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กฎกระทรวง
แบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยางอื่น
ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดังตอไปนี้
๑. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) สํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) ฝายสารบรรณ
(๓) ฝายการประชุม
(๔) ฝายประสานงานรัฐสภา
(ข) กองการเงิน ประกอบดวย
(๑) ฝายการเงิน ๑
(๒) ฝายการเงิน ๒
(๓) ฝายการเงิน ๓
(๔) ฝายการเงิน ๔
(๕) ฝายการเงิน ๕
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(ค) กองการตางประเทศ ประกอบดวย
(๑) ฝายการตางประเทศ ๑
(๒) ฝายการตางประเทศ ๒
(๓) ฝายการตางประเทศ ๓
(๔) กลุมงานแปลและลาม
(ง) กองกําลังพล ประกอบดวย
(๑) ฝายกําลังพล ๑
(๒) ฝายกําลังพล ๒
(๓) ฝายกําลังพล ๓
(๔) ฝายกําลังพล ๔
(๕) กลุมงานประเมินบุคคล
(จ) กองงบประมาณ ประกอบดวย
(๑) ฝายงบประมาณ ๑
(๒) ฝายงบประมาณ ๒
(๓) ฝายงบประมาณ ๓
(๔) ฝายงบประมาณ ๔
(ฉ) กองบินตํารวจ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) ฝายสนับสนุน
(๓) กลุมงานการบิน
(๔) กลุมงานชางอากาศยาน
(๕) กลุมงานผูเชี่ยวชาญชางอากาศยาน
(๖) กลุมงานวิศวกรรมอากาศยาน
(ช) กองพัฒนาการจราจรและบริการประชาชน ประกอบดวย
กลุมงานยุทธศาสตรการควบคุมการจราจรและการบริการสังคม
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(ซ) กองพัฒนาการปองกันและควบคุมอาชญากรรม ประกอบดวย
กลุมงานพัฒนาการปองกันและควบคุมอาชญากรรม
(ฌ) กองพลาธิการและสรรพาวุธ ประกอบดวย
(๑) ฝายพลาธิการ ๑
(๒) ฝายพลาธิการ ๒
(๓) ฝายโยธาธิการ
(๔) ฝายสรรพาวุธ
(๕) กลุมงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ
(ญ) กองวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย
(๑) กลุมงานประเมินผลยุทธศาสตร
(๒) กลุมงานยุทธวิธีตํารวจ
(๓) กลุมงานวิจัย
(๔) กลุมงานสงเสริมและประสานงานวิจัย
(ฎ) กองวินัย ประกอบดวย
(๑) กลุมงานนิติกรดานสอบสวนและพิจารณาโทษ
(๒) กลุมงานนิติกรดานการเสริมสรางและพัฒนาวินัย
(ฏ) กองสารนิเทศ ประกอบดวย
(๑) ฝายสารนิเทศ ๑
(๒) ฝายสารนิเทศ ๒
(๓) ฝายสารนิเทศ ๓
(ฐ) กองสวัสดิการ ประกอบดวย
(๑) ฝายสวัสดิการ ๑
(๒) ฝายสวัสดิการ ๒
(๓) ฝายสวัสดิการ ๓
(๔) ฝายสวัสดิการ ๔
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(ฑ) ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประกอบดวย
(๑) กลุมงานเฝาฟง วิเคราะห ติดตามและรายงาน
(๒) กลุมงานยุทธศาสตรภาพรวม
(๓) กลุมงานยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
(ฒ) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ ประกอบดวย
(๑) ฝายการประชุม
(๒) ฝายนิติการ
(๓) ฝายวิชาการ
(๔) กลุมงานตรวจสอบติดตามและสงเสริมการมีสวนรวม
๒. กองบัญชาการตํารวจนครบาล แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑
(๒) ฝายอํานวยการ ๒
(๓) ฝายอํานวยการ ๓
(๔) ฝายอํานวยการ ๔
(๕) ฝายอํานวยการ ๕
(๖) ฝายอํานวยการ ๖
(๗) ฝายอํานวยการ ๗
(ข) กองบังคับการตํารวจจราจร ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กองกํากับการ ๑
(๓) กองกํากับการ ๒
(๔) กองกํากับการ ๓
(๕) กองกํากับการ ๔
(๖) กองกํากับการ ๕
(๗) กองกํากับการ ๖
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(ค) - (ฎ) กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ - ๙ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
โดยแตละหนวยงาน ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กองกํากับการสืบสวน
(๓) สถานีตํารวจนครบาล ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๔) กลุมงานสอบสวน
(ฏ) กองบังคับการตํารวจปฏิบัติการพิเศษ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กองกํากับการ ๑
(๓) กองกํากับการ ๒
(๔) กองกํากับการ ๓
(๕) กองกํากับการ ๔
(๖) กองกํากับการ ๕
(๗) กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด
(๘) กลุมงานสัตวแพทยและสัตวบาล
(ฐ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฑ) ศูนยสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี
(ฒ) ศูนยสืบสวน ประกอบดวย
กลุมงานสืบสวน
๓. - ๑๑. ตํารวจภูธรภาค ๑ - ๙ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด โดยแตละ
กองบัญชาการ แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑
(๒) ฝายอํานวยการ ๒
(๓) ฝายอํานวยการ ๓
(๔) ฝายอํานวยการ ๔
(๕) ฝายอํานวยการ ๕
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(ข) ตํารวจภูธรจังหวัด ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด โดยแตละหนวยงาน
ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กลุมงานสืบสวน
(๓) กลุมงานสอบสวน
(๔) สถานีตํารวจภูธร ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๕) ศูนยการจราจร ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(ค) ศูนยความมั่นคง ใหมีเฉพาะตํารวจภูธรภาค ๕ และตํารวจภูธรภาค ๙ โดยแตละหนวยงาน
ประกอบดวย
กลุมงานความมั่นคง
(ง) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(จ) ศูนยฝกอบรม ประกอบดวย
กลุมงานวิชาการและบริการทางการศึกษา
(ฉ) ศูนยสืบสวนสอบสวน ประกอบดวย
(๑) กองกํากับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ใหมีเฉพาะตํารวจภูธรภาค ๗
(๒) กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ
(๓) กลุมงานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี
(๔) กลุมงานสืบสวน
(๕) กลุมงานสอบสวน
๑๒. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑
(๒) ฝายอํานวยการ ๒
(๓) ฝายอํานวยการ ๓
(๔) ฝายอํานวยการ ๔
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(ข) กองบังคับการตํารวจทางหลวง ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กองกํากับการ ๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๓) กองกํากับการ ๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๔) กองกํากับการ ๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๕) กองกํากับการ ๔ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๖) กองกํากับการ ๕ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๗) กองกํากับการ ๖ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๘) กองกํากับการ ๗ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๙) กองกํากับการ ๘ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(ค) กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กองกํากับการ ๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๓) กองกํากับการ ๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๔) กองกํากับการ ๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๕) กองกํากับการ ๔ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๖) กองกํากับการ ๕ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(ง) กองบังคับการตํารวจน้ํา ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กองกํากับการ ๑
(๓) กองกํากับการ ๒
(๔) กองกํากับการ ๓
(๕) กองกํากับการ ๔ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๖) กองกํากับการ ๕ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๗) กองกํากับการ ๖ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๘) กองกํากับการ ๗ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
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(๙) กองกํากับการ ๘ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๑๐) กองกํากับการ ๙ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๑๑) กองกํากับการ ๑๐ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๑๒) กองกํากับการ ๑๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๑๓) กลุมงานเรือตรวจการณขนาด ๑๑๐ - ๑๘๐ ฟุต
(จ) กองบังคับการตํารวจรถไฟ ประกอบดวย
(๑) กองกํากับการ ๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๒) กองกํากับการ ๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๓) กองกํากับการ ๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๔) กองกํากับการ ๔ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๕) กลุมงานสอบสวน
(ฉ) กองบังคับการทะเบียน ประกอบดวย
(๑) กองกํากับการ ๑
(๒) กองกํากับการ ๒
(๓) กองกํากับการ ๓
(ช) กองบังคับการปราบปราม ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กองกํากับการ ๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๓) กองกํากับการ ๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๔) กองกํากับการ ๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๕) กองกํากับการ ๔ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๖) กองกํากับการ ๕ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๗) กองกํากับการ ๖ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๘) กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ
(๙) กลุมงานสอบสวน
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หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

(ซ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กองกํากับการ ๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๓) กองกํากับการ ๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๔) กองกํากับการ ๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๕) กลุมงานสอบสวน
(ฌ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กองกํากับการ ๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๓) กองกํากับการ ๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๔) กองกํากับการ ๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๕) กลุมงานสอบสวน
(ญ) กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กองกํากับการ ๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๓) กองกํากับการ ๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๔) กองกํากับการ ๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๕) กลุมงานสอบสวน
(ฎ) กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กองกํากับการ ๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๓) กองกํากับการ ๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๔) กองกํากับการ ๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๕) กลุมงานสอบสวน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

(ฏ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฐ) ศูนยฝกอบรม ประกอบดวย
(๑) กลุมงานฝกอบรม
(๒) กลุมงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
๑๓. กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑
(๒) ฝายอํานวยการ ๒
(๓) ฝายอํานวยการ ๓
(๔) ฝายอํานวยการ ๔
(๕) ฝายอํานวยการ ๕
(๖) ฝายอํานวยการ ๖
(ข) กองบัง คับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด ประกอบดวย
(๑) กองกํากับการ ๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๒) กองกํากับการ ๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๓) กองกํากับการ ๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๔) กองกํากับการ ๔ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(ค) กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด ประกอบดวย
(๑) กองกํากับการ ๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๒) กองกํากับการ ๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๓) กองกํากับการ ๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(ง) กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหง ชาติ
ประกาศกําหนด ประกอบดวย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

(๑) กองกํากับการ ๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๒) กองกํากับการ ๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๓) กองกํากับการ ๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(จ) กองบังคับการสอบสวน ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กลุมงานนักวิชาการการเงินและบัญชี
(๓) กลุมงานสอบสวน
(ฉ) ศูนยการขาว ประกอบดวย
(๑) กลุมงานการขาว
(๒) กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ช) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๔. กองบัญชาการตํารวจสันติบาล แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑
(๒) ฝายอํานวยการ ๒
(๓) ฝายอํานวยการ ๓
(๔) ฝายอํานวยการ ๔
(๕) ฝายอํานวยการ ๕
(๖) ฝายอํานวยการ ๖
(ข) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๑ ประกอบดวย
(๑) กองกํากับการ ๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๒) กองกํากับการ ๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๓) กองกํากับการ ๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๔) กองกํากับการ ๔ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๕) กองกํากับการ ๕ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

(ค) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ ประกอบดวย
(๑) กองกํากับการ ๑
(๒) กองกํากับการ ๒
(๓) กองกํากับการ ๓
(๔) กองกํากับการ ๔
(ง) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๓ ประกอบดวย
(๑) กองกํากับการ ๑
(๒) กองกํากับการ ๒
(๓) กองกํากับการ ๓
(๔) กองกํากับการ ๔
(๕) กองกํากับการ ๕
(จ) ศูนยดําเนินกรรมวิธีขาวกรอง ประกอบดวย
กลุมงานวิเคราะหขาวกรอง
(ฉ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ช) ศูนยพัฒนาดานการขาว ประกอบดวย
(๑) กลุมงานผูเชี่ยวชาญการขาว
(๒) กลุมงานฝกอบรม
๑๕. สํานักงานตรวจคนเขาเมือง แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑
(๒) ฝายอํานวยการ ๒
(๓) ฝายอํานวยการ ๓
(๔) ฝายอํานวยการ ๔
(๕) ฝายอํานวยการ ๕
(ข) กองบังคับการตรวจคนเขาเมืองกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
(๑) กองกํากับการ ๑
(๒) กองกํากับการ ๒

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

(๓) กองกํากับการ ๓
(๔) ดานตรวจคนเขาเมือง ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(ค) กองบังคับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) ดานตรวจคนเขาเมือง ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(ง) ศูนยขอมูลตรวจคนเขาเมือง
(จ) - (ซ) ศูนยตรวจคนเขาเมืองภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต
โดยแตละหนวยงานประกอบดวย
ดานตรวจคนเขาเมือง ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(ฌ) ศูนยสืบสวนสอบสวน ประกอบดวย
(๑) กองกํากับการ ๑
(๒) กองกํากับการ ๒
(๓) กองกํากับการ ๓
(๔) กลุมงานสอบสวน
๑๖. กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑
(๒) ฝายอํานวยการ ๒
(๓) ฝายอํานวยการ ๓
(๔) ฝายอํานวยการ ๔
(๕) ฝายอํานวยการ ๕
(๖) ฝายอํานวยการ ๖
(ข) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

(๓) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด
(๔) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด
(๕) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด
(ค) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด
(๓) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด
(๔) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด
(๕) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด
(ง) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด
(๓) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด
(๔) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด
(๕) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

(จ) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๔ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด
(๓) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด
(๔) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด
(๕) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด
(ฉ) กองบังคับการฝกพิเศษ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กองกํากับการ ๑
(๓) กองกํากับการ ๒
(๔) กองกํากับการ ๓
(๕) กองกํากับการ ๔
(๖) กองกํากับการ ๕
(๗) กองกํากับการ ๖
(๘) กองกํากับการ ๗
(๙) กองกํากับการ ๘
(๑๐) กองกํากับการ ๙
(๑๑) ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
(ช) กองบังคับการสนับสนุน ประกอบดวย
(๑) ฝายสนับสนุน ๑
(๒) ฝายสนับสนุน ๒

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) ฝายสนับสนุน ๓
(๔) ฝายสนับสนุน ๔
(ซ) กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) กองกํากับการ ๑
(๓) กองกํากับการ ๒
(๔) กองกํากับการ ๓
(๕) กองกํากับการ ๔
(ฌ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๗. สํานักงานกฎหมายและสอบสวน แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) ฝายอํานวยการ
(ข) กองนิติการ ประกอบดวย
(๑) ฝายวิชาการ
(๒) ฝายหองสมุด
(๓) กลุมงานนิติการ
(ค) กองคดีอาญา ประกอบดวย
(๑) กลุมงานคดีอาญา
(๒) กลุมงานตรวจสอบสํานวนอัยการ
(๓) กลุมงานอุทธรณและฎีกาคดี
(ง) กองคดีปกครองและคดีแพง ประกอบดวย
(๑) กลุมงานคดีปกครอง
(๒) กลุมงานคดีแพง
(จ) สถาบันสงเสริมงานสอบสวน ประกอบดวย
(๑) กลุมงานวิชาการสอบสวน
(๒) ฝายสงเสริมงานสอบสวน ๑
(๓) ฝายสงเสริมงานสอบสวน ๒

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘. สํานักงานจเรตํารวจ แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ
(๒) ฝายยุทธศาสตร
(๓) ฝายรับเรื่องราวรองทุกข
(ข) กองตรวจราชการ ๑ ประกอบดวย
(๑) กลุมงานตรวจราชการ
(๒) กลุมงานสืบสวนสอบสวน
(ค) กองตรวจราชการ ๒ ประกอบดวย
(๑) กลุมงานตรวจราชการ
(๒) กลุมงานสืบสวนสอบสวน
(ง) กองตรวจราชการ ๓ ประกอบดวย
(๑) กลุมงานตรวจราชการ
(๒) กลุมงานสืบสวนสอบสวน
(จ) กองตรวจราชการ ๔ ประกอบดวย
(๑) กลุมงานตรวจราชการ
(๒) กลุมงานสืบสวนสอบสวน
(ฉ) กองตรวจราชการ ๕ ประกอบดวย
(๑) กลุมงานตรวจราชการ
(๒) กลุมงานสืบสวนสอบสวน
๑๙. สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) ฝายอํานวยการ
(ข) ฝายแผนปฏิบัติการถวายความปลอดภัย
(ค) กลุมปฏิบัติการนายตํารวจราชสํานักประจํา
๒๐. สํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ แบงเปนดังตอไปนี้

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑
(๒) ฝายอํานวยการ ๒
(๓) ฝายอํานวยการ ๓
(๔) ฝายอํานวยการ ๔
(ข) กองพิสูจนหลักฐาน ประกอบดวย
(๑) กลุมงานตรวจทางเคมี ฟสิกส และชีววิทยา
(๒) กลุมงานตรวจยาเสพติด
(๓) กลุมงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
(๔) กลุมงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
(๕) กลุมงานตรวจเอกสาร
(๖) กลุมงานตรวจอาวุธและเครื่องกระสุนปน
(ค) กองวิทยาการ ๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด ประกอบดวย
(๑) วิทยาการเขต ๑๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๒) วิทยาการเขต ๑๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๓) วิทยาการเขต ๑๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๔) วิทยาการเขต ๑๔ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๕) วิทยาการเขต ๑๕ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๖) วิทยาการเขต ๑๖ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๗) กลุมงานผูเชี่ยวชาญ
(ง) กองวิทยาการ ๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด ประกอบดวย
(๑) วิทยาการเขต ๒๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๒) วิทยาการเขต ๒๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๓) วิทยาการเขต ๒๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๔) วิทยาการเขต ๒๔ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๕) กลุมงานผูเชี่ยวชาญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

(จ) กองวิทยาการ ๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด ประกอบดวย
(๑) วิทยาการเขต ๓๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๒) วิทยาการเขต ๓๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๓) วิทยาการเขต ๓๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๔) วิทยาการเขต ๓๔ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๕) กลุมงานผูเชี่ยวชาญ
(ฉ) กองวิทยาการ ๔ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด ประกอบดวย
(๑) วิทยาการเขต ๔๑ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๒) วิทยาการเขต ๔๒ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๓) วิทยาการเขต ๔๓ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๔) วิทยาการเขต ๔๔ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๕) วิทยาการเขต ๔๕ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
(๖) กลุมงานผูเชี่ยวชาญ
(ช) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ซ) ศูนยพัฒนานิติวิทยาศาสตร ประกอบดวย
กลุมงานผูเชี่ยวชาญวิทยาการตํารวจ
๒๑. สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) ฝายอํานวยการ
(ข) กองตํารวจสื่อสาร ประกอบดวย
(๑) ฝายการสื่อสาร ๑
(๒) ฝายการสื่อสาร ๒
(๓) ฝายการสื่อสาร ๓
(๔) ฝายการสื่อสาร ๔
(๕) ฝายการสื่อสาร ๕
(๖) กลุมงานระบบขายสาย
(๗) กลุมงานระบบวิทยุ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

(ค) กองทะเบียนประวัติอาชญากร ประกอบดวย
(๑) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑
(๒) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๒
(๓) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๓
(๔) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๔
(๕) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
(๖) กลุมงานผูเชี่ยวชาญ
(ง) ศูนยตรวจสอบและวิเคราะหการกระทําผิดทางเทคโนโลยี ประกอบดวย
กลุมงานตรวจสอบและวิเคราะห
(จ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ประกอบดวย
(๑) ฝายประมวลผลขอมูล
(๒) กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๒. กองบัญชาการศึกษา แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองอํานวยการและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑
(๒) ฝายอํานวยการ ๒
(๓) ฝายอํานวยการ ๓
(๔) ฝายอํานวยการ ๔
(๕) กลุมงานมาตรฐานการศึกษา
(ข) กองการสอบ ประกอบดวย
(๑) ฝายจัดการสอบ
(๒) กลุมงานวิชาการสรรหา
(ค) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ง) ศูนยฝกอบรมตํารวจกลาง ประกอบดวย
กลุมงานวิชาการและบริการทางการศึกษา
(จ) สถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ ประกอบดวย
(๑) กลุมงานวิชาการ
(๒) ฝายกิจการนักศึกษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓. โรงพยาบาลตํารวจ แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑
(๒) ฝายอํานวยการ ๒
(๓) ฝายอํานวยการ ๓
(๔) ฝายอํานวยการ ๔
(ข) วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ประกอบดวย
(๑) ฝายพัฒนา ๑
(๒) ฝายพัฒนา ๒
(๓) กลุมงานวิชาการ
(ค) สถาบันนิติเวชวิทยา ประกอบดวย
(๑) กลุมงานตรวจพิสูจนหลักฐานเกี่ยวกับบุคคล
(๒) กลุมงานตรวจเลือด ชีวเคมี และเขมาดินปน
(๓) กลุมงานนิติพยาธิ
(๔) กลุมงานพิเศษ
(๕) กลุมงานพิษวิทยา
(ง) กลุมงานกุมารเวชกรรม
(จ) กลุมงานจิตเวช และยาเสพติด
(ฉ) กลุมงานชีวเคมี
(ช) กลุมงานตา
(ซ) กลุมงานทันตกรรม
(ฌ) กลุมงานผูปวยนอก
(ญ) กลุมงานพยาธิวิทยา
(ฎ) กลุมงานพยาบาล
(ฏ) กลุมงานเภสัชกรรม
(ฐ) กลุมงานโภชนาการ

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

(ฑ) กลุมงานรังสีวิทยา
(ฒ) กลุมงานวิสัญญีวิทยา
(ณ) กลุมงานเวชศาสตรครอบครัว
(ด) กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู
(ต) กลุมงานศัลยกรรม
(ถ) กลุมงานศูนยสงกลับและรถพยาบาล
(ท) กลุมงานสังคมสงเคราะห
(ธ) กลุมงานสูตินรีเวชกรรม
(น) กลุมงานหู คอ จมูก
(บ) กลุมงานออรโธปดิกส
(ป) กลุมงานอายุรกรรม
(ผ) โรงพยาบาลดารารัศมี
(ฝ) โรงพยาบาลนวุติสมเด็จยา
(พ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๔. โรงเรียนนายรอยตํารวจ แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑
(๒) ฝายอํานวยการ ๒
(๓) ฝายอํานวยการ ๓
(๔) ฝายอํานวยการ ๔
(ข) กองบังคับการบริการการศึกษา ประกอบดวย
(๑) ฝายบริการการศึกษา ๑
(๒) ฝายบริการการศึกษา ๒
(๓) ฝายบริการการศึกษา ๓
(ค) กองบังคับการปกครอง ประกอบดวย
(๑) ฝายปกครอง ๑
(๒) ฝายปกครอง ๒

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

(๓) ฝายปกครอง ๓
(๔) ฝายกิจกรรมนักเรียน
(๕) กลุมงานพลศึกษาและตอสูปองกันตัว
(๖) กลุมงานยุทธวิธีตํารวจ
(ง) กองบังคับการวิชาการ ประกอบดวย
(๑) กลุมงานวิจัยและพัฒนา
(๒) กลุมงานวิชาการกฎหมาย
(๓) กลุมงานวิชาการบริหารงานตํารวจ
(๔) กลุมงานวิชาการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
(๕) กลุมงานวิชาการสังคมศาสตรและทั่วไป
(๖) กลุมงานวิชาการสืบสวนและสอบสวน
(จ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๕. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ ประกอบดวย
(ก) ฝายอํานวยการ
(ข) กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ ประกอบดวย
(๑) กลุมงานตรวจสอบ
(๒) กลุมงานทะเบียนประวัติ
(ค) กองพัฒนาระบบตําแหนงและบริหารงานบุคคล ประกอบดวย
(๑) กลุมงานกลั่นกรองงานบุคคล
(๒) กลุมงานพัฒนาและวิชาการ
(๓) กลุมงานมาตรฐานตําแหนง
(๔) กลุมงานวิเคราะหตําแหนง
(๕) กลุมงานวิเคราะหระบบงาน
(ง) กองมาตรฐานวินัย ประกอบดวย
(๑) กลุมงานพิจารณา ๑
(๒) กลุมงานพิจารณา ๒
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(จ) กองอุทธรณ ประกอบดวย
(๑) กลุมงานพิจารณา ๑
(๒) กลุมงานพิจารณา ๒
(ฉ) กลุมงานรองทุกข
ขอ ๒ สวนราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๑. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(๑) สํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ทั่วไปของสํานักงานและราชการอื่นที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ
อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ งานเลขานุการ งานประชุม
และงานพิธีการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานประสานงานรัฐสภา
(ง) ปฏิ บัติ งานร วมกับ หรื อ สนับ สนุ นการปฏิ บัติ งานของหน วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๒) กองการเงิน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและการบัญชีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ข) ปฏิ บั ติ งานร วมกั บหรื อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของหน วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) กองการตางประเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ติ ดต อและประสานงานกั บองค กรหรื อหน วยงานต างประเทศในด าน
ความชวยเหลือและความรวมมือทางดานกิจการตํารวจ รวมทั้งการจัดประชุมและเจรจาตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
(ข) ติดตอและประสานงานเพื่อขอรับทุนการศึกษาอบรมในตางประเทศ
(ค) ปฏิบัติงานแปลและลามภาษาตางประเทศ
(ง) ปฏิ บั ติ งานร วมกั บหรื อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของหน วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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(๔) กองกําลังพล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ งานเหรี ย ญชั ย สมรภู มิ
งานควบคุมเกษียณอายุ งานการลา และการใหออกตามกฎหมายอันมิใชเนื่องมาจากการกระทําผิดวินัย
ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติ งานบัตรประจําตัว การบรรจุและ
การแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพิจารณาความดีความชอบของขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกั บงานโครงการอัต รากําลัง งานจัด อัต รา งานควบคุ ม
ตําแหนงและตัวคนบรรจุจริงของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง งานลาศึกษาของ
ขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุค คลของสํานักงานผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานจัดทําบัญชีถือจายเงินทุกประเภท และงานควบคุม
อัตราเงินเดือนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) กองงบประมาณ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ
ในสวนที่เกี่ยวของกับงบประมาณของสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการตั้งและจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป การบริหาร
การควบคุม กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณของสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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(ค) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
และสํานักงานตํารวจแหงชาติเกี่ยวกับการดําเนินงานงบประมาณ งานขอมูลขอสนเทศ และงานฝกอบรม
ดานงบประมาณ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) กองบินตํารวจ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการบินของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๗) กองพัฒนาการจราจรและบริการประชาชน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิ จารณาในการจัด ทําแผนยุทธศาสตร
ดานการจราจรและการบริการสังคมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ข) วางแผนการปฏิบัติดานการจราจรและการบริการสังคมใหเปนไปตามนโยบาย
หรือยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการรณรงคปองกันอุบัติเหตุจราจร การพัฒนาระบบและ
มาตรฐานงานจราจรและการบริการสังคม
(ง) สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชน
เพื่อใหมีสวนรวมในการจัดการจราจรและการบริการสังคม
(จ) ประสานความรวมมือกับสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดมาตรฐานการนําเทคโนโลยีและวิทยาการมาสนับสนุนงานจราจร
และการบริการสังคม
(ฉ) ใหคําปรึกษา แนะนํา แกหนวยงานในสัง กัดสํานักงานตํารวจแหง ชาติ
เกี่ยวกับระบบและมาตรฐานการจัดการจราจรและการบริการสังคม
(ช) จัดใหมีระบบการตรวจสอบมาตรฐานเจาหนาที่จราจร และสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานในวิชาชีพการจราจรและการบริการสังคม
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(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๘) กองพัฒนาการปองกันและควบคุมอาชญากรรม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิ จารณาในการจัด ทําแผนยุทธศาสตร
ดานความมั่นคงและดานการปองกันอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหง ชาติ ใหสอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรของชาติ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการรณรงคดานความมั่นคงและการปองกันอาชญากรรม
การพัฒนาระบบและมาตรฐานดานความมั่นคงและการปองกันอาชญากรรม การใหการรับรองมาตรฐาน
ดานความมั่นคง ดานการปองกันอาชญากรรม และดานการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนา
ระบบงานตํารวจชุมชน และการจัดระเบียบสังคมเพื่อปองกันและควบคุมปญหาอาชญากรรม
(ค) สงเสริมใหมีการจัดระบบงานดานความมั่นคงและการปองกันอาชญากรรม
ในระดับชุมชนทองถิ่น และสถานประกอบการ รวมทั้งการจัดระบบการปฏิบัติงานรวมกับพนักงาน
รักษาความปลอดภัย
(ง) จัดใหมีระบบการตรวจสอบมาตรฐานเจาหนาที่ดานความมั่นคงและพนักงาน
รั ก ษาความปลอดภั ย ตลอดจนส ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานในวิ ช าชี พ ด า นความมั่ น คง
การปองกันอาชญากรรม และการรักษาความปลอดภัย
(จ) ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า แก ห น ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ
เกี่ยวกับระบบและมาตรฐานการจัดการดานความมั่นคง การปองกันอาชญากรรม การพัฒนาระบบงาน
ตํารวจชุมชน และการปองกันอาชญากรรมระดับชุมชน
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๙) กองพลาธิการและสรรพาวุธ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของสํานักงาน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานยานพาหนะและการขนสงของสํานักงานผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจนวัตถุระเบิด
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๑๐) กองวิจัยและพัฒนา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค ยุทธวิธีตํารวจ
และวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการถายทอดการพัฒนาดานตาง ๆ
ใหแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานประเมินผลยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัย คนควา แนะนําอาวุธและอุปกรณที่เหมาะสม
ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ
(ง) ติดตอประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรอื่นทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๑๑) กองวินัย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวินัยของสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๑๒) กองสารนิเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมความรู ความกาวหนา
และผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับงานสถานีวิทยุกระจายเสียงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

(๑๓) กองสวัสดิการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๑๔) ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เปนศูนยอํานวยการและสั่งการของผูบังคับบัญชา ติดตามสถานการณและ
การปฏิบัติที่เกี่ย วของกับภารกิจหนาที่ในการรักษาความมั่นคงภายใน การปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของประชาชน การรายงานการประมาณการ
ให ข อ เสนอแนะแก ผู บั ง คั บ บั ญ ชาในการวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การและช ว ยเหลื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การ
ในสถานการณสําคัญเรงดวนที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ รวมทั้งกําหนดนโยบาย
แนวทาง และมาตรการในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมในเรื่องที่สําคัญเปนพิเศษ
(ข) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ค) ประสานและจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนงานรวม แผนปฏิบัติงานหรือ
แผนกลยุทธของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ ตลอดจน
เรงรัดติด ตามการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร แผนงาน โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๑๕) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของ ก.ต.ช. และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
ก.ต.ช. มอบหมาย
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายการบริหารราชการตํารวจ และ
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกระเบียบ ประกาศ หรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารราชการตํารวจ และวิธีปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจใหเปนไปตามแบบแผนและ
นโยบายที่ ก.ต.ช. กําหนด
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะใหมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนอํานาจ
หนาที่ข องสํานักงานตํารวจแหง ชาติ ในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา
การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือ
การปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของขาราชการตํารวจหรือสํานักงาน
ตํารวจแหง ชาติ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวน ใหเปน
อํานาจหนาที่ของหนวยงานหรือพนักงานเจาหนาที่อื่น
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกขาราชการตํารวจเพื่อดําเนินการแตงตั้ง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจายอํานาจ
ระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติกับตํารวจภูธรจังหวัดและราชการบริหารสวนทองถิ่น ในกรณีที่ ก.ต.ช.
เห็นวามีความจําเปนและเหมาะสม
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ ก.ต.ช.
มอบหมาย
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการตํารวจ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติและกฎหมายอื่น
(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒. กองบัญชาการ แบงเปนดังตอไปนี้
(๑) กองบัญชาการตํารวจนครบาล
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานชวยอํานวยการ และ
งานเลขานุการของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล
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(๓) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานการเงิ น การบั ญ ชี การงบประมาณ งานพั ส ดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานสงกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน โครงการ
งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
(๖) ดําเนินการเกี่ ยวกับงานฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ งานประชาสัม พันธ
และงานวิเทศสัมพันธ
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) กองบังคับการตํารวจจราจร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็ นในการวางแผนการจัด การจราจร รวมทั้ง ประสานงาน
สนับสนุน ควบคุม กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินการเกี่ยวกับงานอํานวยความสะดวก
และงานรักษาความปลอดภัยในดานการจราจร ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับงานสถิติขอมูลดานการจราจร
(๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวย
การจราจรทางบกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการจราจร ที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๓) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ และบุคคล
สําคัญอื่น
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบสวนและเปรียบเทียบปรับในคดีอาญาตามกฎหมาย
วาดวยการจราจรทางบกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการจราจรที่เกิดขึ้นในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
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(๕) เปนศูนยรวมขาวและควบคุมการจราจร
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจนอุบัติเหตุและความมึนเมาของผูขับรถ
ตลอดจนการตรวจพิสูจนกาซ ฝุน ควัน ละออง เคมี และเสียงของรถ
(๗) ดําเนินการฝกอบรมใหความรู และคําแนะนําดานการจราจร
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) - (ฎ) กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ - ๙ แตละหนวยงานมีอํานาจหนาที่ในเขต
อํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ดังตอไปนี้
(๑) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองคและพระราชอาคันตุกะ ตลอดจน
รักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญของทางราชการและตางประเทศ
(๒) รักษาความสงบเรียบรอย การใหความปลอดภัยแกบุคคลสําคัญ ประชาชน
และการใหบริการชวยเหลือประชาชน
(๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร
(๘) สงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ฏ) กองบังคับการตํารวจปฏิบัติการพิเศษ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การกระทําความผิดทางอาญา รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจทองที่และหนวยงานอื่น
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(๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
(๓) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ และบุคคล
สําคัญอื่น
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสายตรวจออกตรวจการสืบสวนหาขาวเกี่ยวกับ
แหลงอาชญากรรม พฤติกรรมทางดานการกอความไมสงบภายในและรักษาความปลอดภัยสถานที่
สําคัญ
(๕) ปองกันปราบปรามการกอการจลาจล การควบคุมฝูงชน การตรวจพิสูจน
และการเก็บกูวัตถุระเบิด ตลอดจนตอตานการกอการรายในเขตกรุงเทพมหานคร
(๖) ฝกดานยุทธวิธีใหกับตํารวจทองที่หรือหนวยงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ฐ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล
(๒) สงเสริมประสานงานเผยแพรใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการบริหารงานของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
(๓) เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานในสังกัด
(๔) เปนศูนยรับแจงเหตุ และปฏิบัติการควบคุมสั่งการและสื่อสารขอมูล
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ฑ) ศูนยสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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(ฒ) ศูนยสืบสวน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
(๒) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานสื บ สวนสอบสวนอาชญากรรมที่ มีลั ก ษณะเป น
องคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่
(๓) เปนศูนยรวบรวมขอมูลอาชญากรรมในเขตพื้นที่
(๔) นําเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษมาชวยในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาและ
พัฒนาบุคลากรดานการสืบสวนสอบสวนใหมีความรูในดานการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษตาง ๆ
(๕) รวบรวมวิเคราะหและติดตามสถานการณอาชญากรรม
(๖) เปนตนแบบ ใหคําปรึกษา แนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล
(๗) บูรณาการดานการขาวอาชญากรรม
(๘) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๒) - (๑๐) ตํารวจภูธรภาค ๑ - ๙ แตละหนวยงานมีอํานาจหนาที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่ปกครอง ดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานชวยอํานวยการ และ
งานเลขานุการของตํารวจภูธรภาค
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของตํารวจภูธรภาค
(๓) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานการเงิ น การบั ญ ชี การงบประมาณ งานพั ส ดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานสงกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของตํารวจภูธรภาค
(๔) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประสานงานและจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของตํารวจภูธรภาค
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของตํารวจภูธรภาค
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(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของตํารวจภูธรภาค
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ งานประชาสัม พันธ
งานวิเทศสัมพันธ และงานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี
(๘) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานสรรหาบุ ค คลเพื่ อ เข า สู ตํ า แหน ง และการสอบ
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครอง ดังตอไปนี้
(๑) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจน
รักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญของทางราชการและตางประเทศ
(๒) รักษาความสงบเรียบรอย การใหความปลอดภัยแกบุคคลสําคัญ ประชาชน
และการใหการบริการชวยเหลือประชาชน
(๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร
(๘) สงเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) ศูนยความมั่นคง ใหมีเฉพาะตํารวจภูธรภาค ๕ และตํารวจภูธรภาค ๙ แตละ
หนวยงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
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(๒) ดําเนินการดานกรรมวิธีขาวกรอง เปนศูนยขอมูลและทําหนาที่สืบสวน
สอบสวนเกี่ยวกับความมั่นคง
(๓) ปฏิ บั ติ ง านด า นจิ ต วิ ท ยา สื บ สานวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ตลอดจนส ง เสริ ม
ความเขมแข็งของชุมชน
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ง) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
ตํารวจภูธรภาค
(๒) สงเสริมประสานงานเผยแพรใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการบริหารงานของตํารวจภูธรภาค
(๓) เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
ในสังกัด
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ศูนยฝกอบรม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บริหารและพัฒนาการศึกษา ตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
(๒) ผลิตขาราชการตํารวจชั้นประทวนตามความตองการของตํารวจภูธรภาค
(๓) ฝกอบรมเพิ่มพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง ของตํารวจภูธรภาค
(๔) ติ ด ต อ และประสานความร ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาหรื อ องค ก รอื่ น
เพื่อสงเสริมใหทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความยุติธรรม
และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ตามความเหมาะสมและความตองการของแตละพื้นที่
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(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ฉ) ศูนยสืบสวนสอบสวน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค
(๒) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานสื บ สวนสอบสวนอาชญากรรมที่ มีลั ก ษณะเป น
องคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําความผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี
(๔) เปนศูนยรวบรวมขอมูลอาชญากรรมในเขตพื้นที่
(๕) นําเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษมาชวยในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
และพัฒนาบุคลากรดานการสืบสวนสอบสวนใหมีความรูในดานการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษตาง ๆ
(๖) ควบคุมและอํานวยการเกี่ยวกับการควบคุมฝูงชน การเจรจาตอรอง และ
ชวยเหลือตัวประกัน
(๗) รวบรวมวิเคราะหและติดตามสถานการณอาชญากรรม
(๘) เปนตนแบบ ใหคําปรึกษา แนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธรภาค
(๙) บูรณาการดานการขาวอาชญากรรม
(๑๐) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ในตํารวจภูธรภาค ๗ ใหมีอํานาจหนาที่ อํานวยการและสนับสนุนการถวายอารักขาและ
รักษาความปลอดภัยองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอย
บริเวณรอบนอกเขตพระราชฐานและบริเวณที่ประทับ
(๑๑) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํา เนิ นการเกี่ ย วกับ งานธุ ร การ งานสารบรรณ งานประชาสั ม พั น ธ
งานชวยอํานวยการ และงานเลขานุการของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
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(๒) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบงานและบริ ห ารงานบุ ค คลของ
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานสงกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของกองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลาง
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(๕) ดํา เนิน การเกี่ ย วกั บ งานกฎหมายและวิ นั ย ของกองบัญ ชาการตํา รวจ
สอบสวนกลาง
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลาง
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) กองบังคับการตํารวจทางหลวง มีอํานาจหนาที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ปฏิบัติงาน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
(๒) ควบคุมและจัดการจราจรบนทางหลวง
(๓) ควบคุมดูแลการใชทางหลวงใหเปนไปตามกฎหมาย
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว มีอํานาจหนาที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
(๑) รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย ป อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรม
ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
ทั่วราชอาณาจักร ทั้งในกรณีที่ผูเสียหายหรือผูตองหาเปนคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
เพื่อการทองเที่ย ว หรือเพื่ อการอื่นตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือในกรณีที่ มีผลกระทบต อ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
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(๒) ให ค วามช ว ยเหลื อ อํ า นวยความสะดวก และให ค วามปลอดภั ย
แกนักทองเที่ยว
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ง) กองบังคับการตํารวจน้ํา มีอํานาจหนาที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(๑) รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย ป อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรม
ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
ในเขตนานน้ําไทย ทาเรือชายฝงทะเลซึ่งเปนอาณาเขตของประเทศไทย รวมทั้งเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
และในทะเลหลวงเฉพาะเรือไทย
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(จ) กองบัง คั บ การตํ า รวจรถไฟ มีอํ า นาจหนา ที่ ในเขตอํ านาจการรั บ ผิด ชอบ
ดังตอไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรีย บรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและ
ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
บนขบวนรถไฟและอื่น ๆ
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ฉ) กองบังคับการทะเบียน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด
ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน กฎหมายวาดวยภาพยนตร กฎหมายวาดวยโรงรับจํานํา กฎหมาย
วาดวยการควบคุมการขายทอดตลาดและการคาของเกา กฎหมายวาดวยโรงแรม กฎหมายวาดวยการพนัน
กฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร กฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน และ
กฎหมายอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือตามคําสั่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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(ช) กองบังคับการปราบปราม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย ป อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรม
ทั่วราชอาณาจักรและปองกันปราบปรามการกอการอาชญากรรมที่ตองใชกําลัง ปฏิบัติการเสริมจํานวนมาก
หรือสนับสนุนการปองกันปราบปรามการกอการจลาจลและการควบคุมฝูงชน
(๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับชีวิตรางกาย ทรัพยสิน ผูมีอิทธิพล มือปนรับจาง หรืออาวุธสงคราม
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ซ) กองบัง คับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย ป อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรม
ทั่วราชอาณาจักร
(๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ฌ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี มีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย ป อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรม
ทั่วราชอาณาจักร
(๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี ความผิดเกี่ยวกับแรงงาน
หรือการจัดระเบียบสังคม
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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(ญ) กองบั ง คั บ การปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในวงราชการ
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร
(๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐหรือการทุจริตในวงราชการ
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ฎ) กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีอาํ นาจ
หนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย ป อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรม
ทั่วราชอาณาจักร
(๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือการกระทําความผิด โดยใช
คอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีอื่น
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ฏ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนิน การเกี่ ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อ สารของ
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(๒) สงเสริมประสานงานเผยแพรใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการบริหารงานของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(๓) เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
ในสังกัด
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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(ฐ) ศูนยฝกอบรม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ และงานฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
เฉพาะดานของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๑๒) กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํา เนิ นการเกี่ ย วกับ งานธุ ร การ งานสารบรรณ งานประชาสั ม พั น ธ
งานชวยอํานวยการ และงานเลขานุการของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกองบัญชาการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติด
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานสงกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสาร ของกองบัญชาการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติด
(๔) ดําเนินการเกี่ย วกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานวิ จั ย งานประเมิ น ผล และงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกองบั ญ ชาการตํ า รวจ
ปราบปรามยาเสพติด
(๕) ดํา เนิน การเกี่ ย วกั บ งานกฎหมายและวิ นั ย ของกองบัญ ชาการตํา รวจ
ปราบปรามยาเสพติด
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติด
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) - (ง) กองบั ง คั บ การตํ า รวจปราบปรามยาเสพติ ด ๑ - ๓ แต ล ะหน ว ยงาน
มีอํานาจหนาที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(๑) ปองกันและปราบปรามยาเสพติดทั่วราชอาณาจักรตามที่ไดรับมอบหมาย
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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(จ) กองบังคับการสอบสวน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร
(๒) สื บ สวนสอบสวนคดี เ กี่ ย วกั บ การยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย สิ น ที่ ไ ด ม า
เนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ฉ) ศูนยการขาว มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการขาวและสถิติขอมูลของกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ช) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาํ นาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
(๒) สงเสริมประสานงานเผยแพรใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการบริหารงานของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
(๓) เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
ในสังกัด
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๑๓) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํา เนิ นการเกี่ ย วกับ งานธุ ร การ งานสารบรรณ งานประชาสั ม พั น ธ
งานชวยอํานวยการ และงานเลขานุการของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก
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(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิ ก าร งานส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง งานยานพาหนะ งานสื่ อ สาร และงานสถานี
วิทยุกระจายเสียงของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
(๔) ดําเนินการเกี่ย วกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล งานวิเคราะห และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล
(๗) ดํา เนิ นการเกี่ย วกั บ งานตรวจประวั ติ บุค คลที่มี พ ฤติ การณ เ ปน ภัย ต อ
ความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งงานตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อประกอบการเดินทางไปตางประเทศ
ตามที่รองขอ
(๘) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ กฎหมายวาดวยการเนรเทศ
กฎหมายวาดวยการพิมพ กฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน และกฎหมายอื่นที่ใหมีอํานาจหนาที่
หรือดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ
(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๑ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ และบุคคล
สําคัญทั้งฝายไทยและตางประเทศในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
(๒) ดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ งานด า นการข า วของบุ ค คลหรื อ กลุ ม บุ ค คลที่ มี
พฤติการณเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
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(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดําเนินกรรมวิธีขาวกรอง
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานการขาวเฉพาะดานในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
ตลอดจนงานการขาวอาชญากรรมขามชาติ การกอการรายสากล งานการขาวระหวางประเทศ งานควบคุม
ชนตางชาติผูอพยพ ตลอดจนการประสานงานการขาวระหวางประเทศ
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ง) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๓ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ และบุคคลสําคัญ
ทั้งฝายไทยและตางประเทศ รวมทั้งงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของ
ประเทศ
(๒) งานตอตานขาวกรอง และงานสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ศูนยดําเนินกรรมวิธีขาวกรอง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวางแผน รวบรวม วิเคราะหขาวกรอง และ
ผลิตขาวกรอง ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ฉ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
(๒) สงเสริมประสานงานเผยแพรใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการบริหารงานของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก
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(๓) เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
ในสังกัด
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ช) ศูนยพัฒนาดานการขาว มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ งานมาตรฐานการขาว และงานฝกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรในดานการขาวของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๑๔) สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํา เนิ นการเกี่ ย วกับ งานธุ ร การ งานสารบรรณ งานประชาสั ม พั น ธ
งานชวยอํานวยการ และงานเลขานุการของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
(๒) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบงานและบริ ห ารงานบุ ค คลของ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานสงกําลัง บํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสาร ของสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง
(๔) ดําเนินการเกี่ย วกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักงานตรวจ
คนเขาเมือง
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกิจการตางประเทศ
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก
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(ข) กองบังคับการตรวจคนเขาเมืองกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยการทะเบียน
คนตางดาว กฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก และกฎหมายอื่น
ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กําหนด
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) กองบังคับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยการทะเบียน
คนตางดาว กฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก และกฎหมายอื่น
ในเขตพื้นที่ทาอากาศยานกรุงเทพ และทาอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กําหนด
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ง) ศูนยขอมูลตรวจคนเขาเมือง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
(๒) สงเสริมประสานงานเผยแพรใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการบริหารงานของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
(๓) เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
ในสังกัด
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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(จ) - (ซ) ศูนยตรวจคนเขาเมืองภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
และภาคใต โดยแตละหนวยงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยการทะเบียน
คนตางดาว กฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก และกฎหมายอื่นที่
สํานัก งานตรวจคนเขาเมื องรั บผิดชอบนอกเขตพื้น ที่กรุง เทพมหานครหรือ ตามที่สํ านักงานตํ ารวจ
แหงชาติกําหนด
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับคนตองหาม งานสงกลับ และงานหองกัก ตลอดจน
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของแพทยตรวจคนเขาเมือง
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(ฌ) ศูนยสืบสวนสอบสวน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและกฎหมายอื่นที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับคนตองหาม งานสงกลับ และงานหองกัก ตลอดจน
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของแพทยตรวจคนเขาเมือง
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๑๕) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํา เนิ นการเกี่ ย วกั บงานธุร การ งานสารบรรณ งานประชาสั ม พั น ธ
งานชวยอํานวยการ และงานเลขานุการของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
(๒) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบงานและบริ ห ารงานบุ ค คลของ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการขาวและยุทธการดานการรักษาความมั่นคง และ
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
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(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน โครงการ งบประมาณ
งานสถิติ งานวิจัย และงานประเมินผล ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
(๕) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานกฎหมายและวิ นั ย ของกองบั ญ ชาการตํ า รวจ
ตระเวนชายแดน
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ของกองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาบุคคลเพื่อเขาสูตําแหนงและการสอบเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการ
(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือนและงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
(๙) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) - (จ) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ - ๔ แตละหนวยงานมี
อํานาจหนาที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(๑) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ และบุคคลสําคัญ
(๒) รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงปลอดภัย ตามแนวชายแดน
รวมทั้งการเก็บกูวัตถุระเบิดตามที่มีการรองขอ
(๓) พัฒนาและชวยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ
(๔) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง และกฎหมายอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ฉ) กองบังคับการฝกพิเศษ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บริ ห ารและพั ฒ นาการศึ ก ษา ตามระเบี ย บแบบแผนและหลั ก สู ต ร
ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
(๒) ผลิตขาราชการตํารวจชั้นประทวนตามความตองการของกองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน
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(๓) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การฝ ก อบรมข า ราชการตํ า รวจในการฝ ก พิ เ ศษ
การฝกทบทวน และการฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรูในดานยุทธวิธีตามที่ไดรับมอบหมาย
(๔) ดําเนินการฝกอบรมใหกับประชาชน เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
(๕) ดําเนินการเกี่ย วกับงานศึกษาทดลองตามแนวพระราชดําริ ตลอดจน
การขยายผลและถายทอดเทคโนโลยี
(๖) ปฏิบั ติง านรว มกั บ หรือ สนั บ สนุน การปฏิบั ติง านของหนว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ช) กองบังคับการสนับสนุน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่เปนฝายสนับสนุนของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุ งานโยธาธิการ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานยานพาหนะขนสง งานสงกําลังบํารุง งานสื่อสาร และงานสวัสดิการ
ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
(๓) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ซ) กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ และบุคคลสําคัญ
(๒) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานตํารวจพื้นที่ในดานการปองกัน
และปราบปราม การรบพิเศษ การตอตานการกอการราย กิจการพิเศษ และการเก็บกูวัตถุระเบิด
รวมทั้งการฝกอบรมอาวุธ ยุทธวิธี และการรบพิเศษ
(๓) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ฌ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
(๒) สง เสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคํา ปรึก ษา แนะนํ า เกี่ย วกับ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารงานของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
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(๓) เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
ในสังกัด
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๑๖) สํานักงานกฎหมายและสอบสวน
(ก) กองนิติการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒) ให คํ า ปรึ ก ษา และให ค วามเห็ น ทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งที่หนวยงานตาง ๆ หารือมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติในสวนที่
มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของหนวยงานใดหรือเจาหนาที่ใดโดยเฉพาะ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ในสวนที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ
(๔) ส ง เสริ ม และเผยแพร เ กี่ ย วกั บ งานวิ ช าการในหน า ที่ ข องสํ า นั ก งาน
ตํารวจแหงชาติและดําเนินการเกี่ยวกับงานหองสมุด
(๕) ปฏิบั ติง านรว มกั บ หรือ สนั บ สนุน การปฏิบั ติง านของหนว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) กองคดีอาญา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ย วกับงานคดีอาญา ที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
(๒) พิจารณาขอหารือ ปญหาขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับคดีอาญา รวมทั้งเสนอแนะปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับคดีอาญา
(๓) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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(ค) กองคดีปกครองและคดีแพง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครองและคดีแพงที่อยูในอํานาจหนาที่หรือ
เกี่ยวของกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒) พิจารณาขอหารือ ปญหาขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
หรือ คําสั่ ง ที่ เกี่ย วขอ งกั บ คดี ป กครองและคดีแ พ ง รวมทั้ง เสนอแนะปรับ ปรุง แกไ ขกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับคดีปกครองและคดีแพง
(๓) ปฏิบั ติง านรว มกั บ หรือ สนั บ สนุน การปฏิบั ติง านของหนว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ง) สถาบันสงเสริมงานสอบสวน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานฝ ก อบรมพนั ก งานสอบสวน งานส ง เสริ ม
และควบคุมจรรยาบรรณ การประเมินผล การจดทะเบียน การตรวจสอบ การถอดถอนใบอนุญาต
การสอบสวน และงานตอบขอหารือเกี่ยวกับงานสอบสวน ตลอดจนเปนศูนยขอมูลดานการสอบสวนของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและสงเสริมงานสอบสวนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
(๓) ติดตอและประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรอื่น
เพื่อสง เสริมใหชุม ชนมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และพัฒนางานสอบสวนและ
จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๑๗) สํานักงานจเรตํารวจ
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานธุ ร การ งานสารบรรณ งานประชาสั ม พั น ธ
งานชวยอํานวยการ และงานเลขานุการของสํานักงานจเรตํารวจ
(๒) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบงานและบริ ห ารงานบุ ค คลของ
สํานักงานจเรตํารวจ
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(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานสงกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของสํานักงานจเรตํารวจ
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานจเรตํารวจ
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของสํานักงานจเรตํารวจ
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักงานจเรตํารวจ
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานรับเรื่องราวรองเรียนหรือรองทุกขของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
(๘) ปฏิบั ติง านรว มกั บ หรือ สนั บ สนุน การปฏิบั ติง านของหนว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) - (ฉ) กองตรวจราชการ ๑ - ๕ แตละหนวยงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจราชการ ด า นการป อ งกั น ปราบปราม
การสืบสวน การสอบสวน การจราจร และการบริการสังคมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการรองเรียนหรือการรองทุกขกลาวหาวาขาราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานตํารวจแหงชาติทุจริตหรือประพฤติมิชอบและ
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามอํานาจหนาที่
(๓) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๑๘) สํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานธุ ร การ งานสารบรรณ งานประชาสั ม พั น ธ
งานชวยอํานวยการ และงานเลขานุการของสํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
นิติวิทยาศาสตรตํารวจ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานสงกําลัง บํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสาร ของสํานักงาน
นิติวิทยาศาสตรตํารวจ
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(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของสํานักงานนิติวิทยาศาสตร
ตํารวจ
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักงานนิติ
วิทยาศาสตรตํารวจ
(๗) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) กองพิสูจนหลักฐาน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินงานเกี่ยวกับการพิสูจนหลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการดานการพิสูจนหลักฐานและการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเครื่องมือวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ
(๔) ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ ยวของในดานการพิสู จนหลักฐาน
และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
(๕) ปฏิบั ติง านรว มกั บ หรือ สนั บ สนุน การปฏิบั ติง านของหนว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) - (ฉ) กองวิทยาการ ๑ - ๔ แตละหนวยงาน มีอํานาจหนาที่ในเขตอํานาจ
การรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานวิ ท ยาการตํ า รวจ การตรวจพิ สู จ น ห ลั ก ฐาน
การตรวจสถานที่ เ กิ ด เหตุ การทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากร การจั ด เก็ บ สารบบลายพิ ม พ นิ้ ว มื อ
และการตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดของผูตองหาและบุคคล
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมดานวิทยาการตํารวจใหแกขาราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๓) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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(ช) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
สํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ
(๒) สงเสริมประสานงานเผยแพรใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการบริหารงานของสํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ
(๓) เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
ในสังกัด
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ซ) ศูนยพัฒนานิติวิทยาศาสตร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานฝ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรของสํ า นั ก งาน
ตํารวจแหงชาติในดานนิติวิทยาศาสตร
(๒) ดําเนินการวิจัยและพัฒนาวิชาการดานนิติวิทยาศาสตร เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๓) ติดตอและประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรอื่น
เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการศึกษาและพัฒนาวิชาการดานนิติวิทยาศาสตร
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๑๙) สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ก) กองตํารวจสื่อสาร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) อํานวยการ ควบคุม ดูแล ใหการสนับสนุนเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ
การปฏิบัติการสื่อสารของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การฝ ก อบรมวิ ช าการสื่ อ สารโทรคมนาคมที่ ใ ช
ในราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งการคนควา ทดลอง วิเคราะห ประดิษฐ ตรวจซอม
และบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งปวงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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(๔) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) กองทะเบียนประวัติอาชญากร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติอาชญากร
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บสารบบลายพิมพนิ้วมือผูตองหาและบุคคล
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดของผูตองหา
และบุคคล
(๔) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานวิ ช าการด า นทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรและ
การตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือ
(๕) ประสานงานด า นการทะเบี ย นประวัติ อาชญากร การจัด เก็ บสารบบ
ลายพิมพนิ้วมือ และการตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดของผูตองหาและบุคคลกับหนวยงาน
วิทยาการตํารวจที่เกี่ยวของ
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อประกอบการเดินทาง
ไปตางประเทศ
(๗) ปฏิบั ติง านรว มกั บ หรือ สนั บ สนุน การปฏิบั ติง านของหนว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) ศูนยตรวจสอบและวิเคราะหการกระทําผิดทางเทคโนโลยี มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบขอมูลการกระทําผิดกฎหมายโดยใช
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ง) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทํายุทธศาสตร แผนแมบท และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหสอดคลองกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของชาติ
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(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบหรือพัฒนาระบบขอมูลและประมวลผล
ขอมูลขอสนเทศของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๓) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพรการใหบริการขอมูล ขอสนเทศตาง ๆ
รวมทั้ ง การให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า หรื อ ฝ ก อบรมการใช เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ละการใช โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๒๐) กองบัญชาการศึกษา
(ก) กองอํานวยการและมาตรฐานการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานธุ ร การ งานสารบรรณ งานประชาสั ม พั น ธ
งานชวยอํานวยการ และงานเลขานุการของกองบัญชาการศึกษา
(๒) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบงานและบริ ห ารงานบุ ค คลของ
กองบัญชาการศึกษา
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานสงกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของกองบัญชาการศึกษา
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการศึกษา
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการศึกษา
(๗) ดําเนินการศึกษาวิเคราะห วิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร
ระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติงาน ระบบการเรียนการสอนและการฝกอบรม เพื่อปรับปรุง
พัฒนา และกําหนดมาตรฐานงานดานวิชาการ และฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๘) ดํา เนิน การเกี่ ย วกั บ งานประกั นคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาของสํ า นัก งาน
ตํารวจแหงชาติ
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(๙) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) กองการสอบ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสรรหาบุค คลเพื่อเขาสูตํ าแหนง และการสอบ
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาระบบ เทคนิค
เครื่องมือและวิธีการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเขารับราชการ
(๓) วางระบบและมาตรฐานการสรรหาบุค ลากรของหนวยงานในสัง กั ด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
กองบัญชาการศึกษา
(๒) สงเสริมประสานงานเผยแพรใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการบริหารงานของกองบัญชาการศึกษา
(๓) เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
ในสังกัด
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ง) ศูนยฝกอบรมตํารวจกลาง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตและฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวน
ตามความตองการของหนวยงานตาง ๆ ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ ยกเวนตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาทางวิชาการตํารวจและศาสตร
สาขาอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางวิชาการและจัดทํามาตรฐานการศึกษาและระบบการเรียนการสอน
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝกอบรมเพิ่มพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
ใหกับขาราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๔) ติดตอและประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรอื่น
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและฝกอบรม เพื่อสนับสนุน
การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความ
ยุติธรรม และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(จ) สถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ตามหลักสูตรผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาทางวิชาการตํารวจและศาสตร
สาขาอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางวิชาการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝกอบรมเพิ่มพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
ใหกับขาราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๔) ติดตอและประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรอื่นทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและฝกอบรม เพื่อปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความยุติธรรม และ
การรักษาความปลอดภัยของประชาชน
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๒๑) โรงพยาบาลตํารวจ
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานธุ ร การ งานสารบรรณ งานประชาสั ม พั น ธ
งานชวยอํานวยการ และงานเลขานุการของโรงพยาบาลตํารวจ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาล
ตํารวจ
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(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานสงกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของโรงพยาบาลตํารวจ
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลตํารวจ
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของโรงพยาบาลตํารวจ
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลตํารวจ
(๗) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลตามความจําเปนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานวิจัยและพัฒนา
วิชาการทางการสาธารณสุขของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ
ระบบการเรียนการสอน
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผล งานปกครอง งานบรรณสารสนเทศ
งานอุปกรณการศึกษา และงานเผยแพรและบริการวิชาการ
(๔) สนั บ สนุน การฝ กอบรมใหแ กข าราชการตํา รวจที่ ปฏิ บัติ งานในพื้ น ที่
ใหมีความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
(๕) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรอื่น เพื่อสงเสริม
ให ชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาและฝ ก อบรมทางการแพทย เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาวิ ช าการ
ทางการแพทย
(๖) ปฏิบั ติง านรว มกั บ หรือ สนั บ สนุน การปฏิบั ติง านของหนว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) สถาบันนิติเวชวิทยา มีอาํ นาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติเวช การชันสูตรพลิกศพ การตรวจพิสูจน
และคนควาหาหลักฐานซึ่งเกี่ยวกับหลักวิชาแพทยและนิติเวชศาสตร ในบุคคลที่มีชีวิต ศพ เศษ หรือ
สวนของศพ
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(๒) ดํา เนิ นการเกี่ย วกับ การฝก อบรมด านนิ ติเ วชศาสตร ใ หแ กข า ราชการ
ตํารวจและบุคคลภายนอก
(๓) ใหความเห็น คําแนะนํา และคําปรึกษาทางนิติเวชศาสตรแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานรักษาสภาพศพ และพยานวัตถุในที่เกิดเหตุใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ง) - (ฝ) กลุมงานกุมารเวชกรรม กลุมงานจิตเวชและยาเสพติด กลุมงานชีวเคมี
กลุมงานตา กลุมงานทันตกรรม กลุมงานผูปวยนอก กลุมงานพยาธิวิทยา กลุมงานพยาบาล กลุมงาน
เภสั ช กรรม กลุ ม งานโภชนาการ กลุ ม งานรั ง สี วิท ยา กลุ ม งานวิ สัญ ญี วิ ทยา กลุ ม งานเวชศาสตร
ครอบครัว กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู กลุมงานศัลยกรรม กลุมงานศูนยสงกลับและรถพยาบาล กลุมงาน
สังคมสงเคราะห กลุมงานสูตินรีเวชกรรม กลุมงานหู คอ จมูก กลุมงานออรโธปดิกส กลุม งาน
อายุรกรรม โรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลนวุติสมเด็จยา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานการแพทยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเคราะห และวิจัยทางการแพทย
(๓) ใหการรักษาพยาบาลขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และ
ครอบครัว ตลอดจนประชาชน
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(พ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
โรงพยาบาลตํารวจ
(๒) สงเสริมประสานงานเผยแพรใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการบริหารงานของโรงพยาบาลตํารวจ
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(๓) เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
ในสังกัด
(๔) ปฏิบั ติง านรว มกั บ หรือ สนั บ สนุน การปฏิบั ติง านของหนว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๒๒) โรงเรียนนายรอยตํารวจ
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานธุ ร การ งานสารบรรณ งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ
งานประชาสัมพันธ งานชวยอํานวยการ และงานเลขานุการของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
นายรอยตํารวจ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานสง กํ าลั ง บํ ารุ ง งานยานพาหนะ และงานสื่ อสารของโรงเรีย น
นายรอยตํารวจ
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร นักเรียน และผูเขารับ
การฝกอบรมของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
(๗) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานฝ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรของโรงเรี ย น
นายรอยตํารวจ
(๘) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) กองบังคับการบริการการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานพั ฒ นาการศึ ก ษา งานมาตรฐานการศึ ก ษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานสภาการศึกษาโรงเรียนนายรอยตํารวจ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริการการสอน งานทะเบียนและวัดผลนักเรียน
และผูเขารับการอบรม
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(๓) ดําเนินการเกี่ย วกับงานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานหองสมุด และ
งานผลิตเอกสารและตํารา
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) กองบังคับการปกครอง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปกครองและใหคําแนะนําแกนักเรียนและผูเขารับการอบรม
(๒) ใหการศึกษาและดําเนินการเกี่ยวกับงานการฝกยุทธวิธี งานการฝกพิเศษ
และงานการฝกปฏิบัติราชการ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักเรียน งานนันทนาการ และงานพัฒนา
นักเรียน
(๔) ใหการศึกษาและพัฒนาวิช าการทางดานการฝกตอสูปองกันตัว และ
พลศึกษา
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ง) กองบังคับการวิชาการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร
(๒) ฝกอบรมตามหลักสูตรที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดใหมีขึ้น เพื่อการ
อบรมเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
(๓) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
(๔) จัดทําและสงเสริมการวิจัยและการพัฒนาทางดานวิชาการตํารวจและ
ศาสตรสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับกิจการตํารวจ
(๕) ให บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก บุ ค ลากรทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ย น
นายรอยตํารวจ
(๖) สงเสริมการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและเทคนิคการศึกษา
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(๗) ติดตอและประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรอื่น
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและฝกอบรมเกี่ยวกับ
ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความยุติธรรม
และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมและความตองการของแตละชุมชน
(๘) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(จ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
(๒) สงเสริมประสานงานเผยแพรใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการบริหารงานของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
(๓) เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
ในสังกัด
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๒๓) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ
(ก) กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การตรวจสอบคําสั่งที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ เวนแตคําสั่ง ในเรื่อง
การดําเนินการทางวินัย การใหออกจากราชการ และการอุทธรณและรองทุกข
(๒) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ทะเบี ย นประวั ติ แ ละการควบคุ ม เกษี ย ณอายุ ข อง
ขาราชการตํารวจตามระเบียบ ก.ตร. และเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การแกไขวันเดือนปเกิดในทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการตํารวจ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมของ ก.ตร.
(๔) ดําเนินการเลือกตั้ง ก.ตร. ผูทรงคุณวุฒิ
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(๕) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข) กองพัฒนาระบบตําแหนงและบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การวิเคราะหและกําหนดตําแหนงของหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวน
ราชการและการจัดระบบการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒) พิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๓) พิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การจัดทํา แกไขปรับปรุง และตรวจสอบมาตรฐานกําหนดตําแหนง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับเงิน
เพิ่มพิเศษและเงินประจําตําแหนงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๔) พิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การพัฒนานโยบาย ระบบ หรือมาตรฐานการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
ของขาราชการตํารวจ
(๕) พิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การใหคําปรึกษา วินิจฉัยปญหา รวมทั้งการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือ
มติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
(๖) พิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล งานเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
(๗) พิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
กฎหมายดังกลาว
(๘) พิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล เวนแตเรื่องการดําเนินการทางวินัย การใหออกจากราชการและการอุทธรณ
และรองทุกข
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(๙) ดําเนินการและประสานคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ
ก.ตร.
(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมของอนุกรรมการ ก.ตร. ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกระเบียบ หรือประกาศของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เพื่อกําหนดหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่การปกครองตามกฎกระทรวงนี้
(๑๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ค) กองมาตรฐานวินัย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการตํารวจตามอํานาจ ก.ตร.
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งใหขาราชการตํารวจประจํากรม ประจํากอง
หรือประจําสวนราชการ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมของอนุกรรมการ ก.ตร. ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ง) กองอุทธรณ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การอุ ท ธรณ กรณี ถู ก สั่ ง ลงโทษ ปลดออก ไล อ อก หรื อ ถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการ การรายงาน
การดําเนินการทางวินัย และการใหออกจากราชการที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่อุทธรณ
(๒) พิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การอุทธรณ กรณีถูกสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนที่ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติเปนผูสั่งลงโทษ และการรายงานการดําเนินการทางวินัยที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่อุทธรณ
(๓) ดําเนินการและประสานคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ
ก.ตร. ในสวนที่เกี่ยวกับการอุทธรณ
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมของอนุกรรมการ ก.ตร. ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

(๕) ปฏิบั ติง านรว มกั บ หรือ สนั บ สนุน การปฏิบั ติง านของหนว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(จ) กลุมงานรองทุกข มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การรองทุกขในกรณีที่กฎ ก.ตร. กําหนดใหรองทุกขตอ ก.ตร. เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ หรือ
การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอผูใตบังคับบัญชาไมถูกตองตามระเบียบหรือกฎหมาย
(๒) ดําเนินการและประสานคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ
ก.ตร. ในสวนที่เกี่ยวกับการรองทุกข
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมของอนุกรรมการ ก.ตร. ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๓ ใหตํ ารวจภูธ รจั ง หวัด สถานี ตํา รวจ ด านตรวจคนเข าเมือ ง และกองร อยตํา รวจ
ตระเวนชายแดน ที่มีอยูในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับเปนสวนราชการตามกฎกระทรวงนี้จนกวา
จะมีการออกระเบียบหรือประกาศตามกฎกระทรวงนี้ เพื่อกําหนดหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือพื้นที่การปกครองตามขอ ๑
ขอ ๔ การกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการตามขอ ๑ ที่มีฐานะต่ํากวาระดับกองบังคับการ
ใหออกเปนระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัตริ าชการแทน
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๐ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติวา การแบงสวนราชการเปนกองบังคับการ
หรือสวนราชการอยางอื่นใหออกเปนกฎกระทรวงและใหกําหนดอํานาจหนาที่ไวในกฎกระทรวงดวย เพื่อให
สอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว สมควรแบงสวนราชการระดับกองบังคับการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และระบุอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงาน จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้

