
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่าง

อ่ืนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่าง

อ่ืนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๓) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่าง

อ่ืนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
ข้อ ๒  ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ แบ่งเป็น ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการ 
(ก) สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ แบ่งเป็นดังนี้ 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) กองยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) กลุ่มงานวิเคราะห์และกําหนดยุทธศาสตร์ 
๓) กลุ่มงานแผนทางการบริหาร 
๔) กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
๕) กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๖) กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง 

(๓) กองแผนงานอาชญากรรม ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
๓) กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ 
๔) กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๕) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล 

(๔) กองแผนงานกิจการพิเศษ ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๖๖ ก/หน้า ๑/๗ กันยายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒) กลุ่มงานกิจการพิเศษ 
๓) กลุ่มงานความมั่นคง 
๔) กลุ่มงานจราจร 
๕) กลุ่มงานบริการประชาชน 
๖) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล 

(๕) กองวิจัย ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย 
๓) - ๕) กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล ๑ - ๓ 

(ข) สํานักงานส่งกําลังบํารุง แบ่งเป็นดังนี้ 
(๑) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด้วย 

๑) ฝ่ายธุรการและกําลังพล 
๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
๓) ฝ่ายวิเคราะห์ ควบคุมงบประมาณ และมาตรฐานพัสดุ 
๔) ฝ่ายนิติการ 
๕) ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖) ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกําลังบํารุง 

(๒) กองพลาธิการ ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) - ๔) ฝ่ายพลาธิการ ๑ - ๓ 

(๓) กองโยธาธิการ ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) - ๔) ฝ่ายโยธาธิการ ๑ - ๓ 
๕) กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ 

(๔) กองสรรพาวุธ ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) - ๔) ฝ่ายสรรพาวุธ ๑ - ๓ 

(ค) สํานักงานกําลังพล แบ่งเป็นดังนี้ 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(๓) กองอัตรากําลัง ประกอบด้วย 

๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) - ๓) ฝ่ายวิเคราะห์ตําแหน่ง ๑ - ๒ 
๔) ฝ่ายมาตรฐานตําแหน่ง 
๕) ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจําตําแหน่ง 
๖) ฝ่ายควบคุมอัตรากําลัง 
๗) กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน 

(๔) กองทะเบียนพล ประกอบด้วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) ฝ่ายประวัติบุคคล 
๓) ฝ่ายแต่งต้ัง 
๔) ฝ่ายบรรจุ 
๕) ฝ่ายความชอบ 
๖) ฝ่ายประเมินบุคคล 

(๕) กองสวัสดิการ ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) ฝ่ายการจัดสวัสดิการ 
๓) ฝ่ายสวัสดิการการเงิน 
๔) ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก 
๕) ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
๖) ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ 
๗) ฝ่ายดนตรี 
๘) ฝ่ายกีฬา 
๙) กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ 

(ง) สํานักงานงบประมาณและการเงิน แบ่งเป็นดังนี้ 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน 
(๓) กองงบประมาณ ประกอบด้วย 

๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณภาพรวม 
๓) - ๗) ฝ่ายงบประมาณ ๑ - ๕ 
๘) ฝ่ายวิชาการ 

(๔) กองการเงิน ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) - ๗) ฝ่ายการเงิน ๑ - ๖ 

(๕) กองบัญชี ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) - ๔) ฝ่ายบัญชี ๑ - ๓ 

(จ) สํานักงานกฎหมายและคดี แบ่งเป็นดังนี้ 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) กองกฎหมาย ประกอบด้วย 

๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) กลุ่มงานวิชาการ 
๓) กลุ่มงานระเบียบการตํารวจ 
๔) กลุ่มงานกฎหมาย 
๕) กลุ่มงานสัญญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๖) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
๗) กลุ่มงานประสานงานรัฐสภา 
๘) ฝ่ายห้องสมุด 

(๓) กองคดีอาญา ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) - ๕) กลุ่มงานตรวจสอบสํานวน ๑ - ๔ 
๖) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญคดีอาญา 

(๔) กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) กลุ่มงานคดีปกครอง 
๓) กลุ่มงานคดีแพ่ง 
๔) กลุ่มงานที่ปรึกษา 

(๕) สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) - ๓) กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน ๑ - ๒ 
๔) - ๕) กลุ่มงานวิชาการ ๑ - ๒ 

(๖) ส่วนตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณ์และฎีกา ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) ฝ่ายตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณ์ 
๓) ฝ่ายตรวจสอบสํานวนคดีฎีกา 

(ฉ) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ แบ่งเป็นดังนี้ 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ ประกอบด้วย 

๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) - ๓) ฝ่ายการประชุม ๑ - ๒ 
๔) - ๕) ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล ๑ - ๒ 
๖) ฝ่ายทะเบียนประวัติ 
๗) ฝ่ายนิติการ 

(๓) กองมาตรฐานวินัย ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) - ๓) กลุ่มงานพิจารณา ๑ - ๒ 

(๔) กองอุทธรณ์ ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) - ๓) กลุ่มงานพิจารณา ๑ - ๒ 

(๕) กองร้องทุกข์ ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) - ๓) กลุ่มงานพิจารณา ๑ - ๒ 

(ช) สํานักงานจเรตํารวจ แบ่งเป็นดังนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายธุรการและกําลังพล 
๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
๓) ฝ่ายส่งกําลังบํารุง 
๔) ฝ่ายติดตามประเมินผล 
๕) ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
๖) ศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(๒) - (๑๑) กองตรวจราชการ ๑ - ๑๐ แต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) - ๓) ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ ๑ - ๒ 

(ซ) สํานักงานตรวจสอบภายใน แบ่งเป็นดังนี้ 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) กลุ่มงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน 
(๓) กองตรวจสอบภายใน ๑ ประกอบด้วย 

๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) - ๕) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๑ - ๔ 
๖) ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ 

(๔) - (๕) กองตรวจสอบภายใน ๒ - ๓ แต่ละหน่วยงานประกอบด้วย 
๑) ฝ่ายอํานวยการ 
๒) - ๔) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๑ - ๓ 
๕) ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ 

๑.๒ ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองบังคับการ 
(ฌ) สํานักงานเลขานุการตํารวจแห่งชาติ ประกอบด้วย 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๓) ฝ่ายสารบรรณ ๑ - ๒ 
(๔) ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ 
(๕) กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ 

(ญ) กองการต่างประเทศ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๔) ฝ่ายตํารวจสากลและประสานงานภูมิภาค ๑ - ๓ 
(๕) ฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ 
(๖) ฝ่ายสนธิสัญญาและกฎหมาย 
(๗) ฝ่ายพิธีการและการรับรอง 
(๘) กลุ่มงานแปลและล่าม 

(ฎ) กองสารนิเทศ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) ฝ่ายเฝ้าฟัง วิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน 
(๓) ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ 
(๕) ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ 
(๖) ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ 

(ฏ) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) ฝ่ายการประชุม 
(๓) ฝ่ายนิติการ 
(๔) ฝ่ายนโยบายพัฒนาองค์กรและการบริหาร 
(๕) ฝ่ายนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

(ฐ) กองบินตํารวจ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) ฝ่ายสนับสนุน 
(๓) กลุ่มงานการบิน 
(๔) กลุ่มงานช่างอากาศยาน 
(๕) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญช่างอากาศยาน 
(๖) กลุ่มงานวิศวกรรมอากาศยาน 

(ฑ) กองวินัย ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ 
(๓) กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย 

(๒) กองบัญชาการตํารวจนครบาล แบ่งเป็น ดังต่อไปนี้ 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด้วย 

(๑) - (๑๐) ฝ่ายอํานวยการ ๑ - ๑๐ 
(ข) กองบังคับการตํารวจจราจร ประกอบด้วย 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๗) กองกํากับการ ๑ - ๖ 
(๘) กลุ่มงานสอบสวน 

(ค) - (ฎ) กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ - ๙ แต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) กองกํากับการสืบสวนสอบสวน 
(๓) กลุ่มงานสอบสวน 
(๔) สถานีตํารวจนครบาล 

(ฏ) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๕) กองกํากับการสืบสวน ๑ - ๔ 
(๖) กองกํากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ 
(๗) กลุ่มงานสอบสวน 

(ฐ) กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) กองกํากับการสุนัขและม้าตํารวจ 
(๓) กองกํากับการศูนย์รวมข่าว 
(๔) กองกํากับการสายตรวจ 
(๕) กองกํากับการต่อต้านการก่อการร้าย 
(๖) กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด 
(๗) กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล 

(ฑ) กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๓) กองกํากับการอารักขา ๑ - ๒ 
(๔) - (๕) กองกํากับการควบคุมฝูงชน ๑ - ๒ 

(ฒ) กองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี 
(ณ) ศูนย์ฝึกอบรม 

(๓) - (๑๑) ตํารวจภูธรภาค ๑ - ๙ แต่ละหน่วยงานแบ่งเป็น ดังต่อไปนี้ 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด้วย 

(๑) - (๙) ฝ่ายอํานวยการ ๑ - ๙ 
(๑๐) ฝ่ายอํานวยการ ๑๐ ให้มีเฉพาะตํารวจภูธรภาค ๙ 

(ข) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๔) กองกํากับการสืบสวน ๑ - ๓ 
(๕) กองกํากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ 
(๖) กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ 
(๗) กองกํากับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ให้มีเฉพาะ

ตํารวจภูธรภาค ๗ 
(๘) กลุ่มงานสอบสวน 

(ค) ตํารวจภูธรจังหวัด แต่ละหน่วยงานประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) กองกํากับการสืบสวน 
(๓) กลุ่มงานสอบสวน 
(๔) กลุ่มงานจราจร 
(๕) สถานีตํารวจภูธร 

(ง) ศูนย์ฝึกอบรม ให้มีเฉพาะตํารวจภูธรภาค ๑ - ๘ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) ฝ่ายบริการการศึกษา 
(๓) ฝ่ายปกครองและการฝึก 
(๔) กลุ่มงานอาจารย์ 

(๑๒) ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็น ดังต่อไปนี้ 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด้วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) - (๑๐) ฝ่ายอํานวยการ ๑ - ๑๐ 
(ข) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ประกอบด้วย 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๓) กองกํากับการสืบสวน ๑ - ๒ 
(๔) - (๕) กองกํากับการซักถาม ๑ - ๒ 
(๖) กลุ่มงานสอบสวน 

(ค) ตํารวจภูธรจังหวัด แต่ละหน่วยงานประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) กองกํากับการสืบสวน 
(๓) กลุ่มงานสอบสวน 
(๔) กลุ่มงานจราจร 
(๕) สถานีตํารวจภูธร 

(ง) ศูนย์ฝึกอบรม ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) ฝ่ายบริการการศึกษา 
(๓) ฝ่ายปกครองและการฝึก 
(๔) กลุ่มงานอาจารย์ 

(จ) กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ 
(๑๓) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง แบ่งเป็น ดังต่อไปนี้ 

(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด้วย 
(๑) - (๑๐) ฝ่ายอํานวยการ ๑ - ๑๐ 

(ข) กองบังคับการปราบปราม ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๗) กองกํากับการ ๑ - ๖ 
(๘) กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ 
(๙) กลุ่มงานสอบสวน 

(ค) กองบังคับการตํารวจทางหลวง ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๙) กองกํากับการ ๑ - ๘ 
(๑๐) กลุ่มงานถวายความปลอดภัย 
(๑๑) กลุ่มงานสอบสวน 

(ง) กองบังคับการตํารวจรถไฟ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๖) กองกํากับการ ๑ - ๕ 

(จ) กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๗) กองกํากับการ ๑ - ๖ 

(ฉ) กองบังคับการตํารวจน้ํา ประกอบด้วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๔) กองกํากับการ ๑ - ๓ 
(๕) - (๑๒) กองกํากับการ ๔ - ๑๑ 
(๑๓) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ขนาด ๑๑๐ - ๑๘๐ ฟุต 

(ช) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๗) กองกํากับการ ๑ - ๖ 
(๘) กลุ่มงานสอบสวน 

(ซ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
ประกอบด้วย 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๗) กองกํากับการ ๑ - ๖ 
(๘) กลุ่มงานสอบสวน 

(ฌ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ประกอบด้วย 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๖) กองกํากับการ ๑ - ๕ 
(๗) กลุ่มงานสอบสวน 

(ญ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ ประกอบด้วย 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๗) กองกํากับการ ๑ - ๖ 
(๘) กลุ่มงานสอบสวน 

(ฎ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประกอบด้วย 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๕) กองกํากับการ ๑ - ๔ 
(๖) กลุ่มงานสอบสวน 

(ฏ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี ประกอบด้วย 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๔) กองกํากับการ ๑ - ๓ 
(๕) กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี 
(๖) กลุ่มงานสอบสวน 

(๑๔) กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด แบ่งเป็น ดังต่อไปนี้ 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด้วย 

(๑) ฝ่ายธุรการและกําลังพล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
(๓) ฝ่ายส่งกําลังบํารุง 
(๔) ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม 
(๕) ฝ่ายงบประมาณและการเงิน 
(๖) ฝ่ายกฎหมายและวินัย 
(๗) ฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
(๘) ฝ่ายฝึกอบรม 

(ข) - (จ) กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๑ - ๔ แต่ละกองบังคับ
การ ประกอบด้วย 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน 
(๓) - (๕) กองกํากับการ ๑ - ๓ 

(ฉ) กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) กลุ่มงานการข่าว 
(๓) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ช) กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ 
(๑๕) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล แบ่งเป็น ดังต่อไปนี้ 

(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายธุรการและกําลังพล 
(๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
(๓) ฝ่ายส่งกําลังบํารุง 
(๔) ฝ่ายงบประมาณและการเงิน 
(๕) ฝ่ายกฎหมายและวินัย 
(๖) ฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
(๗) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๘) ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล 

(ข) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๑ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๗) กองกํากับการ ๑ - ๖ 

(ค) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๖) กองกํากับการ ๑ - ๕ 

(ง) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๓ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๗) กองกํากับการ ๑ - ๖ 

(จ) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๔ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวความมั่นคงของสถาบัน 
(๓) กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๔) กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางการเมือง 
(๕) กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวการก่อการร้ายสากล 
(๖) กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ 
(๗) กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ 

(ฉ) ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) ฝ่ายจัดการฝึกอบรม 
(๓) ฝ่ายปกครองและกิจกรรม 
(๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

(ช) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญด้านการข่าว 
(๑๖) สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง แบ่งเป็น ดังต่อไปนี้ 

(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด้วย 
(๑) - (๙) ฝ่ายอํานวยการ ๑ - ๙ 

(ข) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๔) กองกํากับการ ๑ - ๓ 

(ค) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 
(๓) ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 
(๔) ฝ่ายตรวจลงตรา ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(๕) ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(๖) กองกํากับการสืบสวนปราบปราม 
(๗) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร 
(๘) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
(๙) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต 
(๑๐) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

(ง) - (ช) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ - ๖ แต่ละกองบังคับการ 
ประกอบด้วย 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) กองกํากับการบริการคนต่างด้าว 
(๓) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมือง 

(ซ) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) - (๔) กองกํากับการ ๑ - ๓ 
(๕) กลุ่มงานสอบสวน 

(ฌ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) ฝ่ายประมวลผลข้อมูล 
(๓) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑๗) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน แบ่งเป็น ดังต่อไปนี้ 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด้วย 

(๑) - (๘) ฝ่ายอํานวยการ ๑ - ๘ 
(ข) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ประกอบด้วย 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๕) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ - ๑๔ 

(ค) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๕) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ - ๒๔ 

(ง) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๕) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ - ๓๔ 

(จ) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๕) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ - ๔๔ 

(ฉ) กองบังคับการฝึกพิเศษ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๑๐) กองกํากับการ ๑ - ๙ 
(๑๑) ศูนย์ฝึกสุนัขตํารวจ 

(ช) กองบังคับการสนับสนุน ประกอบด้วย 
(๑) - (๕) ฝ่ายสนับสนุน ๑ - ๕ 

(ซ) กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๖) กองกํากับการ ๑ - ๕ 

(ฌ) ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 
(๑๘) สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา แบ่งเป็น ดังต่อไปนี้ 

(ก) กองบังคับการอํานวยการถวายความปลอดภัย ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) ฝ่ายแผนถวายความปลอดภัย 
(๓) - (๔) ฝ่ายปฏิบัติการถวายความปลอดภัย ๑ - ๒ 

(ข) ส่วนปฏิบัติการนายตํารวจราชสํานักประจํา ประกอบด้วย 
(๑) - (๕) ชุดปฏิบัติการ ๑ - ๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๙) สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ แบ่งเป็น ดังต่อไปนี้ 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด้วย 

(๑) ฝ่ายธุรการและกําลังพล 
(๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
(๓) ฝ่ายส่งกําลังบํารุง 
(๔) ฝ่ายงบประมาณและการเงิน 
(๕) ฝ่ายกฎหมายและวินัย 
(๖) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ข) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ  
(๒) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
(๓) กลุ่มงานตรวจเอกสาร 
(๔) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน 
(๕) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ 
(๖) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด 
(๗) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง 
(๘) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ 
(๙) กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
(๑๐) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ 

(ค) กองทะเบียนประวัติอาชญากร ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๘) ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑ - ๗ 
(๙) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ 

(ง) - (ฐ) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ - ๑๐ แต่ละหน่วยงานประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
(๓) กลุ่มงานตรวจเอกสาร 
(๔) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน 
(๕) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ 
(๖) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด 
(๗) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง 
(๘) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ 
(๙) กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
(๑๐) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ 
(๑๑) พิสูจน์หลักฐานจังหวัด 

(ฑ) สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) ฝ่ายฝึกอบรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ฝ่ายพัฒนา 
(๔) ฝ่ายปกครอง 
(๕) กลุ่มงานมาตรฐาน 
(๖) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ 
(ฒ) กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
(ณ) ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด 

(๒๐) สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งเป็น ดังต่อไปนี้ 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด้วย 

(๑) - (๔) ฝ่ายอํานวยการ ๑ - ๔ 
(ข) กองตํารวจสื่อสาร ประกอบด้วย 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๘) ฝ่ายการสื่อสาร ๑ - ๗ 
(๙) กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ 
(๑๐) กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

(ค) กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) กลุ่มงานวิจัยพัฒนาและฝึกอบรมทางเทคโนโลยี 
(๓) กลุ่มงานอินเตอร์เน็ต 
(๔) กลุ่มงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 
(๕) กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทําความผิดทางเทคโนโลยี 

(ง) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(๓) กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
(๔) กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
(๕) กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพื่อการบริหาร 

(๒๑) กองบัญชาการศึกษา แบ่งเป็น ดังต่อไปนี้ 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด้วย 
(๑) - (๖) ฝ่ายอํานวยการ ๑ - ๖ 
(๗) ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม 
(ข) สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา 
(๓) - (๔) ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ - ๒ 
(๕) - (๖) ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ - ๒ 
(๗) ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ 
(ค) วิทยาลัยการตํารวจ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
(๓) ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม 
(๔) ฝ่ายวิทยบริการ 
(๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
(ง) กองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) ฝ่ายบริการการฝึกอบรม 
(๓) ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม 
(๔) ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจ 
(จ) กองการสอบ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) ฝ่ายแผนการสอบ 
(๓) ฝ่ายจัดการสอบ 
(๔) ฝ่ายวิชาการสรรหา 
(ฉ) สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดําเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) ฝ่ายวิชาการ 
(๓) ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
(ช) กลุ่มงานอาจารย์ 

(๒๒) โรงเรียนนายร้อยตํารวจ การแบ่งส่วนราชการภายในให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

(๒๓) โรงพยาบาลตํารวจ แบ่งเป็น ดังต่อไปนี้ 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด้วย 

(๑) ฝ่ายธุรการกําลังพล 
(๒) ฝ่ายเวชระเบียน 
(๓) ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
(๔) ฝ่ายส่งกําลังบํารุง 
(๕) ฝ่ายซ่อมบํารุง 
(๖) ฝ่ายกฎหมายและวินัย 
(๗) ฝ่ายงบประมาณ 
(๘) ฝ่ายการเงิน 
(๙) ฝ่ายฝึกอบรม 

(ข) วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ประกอบด้วย 
(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) - (๓) ฝ่ายพัฒนา ๑ - ๒ 
(๔) กลุ่มงานอาจารย์ 

(ค) สถาบันนิติเวชวิทยา ประกอบด้วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล 
(๓) กลุ่มงานตรวจเลือด ชีวเคมี และเขม่าดินปืน 
(๔) กลุ่มงานนิติพยาธิ 
(๕) กลุ่มงานพิเศษ 
(๖) กลุ่มงานพิษวิทยา 

(ง) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
(จ) กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 
(ฉ) กลุ่มงานชีวเคมี 
(ช) กลุ่มงานตา 
(ซ) กลุ่มงานทันตกรรม 
(ฌ) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 
(ญ) กลุ่มงานพยาธิวิทยา 
(ฎ) กลุ่มงานพยาบาล 
(ฏ) กลุ่มงานเภสัชกรรม 
(ฐ) กลุ่มงานโภชนาการ 
(ฑ) กลุ่มงานรังสีวิทยา 
(ฒ) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
(ณ) กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 
(ด) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
(ต) กลุ่มงานศัลยกรรม 
(ถ) กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล 
(ท) กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
(ธ) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 
(น) กลุ่มงานหู คอ จมูก 
(บ) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 
(ป) กลุ่มงานอายุรกรรม 
(ผ) โรงพยาบาลดารารัศมี 
(ฝ) โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า 

 
ข้อ ๓  ส่วนราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑. สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

(๑) สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ 
(ก) ฝ่ายอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกําลังพล งาน
งบประมาณ การเงินและพัสดุ งานยุทธศาสตร์ งานศึกษาอบรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ข) กองยุทธศาสตร์ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการประจําปี และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ 

๒) ประสานและจัดทําแผน แผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ 

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ค) กองแผนงานอาชญากรรม มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาและจัดทําแผนยุทธศาสตร์

ด้านการป้องกันอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ของชาติ 

๒) ดําเนินการวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม และประเมินแนวโน้ม
สถานการณ์อาชญากรรมแต่ละประเภทในภาพรวม และจําแนกตามพื้นที่ตามวงรอบที่สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติกําหนด และเสนอแนวทาง แผน แผนงาน โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์การป้องกันอาชญากรรม การพัฒนา
ระบบและมาตรฐานด้านการป้องกันอาชญากรรม การให้การรับรองมาตรฐานด้านการป้องกัน
อาชญากรรม ด้านการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาระบบงานตํารวจชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาอาชญากรรม 

๔) ส่งเสริมให้มีการจัดระบบงานด้านการป้องกันอาชญากรรมในระดับ
ชุมชนท้องถิ่น และสถานประกอบการ รวมทั้งการจัดระบบการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

๕) จัดให้มีระบบการตรวจสอบมาตรฐานพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในวิชาชีพการป้องกันอาชญากรรม และการรักษาความ
ปลอดภัย 

๖) ให้คําปรึกษา แนะนําแก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
เกี่ยวกับระบบและมาตรฐานการจัดการด้านการป้องกันอาชญากรรม การพัฒนาระบบงานตํารวจ
ชุมชนและการป้องกันอาชญากรรมระดับชุมชน 

๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ง) กองแผนงานกิจการพิเศษ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑ )  เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านกิจการพิเศษ ความม่ันคง การจราจร และการบริการสังคมของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

๒) ดําเนินการวิเคราะห์ปัจจัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงในภาพรวม และจําแนกรายพื้นที่ตามวงรอบที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด 

๓) วางแผนการปฏิบัติด้านกิจการพิเศษ ความม่ันคง ด้านการจราจร 
และการบริการสังคมให้เป็นไปตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และเสนอ
แนวทาง แผน แผนงาน โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์เสริมสร้างความมั่นคง ป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร การพัฒนาระบบและมาตรฐานงานจราจร และการบริการสังคม 

๕) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
ชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคง การจัดการจราจร และการบริการสังคม 

๖) ประสานความร่วมมือกับสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดมาตรฐานการนําเทคโนโลยีและวิทยาการมา
สนับสนุนงานด้านกิจการพิเศษ ความมั่นคง การจราจร และการบริการสังคม 

๗) ให้คําปรึกษา แนะนํา แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เกี่ยวกับระบบและมาตรฐานการจัดการด้านกิจการพิเศษ ความมั่นคง การจราจร และการบริการ
สังคม 

๘) จัดให้มีระบบการตรวจสอบมาตรฐานเจ้าหน้าที่จราจรและส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในวิชาชีพการจราจร และการบริการสังคม 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(จ) กองวิจัย มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค 

ยุทธวิธีตํารวจและวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓) ติดต่อประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) สํานักงานส่งกําลังบํารุง 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกําลังพล งาน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์ งานช่วยอํานวยการ งานเลขานุการ และงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของสํานักงานส่งกําลังบํารุง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน และบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานส่งกําลังบํารุง 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณของสํานักงานส่งกําลังบํารุง 
รวมทั้งการควบคุมงบประมาณและมาตรฐานพัสดุของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ งานวิจัยพัฒนา และงานประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานส่งกําลังบํารุง และ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของสํานักงานส่งกําลังบํารุง 
รวมทั้งงานนิติการที่เกี่ยวข้องกับการส่งกําลังบํารุงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๖) ดําเนินการศึกษาและพัฒนา รวมทั้งจัดทําระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งกําลังบํารุงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๗) ดําเนินการด้านวิชาการและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านส่งกําลัง
บํารุงให้กับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ข) กองพลาธิการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการพัสดุของสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจ

แห่งชาติ ยกเว้นประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และประเภทสรรพาวุธ 
๒ )  ดําเนินการศึกษาการค้นคว้าพัฒนาและสร้างมาตรฐานคุณ

ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ยกเว้นครุภัณฑ์ยุทธภัณฑ์ 
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ค) กองโยธาธิการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๒) ดําเนินการศึกษาพัฒนาและสร้างมาตรฐานรูปแบบรายการและราคา
กลางสิ่งก่อสร้างของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ง) กองสรรพาวุธ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการพัสดุประเภทสรรพาวุธของสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ 
๒) พัฒนาและสร้างมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยุทธภัณฑ์ของ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานและ

พฤติการณ์ แผนประทุษกรรมเกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ใช้ในการกระทําความผิด เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลทาง
วิชาการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) สํานักงานกําลังพล 
(ก) ฝ่ายอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกําลังพล งาน
งบประมาณ การเงินและพัสดุ งานยุทธศาสตร์ งานศึกษาอบรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
สํานักงานกําลังพล 

๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ข) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ หรือคณะทํางานต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๒) ดําเนินการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทั้งระบบ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรในสายงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ค) กองอัตรากําลัง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และกําหนดตําแหน่งของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน และการพัฒนาระบบงานของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา แก้ไขปรับปรุง และตรวจสอบ
มาตรฐานตําแหน่ง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษ และเงินประจําตําแหน่งของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการอัตรากําลัง งานจัดอัตรา งานควบคุม
ตําแหน่งและตัวคนบรรจุจริงของข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง งานลาศึกษาของ
ข้าราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินทุกประเภท และงาน
ควบคุมอัตราเงินเดือนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกระเบียบ หรือประกาศของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ เพื่อกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองตาม
กฎกระทรวงนี้ 

๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ง) กองทะเบียนพล มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานเหรียญชัยสมรภูมิ 

งานควบคุมเกษียณอายุ งานการลา และการให้ออกตามกฎหมายอันมิใช่เนื่องมาจากการกระทําผิด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วินัยของข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติ งานบัตรประจําตัว การบรรจุ 
และการแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลของสํานักงานผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(จ) กองสวัสดิการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจ

แห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์และฌาปนสถานให้กับ

ข้าราชการตํารวจทั้งในและนอกราชการ รวมทั้งครอบครัว 
๓) รับผิดชอบดําเนินการศาสนพิธีและประเพณีไทยให้แก่สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ 
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) สํานักงานงบประมาณและการเงิน 

(ก) ฝ่ายอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกําลังพล งาน

งบประมาณ การเงินและพัสดุ งานยุทธศาสตร์ งานศึกษาอบรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
สํานักงานงบประมาณและการเงิน 

๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ข) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
งบประมาณการเงิน และการบัญชีของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ค) กองงบประมาณ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการต้ังคําขอ จัดสรร การบริหาร การควบคุม 
กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงานผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาติเกี่ยวกับการดําเนินงานงบประมาณ ตลอดจนงานด้าน
วิชาการ และฝึกอบรมด้านงบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ง) กองการเงิน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับงานการเงินของสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ 
๒) ดําเนินการด้านวิชาการและฝึกอบรมด้านการเงินให้หน่วยงานต่าง ๆ 

ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(จ) กองบัญชี มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับงานการบัญชีของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

๒) ดําเนินการด้านวิชาการและฝึกอบรมด้านการบัญชีให้หน่วยงานต่าง 
ๆ ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) สํานักงานกฎหมายและคดี 
(ก) ฝ่ายอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกําลังพล งาน
งบประมาณ การเงินและพัสดุ งานยุทธศาสตร์ งานศึกษาอบรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
สํานักงานกฎหมายและคดี 

๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ข) กองกฎหมาย มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา กฎหมาย 

และระเบียบของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งไม่มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ 
รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ 
โดยเฉพาะการลดขั้นตอนการทําสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒) พิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับซึ่ง
หน่วยงานต่าง ๆ เสนอมายังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่สมาชิกรัฐสภาเสนอ 
หรือส่วนราชการต่าง ๆ ขอให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา 

๔) พิจารณาข้อหารือปัญหาข้อกฎหมาย และระเบียบซึ่งหน่วยงานต่าง 
ๆ หารือมายังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งไม่มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ 

๕) พิจารณาตรวจร่างสัญญา ตลอดจนการให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญา การยกเลิกสัญญา การต่ออายุสัญญา และอื่น ๆ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ที่หน่วยงานต่าง ๆ หารือมายังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๖) งานการประสานงานรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอบกระทู้ถาม และญัตติ
ต่าง ๆ 

๗) ส่งเสริม เผยแพร่ และค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิชาการในหน้าที่ของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๘) ดําเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดกลางของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ค) กองคดีอาญา มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีอาญาที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ 

๒) พิจารณาข้อหารือ ปัญหาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา รวมทั้งเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา 

๓) ศึกษาวิจัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสอบสวนและคดีอาญาที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ง) กองคดีปกครองและคดีแพ่ง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครองและคดีแพ่งที่อยู่ในอํานาจหน้าที่

หรือเกี่ยวข้องกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๒) พิจารณาข้อหารือ ปัญหาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองและคดีแพ่ง รวมทั้งเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองและคดีแพ่ง 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(จ) สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมพนักงานสอบสวน งานส่งเสริม และ

ควบคุมจรรยาบรรณ การประเมินผล การจดทะเบียน การตรวจสอบ การถอดถอนใบประกอบวิชาชีพ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนักงานสอบสวน และงานตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสอบสวน ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการ
สอบสวนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมงานสอบสวนของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓) ศึกษาค้นคว้าและสร้างโปรแกรมมาตรฐานสํานวนการสอบสวนคดี
ประเภทต่าง ๆ ให้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนทั่วประเทศ 

๔) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น 
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และพัฒนางานสอบสวนและ
จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน 

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ฉ) ส่วนตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณ์และฎีกา มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีอุทธรณ์และฎีกาที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๒) พิจารณาข้อหารือ ปัญหาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอุทธรณ์และฎีกา รวมท้ังเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอุทธรณ์และฎีกา 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๖) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ 
(ก) ฝ่ายอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกําลังพล งาน
งบประมาณ การเงินและพัสดุ งานยุทธศาสตร์ งานศึกษาอบรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ 

๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ข) กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ

การวิเคราะห์และกําหนดตําแหน่งของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการจัดระบบการบริหารงานของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๒) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การจัดทํา แก้ไขปรับปรุง และตรวจสอบมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่ม
พิเศษและเงินประจําตําแหน่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๔) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การพัฒนานโยบาย ระบบ หรือมาตรฐานการบริหารงานบุคคล และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของ
ข้าราชการตํารวจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การให้คําปรึกษา วินิจฉัยปัญหา รวมทั้งการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ หรือมติ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

๖) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบ การบริหารงานบุคคล งานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ข้าราชการตํารวจ 

๗) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้คําปรึกษา
เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว 

๘) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ยกเว้นเรื่องการดําเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ และการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ 

๙) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การตรวจสอบคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ ยกเว้นคําสั่งในเรื่องการ
ดําเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ และการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของ
ข้าราชการตํารวจตามระเบียบ ก.ตร. และเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การแก้ไขวันเดือนปีเกิดในทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการตํารวจ 

๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมของ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๒) ดําเนินการเลือก ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนดําเนินงานเกี่ยวกับ
การแต่งต้ังอนุกรรมการ ก.ตร. คณะต่าง ๆ 

๑๓) ดําเนินการและประสานงานคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. 

๑๔) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย 
๑๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ค) กองมาตรฐานวินัย มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การรายงานการดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการตํารวจตามอํานาจ ก.ตร. 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการตํารวจประจํากรม ประจํา
กอง หรือประจําส่วนราชการ 

๓) ดําเนินการและประสานงานคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการ 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมของอนุกรรมการ ก.ตร. ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

๕) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ง) กองอุทธรณ์ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ 

การอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งลงโทษ ปลดออก ไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ การรายงานการ
ดําเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่อุทธรณ์ 

๒) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งลงโทษ ภาคภัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน ที่ผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งลงโทษ และการรายงานการดําเนินการทางวินัยที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่อุทธรณ์ 

๓) ดําเนินการและประสานงานคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. ในส่วนที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์ 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมของอนุกรรมการ ก.ตร. ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

๕) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย 
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(จ) กองร้องทุกข์ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การร้องทุกข์ในกรณีที่ กฎ ก.ตร. กําหนดให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ตร. เกี่ยวกับการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
หรือการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎหมายของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

๒) ดําเนินการและประสานงานคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. ในส่วนที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมของอนุกรรมการ ก.ตร. ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๔) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย 
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(๗) สํานักงานจเรตํารวจ 

(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ 

งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของสํานักงานจเรตํารวจ 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ

สํานักงานจเรตํารวจ 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ 

อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของสํานักงานจเร
ตํารวจ 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานจเรตํารวจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของสํานักงานจเรตํารวจ 
๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน

จเรตํารวจ 
๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานรับเรื่องราวร้องเรียนหรือร้องทุกข์ของ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๘) ดําเนินการจัดระบบด้านการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และ

จรรยาบรรณของข้าราชการตํารวจและให้คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนจัดทําคู่มือและคําอธิบาย
แนวทางปฏิบัติและสอดส่องดูแลการรักษาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ข้าราชการตํารวจ 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ข) - (ฎ) กองตรวจราชการ ๑ - ๑๐ แต่ละหน่วยงานมีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ ด้านการป้องกันปราบปราม 
การสืบสวน การสอบสวน การจราจร และการบริการสังคมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือการร้องทุกข์กล่าวหาว่า
ข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงานตํารวจแห่งชาติทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ และดําเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงตามอํานาจหน้าที่ 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๘) สํานักงานตรวจสอบภายใน 
(ก) ฝ่ายอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกําลังพล งาน
งบประมาณ การเงินและพัสดุ งานยุทธศาสตร์ งานศึกษาอบรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน 

๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ข) กลุ่มงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการด้านวิชาการ ให้คําปรึกษา แนะนํา เผยแพร่ความรู้ และ

พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๒) ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ 

ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ค) - (จ) กองตรวจสอบภายใน ๑ - ๓ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงิน การดําเนินงาน การ
บริหาร การปฏิบัติตามข้อกําหนด และการปฏิบัติตามระบบงานสารสนเทศของหน่วยงานในสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน งาน
โครงการ รวมถึงการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบกรณีที่มีการทุจริต หรือการกระทํา
ที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริต
หรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้นของหน่วยงานในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๙) สํานักงานเลขานุการตํารวจแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการทั่วไปของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและราชการอื่นที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ งานเลขานุการ งานประชุม และ
งานพิธีการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๑๐) กองการต่างประเทศ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) เป็นสื่อกลางการติดต่อ ประสานความร่วมมือ วิเคราะห์และประเมิน

สถานการณ์ และดําเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคีกับตํารวจประเทศ กลุ่มประเทศ 
และองค์การตํารวจสากลในภูมิภาคต่าง ๆ 

๒) ดําเนินการวิเคราะห์ พิจารณา เสนอแนะแนวทาง และท่าทีของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติในการให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงเตรียมการ
ฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปฝึก ศึกษา อบรม หรือปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ 
ติดต่อและประสานงานเพื่อขอรับทุนการศึกษาอบรมในต่างประเทศ 

๓) ให้คําปรึกษาในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติตามสนธิสัญญา 
ข้อตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมถึงการดําเนินการ
ที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อหาสาระ ข้อบทของสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติตลอดจนบันทึกความตกลง หรือเอกสารต่างประเทศอื่น ๆ 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน และประเพณีปฏิบัติ
ทางการฑูต การให้การรับรองการเยือนของบุคคลสําคัญต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติและประเทศไทย 

๕) ดําเนินการแปลสํานวนคดี พยานหลักฐาน ในคดีที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ แปลและร่วมกับฝ่ายอ่ืน ๆ ในการร่างกฎหมาย อนุสัญญา 
พิธีสาร ข้อตกลงและเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนทําหน้าที่ล่ามในกระบวนการสืบสวน สอบสวน 
ดําเนินคดี และการแปลในงานต่าง ๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับระบบการสื่อสารกับองค์การตํารวจสากล ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลและข่าวกรอง รวมทั้งเป็นศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

๗) ดําเนินการด้านการประสานงานประจําในต่างประเทศในเรื่องกิจการ
ตํารวจ 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๑๑) กองสารนิเทศ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ 

ความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับงานสถานีวิทยุกระจายเสียงของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเฝ้าฟัง รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินค่า 
วิเคราะห์ สรุปรายงานข่าวและสถานการณ์ จัดทําสรุปรายงานประจําวัน และรายงานข่าวที่สําคัญ
เร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(๑๒) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายตํารวจ

แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นใด
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติมอบหมาย 

๒) ประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๑๓) กองบินตํารวจ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดอากาศยานถวายเป็นพระราชพาหนะ และ

งานการบินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๒) ปรับปรุง พัฒนา และวางระบบการสรรหาบุคลากรด้านการบินและ

อากาศยานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้มีแผนและวงรอบที่ชัดเจนเป็นระบบ 
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(๑๔) กองวินัย มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวินัยของสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒. กองบัญชาการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานช่วยอํานวยการ 
และงานเลขานุการของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๓ )  ดํ า เนินการ เกี่ ยว กับงานการข่ าว  และงานสถิ ติข้ อมู ลของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ 
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน และจัดทํายุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๘ )  ดํ า เนิ นการ เกี่ ย ว กับงานชุ มชน  มวลชนสั ม พัน ธ์  และงาน
ประชาสัมพันธ์ 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ข) กองบังคับการตํารวจจราจร มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช

ทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น ๆ 

๒) เสนอความเห็นในการวางแผนการจัดการจราจร รวมทั้งประสานงาน 
สนับสนุน ควบคุม กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการเกี่ยวกับงานอํานวยความสะดวก
และงานรักษาความปลอดภัยในด้านการจราจร ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับงานสถิติข้อมูลด้าน
การจราจร 

๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่า
ด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจราจรที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบสวนและเปรียบเทียบปรับในคดีอาญา
ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจราจรที่เกิดขึ้นในเขต
อํานาจการรับผิดชอบ 

๕) เป็นศูนย์รวมข่าวและควบคุมการจราจร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์อุบัติเหตุ และความมึนเมาของผู้
ขับรถ ตลอดจนการตรวจพิสูจน์ก๊าซ ฝุ่น ควัน ละออง เคมี และเสียงของรถ 

๗) ดําเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ และคําแนะนําด้านการจราจร 
๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ค) - (ฎ) กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ - ๙ แต่ละหน่วยงานมีอํานาจ

หน้าที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ดังต่อไปนี้ 
๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช

ทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญของทางราชการและของต่างประเทศ 

๒) รักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสําคัญ 
ประชาชน และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน 

๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด
ทางอาญา 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร 
๘) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ฏ) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช
ทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น ๆ 

๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็น
องค์กรหรือผู้มีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหว่างหลายพื้นที่ 

๔) ดําเนินการด้านกรรมวิธีข่าวกรอง และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมและความมั่นคงในเขตอํานาจการรับผิดชอบ 

๕) สืบสวนสอบสวนคดีอาญา โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เครื่องมือพิเศษ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนให้มีความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือพิเศษ 

๖) ให้คําปรึกษา แนะนําหน่วยงานสืบสวนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล 

๗) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ได้รับมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ฐ) กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช

ทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น ๆ 

๒ )  ป้องกันปราบปรามการก่อจลาจล  การควบคุมฝูงชนในเขต
กรุงเทพมหานครหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการฝึกด้านยุทธวิธีในการปราบปรามในการก่อ
จลาจลและการควบคุมฝูงชน 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจท้องที่และ
หน่วยงานอื่น 

๔) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบ 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสายตรวจออกตรวจ การสืบสวนหาข่าว
เกี่ยวกับแหล่งอาชญากรรม พฤติกรรมทางด้านการก่อความไม่สงบภายใน และรักษาความปลอดภัย
สถานที่สําคัญ 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์และการเก็บกู้วัตถุระเบิด 
๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานต่อต้านการก่อการร้าย การเจรจาต่อรอง

ช่วยเหลือตัวประกันและฝึกด้านยุทธวิธีให้กับตํารวจท้องที่หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
๘) จัดตํารวจม้าถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ตลอดจน

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๙) จัดกําลังสุนัขตํารวจออกปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นในภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

๑๐) ดูแลบํารุงเลี้ยงรักษาม้าและสุนัขตํารวจ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติ
ของหน่วยงานอื่นในภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

๑๑) เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและปฏิบัติควบคุมสั่งการ และสื่อสารข้อมูล 
๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ฑ) กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช
ทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น ๆ 

๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบ 

๓) ควบคุมอํานวยการและพัฒนาเทคนิคยุทธวิธีเกี่ยวกับการควบคุมฝูง
ชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ฒ) กองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ

กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการกระทําผิดต่อเด็กและสตรี 
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ณ) ศูนย์ฝึกอบรม มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) บริหารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน 

๒ )  ผลิตข้าราชการตํารวจชั้นประทวนตามความต้องการของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๓) ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๔) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น 
เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอํานวยความ
ยุติธรรม และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละ
พ้ืนที่ 

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) - (๑๐) ตํารวจภูธรภาค ๑ - ๙ แต่ละหน่วยงานมีอํานาจหน้าที่ในเขตอํานาจ
การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่ปกครอง ดังต่อไปนี้ 

(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานช่วยอํานวยการ 

และงานเลขานุการของตํารวจภูธรภาค 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน และบริหารงานบุคคลของ

ตํารวจภูธรภาค 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการข่าว และงานสถิติข้อมูลของตํารวจภูธร

ภาค 
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ 

อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของตํารวจภูธรภาค 
๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน และจัดทํายุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของตํารวจภูธรภาค รวมท้ังเป็น
ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัด 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของตํารวจภูธรภาค 
๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ และกิจการต่างประเทศของ

ตํารวจภูธรภาค 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๘) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 
งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และงานสวัสดิภาพเด็กและสตรี 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ในตํารวจภูธรภาค ๙ ให้มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรของตํารวจภูธรภาค และดําเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งและการสอบ
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

(ข) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช

ทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น ๆ 

๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็น
องค์กรหรือผู้มีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหว่างหลายพื้นที่ 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําความผิดต่อเด็กและสตรี 
๕) ดําเนินการด้านกรรมวิธีข่าวกรอง และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมและความมั่นคงในเขตอํานาจการรับผิดชอบ 
๖) สืบสวนสอบสวนคดีอาญาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

เครื่องมือพิเศษ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนให้มีความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือพิเศษต่าง ๆ 

๗) ควบคุมและอํานวยการเกี่ยวกับการควบคุมฝูงชน การเจรจาต่อรอง 
และช่วยเหลือตัวประกัน 

๘) ให้คําปรึกษา แนะนําหน่วยงานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธรภาค 
๙) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ในตํารวจภูธรภาค ๗ ให้มีอํานาจหน้าที่อํานวยการ และสนับสนุนการถวาย

อารักขาและถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทน
พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบร้อยบริเวณรอบนอกเขตพระราชฐานและบริเวณที่ประทับ 

(ค) ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ หรือเขต
พ้ืนที่การปกครอง ดังต่อไปนี้ 

๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช
ทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญของทางราชการและของต่างประเทศ 

๒) รักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสําคัญ 
ประชาชน และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด
ทางอาญา 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร 
๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย 
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ง) ศูนย์ฝึกอบรม มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) บริหาร และพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผน และหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และระบบการเรียนการสอน 

๒) ผลิตข้าราชการตํารวจชั้นประทวนตามความต้องการของตํารวจภูธร
ภาค 

๓) ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างของตํารวจภูธรภาค 

๔) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น 
เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอํานวยความ
ยุติธรรม และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละ
พ้ืนที่ 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตําแหน่ง และการสอบ
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๑๑) ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานช่วยอํานวยการ 
งานเลขานุการ และงานสวัสดิการของศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของศูนย์
ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการข่าว งานสถิติข้อมูล และงานวิเทศ
สัมพันธ์ 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งาน
พัสดุ อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของศูนย์
ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน และจัดทํายุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการงานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานใน
สังกัด 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของศูนย์ปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ งานปฏิบัติการ
จิตวิทยา งานประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และงานสวัสดิภาพเด็ก และสตรี 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ข) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ

กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบ 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะ

เป็นองค์กรหรือผู้มีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหว่างหลายพื้นที่ 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําความผิดต่อเด็ก และสตรี 
๔) เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลอาชญากรรมในเขตพื้นที่ 
๕) สืบสวนสอบสวนคดีอาญาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

เครื่องมือพิเศษ และพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนให้มีความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือพิเศษ 

๖) รวบรวมวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรม 
๗) ให้คําปรึกษาและคําแนะนําหน่วยงานสืบสวนในสังกัดศูนย์

ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๘) บูรณาการด้านการข่าวอาชญากรรม 
๙) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ค) ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ หรือ

เขตพื้นที่การปกครอง ดังต่อไปนี้ 
๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระ

รัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญของทางราชการและของต่างประเทศ 

๒) รักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสําคัญ 
ประชาชน และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน 

๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด
ทางอาญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร 
๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย 
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ง) ศูนย์ฝึกอบรม มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) บริหาร และพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผน และหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และระบบการเรียนการสอน 

๒) ผลิตข้าราชการตํารวจชั้นประทวนตามความต้องการของศูนย์
ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓) ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๔) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กร
อ่ืน เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอํานวยความ
ยุติธรรม และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละ
พ้ืนที่ 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งและการสอบ
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(จ) กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระ

รัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญของทางราชการและของต่างประเทศ 

๒) ป้องกันและควบคุมการก่อจลาจล การกระทําของกลุ่มบุคคลอัน
เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย 

๓) ควบคุมและอํานวยการเกี่ยวกับการควบคุมฝูงชน การเจรจาต่อรอง 
และช่วยเหลือตัวประกัน 

๔) สนับสนุนด้านการใช้อาวุธและอุปกรณ์พิเศษในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม 

๕) เป็นศูนย์รับแจ้งข้อมูล เหตุด่วน เหตุร้าย 
๖) ฝึกด้านยุทธวิธีให้กับตํารวจท้องที่หรือหน่วยงานอ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๒) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ 
งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการข่าวและสถิติข้อมูลของกองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลาง 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งาน
พัสดุ อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของ
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการงานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศของ
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

๘ )  ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในอํานาจ
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ข) กองบังคับการปราบปราม มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระ

รัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น ๆ 

๒) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่ว
ราชอาณาจักร รวมทั้งป้องกันปราบปรามการก่อการอาชญากรรมที่ต้องใช้กําลังปฏิบัติการเสริม
จํานวนมาก หรือสนับสนุนการป้องกันปราบปรามการก่อการจลาจล และการควบคุมฝูงชน 

๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย ทรัพย์สิน ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง 
หรืออาวุธสงคราม และความผิดที่มีโทษทางอาญาทั่วราชอาณาจักร หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ค) กองบังคับการตํารวจทางหลวง มีอํานาจหน้าที่ในเขตอํานาจการ
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระ
รัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น ๆ 

๒) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่ว
ราชอาณาจักร 

๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาบนทางหลวงและทางพิเศษต่าง ๆ และความผิดอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องทั่วราชอาณาจักร หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔) อํานวยความสะดวก ให้บริการ และจัดการจราจรบนทางหลวงและ
ทางพิเศษต่าง ๆ 

๕) ควบคุมดูแลการใช้ทางหลวงและทางพิเศษให้เป็นไปตามกฎหมาย 
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ง) กองบังคับการตํารวจรถไฟ มีอํานาจหน้าที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ 

ดังต่อไปนี้ 
๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช

ทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น ๆ 

๒) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่ว
ราชอาณาจักร 

๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาบนขบวนรถไฟ ขบวนรถไฟฟ้า และเขตพื้นที่การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และความผิดอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง 

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(จ) กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว มีอํานาจหน้าที่ในเขตอํานาจการ
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระ
รัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น ๆ 

๒) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่ว
ราชอาณาจักร 

๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร ทั้งในกรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็น
คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว หรือเพื่อการอื่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือในกรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และความผิดอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่อง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๔) ให้ความช่วยเหลือ อํานวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว 

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ฉ) กองบังคับการตํารวจน้ํา มีอํานาจหน้าที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้ 

๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระ
รัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น ๆ 

๒) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่ว
ราชอาณาจักร 

๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตน่านน้ําไทย ท่าเรือชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นอาณาเขตของ
ประเทศไทย รวมทั้งเขตเศรษฐกิจจําเพาะ และในทะเลหลวงเฉพาะเรือไทย และความผิดอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่อง 

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ช )  กอ งบั ง คั บ ก า รปร าบปร ามกา รก ระทํ า ค ว ามผิ ด เ กี่ ย ว กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วราชอาณาจักร 

๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความผิด
อ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ซ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ มี
อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทั่วราชอาณาจักร 

๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับแรงงานและ
การจัดระเบียบสังคม และความผิดอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ฌ) กองบังคับการปราบปรามกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจทั่วราชอาณาจักร 

๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และความผิดอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่อง 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ญ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั่วราชอาณาจักร 

๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตาม
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการทุจริตในวง
ราชการ และความผิดว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือในวงราชการ และความผิดอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่อง 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ฎ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคท่ัวราชอาณาจักร 

๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และความผิดอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งกฎหมายอื่นที่อยู่
ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือตามคําสั่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ฏ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วราชอาณาจักร 

๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และความผิดอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่อง 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๑๓) กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ 
งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการงานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งาน
พัสดุ อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของ
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานป้องกันยาเสพติดของกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศของ
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

๘ )  ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ข) - (จ) กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๑ - ๔ แต่ละ
หน่วยงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั่วราชอาณาจักรตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร 

๓) สืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ฉ) กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการข่าว การวิเคราะห์ข่าว งานสถิติข้อมูล 

การประเมินแนวโน้มสถานการณ์ด้านยาเสพติดของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ช) กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั่วราชอาณาจักรตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
๒) ปฏิบัติการทางยุทธวิธีและสนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีใน

การปราบปรามยาเสพติดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๓) ปฏิบัติการเครื่องมือพิเศษและสนับสนุนเครื่องมือพิเศษให้กับหน่วย

ปฏิบัติต่าง ๆ ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๔) รับผิดชอบกํากับดูแล บํารุงรักษารถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่และ

สนับสนุนรถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(๑๔) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ 

งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งาน

พัสดุ อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกําลังบํารุง งานยานพาหนะ งานสื่อสาร และงานสถานี
วิทยุกระจายเสียงของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล งานวิเคราะห์ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล 

๖ )  ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจประวัติบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งงานตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อประกอบการเดินทางไปต่างประเทศ
ตามท่ีร้องขอ 

๘) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกฎหมายอื่นที่ให้มี
อํานาจหน้าที่ หรือดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงของประเทศ 

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ข) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๑ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานด้านการข่าวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมี

พฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศในเขตอํานาจการรับผิดชอบ 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดําเนินกรรมวิธีข่าวกรอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ค) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าวเฉพาะด้าน ตลอดจนงานการ

ข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้ายสากล งานการข่าวระหว่างประเทศ ตลอดจนการ
ประสานงานการข่าวระหว่างประเทศ 

๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ง) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๓ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระ

รัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ และ
บุคคลสําคัญทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงของประเทศ 

๒) งานต่อต้านข่าวกรอง และงานสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(จ) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๔ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวางแผน กําหนดหัวข้อข่าว รวบรวม 
จัดเก็บวิเคราะห์ ประมวลผล และประเมินสถานการณ์ข่าวกรอง รวมถึงงานการผลิต และกระจายข่าว
กรองของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ฉ) ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ งานมาตรฐานการข่าว และงาน

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการข่าวของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ช) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญด้านการข่าว มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนา และวิเคราะห์องค์ความรู้ 
วิทยาการและพัฒนาการสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการข่าว 

๒) รวบรวมและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ และจัดทําข้อสรุป
เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการข่าว 

๓) เป็นวิทยากรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้านการข่าว 
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(๑๕) สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ 
งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งาน
พัสดุ อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสาร ของสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร์ 
แผนงานโครงการ งานวิจัย และงานประเมินผลของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของสํานักงานตรวจคน
เข้าเมือง 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ และกิจการต่างประเทศของ
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ข) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการ

ทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือตามที่สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติกําหนด 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคน
เข้าเมือง 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ค) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานกรุงเทพ 
และท่าอากาศยานแห่งอื่น หรือตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด 

๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ง) - (ช) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ - ๖ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการ

ทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือตามที่สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติกําหนด 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับคนต้องห้าม งานส่งกลับ และงานห้องกัก 
ตลอดจนกํากับดูแลการปฏิบัติงานของแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ซ) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับคนต้องห้าม งานส่งกลับ และงานห้องกัก 

ตลอดจนกํากับดูแลการปฏิบัติงานของแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง 
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
(ฌ )  ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง มี อํานาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
๒) ส่งเสริมประสานงาน เผยแพร่ ให้คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ และการบริหารงานของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
๓) เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

หน่วยงานในสังกัด 
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(๑๖) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ 

งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการข่าว และยุทธการด้านการรักษาความ

มั่นคง และการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํายุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 

งบประมาณ งานสถิติ งานวิจัย และงานประเมินผลของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชายแดน 
๖ )  ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งและการ
สอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

๘) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน 
๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการศึกษาของเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดารไกลคมนาคม ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดน 
๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ข) - (จ) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ - ๔ แต่ละ

หน่วยงาน มีอํานาจหน้าที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระ

รัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น ๆ 

๒) รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยตามแนว
ชายแดน รวมทั้งการเก็บกู้วัตถุระเบิดตามท่ีมีการร้องขอ 

๓) พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ 
๔) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย

ว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ฉ) กองบังคับการฝึกพิเศษ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) บริหารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน 

๒ )  ผลิตข้าราชการตํารวจชั้นประทวนตามความต้องการของ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจในการฝึกพิเศษ 
การฝึก ทบทวน และการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านยุทธวิธีตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้งการ
ฝึกสุนัขตํารวจ 

๔) ดําเนินการฝึกอบรมให้กับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
ชาติ 

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ช) กองบังคับการสนับสนุน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนของกองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุ งานโยธาธิการ 
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานยานพาหนะขนส่ง งานส่งกําลังบํารุง งานสื่อสาร งานสวัสดิการและ
งานการแพทย์ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ซ) กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระ

รัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น ๆ 

๒) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตํารวจพื้นที่ในด้านการ
ป้องกันและปราบปราม การรบพิเศษ การต่อต้านการก่อการร้าย งานกิจการพิเศษ และการเก็บกู้วัตถุ
ระเบิด รวมทั้งการฝึกอบรมอาวุธ ยุทธวิธี และการรบพิเศษ 

๓ )  ดํา เนินการเกี่ ยว กับงานป้องกันและระงับ อัคคี ภัยในเขต
พระราชฐานและที่ประทับ 

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ฌ) ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ มีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

๑) อํานวยการงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการ
อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานศึกษาทดลองตามแนวพระราชดําริ 
ตลอดจนการขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๑๗) สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา 
(ก) กองบังคับการอํานวยการถวายความปลอดภัย มีอํานาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ 

งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ

สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งาน

พัสดุ อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของสํานักงาน
นายตํารวจราชสํานักประจํา 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานนายตํารวจ
ราชสํานักประจํา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของสํานักงานนายตํารวจ
ราชสํานักประจํา 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
นายตํารวจราชสํานักประจํา 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแผนถวายความปลอดภัยและสนับสนุน
ส่วนปฏิบัติการนายตํารวจราชสํานักประจํา 

๘) ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การถวายความปลอดภัย 

๙) ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการ
เสด็จ ขบวนการเสด็จ เส้นทางเสด็จ และที่หมายเสด็จ 

๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ข) ส่วนปฏิบัติการนายตํารวจราชสํานักประจํา มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระ

รัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
๒) ปฏิบัติงานตามพระราชประสงค์ 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการพิทักษ์รักษาความปลอดภัยในราชสํานัก 
๔) ปฏิบัติงานในภารกิจถวายความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบจากสมุ

หราชองครักษ์ 
๕) ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การถวายความปลอดภัย 
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(๑๘) สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ 

(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ 

งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ

สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งาน

พัสดุ อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของสํานักงาน
พิสูจน์หลักฐานตํารวจ 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ งานวิจัย และงานประเมินผล ของสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของสํานักงานพิสูจน์
หลักฐานตํารวจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริม ประสานงาน 
เผยแพร่ ให้คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารงานเป็นศูนย์กลาง
ในการเชื่อมโยงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ 

๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ข) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิทยาการตํารวจ การพิสูจน์หลักฐาน และ

การตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการพิสูจน์หลักฐานและการ

ตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
๔) ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์ และการตรวจ

สถานที่เกิดเหตุ 
๕) สนับสนุนและดําเนินการฝึกอบรมผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานเฉพาะทาง

และตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
๖) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการพิสูจน์หลักฐาน

และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ค) กองทะเบียนประวัติอาชญากร มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติอาชญากร 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บสารบบลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาและ

บุคคล 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดของ

ผู้ต้องหาและบุคคล 
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการด้านทะเบียนประวัติอาชญากรและ

การตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ 
๕) ประสานงานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารบบ 

ลายพิมพ์นิ้วมือ และการตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดของผู้ต้องหาและบุคคลกับหน่วยงาน
วิทยาการตํารวจที่เกี่ยวข้อง 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อประกอบการ
เดินทางไปต่างประเทศ 

๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ง) - (ฐ) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ - ๑๐ แต่ละหน่วยงานมีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิทยาการตํารวจ การตรวจพิสูจน์หลักฐาน 
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การทะเบียนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารบบลายพิมพ์นิ้วมือ และการ
ตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดของผู้ต้องหาและบุคคล 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านวิทยาการตํารวจให้แก่
ข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ฑ) สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตํารวจ มีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจ
พิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

๒) ดําเนินการวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน 
และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กร
อ่ืน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนาวิชาการด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และ
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานของบุคลากร การปฏิบัติงาน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ฒ) กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ใน

กรณีเหตุภัยพิบัติ หรือเหตุพิเศษอื่น 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลสูญหาย

และศพนิรนาม 
๓) ประสานความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสาขาต่าง ๆ 

ทั้งภายในและต่างประเทศมาร่วมกันพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
๔) อํานวยการและสนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ณ) ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไป 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ เหตุการณ์ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิด โดยเชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิดระหว่างประเทศ 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานระบบติดต่อสื่อสาร ควบคุม สั่งการ การ
สืบสวน ค้นหาข่าวระหว่างชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด รวมทั้งการวิจัยพัฒนา ซ่อมอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคนิคด้านการสื่อสาร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนปฏิบัติการชุดเก็บกู้และทําลาย
วัตถุระเบิดของหน่วยต่าง ๆ เฉพาะกรณีที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดใน
พ้ืนที่ไม่มีความชํานาญในเทคโนโลยีหรือรูปแบบของวัตถุระเบิดดังกล่าว รวมทั้งดําเนินการฝึกอบรม
การเก็บกู้ ทําลาย และพิสูจน์ทราบวัตถุระเบิด 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์วัตถุระเบิด ทํา
หน้าที่เก็บช้ินส่วนวัตถุพยาน ตรวจพิสูจน์ช้ินส่วนวัตถุระเบิด และตรวจหาร่องรอยอื่น ๆ โดยศึกษา
วิเคราะห์เพื่อหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษ และหาแนวทางป้องกัน และปราบปราม ตลอดจนควบคุม
การผลิต การใช้ การจําหน่าย การนําเข้า และอื่น ๆ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๑๙) สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ 
งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งาน
พัสดุ อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสาร ของสํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของสํานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ข) กองตํารวจสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) อํานวยการ ควบคุม ดูแล ให้การสนับสนุนเครื่องมือสื่อสารและ

อุปกรณ์การปฏิบัติการสื่อสารของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๒) ศึกษาค้นคว้าและกําหนดมาตรฐานกลางเครื่องมือสื่อสาร ครุภัณฑ์

ไฟฟ้า และวิทยุประเภทต่าง ๆ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาการสื่อสาร โทรคมนาคม ที่ใช้

ในราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมทั้งการค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ ประดิษฐ์ ตรวจซ่อม 
และบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งปวงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ค) กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการกระทํา

ผิดกฎหมายโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒) ดําเนินการวิจัย และพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์การกระทําผิดโดยใช้

เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกําหนดแนวโน้มการ
กระทําผิดและเผยแพร่แผนประทุษกรรมของผู้กระทําผิดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแก้ปัญหาการ
กระทําผิดโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่การให้บริการข้อมูลข้อสนเทศต่าง 
ๆ รวมทั้งการให้คําปรึกษา แนะนํา หรือฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการกระทําผิดโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ง) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) จัดทํายุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี

สารสนเทศของสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของชาติ 

๒) ศึกษาค้นคว้าและกําหนดมาตรฐานกลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประเภทต่าง ๆ และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบหรือพัฒนาระบบข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูลข้อสนเทศของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๔) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๒๐) กองบัญชาการศึกษา 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ 
งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของกองบัญชาการศึกษา 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ
กองบัญชาการศึกษา 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งาน
พัสดุ อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสาร ของ
กองบัญชาการศึกษา 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๖ )  ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
กองบัญชาการศึกษา 

๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของบัญชาการศึกษา 
๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของ

ข้าราชการตํารวจ 
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ข) สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ศึกษาและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
ตํารวจ 

๒) กําหนดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ 

๓) กําหนดมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน กํากับ ดูแล ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินคุณภาพ ติดตามผล และรับรองมาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรมใน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๔) พัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
การประกันคุณภาพ 

๕) ประสานการดําเนินงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กัน 

๖) สร้าง พัฒนา เนื้อหาหลักสูตรการศึกษาอบรม รูปแบบ และเทคนิค
กระบวนการเรียนการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลและ
ประเมินผลหลักสูตรการศึกษาอบรมข้าราชการตํารวจ 

๗) ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ค) วิทยาลัยการตํารวจ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตํารวจชั้น

สัญญาบัตร ตามหลักสูตรผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอํานวยการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาทางวิชาการตํารวจและ

ศาสตร์สาขาอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางวิชาการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติงานให้กับข้าราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๔) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กร

อ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอํานวยความ
ยุติธรรมและการรักษาความปลอดภัยของประชาชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ง) กองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตและฝึกอบรมข้าราชการตํารวจชั้น

ประทวน ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ยกเว้นตํารวจภูธรภาค 
๑ - ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาทางวิชาการตํารวจและ
ศาสตร์สาขาอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางวิชาการและจัดทํามาตรฐานการศึกษาและระบบการ
เรียนการสอนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้กับข้าราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๔) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กร
อ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อ
สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย 
การอํานวยความยุติธรรม และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน 

๕) เป็นศูนย์กลางการฝึก และพัฒนาทักษะทางยุทธวิธี และการยิงปืน
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(จ) กองการสอบ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งและการ

สอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบ 

เทคนิค เครื่องมือและวิธีการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ 
๓) วางระบบและมาตรฐานการสรรหาบุคลากรของหน่วยงานใน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ฉ) สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดําเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ประสานและสนับสนุนการดําเนินการจัดฝึกอบรมของสถาบัน

ฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
๒) ดูแลรักษา และควบคุมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างของสถาบัน

ฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามระเบียบราชการ 
๓) ดําเนินการตั้งงบประมาณสมทบ และเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่

สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ช) กลุ่มงานอาจารย์ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการสอนและเป็นวิทยากรการศึกษาอบรมของสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ 
๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาทางการศึกษาและวิชาการ

ตํารวจ รวมทั้งศาสตร์สาขาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการและการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตํารวจ 

๓) จัดทําตํารา คําสอน เอกสารทางวิชาการ 
๔) บริหารหลักสูตรและร่วมพิจารณาสรรหาครูอาจารย์ผู้สอนและ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรการศึกษาอบรม 
๕) ให้คําปรึกษา เผยแพร่ และสนับสนุนทางวิชาการแก่ผู้ เข้ารับ

การศึกษาอบรมข้าราชการตํารวจและหน่วยงานต่าง ๆ 
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(๒๑) โรงเรียนนายร้อยตํารวจ อํานาจหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน

นายร้อยตํารวจ 
(๒๒) โรงพยาบาลตํารวจ 

(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ 

งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของโรงพยาบาลตํารวจ 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ

โรงพยาบาลตํารวจ 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งาน

พัสดุ อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของ
โรงพยาบาลตํารวจ 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล งานเวชระเบียน และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงพยาบาลตํารวจ 

๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของโรงพยาบาลตํารวจ 
๖ )  ดําเนินการเกี่ ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ

โรงพยาบาลตํารวจ 
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ข) วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลตามความจําเป็นของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานวิจัยและ
พัฒนาวิชาการทางการสาธารณสุขของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผล งานปกครอง งานบรรณ
สารสนเทศ งานอุปกรณ์การศึกษา และงานเผยแพร่และบริการวิชาการ 

๔) สนับสนุนการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 

๕) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น เพื่อ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมทางการแพทย์เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ
ทางการแพทย์ 

๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ค) สถาบันนิติเวชวิทยา มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติเวช การชันสูตรพลิกศพ การตรวจ

พิสูจน์และค้นคว้าหาหลักฐานซึ่งเกี่ยวกับหลักวิชาแพทย์และนิติเวชศาสตร์ ในบุคคลที่มีชีวิต ศพ เศษ
หรือส่วนของศพ 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านนิติเวชศาสตร์ให้แก่ข้าราชการ
ตํารวจและบุคคลภายนอก 

๓) ให้ความเห็น คําแนะนํา และคําปรึกษาทางนิติเวชศาสตร์แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานรักษาสภาพศพ และพยานวัตถุในที่เกิดเหตุ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ง) - (ฝ) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด กลุ่มงาน
ชีวเคมี กลุ่มงานตา กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานพยาบาล 
กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานโภชนาการ กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานเวชศาสตร์
ครอบครัว กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล กลุ่ม
งานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานหู คอ จมูก กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานอายุ
รกรรม โรงพยาบาลดารารัศมี และโรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการแพทย์ของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ และวิจัยทางการแพทย์ 
๓) ให้การรักษาพยาบาลข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 

และครอบครัว ตลอดจนประชาชน 
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
ข้อ ๔  การกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการตามข้อ ๒ ที่มีฐานะต่ํากว่าระดับ

กองบังคับการให้ออกเป็นระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๕  ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการ
รับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการตามข้อ ๒ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ข้อ ๖  ในระหว่างที่ยังไม่ได้ประกาศกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบ

หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการตามข้อ ๒ ให้ส่วนราชการที่มีอยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงนี้ จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือประกาศตามกฎกระทรวง
นี้ เพื่อกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง และให้นําประกาศที่
ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สุเทพ  เทือกสบุรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติว่า การแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือ
ส่วนราชการอย่างอื่นให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้กําหนดอํานาจหน้าที่ไว้ในกฎกระทรวงด้วย 
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าวสมควรแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการ
อย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และระบุอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้
เหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูวนนท์/ผู้จัดทํา 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 
พัสสน/ผู้ตรวจ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 


