เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กฎ ก.ตร.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๖๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) และมาตรา ๒๖ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
จึงออกกฎ ก.ตร. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒
(๔) (ก)
(๑) ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจประกาศรับสมัครบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒ (๔) (ก)
โดยให้ผู้สมัครส่งแบบใบสมัครตามแบบ ก.ตร.๑ ท้ายกฎ ก.ตร. นี้ ไปยังเลขานุการ ก.ตร. ภายในวัน
เวลาที่กาหนด
(๒) ให้ เ ลขานุ ก าร ก.ตร. รวบรวมและตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ ส มั ค รรั บ เลื อ ก
เป็นกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒ (๔) (ก) โดยให้มีอานาจเรียกเอกสารหรือ
พยานหลักฐานอันจาเป็นจากผู้สมัครหรือตรวจสอบไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้
ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องบุคคลดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้จัดทาบัญชีรายชื่อเรียงลาดับตามตัวอักษร
ส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งตามแบบ ก.ตร.๒ ท้ายกฎ ก.ตร. นี้ ก่อนวันเลือกเป็นระยะเวลา
ไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ ห้ า วั น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ดาเนิ น การจั ด ให้ มีก ารเลื อ กและประกาศ
ผลการเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒
(๔) (ข)
(๑) ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจทาหนังสือแจ้งประธาน ก.ตร. เพื่อจัดให้
กรรมการข้าราชการตารวจตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) และ (๓) เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็น
กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒ (๔) (ข)

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(๒) เมื่อประธาน ก.ตร. อนุมัติให้ดาเนินการตาม (๑) แล้ว ให้สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการตารวจทาหนังสือแจ้งให้กรรมการข้าราชการตารวจตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) และ (๓)
เสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๒๒ (๔) (ข) โดยกรรมการข้าราชการตารวจตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) และ (๓)
หนึ่ งคนสามารถเสนอชื่อได้ไม่เกินหกรายชื่อตามแบบ ก.ตร.๓ ท้ายกฎ ก.ตร. นี้ แล้วส่งรายชื่อ
ให้เลขานุการ ก.ตร. ภายในวัน เวลาที่กาหนด
(๓) ให้เลขานุการ ก.ตร. รวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตาม (๒)
โดยให้มีอานาจเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอันจาเป็นจากผู้สมัครหรือตรวจสอบไปยังส่วนราชการ
หรือหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง และเมื่อได้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ าวเสร็ จ แล้ ว
ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการข้ าราชการตารวจท าหนัง สื อแจ้ง ประธาน ก.ตร. เพื่ อ จั ด ให้ ก รรมการ
ข้าราชการตารวจตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) และ (๓) หารือร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็น
กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒ (๔) (ข) จานวนหกคน แล้วให้เลขานุการ
ก.ตร. จัดทาบัญชีรายชื่อเรียงลาดับตามตัวอักษรส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งตามแบบ ก.ตร.๔
ท้ายกฎ ก.ตร. นี้ ก่อนวันเลือกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด าเนิ น การจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กและประกาศผลการเลื อ กตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด
ข้อ ๔ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการข้าราชการ
ตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เสนอ ก.ตร. วินิจฉัย คาวินิจฉัยของ ก.ตร. ให้ถือเป็นที่สุด
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้าราชการตารวจ

(แบบ ก.ตร.๑ )
ใบสมัครรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๒๒ (๔) (ก) แห่งพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

………………………………………..

รูปถ่ำย

ขนำด ๒ นิว้
ใบสมัครเลขที่…………………………………………(สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก)
ข้ำพเจ้ำ
(๑) ยศ/ชื่อ ……………………………………ชื่อสกุล……………………………………………
(๒) หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน................................................................................
(๓) เกิดวันที่ …………. เดือน ………………………….. พ.ศ. ………………….
(๔) อำยุ …………………….. ปี
(๕) เคยรับรำชกำรตำรวจในตำแหน่ง (ตำแหน่งสุดท้ำย) …………………..........................................
(๖) พ้นจำกควำมเป็นข้ำรำชกำรตำรวจเมื่อวันที่......เดือน..............พ.ศ. .... รวม........ปี........เดือน
(๗) ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่ ………… หมู่ที่ ………. ตรอก ………. ซอย ….............. ถนน ……….......
ตำบล/แขวง ……………………… อำเภอ/เขต …………………………จังหวัด …………………………....
รหัสไปรษณีย์ …………………………
(๘) สถำนทีต่ ิดต่อ ………………………………………………………………………………………………………...
โทรศัพท์ ………………………………………………………… โทรสำร ……………….……………………...
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) .……………………………………………………………………………
ขอสมั ค รรั บ เลื อ กเป็ น กรรมกำรข้ ำ รำชกำรต ำรวจผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตำมมำตรำ ๒๒ (๔) (ก)
และขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมของกำรเป็นกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำมที่พระรำชบัญญัติ ตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดทุกประกำร และยินยอมให้
ตรวจสอบข้อมูลต่ำงๆ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ รวมทั้งยินยอมให้เก็บรักษำ
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
ของกำรเป็นกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิได้
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง
(ลงชื่อ) …………………………………...……………… ผู้สมัคร
( ……………………………………………… )
วันที่ ………… เดือน............พ.ศ. ....

(เอกสารประกอบแบบ ก.ตร.๑)
ประวัติและผลงานของบุคคลที่สมัครรับเลือก
เป็นกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา ๒๒ (๔) (ก)

รูปถ่ำย
ขนำด ๒ นิว้

๑. ยศ/ชื่อ …………………………………………… ชื่อสกุล…………………………………………...............
๒. หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน เลขที่

-

-

-

-

๓. วัน เดือน ปี เกิด …………………………................…...……. อำยุ .......………………… ปี ……........….…….... เดือน
เชื้อชำติ ………………..………….........................… สัญชำติ ................................................………..….…………....
๔. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่ ……………………….. หมู่ที่ ……………………..… ถนน …………………………………….……….
ตำบล/แขวง ……………………………..…………………… อำเภอ/เขต …………….………………..…………………….…….
จังหวัด ……………………………………. รหัสไปรษณีย์ ……….......…………… โทรศัพท์………………..…………….…….
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) .................................................................................................................
๕. ชื่อคู่สมรส …………………….……………….………………… ชื่อสกุลเดิม ………………………..……………………………..
อำชีพ ………………………………………………………… ตำแหน่ง …………………………………………………………..…….
สังกัด/สถำนที่ทำงำน ………………………….……………………...… โทรศัพท์ …………….………..……………………....
๖. คุณวุฒิกำรศึกษำ
คุณวุฒิที่ได้รับ

สถำนศึกษำ

ปีที่สำเร็จกำรศึกษำ

๗. อำชีพปัจจุบัน ………………………………………………………………………….
๘. ประวัติกำรทำงำน/ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี พ.ศ.

ตำแหน่ง/สังกัด

ระยะเวลำ

(เอกสารประกอบแบบ ก.ตร.๑)
ผลงำนทีส่ ำคัญ
……………………………………………………………………………………………………………………………................…
……………………………………………………………………………………………………………………………................….
๑๐. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง พร้อมนี้ได้แนบหลักฐำนมำเพื่อประกอบ
กำรพิจำรณำ ดังนี้
๑. สำเนำทะเบียนบ้ำน
๒. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร
๓. คุณวุฒิกำรศึกษำ
๔. ใบรับรองแพทย์ว่ำไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๕. หนังสือแสดงควำมยินยอมให้ตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
๖. อื่น ๆ ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ............................................... เจ้ำของประวัติ
(............................................)
วันที่ …… เดือน ............... พ.ศ. ....

(แบบ ก.ตร.๒)
บัญชีรายชื่อบุคคลที่สมัครรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๒๒ (๔) (ก) แห่งพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

------------------------------๑. ...............................................................

๑๑. .............................................................

๒. ...............................................................

๑๒. .............................................................

๓. ...............................................................

๑๓. ............................................................

๔. ...............................................................

๑๔. ............................................................

๕. ...............................................................

๑๕. ............................................................

๖. ...............................................................

๑๖. ............................................................

๗. ...............................................................

๑๗. ............................................................

๘. ...............................................................

๑๘. ............................................................

๙. ...............................................................

๑๙. ............................................................

๑๐. .............................................................

๒๐. ........................................................

........................ ฯลฯ ........................
ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) ..........................................................
(.........................................................)
ผบช.สง.ก.ตร./เลขำนุกำร ก.ตร.
หมำยเหตุ

จำนวนรำยชื่อบุคคลให้เป็นไปตำมข้อเท็จจริงที่มีกำรสมัครและผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
จำกเลขำนุกำร ก.ตร. แล้ว

(แบบ ก.ตร.๓)
รายชื่อบุคคลที่เสนอเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๒๒ (๔) (ข) แห่งพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕
------------------------------ข้ำพเจ้ำ ยศ ชื่อ-สกุล ...............................................................ตำแหน่ง...........................................
มีควำมประสงค์ ขอเสนอชื่อ
๑. ...............................................................................
๒. ...............................................................................
๓. ...............................................................................
๔. ...............................................................................
๕. ...............................................................................
๖. ...............................................................................
เพื่อ เข้ำ รับ กำรเลือ กเป็น กรรมกำรข้ำ รำชกำรตำรวจผู้ท รงคุณ วุฒิ ต ำมมำตรำ ๒๒ (๔) (ข)
พร้อมนี้ ได้แนบหนั งสือ แสดงควำมยินยอมในกำรเปิด เผยข้อมูล ส่วนบุคคล และรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ประวัติและผลงำนของบุคคลดังกล่ำวมำด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) .................................................. ผู้เสนอ
(..................................................)

หมำยเหตุ

๑. เสนอชื่อได้ไม่เกิน ๖ คน
๒. ให้ส่งชื่อพร้อมประวัติถึงเลขำนุกำร ก.ตร. ภำยในวันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. ....

(เอกสำรประกอบแบบ ก.ตร.๓)
ประวัติและผลงานของบุคคลที่เสนอเพื่อรับเลือก
เป็นกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา ๒๒ (๔) (ข)

ขนำด ๒ นิว้

๑. ชื่อ …………………………………………… ชื่อสกุล…………………………………………...............
๒. หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน เลขที่ -

-

-

รูปถ่ำย

-

๓. วัน เดือน ปี เกิด …………………………..........…...……. อำยุ .......………………… ปี ……....…..... เดือน
เชื้อชำติ ………………..………….........................… สัญชำติ ................................................………..….…………..
๔. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่ ……………………….. หมู่ที่ ……………………..… ถนน …………………………………….……….
ตำบล/แขวง ……………………………..…………………… อำเภอ/เขต …………….………………..…………………….…….
จังหวัด ……………………………………. รหัสไปรษณีย์ ……….......…………… โทรศัพท์………………..…………….…….
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) …………………….……………….…………………………………………………………….
๕. ชื่อคู่สมรส …………………….……………….………………… ชือ่ สกุลเดิม ………………………..……………………………..
อำชีพ ………………………………………………………… ตำแหน่ง …………………………………………………………..…….
สังกัด/สถำนที่ทำงำน ………………………….……………………...… โทรศัพท์ …………….………..……………………....
๖. คุณวุฒิกำรศึกษำ
คุณวุฒิที่ได้รับ

สถำนศึกษำ

ปีที่สำเร็จกำรศึกษำ

๗. อำชีพปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………
๘. ประวัติกำรทำงำน/ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี พ.ศ.

ตำแหน่ง/สังกัด

ระยะเวลำ

(เอกสารประกอบแบบ ก.ตร.๓)

๙. ผลงำนที่สำคัญ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
…...................................................................................................................................................................
๑๐. ข้ ำพเจ้ ำขอรั บรองว่ ำข้ อควำมดั งกล่ ำวข้ ำงต้ นเป็ นควำมจริ ง พร้ อมนี้ ได้ แนบหลั กฐำนมำเพื่ อประกอบ
กำรพิจำรณำ ดังนี้
๑. สำเนำทะเบียนบ้ำน
๒. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร
๓. คุณวุฒิกำรศึกษำ
๔. ใบรับรองแพทย์ว่ำไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๕. หนังสือแสดงควำมยินยอมให้ตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
๖. หนังสือรับรองกำรทำงำน หรือรับรองว่ำเคยรับรำชกำรในตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำ
อธิบดีหรือเทียบเท่ำ หรือไม่ต่ำกว่ำอธิบดีผู้พิพำกษำ หรือไม่ต่ำกว่ำอธิบดีอัยกำร หรือเคยเป็นอำจำรย์ประจำใน
สถำบันอุดมศึกษำของรัฐในสำขำนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ อำชญำวิทยำ หรือสำขำอื่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของ ก.ตร. และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์
(กรณีดำรงตำแหน่ง รองศำสตรำจำรย์ ไ ด้ ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่ง มำแล้ว ไม่น้อ ยกว่ำ ห้ำ ปี )
หรื อเคยท ำงำนด้ ำนประชำสั งคมหรื อคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชนมำแล้ ว ไม่น้ อยกว่ำสิ บ ปี หรือเคยทำงำนด้ำน
สื่อสำรมวลชนหรือด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำสิบปี
๗. อื่น ๆ ...............................................................................................................
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เสนอชื่อและขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ของกำรเป็น กรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจผู้ทรงคุณ วุฒิ ตำมที่พระรำชบัญ ญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๕
กำหนดทุกประกำร พร้อมทั้งยิน ยอมให้ตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมที่กฎหมำย
กำหนดไว้ และสำมำรถเปิด เผยข้อ มูล ส่ว นบุค คลเพื ่อ ประกอบกำรพิจ ำรณำตรวจสอบคุณ สมบัติแ ละ
ลักษณะต้องห้ำมของกำรเป็นกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิได้

(ลงชื่อ) ............................................... (เจ้ำของประวัติ)
(.............................................)
วันที่ …… เดือน .............. พ.ศ. ....

(แบบ ก.ตร.๔)
บัญชีรายชื่อบุคคลทีไ่ ด้รับการคัดเลือกจากกรรมการข้าราชการตารวจตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) และ (๓)
เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๒๒ (๔) (ข) แห่งพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

------------------------------๑. ...............................................................................
๒. ...............................................................................
๓. ...............................................................................
๔. ...............................................................................
๕. ...............................................................................
๖. ...............................................................................

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) ..........................................................
(.........................................................)
ผบช.สง.ก.ตร./ เลขำนุกำร ก.ตร.

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎ ก.ตร. ฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ต ารวจแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเมื่ อวั นที่ ๑๖ ตุ ลาคม ๒๕๖๕ และมี ผลใช้ บั งคั บตั้ งแต่ วั นที่
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็น ต้น ไป ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติ
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงส่งผลให้คณะกรรมการข้าราชการตารวจตามพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต้ องถูกยุ บเลิ กไปโดยผลของกฎหมาย โดยมาตรา ๒๒ แห่ งพระราชบั ญญั ติ
ตารวจแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ ก าหนดองค์ ประกอบของคณะกรรมการข้ าราชการต ารวจขึ้น ใหม่ ดั งนั้ น
เพื่อประโยชน์ ในการบริห ารราชการของส านั กงานตารวจแห่ งชาติ และในการดาเนิ นการเลื อกกรรมการ
ข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ จึงจาเป็นต้องออกกฎ ก.ตร. นี้

วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

