เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยตํ า รวจแห่ ง ชาติ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบ
การบริหารงานบุคคลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านความมั่นคง และการอํานวย
ความยุติธรรม อันจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ความมั่ น คงปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ตลอดจนการอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่ ป ระชาชน
โดยส่วนรวม คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ ให้ ก.ต.ช. ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ปลั ด กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม และ
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการเลือกจากวุฒิสภาจํานวนสองคน
ให้ ผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ เ ป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และให้ ป ระธานกรรมการ
โดยคําแนะนําของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจตรีขึ้นไปจํานวนไม่เกิน
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ”
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๓) ของมาตรา ๑๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ตํ า รวจแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) พิจารณาดําเนินการคัดเลือกข้าราชการตํารวจเพื่อดําเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ตามที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเสนอ”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการตํารวจคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ตร.” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ
(๒) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ
(๓) เลขาธิการ ก.พ. จเรตํารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ
ข้าราชการตํารวจโดยตําแหน่ง
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(๔) กรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการเลือกจากวุฒิสภาจํานวนสองคน
ให้ผู้บัญชาการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจเป็นเลขานุการ และรองผู้บัญชาการ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการ”
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๑) ของมาตรา ๕๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ตํ า รวจแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๑) ให้ผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตํารวจที่ดํารงตําแหน่งจเรตํารวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ แล้วเสนอ ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๔ การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่มาตรา ๔๕ (๕) ลงมา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๕) และ (๖) ให้ดําเนินการ
ดังนี้
(ก) ในสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคัดเลือก
รายชื่ อ ข้ า ราชการตํ า รวจในสํ า นั ก งานผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ เ สนอ ก.ตร. เพื่ อ พิ จ ารณาให้
ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
(ข) ในกองบัญชาการที่มิได้สังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการ
คั ดเลื อกรายชื่ อข้ าราชการตํ ารวจในกองบั ญชาการนั้ นเสนอผู้ บั ญชาการตํ ารวจแห่ งชาติ เพื่ อพิ จารณา
เสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
(๒) การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๗) และ (๘) ให้ดําเนินการ
ดังนี้
(ก) ในสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคัดเลือก
รายชื่ อ ข้ า ราชการตํ า รวจในสํ า นั ก งานผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ เ สนอ ก.ตร. เพื่ อ พิ จ ารณาให้
ความเห็นชอบก่อน แล้วให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ออกคําสั่งแต่งตั้ง
(ข) ในกองบัญชาการที่มิได้สังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการ
คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตํารวจในกองบัญชาการนั้นเสนอผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณา
เสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้ผู้บัญชาการเป็นผู้ออกคําสั่งแต่งตั้ง
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(๓) การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๔ (๙) ลงมาในสํานักงาน
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง ส่วนในกองบัญชาการที่มิได้
สังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้ผู้บัญชาการเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
ในกรณี ที่ เ ป็ น การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการตํ า รวจให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง จากส่ ว นราชการหนึ่ ง ไปอี ก
ส่วนราชการหนึ่งให้หัวหน้าส่วนราชการทําความตกลงกัน แล้วให้หัวหน้าส่วนราชการที่จะประสงค์
จะแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ ถึงมาตรา ๔๑ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ วรรคสอง
และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๗ ให้ ก.ต.ช. และ ก.ตร. ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน ก่อนวัน ที่ประกาศนี้ใ ช้บังคั บ
พ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๘ ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๑๗ (๔) ให้ ก.ต.ช.
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
และผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๙ ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๔) ให้
ก.ตร. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
เป็นรองประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ เลขาธิการ ก.พ. จเรตํารวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการข้าราชการตํารวจโดยตําแหน่ง
ข้อ ๑๐ การใดอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ แต่การดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ให้ ก.ต.ช. ตามข้อ ๑ หรือ ก.ตร.
ตามข้อ ๓ แล้วแต่กรณี พิจารณาดําเนินการตามสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

