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พระราชกฤษฎีกา 
แบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

   ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ใหไว  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

เปนปที่  ๖๔  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๑๐  

แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ   พ .ศ .   ๒๕๔๗   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ   ใหตรา 
พระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๒) พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๔ ใหแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

ก. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  แบงเปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ  

ดังตอไปนี้ 

 (๑)  สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ 

 (๒) สํานักงานสงกําลังบํารุง 

 (๓)  สํานักงานกําลังพล 

 (๔)  สํานักงานงบประมาณและการเงิน 

 (๕)  สํานักงานกฎหมายและคดี 

 (๖)  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 

 (๗) สํานักงานจเรตํารวจ 

 (๘)  สํานักงานตรวจสอบภายใน 

ข. ใหจัดต้ังกองบัญชาการหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

   (๒) - (๑๐)  ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ 

 (๑๑) ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต 

   (๑๒) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

   (๑๓) กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

   (๑๔) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

   (๑๕) สํานักงานตรวจคนเขาเมอืง 

   (๑๖) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

   (๑๗) สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา 

   (๑๘) สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 

   (๑๙) สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   (๒๐) กองบัญชาการศึกษา 

   (๒๑) โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

   (๒๒) โรงพยาบาลตํารวจ 
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มาตรา ๕  สวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

ก. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  มีอํานาจหนาที่กําหนดยุทธศาสตร  วางแผน  

พัฒนาองคกรและทรัพยากรทางการบริหาร  อํานวยการ  ส่ังการ  ควบคุม  กํากับดูแล  เรงรัด  ตรวจสอบ  

ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปวงของทุกหนวยงานภายในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ  ตลอดจนปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ข. กองบัญชาการหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ  มีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

 (๑)  สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

     (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงาน

ยุทธศาสตรตํารวจและหนวยงานในสังกัด 

     (ข) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

แผนปฏิบัติราชการประจําปและแผนปฏิบัติราชการ  ๔  ป  ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 

     (ค) ประสานและจัดทําแผน  แผนงาน  โครงการ  ตลอดจนกํากับ  เรงรัด  ติดตาม  

และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ 

     (ง) ดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานอื่น  เพื่อสงเสริมและพัฒนาการวิจัย

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๒) สํานักงานสงกําลังบํารุง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

   (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ

สํานักงานสงกําลังบํารุงและหนวยงานในสังกัด 
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     (ข) ศึกษา  พัฒนา  และสรางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะพัสดุแบบรูปรายการ  
และราคากลางสิ่งปลูกสราง 

     (ค) บริหารงานและดําเนินการเกี่ยวกับงานสงกําลังบํารุงของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๓)  สํานักงานกําลังพล  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
     (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานกําลังพลและหนวยงานในสังกัด 

     (ข) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสาํนักงานตํารวจแหงชาติ 
     (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางสวนราชการ  ระบบตําแหนง  และ

ระบบการบริหารงานบุคคลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและพัฒนาการจัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ   

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   (๔)  สํานักงานงบประมาณและการเงิน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
     (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานงบประมาณและการเงินและหนวยงานในสังกัด 

     (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ  การเงิน  การบัญชี  ของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     (ค) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการจัดทําแผนงาน  โครงการในสวนที่เกี่ยวกับ
งบประมาณ  ดําเนินการเกี่ยวกับการต้ังคําขอ  การจัดสรร  การบริหาร  การควบคุม  และการกํากับดูแล  
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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   (ง) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในการดําเนินงานและงานวิชาการดานงบประมาณ  การเงิน  และการบัญชี  

รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับงานขอมูลขอสนเทศ  และงานฝกอบรมดานงบประมาณ  การเงิน  และการบัญชี  

แกหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๕)  สํานักงานกฎหมายและคดี  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

     (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ

สํานักงานกฎหมายและคดีและหนวยงานในสังกัด 

     (ข) ใหคําปรึกษา  และใหความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

ขอบังคับ  ประกาศ  และคําส่ังของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     (ค) ศึกษา  วิเคราะห  และดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

ขอบังคับ  ประกาศ  และคําส่ังของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง

และทางอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและสงเสริมงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ 

     (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๖)  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

     (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจและหนวยงานในสังกัด 
     (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการขาราชการตํารวจและ

ตามที่คณะกรรมการขาราชการตํารวจมอบหมาย 
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     (ค) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจหรืออนุกรรมการ

คณะกรรมการขาราชการตํารวจเก่ียวกับการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ

ขาราชการตํารวจ 

     (ง) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจหรืออนุกรรมการ

คณะกรรมการขาราชการตํารวจเก่ียวกับการแกไขวันเดือนปเกิดในทะเบียนประวัติและการควบคุม

เกษียณอายุของขาราชการตํารวจ 

     (จ) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจหรืออนุกรรมการ

คณะกรรมการขาราชการตํารวจเก่ียวกับการอุทธรณหรือรองทุกขของขาราชการตํารวจ  พนักงานราชการ  

และลูกจางในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     (ฉ) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจหรืออนุกรรมการ

คณะกรรมการขาราชการตํารวจเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา  วินิจฉัยปญหา  การออกกฎ  ระเบียบ  

ขอบังคับ  ขอกําหนด  ประกาศ  มติของคณะกรรมการขาราชการตํารวจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  

และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการตํารวจ 

     (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๗) สํานักงานจเรตํารวจ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

     (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ

สํานักงานจเรตํารวจและหนวยงานในสังกัด 

     (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการดานการปองกันและปราบปราม 

การสืบสวน  การสอบสวน  การจราจร  การบริการสังคม  และดานอื่น ๆ  ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

     (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับเร่ืองรองเรียนหรือรองทุกขขาราชการตํารวจ  

พนักงานราชการ  และลูกจางในสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง

ตามอํานาจหนาที่ 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๕   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

     (ง) ใหคําปรึกษา  แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของขาราชการตํารวจ  จัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ  และสอดสองดูแลการรักษาการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๘)  สํานักงานตรวจสอบภายใน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

     (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ

สํานักงานตรวจสอบภายในและหนวยงานในสังกัด 

     (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในหนวยงานตาง ๆ  ของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติตามกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังใดที่กําหนดใหเปน

หนาที่ของผูตรวจสอบภายใน  รวมทั้งมีสิทธิและอํานาจในการเขาถึงขอมูล  เอกสาร  และหลักฐานตาง ๆ  

ตลอดจนบุคลากรและทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

     (ค) ใหคําปรึกษาตอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ  เพื่อใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

มีการบริหารจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รายงานผลการตรวจสอบและใหขอมูลเชิงวิเคราะห  

ประเมินผล  ใหความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และแนวทางแกไข 

     (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๙)  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  มีอํานาจหนาที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 

เขตพื้นที่การปกครอง  ดังตอไปนี้ 

   (ก) กําหนดยุทธศาสตร  วางแผน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนําและเสนอแนะ 

การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของกองบัญชาการตํารวจนครบาลและหนวยงานในสังกัด 

     (ข) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท  

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  และพระราชอาคันตุกะ 

     (ค) บูรณาการรวมกับหนวยงานตํารวจหรือหนวยงานอื่นที่มีความสัมพันธเกี่ยวของ

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๕   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

     (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  การรักษาความสงบ

เรียบรอย  และการใหความปลอดภัยแกบุคคลสําคัญ  ประชาชน  ตลอดจนการใหบริการชวยเหลือประชาชน 

     (จ) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และกฎหมายอื่น 

อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา 

     (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

     (ช) สงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 

     (ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร 

     (ฌ) สงเสริมและสนับสนุนใหทองถิ่นหรือชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจ 

เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา  การรักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัย

ของประชาชนตามความเหมาะสมและความตองการของแตละพื้นที่ 

     (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๑๐) - (๑๘)  ตํารวจภูธรภาค  ๑ - ๙  มีอํานาจหนาที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือ 

เขตพื้นที่การปกครอง  ดังตอไปนี้ 

     (ก) กําหนดยุทธศาสตร  วางแผน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนําและเสนอแนะ

การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตํารวจภูธรภาคและหนวยงานในสังกัด 

     (ข) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท  

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  และพระราชอาคันตุกะ 

     (ค) บูรณาการรวมกับหนวยงานตํารวจหรือหนวยงานอื่นที่มีความสัมพันธเกี่ยวของ

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

     (ง) ควบคุม  ตรวจสอบ  และแนะนําขาราชการตํารวจที่สังกัดหนวยงานอื่นที่อยู 

ในพื้นที่ใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

ตลอดจนใหมีอํานาจยับย้ังการกระทําใด ๆ  ของขาราชการตํารวจที่สังกัดหนวยงานอื่นในเขตอํานาจ 

การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองที่ขัดตอกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติไวชั่วคราว  แลวรายงานสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกําหนด 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๕   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

     (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  การรักษาความสงบ

เรียบรอย  และการใหความปลอดภัยแกบุคคลสําคัญ  ประชาชน  ตลอดจนการใหบริการชวยเหลือประชาชน 

     (ฉ) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และกฎหมายอื่น 

อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาตามที่ไดรับมอบหมาย 

     (ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

     (ซ) สงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 

     (ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร 

     (ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเขารับราชการตํารวจ 

     (ฎ) ดําเนินการวิเคราะหคนหาความจําเปนในการฝกอบรม  การสรางและพัฒนา

หลักสูตร  ระบบการเรียนการสอน  จัดฝกอบรมกอนเขารับราชการตํารวจ  และจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพของขาราชการตํารวจ  พนักงานราชการ  และลูกจางในสังกัด 

     (ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ 

และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  การรักษาความสงบเรียบรอย

และรักษาความปลอดภัยในกิจการของตํารวจ 

     (ฐ) สงเสริมและสนับสนุนใหทองถิ่นหรือชุมชนมีสวนรวมในกิจการของตํารวจ

เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา  การรักษาความสงบเรียบรอยและรักษา 

ความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมและความตองการของแตละพื้นที่ 

     (ฑ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๑๙) ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต  มีอํานาจหนาที่ในเขตอํานาจการ

รับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ดังตอไปนี้ 

     (ก) กําหนดยุทธศาสตร  วางแผน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนําและเสนอแนะ 

การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตและหนวยงานในสังกัด 

     (ข) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท  

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  และพระราชอาคันตุกะ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๕   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

     (ค) บูรณาการรวมกับหนวยงานตํารวจหรือหนวยงานอื่นที่มีความสัมพันธ
เกี่ยวของในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

     (ง) ควบคุม  ตรวจสอบ  และแนะนําขาราชการตํารวจที่สังกัดหนวยงานอื่นที่อยู 
ในพื้นที่ใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
ตลอดจนใหมีอํานาจยับย้ังการกระทําใด ๆ  ของขาราชการตํารวจที่สังกัดหนวยงานอื่นในเขตอํานาจ 
การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองที่ขัดตอกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไวชั่วคราว  แลวรายงานสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกําหนด 

     (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  การรักษาความสงบ
เรียบรอย  และการใหความปลอดภัยแกบุคคลสําคัญ  ประชาชน  ตลอดจนการใหบริการชวยเหลือประชาชน 

     (ฉ) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น 
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาตามที่ไดรับมอบหมาย 

     (ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
     (ซ) สงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 
     (ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร 
     (ญ) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเขารับราชการตาํรวจ 
     (ฎ) ดําเนินการวิเคราะหคนหาความจําเปนในการฝกอบรม  การสรางและพัฒนา

หลักสูตร  ระบบการเรียนการสอน  จัดฝกอบรมกอนเขารับราชการตํารวจ  และจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของขาราชการตํารวจ  พนักงานราชการ  และลูกจางในสังกัด 

     (ฏ) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ 
และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  การรักษาความสงบเรียบรอย
และรักษาความปลอดภัยในกิจการของตํารวจ 

     (ฐ) สงเสริมและสนับสนุนใหทองถิ่นหรือชุมชนมีสวนรวมในกิจการของตํารวจ
เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา  การรักษาความสงบเรียบรอยและรักษา 
ความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมและความตองการของแตละพื้นที่ 

     (ฑ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๕   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

   (๒๐) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

     (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและหนวยงานในสังกัด 

     (ข) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท  

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  และพระราชอาคันตุกะ 

     (ค) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และกฎหมายอื่น 

อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักรหรือตามที่ไดรับมอบหมาย  รวมทั้งปฏิบัติงานทะเบียน

ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 

     (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย  การใหความปลอดภัย 

แกบุคคลสําคัญและประชาชน  การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  และการกระทําความผิดที่เปนภัย

กับความมั่นคงของประเทศ 

     (จ) ชวยเหลือ  อํานวยความสะดวก  และใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

     (ฉ) ควบคุม  จัดการจราจร  ชวยเหลืออํานวยความสะดวก  และใหบริการบนทางหลวง

และทางพิเศษตาง ๆ 

     (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๒๑) กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

     (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ

กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและหนวยงานในสังกัด 

     (ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายอื่นอันเปน

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร 

     (ค) ดําเนินการเพื่อใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการยึด

หรืออายัดทรัพยสินที่ไดมาเนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

     (ง) ปองกันและปราบปรามยาเสพติดทั่วราชอาณาจักร 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๕   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

     (จ) ประสานความรวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือองคกรอื่นที่ เกี่ยวของกับ 
งานปองกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

     (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๒๒) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
     (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาลและหนวยงานในสังกัด 

     (ข) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท  
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  และพระราชอาคันตุกะ 

     (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการขาวกรองบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีพฤติการณเปนภัย
ตอความมั่นคงของประเทศ 

     (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดําเนินกรรมวิธีขาวกรองใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
และเปนศูนยกลางในการบูรณาการการปฏิบัติตามยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 

     (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสําคัญและ
สถานที่ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ 

     (ฉ) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับ 
ความมั่นคงของประเทศตามอํานาจหนาที่ 

     (ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ  งานมาตรฐานการขาว  และงานฝกอบรม 
เพื่อพัฒนาบุคลากรในดานการขาวของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     (ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
     (ฌ) ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   (๒๓) สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
     (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองและหนวยงานในสังกัด 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๕   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

     (ข) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายวาดวย 

คนเขาเมือง  กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว  กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  

และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร 

     (ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๒๔) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

     (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนและหนวยงานในสังกัด 

     (ข) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท  

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  และพระราชอาคันตุกะ  

     (ค) ปฏิบัติงานถวายความปลอดภัยดานอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ 

     (ง) รักษาความสงบเรียบรอย  ความปลอดภัยของบุคคลสําคัญ  ประชาชน   

และความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน 

     (จ) พัฒนาและชวยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ  และงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

     (ฉ) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และกฎหมายอื่น

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

     (ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเขารับราชการตํารวจ 

     (ซ) ดําเนินการวิเคราะหคนหาความจําเปนในการฝกอบรม  การสรางและพัฒนา

หลักสูตร  ระบบการเรียนการสอน  จัดฝกอบรมกอนเขารับราชการตํารวจ  และจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพของขาราชการตํารวจ  พนักงานราชการ  และลูกจางในสังกัด 

     (ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ 

และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  การรักษาความสงบเรียบรอย

และรักษาความปลอดภัยในกิจการของตํารวจ 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๕   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

     (ญ) สงเสริมและสนับสนุนใหทองถิ่นหรือชุมชนมีสวนรวมในกิจการของตํารวจ

เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา  การรักษาความสงบเรียบรอยและรักษา 

ความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมและความตองการของแตละพื้นที่ 

    (ฎ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๒๕) สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

     (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ

สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจําและหนวยงานในสังกัด 

     (ข) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท  

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  และพระราชอาคันตุกะ 

     (ค) ปฏิบัติงานตามพระราชประสงค 

     (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการพิทักษรักษาความปลอดภัยในราชสํานัก 

     (จ) ปฏิบั ติ งานในภารกิ จถวายความปลอดภั ยตามที่ ได รับมอบหมายจาก 

สมุหราชองครักษ 

     (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๒๖) สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

     (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ

สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจและหนวยงานในสังกัด 

     (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการพิสูจนหลักฐาน  วิทยาการตํารวจ  การตรวจสถานที่

เกิดเหตุ  การถายรูป  การทะเบียนประวัติอาชญากร  การจัดเก็บสารบบลายพิมพนิ้วมือ  และการ

ตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดของผูตองหาและบุคคลทั่วราชอาณาจักรเพื่อสนับสนุน 

การปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของหนวยงานอื่น ๆ 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๕   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

     (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล  และการสงกลับในกรณี
เหตุวินาศภัยหรือเหตุพิเศษอื่น  

     (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฐานขอมูลวัตถุระเบิด  รวมทั้งสนับสนุนดานวิชาการ  
การตรวจพิสูจน  วิเคราะห  เก็บกู  และทําลายวัตถุระเบิด  เฉพาะกรณีที่มีลักษณะพิเศษ 

     (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมงานดานพิสูจนหลักฐาน   และงานดาน
วิทยาการตํารวจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     (ฉ) ประสานความรวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือองคกรอื่นที่ เกี่ยวของกับ 
งานพิสูจนหลักฐาน  และงานวิทยาการตํารวจทั้งในประเทศและตางประเทศ 

     (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๒๗) สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
     (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหนวยงานในสังกัด 

     (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     (ค) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  สรางมาตรฐานดานคอมพิวเตอรและเคร่ืองมือส่ือสาร  ตลอดจนฝกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหแกขาราชการตํารวจ  พนักงานราชการ  และลูกจางในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 

     (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการกระทําผิดกฎหมายโดยใชเคร่ืองมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๒๘) กองบัญชาการศึกษา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
     (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ
กองบัญชาการศึกษาและหนวยงานในสังกัด 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๕   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

     (ข) วางระบบและมาตรฐานการสรรหาบุคคลเขารับราชการตํารวจใหกับ
หนวยงานตาง ๆ  ตลอดจนกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน 

     (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเขารับราชการตํารวจ 
     (ง) ศึกษาและเสนอแนะนโยบาย   แผนงาน   และงบประมาณในการพัฒนา

ขาราชการตํารวจเพื่อกําหนดทิศทางและมาตรฐานเปนเกณฑใหหนวยงานตาง ๆ  ยึดถือปฏิบัติ 
     (จ) ดําเนินการวิเคราะหคนหาความจําเปนในการฝกอบรม  การสรางและพัฒนา

หลักสูตรมาตรฐาน  และการประกันคุณภาพการศึกษา  ระบบการเรียนการสอน  จัดฝกอบรมกอนเขา 
รับราชการตํารวจ  และจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของขาราชการตํารวจ  พนักงานราชการ  
และลูกจางในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     (ฉ) ศึกษา  วิเคราะห  และสงเสริมมาตรฐานทางวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหาของ
หลักสูตร   ระบบ   รูปแบบ  เทคนิค   วิธีการเรียนการสอน   และฝกอบรมบุคลากรที่ทําหนาที่ 
สอนฝกอบรม  และผูเขารับการศึกษาอบรม  เพื่อพัฒนามาตรฐานทางดานวิชาการของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  รวมทั้งการติดตามประเมินผลการศึกษาอบรมของหนวยงานอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     (ช) ดําเนินการสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจ 
     (ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมใหกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน

การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  การรักษาความสงบเรียบรอย  และรักษาความปลอดภัย 
ในกิจการของตํารวจ 

     (ฌ) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรอื่นทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  เพื่อสงเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาและฝกอบรมขาราชการตํารวจ  พนักงานราชการ  
และลูกจางในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

   (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

   (๒๙) โรงเรียนนายรอยตํารวจ  มอีํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
   (๓๐) โรงพยาบาลตํารวจ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
     (ก) เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการ

วางแผน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ
โรงพยาบาลตํารวจและหนวยงานในสังกัด 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๕   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

     (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานการแพทยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

     (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเคราะหวิจัยทางการแพทย 

     (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติเวช   การชันสูตรพลิกศพ  การตรวจพิสูจน 

และคนควาหาหลักฐานซึ่งเกี่ยวกับหลักวิชาแพทย  และนิติเวชศาสตรในบุคคลที่มีชีวิต  ศพ  เศษหรือ 

สวนของศพ 

     (จ) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลตามความจําเปนของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ 

     (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการสาธารณสุขของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน 

     (ช) ใหการรักษาพยาบาลขาราชการตํารวจ  พนักงานราชการ  และลูกจาง 

ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ  รวมทั้งบุคคลในครอบครัว  และประชาชน 

     (ซ) ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูประกาศกําหนดหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบ

หรือเขตพื้นที่การปกครองของสวนราชการตามมาตรา  ๔  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗ ในระหวางที่ยังไมไดประกาศกําหนดหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบ

หรือเขตพื้นที่การปกครองของสวนราชการตามมาตรา  ๖  ใหนําพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  และ

ประกาศที่ใชอยูในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๖๕   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุง 

การแบงสวนราชการและกําหนดอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติเสียใหม 

ใหเหมาะสมกับสภาพของงานและเนื่องจากมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

บัญญัติใหการแบงสวนราชการของสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนกองบัญชาการหรือการจัดตั้ง

กองบัญชาการในสํานักงานตํารวจแหงชาติใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยใหกําหนดอํานาจหนาท่ีของ 

แตละสวนราชการไวในพระราชกฤษฎีกาดวย จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 


