คำสั่ง สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ที่ 599 / ๒๕60
เรื่อง กำหนดลักษณะงำนและกำรมอบอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้ จเรตำรวจแห่งชำติ
รองผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ ที่ปรึกษำ (สบ ๑๐) ที่ปรึ กษำพิเ ศษสำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ และ รองจเรตำรวจแห่งชำติ (สบ ๙)

**********************************
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 11(4) มาตรา ๑๒ และมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติตารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกาหนดลักษณะงานและการมอบหมายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ จเรตารวจแห่ งชาติ รองผู้บั ญชาการตารวจแห่ งชาติ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) ที่ปรึกษาพิเศษสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และ รองจเรตารวจแห่งชาติ (สบ ๙) รับผิดชอบกากับการบริหาร
ราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
1. นิยำม
ในคาสัง่ นี้
“กากับการบริหารราชการ” หมายความว่า กากับโดยทั่วไป ควบคุม กากับดูแล ติดตามการ
ปฏิบัติราชการ และควบคุมการบังคับบัญชา เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ คณะกรรมการข้าราชการตารวจ และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
“สั่งและปฏิบั ติราชการแทน” หมายความว่า การสั่ ง การอนุญาต การอนุ มัติ การปฏิบัติ
ราชการ หรือการดาเนินการอื่นใดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในฐานะผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือผู้บังคับบัญชาข้าราชการตารวจ
2. ลักษณะงำน
2.1 งำนบริหำร
กากับ การบริ ห ารราชการ ส านักงานส่ งกาลั ง บารุง ส านักงานก าลั งพล ส านักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานงบประมาณและการเงิน สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ตารวจ สานักงานคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ กองการต่างประเทศ (เฉพาะ การลาไปต่างประเทศ)
กองบินตารวจ โรงพยาบาลตารวจ (ยกเว้น สถาบันนิติเวชวิทยา) กองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ตารวจภูธรภาค ๑ – 9 (เฉพาะ ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค ๑ – 9) กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
(เฉพาะ กองบั ง คั บ การฝึ ก พิ เ ศษ) ส านั ก งานยุ ท ธศาสตร์ ต ารวจ (ยกเว้ น กองแผนงานอาชญากรรม และ
กองแผนงานกิจการพิเศษ) กองสารนิเทศ สานักงานเลขานุการตารวจแห่งชาติ กองวินัย และโรงพิมพ์ตารวจ
รวมทั้งงานในลักษณะดังต่อไปนี้ของทุกหน่วยงาน
(๑) งานนโยบายในภาพรวมของงานบริหาร
(๒) งานพั ส ดุ พลาธิ ก าร โยธาธิ ก าร สรรพาวุ ธ ตลอดจนการด าเนิ น การต่ า งๆ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง และการวินิจฉัยปัญหาในกรณีดังกล่าว

-๒(๓) งานบริหารงานบุคคลและงานการลาในอานาจของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๔) งานพัฒนาองค์กรและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
(๕) งานสวัสดิการทัง้ ปวง เช่น ร้านค้าสวัสดิการ งานสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุน และ
มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น
(๖) งานการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๗) งานงบประมาณ
(๘) งานการเงิน และบัญชี
(๙) งานคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ
(๑๐) งานคณะกรรมการข้าราชการตารวจ
(๑๑) งานการบินตารวจ
(๑๒) งานการแพทย์และการพยาบาล
(๑๓) งานการศึก ษา สร้างและพั ฒ นาหลั กสู ตรมาตรฐาน ระบบการเรี ยนการสอน
ตลอดจนการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานและการวิจัยในประเทศ
(๑๔) งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติราชการ คารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และแผนรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๑๕) งานประชาสัมพันธ์
(๑๖) งานธุรการและงานสารบรรณ
(๑๗) งานวินัย
(๑๘) งานโรงพิมพ์ตารวจ ตลอดจนการอนุมัติในกรณีที่มีข้อขัดข้อง ไม่สั่งซื้อ สั่งจ้างจาก
โรงพิมพ์ตารวจ
(๑๙) งานประชุมในนามสานักงานตารวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
(๒๐) งานพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายและพิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
(๒๑) งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.2 งำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม
กากับ การบริ ห ารราชการ กองบัญ ชาการตารวจนครบาล (ยกเว้น กองบังคับการ
สืบสวนสอบสวน กองบังคับการตารวจจราจร และกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน) ตารวจภูธรภาค
๑ - 8 (ยกเว้น กองบังคับการสืบสวนสอบสวน และ ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภูธรภาค 1 - 8) ตารวจภูธรภาค 9
(ยกเว้น ตารวจภูธรจังหวัด ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สถานีตารวจภูธร ที่รับผิดชอบพื้นที่ 4 อาเภอของจังหวัด
สงขลา (อาเภอนาทวี จะนะ เทพา และ สะบ้าย้อย), กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูน ย์ ฝึ กอบรมตารวจภูธ รภาค 9 และ กองกากับการปฏิบัติการพิเศษ) กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
(ยกเว้น กองบั ง คับ การตารวจทางหลวง) กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตารวจปราบปราม
ยาเสพติด สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (เฉพาะ กองแผนงานอาชญากรรม) รวมทั้งงานในลักษณะดังต่อไปนี้
ของทุกหน่วยงาน
(๑) งานนโยบาย และงานแผนยุทธศาสตร์ ในภาพรวมของงานป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม
(๒) งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ
(๓) งานป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรมที่ ก ระทบต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง การ
ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตามอานาจหน้าที่

-๓(๔) งานการจัดระเบียบสังคม เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
(๕) งานป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท
(๖) งานป้ องกันแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง (โดยให้ ประสานการปฏิบัติกับงาน
ความมั่นคงและกิจการพิเศษอย่างใกล้ชิด)
(๗) งานตารวจชุมชน การส่ งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ
มีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
(๘) งานการจัดทาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม และ
ข้อมูลท้องถิ่น
(๙) งานตามกฎหมายเกี่ยวกับการจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสุรา และกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการ และตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502
(๑๐) งานตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิ ง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กฎหมายว่าด้วยโรงรับจานา กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่า กฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมายว่าด้วยการพนัน กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการเรี่ยไร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ และกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
(๑๑) งานประชุมในนามสานักงานตารวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
(๑๒) งานพิจารณาปัญหาข้อกฎหมาย และพิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
(๑๓) งานอืน่ ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.3 งำนสืบสวนสอบสวน
กากับ การบริ ห ารราชการ กองบัญชาการตารวจนครบาล (เฉพาะ กองบังคับการ
สืบสวนสอบสวน) ตารวจภูธรภาค 1-9 (เฉพาะกองบังคับการสืบสวนสอบสวน) สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
(เฉพาะ กองแผนงานอาชญากรรม) สานักงานกฎหมายและคดี (เฉพาะกองคดีอาญา) สานักงานพิสูจน์หลักฐาน
ตารวจ และโรงพยาบาลตารวจ (เฉพาะ สถาบันนิติเวชวิทยา) รวมทั้งงานในลักษณะดังต่อไปนี้ของทุกหน่วยงาน
(๑) งานนโยบายในภาพรวมของงานสืบสวนสอบสวน
(๒) งานสอบสวนคดีอาญา การสั่ง การเกี่ยวกับ คดี การออกคาสั่ งแต่งตั้งพนักงาน
สืบสวนสอบสวนดาเนินคดีอาญาที่สาคัญ และงานคุ้มครองพยานในหน้าที่รับผิดชอบ
(๓) งานควบคุม กากับดูแล ให้คาปรึกษาการทาความเห็นชอบ หรือความเห็นแย้ง
ในคดีอาญาในหน้าที่ของผู้บัญชาการให้เป็นไปในแนวทางหรือมาตรฐานเดียวกัน
(๔) งานนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการตารวจ ตรวจพิสูจน์หลักฐานตารวจ ตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล และการทะเบียนประวัติอาชญากร
(๕) งานสืบสวนคดีอาญา การสืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๖) งานสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทาความผิดในคดีอาญา รวมตลอดถึงบุคคลตาม
หมายจับในคดีอาญาทุกประเภท
(๗) งานการจัดทาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวนสอบสวน
(๘) งานพัฒนาระบบวิธีการสืบสวนสอบสวน และการพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวน
สอบสวนให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษ
(๙) งานประชุมในนามสานักงานตารวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

-๔(๑๐) งานพิจารณาปัญหาข้อกฎหมาย และพิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุ งกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
(๑๑) งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.4 งำนควำมมั่นคงและกิจกำรพิเศษ
กากับ การบริ ห ารราชการ กองบัญชาการตารวจนครบาล (เฉพาะ กองบังคับการ
ตารวจจราจร และกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน) ตารวจภูธรภาค 9 (เฉพาะ ตารวจภูธรจังหวัดยะลา
ปัตตานี, นราธิวาส, สถานีตารวจภูธร ที่รับผิดชอบพื้นที่ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอนาทวี จะนะ เทพา
และ สะบ้าย้อย), กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองกากับการปฏิบัติการพิเศษ)
ศูนย์ปฏิบัติการสานักงานตารวจแห่งชาติส่วนหน้า กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (เฉพาะ กองบังคับการ
ตารวจทางหลวง) สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ยกเว้น กองบังคับการ
ฝึกพิเศษ) กองบั ญชาการตารวจสั น ติบ าล ส านักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (เฉพาะ กองแผนงานกิจการพิเศษ)
กองการต่างประเทศ (ยกเว้น การลาไปต่างประเทศ) และสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งงานในลักษณะดังต่อไปนี้ของทุกหน่วยงาน
(๑) งานนโยบายในภาพรวมของงานความมั่นคงและกิจการพิเศษ
(๒) งานถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชิ นี พระรัชทายาท
ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ประสานกับหน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
(๓) งานถวายความปลอดภัยด้านการจราจร
(๔) งานตามโครงการพระราชดาริ
(๕) งานจราจรในโครงการพระราชดาริ
(๖) งานการรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกการจราจร พระราชพิธี
รัฐ พิธี พิธี หรื อการจั ดงาน และการจั ดประชุมสั มมนาที่สาคัญต่างๆ รวมตลอดถึงกรณีมีบุคคลส าคัญของ
ต่างประเทศที่เข้ามาประชุมหรือมาเยือนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
(๗) งานอานวยการ ควบคุม กากับดูแล และสั่งการเกี่ยวกับการจราจรทั่วประเทศ
(๘) งานพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจราจร
(๙) งานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการจราจร
(๑๐) งานบริการประชาชนและสังคม
(๑๑) งานบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
(๑๒) งานรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญและสถานที่สาคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(๑๓) งานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง งานชายแดน การข่าวด้านความมั่นคง และการ
ป้องกันหรือระงับการก่อวินาศภัย
(๑๔) งานสื บ สวนสอบสวนคดีอ าญาที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ ความมั่ นคง ซึ่ง ได้ แก่ ความผิ ด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร และความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึง
ความผิดอาญาตามประกาศหรือคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
ตลอดจนความผิ ด ที่ ต่ อ เนื่ อ งและเกี่ ย วพั น กั บ คดี ดั ง กล่ า ว ตั้ ง แต่ ก ารสื บ สวน การรวบรวมพยานหลั ก ฐาน
การสอบสวนดาเนินคดี การออกคาสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน การสั่งการเกี่ยวกับคดี และการ
คุ้มครองพยานในหน้าที่รับผิดชอบ

-๕(๑๕) การทาความเห็นชอบหรือเห็นแย้งในคดีอาญา การพิจารณาสละสิทธิหรือใช้สิทธิ
ในการอุทธรณ์ ฎีกา หรือการขอให้พิจารณาคดีใหม่ ในอานาจของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่น คงแห่ งราชอาณาจั ก ร ความผิ ดเกี่ย วกับการก่อ การร้ ายตามประมวลกฎหมายอาญา แ ละความผิ ด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจ และ/หรือเจ้าพนักงาน ดาเนินคดีโดยใช้อานาจตามคาสั่ง /ประกาศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
(๑๖) งานประสานงานกับ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ร
ศูนย์รักษาความปลอดภัย สานักข่าวกรองแห่ งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑๗) งานรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการเดินขบวน การชุมนุมประท้วง การนัด
หยุดงาน และงานตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑๘) งานรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง และประสานงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
(๑๙) งานแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา
(อาเภอนาทวี จะนะ เทพา และสะบ้าย้อย) และงานศูนย์ปฏิบัติการสานักงานตารวจแห่งชาติส่วนหน้า
(๒๐) งานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายและการก่อการร้ายสากล
(๒๑) งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
(๒๒) งานตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยเนรเทศ กฎหมายว่าด้วยจดแจ้ง
การพิมพ์ กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
คนต่างด้าว เป็นต้น
(๒๓) งานประสานการตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร
ข้อมูลทางคดี และการรับส่งข่าวสารตามสายงานตารวจสากล
(๒๔) งานส่งผู้ร้ายข้ามแดน
(๒๕) งานโอนตัวนักโทษ
(๒๖) งานความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ
(๒๗) งานการต่างประเทศ (ยกเว้น การลาไปต่างประเทศ) และตารวจสากล
(๒๘) งานการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานและการวิจัยในต่างประเทศ
(๒๙) งานล่ า มกรณี ผู้ แ ทนต่ า งประเทศเข้ า เยี่ ย มคารวะผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ สู ง
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๓๐) งานกิจการตารวจที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
(๓๑) งานประชุมในนามสานักงานตารวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
(๓๒) งานพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายและพิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
(๓๓) งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.5 งำนกฎหมำยและคดี
กากับการบริหารราชการ สานักงานกฎหมายและคดี รวมทั้งงานในลักษณะดังต่อไปนี้
ของทุกหน่วยงาน และโรงพิมพ์ตารวจ
(๑) งานนโยบายในภาพรวมของงานกฎหมายและคดี
(๒) งานนิติกรรมสัญญาในส่วนที่ไม่อยู่ในหน้าที่ของงานอื่น

-๖(๓) การทาความเห็ นชอบหรือความเห็นแย้งในคดีอาญาในหน้าที่ของผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ
(๔) งานส่งเสริมและพัฒ นาระบบวิธีการสอบสวน และคณะกรรมการส่งเสริมงาน
สอบสวน
(๕) งานธุรการเกี่ยวกับคดีอาญา การพิจารณาตั้งทนายว่าต่างและแก้ต่างคดีอาญา
หมายเรียก หมายอาญา การมอบอานาจและลงนามในหนังสือมอบอานาจร้องทุกข์หรือกล่าวโทษดาเนินคดีอาญา
ลงนามในเอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่ใช้ในกระบวนพิจารณาคดีในชั้นศาลและในชั้นบังคั บคดีจนเสร็จการ การรับ
เงินค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดในคดีอาญา และการใช้สิทธิอุทธรณ์ ฎีกาในคดีอาญา
(๖) งานออกหนังสือรับรองประกันตัว เพื่อการช่ว ยเหลื อ ขอปล่ อยชั่ว คราวผู้ ที่ถูก
กล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา
(๗) งานธุรการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีที่อยู่ในอานาจของศาลชานัญ
พิเศษ การพิจารณาตั้งทนายความว่าต่างและแก้ต่างคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีที่อยู่ในอานาจของศาลชานัญ
พิเศษ ตลอดจนการบังคับคดี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีที่อยู่ในอานาจของ
ศาลชานัญพิเศษต่างๆ ให้มีอานาจลงนามในใบแต่งทนายความและหนังสือมอบอานาจ เพื่อฟ้องคดีและแก้ต่างคดี
หรือยื่นคาร้องเพื่อใช้สิทธิทางศาลทุกศาล ลงนามในใบมอบอานาจเพื่อยื่นคาขอรับ ชาระหนี้ หรือยื่นถอนคาขอรับ
ชาระหนี้ ลงนามในใบมอบฉันทะ ลงนามในหนังสือมอบอานาจยึดทรัพย์ โดยให้มีอานาจมอบช่วงได้ด้วย ตลอดจน
ลงนามในเอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่ใช้ในกระบวนพิจารณาคดีชั้นศาลทุกศาล และในชั้นบังคับคดีจนเสร็จการ
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอานาจพิจารณาดาเนินการอื่นใด เช่น การพิจารณาดาเนินการสั่งจ่ายเงินค่า
ฤชาธรรมเนียมในการดาเนินคดี การรับเงินค่าฤชาธรรมเนียม ค่าเสียหาย ค่าทนายความ การรับเงินส่วนแบ่งจาก
การยื่น คาขอเฉลี่ ย ทรั พย์ห รื อจากการยื่น คาขอรับช าระหนี้ การยึดทรัพย์ การอายัดทรัพย์ การร้องขัดทรัพ ย์
การคัดค้านการขายทอดตลาด การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอม
ยอมความ การสละสิทธิ การใช้สิทธิในการอุทธรณ์ ฎีกา หรือการขอให้พิจารณาคดีใหม่
(๘) งานธุรการเกี่ยวกับคดีปกครอง การพิจารณามอบอานาจและลงนามในหนังสือ
มอบอานาจให้พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นดาเนินคดีปกครองแทนสานักงานตารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ รวมทั้งมอบอานาจให้ดาเนินกระบวนการพิจารณาไปในทางจาหน่ายสิทธิ เช่น การยอมรับตามที่
คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ การใช้สิทธิในการอุทธรณ์
ต่อศาลปกครองสูงสุด หรือการขอพิจารณาคดีใหม่ ตลอดจนการพิจารณามอบอานาจและลงนามในหนังสือมอบ
อานาจการรับเงิน ค่าฤชาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศาลมีคาสั่งให้คืนหรือชาระเพิ่มเติมและการรับเอกสารคืนจาก
ศาล การรับเงินที่คู่กรณีนามาชาระหนี้ตามคาพิพากษาหรือคาสั่ งของศาล การลงนามในหนังสือมอบอานาจบังคับ
คดีและหนังสือมอบอานาจยึดทรัพย์ โดยให้มีอานาจมอบช่วงได้ด้วย รวมถึง การดาเนินการในชั้นบังคับคดี แทน
สานักงานตารวจแห่งชาติ หรือผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติจนเสร็จสิ้น
(๙) การลงนามแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ การวินิจฉัยสั่งการผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ การลงนามในคาสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการดาเนินการอื่นๆ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ประกอบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยมีอานาจออกคาสั่งยึด หรือ
อายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิด การพิจารณาคาอุทธรณ์ คาสั่งเรียกให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและคาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของเจ้าหน้าที่

-๗ผู้กระทาละเมิด ตลอดจนการดาเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(๑๐) พิจารณาการสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์ ฎีกา หรือการขอให้พิจารณาคดีใหม่
(๑๑) การพิจารณามอบอานาจและลงนามในหนังสือมอบอานาจให้พนักงานอัยการ
หรือบุคคลอื่นมีอานาจดาเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการทุกขั้นตอนจนเสร็จการ รวมทั้งการดาเนิน
กระบวนพิจารณาไปในทางจาหน่ายสิทธิ เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนข้อเรียกร้อง
ประนีประนอมยอมความหรือสละสิทธิใดๆ การยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
การรั บ เงินหรื อเอกสารใดๆ จากสถาบั น อนุญาโตตุล าการ สานักระงับข้อพิพาทและจากคู่พิพาทอีกฝ่ ายหนึ่ง
รวมถึงการแต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อการเหล่านั้นด้วย
(๑๒) งานรายงานของข้าราชการตารวจที่ต้องหาคดีอาญา คดีแพ่ง คดีล้มละลาย และ
คดีปกครอง
(๑๓) งานประสานงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(๑๔) งานประสานงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๑๕) งานประสานงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม
(๑๖) งานวิชาการและห้องสมุด
(๑๗) งานประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือรัฐสภา
(๑๘) งานด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการตารวจ
(๑๙) งานให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีทั้ง
ทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง และทางวินัย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
(๒๐) งานประชุมในนามสานักงานตารวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
(๒๑) งานพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายและพิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
(๒๒) งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.6 งำนจเรตำรวจ
กากับ การบริ ห ารราชการ ส านัก งานจเรตารวจ รวมทั้ง งานในลั กษณะดั งต่ อไปนี้
ของทุกหน่วยงาน
(๑) งานนโยบายในภาพรวมของงานจเรตารวจ
(๒) งานการตรวจราชการ
(๓) งานร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ ร้ อ งเรี ย นที่ ส่ ง มา หรื อ ร้ อ งต่ อ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ
จเรตารวจแห่ งชาติ รองผู้ บั ญชาการตารวจแห่ งชาติ ผู้ ช่ว ยผู้ บัญชาการตารวจแห่ งชาติ หรือผู้ ดารงตาแหน่ง
เทียบเท่า หรือที่ปรากฏทางสื่อมวลชน/ช่องทางอื่นๆ รวมถึงกรณีผู้บังคับบัญชาดังกล่าว ได้รับทราบด้วยตนเอง
(๔) งานตรวจสอบข้อเท็จจริง การสืบสวนข้อเท็จจริง และสอบสวน การกระทาผิด
วินั ย กรณี ที่มีการร้ องเรี ย นกล่าวหาหรื อมีกรณีเป็นที่ส งสั ยว่าข้าราชการตารวจ ลู กจ้าง กระทาผิ ดวินัย หรือ
ประพฤติมิชอบ หรือทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่
(๕) งานเร่งรัดติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนงาน และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(๖) งานตรวจสอบ แนะนา ชี้แจงข้าราชการตารวจ และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ระเบียบวินัย ขวัญกาลังใจ ตามนโยบายของผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ และสานักงานตารวจแห่งชาติ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ

-๘(๗) งานประชุมในนามสานักงานตารวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
(๘) งานพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายและพิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุง กฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
(๙) งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
3.1 งำนบริหำร มอบหมายให้ พลตารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติ เป็นหัวหน้า โดยมี พลตารวจโท ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ , พลตารวจโท ดุสิต
สังขะเมฆะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ , พลตารวจโท พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
พลต ารวจโท เดชา บุ ต รน้ าเพชร ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ , พลต ารวจโท ต่ อ ศั ก ดิ์ สอาดพรรค
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และ พลตารวจโท ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบกากับการบริหารราชการหน่วยงาน รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตารวจ
แห่ งชาติ ในงำนบริ หำร ตามข้อ ๒.1 (๑) - (21) เรียกว่า “รองผู้บัญชาการตารวจแห่ งชาติ (งานบริห าร)”
“ผู้ ช่ว ยผู้ บั ญชาการตารวจแห่ งชาติ (งานบริ ห าร 1)” “ผู้ ช่ว ยผู้ บั ญชาการตารวจแห่ งชาติ (งานบริห าร 2)”
“ผู้ ช่ว ยผู้ บั ญชาการตารวจแห่ งชาติ (งานบริ ห าร 3)” “ผู้ ช่ว ยผู้ บั ญชาการตารวจแห่ งชาติ (งานบริห าร 4)”
“ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (งานบริหาร 5)” และ “ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (งานบริหาร 6)”
โดยใช้อักษรย่อว่า “รอง ผบ.ตร.(บร)” “ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 1)” “ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 2)” “ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๓)”
“ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 4)” “ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 5)” และ “ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 6)” ตามลาดับ”
3.2 งำนป้ องกัน ปรำบปรำมอำชญำกรรม มอบหมายให้ พลตารวจเอก เฉลิ มเกียรติ
ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้า โดยมี พลตารวจโท ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตารวจแห่ งชาติ , พลตารวจโท พรหมธร ภาคอัต ผู้ ช่ ว ยผู้ บัญชาการตารวจแห่ งชาติ , พลต ารวจโท ชัย วัฒ น์
เกตุวรชัย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ , พลตารวจโท มนู เมฆหมอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ,
พลตารวจโท ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และ พลตารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ
รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบกากับการบริหารราชการหน่วยงาน
รวมทั้ ง สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการแทนผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ในงำนป้ อ งกั น ปรำบปรำมอำชญำกรรม
ตามข้อ ๒.2 (๑) - (13) เรีย กว่า “รองผู้ บัญชาการตารวจแห่ งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)”
“ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 1)” “ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(งานป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรม 2)” “ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ (งานป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรม ๓)” “ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ (งานป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรม 4)”
“ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ (งานป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรม 5)” และ “รั ก ษาราชการแทน
ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ (งานป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรม 6)” โดยใช้ อั ก ษรย่ อ ว่ า
“รอง ผบ.ตร.(ปป)” “ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 1)” “ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 2)” “ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป ๓)” “ผู้ช่วย ผบ.ตร.
(ปป 4)” “ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 5)” และ “รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 6)” ตามลาดับ
3.3 งำนสื บ สวนสอบสวน มอบหมายให้ พลต ารวจเอก เดชณรงค์ สุ ท ธิ ช าญบั ญ ชา
รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้า โดยมี พลตารวจโท ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจ
แห่ งชาติ , พลตารวจโท ชั ย วัฒ น์ เกตุว รชัย ผู้ ช่ว ยผู้ บั ญชาการตารวจแห่ งชาติ , พลตารวจโท มนู เมฆหมอก
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ , พลตารวจโท ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และ
พลตารวจโท ณัฐธร เพราะสุนทร รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบ
กากับการบริหารราชการหน่วยงาน รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ในงำนสืบสวน
สอบสวน ตามข้ อ 2.3 (1) – (11) เรี ย กว่ า “รองผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ (งานสื บ สวนสอบสวน)”

-๙“ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (งานสืบสวนสอบสวน 1)” “ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (งานสืบสวน
สอบสวน 2)” “ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (งานสืบสวนสอบสวน 3)” “ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(งานสืบสวนสอบสวน 4)” และ “รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (งานสืบสวนสอบสวน 5)”
โดยใช้อักษรย่อว่า “รอง ผบ.ตร.(สส)” “ผู้ช่วย ผบ.ตร.(สส 1)” “ผู้ช่วย ผบ.ตร.(สส 2)” “ผู้ช่วย ผบ.ตร.(สส 3)”
“ผู้ช่วย ผบ.ตร.(สส 4)” และ “รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(สส 5)” ตามลาดับ
3.4 งำนควำมมั่ น คงและกิ จ กำรพิ เ ศษ มอบหมายให้ พลต ารวจเอก ศรี ว ราห์
รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้า โดยมี พลตารวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา
(สบ 10), พลตารวจโท ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วยผู้ บัญชาการตารวจแห่ งชาติ , พลตารวจโท พรหมธร ภาคอัต
ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ , พลต ารวจโท เดชา บุ ต รน้ าเพชร ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ,
พลต ารวจโท มนู เมฆหมอก ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ และ พลต ารวจโท ณั ฐ ธร เพราะสุ น ทร
รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบกากับการบริหารราชการหน่วยงาน
รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ในงำนควำมมั่นคงและกิจกำรพิเศษ ตามข้อ ๒.4
(๑) - (33) เรียกว่า “รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ)” “ที่ปรึกษา (สบ 10)
(งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ ๑)” “ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ 2)”
“ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ 3)” “ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ 4)” “ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ 5)”
และ “รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ 6)” โดยใช้อักษร
ย่อว่า “รอง ผบ.ตร.(มค)” “ที่ปรึกษา (มค ๑)” “ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 2)” “ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 3)” “ผู้ช่วย ผบ.ตร.
(มค 4)” “ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 5)” และ “รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 6)” ตามลาดับ
3.5 งำนกฎหมำยและคดี มอบหมายให้ พลตารวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รักษาราชการแทน
รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้า โดยมี พลตารวจเอก กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ 10), พลตารวจโท
พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ , พลตารวจโท ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจ
แห่ งชาติ , พลตารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ รักษาราชการแทน ผู้ ช่ว ยผู้ บัญชาการตารวจแห่งชาติ และ
พลตารวจโท ณัฐธร เพราะสุนทร รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบ
กากับการบริหารราชการหน่วยงาน รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ในงำนกฎหมำยและคดี
ตามข้อ ๒.5 (๑) - (๒2) เรียกว่า “รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (งานกฎหมายและคดี)”
“ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)(งานกฎหมายและคดี ๑)” “ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (งานกฎหมายและคดี 2)”
“ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (งานกฎหมายและคดี 3)” “รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติ (งานกฎหมายและคดี 4)” และ “รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (งานกฎหมาย
และคดี 5)” โดยใช้ อั กษรย่ อว่ า “รรท.รอง ผบ.ตร.(กม)” “ที่ ปรึ กษา (กม ๑)” “ผู้ ช่ ว ย ผบ.ตร. (กม 2)”
“ผู้ช่วย ผบ.ตร. (กม 3)” “รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. (กม 4)” และ “รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. (กม 5)” ตามลาดับ
3.6 งำนจเรต ำรวจ มอบหมายให้ พลตารวจเอก สุช าติ ธีระสวัสดิ์ รักษาราชการแทน
จเรตารวจแห่ งชาติ เป็ น หั ว หน้ า โดยมี พลตารวจโท นเรศ นันทโชติ รองจเรตารวจแห่ งชาติ (สบ ๙) และ
พลตารวจโท ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รักษาราชการแทน รองจเรตารวจแห่งชาติ (สบ ๙) เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบกากับ
การบริหารราชการหน่วยงาน รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ในงำนจเรตำรวจ
ตามข้อ ๒.6 (๑) - (๙) โดยใช้อักษรย่อว่า “รรท.จตช.” “รอง จตช.(1) และ “รรท.รอง จตช.(2)” ตามลาดับ
3.7 ในส่วนของงานการตรวจสอบภายใน มอบหมายให้ รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(งานบริหาร) เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบกากับการบริหารราชการ สานักงานตรวจสอบภายใน และเป็นผู้ช่วย ในการ
พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง มีความเห็นในเรื่องต่างๆ ก่อนเสนอผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ พิจารณาสั่งการ

- ๑๐ 3.8 การแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหัวหน้างานกับผู้ช่วย ตามข้อ 3.๑-๓.6
ให้หัวหน้างานพิจารณาเสนอผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติให้ความเห็นชอบก่อน
4. งำนปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ มอบหมำยอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้
4.1 งำนปรำบปรำมผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้ำง (ปอร.)
มอบหมายให้ พลตารวจโท ศักดา เตชะเกรียงไกร รักษาราชการแทน ที่ปรึกษาพิ เศษ
สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ กากับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติ ในงานดังกล่าว
4.2 งำนปรำบปรำมคนร้ำยข้ำมชำติและเข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำย (ปชก.)
มอบหมายให้ พลตารวจโท วี รพงษ์ ชื่ น ภั กดี รั กษาราชการแทน ที่ป รึ ก ษาพิ เ ศษ
สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ กากับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติ ในงานดังกล่าว
4.3 งำนปรำบปรำมกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ (ปลป.)
มอบหมายให้ พลตารวจโท รุ่งฤทธิ์ ซุ่ นทรั พย์ รั กษาราชการแทน ที่ป รึกษาพิเศษ
สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ กากับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติ ในงานดังกล่าว
4.4 งำนศูนย์อำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
(ศอ.ปส.ตร.)
มอบหมายให้ พลตารวจโท ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ที่ปรึกษาพิเศษ
สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ กากับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติ ในงานดังกล่าว
4.5 งำนปรำบปรำมกำรโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ (ปจร.)
มอบหมายให้ พลตารวจโท วิทยา ประยงค์พันธุ์ รักษาราชการแทน ที่ปรึกษาพิเศษ
สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็ นผู้รับผิดชอบ กากับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติ ในงานดังกล่าว
4.6 งำนศูนย์ปฏิบัติกำรสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ (ศปก.ตร.)
มอบหมายให้ พลตารวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รักษาราชการแทน จเรตารวจแห่งชาติ
เป็นผู้รับผิดชอบ กากับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ในงานดังกล่าว และให้
รับผิดชอบภารกิจของงานการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งด้วย โดยกาหนดให้เป็น
ภารกิจที่สาคัญอีกประการหนึ่งของศูนย์ปฏิบัติการสานักงานตารวจแห่งชาติ
4.7 งำนปรำบปรำมกำรโจรกรรมสินค้ำทำงน้ำ (ปสน.)
มอบหมายให้ พลตารวจเอก กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นผู้รับผิดชอบ กากับ
ดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ในงานดังกล่าว
4.8 งำนพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (พดส.)
มอบหมายให้ พลต ารวจเอก ธรรมศั ก ดิ์ วิ ช ชารยะ ที่ ป รึ ก ษา (สบ 10) เป็ น
ผู้รับผิดชอบ กากับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ในงานดังกล่าว
4.9 งำนปรำบปรำมกำรลักลอบตัดไม้ ทำลำยป่ำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ปทส.)
มอบหมายให้ พลตารวจโท ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่ว ยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็น
ผู้รับผิดชอบ กากับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ในงานดังกล่าว

- ๑๑ 4.10 งำนปรำบปรำมกำรกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง (ปนม.)
มอบหมายให้ พลตารวจโท ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็ น
ผู้รับผิดชอบ กากับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ในงานดังกล่าว
5. ขอบเขตกำรมอบอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
5.1 การมอบหมายและการมอบอานาจในการกากับการบริห ารราชการ สั่ งและปฏิบัติ
ราชการแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ตามคาสั่งนี้มี เจตนำรมณ์ที่จะกระจำยอำนำจให้จเรตารวจแห่งชาติ
รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) ที่ปรึกษาพิเศษสานักงานตารวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ และรองจเรตารวจแห่งชาติ (สบ ๙) โดยเด็ดขำด ไม่ต้องเสนอให้ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
พิจารณาสั่งการอีก รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประธาน รองประธาน กรรมการ อนุกรรมการ และ/หรือคณะทางาน
ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของลักษณะงานตามข้อ ๒ และข้อ ๔. ด้วย เว้นแต่งานใดที่กฎหมายกาหนดให้เป็น
อานาจโดยเฉพาะของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ งานนโยบายสาคัญ งานเกี่ยวกับการเมือง งานคดีเกี่ยวกับความ
มั่นคง การสั่งจ่ายเงินราชการลับ การแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน การบรรจุบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ
การบรรจุ กลั บ เข้ารั บ ราชการ การรั บ โอนข้าราชการอื่นมาเป็นข้าราชการตารวจ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
งานตรวจสอบภายใน หรื องานพิเศษที่ ผู้ บัญชาการตารวจแห่ งชาติ มอบหมายให้ห น่ว ยงานใด หรือผู้ห นึ่งผู้ใด
ดาเนินการเป็นการเฉพาะ กรณีข้าราชการตารวจระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า ขึ้นไป ถูกดาเนินการทางวินัย
ร้องทุกข์และร้ องเรี ย นต่างๆ ให้เสนอผู้ บั ญชาการตารวจแห่ งชาติ พิจารณาสั่ งการ นอกจากนี้ หากมีงานอื่น
ที่เห็นว่า เป็นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งและควรเสนอให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ พิจารณา สั่งการ หรือรับทราบ
ก็ให้เสนอเพื่อพิจารณาสั่งการหรือรับทราบแล้วแต่กรณี
5.2 การลาของผู้ ด ารงตาแหน่ง ผู้ บัญ ชาการหรือเที ยบเท่าขึ้ นไป ให้ เสนอตามสายงาน
ถึงผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาสั่งการ
5.3 งานใดที่ริเริ่มขึ้นใหม่ งานพัฒนา หรืองานใดที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงไปจากระเบียบแบบ
แผนที่ใช้ปฏิบัติอยู่ ให้เสนอขอรับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก่อน
5.4 งานใดที่ เ ป็ น การสั่ ง การในภาพรวมของงานตามข้ อ ๒ หรื อ ข้ อ 4 ให้ ร ายงาน
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติทราบในโอกาสแรก และสาเนาแจ้งหัวหน้างานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทราบอีกส่วนหนึ่งด้วย
5.5 ในกรณีที่ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษต่างๆ มีความจาเป็นต้องสนธิกาลังปฏิบัติ
ภารกิจในการปิดล้อม ตรวจค้น จับกุมเครือข่ายผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษในคดีสาคัญประเภท
ต่างๆ ร่วมกันหลายหน่วยงาน หรือมีความจาเป็นต้องกาหนดแผน มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติในภาพรวม
ของทุกหน่ ว ยงานทั่ ว ประเทศ และเกี่ย วเนื่อ งเชื่อมโยงกับความรับผิ ดชอบของลั กษณะงานอื่นๆ ตามข้อ 2.
ให้ผู้อานวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ตามข้อ 4.1 - 4.10 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประสานการ
ปฏิบัติกับหัวหน้างานตามข้อ 3. ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณีด้วย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและเกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริง
5.6 งานใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น หลายฝ่ า ยหรื อ งานเข้ า ลั ก ษณะเป็ น หน้ า ที่ ข องหลายฝ่ า ย
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อ ๓ หรือข้อ 4 ร่วมกันพิจารณา แล้วเสนอให้ผู้มีอานาจหน้าที่หลักตามที่ได้รับมอบไว้
ในข้อ ๓ หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาสั่งการ หรือเสนอให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ พิจารณาสั่งการ
5.7 งานใดที่ มี ค วามจ าเป็ น หรื อ เพื่ อ ความเหมาะสม ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ
อาจเข้าไปกากับดูแล ควบคุมบังคับบัญชา สั่งการ หรือเปลี่ยนแปลงการมอบหมายตามที่เห็นสมควรได้ทุกกรณี

- ๑๒ 6. กำรสั่งกำรและกำรใช้กำลัง
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อ ๓ หรือ ข้อ 4 สามารถสั่งการทุกหน่วยงานหรือพิจารณาสั่ งใช้
กาลังข้าราชการตารวจจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
6.1 สามารถสั่งการหรือใช้กาลังจากหน่วยงานปฏิบัติภารกิจหลักตามอานาจหน้าที่ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานอานวยการและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ให้เข้าร่วมประชุมวางแผน
ปฏิบัติหน้าที่หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยให้แจ้งผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีทราบด้วย
6.2 ให้พิจารณาความเหมาะสมในภารกิจ คุณลักษณะ ขีดความสามารถของแต่ละหน่ วย
โดยมีการมอบหมายขอบเขตความรับผิดชอบและซักซ้อมความเข้าใจให้ชัดเจน ก่อนเข้าปฏิบัติการทุกครั้ง พร้อม
ทั้งให้รายงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติทราบในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้
6.3 ให้ พิจ ารณาถึงกาลั งตารวจที่ได้มีการส่ งมอบหรือขึ้นควบคุมทางยุทธการต่อหน่ว ย
ราชการอื่น หรือหน่วยทหารในพื้นที่เป็นสาคัญ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิดความเสียหายต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดทั้งให้มีการประสานการปฏิบัติหรือขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยราชการหรือหน่วยทหาร
นั้นๆ ทุกครั้ง
6.4 การสั่งให้ข้าราชการตารวจในสังกัด กองกากับการ ๓ กองบังคับการสนับ สนุนทาง
อากาศ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (นเรศวร ๒๖๑) กองกากับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับ
การสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตารวจนครบาล (อรินทราช ๒๖) และ กองกากับการปฏิบัติการ
พิเศษ กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (คอมมานโด) ออกไปปฏิบัติราชการทาง
ยุทธวิธี ให้เสนอความเห็นชอบจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ทุกกรณี
6.5 ส าหรั บ การสั่ ง ให้ ใ ช้ ก าลั ง ต ารวจ ซึ่ ง มิ ใ ช่ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยอันเป็นหน้าที่ของตารวจตามปกตินั้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
6.6 การสั่งให้ข้าราชการตารวจมาปฏิบัติหน้าที่ ในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
พิเศษ ตามข้อ 4 ให้พิจารณาตามความจาเป็น แล้วเสนอผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
7. กำรเสนองำนไปยังสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
7.1 งานใดเป็นงานนโยบายหรือเป็นเรื่องสาคัญที่ควรเสนอผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ทราบหรือพิจารณาสั่งการ ให้เสนอผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ โดยผ่านผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อ ๓ หรือข้อ 4
ที่รับผิดชอบแต่ละงาน หากเป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสั่งการโดยมิชักช้า มิให้เกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการ ให้เสนอผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๓ หรือข้อ 4 เป็นผู้พิจารณาสั่งการแล้วรายงานให้ผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติทราบในโอกาสแรก
7.2 งานที่จะเสนอผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๓ หรือข้อ
4 ให้เสนอสานักงานเลขานุการตารวจแห่งชาติ เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเป็น
ผู้พิจารณาดาเนินการ และมีความเห็นเสนอผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๓ หรือ
ข้อ 4 เพื่อพิจารณาสั่งการ และเมื่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อ ๓ หรือ ข้อ 4
ได้สั่งการแล้ ว ให้ สานักงานเลขานุการตารวจแห่งชาติ รีบแจกจ่ายไปยังหน่ว ยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ให้ปฏิบัติโดยเร็ว
ในกรณีจาเป็นเร่งด่วน หากให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทาข้อพิจารณา
เสนอเพื่อสั่งการตามปกติจะไม่ทันเวลา ให้สานักงานเลขานุการตารวจแห่งชาตินาเสนอผู้มีอานาจหน้าที่หลักตามที่
ได้รับมอบไว้ในข้อ ๓ หรือข้อ 4 เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเตรียมการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งด้วย

