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พระราชกฤษฎีกา 
แบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

ภูมิพลอดลุยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปท่ี  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ  ให

ประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๑๐  

แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจ  กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๒) พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจ  กระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
(๓) พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจ  กระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
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มาตรา ๔ ใหแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
๑. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
๒. กองบัญชาการ แบงเปน ดังตอไปนี้   
 (๑) กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
 (๒)-(๑๐) ตํารวจภูธรภาค  ๑-๙ 
 (๑๑) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
 (๑๒) กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
 (๑๓) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
 (๑๔) สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
 (๑๕) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
 (๑๖) สํานักงานกฎหมายและสอบสวน 
 (๑๗) สํานักงานจเรตํารวจ 
 (๑๘) สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา 
 (๑๙) สํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ 
 (๒๐) สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๒๑) กองบัญชาการศึกษา 
 (๒๒) โรงพยาบาลตํารวจ 
 (๒๓) โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
 (๒๔) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
มาตรา ๕ สวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
๑. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) กําหนดยุทธศาสตร  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

เพ่ือใหเปนไปตามที่กฎหมายและคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติกําหนด 
 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  การเงิน   การบัญชี 

การงบประมาณ การพัสดุ  อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
และสวนราชการที่สังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา           ๑   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 

 

 (ค) อํานวยการและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี 
พระรัชทายาท  ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  และพระราชอาคันตุกะ 

 (ง) อํานวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ  ซึ่งปฏิบัติการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา 

 (จ) อํานวยการและสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางอาญา  การรักษา
ความสงบเรียบรอย  ความปลอดภัยของบุคคลสําคัญ  ประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร 

 (ฉ) อํานวยการและสนับสนุนการปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ขาราชการตํารวจ  พนักงานราชการ  
และลูกจางในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ช) อํานวยการและสนับสนุนชวยเหลอืการพัฒนาประเทศตามที่ไดรับมอบหมาย 
 (ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ท่ีไดรับมอบหมาย 
๒. กองบัญชาการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑) กองบัญชาการตํารวจนครบาล มีอํานาจหนาที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่

การปกครอง ดังตอไปนี้ 
  (ก) กําหนดยุทธศาสตร  รวมทั้งวางแผน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และ

เสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของกองบัญชาการและหนวยงานในสังกัด 
  (ข) บูรณาการรวมกับหนวยงานตํารวจหรือหนวยงานอื่นที่มีความสัมพันธเกี่ยวของใน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ  
  (ค) ควบคุม ตรวจสอบ  แนะนํา  หนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามนโยบายของ

คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  การเงิน  การบัญชี 

การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
  (จ) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท 

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ 
  (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  การรักษาความสงบ

เรียบรอย  และการใหความปลอดภัยแกบุคคลสําคัญ  ประชาชน  ตลอดจนการใหบริการชวยเหลือประชาชน 
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  (ช) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญา 

  (ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
  (ฌ) สงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 
  (ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร 
  (ฎ) สงเสริมและสนับสนุนใหทองถิ่นหรือชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจเพื่อปองกัน

และปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา  การรักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัย
ของประชาชนตามความเหมาะสม และความตองการของแตละพ้ืนที่ 

  (ฏ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย 

 (๒)-(๑๐) ตํารวจภูธรภาค  ๑ – ๙  มีอํานาจหนาที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขต
พ้ืนที่การปกครอง  ดังตอไปนี้ 

  (ก) กําหนดยุทธศาสตร  รวมทั้งวางแผน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  
และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตํารวจภูธรภาคและหนวยงานในสังกัด 

  (ข) บูรณาการรวมกับหนวยงานตํารวจหรือหนวยงานอื่นที่มีความสัมพันธ
เกี่ยวของในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

  (ค) ควบคุม ตรวจสอบ  แนะนํา  หนวยงานในสังกัดและตํารวจหนวยงานอื่น
ท่ีอยูในพื้นที่ใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

  (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  การเงิน  การบัญชี 
การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของตํารวจภูธรภาค 

  (จ) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  และพระราชอาคันตุกะ 

  (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกบัการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  การรักษาความ
สงบเรียบรอย  และการใหความปลอดภัยแกบุคคลสําคัญ  ประชาชน ตลอดจนการใหบริการชวยเหลือ
ประชาชน 

  (ช) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา 
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  (ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
  (ฌ) สงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 
  (ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร 
  (ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเขารับราชการตํารวจ 
  (ฏ) ดําเนินการวิเคราะหคนหาความจําเปนในการฝกอบรม  การสรางและ

พัฒนาหลักสูตรระบบการเรียนการสอน  จัดฝกอบรมกอนเขารับราชการตํารวจ  และจัดฝกอบรมเพื่อ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพของขาราชการตํารวจ  พนักงานราชการ  และลูกจางในสังกัด 

  (ฐ) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบรอย  และ
รักษาความปลอดภัยในกิจการของตํารวจ 

  (ฑ) สงเสริมและสนับสนุนใหทองถิ่นหรือชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจเพ่ือ
ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา  การรักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม  และความตองการของแตละพ้ืนที่ 

  (ฒ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๑๑) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนฝายอํานวยการในการกําหนดยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในการวางแผน 

ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของกองบัญชาการ
และหนวยงานในสังกัด 

 (ข) ควบคุม  ตรวจสอบ  แนะนํา  หนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการ 
นโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  การเงิน  การบัญชี 
การงบประมาณ  การพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

 (ง) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท  ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  และพระราชอาคันตุกะ 

 (จ) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญาตามที่ไดรับมอบหมาย  



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา           ๑   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 

 

 (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย  การใหความปลอดภัยแกบุคคล
สําคัญและประชาชน  การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  และการกระทําความผิดที่เปนภัยกับ
ความมั่นคงของประเทศ 

 (ช) ชวยเหลือ  อํานวยความสะดวกและใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 
 (ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและงานตรวจตามอํานาจหนาที่ท่ีกฎหมายกําหนด 
 (ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
(๑๒) กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนฝายอํานวยการในการกําหนดยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในการวางแผน 

ควบคุม ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของกองบัญชาการ
และหนวยงานในสังกัด 

 (ข) ควบคุม  ตรวจสอบ  แนะนํา  หนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการ 
นโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  การเงิน  การบัญชี 
การงบประมาณ การพัสดุ  อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

 (ง) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายอื่นอันเปนความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด  และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร 

 (จ) ดําเนินการเพื่อใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการยึดหรือ
อายัดทรัพยสินที่ไดมาเนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 (ฉ) ปองกันและปราบปรามยาเสพติดทั่วราชอาณาจักร 
 (ช) ประสานความรวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของกับงานปองกัน

และปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 (ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ท่ีไดรับมอบหมาย 
(๑๓) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๗ 
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 (ก) เปนฝายอํานวยการในการกําหนดยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในการวางแผน 
ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของกองบัญชาการ
และหนวยงานในสังกัด  

 (ข) ควบคุม  ตรวจสอบ  แนะนํา  หนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการ 
นโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิน  การบัญชี 
การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการขาวกรองบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีพฤติการณเปนภัยตอความมั่นคง
ของประเทศ 

 (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดําเนินกรรมวิธีขาวกรองใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และ
เปนศูนยกลางในการบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ฉ) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท  ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  และพระราชอาคันตุกะ 

 (ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสําคัญ  และสถานที่ท่ี
เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ 

 (ซ) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ  กฎหมายวาดวยการเนรเทศ  กฎหมายวาดวยการพิมพ 
กฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ   

 (ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมคนตางชาติผูอพยพ 
 (ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ  งานมาตรฐานการขาว  และงานฝกอบรมเพื่อพัฒนา

บุคลากรในดานการขาวของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 (ฎ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
 (ฏ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ท่ีไดรับมอบหมาย 
(๑๔) สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนฝายอํานวยการในการกําหนดยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในการวางแผน 

ควบคุม ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานตรวจคน
เขาเมืองและหนวยงานในสังกัด  



 หนา   ๘ 
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 (ข) ควบคุม  ตรวจสอบ  แนะนํา  หนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  การเงิน  การบัญชี 
การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

 (ง) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว  กฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิง
และเด็ก และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

(๑๕) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนฝายอํานวยการในการกําหนดยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในการวางแผน 

ควบคุม ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของกองบัญชาการ
และหนวยงานในสังกัด 

 (ข) ควบคุม  ตรวจสอบ  แนะนํา หนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  การเงิน  การบัญชี 
การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

 (ง) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท  ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  และพระราชอาคันตุกะ  

 (จ) รักษาความสงบเรียบรอย  ความปลอดภัยของบุคคลสําคัญ  ประชาชน  และความมั่นคง
ปลอดภัยตามแนวชายแดน 

 (ฉ) พัฒนาและชวยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ  และงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

 (ช) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 (ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเขารับราชการตํารวจ 



 หนา   ๙ 
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 (ฌ) ดําเนินการวิเคราะหคนหาความจําเปนในการฝกอบรม  การสรางและพัฒนา
หลักสูตรระบบการเรียนการสอน  จัดฝกอบรมกอนเขารับราชการตํารวจ  และจัดฝกอบรมเพื่อเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพของขาราชการตํารวจ  พนักงานราชการ  และลูกจางในสังกัด  

 (ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน
เพ่ือสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัย
ในกิจการของตํารวจ 

 (ฎ) สงเสริมและสนับสนุนใหทองถิ่นหรือชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจเพื่อปองกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา  การรักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัย
ของประชาชนตามความเหมาะสม  และความตองการของแตละพ้ืนที่ 

 (ฏ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

(๑๖) สํานักงานกฎหมายและสอบสวน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนฝายอํานวยการในการกําหนดยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในการวางแผน 

ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
กฎหมายและสอบสวนและหนวยงานในสังกัด  

 (ข) ควบคุม  ตรวจสอบ  แนะนําหนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  การเงิน  การบัญชี 
การงบประมาณ การพัสดุ  อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของสํานักงานกฎหมายและสอบสวน 

 (ง) ใหคําปรึกษา  และใหความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ขอบังคับ  ประกาศ  และคําสั่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (จ) ศึกษา  วิเคราะห  และดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ 
ประกาศ  และคําสั่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและ
ทางอาญา  งานคดีปกครองและงานคดอีื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและสงเสริมงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
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 (ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

(๑๗) สํานักงานจเรตํารวจ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนฝายอํานวยการในการกําหนดยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในการวางแผน 

ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานจเร
ตํารวจและหนวยงานในสังกัด  

 (ข) ควบคุม  ตรวจสอบ  แนะนํา  หนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  การเงิน  การบัญชี 
การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของสํานักงานจเรตํารวจ 

 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ ดานการปองกันและปราบปราม  การสืบสวน 
การสอบสวน  การจราจร  และการบริการสังคมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

 (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนหรือรองทุกขขาราชการตํารวจ  พนักงานราชการ
และลูกจางในสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามอํานาจหนาที่ 

 (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

(๑๘) สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนฝายอํานวยการในการกําหนดยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในการวางแผน 

ควบคุม ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานนายตาํรวจ
ราชสํานักประจําและหนวยงานในสังกัด 

 (ข) ควบคุม  ตรวจสอบ  แนะนํา  หนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  การเงิน  การบัญชี 
การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา 

 (ง) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี  พระรัชทายาท  ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  และพระราชอาคันตุกะ 

 (จ) ปฏิบัติงานตามพระราชประสงค 
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 (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการพิทักษรักษาความปลอดภัยในราชสํานัก 
 (ช) ปฏิบัติงานตามคําสั่งของสมุหราชองครักษ 
 (ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ท่ีไดรับมอบหมาย 
(๑๙) สํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนฝายอํานวยการในการกําหนดยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในการวางแผน 

ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานนิติวิทยาศาสตร
ตํารวจและหนวยงานในสังกัด 

 (ข) ควบคุม  ตรวจสอบ  แนะนํา  หนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  การเงิน  การบัญชี 
การงบประมาณ การพัสดุ  อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของสํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ 

 (ง) ปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร ดานวิทยาการตํารวจ  งานตรวจพิสูจนหลักฐาน  การตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ  การถายรูป  การทะเบียนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารบบลายพิมพนิ้วมือ  และการตรวจสอบ
ประวัติการกระทําความผิดของผูตองหา  และบุคคลทั่วราชอาณาจักรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สืบสวนสอบสวนของหนวยงานอื่น  ๆ 

 (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมงานดานนิติวิทยาศาสตรและงานดานวิทยาการ
ตํารวจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ฉ) ประสานความรวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของกับงานนิติ
วิทยาศาสตร  และงานวิทยาการตํารวจทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

(๒๐) สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนฝายอํานวยการในการกําหนดยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในการวางแผน  

ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหนวยงานในสังกัด 
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 (ข) ควบคุม  ตรวจสอบ  แนะนําหนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  การเงิน  การบัญชี 
การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (จ) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตลอดจนฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกขาราชการตํารวจ  พนักงานราชการ  
และลูกจางในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการกระทําผิดกฎหมายโดยใชเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 (ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารบบลายพิมพนิ้วมือ
ของผูตองหาและบุคคล ตลอดจนการตรวจสอบประวัติการกระทําผิดของผูตองหาและบุคคล 

 (ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

(๒๑) กองบัญชาการศึกษา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนฝายอํานวยการในการกําหนดยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในการวางแผน 

ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของกองบัญชาการ
และหนวยงานในสังกัด  

 (ข) ควบคุม  ตรวจสอบ  แนะนําหนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  การเงิน  การบัญชี 
การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของกองบัญชาการศึกษา 

 (ง) วางระบบและมาตรฐานการสรรหาบุคคลเขารับราชการตํารวจใหกับหนวยงานตาง  ๆ 
ตลอดจนกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเขารับราชการตํารวจ 
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 (ฉ) ศึกษาและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาขาราชการตํารวจ  เพ่ือกําหนดทิศทางและ
มาตรฐานเปนเกณฑใหหนวยงานตาง  ๆ  ยึดถือปฏิบัติ 

 (ช) ดําเนินการวิเคราะหคนหาความจําเปนในการฝกอบรม  การสรางและพัฒนา
หลักสูตร  ระบบการเรียนการสอน  จัดฝกอบรมกอนเขารับราชการตํารวจ  และจัดฝกอบรมเพื่อเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพของขาราชการตํารวจ  พนกังานราชการ  และลูกจางในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ซ) ศึกษา  วิเคราะห  และสงเสริมมาตรฐานทางวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร 
ระบบ  รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการเรียนการสอน  และฝกอบรมบุคลากรที่ทําหนาที่สอนฝกอบรม  และ 
ผูเขารับการศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนามาตรฐานทางดานวิชาการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลการศึกษาอบรมของหนวย 

 (ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมใหกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบรอย และรักษาความปลอดภัยในกิจการ
ของตํารวจ 

 (ญ) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรอื่นทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาและฝกอบรมขาราชการตํารวจ  พนักงานราชการ 
และลูกจางในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ฎ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

(๒๒) โรงพยาบาลตํารวจ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนฝายอํานวยการในการกําหนดยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในการวางแผน 

ควบคุม ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของโรงพยาบาล
ตํารวจและหนวยงานในสังกัด  

 (ข) ควบคุม  ตรวจสอบ  แนะนําหนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  การเงิน  การบัญชี 
การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของโรงพยาบาลตํารวจ 

 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานการแพทยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเคราะหวิจัยทางการแพทย 
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 (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติเวช  การชันสูตรพลิกศพ การตรวจพิสูจนและคนควาหาหลักฐาน
ซึ่งเกี่ยวกับหลักวิชาแพทย  และนิติเวชศาสตรในบุคคลที่มีชีวิต  ศพ  เศษหรือสวนของศพ 

 (ช) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลตามความจําเปนของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 

 (ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการสาธารณสุขของ
สํานกังานตํารวจแหงชาติ  ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน  

 (ฌ) ใหการรักษาพยาบาลขาราชการตํารวจ  พนักงานราชการ  และลูกจางในสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  รวมทั้งบุคคลในครอบครัว  และประชาชน  

 (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

(๒๓) โรงเรียนนายรอยตํารวจ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนฝายอํานวยการในการกําหนดยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการวางแผน 

ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
และหนวยงานในสังกัด  

 (ข) ควบคุม  ตรวจสอบ  แนะนําหนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  การเงิน  การบัญชี 
การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของโรงเรียนนายรอยตํารวจ 

 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการใหการศึกษาและผลิตขาราชการตํารวจสัญญาบัตร  และการสรรหา
บุคคลเพื่อเขารับราชการตํารวจ 

 (จ) ดําเนินการวิเคราะหคนหาความจําเปนในการฝกอบรม  การสรางและพัฒนา
หลักสูตร  ระบบการเรียนการสอน  จัดฝกอบรมกอนเขารับราชการตํารวจ  และจัดฝกอบรมเพื่อเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ  และลูกจางในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาทางวิชาการตํารวจและ
ศาสตรสาขาอื่น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในทางวิชาการ 
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 (ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน
เพ่ือสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบรอย  และรักษาความ
ปลอดภัยในกิจการของตํารวจ 

 (ซ) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรอื่นทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาและฝกอบรมขาราชการตํารวจ  พนักงานราชการ 
และลูกจางในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ  และหอจดหมายเหตุของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
(๒๔) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนฝายอํานวยการในการกําหนดยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในการวางแผน 

ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการตํารวจและหนวยงานในสังกัด  

 (ข) ควบคุม ตรวจสอบ  แนะนํา  หนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  การเงิน  การบัญชี 
การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 

 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ  และตามที่
คณะกรรมการขาราชการตํารวจมอบหมาย 

 (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางสวนราชการ  ระบบตําแหนงและการพัฒนา
ระบบการบริหารงานบุคคลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ฉ) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจหรืออนุกรรมการ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจเกี่ยวกับการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
ของขาราชการตํารวจ   

 (ช) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจหรืออนุกรรมการ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจเกี่ยวกับการแกไขวันเดือนปเกิดในทะเบียนประวัติและการควบคุม
เกษียณอายุของขาราชการตํารวจ   



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๓๖   ก ราชกิจจานุเบกษา           ๑   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 

 

 (ซ) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจหรืออนุกรรมการ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจเกี่ยวกับการอุทธรณหรือรองทุกขของขาราชการตํารวจ  พนักงานราชการ 
และลูกจางในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (ฌ) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจหรืออนุกรรมการ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา  วินิจฉัยปญหา  รวมทั้งการออกกฎ  ระเบียบ 
ขอบังคับ  ขอกําหนด  ประกาศ  หรือมติของคณะกรรมการขาราชการตํารวจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

 (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูประกาศกําหนดหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบ
หรือเขตพื้นที่การปกครองของสวนราชการตามมาตรา  ๔  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗ ในระหวางที่ยังไมไดประกาศกําหนดหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครองของสวนราชการตามมาตรา  ๖  ใหนําพระราชกฤษฎีกาและประกาศที่ใชอยูในวัน
กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
 พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

         นายกรฐัมนตรี 
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หมายเหตุ :   เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ   พ.ศ.  ๒๕๔๗  กําหนดใหการแบงสวนราชการของสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
เปนกองบัญชาการหรือการจัดตั้งกองบัญชาการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  และใหกําหนดอํานาจหนาที่ 
ไวในพระราชกฤษฎีกา  เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว  สมควรแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ 
ของแตละสวนราชการใหเหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้


