนหนึ่งคน
(ค) ดานการจราจรและอุบัติภัย จํานวนหนึ่งคน
(ง) ดานการพัฒนา จํานวนหนึ่งคน
(จ) ดานเศรษฐกิจ จํานวนหนึ่งคน
(ฉ) ดานสังคม จํานวนหนึ่งคน
(ช) ดานการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน จํานวนหนึ่งคน
(๘) ประชาชนโดยพิจารณาแตงตั้งจากผูที่เคยเปน กต.ตร.สถานีตํารวจ และมีประสบการณ
ดานใดดานหนึ่ง ตามขอ ๔ (๗) โดยอนุโลม จํานวนสามคน เปนกรรมการ
ใหผูบังคับการกองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล เปนเลขานุการ
รองผูบังคับการ กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล จํานวนหนึ่งคน และ
ขาราชการตํารวจระดับผูกํากับการขึ้น ไปในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล จํานวนหนึ่งคน
ที่ประธาน กต.ตร.กทม. แตงตั้ง เปนผูชวยเลขานุการ”
ขอ ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิและประชาชน ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง
(๓) ไมเปนขาราชการประจํา พนักงานและลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ยกเวนกรรมการตามขอ ๔ (๗) (ก) ถึง (ค)
(๔) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๖) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(๗) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-๓ขอ ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิและประชาชนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิแ ละประชาชนซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระ ปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิและประชาชนซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ขอ ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิและประชาชน
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๕
(๔) ขาดการประชุมเกินหกครั้งในรอบป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(๕) กต.ตร.กทม. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด ใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีการกระทําที่ไมเหมาะสมตอ
การปฏิบัติหนาที่กรรมการ
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒหิ รือประชาชนพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหดําเนินการสรร
หาและแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการแทน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒหิ รือ
ประชาชนจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน ในกรณีนี้จะไมดําเนินการใหมีการสรรหาและแตงตั้งก็ได
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒหิ รือประชาชนซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนตามวรรคสอง
อยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
* ขอ ๘ กต.ตร.กทม. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตํารวจจาก ก.ต.ช. ไป
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลตามนโยบาย
(๒) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
และ กต.ตร.สน. ใหเปน ไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.
(๓) สงเสริมใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจและการ
บริหารงานตํารวจ
(๔) ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ใหเปนไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.
_______________________________________________________________________________

*ขอ ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๒ (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑)

-๔(๕) รับคํ ารอ งเรียนของประชาชนเกี่ย วกับ การปฏิ บัติง านของขาราชการตํารวจในสั งกั ด
กองบัญชาการตํารวจนครบาล และดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยการรับคํารองเรียน
ของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ
(๖) ใหขอมูลขาวสารและเสนอปญหาความเดือดรอนและความตองการของ ประชาชนในเขต
พื้นที่
(๗) ใหคําแนะนําและชวยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธงานของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล
(๘) เสริมสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวาง กต.ตร.กทม. กับขาราชการตํารวจ
ผูปฏิบัติหนาที่และประชาชนในพื้นที่
(๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่ กต.ตร.กทม. มอบหมาย
(๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงานให ก.ต.ช. ทราบ ตามที่ ก.ต.ช. กําหนด
(๑๑) อํานาจหนาที่อื่นตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัด
ขอ ๙ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัด ... โดยออกนาม
ตามชื่อจังหวัดนั้น เรียกโดยยอวา “ กต.ตร.จังหวัด ...” ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัด
เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
เปนรองประธานกรรมการคนที่ ๑
(๓) อัยการจังหวัด
เปนรองประธานกรรมการคนที่ ๒
(๔) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนกรรมการ
(๕) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการ
(๖) ผูบังคับการกองบังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค หรือผูแทน เปนกรรมการ
(๗) รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เปนกรรมการ
(๘) ขา ราชการตํ า รวจซึ ่ง เปน หัว หนา หนว ยงานในสัง กัด สํ า นัก งานตรวจคนเขา เมือ ง
กองบังคับ การตํารวจทองเที่ยว กองบังคับการตํารวจทางหลวง กองบังคับการตํารวจน้ําซึ่งปฏิบัติ
ราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น เปนกรรมการ

-๕กรณีมีหัวหนาหนวยงานหลายระดับในสังกัดเดียวกัน ใหผูบังคับการหรือ รองผูบังคับการ
ที่ทําหนาที่หัวหนาหนวยงาน มอบหมายหัวหนาหนวยงานดังกลาว จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๙) กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ประธาน กต.ตร.จังหวัด แตงตั้งจากผูแทนดานตาง ๆ ดังนี้
(ก) การศาสนา หรือวัฒนธรรมซึ่งดําเนินกิจกรรมอยูในจังหวัดนั้น จํานวนหนึ่งคน
(ข) การศึกษาซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือประกอบการในจังหวัดนั้น จํานวนหนึ่งคน
(ค) การแพทย หรือการสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือประกอบการในจังหวัดนั้น
จํานวนหนึ่งคน
(ง) การท องเที่ยว ธุรกิ จโรงแรม หรือ ธุรกิ จบริก ารซึ่ งประกอบการในจังหวัดนั้ น
จํานวนหนึ่งคน
(จ) พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม หรือธุรกิจการเงินซึ่งประกอบการในจังหวัดนั้น
จํานวนหนึ่งคน
(ฉ) องค ก รเอกชนสาธารณประโยชน ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยไม แ สวงหากํ า ไร และมี
วัตถุประสงคสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดในการดําเนินกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชนในจังหวัดนั้น
จํานวนหนึ่งคน
(ช) เกษตรกรรมซึ่งประกอบการในจังหวัดนั้น จํานวนหนึ่งคน
(๑๐)ประชาชน จํานวนสามคน เปนกรรมการ
ให ผู กํ า กั บ การซึ่ ง ทํ า หน า ที่ ด า นอํ า นวยการของตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด เป น เลขานุ ก าร
รองผูกํากับการ ซึ่งทําหนาที่ดานอํานวยการของตํารวจภูธรจังหวัด จํานวนหนึ่งคน และขาราชการ
ตํารวจระดับสารวัตรขึ้นไปในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด จํานวนหนึ่งคน ที่ประธาน กต.ตร.จังหวัด แตงตั้ง
เปนผูชวยเลขานุการ
ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๗ มาใชกับ กต.ตร.จังหวัด โดยอนุโลม กรณีที่
บทบัญญัติตามขอ ๕ (๓) กลาวถึงยกเวน กรรมการตามขอ ๔ (๗) (ก) ถึง (ค) ใหหมายถึงยกเว น
กรรมการตามขอ ๙ (๙) (ก) ถึง (ค) และกรณีที่บทบัญญัติตามขอ ๗ (๕) กลาวถึง กต.ตร.กทม.
ใหหมายถึง กต.ตร.จังหวัด
* ขอ ๑๑ กต.ตร.จังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตํารวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดผลตามนโยบาย
_______________________________________________________________________________

*ขอ ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๓ (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑)

-๖(๒) ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดนั้น
และ กต.ตร.สภ. ใหเปนไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.
(๓) สง เสริ มให มี ก ารพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของข า ราชการตํ า รวจและการ
บริหารงานตํารวจ
(๔) ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในเขตพื้นที่จังหวัดนัน้
ใหเปนไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.
(๕) รั บคํ าร อ งเรี ยนของประชาชนเกี่ ย วกั บการปฏิ บั ติ ง านของข าราชการตํ ารวจในสั งกั ด
ตํารวจภูธรจังหวัด และดําเนิน การใหเปนไปตามระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยการรับคํารองเรียนของ
ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ
(๖) ใหขอมูลขาวสารและเสนอปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนในเขต
พื้นที่
(๗) ใหคําแนะนําและชวยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธงานของตํารวจภูธรจังหวัด
(๘) เสริมสรางความเขาใจและความสัมพัน ธอัน ดีระหวาง กต.ตร.จังหวัด กับขาราชการ
ตํารวจ ผูปฏิบัติหนาที่และประชาชนในพื้นที่
(๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่ กต.ตร.จังหวัด มอบหมาย
(๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงานให ก.ต.ช.ทราบ ตามที่ ก.ต.ช. กําหนด
(๑๑) อํานาจหนาที่อื่นตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย
สวนที่ ๓
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานีตํารวจ
ขอ ๑๒ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานีตํารวจนครบาล ...
โดยออกนามตามชื่อสถานีตํารวจนั้น เรียกโดยยอวา “ กต.ตร.สน. ...” ประกอบดวย
(๑) หัวหนาสถานีตํารวจนครบาล เปนกรรมการ
(๒) ผูอํ านวยการเขต หรื อผูช วยผู อํ านวยการเขตที่ ผู อํ านวยการเขตมอบหมายซึ่ งมี พื้ น ที่
รับผิดชอบสวนใดสวนหนึ่งอยูในเขตพื้นที่ของสถานีตํารวจนั้น จํานวนเขตละหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๓) ขาราชการตํารวจซึ่ง ปฏิบัติหนาที่ ใ นแตละงานของสถานีตํารวจ ตามที่หัวหนาสถานี
ตํารวจมอบหมาย จํานวนไมเกินสี่คน เปนกรรมการ

-๗(๔) ขาราชการตํารวจชั้น ประทวนซึ่งดํา รงตําแหน งและปฏิ บัติหนาที่ ใ นสถานี ตํารวจนั้ น
ที่ไดรับการเลือกจากขาราชการตํารวจชั้นประทวนดวยกันเอง จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๕) ขาราชการประจําอื่นนอกจากขาราชการตํารวจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ที่ปฏิบัติหนาที่ประจําในเขตพื้น ที่สถานีตํารวจนั้น จํานวนไมเกินสามคน
เปนกรรมการ
(๖) ประชาชน จํานวนไมนอยกวาหกคนแตไมเกินเกาคน เปนกรรมการ
* ใหขาราชการตํารวจชั้น สัญญาบัตรที่ทําหนาที่หัวหนางานธุรการของสถานีตํารวจนั้น เปน
เลขานุการ และขาราชการตํารวจของสถานีตํารวจนั้นที่หัวหนาสถานีตํารวจมอบหมาย จํานวน
สองคน เปนผูชวยเลขานุการ
ขอ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบและติ ดตามการบริหารงานตํ ารวจสถานี ตํา รวจภูธ ร ...
โดยออกนามตามชื่อสถานีตํารวจนั้น เรียกโดยยอวา “ กต.ตร.สภ. ... ” ประกอบดวย
(๑) หัวหนาสถานีตํารวจภูธร เปนกรรมการ
(๒) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอที่นายอําเภอมอบหมาย จํานวนหนึ่งคน
เปนกรรมการ
ยกเวน สถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา ใหปลัดเมืองพัทยาหรือรองปลัดเมืองพัทยาที่ปลัดเมืองพัทยา
มอบหมาย จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๓) ขาราชการตํารวจซึ่ง ปฏิบัติหนาที่ ใ นแตละงานของสถานีตํารวจ ตามที่หัวหนาสถานี
ตํารวจมอบหมาย จํานวนไมเกินสี่คน เปนกรรมการ
(๔) นายกเทศมนตรี ที่มีเขตพื้น ที่สวนใดสวนหนึ่งอยูใ นเขตพื้น ที่ สถานีตํารวจนั้น เปน
กรรมการ หากในเขตพื้นที่สถานีตํารวจนั้นมีนายกเทศมนตรีหลายคนใหนายกเทศมนตรีเลือกกันเอง
ใหได จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๕) นายกองคการบริหารสวนตําบล ที่มีเขตพื้นที่สวนใดสวนหนึ่งอยูในเขตพื้นที่สถานีตํารวจ
นั้น เปนกรรมการ หากในเขตพื้น ที่สถานีตํารวจนั้นมีนายกองคการบริหารสวนตําบลหลายคนให
นายกองคการบริหารสวนตําบลเลือกกันเองใหได จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๖) กํานัน ที่มีเขตพื้นที่สวนใดสวนหนึ่งอยูในเขตพื้นที่สถานีตํารวจนั้น เปนกรรมการ หาก
ในเขตพื้น ที่สถานีตํารวจนั้น มีกํานัน หลายคน ใหกํานัน เลือกกัน เองใหได จํานวนหนึ่งคน เปน
กรรมการ
(๗) ขาราชการตํารวจชั้น ประทวนซึ่ ง ดํารงตําแหนงและปฏิ บัติหน าที่ใ นสถานีตํารวจนั้ น
ที่ไดรับการเลือกจากขาราชการตํารวจชั้นประทวนดวยกันเอง จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
_______________________________________________________________________________

*ขอ ๑๒ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๔ (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑)

-๘(๘) ขาราชการประจําอื่นนอกจากขาราชการตํารวจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ที่ปฏิบัติหนาที่ประจําในเขตพื้น ที่สถานีตํารวจนั้น จํานวนไมเกิน สามคน
เปนกรรมการ
(๙) ประชาชน จํานวนไมนอยกวาหกแตไมเกินเกาคน เปนกรรมการ
* ให ข า ราชการตํ า รวจชั้ น สั ญ ญาบั ต รที่ ทํ า หน า ที่ หั ว หน า งานธุ ร การของสถานี ตํ า รวจนั้ น
เปนเลขานุการ และขาราชการตํารวจของสถานีตํารวจนั้นที่หัวหนาสถานีตํารวจมอบหมาย จํานวน
สองคน เปนผูชวยเลขานุการ ในกรณีสถานีตํารวจภูธรใดไมมีขาราชการตํารวจชั้น สัญญาบัตร
ทําหนาที่หัวหนางานธุรการ ใหหัวหนาสถานีตํารวจมอบหมายขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรของ
สถานีตํารวจนั้นคนหนึ่งเปนเลขานุการ”
ขอ ๑๔ วิธีการเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวน ตามขอ ๑๒ (๔) และขอ ๑๓ (๗) และการ
เลือกนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบลและกํานัน ตามขอ ๑๓ (๔) ถึง (๖) เปนกรรมการ
กต.ตร.สน. หรือ กต.ตร.สภ. แลวแตกรณี ใหเปนไปตามวิธีการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด
ใหหัวหนาสถานีตํารวจประกาศผลการเลือกใหทราบโดยทั่วไป และเสนอประธาน กต.ตร.กทม.
หรือ กต.ตร.จังหวัด มีคํา สั่งแตงตั้งพรอมกับ การแตงตั้ง กรรมการ ตามขอ ๑๒ (๕) ถึง (๖) หรือ
ขอ ๑๓ (๘) ถึง (๙) แลวแตกรณี
* ขอ ๑๕ใหมีการประชุมเพื่อลงมติเลือกประธานกรรมการ โดยใหเลือกจากกรรมการอื่น ซึ่ง
ไมเปนขาราชการตํารวจ
ใหดําเนินการประชุมเพื่อลงมติเลือกประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต
วันที่มีการแตงตั้งกรรมการครบถวนแลว สําหรับวิธีการประชุมและลงมติใหเปนไปตามวิธีการ
ประชุมและลงมติ ตามขอ ๓๒
เมื่อเลือกผูใดเปนประธานกรรมการแลว ใหหัวหนาสถานีตํารวจประกาศใหทราบทั่วไป และ
รายงานให กต.ตร.กทม. หรือ กต.ตร.จังหวัด แลวแตกรณีทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ที่
ประชุมมีมติ
ใหป ระธานกรรมการสิ ้น สุด วาระลงพรอ มกับ วาระการดํ า รงตํ า แหนง ของกรรมการ
ตามขอ ๑๒ (๕) ถึง (๖) หรือ ขอ ๑๓ (๘) ถึง (๙)”
_______________________________________________________________________________

*ขอ ๑๓ วรรคสอง และขอ ๑๕ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบี ยบ ก.ต.ช.วา ดว ยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตํารวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๕ และขอ ๖ (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๑)

-๙ขอ ๑๖ กรรมการตามขอ ๑๒ (๖) และขอ ๑๓ (๙) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูประจํา หรือประกอบอาชีพในเขตพื้น ที่รับผิดชอบของสถานี
ตํารวจนั้น ๆ
(๓) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๔) ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง สมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(๕) ไมเปนขาราชการประจํา หรือพนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๗) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(๘) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๑๗ กรรมการ ตามขอ ๑๒ (๕) ถึง (๖) และ ขอ ๑๓ (๘) ถึง (๙) มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งใหมได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
กรรมการ ตามขอ ๑๒ (๔) และ ขอ ๑๓ (๔) ถึง (๗) ที่มาจากการเลือก ใหมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมได
ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวากรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
* ขอ ๑๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการ ตามขอ ๑๒ (๕) ถึง (๖) และ
ขอ ๑๓ (๘) ถึง (๙) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สําหรับกรรมการตามขอ ๑๒ (๕) และขอ ๑๓ (๘) เมื่อไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประจําใน
เขตพื้นที่สถานีตํารวจนัน้ ได
(๔) สําหรับกรรมการตามขอ ๑๒ (๖) และข อ ๑๓ (๙) ซึ่งขาดคุณ สมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามขอ ๑๖
(๕) ขาดการประชุมเกินหกครั้งในรอบป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
_______________________________________________________________________________

*ขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๔ (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓)

- ๑๐ (๖) กต.ตร.สน. หรือ กต.ตร.สภ. แลวแตกรณี มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ มีการกระทํา
ที่ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ”
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการสรรหาและแตงตั้ง
บุคคลอื่นเปนกรรมการแทน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน ในกรณีนี้จะไม
ดําเนินการใหมีการสรรหาและแตงตั้งก็ได
ใหกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนตามวรรคสองอยูในตําแหนงเพียงเทา
วาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ขอ ๑๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการ ตามขอ ๑๒ (๔) และ ขอ ๑๓ (๔)
ถึง (๗) ที่มาจากการเลือก พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวนซึ่งดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในสถานีตํารวจ
นั้น หรือพนจากตําแหนงนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือกํานัน แลวแตกรณี

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการเลือกและแตงตั้ง
ผูดํารงตําแหนงคนอื่น เปน กรรมการแทน เวน แตวาระการดํารงตําแหนงจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน
ในกรณีนี้จะไมดําเนินการใหมีการเลือกและแตงตั้งก็ได
ใหกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนตามวรรคสองอยูในตําแหนงเพียงเทา
วาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
* ขอ ๒๐ ให กต.ตร.สน. หรือ กต.ตร.สภ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับแนวทางและนโยบายการพัฒ นาและการบริห ารงานตํารวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบั ติ
เพื่อใหเกิดผลตามนโยบาย
(๒) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ ใหเปนไปตามนโยบาย ก.ต.ช.
(๓) สง เสริมใหมีก ารพัฒ นาประสิทธิภ าพการปฏิบัติง านของขา ราชการตํา รวจและการ
บริหารงานตํารวจ
(๔) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจ
ใหเปนไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.
_______________________________________________________________________________

*ขอ ๒๐ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๗ (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑)

- ๑๑ (๕) รับคํารองเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจ
และดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยการรับคํารองเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ
(๖) ใหขอมูลขาวสารและเสนอปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนในเขต
พื้นที่
(๗) ใหคําแนะนําและชวยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธงานของสถานีตํารวจ
(๘) เสริมสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวาง กต.ตร.สน. หรือ กต.ตร.สภ. กับ
ขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาที่และประชาชนในพื้นที่
(๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่ กต.ตร.สน. หรือ กต.ตร.สภ. มอบหมาย
(๑๐)รายงานผลการปฏิบัติงานให ก.ต.ช. ทราบ ตามที่ ก.ต.ช. กําหนด
(๑๑) อํานาจหนาที่อื่นตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย
หมวด ๒
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒแิ ละประชาชน
สวนที่ ๑
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒแิ ละประชาชนใน กต.ตร.กทม.
ขอ ๒๑ ใหกรรมการตามขอ ๔ (๑) ถึง (๖) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามขอ ๔ (๗) (ก) ถึง (ช) ดานละหนึ่งคน เสนอประธาน กต.ตร.กทม. มีคําสั่งแตงตั้ง โดยใหกําหนด
ขั้นตอนและวิธีการสรรหาและคัดเลือกไดตามความเหมาะสม
ขอ ๒๒ การคัดเลือกกรรมการจากประชาชนตามขอ ๔ (๘) ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) กต.ตร.สน. พิจารณาคัดเลือกประชาชนผูที่เคยเปนกรรมการใน กต.ตร.สน. จํานวนหนึ่งคน
แลวนําเสนอตอผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจนครบาล ตนสังกัด
(๒) ใหกองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ ถึง ๙ แตละกองบังคับการ โดยผูบังคับการ และ
รองผูบังคับการ พิจารณาคัดเลือกผูแทนประชาชนที่ กต.ตร.สน. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเสนอใหได
กองบังคับการละหนึ่งคน แลวนําเสนอตอ กต.ตร.กทม.

- ๑๒ (๓) กรรมการตามขอ ๔ (๑) ถึง (๖) พิจารณาคัดเลือกประชาชนที่กองบังคับการเสนอตาม (๒)
ใหไดจํานวนสามคนแลวเสนอประธาน กต.ตร. กทม. มีคําสั่งแตงตั้ง
ขอ ๒๓ ใหดํ าเนิน การสรรหา และแตงตั้งกรรมการตามขอ ๒๑ และข อ ๒๒ ให แ ล วเสร็ จ
ภายในสีส่ ิบหาวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง
สวนที่ ๒
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิและประชาชนใน กต.ตร.จังหวัด
ขอ ๒๔ ใหกรรมการตามขอ ๙ (๑) ถึง (๘) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามขอ ๙ (๙) (ก) ถึง (ช) ดานละหนึ่งคน เสนอประธาน กต.ตร.จังหวัด มีคําสั่งแตงตั้ง โดยใหกําหนด
ขั้นตอนและวิธีการสรรหาและคัดเลือกไดตามความเหมาะสม
ขอ ๒๕ การคัดเลือกกรรมการจากประชาชนตามขอ ๙ (๑๐) ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให กต.ตร.สภ. พิจารณาคัดเลือกประชาชนผูที่เคยเปน กรรมการใน กต.ตร.สภ. จํานวน
หนึ่งคน แลวนําเสนอ กต.ตร.จังหวัด
(๒) กรรมการตามขอ ๙ (๑) ถึง (๘) พิจารณาคัดเลือกประชาชนที่ กต.ตร.สภ. เสนอใหได
จํานวนสามคน แลวเสนอประธาน กต.ตร.จังหวัด มีคําสั่งแตงตั้ง
ขอ ๒๖ ใหดําเนิน การสรรหา และแตงตั้งกรรมการตามขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ใหแ ลวเสร็จ
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง
สวนที่ ๓
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการใน กต.ตร.สน. ตามขอ ๑๒ (๕) และ (๖)
และ กรรมการใน กต.ตร.สภ.ตามขอ ๑๓ (๘) และ (๙)
ขอ ๒๗ ใหกรรมการตามขอ ๑๒ (๑) ถึง (๓) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการตาม
ขอ ๑๒ (๕) จํานวนไมเกินสามคน เสนอประธาน กต.ตร.กทม. มีคําสั่งแตงตั้ง โดยใหกําหนดขั้นตอน
และวิธีการสรรหาและคัดเลือกไดตามความเหมาะสม

- ๑๓ ขอ ๒๘ ใหกรรมการตามขอ ๑๒ (๑) ถึง (๓) พิจารณาสรรหากรรมการตามขอ ๑๒ (๖) ดังนี้
(๑) คัดเลือกจากประชาชนผูที่มีความรูความสามารถจํานวนไมเกินสามคน
(๒) เลือกโดยเปดรับสมัครจากประชาชนทั่วไป แลวใหขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่
ประจําสถานีตํารวจนั้น ลงคะแนนเสียงเลือกใหไดจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน สําหรับ
วิธีการเลือกใหเปนไปตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด
ขอ ๒๙ ใหหัวหนาสถานีตํารวจนํารายชื่อผูที่ไดรับคัดเลือก และเลือกตามขอ ๒๗ และขอ ๒๘
เสนอ ประธาน กต.ตร.กทม. มีคําสั่งแตงตั้ง
ขอ ๓๐ ใหกรรมการตามขอ ๑๓ (๑) ถึง (๓) นําความในขอ ๒๗ ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ มาใช
กับ การสรรหากรรมการตามขอ ๑๓ (๘) และ (๙) โดยอนุโ ลม กรณีที่บทบัญ ญัติใ ดกลาวถึง
กต.ตร.กทม. ใหหมายถึง กต.ตร.จังหวัด และกรรมการตามขอ ๑๒ (๑) ถึง (๓) ใหหมายถึ ง
กรรมการตาม ขอ ๑๓ (๑) ถึง (๓)
ขอ ๓๑ ใหดําเนินการสรรหา และแตงตั้งกรรมการตามขอ ๒๗ ขอ ๒๘ ขอ ๒๙ และ ขอ ๓๐
ใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง
หมวด ๓
การประชุมและลงมติ
ขอ ๓๒ การประชุมของ กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด กต.ตร.สน. หรือ กต.ตร.สภ. ตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
สําหรับระเบียบวิธีการประชุมและการลงมติ ใหนําขอบังคับ ก.ต.ช. วาดวยการประชุมและการ
ลงมติของ ก.ต.ช.และของคณะอนุกรรมการ ก.ต.ช. มาใช บังคับแกการประชุมของ กต.ตร.กทม.
กต.ตร.จังหวัด กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ. โดยใหอํานาจหนาที่ของประธาน ก.ต.ช.ประธานในที่
ประชุม ก.ต.ช. เลขานุการ ก.ต.ช. และผูชวยเลขานุการ ก.ต.ช. เปน อํานาจหนาที่ของประธาน
กรรมการ ประธานในที่ประชุม เลขานุการ และผูชวยเลขานุการของ กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด
กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ. โดยอนุโลม
ขอ ๓๓ กต.ตร.กทม. และ กต.ตร.จังหวัด ใหมีการประชุมอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งครั้ง
กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ. ใหมีการประชุมอยางนอยสองเดือนตอหนึ่งครั้ง

- ๑๔ * หมวด ๔
บัตรแสดงตน เกียรติบัตร และตราสัญลักษณของคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานตํารวจ
ขอ ๓๔ ใหมีบัตรแสดงตนของ กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ.
ให ป ระธาน กต.ตร.กทม. เป น ผู ออกบั ตรแสดงตน กต.ตร.กทม. และ กต.ตร.สน. และ
ใหประธาน กต.ตร.จังหวัด เปนผูออกบัตรแสดงตน กต.ตร.จังหวัด และ กต.ตร.สภ.
รูปแบบบัตรแสดงตน ขั้นตอน และวิธีการในการออกบัตรแสดงตนใหเปนไปตามที่สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติกําหนด
ขอ ๓๔/๑ ใหมีเ กียรติบัตรสําหรั บ กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด กต.ตร.สน. กต.ตร.สภ.
อนุกรรมการ คณะทํางานหรือที่ปรึกษา และเกียรติบัตรสําหรับบุคคล หนวยงาน องคกรที่มีสวนรวม
หรือใหการสนับสนุนในกิจการตํารวจดานตางๆ ที่ กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด กต.ตร.สน. และ
กต.ตร.สภ. กําหนด
ใหประธาน กต.ตร.กทม. และ ประธาน กต.ตร.จังหวัด เปนผูลงนามในเกียรติบัตรแลวแตกรณี
รูปแบบใบเกียรติบัตร เงื่อนไข และวิธีการในการออกเกียรติบัตรใหเปนไปตามที่สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติกําหนด
ขอ ๓๔/๒ ใหมีตราสัญลักษณของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
เพื่อเปนเครื่องหมายสําหรับใชในกิจการของ กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ.
รู ป แบบ และเงื่ อ นไขการใช ต ราสั ญ ลั ก ษณ ข องคณะกรรมการตรวจสอบและติ ด ตาม
การบริหารงานตํารวจใหเปนไปตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด”
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๕ ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหกรรมการตามขอ ๔ (๑) ถึง (๖) ทําหนาที่ กต.ตร.กทม. กรรมการตาม ขอ ๙ (๑) ถึง (๘)
ทําหนาที่ กต.ตร.จังหวัด กรรมการตามขอ ๑๒ (๑) ถึง (๓) ทําหนาที่ กต.ตร.สน. และกรรมการ
ตามขอ ๑๓ (๑) ถึง (๓) ทําหนาที่ กต.ตร.สภ. ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการอื่นครบถวน
_______________________________________________________________________________

*หมวด ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๕ (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓)

- ๑๕ (๒) ใหดําเนินการสรรหา และแตงตั้งกรรมการอื่นตามระเบียบนี้ใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
(๓) ในระหวางที่ไมมีประธานกรรมการใน กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ. ใหหัวหนาสถานี
ตํารวจ ทําหนาที่ประธานกรรมการไปพลางกอนจนกวาจะมีการประชุมและลงมติเลือกประธาน
กรรมการ และรองประธานกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
(ทักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ

_______________________________________________________________________________

ระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๓๑ ง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

