
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น 

ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๘๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ฒ) ของ ๑.๒ ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองบังคับการ

ของ (๑) ในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นใน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

“(ฒ) สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกอบด้วย 

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 
(๒) ฝ่ายวิชาการ 
(๓) ฝ่ายกิจการนักศึกษา” 

 
ข้อ ๒  ให้ยกเลิก (ฉ) ของ (๒๑) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น

กองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ข้อ ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (พ) ของ (๒๓) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
“(พ) โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
 
ข้อ ๔  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๕) ของ ๑. สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

ของข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

“(๑๕) สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑) ประสานและสนับสนุนการดําเนินการจัดฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม
ระหว่างประเทศว่าด้วยการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

๒) ดูแลรักษา และควบคุมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างของสถาบันฝึกอบรม
ระหว่างประเทศว่าด้วยการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามระเบียบราชการ 

๓) ดําเนินการตั้งงบประมาณสมทบและเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่สถาบัน
ฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๑๒/๙ เมษายน ๒๕๕๘ 



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 
 
 

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย” 

 
ข้อ ๕  ให้ยกเลิก (ฉ) ของ (๒๐) ของ ๒. กองบัญชาการ ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

 
ข้อ ๖  ให้ยกเลิกความใน (ง)-(ฝ) ของ (๒๒) ของ ๒. กองบัญชาการ ในข้อ ๓ แห่ง

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ง)-(พ) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด กลุ่มงานชีวเคมี 
กลุ่มงานตา กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานพยาบาล กลุ่มงาน
เภสัชกรรม กลุ่มงานโภชนาการ กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานเวชศาสตร์
ครอบครัว กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล 
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานหู คอ จมูก กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 
กลุ ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า และโรงพยาบาลศูนย์
ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการแพทย์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย์ 
๓) ให้การรักษาพยาบาลข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว

ตลอดจนประชาชน 
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย” 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี



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 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีการดําเนินงานของสถาบัน
ฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา 
มีลักษณะของความร่วมมือระหว่างประเทศและมีเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศร่วมกําหนดนโยบายและ
บริหารงานของสถาบันโดยในการดําเนินการดังกล่าวจําเป็นต้องประสานงานกับผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติโดยตรง ซึ่งการขึ้นตรงต่อสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะเป็นการลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงสมควรโอนสถาบันดังกล่าวไปเป็นส่วนราชการ
ในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อีกทั้งเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจํานวนมากทั้งข้าราชการตํารวจ ทหาร 
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ และประชาชนทั่วไป  ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลและการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งเพื่อแบ่งเบาภาระของสถานพยาบาลใน
พ้ืนที่ สมควรจัดต้ังโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเป็นส่วนราชการใน
สังกัดโรงพยาบาลตํารวจ  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
นุสรา/ผู้ตรวจ 

๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


