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พระราชกฤษฎีกา 
แบ�งส�วนราชการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให*ไว* ณ วันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เป/นป0ที่ ๖๔ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ 

ให*ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป/นการสมควรปรับปรุงการแบ�งส�วนราชการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา ๑๐ แห�งพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ ให*ตรา
พระราชกฤษฎีกาข้ึนไว* ดังต�อไปน้ี 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว�า “พระราชกฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการ

สํานักงานตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป/นต*นไป 
 
มาตรา ๓  ให*ยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๒) พระราชกฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
 
มาตรา ๔  ให*แบ�งส�วนราชการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ดังต�อไปน้ี 
ก. สํานักงานผู*บัญชาการตํารวจแห�งชาติ แบ�งเป/นส�วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท�า

กองบัญชาการ ดังต�อไปน้ี 
(๑) สํานักงานยุทธศาสตรHตํารวจ 
(๒) สํานักงานส�งกําลังบํารุง 
(๓) สํานักงานกําลังพล 
(๔) สํานักงานงบประมาณและการเงิน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๖๕ ก/หน*า ๑/๖ กันยายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๕) สํานักงานกฎหมายและคดี 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการข*าราชการตํารวจ 
(๗) สํานักงานจเรตํารวจ 
(๘) สํานักงานตรวจสอบภายใน 

ข. ให*จัดต้ังกองบัญชาการหรือส�วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท�ากองบัญชาการ 
ดังต�อไปน้ี 

(๑) กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
(๒) - (๑๐) ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ 
(๑๑) ศูนยHปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต* 
(๑๒) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
(๑๓) กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
(๑๔) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
(๑๕) สํานักงานตรวจคนเข*าเมือง 
(๑๖) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
(๑๗) สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา 
(๑๘) สํานักงานพิสูจนHหลักฐานตํารวจ 
(๑๙) สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๒๐) กองบัญชาการศึกษา 
(๒๑) โรงเรียนนายร*อยตํารวจ 
(๒๒) โรงพยาบาลตํารวจ 

 
มาตรา ๕  ส�วนราชการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 
ก. สํานักงานผู*บัญชาการตํารวจแห�งชาติ มีอํานาจหน*าท่ีกําหนดยุทธศาสตรH 

วางแผนพัฒนาองคHกรและทรัพยากรทางการบริหาร อํานวยการ สั่งการ ควบคุม กํากับดูแล เร�งรัด 
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังปวงของทุกหน�วยงานภายในอํานาจหน*าท่ีของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ตลอดจนปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

ข. กองบัญชาการหรือส�วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท�ากองบัญชาการ มีอํานาจหน*าท่ี 
ดังต�อไปน้ี 

(๑) สํานักงานยุทธศาสตรHตํารวจ มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ

วางแผน ควบคุม ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของสํานักงาน
ยุทธศาสตรHตํารวจและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติราชการประจําป0และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป0 ให*สอดคล*องกับแผนบริหาร
ราชการแผ�นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และนโยบายของรัฐบาลและ
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห�งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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(ค) ประสานและจัดทําแผน แผนงาน โครงการ ตลอดจนกํากับ เร�งรัด 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน�วยงานในสํานักงานผู*บัญชาการตํารวจแห�งชาติและ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(ง) ดําเนินการและประสานงานกับหน�วยงานอ่ืน เพ่ือส�งเสริมและพัฒนาการ
วิจัยของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(จ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

(๒) สํานักงานส�งกําลังบํารุง มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของ
สํานักงานส�งกําลังบํารุงและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) ศึกษา พัฒนา และสร*างมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะพัสดุแบบรูปรายการ
และราคากลางสิ่งปลูกสร*าง 

(ค) บริหารงานและดําเนินการเก่ียวกับงานส�งกําลังบํารุงของหน�วยงานใน
สังกัดสํานักงานผู*บัญชาการตํารวจแห�งชาติและสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(ง) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

(๓) สํานักงานกําลังพล มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของ
สํานักงานกําลังพลและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
(ค) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาโครงสร*างส�วนราชการ ระบบตําแหน�ง และ

ระบบการบริหารงานบุคคลของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
(ง) ดําเนินการเก่ียวกับสวัสดิการและพัฒนาการจัดสวัสดิการประเภทต�าง ๆ 

ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
(จ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 
(๔) สํานักงานงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 

(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของ
สํานักงานงบประมาณและการเงินและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) ดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณ การเงิน การบัญชี ของหน�วยงานในสังกัด
สํานักงานผู*บัญชาการตํารวจแห�งชาติและสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(ค) เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการจัดทําแผนงาน โครงการในส�วนท่ี
เก่ียวกับงบประมาณ ดําเนินการเก่ียวกับการต้ังคําขอ การจัดสรร การบริหาร การควบคุม และการ
กํากับดูแลตลอดจนติดตามและประเมินผลการใช*จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําป0ของหน�วยงานใน
สังกัดสํานักงานผู*บัญชาการตํารวจแห�งชาติและสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(ง) ให*คําปรึกษาแนะนําแก�หน�วยงานในสังกัดสํานักงานผู*บัญชาการตํารวจ
แห�งชาติและสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ในการดําเนินงานและงานวิชาการด*านงบประมาณ การเงิน 
และการบัญชี รวมท้ังดําเนินการเก่ียวกับงานข*อมูลข*อสนเทศ และงานฝSกอบรมด*านงบประมาณ 
การเงิน และการบัญชี แก�หน�วยงานในสังกัดสํานักงานผู*บัญชาการตํารวจแห�งชาติและสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ 

(จ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

(๕) สํานักงานกฎหมายและคดี มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของ
สํานักงานกฎหมายและคดีและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) ให*คําปรึกษา และให*ความเห็นทางกฎหมายเก่ียวกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ และคําสั่งของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(ค) ศึกษา วิเคราะหH และดําเนินการปรับปรุงแก*ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข*อบังคับ ประกาศ และคําสั่งของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(ง) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความรับผิดทาง
แพ�งและทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยู�ในอํานาจหน*าท่ีของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาและส�งเสริมงานสอบสวนของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ 

(ฉ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

(๖) สํานักงานคณะกรรมการข*าราชการตํารวจ มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของ
สํานักงานคณะกรรมการข*าราชการตํารวจและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการข*าราชการตํารวจ
และตามท่ีคณะกรรมการข*าราชการตํารวจมอบหมาย 

(ค) พิจารณาเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการข*าราชการตํารวจหรือ
อนุกรรมการคณะกรรมการข*าราชการตํารวจเก่ียวกับการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออก
จากราชการของข*าราชการตํารวจ 

(ง) พิจารณาเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการข*าราชการตํารวจหรือ
อนุกรรมการคณะกรรมการข*าราชการตํารวจเก่ียวกับการแก*ไขวันเดือนป0เกิดในทะเบียนประวัติและ
การควบคุมเกษียณอายุของข*าราชการตํารวจ 

(จ) พิจารณาเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการข*าราชการตํารวจหรือ
อนุกรรมการคณะกรรมการข*าราชการตํารวจเก่ียวกับการอุทธรณHหรือร*องทุกขHของข*าราชการตํารวจ 
พนักงานราชการและลูกจ*างในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(ฉ) พิจารณาเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการข*าราชการตํารวจหรือ
อนุกรรมการคณะกรรมการข*าราชการตํารวจเก่ียวกับการให*คําปรึกษา วินิจฉัยป3ญหา การออกกฎ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ระเบียบ ข*อบังคับ ข*อกําหนด ประกาศ มติของคณะกรรมการข*าราชการตํารวจเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลและประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของข*าราชการตํารวจ 

(ช) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

(๗) สํานักงานจเรตํารวจ มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของ
สํานักงานจเรตํารวจและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการด*านการปTองกันและปราบปรามการ
สืบสวน การสอบสวน การจราจร การบริการสังคม และด*านอ่ืน ๆ ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ
ตามท่ีได*รับมอบหมาย 

(ค) ดําเนินการเก่ียวกับการรับเร่ืองร*องเรียนหรือร*องทุกขHข*าราชการตํารวจ 
พนักงานราชการ และลูกจ*างในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และดําเนินการสืบสวนสอบสวนข*อเท็จจริง
ตามอํานาจหน*าท่ี 

(ง) ให*คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของข*าราชการตํารวจ จัดทําคู�มือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ และสอดส�องดูแล
การรักษาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(จ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

(๘) สํานักงานตรวจสอบภายใน มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของ
สํานักงานตรวจสอบภายในและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบภายในหน�วยงานต�าง ๆ ของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ หรือคําสั่งใดท่ีกําหนดให*เป/น
หน*าท่ีของผู*ตรวจสอบภายใน รวมท้ังมีสิทธิและอํานาจในการเข*าถึงข*อมูล เอกสาร และหลักฐานต�าง 
ๆ ตลอดจนบุคลากรและทรัพยHสินท่ีเก่ียวข*องกับการปฏิบัติงาน 

(ค) ให*คําปรึกษาต�อผู*บริหารและผู* ท่ีเก่ียวข*อง เพ่ือให*สํานักงานตํารวจ
แห�งชาติมีการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานผลการตรวจสอบและให*
ข*อมูลเชิงวิเคราะหHประเมินผล ให*ความคิดเห็น ข*อเสนอแนะ และแนวทางแก*ไข 

(ง) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

(๙) กองบัญชาการตํารวจนครบาล มีอํานาจหน*าท่ีในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพ้ืนท่ีการปกครอง ดังต�อไปน้ี 

(ก) กําหนดยุทธศาสตรH วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนําและ
เสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของกองบัญชาการตํารวจนครบาลและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคHพระมหากษัตริยH พระราชินี พระรัชทายาท 
ผู*สําเร็จราชการแทนพระองคH พระบรมวงศานุวงศH ผู*แทนพระองคH และพระราชอาคันตุกะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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(ค) บูรณาการร�วมกับหน�วยงานตํารวจหรือหน�วยงานอ่ืนท่ีมีความสัมพันธH
เก่ียวข*องในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

(ง) ดําเนินการเก่ียวกับการปTองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษา
ความสงบเรียบร*อย และการให*ความปลอดภัยแก�บุคคลสําคัญ ประชาชน ตลอดจนการให*บริการ
ช�วยเหลือประชาชน 

(จ) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมาย
อ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญา 

(ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
(ช) ส�งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการบรรเทาสาธารณภัย 
(ซ) ดําเนินการเก่ียวกับการจราจร 
(ฌ) ส�งเสริมและสนับสนุนให*ท*องถ่ินหรือชุมชนมีส�วนร�วมในกิจการตํารวจ

เพ่ือปTองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร*อยและรักษา
ความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมและความต*องการของแต�ละพ้ืนท่ี 

(ญ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

(๑๐) - (๑๘) ตํารวจภูธรภาค ๑ - ๙ มีอํานาจหน*าท่ีในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพ้ืนท่ีการปกครอง ดังต�อไปน้ี 

(ก) กําหนดยุทธศาสตรH วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนําและ
เสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของตํารวจภูธรภาคและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคHพระมหากษัตริยH พระราชินี พระรัชทายาท 
ผู*สําเร็จราชการแทนพระองคH พระบรมวงศานุวงศH ผู*แทนพระองคH และพระราชอาคันตุกะ 

(ค) บูรณาการร�วมกับหน�วยงานตํารวจหรือหน�วยงานอ่ืนท่ีมีความสัมพันธH
เก่ียวข*องในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

(ง) ควบคุม ตรวจสอบ และแนะนําข*าราชการตํารวจท่ีสังกัดหน�วยงานอ่ืนท่ี
อยู�ในพ้ืนท่ีให*เป/นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห�งชาติและสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติตลอดจนให*มีอํานาจยับย้ังการกระทําใด ๆ ของข*าราชการตํารวจท่ีสังกัดหน�วยงานอ่ืนในเขต
อํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนท่ีการปกครองท่ีขัดต�อกฎหมาย ระเบียบ ข*อบังคับ หรือคําสั่งของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติไว*ช่ัวคราว แล*วรายงานสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑHและ
วิธีการท่ีผู*บัญชาการตํารวจแห�งชาติกําหนด 

(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการปTองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษา
ความสงบเรียบร*อย และการให*ความปลอดภัยแก�บุคคลสําคัญ ประชาชน ตลอดจนการให*บริการ
ช�วยเหลือประชาชน 

(ฉ) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมาย
อ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาตามท่ีได*รับมอบหมาย 

(ช) ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
(ซ) ส�งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการบรรเทาสาธารณภัย 
(ฌ) ดําเนินการเก่ียวกับการจราจร 
(ญ) ดําเนินการเก่ียวกับการสรรหาบุคคลเพ่ือเข*ารับราชการตํารวจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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(ฎ) ดําเนินการวิเคราะหHค*นหาความจําเป/นในการฝSกอบรม การสร*างและ
พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน จัดฝSกอบรมก�อนเข*ารับราชการตํารวจ และจัดฝSกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพของข*าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ*างในสังกัด 

(ฏ) ดําเนินการเก่ียวกับการฝSกอบรมให*กับเจ*าหน*าท่ีในหน�วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการปTองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร*อยและ
รักษาความปลอดภัยในกิจการของตํารวจ 

(ฐ) ส�งเสริมและสนับสนุนให*ท*องถ่ินหรือชุมชนมีส�วนร�วมในกิจการของตํารวจ
เพ่ือปTองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร*อยและรักษา
ความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมและความต*องการของแต�ละพ้ืนท่ี 

(ฑ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

(๑๙) ศูนยHปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต* มีอํานาจหน*าท่ีในเขตอํานาจ
การรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนท่ีการปกครอง ดังต�อไปน้ี 

(ก) กําหนดยุทธศาสตรH วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนําและ
เสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของศูนยHปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต*และ
หน�วยงานในสังกัด 

(ข) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคHพระมหากษัตริยH พระราชินี พระรัชทายาท 
ผู*สําเร็จราชการแทนพระองคH พระบรมวงศานุวงศH ผู*แทนพระองคH และพระราชอาคันตุกะ 

(ค) บูรณาการร�วมกับหน�วยงานตํารวจหรือหน�วยงานอ่ืนท่ีมีความสัมพันธH
เก่ียวข*องในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

(ง) ควบคุม ตรวจสอบ และแนะนําข*าราชการตํารวจท่ีสังกัดหน�วยงานอ่ืนท่ี
อยู�ในพ้ืนท่ีให*เป/นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห�งชาติและสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติตลอดจนให*มีอํานาจยับย้ังการกระทําใด ๆ ของข*าราชการตํารวจท่ีสังกัดหน�วยงานอ่ืนในเขต
อํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนท่ีการปกครองท่ีขัดต�อกฎหมาย ระเบียบ ข*อบังคับ หรือคําสั่งของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติไว*ช่ัวคราว แล*วรายงานสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑHและ
วิธีการท่ีผู*บัญชาการตํารวจแห�งชาติกําหนด 

(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการปTองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษา
ความสงบเรียบร*อย และการให*ความปลอดภัยแก�บุคคลสําคัญ ประชาชน ตลอดจนการให*บริการ
ช�วยเหลือประชาชน 

(ฉ) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมาย
อ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาตามท่ีได*รับมอบหมาย 

(ช) ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
(ซ) ส�งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการบรรเทาสาธารณภัย 
(ฌ) ดําเนินการเก่ียวกับการจราจร 
(ญ) ดําเนินการเก่ียวกับการสรรหาบุคคลเพ่ือเข*ารับราชการตํารวจ 
(ฎ) ดําเนินการวิเคราะหHค*นหาความจําเป/นในการฝSกอบรม การสร*างและ

พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน จัดฝSกอบรมก�อนเข*ารับราชการตํารวจ และจัดฝSกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพของข*าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ*างในสังกัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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(ฏ) ดําเนินการเก่ียวกับการฝSกอบรมให*กับเจ*าหน*าท่ีในหน�วยงานของรัฐ
และภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการปTองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร*อย
และรักษาความปลอดภัยในกิจการของตํารวจ 

(ฐ) ส�งเสริมและสนับสนุนให*ท*องถ่ินหรือชุมชนมีส�วนร�วมในกิจการของ
ตํารวจเพ่ือปTองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร*อยและ
รักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมและความต*องการของแต�ละพ้ืนท่ี 

(ฑ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

(๒๐) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของ
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคHพระมหากษัตริยH พระราชินี พระรัชทายาท 
ผู*สําเร็จราชการแทนพระองคH พระบรมวงศานุวงศH ผู*แทนพระองคH และพระราชอาคันตุกะ 

(ค) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมาย
อ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาท่ัวราชอาณาจักรหรือตามท่ีได*รับมอบหมาย รวมท้ังปฏิบัติงาน
ทะเบียนตามอํานาจหน*าท่ีที่กฎหมายกําหนด 

(ง) ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร*อย การให*ความปลอดภัย
แก�บุคคลสําคัญและประชาชน การปTองกันและปราบปรามอาชญากรรม และการกระทําความผิดท่ี
เป/นภัยกับความม่ันคงของประเทศ 

(จ) ช�วยเหลือ อํานวยความสะดวก และให*ความปลอดภัยแก�นักท�องเท่ียว 
(ฉ) ควบคุม จัดการจราจร ช�วยเหลืออํานวยความสะดวก และให*บริการบน

ทางหลวงและทางพิเศษต�าง ๆ 
(ช) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 
(๒๑) กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 

(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของ
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอ่ืน
อันเป/นความผิดเก่ียวกับยาเสพติด และกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาท่ัวราชอาณาจักร 

(ค) ดําเนินการเพ่ือให*มีการยึดหรืออายัดทรัพยHสินตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
การยึดหรืออายัดทรัพยHสินท่ีได*มาเน่ืองจากการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

(ง) ปTองกันและปราบปรามยาเสพติดท่ัวราชอาณาจักร 
(จ) ประสานความร�วมมือกับหน�วยงานของรัฐหรือองคHกรอ่ืนท่ีเก่ียวข*องกับ

งานปTองกันและปราบปรามยาเสพติดท้ังในประเทศและต�างประเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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(๒๒) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาลและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคHพระมหากษัตริยH พระราชินี พระรัชทายาท 
ผู*สําเร็จราชการแทนพระองคH พระบรมวงศานุวงศH ผู*แทนพระองคH และพระราชอาคันตุกะ 

(ค) ดําเนินการเก่ียวกับการข�าวกรองบุคคลหรือกลุ�มบุคคลท่ีมีพฤติการณH
เป/นภัยต�อความม่ันคงของประเทศ 

(ง) ดําเนินการเก่ียวกับงานดําเนินกรรมวิธีข�าวกรองให*สํานักงานตํารวจ
แห�งชาติและเป/นศูนยHกลางในการบูรณาการการปฏิบัติตามยุทธศาสตรHความม่ันคงแห�งชาติของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(จ) ดําเนินการเก่ียวกับงานด*านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสําคัญ
และสถานท่ีที่เก่ียวข*องกับความม่ันคงของประเทศ 

(ฉ) ดําเนินการตามกฎหมายว�าด*วยสัญชาติ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*องกับ
ความม่ันคงของประเทศตามอํานาจหน*าท่ี 

(ช) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิชาการ งานมาตรฐานการข�าว และงาน
ฝSกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในด*านการข�าวของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(ซ) ดําเนินการเก่ียวกับงานสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล 

(ฌ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

(๒๓) สํานักงานตรวจคนเข*าเมือง มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของ
สํานักงานตรวจคนเข*าเมืองและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย
ว�าด*วยคนเข*าเมือง กฎหมายว�าด*วยการทะเบียนคนต�างด*าว กฎหมายว�าด*วยการปTองกันและ
ปราบปรามการค*ามนุษยHและกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาท่ัวราชอาณาจักร 

(ค) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

(๒๔) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคHพระมหากษัตริยH พระราชินี พระรัชทายาท 
ผู*สําเร็จราชการแทนพระองคH พระบรมวงศานุวงศH ผู*แทนพระองคH และพระราชอาคันตุกะ 

(ค) ปฏิบัติงานถวายความปลอดภัยด*านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและท่ี
ประทับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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(ง) รักษาความสงบเรียบร*อย ความปลอดภัยของบุคคลสําคัญ ประชาชน
และความม่ันคงปลอดภัยตามแนวชายแดน 

(จ) พัฒนาและช�วยเหลือประชาชนเพ่ือความม่ันคงของชาติ และงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

(ฉ) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมาย
อ่ืนตามท่ีได*รับมอบหมาย 

(ช) ดําเนินการเก่ียวกับการสรรหาบุคคลเพ่ือเข*ารับราชการตํารวจ 
(ซ) ดําเนินการวิเคราะหHค*นหาความจําเป/นในการฝSกอบรม การสร*างและ

พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน จัดฝSกอบรมก�อนเข*ารับราชการตํารวจ และจัดฝSกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพของข*าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ*างในสังกัด 

(ฌ) ดําเนินการเก่ียวกับการฝSกอบรมให*กับเจ*าหน*าท่ีในหน�วยงานของรัฐ
และภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการปTองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร*อย
และรักษาความปลอดภัยในกิจการของตํารวจ 

(ญ) ส�งเสริมและสนับสนุนให*ท*องถ่ินหรือชุมชนมีส�วนร�วมในกิจการของ
ตํารวจเพ่ือปTองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร*อยและ
รักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมและความต*องการของแต�ละพ้ืนท่ี 

(ฎ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

(๒๕) สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของ
สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจําและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคHพระมหากษัตริยH พระราชินี พระรัชทายาท 
ผู*สําเร็จราชการแทนพระองคH พระบรมวงศานุวงศH ผู*แทนพระองคH และพระราชอาคันตุกะ 

(ค) ปฏิบัติงานตามพระราชประสงคH 
(ง) ดําเนินการเก่ียวกับการพิทักษHรักษาความปลอดภัยในราชสํานัก 
(จ) ปฏิบัติงานในภารกิจถวายความปลอดภัยตามที่ได*รับมอบหมาย

จากสมุหราชองครักษH 
(ฉ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 
(๒๖) สํานักงานพิสูจนHหลักฐานตํารวจ มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 

(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของ
สํานักงานพิสูจนHหลักฐานตํารวจและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) ดําเนินการเก่ียวกับการพิสูจนHหลักฐาน วิทยาการตํารวจ การตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุ การถ�ายรูป การทะเบียนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารบบลายพิมพHน้ิวมือ และ
การตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดของผู*ต*องหาและบุคคลท่ัวราชอาณาจักรเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของหน�วยงานอ่ืน ๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(ค) ดําเนินการเก่ียวกับงานตรวจพิสูจนHเอกลักษณHบุคคล และการส�งกลับใน
กรณีเหตุวินาศภัยหรือเหตุพิเศษอ่ืน 

(ง) ดําเนินการเก่ียวกับงานฐานข*อมูลวัตถุระเบิด รวมท้ังสนับสนุนด*าน
วิชาการการตรวจพิสูจนH วิเคราะหH เก็บกู* และทําลายวัตถุระเบิด เฉพาะกรณีที่มีลักษณะพิเศษ 

(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการฝSกอบรมงานด*านพิสูจนHหลักฐาน และงานด*าน
วิทยาการตํารวจของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(ฉ) ประสานความร�วมมือกับหน�วยงานของรัฐหรือองคHกรอ่ืนท่ีเก่ียวข*องกับ
งานพิสูจนHหลักฐาน และงานวิทยาการตํารวจท้ังในประเทศและต�างประเทศ 

(ช) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

(๒๗) สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของ
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(ค) ศึกษา วิเคราะหH วิจัย และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สร*างมาตรฐานด*านคอมพิวเตอรHและเคร่ืองมือสื่อสาร ตลอดจนฝSกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให*แก�ข*าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ*างในสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ 

(ง) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบการกระทําผิดกฎหมายโดยใช*
เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(จ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

(๒๘) กองบัญชาการศึกษา มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของ
กองบัญชาการศึกษาและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) วางระบบและมาตรฐานการสรรหาบุคคลเข*ารับราชการตํารวจให*กับ
หน�วยงานต�าง ๆ ตลอดจนกํากับดูแลให*เป/นไปตามมาตรฐาน 

(ค) ดําเนินการเก่ียวกับการสรรหาบุคคลเพ่ือเข*ารับราชการตํารวจ 
(ง) ศึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการพัฒนา

ข*าราชการตํารวจเพ่ือกําหนดทิศทางและมาตรฐานเป/นเกณฑHให*หน�วยงานต�าง ๆ ยึดถือปฏิบัติ 
(จ) ดําเนินการวิเคราะหHค*นหาความจําเป/นในการฝSกอบรม การสร*างและ

พัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนการสอน จัดฝSกอบรม
ก�อนเข*ารับราชการตํารวจ และจัดฝSกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของข*าราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการและลูกจ*างในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
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(ฉ) ศึกษา วิเคราะหH และส�งเสริมมาตรฐานทางวิชาการเก่ียวกับเน้ือหาของ
หลักสูตร ระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการเรียนการสอน และฝSกอบรมบุคลากรท่ีทําหน*าท่ีสอนฝSกอบรม 
และผู*เข*ารับการศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนามาตรฐานทางด*านวิชาการของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
รวมท้ังการติดตามประเมินผลการศึกษาอบรมของหน�วยงานอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(ช) ดําเนินการส�งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข*าราชการตํารวจ 
(ซ) ดําเนินการเก่ียวกับการฝSกอบรมให*กับภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือ

สนับสนุนการปTองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร*อย และรักษาความ
ปลอดภัยในกิจการของตํารวจ 

(ฌ) ประสานความร�วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองคHกรอ่ืนท้ังในประเทศ
และต�างประเทศ เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาและฝSกอบรมข*าราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการและลูกจ*างในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(ญ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

(๒๙) โรงเรียนนายร*อยตํารวจ มีอํานาจหน*าท่ีตามกฎหมายว�าด*วยโรงเรียนนาย
ร*อยตํารวจ 

(๓๐) โรงพยาบาลตํารวจ มีอํานาจหน*าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(ก) เป/นฝQายอํานวยการด*านยุทธศาสตรHให*สํานักงานตํารวจแห�งชาติในการ

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให*คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ีของ
โรงพยาบาลตํารวจและหน�วยงานในสังกัด 

(ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานด*านการแพทยHของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
(ค) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเคราะหHวิจัยทางการแพทยH 
(ง) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติเวช การชันสูตรพลิกศพ การตรวจพิสูจนHและ

ค*นคว*าหาหลักฐานซึ่งเก่ียวกับหลักวิชาแพทยH และนิติเวชศาสตรHในบุคคลท่ีมีชีวิต ศพ เศษหรือส�วน
ของศพ 

(จ) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลตามความจําเป/นของ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 

(ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับการฝSกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการสาธารณสุข
ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน 

(ช) ให*การรักษาพยาบาลข*าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ*างใน
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ รวมท้ังบุคคลในครอบครัว และประชาชน 

(ซ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องหรือท่ีได*รับมอบหมาย 

 
มาตรา ๖  ให*นายกรัฐมนตรีเป/นผู*ประกาศกําหนดหน�วยงานและเขตอํานาจการ

รับผิดชอบหรือเขตพ้ืนท่ีการปกครองของส�วนราชการตามมาตรา ๔ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๗  ในระหว�างท่ียังไม�ได*ประกาศกําหนดหน�วยงานและเขตอํานาจการ
รับผิดชอบหรือเขตพ้ืนท่ีการปกครองของส�วนราชการตามมาตรา ๖ ให*นําพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง และประกาศท่ีใช*อยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใช*บังคับมาใช*บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป/นการสมควรปรับปรุงการ
แบ�งส�วนราชการและกําหนดอํานาจหน*าท่ีของแต�ละส�วนราชการในสํานักงานตํารวจแห�งชาติเสียใหม�
ให*เหมาะสมกับสภาพของงานและเน่ืองจากมาตรา ๑๐ แห�งพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๗ บัญญัติให*การแบ�งส�วนราชการของสํานักงานผู*บัญชาการตํารวจแห�งชาติเป/นกองบัญชาการ
หรือการจัดต้ังกองบัญชาการในสํานักงานตํารวจแห�งชาติให*ตราเป/นพระราชกฤษฎีกาโดยให*กําหนด
อํานาจหน*าท่ีของแต�ละส�วนราชการไว*ในพระราชกฤษฎีกาด*วย  จึงจําเป/นต*องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูวนนทH/ผู*จัดทํา 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 
พัสสน/ผู*ตรวจ 

๑๗ กุมภาพันธH ๒๕๕๔ 

 
 


