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Àπâ“ 226
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˘ µÿ≈“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÛ °

(‡≈à¡∑’Ë Ú)

°Æ°√–∑√«ß
·∫àß à«π√“™°“√ ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’

°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡

æ.». ÚıÙı

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ¯ © ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π

æ.». ÚıÛÙ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë Ù)

æ.». ÚıÙÛ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ °√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡ ¡’¿“√°‘®‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√∑“ß°“√‡¡◊Õß ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ

¿“√°‘®¢Õß√—∞¡πµ√’ ª√– “ππ‚¬∫“¬√–À«à“ß°√–∑√«ß ‚¥¬¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈·≈–«‘‡§√“–Àå °≈—Ëπ°√Õß‡√◊ËÕß‡æ◊ËÕ‡ πÕµàÕ√—∞¡πµ√’ √«¡∑—Èß‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπ

ª√–°Õ∫°“√«‘π‘®©—¬ —Ëß°“√¢Õß√—∞¡πµ√’

(Ú)  π—∫ πÿπ°“√∑”ß“π¢Õß√—∞¡πµ√’„π°“√¥”‡π‘πß“π∑“ß°“√‡¡◊Õß√–À«à“ß√—∞¡πµ√’

§≥–√—∞¡πµ√’ √—∞ ¿“·≈–ª√–™“™π

(Û) ª√– “πß“π°“√µÕ∫°√–∑Ÿâ ™’È·®ß≠—µµ‘ √à“ßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ·≈–°‘®°“√Õ◊Ëπ∑“ß°“√‡¡◊Õß

(Ù) ¥”‡π‘π°“√æ‘®“√≥“‡√◊ËÕß√âÕß∑ÿ°¢å √âÕß‡√’¬π À√◊Õ√âÕß¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕµàÕ√—∞¡πµ√’

(ı) ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’

À√◊Õµ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ Ú „Àâ·∫àß à«π√“™°“√ ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ß“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª

(Ú) °≈ÿà¡ß“πª√– “π°“√‡¡◊Õß

(Û) °≈ÿà¡ß“π π—∫ πÿπ«‘™“°“√
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˘ µÿ≈“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÛ °

(‡≈à¡∑’Ë Ú)

¢âÕ Û  à«π√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ß“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ß“π‡≈¢“πÿ°“√·≈–ß“π°“√ª√–™ÿ¡¢Õß√—∞¡πµ√’

ß“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª ·≈–™à«¬Õ”π«¬°“√¢Õß ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Ú) °≈ÿà¡ß“πª√– “π°“√‡¡◊Õß ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√– “ππ‚¬∫“¬√–À«à“ß°√–∑√«ß

·≈–ª√– “π°—∫√—∞ ¿“µ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬ °“√ª√–™“ —¡æ—π∏å ™’È·®ß∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈

·°à ◊ËÕ¡«≈™π √—∫‡√◊ËÕß√“«√âÕß∑ÿ°¢å¢Õßª√–™“™π ·≈–ß“π√—∫¢âÕ√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ√âÕß¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ

µàÕ√—∞¡πµ√’ ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Û) °≈ÿà¡ß“π π—∫ πÿπ«‘™“°“√ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√– “πß“π «‘‡§√“–Àå °≈—Ëπ°√Õß

·≈–„Àâ§«“¡‡ÀÁπ·°à√—∞¡πµ√’‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®¢Õß√—∞¡πµ√’ »÷°…“·≈–«‘‡§√“–Àå ∂“π°“√≥å

µ‘¥µ“¡§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«∑“ß°“√‡¡◊Õß ·≈–√“¬ß“π‡æ◊ËÕ°“√«‘π‘®©—¬ —Ëß°“√¢Õß√—∞¡πµ√’ ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫

À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ˘ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙı

√âÕ¬µ”√«®‡Õ° ªÿ√–™—¬  ‡ªïò¬¡ ¡∫Ÿ√≥å

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°¡“µ√“ ¯ © ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫

∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë Ù)

æ.». ÚıÙÛ ∫—≠≠—µ‘«à“ °“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ °√¡ À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

·≈–¡’∞“π–‡ªìπ°√¡ „ÀâÕÕ°‡ªìπ°Æ°√–∑√«ß ·≈–„Àâ√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√‰«â„π°Æ°√–∑√«ß¥â«¬

‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘¥—ß°≈à“«  ¡§«√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ °√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡ ·≈–√–∫ÿ

Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ¢Õßß“π ®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È



 

 
 
 
 

ส ำนักงำนปลัด 
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˘ µÿ≈“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÛ °

(‡≈à¡∑’Ë Ú)

°Æ°√–∑√«ß
·∫àß à«π√“™°“√ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡

æ.».  ÚıÙı

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ¯ © ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π

æ.». ÚıÛÙ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë Ù)

æ.». ÚıÙÛ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡ ¡’¿“√°‘®‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“¬ÿ∑∏»“ µ√å

·≈–·ª≈ßπ‚¬∫“¬¢Õß°√–∑√«ß‡ªìπ·ºπªØ‘∫—µ‘ ®—¥ √√∑√—æ¬“°√ ·≈–∫√‘À“√√“™°“√ª√–®”∑—Ë«‰ª

¢Õß°√–∑√«ß ‡æ◊ËÕ°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬·≈–‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ïµ“¡¿“√°‘®¢Õß°√–∑√«ß µ≈Õ¥®πæ—≤π“

√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ‡æ◊ËÕ„Àâ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß‡ªìπ»Ÿπ¬å°“√∫√‘À“√√“™°“√ ‚¥¬„Àâ¡’Õ”π“®

Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) »÷°…“ «‘‡§√“–Àå ®—¥∑”¢âÕ¡Ÿ≈ ‡æ◊ËÕ„™â„π°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ‡ªÑ“À¡“¬·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

¢Õß°√–∑√«ß

(Ú) æ—≤π“¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√∫√‘À“√®—¥°“√¢Õß°√–∑√«ß

(Û) ·ª≈ßπ‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈·≈–π‚¬∫“¬¢Õß√—∞¡πµ√’‡ªìπ·π«∑“ß·≈–·ºπªØ‘∫—µ‘°“√

¢Õß°√–∑√«ß √«¡∑—Èßµ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“π„π —ß°—¥°√–∑√«ß

(Ù) ®—¥ √√·≈–∫√‘À“√∑√—æ¬“°√¢Õß°√–∑√«ß ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√ª√–À¬—¥ß“π §ÿâ¡§à“·≈–

 ¡ª√–‚¬™πå

(ı) °”°—∫ ‡√àß√—¥ µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈ √«¡∑—Èßª√– “π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢ÕßÀπà«¬ß“π

„π —ß°—¥°√–∑√«ß
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

(ˆ) æ—≤π“√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ„™â„π°“√∫√‘À“√ß“π·≈–°“√∫√‘°“√¢ÕßÀπà«¬ß“π

„π —ß°—¥°√–∑√«ß

(˜) ¥”‡π‘π°“√·≈– π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π°√–∑√«ß

(¯) ¥Ÿ·≈ß“πª√–™“ —¡æ—π∏å °“√µà“ßª√–‡∑» ·≈–æ—≤π“ ª√—∫ª√ÿß°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

·≈–‡º¬·æ√à°‘®°√√¡ µ≈Õ¥®π°“√¢à“«¢Õß°√–∑√«ß

(˘) ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

À√◊Õµ“¡∑’Ë°√–∑√«ßÀ√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ Ú „Àâ·∫àß à«π√“™°“√ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °Õß°≈“ß

(Ú) °Õß°“√‡®â“Àπâ“∑’Ë

(Û) °Õß§≈—ß

(Ù) °Õß°“√µà“ßª√–‡∑»

(ı) °ÕßÕÕ°·∫∫·≈–°àÕ √â“ß

(ˆ) »Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√

(˜)  ”π—°°ÆÀ¡“¬

(¯)  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

(˘)  ”π—°æ—≤π“∫ÿ§≈“°√°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡

¢âÕ Û  à«π√“™°“√ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °Õß°≈“ß ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑—Ë«‰ª¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

·≈–√“™°“√Õ◊Ëπ∑’Ë¡‘‰¥â·¬°„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß°ÕßÀ√◊Õ à«π√“™°“√„¥‚¥¬‡©æ“– Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ß°≈à“«

„Àâ√«¡∂÷ß

(°) ªØ‘∫—µ‘ß“π “√∫√√≥¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß ·≈–¢Õß°√–∑√«ß

(¢) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫ß“π™à«¬Õ”π«¬°“√·≈–ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

(§) ª√–™“ —¡æ—π∏å·≈–‡º¬·æ√à°‘®°√√¡¢ÕßÀπà«¬ß“π„π —ß°—¥°√–∑√«ß

(ß) ª√– “π√“™°“√°—∫Àπà«¬ß“π∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°°√–∑√«ß

(®) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Ú) °Õß°“√‡®â“Àπâ“∑’Ë ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

(°) ®—¥∑”¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–·ºπ°“√∫√‘À“√∫ÿ§≈“°√¢Õß°√–∑√«ß

(¢) ®—¥√–∫∫ß“π·≈–∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß  ”π—°ß“π°‘®°“√

¬ÿµ‘∏√√¡  ∂“∫—ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å °√¡§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ ·≈–∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß°√–∑√«ß

√«¡∑—Èßß“π «— ¥‘°“√

(§) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Û) °Õß§≈—ß ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√‡ß‘π °“√∫—≠™’ °“√∫√‘À“√ß∫ª√–¡“≥ °“√æ— ¥ÿ Õ“§“√

 ∂“π∑’Ë ·≈–¬“πæ“Àπ–¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß  ”π—°ß“π°‘®°“√¬ÿµ‘∏√√¡  ∂“∫—ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å

°√¡§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ ·≈–∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß°√–∑√«ß

(¢) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Ù) °Õß°“√µà“ßª√–‡∑» ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√≈“»÷°…“ Ωñ°Õ∫√¡ ¥Ÿß“π ·≈–ª√–™ÿ¡„πµà“ßª√–‡∑»

(¢) µ‘¥µàÕ·≈–ª√– “πß“π‚§√ß°“√ §«“¡√à«¡¡◊Õ ·≈–§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß«‘™“°“√

¥â“π°“√¬ÿµ‘∏√√¡°—∫µà“ßª√–‡∑»

(§) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥·ª≈Àπ—ß ◊Õ ‡Õ° “√ √“¬ß“π°“√«‘®—¬ °ÆÀ¡“¬

µà“ßª√–‡∑»  π∏‘ —≠≠“ §«“¡µ°≈ßµà“ßÊ µ≈Õ¥®π®—¥æ‘¡æå·≈–‡º¬·æ√àß“π·ª≈‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå

„π°‘®°“√¬ÿµ‘∏√√¡

(ß) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(ı) °ÕßÕÕ°·∫∫·≈–°àÕ √â“ß ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫ß“π ”√«® ÕÕ°·∫∫ °àÕ √â“ß·≈– à́Õ¡∫”√ÿßÕ“§“√∑’Ë∑”°“√

·≈–Õ“§“√Õ◊Ëπ¢ÕßÀπà«¬ß“π„π —ß°—¥°√–∑√«ß

(¢) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(ˆ) »Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

 (°) »÷°…“ «‘‡§√“–Àå ‡ πÕ·π–π‚¬∫“¬ ·≈–®—¥∑”·ºπ·¡à∫∑‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

°√–∑√«ß·≈–°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

(¢) »÷°…“ æ—≤π“ ÕÕ°·∫∫ ·≈–®—¥«“ß√–∫∫∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ √–∫∫°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬

°“√ ◊ËÕ “√¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„πÀπà«¬ß“π·≈–√–À«à“ßÀπà«¬ß“π

(§) ‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß∫√‘À“√®—¥°“√¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡

¢Õß°√–∑√«ß

(ß) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(˜)  ”π—°°ÆÀ¡“¬ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ‡ πÕ·π–π‚¬∫“¬·≈–∑”§«“¡µ°≈ß°—∫µà“ßª√–‡∑»„π‡√◊ËÕß∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë

¢Õß°√–∑√«ß

(¢) ª√– “πß“π°—∫Àπà«¬ß“πµà“ßÊ „π —ß°—¥°√–∑√«ß ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√¬°√à“ßÀ√◊Õ

ª√—∫ª√ÿß ·°â‰¢°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°√–∑√«ß √«¡∑—Èß°“√µ√«® Õ∫π‘µ‘°√√¡

 —≠≠“ ÷́Ëß°√–∑√«ßÀ√◊ÕÀπà«¬ß“π„π —ß°—¥‡ªìπ§Ÿà —≠≠“

(§) æ—≤π“°ÆÀ¡“¬·≈–¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß°√–∑√«ß

√«¡∑—Èßµ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬

(ß) ∑”§«“¡‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√·°â‰¢°ÆÀ¡“¬¢ÕßÀπà«¬ß“πµà“ßÊ ∑—Èß¿“¬„π·≈–

¿“¬πÕ°°√–∑√«ß ·≈–√à“ß°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡ πÕ‚¥¬ ¡“™‘° ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√ √«¡∑—Èß°“√Õÿ∑∏√≥å§” —Ëß

µ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë¬◊ËπµàÕ√—∞¡πµ√’

(®) √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬µà“ßª√–‡∑»·≈–°ÆÀ¡“¬√–À«à“ßª√–‡∑»

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß°√–∑√«ß

(©) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬ππ—°®‘µ«‘∑¬“·≈–π—° —ß§¡ ß‡§√“–Àå µ“¡ª√–¡«≈

°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“

(™) ¥”‡π‘π°“√„π§¥’∑’Ë°√–∑√«ß‡ªìπ§Ÿà§«“¡∑—Èß§¥’·æàß §¥’Õ“≠“ ·≈–§¥’ª°§√Õß

„π§¥’∑’Ë¢â“√“™°“√∂Ÿ°øÑÕß„π∞“π–‡ªìπæπ—°ß“πªØ‘∫—µ‘√“™°“√µ“¡Àπâ“∑’Ë

(´) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°√≥’π—°‚∑…¢ÕÕ¿—¬‚∑…µ“¡°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“

·≈–°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√√“™∑—≥±å
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

(¨) ¥”‡π‘π°“√™à«¬‡À≈◊Õ √à«¡¡◊Õ∑“ß§¥’ √«¡∂÷ß‡Õ° ‘∑∏‘Ï·≈–§«“¡§ÿâ¡°—π∑“ß°“√∑Ÿµ

À√◊Õ∑“ß°ß ÿ≈

(≠) ¥Ÿ·≈·≈–ª√– “πß“π‡°’Ë¬«°—∫ ‘∑∏‘ºŸâµâÕßÀ“À√◊Õ®”‡≈¬∑’Ë‡ªìπ™“«µà“ßª√–‡∑» √«¡∑—Èß

¥”‡π‘π°“√µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‡¢â“„®°—∫µà“ßª√–‡∑»„π‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡¢Õß‰∑¬

(Æ) √à«¡¡◊Õ·≈–ª√– “πß“π∑“ß«‘™“°“√°—∫Àπà«¬ß“πÀ√◊ÕÕß§å°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫

°“√∫√‘À“√ß“π¬ÿµ‘∏√√¡∑—Èß¿“¬„πª√–‡∑»·≈–µà“ßª√–‡∑»

(Ø) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫ß“πÀâÕß ¡ÿ¥¢Õß°√–∑√«ß

(∞) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(¯)  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ‡ πÕ·π–·≈–®—¥∑”π‚¬∫“¬¢Õß°√–∑√«ß „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®

·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ π‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈ ·≈–π‚¬∫“¬¢Õß√—∞¡πµ√’ ®—¥∑”·ºπ·¡à∫∑ ª√– “π

·ºπªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–‡ πÕ·π–π‚¬∫“¬„π°“√µ—Èß·≈–®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥ª√–®”ªï √«¡∑—Èßµ‘¥µ“¡

·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“π„π —ß°—¥°√–∑√«ß

(¢) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(˘)  ”π—°æ—≤π“∫ÿ§≈“°√°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥Ωñ°Õ∫√¡ ·≈–æ—≤π“¢â“√“™°“√√–¥—∫°≈“ß·≈–√–¥—∫ Ÿß

¢Õß°√–∑√«ß √«¡∑—ÈßºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß à«π√“™°“√„π —ß°—¥°√–∑√«ß

(¢) ‡ πÕ·π–π‚¬∫“¬°“√æ—≤π“¢â“√“™°“√¢Õß°√–∑√«ß µ≈Õ¥®π π—∫ πÿπ·≈–

ª√– “π°“√®—¥∑”·ºπæ—≤π“¢â“√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√„π —ß°—¥°√–∑√«ß

(§) ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ √«¡∑—Èß∫ÿ§≈“°√·≈–«— ¥ÿ

Õÿª°√≥å√–À«à“ßÀπà«¬ß“πµà“ßÊ ∑—Èß¿“§√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π ∑—Èß¿“¬„πª√–‡∑»·≈–µà“ßª√–‡∑»

‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√¢Õß°√–∑√«ß

(ß) »÷°…“ «‘‡§√“–Àå «‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ √«¡∑—Èßµ‘¥µ“¡

ª√–‡¡‘πº≈°“√Ωñ°Õ∫√¡·≈–æ—≤π“
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

(®) ¥”‡π‘π°“√‡º¬·æ√à‡Õ° “√∑“ß«‘™“°“√ ·≈–„Àâ∫√‘°“√ ◊ËÕ°“√Ωñ°Õ∫√¡¢Õß°√–∑√«ß

(©) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ˘ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙı

√âÕ¬µ”√«®‡Õ° ªÿ√–™—¬  ‡ªïò¬¡ ¡∫Ÿ√≥å

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°¡“µ√“ ¯ © ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫

∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë Ù)

æ.». ÚıÙÛ ∫—≠≠—µ‘«à“ °“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ °√¡ À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

·≈–¡’∞“π–‡ªìπ°√¡ „ÀâÕÕ°‡ªìπ°Æ°√–∑√«ß ·≈–„Àâ√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√‰«â„π°Æ°√–∑√«ß¥â«¬

‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘¥—ß°≈à“«  ¡§«√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡

·≈–√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ¢Õßß“π ®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È
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พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
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พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๘/๑)  ของขอ  ๑  แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

“(๘/๑)  สนับสนุนการบังคับคดีอาญาและการบังคับใชกฎหมาย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มหลักประกันความยุติธรรมใหแกประชาชน” 

ขอ ๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๑๐)  ของขอ  ๒  แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

“(๑๐)  สํานักบังคับคดีอาญาและบังคับใชกฎหมาย” 

ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๑๐)  ของขอ  ๓  แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

“(๑๐)  สํานักบังคับคดีอาญาและบังคับใชกฎหมายมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (ก) สนับสนุนการบังคับคดีอาญาและการบังคับใชกฎหมายดังตอไปนี้  เมื่อไดรับการ

รองขอจากหนวยงานอื่น 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

  

  ๑) การสืบสวนและจับกุมบุคคลตามหมายจับหรือคําส่ังศาลหรือตามที่กฎหมาย
กําหนด 

  ๒) การคุมครองและใหความปลอดภัยแกพยานหรือผูตองหาในคดีอาญาสําคัญ  
และบุคคลสําคัญ  รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและบุคคลอื่นซ่ึงเกี่ยวของกับพยาน  ผูตองหา  หรือบุคคล
สําคัญดังกลาว 

  ๓) การตรวจสอบเพื่อใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํา
ความผิดทางอาญา   หรือตามที่กฎหมายกําหนดใหยึดหรืออายัด  รวมทั้งการบังคับโทษปรับ 
ตามกฎหมายหรือคําส่ังศาล 

  ๔) การรับและสงตัวนักโทษหรือผูตองขังในคดีสําคัญ 
  ๕) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นในการ

บังคับคดีอาญาและการบังคับใชกฎหมายในเรื่องอื่น 
 (ข) ตรวจสอบขอมูลบุคคลตามหมายจับโดยใช เคร่ืองมือเทคโนโลยี   รวมทั้ ง 

เก็บรวบรวม  ตรวจสอบ  ศึกษา  และวิเคราะหขอมูลในการบังคับคดีอาญาและการบังคับใชกฎหมาย
เพื่อวางระบบ  หรือพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับใชเปนฐานขอมูลในการ
สนับสนุนการบังคับคดีอาญา  และการบังคับใชกฎหมาย 

 (ค) ตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่  การละเวนการปฏิบัติหนาที่   
การบังคับใชกฎหมาย  หรือการใชกฎหมายโดยมิชอบของขาราชการ   พนักงาน   หรือลูกจาง 
ของหนวยงานของรัฐไปยังผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย   

 (ง) สงเสริมใหมีการบังคับคดีอาญาและการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 (จ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักบังคับ

คดีอาญาและบังคับใชกฎหมาย  หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  หรือตามคําส่ังศาล” 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
พีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 
 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการ  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยจัดตั้งสํานัก
บังคับคดีอาญาและบังคับใชกฎหมาย  เปนสวนราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ทําหนาท่ี 
ในการสนับสนุนการบังคับคดีอาญาและการบังคับใชกฎหมาย  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรมและเพิ่มหลักประกันความยุติธรรมใหแกประชาชน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  
 

 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง   

กระทรวงยตุิธรรม  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒/๑  และข้อ  ๒/๒  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

“ข้อ  ๒/๑  ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทํา
หน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง
ยุติธรรม  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

ข้อ  ๒/๒  ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม  โดยมีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงยุติธรรมเก่ียวกับยุทธศาสตร์  การพัฒนา
ระบบราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ 
มอบหมาย” 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

พีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีกลุ่ม
ตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารข้ึนในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  เพื่อทําหน้าที่
ในการตรวจสอบการดําเนินงาน  สนับสนุน  การปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง 
และกระทรวง  อันจะทําให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  คุ้มค่า  และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงยตุิธรรม  (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒/๓  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

“ข้อ  ๒/๓  ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคล่ือนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม  โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงยุติธรรมเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง  
เสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)  และ
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรมและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย” 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พลตํารวจเอก  ประชา  พรหมนอก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มี 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตข้ึนในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  เพื่อทําหน้าที่ในการบูรณาการ
และขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  อันจะทําให้ 
การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 



 

 
 
 
 
 

กรมคุมประพฤติ 
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ 

กระทรวงยตุิธรรม 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ข้อ ๒ ให้กรมคุมประพฤติ  มีภารกิจเก่ียวกับการคุมประพฤติผู้กระทําผิด  ทั้งเด็ก  เยาวชน  

และผู้ใหญ่  โดยการสืบเสาะประวัติเพื่อประกอบการพิจารณาคดี  การสอดส่อง  ติดตาม  และแก้ไข
พฤติกรรมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  และสนับสนุนให้ชุมชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดและผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติ   
เพื่อเสริมสร้างความสงบสุขในสังคม  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการสืบเสาะและพินิจ  ควบคุมและสอดส่อง  แก้ไข  ฟื้นฟู  และสงเคราะห์ผู้กระทํา
ผิดในชั้นก่อนฟ้อง  ชั้นพิจารณาคดีของศาล  และภายหลังที่ศาลมีคําพิพากษาตามที่กฎหมายกําหนด 

(๒) ดําเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพตดิ 

(๓) ส่งเสริมสนับสนุนเก่ียวกับการดําเนินการแก้ไข  ฟื้นฟู  และสงเคราะห์ผู้กระทําผิดในชุมชน 
(๔) พัฒนาระบบ  รูปแบบ  และวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในชุมชน 
(๕) จัดทําและประสานแผนงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง  

รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 
(๖) เสริมสร้าง  สนับสนุน  และประสานงานให้ชุมชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 

ในรูปแบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชนหรือรูปแบบอ่ืนในการป้องกันสังคมจากอาชญากรรม  และการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทําผิดและผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติของกรม   
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(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
 (๒) กองกิจการชุมชนและบริการสังคม 
 (๓) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๔) กองแผนงานและสารสนเทศ 
 (๕) กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 (๖) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 (๗) - (๑๑)  สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร  ๑ - ๕ 
 (๑๒) สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 
ข้อ ๔ ในกรมคุมประพฤติ  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  โดยมี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมคุมประพฤติ   ให้ มีก ลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   เพื่ อทําหน้าที่หลักใน 

การพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง  ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของกรม

และราชการอ่ืนที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
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(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การบริหารงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  

และยานพาหนะของกรม 
(๔) ดําเนินการเป็นศูนย์รวมด้านวิทยุและการส่ือสาร 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า   

และผลงานของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองกิจการชุมชนและบริการสังคม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบและวิธีการทํางานในลักษณะการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน  เครือข่าย   

และภาคประชาสังคมในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดและป้องกันสังคมจากอาชญากรรม 
(๒) พัฒนาระบบและวิธีการทํางานบริการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับผู้กระทําผิด 
(๓) สนับสนุนและส่งเสริมกิจการชุมชนและบริการสังคม  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายชุมชน 
(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาระบบและรูปแบบในการนําชุมชนและภาคประชาสังคม

เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดและป้องกันสังคมจากอาชญากรรม 
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาระบบ  รูปแบบ  และกระบวนการดําเนินงานของอาสาสมัคร 

คุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม   
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองแผนงานและสารสนเทศ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบาย  รวมทั้งจัดทําแผนและประสานแผนการปฏิบัติราชการ 

ของกรมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง   
(๒) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัด 
(๓) ดําเนินการขอตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน

ของกรม 
(๔) จัดเก็บ  รวบรวม  และวิเคราะห์สถิติข้อมูลของกรม  รวมทั้งให้บริการข้อมูลสถิติในด้าน

ต่าง ๆ  ของกรม 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

(๕) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบและรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(๒) สนับสนุนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วย

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแก่หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติและหน่วยงานภาคีภายนอก   
(๓) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(๑) ตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่ได้รับตัวตาม

กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   
(๒) ดําเนินการควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ที่ได้รับตัวไว้ในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  และดูแลให้ผู้เข้ารับ 
การตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปฏิบัติตามระเบียบ  เงื่อนไข  และข้อบังคับ 

(๓) ดําเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม
กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   

(๔) ติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามระเบียบที่กําหนด  รวมทั้งติดตามดูแล
เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(๕) จัดทํารายงานผลการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด  รวมทั้งผลการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเสนอต่อคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   

(๖) จัดทําและออกข้อบังคับของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  คณะอนุกรรมการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร  ๑ - ๕  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการสืบเสาะและพินจิ  ควบคุมและสอดส่อง  แก้ไข  ฟื้นฟู  และสงเคราะห์ผู้กระทําผิด

ในชั้นก่อนฟ้อง  ชั้นพิจารณาคดีของศาล  และภายหลังที่ศาลมีคําพิพากษา   



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

(๒) ดําเนินการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   

(๓) ดําเนินการติดตามดูแลเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทําผิดภายหลังพ้นโทษตาม 
คําพิพากษา  ภายหลังการฝึกอบรม  ภายหลังการคุมความประพฤติ  หรือภายหลังจากการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ 

(๔) ส่งเสริมให้ชุมชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดและป้องกัน
สังคมจากอาชญากรรม 

(๕) ดําเนินการสรรหาและพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของสํานักงานคุมประพฤติ   

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบและรูปแบบการสืบเสาะและพินิจ  การควบคุมและสอดส่อง  และการปฏิบัติ

ต่อผู้กระทําผิดในชุมชน 
(๒) ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่สํานักงานคุมประพฤติทั่ วประเทศ   รวมทั้งติดตาม 

และประเมินผลการดําเนินงานด้านการแก้ไข  ฟื้นฟู  และสงเคราะห์ผู้กระทําผิดในชุมชน 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมาย  กฎ   และระเบียบที่อยู่ ในอํานาจหน้าที่ของกรม   

และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๔) พัฒนาระบบ  รูปแบบ  และมาตรการในการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม   
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการสืบเสาะและพินิจ  ควบคุมและสอดส่อง  แก้ไข  ฟื้นฟู  และสงเคราะห์ผู้กระทําผิด

ในชั้นก่อนฟ้อง  ชั้นพิจารณาคดีของศาล  และภายหลังที่ศาลมีคําพิพากษา   
(๒) ดําเนินการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   
(๓) ดําเนินการติดตามดูแลเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทําผิดภายหลังพ้นโทษตาม 

คําพิพากษา  ภายหลังการฝึกอบรม  ภายหลังการคุมความประพฤติ  หรือภายหลังจากการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   

(๔) ส่งเสริมให้ชุมชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดและป้องกัน
สังคมจากอาชญากรรม   



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

(๕) ดําเนินการสรรหาและพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของสํานักงานคุมประพฤติ   

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ชัยเกษม  นิติสิริ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยจัดต้ังกองบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อทํา
หน้าที่บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม  และรวมสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
กับสํานักงานคุมประพฤติธนบุรเีปน็สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร  ๑-๕  รวมทั้งปรับปรุงอํานาจหน้าที่
ของแต่ละส่วนราชการให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มข้ึนและเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้
การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 



 

 
 
 
 
 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

°Æ°√–∑√«ß
·∫àß à«π√“™°“√°√¡§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ

°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡

æ.». ÚıÙı

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ¯ © ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π

æ.». ÚıÛÙ ÷́Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë Ù)

æ.». ÚıÙÛ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ°√¡§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ ¡’¿“√°‘®‡°’Ë¬«°—∫ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ∑’Ëª√–™“™πæ÷ß‰¥â√—∫

µ“¡°ÆÀ¡“¬ ‚¥¬°“√®—¥«“ß√–∫∫·≈– àß‡ √‘¡„Àâª√–™“™π¡’§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫°“√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ

µ≈Õ¥®π°“√¥”‡π‘π°“√„Àâæ¬“π ºŸâ‡ ’¬À“¬ ·≈–®”‡≈¬„π§¥’Õ“≠“‰¥â√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß ™à«¬‡À≈◊Õ ‡¬’¬«¬“

„π‡∫◊ÈÕßµâπ ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π‰¥â√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß·≈–¥Ÿ·≈®“°√—∞Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß·≈–‡∑à“‡∑’¬¡°—π ‚¥¬„Àâ¡’

Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ®—¥√–∫∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õßª√–™“™π

(Ú)  àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“°“√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õßª√–™“™π

(Û)  àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“°≈‰°°“√√–ß—∫¢âÕæ‘æ“∑„π —ß§¡

(Ù) ª√– “πß“π¥â“π§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ°—∫¿“§√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π∑—Èß„π·≈–µà“ßª√–‡∑»

(ı) æ—≤π“√–∫∫ ¡“µ√°“√ ·≈–¥”‡π‘π°“√™à«¬‡À≈◊Õª√–™“™π∑’Ëµ°‡ªìπ‡À¬◊ËÕÕ“™≠“°√√¡

√«¡∑—Èß®”‡≈¬∑’Ë∂Ÿ°¥”‡π‘π§¥’Õ“≠“‚¥¬¡‘‰¥â‡ªìπºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬§à“µÕ∫·∑πºŸâ‡ ’¬À“¬

·≈–§à“∑¥·∑π·≈–§à“„™â®à“¬·°à®”‡≈¬„π§¥’Õ“≠“

(ˆ) µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘π°“√¥â“π°“√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

(˜) ¥”‡π‘π°“√§ÿâ¡§√Õßæ¬“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§ÿâ¡§√Õßæ¬“π„π§¥’Õ“≠“

(¯) ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß°√¡ À√◊Õµ“¡∑’Ë°√–∑√«ß

À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ Ú „Àâ·∫àß à«π√“™°“√°√¡§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò)  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√°√¡

(Ú) °Õßæ‘∑—°…å ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ

(Û) °Õß àß‡ √‘¡°“√√–ß—∫¢âÕæ‘æ“∑

(Ù) °Õß àß‡ √‘¡ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ

(ı)  ”π—°ß“π§ÿâ¡§√Õßæ¬“π

(ˆ)  ”π—°ß“π™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π·°àºŸâ‡ ’¬À“¬·≈–®”‡≈¬„π§¥’Õ“≠“

¢âÕ Û  à«π√“™°“√°√¡§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò)  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√°√¡ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑—Ë«‰ª¢Õß°√¡

·≈–√“™°“√Õ◊Ëπ∑’Ë¡‘‰¥â·¬°„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß°ÕßÀ√◊Õ à«π√“™°“√„¥‚¥¬‡©æ“– Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ß°≈à“«„Àâ√«¡∂÷ß

(°) ªØ‘∫—µ‘ß“π “√∫√√≥¢Õß°√¡

(¢) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫ß“π™à«¬Õ”π«¬°“√·≈–ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß°√¡

(§) ¥”‡π‘π°“√‡∫◊ÈÕßµâπ‡°’Ë¬«°—∫·ºπß“π °“√‡ß‘π °“√∫—≠™’ °“√ß∫ª√–¡“≥ °“√æ— ¥ÿ

Õ“§“√ ∂“π∑’Ë ·≈–¬“πæ“Àπ–¢Õß°√¡

(ß) ¥”‡π‘π°“√‡∫◊ÈÕßµâπ‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß°√¡

(®) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å·≈–‡º¬·æ√à°‘®°√√¡ §«“¡√Ÿâ §«“¡°â“«Àπâ“

·≈–º≈ß“π¢Õß°√¡

(©) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Ú) °Õßæ‘∑—°…å ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) æ—≤π“√–∫∫·≈–¡“µ√°“√ àß‡ √‘¡„Àâª√–™“™π‰¥â√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°ÆÀ¡“¬

¥â«¬§«“¡√«¥‡√Á«·≈–∑—Ë«∂÷ß

(¢) √—∫‡√◊ËÕß√“«√âÕß∑ÿ°¢å‡°’Ë¬«°—∫°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ

(§) „Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π”¥â“π°ÆÀ¡“¬·≈– ‘∑∏‘µà“ßÊ ·°àª√–™“™π ·≈–À√◊Õ àßµàÕ

Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
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(ß) ª√– “πß“π„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õª√–™“™π∑’Ëµ°‡ªìπ‡À¬◊ËÕÕ“™≠“°√√¡

(®) √«∫√«¡·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫Õ√√∂§¥’‡æ◊ËÕ°“√ª√—∫ª√ÿß ·°â‰¢°ÆÀ¡“¬ °Æ

√–‡∫’¬∫ À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√æ‘∑—°…å ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ

(©) µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“πæ‘∑—°…å ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ

(™) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Û) °Õß àß‡ √‘¡°“√√–ß—∫¢âÕæ‘æ“∑ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) æ—≤π“√–∫∫·≈–¡“µ√°“√ àß‡ √‘¡°“√√–ß—∫¢âÕæ‘æ“∑ ‚¥¬‡πâπ°“√¡’ à«π√à«¡¢Õß

ª√–™“™π·≈–™ÿ¡™π

(¢) ¥”‡π‘π°“√ àß‡ √‘¡°“√√–ß—∫¢âÕæ‘æ“∑ ‚¥¬‡πâπ°“√¡’ à«π√à«¡¢Õßª√–™“™π·≈–

™ÿ¡™π

(§) ª√– “πß“π°—∫Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π°“√®—¥Õ∫√¡À√◊Õ‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ·°à™ÿ¡™π

‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡°“√√–ß—∫¢âÕæ‘æ“∑

(ß) ª√– “πß“π·≈– àß‡ √‘¡§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß¿“§√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π

∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–µà“ßª√–‡∑» „π°“√ àß‡ √‘¡°“√√–ß—∫¢âÕæ‘æ“∑

(®) »÷°…“ «‘‡§√“–Àå‡æ◊ËÕæ—≤π“√–∫∫°“√√–ß—∫¢âÕæ‘æ“∑

(©) µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π àß‡ √‘¡°“√√–ß—∫¢âÕæ‘æ“∑

(™) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Ù) °Õß àß‡ √‘¡ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) æ—≤π“√–∫∫·≈–¡“µ√°“√ àß‡ √‘¡°“√‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ∑“ß°ÆÀ¡“¬·≈– ‘∑∏‘‡ √’¿“æ

·°àª√–™“™π

(¢) ª√– “πß“π·≈– àß‡ √‘¡§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß¿“§√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π

∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–µà“ßª√–‡∑»‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ·≈–°“√Ωñ°Õ∫√¡¥â“π ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ

(§) √≥√ß§å·≈– àß‡ √‘¡„Àâ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√°“√∑“ß°ÆÀ¡“¬·≈–æ—π∏°√≥’√–À«à“ß

ª√–‡∑»∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ

(ß)  àß‡ √‘¡·≈–¥”‡π‘π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘°“√¥â“π ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π

(®) »÷°…“ «‘‡§√“–Àå‡æ◊ËÕæ—≤π“√–∫∫°“√ àß‡ √‘¡°“√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ
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(©) ª√—∫ª√ÿß ·°â‰¢°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫ µ≈Õ¥®π¡“µ√°“√µà“ßÊ

∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ

(™) µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ

(´) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(ı)  ”π—°ß“π§ÿâ¡§√Õßæ¬“π ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ¥”‡π‘π°“√§ÿâ¡§√Õßæ¬“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§ÿâ¡§√Õßæ¬“π„π§¥’Õ“≠“

(¢) ª√– “πß“π°—∫æπ—°ß“π Õ∫ «π·≈–Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π°“√§ÿâ¡§√Õßæ¬“π

(§) æ—≤π“√–∫∫·≈–¡“µ√°“√§ÿâ¡§√Õßæ¬“π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

(ß) ‡ πÕ·π– ª√—∫ª√ÿß ·≈–·°â‰¢°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫ µ≈Õ¥®π

¡“µ√°“√µà“ßÊ „π°“√§ÿâ¡§√Õßæ¬“π

(®) µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘π°“√§ÿâ¡§√Õßæ¬“π

(©) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(ˆ)  ”π—°ß“π™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π·°àºŸâ‡ ’¬À“¬·≈–®”‡≈¬„π§¥’Õ“≠“ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ¥”‡π‘π°“√™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π·°àºŸâ‡ ’¬À“¬·≈–®”‡≈¬„π§¥’Õ“≠“µ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬§à“µÕ∫·∑πºŸâ‡ ’¬À“¬·≈–§à“∑¥·∑π·≈–§à“„™â®à“¬·°à®”‡≈¬„π§¥’Õ“≠“

(¢) ª√– “πß“π°—∫Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß¿“§√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå

„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π·°àºŸâ‡ ’¬À“¬·≈–®”‡≈¬„π§¥’Õ“≠“µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

(§) ‡ πÕ·π– ª√—∫ª√ÿß ·≈–·°â‰¢°ÆÀ¡“¬ °Æ À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫ µ≈Õ¥®π¡“µ√°“√µà“ßÊ

„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π·°àºŸâ‡ ’¬À“¬·≈–®”‡≈¬„π§¥’Õ“≠“

(ß) µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π·°àºŸâ‡ ’¬À“¬·≈–®”‡≈¬

„π§¥’Õ“≠“

(®) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ˘ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙı

√âÕ¬µ”√«®‡Õ° ªÿ√–™—¬  ‡ªïò¬¡ ¡∫Ÿ√≥å

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡
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À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°¡“µ√“ ¯ © ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫

∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë Ù)

æ.». ÚıÙÛ ∫—≠≠—µ‘«à“ °“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ °√¡ À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

·≈–¡’∞“π–‡ªìπ°√¡ „ÀâÕÕ°‡ªìπ°Æ°√–∑√«ß ·≈–„Àâ√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√‰«â„π°Æ°√–∑√«ß¥â«¬

‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘¥—ß°≈à“«  ¡§«√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π°√¡§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ °√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡

·≈–√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ¢Õßß“π ®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È



 

 
 
 
 
 

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี 

กระทรวงยตุิธรรม 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ข้อ  ๒  ให้กรมบังคับคดี  มีภารกิจเก่ียวกับการบังคับคดีแพ่ง  คดีล้มละลาย  และคดีฟื้นฟู

กิจการของลูกหนี้ตามคําส่ังศาล  การชําระบัญชีตามคําส่ังศาล  การวางทรัพย์  และการประเมินราคาทรัพย์สิน  
โดยดําเนินการยึด  อายัด  และจําหน่ายทรัพย์สิน  รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย  
ตลอดจนกํากับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการชําระหนี้จากลูกหนี้
อย่างเป็นธรรม  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการบังคับคดีแพ่งตามคําส่ังศาล 
(๒) ดําเนินการบังคับคดีล้มละลายตามคําส่ังศาล 
(๓) ดําเนินการบังคับคดฟีื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคําส่ังศาล 
(๔) ดําเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับส่วนแบ่งจากคดี  ตรวจสอบค่าใช้จ่าย

และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบังคับคดี 
(๕) ชําระบัญชีห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ชําระบัญชีตามคําส่ังศาล 
(๖) รับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ 
(๗) ดําเนินการประเมินราคาทรัพย์ 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการเดินหมาย  คําคู่ความ  หนังสือ  หรือประกาศของศาล  หรือหน่วยงาน 

ในสังกัดกรม 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม  ตามที่รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  หรือตามคําส่ังศาล 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
 (๒) กองติดตามและเฉล่ียทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
 (๓) - (๘)  กองบังคับคดีล้มละลาย  ๑ - ๖ 
 (๙) กองบริหารการคลัง 
 (๑๐) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๑๑) กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ 
 (๑๒) - (๑๗)  สํานักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร  ๑ - ๖ 
 (๑๘) สํานักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 สํานักงานบังคับคดีจังหวัด 
ข้อ ๔ ในกรมบังคับคดี  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ 

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  โดยมี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมบังคับคดี  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนา 

การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  โดยมี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของกรม

และราชการอ่ืนที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง   
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ประสานราชการและเผยแพร่กิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า  และผลงานของกรม 
(๔) เสนอแนะและประสานการจัดทําแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บท

ของกระทรวง  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด 
(๕) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของกรม 
(๖) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บข้อมูลสภาพทรัพย์ที่ถูกยึด  คําคู่ความ  หนังสือ  หรือ

ประกาศ  และการเก็บสํานวนในคดีล้มละลาย  รวมทั้งการรักษาทรัพย์ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองติดตามและเฉล่ียทรัพย์ในคดีล้มละลาย  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตามและรวบรวมทรัพย์สิน  รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐานทางการเงินต่าง  ๆ 

ของลูกหนี้ในคดีล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย 
(๒) คํานวณเงินตามคําส่ังและคําร้องในสํานวนคดี 
(๓) จัดการสะสางกิจการและติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย 
(๔) จัดทําบัญชีแบ่งทรัพย์สินในการบังคับคดีล้มละลายและการชําระบัญชีตามคําส่ังศาล 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย   
ข้อ ๘ กองบังคับคดีล้มละลาย  ๑ - ๖  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดีล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
(๒) ดําเนินการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ชําระบัญชีตามคําส่ังศาล 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองบริหารการคลัง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของกรม 
(๒) จัดทําบัญชีเพื่อควบคุมเงินที่อยู่ระหว่างดําเนินการบังคับคดีและเงินอ่ืนที่เก่ียวข้องกับคดี 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๑ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  พัฒนา  และวิจัยระบบและรูปแบบการบังคับคดีแพ่ง  การบังคับคดีล้มละลาย  

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  การวางทรัพย์  การติดตามและเฉล่ียทรัพย์  และการประเมินราคาทรัพย์ 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินราคาทรัพย์  และปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ 
(๓) ประสานและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านการบังคับคดีกับองค์การหรือพนักงาน

ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในด้านการบังคับคดี 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  งานนิติกรรมและสัญญา   

งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ สํานักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร  ๑ - ๖  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดีแพ่งและการวางทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ สํานักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ สํานักงานบังคับคดีจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดีแพ่งและการวางทรัพย์ในจังหวัด 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ชัยเกษม  นิติสิริ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบง่ส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มข้ึนและเหมาะสมกับ
สภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 



 

 
 
 
 
 

กรมพินิจและคุ้มครอง 
เด็กและเยาวชน 
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(Ò)  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√°√¡ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑—Ë«‰ª¢Õß°√¡

·≈–√“™°“√Õ◊Ëπ∑’Ë¡‘‰¥â·¬°„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß°ÕßÀ√◊Õ à«π√“™°“√„¥‚¥¬‡©æ“– Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ß°≈à“«„Àâ√«¡∂÷ß

(°) ªØ‘∫—µ‘ß“π “√∫√√≥¢Õß°√¡

(¢) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫ß“π™à«¬Õ”π«¬°“√·≈–ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß°√¡

(§) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√‡ß‘π °“√∫—≠™’ °“√ß∫ª√–¡“≥ °“√æ— ¥ÿ Õ“§“√ ∂“π∑’Ë

·≈–¬“πæ“Àπ–¢Õß°√¡

(ß) ®—¥√–∫∫ß“π·≈–∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß°√¡

(®) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å·≈–‡º¬·æ√à°‘®°√√¡¢ÕßÀπà«¬ß“π„π —ß°—¥°√¡

(©) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Ú) »Ÿπ¬åΩñ°·≈–Õ∫√¡‡¥Á°·≈–‡¬“«™π ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ¥”‡π‘π°“√¥â“π°“√§«∫§ÿ¡ ¥Ÿ·≈ ∫”∫—¥ ·°â‰¢ øóôπøŸ ªÑÕß°—π æ—≤π“ æƒµ‘π‘ —¬

·≈– ß‡§√“–Àå‡¥Á°·≈–‡¬“«™π∑’Ë»“≈¡’§”æ‘æ“°…“À√◊Õ§” —Ëß„Àâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡

(¢) ¥”‡π‘π°“√¥â“π°‘®°√√¡™ÿ¡™π·≈–ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ‡æ◊ËÕ°“√æ‘∑—°…å·≈–§ÿâ¡§√Õß

 ‘∑∏‘‡¥Á°

(§) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Û)  ∂“πæ‘π‘®·≈–§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ¥”‡π‘π°“√¥â“π°“√ ◊∫‡ “– ª√–¡«≈¢âÕ‡∑Á®®√‘ß„π§¥’Õ“≠“ §¥’§√Õ∫§√—« °”°—∫

°“√ª°§√Õß·≈–¥Ÿ·≈√—°…“∑√—æ¬å ‘π·≈– ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå¢ÕßºŸâ‡¬“«åµ“¡§”æ‘æ“°…“À√◊Õ§” —Ëß»“≈

(¢) ¥”‡π‘π°“√¥â“π°“√§«∫§ÿ¡ ¥Ÿ·≈ ∫”∫—¥ ·°â‰¢ øóôπøŸ ªÑÕß°—π æ—≤π“ æƒµ‘π‘ —¬

·≈– ß‡§√“–Àå‡¥Á°·≈–‡¬“«™π√–À«à“ß°“√ Õ∫ «πÀ√◊Õ°“√æ‘®“√≥“§¥’
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

(§) ¥”‡π‘π°“√¥â“π°‘®°√√¡™ÿ¡™π·≈–ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ‡æ◊ËÕ°“√æ‘∑—°…å·≈–§ÿâ¡§√Õß

 ‘∑∏‘‡¥Á°

(ß) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Ù)  ∂“πæ‘π‘®·≈–§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π®—ßÀ«—¥ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ¥”‡π‘π°“√¥â“π°“√ ◊∫‡ “– ª√–¡«≈¢âÕ‡∑Á®®√‘ß„π§¥’Õ“≠“ §¥’§√Õ∫§√—« °”°—∫

°“√ª°§√Õß·≈–¥Ÿ·≈√—°…“∑√—æ¬å ‘π·≈– ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå¢ÕßºŸâ‡¬“«åµ“¡§”æ‘æ“°…“À√◊Õ§” —Ëß»“≈

(¢) ¥”‡π‘π°“√¥â“π°“√§«∫§ÿ¡ ¥Ÿ·≈ ∫”∫—¥ ·°â‰¢ øóôπøŸ ªÑÕß°—π æ—≤π“ æƒµ‘π‘ —¬

·≈– ß‡§√“–Àå‡¥Á°·≈–‡¬“«™π√–À«à“ß°“√ Õ∫ «πÀ√◊Õ°“√æ‘®“√≥“§¥’

(§) ¥”‡π‘π°“√¥â“π°‘®°√√¡™ÿ¡™π·≈–ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ‡æ◊ËÕ°“√æ‘∑—°…å·≈–§ÿâ¡§√Õß

 ‘∑∏‘‡¥Á°

(ß) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(ı)  ”π—°æ—≤π“√–∫∫ß“π¬ÿµ‘∏√√¡‡¥Á°·≈–‡¬“«™π ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) æ—≤π“√–∫∫ √Ÿª·∫∫ ¡“µ√∞“π ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘„π¥â“π°“√æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√

ß“π¬ÿµ‘∏√√¡‡¥Á°·≈–‡¬“«™π ß“π§¥’ °“√®”·π° °“√∫”∫—¥ ·°â‰¢ øóôπøŸ ªÑÕß°—π æ—≤π“  ß‡§√“–Àå

·≈–∫√‘°“√∑“ß°“√æ¬“∫“≈·≈– “∏“√≥ ÿ¢ °“√ ÿ¢“¿‘∫“≈ ·≈–Õπ“¡—¬„π ∂“π§«∫§ÿ¡ √«¡∑—Èßß“π

ªÑÕß°—π‡¥Á°·≈–‡¬“«™π°√–∑”§«“¡º‘¥

(¢) °”°—∫ ¥Ÿ·≈ „Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π”  àß‡ √‘¡¥â“π°“√æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√ß“π¬ÿµ‘∏√√¡

‡¥Á°·≈–‡¬“«™π ß“π§¥’ °“√®”·π° °“√∫”∫—¥ ·°â‰¢ øóôπøŸ ªÑÕß°—π æ—≤π“  ß‡§√“–Àå ·≈–∫√‘°“√

∑“ß°“√æ¬“∫“≈·≈– “∏“√≥ ÿ¢ °“√ ÿ¢“¿‘∫“≈·≈–Õπ“¡—¬„π ∂“π§«∫§ÿ¡ ·≈–ß“πªÑÕß°—π‡¥Á°

·≈–‡¬“«™π°√–∑”§«“¡º‘¥

(§) ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß«‘™“°“√¥â“π°“√∫”∫—¥ ·°â‰¢ øóôπøŸ ªÑÕß°—π æ—≤π“

·≈– ß‡§√“–Àå‡¥Á°·≈–‡¬“«™π

(ß)  π—∫ πÿπ·≈–∫”∫—¥ ·°â‰¢ øóôπøŸ ·≈– ß‡§√“–Àå‡¥Á°·≈–‡¬“«™π∑’Ë¡’ªí≠À“√ÿπ·√ß

æ‘‡»…

(®) ¥”‡π‘π°“√¥â“π°‘®°√√¡™ÿ¡™π·≈–ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ‡æ◊ËÕ°“√æ‘∑—°…å·≈–§ÿâ¡§√Õß

 ‘∑∏‘‡¥Á°
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

(©) ¥”‡π‘π°“√¥â“π®—¥∑”·ºπß“π ‚§√ß°“√ µ≈Õ¥®π°“√µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–

ß“π¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»¢Õß°√¡

(™) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ˘ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙı

√âÕ¬µ”√«®‡Õ° ªÿ√–™—¬  ‡ªïò¬¡ ¡∫Ÿ√≥å

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°¡“µ√“ ¯ © ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫

∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë Ù)

æ.». ÚıÙÛ ∫—≠≠—µ‘«à“ °“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ °√¡ À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

·≈–¡’∞“π–‡ªìπ°√¡ „ÀâÕÕ°‡ªìπ°Æ°√–∑√«ß ·≈–„Àâ√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√‰«â„π°Æ°√–∑√«ß¥â«¬

‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘¥—ß°≈à“«  ¡§«√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π°√¡æ‘π‘®·≈–§ÿâ¡§√Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π

°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡ ·≈–√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ¢Õßß“π ®÷ß®”‡ªìπ

µâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  
 

 
 

 
  
 

 

กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

กระทรวงยตุิธรรม  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑/๑)  ของข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

“(๑/๑)  กองบริหารทรัพยากรบุคคล” 
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒/๑  และข้อ  ๒/๒  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
“ข้อ  ๒/๑  ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่

หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรง
ต่ออธิบดี  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ  ๒/๒  ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทํา

หน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงาน 
ขึ้นตรงต่ออธิบดี  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง  ๆ  
และหน่วยงานภายในกรม 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของกรมและ
ราชการอ่ืนที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 

 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
 (ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
 (ค) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  

และยานพาหนะของกรม 
 (ง) ประสานงานเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า  

และผลงานของกรม 
 (จ) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ 
 (ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมาย  กฎ  และระเบียบที่เก่ียวข้อง  งานนิติกรรมและสัญญา  

งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดอ่ืีนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 
 (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย” 
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑/๑)  ของข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
“(๑/๑) กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม 
  (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย” 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ชัยเกษม  นิติสิริ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 
 
 
 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรจัดต้ังกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลข้ึนในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เพื่อทําหน้าที่บริหารงานทรัพยากรบุคคลและ 
จัดระบบงานของกรม  และกําหนดงานภายในกรมให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนินการ  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริหารของกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน  รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขานุการกรม  เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มข้ึนและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 



 

 
 
 
 
 

กรมราชทัณฑ์ 
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°Æ°√–∑√«ß
·∫àß à«π√“™°“√°√¡√“™∑—≥±å

°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡

æ.». ÚıÙı

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ¯ © ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π

æ.». ÚıÛÙ ÷́Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë Ù)

æ.». ÚıÙÛ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ°√¡√“™∑—≥±å ¡’¿“√°‘®‡°’Ë¬«°—∫°“√§«∫§ÿ¡·≈–·°â‰¢æƒµ‘π‘ —¬ºŸâµâÕß¢—ß‚¥¬¡ÿàßæ—≤π“

‡ªìπÕß§å°√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å ‡æ◊ËÕ·°â‰¢ øóôπøŸºŸâµâÕß¢—ß„Àâ°≈—∫µπ‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’ ¡’ ÿ¢¿“æ°“¬·≈–

®‘µ∑’Ë¥’ ‰¡àÀ«π°≈—∫¡“°√–∑”º‘¥´È” ‰¥â√—∫°“√æ—≤π“∑—°…–Ωï¡◊Õ„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ∑’Ë ÿ®√‘µ ·≈– “¡“√∂

¥”√ß™’«‘µ„π —ß§¡¿“¬πÕ°‰¥âÕ¬à“ßª°µ‘‚¥¬ —ß§¡„Àâ°“√¬Õ¡√—∫ ‚¥¬„Àâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ªØ‘∫—µ‘µàÕºŸâ°√–∑”º‘¥„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡§”æ‘æ“°…“À√◊Õ§” —Ëßµ“¡°ÆÀ¡“¬ ‚¥¬¥”‡π‘π°“√

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√√“™∑—≥±å·≈–°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

(Ú) °”Àπ¥·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘µàÕºŸâµâÕß¢—ß„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫

π‚¬∫“¬¢Õß°√–∑√«ß À≈—°Õ“™≠“«‘∑¬“ ·≈–À≈—°∑—≥±«‘∑¬“ µ≈Õ¥®π¢âÕ°”Àπ¥¡“µ√∞“π¢—ÈπµË”

 ”À√—∫ªØ‘∫—µ‘µàÕºŸâµâÕß¢—ß ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–„π‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¢ÕßÕß§å°“√ Àª√–™“™“µ‘

(Û) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ «— ¥‘°“√·≈–°“√ ß‡§√“–Àå·°àºŸâµâÕß¢—ß

(Ù) ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß°√¡ À√◊Õµ“¡∑’Ë°√–∑√«ß

À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬
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¢âÕ Ú „Àâ·∫àß à«π√“™°“√°√¡√“™∑—≥±å ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

°. √“™°“√∫√‘À“√ à«π°≈“ß

(Ò)  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√°√¡

(Ú) °Õß°“√‡®â“Àπâ“∑’Ë

(Û) °Õß§≈—ß

(Ù) °Õßπ‘µ‘°“√

(ı) °Õß∫√‘°“√∑“ß°“√·æ∑¬å

(ˆ) °Õß·ºπß“π

(˜) ∑—≥± ∂“π µ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

(¯) ‡√◊Õπ®”°≈“ß µ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

(˘) ‡√◊Õπ®”æ‘‡»… µ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

(Ò)  ∂“π°—°°—π µ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

(ÒÒ)  ∂“π°—°¢—ß µ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

(ÒÚ)  ∂“∫—πæ—≤π“¢â“√“™°“√√“™∑—≥±å

(ÒÛ)  ”π—°∑—≥±ªØ‘∫—µ‘

(ÒÙ)  ”π—°∑—≥±«‘∑¬“

(Òı)  ”π—°æ—≤π“æƒµ‘π‘ —¬

¢. √“™°“√∫√‘À“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

(Ò) ‡√◊Õπ®”®—ßÀ«—¥ µ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

(Ú) ‡√◊Õπ®”Õ”‡¿Õ µ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

¢âÕ Û  à«π√“™°“√°√¡√“™∑—≥±å ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

°. √“™°“√∫√‘À“√ à«π°≈“ß

(Ò)  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√°√¡ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑—Ë«‰ª¢Õß°√¡·≈–

√“™°“√Õ◊Ëπ∑’Ë¡‘‰¥â·¬°„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß°ÕßÀ√◊Õ à«π√“™°“√„¥‚¥¬‡©æ“– Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ß°≈à“«„Àâ√«¡∂÷ß

(°) ªØ‘∫—µ‘ß“π “√∫√√≥¢Õß°√¡

(¢) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫ß“π™à«¬Õ”π«¬°“√·≈–ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß°√¡
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(§) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å·≈–‡º¬·æ√à°‘®°√√¡ §«“¡√Ÿâ §«“¡°â“«Àπâ“

·≈–º≈ß“π¢Õß°√¡

(ß) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

À√◊Õ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Ú) °Õß°“√‡®â“Àπâ“∑’Ë ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ®—¥√–∫∫ß“π·≈–∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß°√¡ ‡«âπ·µà°“√Ωñ°Õ∫√¡

(¢) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

À√◊Õ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Û) °Õß§≈—ß ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√‡ß‘π °“√∫—≠™’ °“√∫√‘À“√ß∫ª√–¡“≥ °“√æ— ¥ÿ Õ“§“√

 ∂“π∑’Ë ·≈–¬“πæ“Àπ–¢Õß°√¡

(¢) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

À√◊Õ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Ù) °Õßπ‘µ‘°“√ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ¥”‡π‘π°“√¥â“π°ÆÀ¡“¬µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√√“™∑—≥±å·≈–°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

(¢) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫ß“ππ‘µ‘°√√¡·≈– —≠≠“ ß“π‡°’Ë¬«°—∫§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑“ß·æàß

Õ“≠“ ß“π§¥’ª°§√Õß ·≈–ß“π§¥’Õ◊Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß°√¡

(§) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°‘®°“√¢Õß°√¡ √«¡∑—Èß°“√®—¥µ—Èß

¬ÿ∫‡≈‘° À√◊Õ¬â“¬‡√◊Õπ®” ∑—≥± ∂“π  ∂“π°—°°—π ·≈– ∂“π°—°¢—ß

(ß) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

À√◊Õ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(ı) °Õß∫√‘°“√∑“ß°“√·æ∑¬å ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å æ—≤π“·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ §«∫§ÿ¡ °”°—∫  π—∫ πÿπ ·≈–

µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π¥â“π°“√·æ∑¬å  “∏“√≥ ÿ¢  ÿ¢“¿‘∫“≈ ·≈–Õπ“¡—¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π‡√◊Õπ®”

(¢) »÷°…“ «‘‡§√“–Àå æ—≤π“°“√ àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ °“√∫”∫—¥ √—°…“ ·≈–°“√øóôπøŸ

 ¡√√∂¿“æºŸâµâÕß¢—ßªÉ«¬
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(§) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

À√◊Õ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(ˆ) °Õß·ºπß“π ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ®—¥∑”·≈–ª√– “π·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß°√¡„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬·≈–

·ºπ·¡à∫∑¢Õß°√–∑√«ß

(¢) «‘‡§√“–Àå·≈–®—¥∑”§”¢Õß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ª√–®”ªï„π à«π¢Õß·ºπß“π

‚§√ß°“√µ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘°“√¢Õß°√¡ ·≈–√à«¡°—∫°Õß§≈—ß„π°“√æ‘®“√≥“®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥„Àâ°—∫Àπà«¬ß“π

(§) µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–°“√„™â®à“¬ß∫ª√–¡“≥µ“¡·ºπß“π

‚§√ß°“√¢ÕßÀπà«¬ß“π

(ß) °”Àπ¥·π«∑“ß·≈–√–‡∫’¬∫„π°“√®—¥√–∫∫°“√ ”√«®ºŸâµâÕß√“™∑—≥±å

(®) »÷°…“ «‘‡§√“–Àå °”Àπ¥·π«∑“ß æ—≤π“√–∫∫ß“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·≈–√–∫∫

∞“π¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ°“√ª√– “π‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢âÕ¡Ÿ≈°—∫Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

(©) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

À√◊Õ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(˜) ∑—≥± ∂“π ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) §«∫§ÿ¡ºŸâµâÕß¢—ß∑’Ë·¬°ª√–‡¿∑·≈â«µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√√“™∑—≥±å

(¢) ¥”‡π‘π°“√∑“ß∑—≥±ªØ‘∫—µ‘·°àºŸâµâÕß¢—ß

(§) ®—¥°“√»÷°…“ Õ∫√¡ æ—≤π“ ª√—∫ª√ÿß ·°â‰¢æƒµ‘°√√¡ ·≈–Ωñ°«‘™“™’æ·°àºŸâµâÕß¢—ß

(ß) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∑”ß“π·≈–°“√„™â·√ßß“πºŸâµâÕß¢—ß

(®) ®—¥ «— ¥‘°“√ „Àâ°“√ ß‡§√“–Àå ·≈–æ—≤π“ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬·°àºŸâµâÕß¢—ß √«¡∑—Èß

¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈

(©) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

À√◊Õ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(¯) ‡√◊Õπ®”°≈“ß ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) §«∫§ÿ¡π—°‚∑…‡¥Á¥¢“¥∑’Ë¡’°”Àπ¥‚∑… ÷́ËßÕ¬Ÿà„πÕ”π“®°“√§«∫§ÿ¡µ“¡∑’Ë°”Àπ¥

ºŸâµâÕß¢—ßÕÿ°©°√√®å ·≈–ºŸâµâÕß¢—ßÕ◊ËπÊ µ“¡§”æ‘æ“°…“À√◊Õ§” —Ëßµ“¡°ÆÀ¡“¬

(¢) ¥”‡π‘π°“√∑“ß∑—≥±ªØ‘∫—µ‘·°àºŸâµâÕß¢—ß

(§) ®—¥°“√»÷°…“ Õ∫√¡ æ—≤π“ ª√—∫ª√ÿß ·°â‰¢æƒµ‘°√√¡ ·≈–Ωñ°«‘™“™’æ·°àºŸâµâÕß¢—ß
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

  
 

 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กระทรวงยตุิธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  กระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ข้อ ๒ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ  มีภารกิจเก่ียวกับการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  
และการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดําเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๒) ป้องกัน  ปราบปราม  สืบสวน  และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน
คดีพิเศษ  และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกําหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดี
พิเศษ  ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเก่ียวกับ
ความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ 

(๓) ศึกษา  รวบรวม  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  และเพื่อป้องกัน  ปราบปราม  สืบสวน  
และสอบสวนคดีพิเศษ 

(๔) จัดให้มีการศึกษา  อบรม  และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ   
การพัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ  พนักงานราชการ   
และลูกจ้างของกรม  และบุคลากรที่เ ก่ียวข้อง  ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิ เศษ 
หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมและงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักบริหารกลาง   
(๒) กองกฎหมาย   
(๓) สํานักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
(๔) สํานักคดีการเงินการธนาคาร 
(๕) สํานักคดีความม่ันคง 
(๖) สํานักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
(๗) สํานักคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
(๘) สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(๙) สํานักคดีภาษีอากร 

(๑๐) สํานักคดีอาญาพิเศษ  ๑ 
(๑๑) สํานักคดีอาญาพิเศษ  ๒ 
(๑๒) สํานักคดีอาญาพิเศษ  ๓ 
(๑๓) สํานักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ 
(๑๔) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(๑๕) สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
(๑๖) สํานักปฏิบัติการพิเศษ 
(๑๗) สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 
ข้อ ๔ ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการ

ตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการ

พัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักบริหารกลาง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  งานช่วยอํานวยการ  งานประชาสัมพันธ์  

และงานเลขานุการกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของกรม   
(๓) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม  และการเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง  อาญา  

งานคดีปกครอง  และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการคดีพิเศษ  งานเลขานุการของ

คณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  และงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม 
(๖) ดําเนินการเก่ียวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนและหน่วยงานเก่ียวกับการ 

ขอความเป็นธรรมและการขอความช่วยเหลือจากกรมในเรื่องทางอาญา  การรับแจ้งเบาะแสอาชญากรรม  
การรับคําร้องทุกข์หรือกล่าวโทษในคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ  และการพิจารณามีความเห็น 
เสนออธิบดีเพื่อสั่งการในเรื่องดังกล่าว 

(๗) ดําเนินการเก่ียวกับงานสถิติคดีพิเศษ  สถิติสํานวนสืบสวน  และสถิติอ่ืนที่เก่ียวข้องกับงาน
ด้านคดีของกรม  รวมทั้งการจัดระบบติดตามและรายงานประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การสอบสวนคดีพิ เศษ  เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการของกรม  และสนับสนุนการติดตาม 
และประเมินผลของคณะกรรมการคดีพิเศษ 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ   

ที่เก่ียวข้องในกิจการของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานจัดทําร่างกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนงานวิชาการ

และงานพัฒนากฎหมายในความรับผิดชอบของกรม 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานตรวจพิจารณาสํานวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิบดี  และตรวจพิจารณาสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง 
เพื่อทําความเห็นแย้ง 

(๔) ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่บุคลากรของกรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 
ตามอํานาจหน้าที่ 

(๕) จัดทํารายงานผลคําชี้ขาดของอัยการสูงสุดเก่ียวกับคดีพิเศษ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ สํานักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ 

และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ  การส่งผู้ร้ายข้ามแดน   
การโอนตัวนักโทษ  และการดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับชาวต่างประเทศ 

(๒) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ 
และร่วมมือในด้านการศึกษา  การวิจัย  การฝึกอบรม  และการดูงาน  ณ  ต่างประเทศ 

(๓) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  
เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมระหว่างประเทศ  หรือตามที่อธิบดีมอบหมาย  
รวมทั้งดําเนินคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๔) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๕) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  บริหาร

จัดการ  และประสานงานเพื่อการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ   

(๖) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทํา
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๗) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ สํานักคดีการเงินการธนาคาร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับการเงินการธนาคาร  หรือตามที่อธิบดีมอบหมาย   
รวมทั้งดําเนินคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  บริหารจัดการ  
และประสานงานเพื่อการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ   

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทํา
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ สํานักคดีความม่ันคง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความม่ันคงของประเทศหรือที่เก่ียวกับ
การก่อการร้าย  หรือความผิดเก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน  หรือความผิดเก่ียวกับการก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อประชาชน  หรือตามที่อธิบดีมอบหมาย  รวมทั้งดําเนินคดีพิเศษนอกราชอาณาจักร 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  บริหารจัดการ  

และประสานงานเพื่อการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ   

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทํา
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ สํานักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  หรือตามที่อธิบดี
มอบหมาย  รวมทั้งดําเนินคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  บริหารจัดการ  

และประสานงานเพื่อการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ   
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(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทํา
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ สํานักคดีทรัพยสิ์นทางปัญญา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา  หรือตามที่อธิบดีมอบหมาย  รวมทั้ง
ดําเนินคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) ปฏิบัตงิานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  บริหารจัดการ  

และประสานงานเพื่อการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ   

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทํา
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ  หรือตามที่อธิบดีมอบหมาย  
รวมทั้งดําเนินคดีพิเศษนอกราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  บริหารจัดการ  

และประสานงานเพื่อการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ   

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทํา
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๑๔ สํานักคดีภาษีอากร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับภาษีอากร  หรือตามที่อธิบดีมอบหมาย  รวมทั้งดําเนินคดี
พิเศษนอกราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  บริหารจัดการ  

และประสานงานเพื่อการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ   

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทํา
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ สํานักคดีอาญาพิเศษ  ๑ - ๓  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศ  หรือผู้กระทําความผิดที่มีลักษณะ 
เป็นองค์กรอาชญากรรม  ตามรายชื่อกฎหมายที่อธิบดีประกาศกําหนด  รวมทั้งดําเนินคดีพิเศษ 
นอกราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  บริหารจัดการ  

และประสานงานเพื่อการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ   

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทํา
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ สํานักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  กํากับดูแล  สนับสนุน  ส่งเสริม  วางแผน  ตลอดจนติดตาม 

และประเมินผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานของกรม 
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(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบหรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และพัฒนาอุปกรณ์พิเศษของกรม 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบ  รูปแบบ  เครื่องมือ  และมาตรฐานการสํารวจ   
การจัดเก็บ  การประมวลผล  และการใช้ประโยชน์ข้อมูลหรืออุปกรณ์ของกรม 

(๔) ดําเนินการติดตามข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์  และสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์  และการสื่อสาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  และการจัดทําเอกสารเก่ียวกับการแฝงตัวและการจับกุมบุคคล 

(๖) ดําเนินการตรวจพิสูจน์ทางอิเล็กทรอนิกส์และทางวิทยาศาสตร์  การถ่ายรูปและตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ  รวมถึงงานจับเท็จ   

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๗ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําข้อมูลในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  จัดทําแผนงาน

และโครงการ  รวมทั้งจัดทําและประสานแผนการปฏิบัติราชการของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม  ประสานนโยบายและแผนไปสู่ 

การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกรม  จัดทําและบริหารงบประมาณของกรม  
ตลอดจนเร่งรัด  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

(๓) แปลงนโยบายระดับชาติและระดับกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการของกรม 
(๔) ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาค

ประชาชน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๘ สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษ  

เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออก  
และภาคใต้  ทั้งนี้  เขตพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๒) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการรวบรวม  ศึกษา  จัดระบบ  และวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว  วางแผนงาน  บริหารจัดการ  

และประสานงานเพื่อการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ   



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๔) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การสืบสวน  และการสอบสวนผู้กระทํา
ความผิดในคดีอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๙ สํานักปฏิบัตกิารพิเศษ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานทางยุทธวิธี  ตรวจค้น  และจับกุมที่ต้องใช้ความชํานาญเป็นพิเศษ 
(๒) ดําเนินงานด้านสืบสวนสะกดรอย   
(๓) ดําเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานการควบคุมและเก็บรักษาของกลางและสํานวน  และงานควบคุม

ผู้ต้องหา   
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการคุ้มครองพยานในคดีพิเศษ 
(๖) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๐ สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาเก่ียวกับองค์ความรู้และเทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดี

พิเศษ  เพื่อจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของกรม 
(๒) ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาการสืบสวนสอบสวน  กฎหมาย  ยุทธวิธี  และงานอ่ืน 

ที่เก่ียวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  ตลอดจนติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิชาการ  เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการของกรมและจัดการความรู้ 

ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  และพัฒนานโยบาย  ระบบ  รูปแบบ  และวิธีการด้านการสอบสวนคดีพิเศษ 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานสื่อสารของกรม 
(๖) ดาํเนินงานเก่ียวกับงานสรรพาวุธและคลังอาวุธของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
พีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 
 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปมาก  ทําให้การแบ่งส่วนราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่เดิมไม่เหมาะสม 
และไม่สอดคล้องกับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เพิ่มข้ึนตามสถานการณ์ในปัจจุบัน  สมควรปรับปรุง 
การแบ่งส่วนราชการ  และอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ภารกจิที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  อันจะก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิสูงสุดในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 
 
 
 
 

ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

°Æ°√–∑√«ß
·∫àß à«π√“™°“√ ”π—°ß“π°‘®°“√¬ÿµ‘∏√√¡

°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡

æ.».  ÚıÙı

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ¯ © ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π

æ.». ÚıÛÙ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë Ù)

æ.». ÚıÙÛ  √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ ”π—°ß“π°‘®°“√¬ÿµ‘∏√√¡ ¡’¿“√°‘®‡°’Ë¬«°—∫π‚¬∫“¬·≈–°“√æ—≤π“°√–∫«π°“√

¬ÿµ‘∏√√¡ ‚¥¬°“√»÷°…“ «‘®—¬ °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬ ·≈–π”º≈„Àâ§≥–°√√¡°“√

°“√¬ÿµ‘∏√√¡·Ààß™“µ‘ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“°”Àπ¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√¢ÕßÀπà«¬ß“π„π°√–∫«π°“√

¬ÿµ‘∏√√¡ ‡æ◊ËÕ„ÀâÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡¡’∑‘»∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√∑’Ë “¡“√∂Õ”π«¬

§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡„Àâ·°àª√–™“™πÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈– Õ¥√—∫‰ª„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—π ‚¥¬„Àâ¡’Õ”π“®

Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) √—∫º‘¥™Õ∫„πß“π∏ÿ√°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√¬ÿµ‘∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–¥”‡π‘π°“√µ“¡∑’Ë

§≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬

(Ú) »÷°…“ «‘‡§√“–Àåπ‚¬∫“¬ ·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å ·≈–·π«∑“ß°“√∫√‘À“√ß“π°√–∫«π°“√

¬ÿµ‘∏√√¡ ‡æ◊ËÕ‡ πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√°“√¬ÿµ‘∏√√¡·Ààß™“µ‘

(Û)  π—∫ πÿπ·≈–¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡

(Ù) ª√– “π·≈–¥”‡π‘π°“√«‘®—¬¥â“π°ÆÀ¡“¬ √–∫∫ß“π¬ÿµ‘∏√√¡ ·≈–∑“ß¥â“πÕ“™≠“«‘∑¬“

√«¡∑—Èßµ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬„π°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

(ı) æ—≤π“°ÆÀ¡“¬·≈–√–∫∫ß“π„π°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡

(ˆ) ¥”‡π‘π°“√·≈– π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡·≈–∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

(˜) ∫√‘À“√°Õß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“°“√∫√‘À“√ß“π¬ÿµ‘∏√√¡

(¯) ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß ”π—°ß“π À√◊Õµ“¡∑’Ë

°√–∑√«ßÀ√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ Ú „Àâ·∫àß à«π√“™°“√ ”π—°ß“π°‘®°“√¬ÿµ‘∏√√¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò)  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√°√¡

(Ú) °Õßß“π§≥–°√√¡°“√°“√¬ÿµ‘∏√√¡·Ààß™“µ‘

(Û)  ∂“∫—πæ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡

(Ù)  ∂“∫—π«‘®—¬·≈–æ—≤π“°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡

(ı)  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–ª√– “π·ºπ°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡

¢âÕ Û  à«π√“™°“√ ”π—°ß“π°‘®°“√¬ÿµ‘∏√√¡ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò)  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√°√¡ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑—Ë«‰ª¢Õß ”π—°ß“π

·≈–√“™°“√Õ◊Ëπ∑’Ë¡‘‰¥â·¬°„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß°ÕßÀ√◊Õ à«π√“™°“√„¥‚¥¬‡©æ“– Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ß°≈à“«

„Àâ√«¡∂÷ß

(°) ªØ‘∫—µ‘ß“π “√∫√√≥¢Õß ”π—°ß“π

(¢) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫ß“π™à«¬Õ”π«¬°“√·≈–ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß ”π—°ß“π

(§) ¥”‡π‘π°“√‡∫◊ÈÕßµâπ‡°’Ë¬«°—∫·ºπß“π °“√‡ß‘π °“√∫—≠™’ °“√ß∫ª√–¡“≥ °“√æ— ¥ÿ

Õ“§“√ ∂“π∑’Ë ·≈–¬“πæ“Àπ–¢Õß ”π—°ß“π

(ß) ¥”‡π‘π°“√‡∫◊ÈÕßµâπ‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß ”π—°ß“π

(®) ª√– “πß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å·≈–‡º¬·æ√à°‘®°√√¡ §«“¡√Ÿâ §«“¡°â“«Àπâ“

·≈–º≈ß“π¢Õß ”π—°ß“π

(©) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Ú) °Õßß“π§≥–°√√¡°“√°“√¬ÿµ‘∏√√¡·Ààß™“µ‘ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ¥”‡π‘πß“π‡°’Ë¬«°—∫ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√¬ÿµ‘∏√√¡·Ààß™“µ‘

·≈–§≥–Õπÿ°√√¡°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√·µàßµ—Èß

(¢) »÷°…“ «‘‡§√“–Àå ®—¥∑”§«“¡‡ÀÁπ ·≈–ª√– “π°“√®—¥∑”§«“¡‡ÀÁπ„πª√–‡¥Áπ

‡√◊ËÕß∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬‡ πÕ§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“
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(§) ®—¥∑”√–‡∫’¬∫ §” —Ëß ·≈–¡µ‘§≥–°√√¡°“√°“√¬ÿµ‘∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–°“√µ‘¥µ“¡

º≈°“√¥”‡π‘πß“π

(ß) ‡ªìπÀπà«¬ß“π°≈“ß„π°“√ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„π°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡

(®) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Û)  ∂“∫—πæ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) »÷°…“ «‘‡§√“–Àå‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√·≈–®—¥∑”·ºπæ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π°√–∫«π

°“√¬ÿµ‘∏√√¡

(¢) ®—¥∑”·≈–æ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡µ“¡¿“√°‘®

¢Õß ∂“∫—π

(§) ¥”‡π‘π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡·≈–∫ÿ§≈“°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

(ß) µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡

(®) ¥”‡π‘πß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡°—∫Àπà«¬ß“π

Õß§å°√ ·≈–·À≈àß∑ÿπµà“ßª√–‡∑»

(©) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Ù)  ∂“∫—π«‘®—¬·≈–æ—≤π“°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) »÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·≈–®—¥∑”·ºπ°“√«‘®—¬°ÆÀ¡“¬·≈–√–∫∫ß“π¬ÿµ‘∏√√¡

(¢) Õ”π«¬°“√„π°“√·ª≈ß·ºπ«‘®—¬ Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘¢ÕßÀπà«¬ß“πµà“ßÊ

(§) ¥”‡π‘π°“√·≈–ª√– “π°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬∑“ß¥â“π°ÆÀ¡“¬ √–∫∫ß“π¬ÿµ‘∏√√¡

·≈–¥â“πÕ“™≠“«‘∑¬“

(ß) ∫√‘À“√°Õß∑ÿπ·≈– π—∫ πÿπ‡ß‘π∑ÿπ ·≈–Õ”π«¬°“√„π°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬·°àÀπà«¬ß“π

„π°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡  ∂“∫—π°“√»÷°…“ Õß§å°√æ—≤π“‡Õ°™π ·≈–∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß¿“¬„π

·≈–µà“ßª√–‡∑»

(®)  π—∫ πÿπ·≈–ª√– “π°“√¥”‡π‘πß“πæ—≤π“°ÆÀ¡“¬„π°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡

(©) ‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ∑“ß¥â“π«‘™“°“√„π°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡

(™) ¥”‡π‘πß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π«‘™“°“√·≈–°“√«‘®—¬°—∫Àπà«¬ß“π Õß§å°√ ·≈–·À≈àß∑ÿπ

∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–µà“ßª√–‡∑»
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(´) µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬„π°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡·≈–°ÆÀ¡“¬

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

(¨) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(ı)  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–ª√– “π·ºπ°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ®—¥∑”·≈–ª√– “π·ºπ°“√∫√‘À“√°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡¢Õßª√–‡∑»

(¢) Õ”π«¬°“√·≈–°”°—∫ ¥Ÿ·≈„π°“√·ª≈ß·ºπ·¡à∫∑°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡·Ààß™“µ‘

 Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘¢ÕßÀπà«¬ß“πµà“ßÊ

(§) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ˘ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙı

√âÕ¬µ”√«®‡Õ° ªÿ√–™—¬  ‡ªïò¬¡ ¡∫Ÿ√≥å

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡
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À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°¡“µ√“ ¯ © ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫

∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë Ù)

æ.». ÚıÙÛ ∫—≠≠—µ‘«à“ °“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ °√¡ À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

·≈–¡’∞“π–‡ªìπ°√¡ „ÀâÕÕ°‡ªìπ°Æ°√–∑√«ß ·≈–„Àâ√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√‰«â„π°Æ°√–∑√«ß¥â«¬

‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘¥—ß°≈à“«   ¡§«√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ”π—°ß“π°‘®°“√¬ÿµ‘∏√√¡ °√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡

·≈–√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ¢Õßß“π ®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานกิจการยุติธรรม 

กระทรวงยตุิธรรม  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานกิจการยุติธรรม  
กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑  ให้สํานักงานกิจการยุติธรรม  มีภารกิจเก่ียวกับนโยบายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
โดยการศึกษา  วิจัย  การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย  และนําผลให้คณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการของหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรม  เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดําเนินการ 
ที่สามารถอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน  
โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ   
และดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์นโยบาย  แผนยุทธศาสตร์  และแนวทางการบริหารงานกระบวนการ
ยุติธรรม  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 

(๓) สนับสนุนและดําเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
(๔) ประสานและดําเนินการวิจัยด้านกฎหมาย  ระบบงานยุติธรรม  และทางด้านอาชญาวิทยา  

รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๕) พัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม 
(๖) ดําเนินการและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
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(๗) บริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน  หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน  

กิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๒)  กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ” 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒/๑  และข้อ  ๒/๒  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

สํานักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
“ข้อ  ๒/๑  ในสํานักงานกิจการยุติธรรม  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักใน 

การตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ  ๒/๒  ในสํานักงานกิจการยุติธรรม  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักใน 

การพัฒนาการบริหารของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
ผู้อํานวยการ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงาน 

(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานภายในสํานักงาน 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักงาน
และราชการอ่ืนที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 

 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 
 (ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน 
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 (ค) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  
และยานพาหนะของสํานักงาน 

 (ง) จัดทําและประสานแผนปฏิบัติราชการและแผนงานของสํานักงาน 
 (จ) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของสํานักงาน 
 (ฉ) ประสานงานเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า  

และผลงานของสํานักงาน 
 (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
 (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําความเห็น  และประสานการจัดทําความเห็นในประเด็น 

เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายเสนอคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติพิจารณา 
 (ค) จัดทําระเบียบ  คําส่ัง  และมติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  

และการติดตามผลการดําเนินงาน 
 (ง) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม 
 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย” 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ชัยเกษม  นิติสิริ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขช่ือ  “คณะกรรมการ
การยุติธรรมแห่งชาติ”  เป็น  “คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ”  เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และจัดต้ังกลุ่มตรวจสอบภายใน 
และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารข้ึนในสํานักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม  เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ 
การดําเนินงาน  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริหารของสํานักงานกิจการยุติธรรม  ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  รวมทั้งปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขานุการกรมเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 



 

 
 
 
 
 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
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°Æ°√–∑√«ß
·∫àß à«π√“™°“√ ∂“∫—ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å

°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡

æ.». ÚıÙı

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ¯ © ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π

æ.». ÚıÛÙ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë Ù)

æ.». ÚıÙÛ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ ∂“∫—ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å ¡’¿“√°‘®‡°’Ë¬«°—∫°“√µ√«®æ‘ Ÿ®πåÀ≈—°∞“π∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å

·≈–∑“ß°“√·æ∑¬åª√–°Õ∫°“√¥”‡π‘π§¥’ ‚¥¬°“√°”Àπ¥·≈–°”°—∫¡“µ√∞“π¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

√«¡∂÷ß®√√¬“∫√√≥¢ÕßºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π ‡æ◊ËÕ„Àâ ∂“πªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π¥”‡π‘π°“√¿“¬„µâ¡“µ√∞“π

‡¥’¬«°—π µ≈Õ¥®π √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ §«“¡‚ª√àß„  ·≈–‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π√–¥—∫ “°≈ ‚¥¬„Àâ¡’Õ”π“®

Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) √—∫º‘¥™Õ∫ß“π∏ÿ√°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√¡“µ√∞“πß“π¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å ·≈–

§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°‘®°“√¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å √«¡∑—Èß»÷°…“ √«∫√«¡ ·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈µà“ßÊ

∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√∑—Èß Õß§≥–

(Ú) ·µàßµ—Èß·≈–‡æ‘°∂Õπ°“√·µàßµ—Èß √«¡∑—Èß°”°—∫ ¥Ÿ·≈°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ™à«¬ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π

¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å ¡“µ√∞“π ·≈–®√√¬“∫√√≥

(Û) √—∫‡√◊ËÕß√“«√âÕß∑ÿ°¢å®“°∫ÿ§§≈ ÷́Ëß‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬‡æ√“–°“√ª√–æƒµ‘º‘¥À≈—°‡°≥±å

¡“µ√∞“π À√◊Õ®√√¬“∫√√≥¢ÕßºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

(Ù) ¥”‡π‘π°“√¢Õ√—∫°“√ π—∫ πÿπ¥â“πß∫ª√–¡“≥‡æ◊ËÕ‡ªìπ§à“µÕ∫·∑π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å∑’Ë‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß √«¡∑—Èß‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡ß‘π π—∫ πÿπ ∂“πæ¬“∫“≈

À√◊Õ ∂“π∑’Ë∑’Ë§≥–°√√¡°“√¡“µ√∞“πß“π¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ ∂“πªØ‘∫—µ‘°“√

(ı) ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–„Àâ∫√‘°“√¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å ‚¥¬¥”‡π‘π°“√‡ÕßÀ√◊Õ√à«¡¡◊Õ°—∫

 à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫°“√ π—∫ πÿπ¥â“π ∂“π∑’Ë ‡§√◊ËÕß¡◊Õ À√◊Õ∫ÿ§≈“°√

¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å

(ˆ) ™à«¬‡À≈◊Õ·≈–„Àâ§”·π–π”‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å¢Õß à«π√“™°“√

À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞

(˜) ‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ Ωñ°Õ∫√¡ ·≈–æ—≤π“∫ÿ§≈“°√¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å

(¯) »÷°…“ «‘®—¬  π—∫ πÿπ À√◊Õ∑”°“√»÷°…“ «‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫π‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å√à«¡°—∫ à«π√“™°“√

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ À√◊ÕÕß§å°√Õ◊Ëπ

(˘) ª√– “πß“π·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈„Àâ à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë¥”‡π‘πß“π¥â“π

π‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√åªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫ À≈—°‡°≥±å ·≈–¡“µ√∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å

(Ò) ªØ‘∫—µ‘ß“π¥â“π°“√æ‘ Ÿ®πå∫ÿ§§≈ Ÿ≠À“¬

(ÒÒ) ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√¡“µ√∞“πß“π¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å·≈–§≥–°√√¡°“√

∫√‘À“√°‘®°“√¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å¡Õ∫À¡“¬

(ÒÚ) ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß ∂“∫—π À√◊Õµ“¡∑’Ë°√–∑√«ß

À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ Ú „Àâ·∫àß à«π√“™°“√ ∂“∫—ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò)  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√°√¡

(Ú)  ”π—°π‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å∫√‘°“√

(Û)  ”π—°¡“µ√∞“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å

¢âÕ Û  à«π√“™°“√ ∂“∫—ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò)  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√°√¡ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑—Ë«‰ª¢Õß ∂“∫—π

·≈–√“™°“√Õ◊Ëπ∑’Ë¡‘‰¥â·¬°„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß°ÕßÀ√◊Õ à«π√“™°“√„¥‚¥¬‡©æ“– Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ß°≈à“«

„Àâ√«¡∂÷ß

(°) ªØ‘∫—µ‘ß“π “√∫√√≥¢Õß ∂“∫—π

(¢) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫ß“π™à«¬Õ”π«¬°“√·≈–ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß ∂“∫—π
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

(§) ¥”‡π‘π°“√‡∫◊ÈÕßµâπ‡°’Ë¬«°—∫·ºπß“π °“√‡ß‘π °“√∫—≠™’ °“√ß∫ª√–¡“≥ °“√æ— ¥ÿ

Õ“§“√ ∂“π∑’Ë ·≈–¬“πæ“Àπ–¢Õß ∂“∫—π

(ß) ¥”‡π‘π°“√‡∫◊ÈÕßµâπ‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß ∂“∫—π

(®) ª√– “πß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å·≈–‡º¬·æ√à°‘®°√√¡ §«“¡√Ÿâ §«“¡°â“«Àπâ“

·≈–º≈ß“π¢Õß ∂“∫—π

(©) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Ú)  ”π—°π‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å∫√‘°“√ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) °“√™—π Ÿµ√æ≈‘°»æ„π°√≥’∂Ÿ°«‘ “¡—≠¶“µ°√√¡·≈–»æ‰¡à∑√“∫™◊ËÕ »æ∑’Ë≠“µ‘√âÕß¢Õ

·≈–»æ∑’Ëµ“¬º‘¥∏√√¡™“µ‘

(¢) µ√«®√à“ß°“¬ºŸâ‡ ’¬À“¬„π°√≥’∂Ÿ°∑”√â“¬√à“ß°“¬ ∂Ÿ°¢à¡¢◊π°√–∑”™”‡√“ ·≈–∑”

√“¬ß“π‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπµàÕæπ—°ß“π Õ∫ «π æπ—°ß“πÕ—¬°“√ ·≈–»“≈

(§) µ√«®√à“ß°“¬·≈–«—µ∂ÿæ¬“π¢ÕßºŸâµâÕß ß —¬„π°√≥’°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“ ·≈–∑”

√“¬ß“π‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπµàÕæπ—°ß“π Õ∫ «π æπ—°ß“πÕ—¬°“√ ·≈–»“≈ √«¡∂÷ß°√≥’∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡

√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß°√¡ Õ∫ «π§¥’æ‘‡»… ·≈–ª√– “πß“ππ”ºŸâªÉ«¬∑“ß®‘µ‡¢â“√—∫°“√¥Ÿ·≈„π ∂“π∑’Ë∑’Ë°”Àπ¥

(ß) µ√«®æ‘ Ÿ®πåÀ≈—°∞“π∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å§√∫∑ÿ° “¢“„π°√≥’µà“ßÊ

(®) µ√«®‡°Á∫À≈—°∞“π„π ∂“π∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿ„π§¥’µà“ßÊ

(©) µ√«®æ‘ Ÿ®πå¬“‡ æµ‘¥„Àâ‚∑…∑ÿ°™π‘¥ √«¡∑—Èß°“√µ√«®¬“æ‘…

(™) µ√«®¢âÕ¡Ÿ≈∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈– “√ π‡∑»

(´) √«∫√«¡»æ ™‘Èπ à«π¢Õß»æ∑’Ë‰¡à∑√“∫™◊ËÕ¡“∑”°“√æ‘ Ÿ®πå∫ÿ§§≈·≈– “‡Àµÿ°“√µ“¬

(¨) √—∫·®âß‡√◊ËÕß√“«√âÕß∑ÿ°¢å°√≥’°“√ Ÿ≠À“¬¢Õß∫ÿ§§≈

(≠) ª√– “πß“π°—∫Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ‡√◊ËÕß∫ÿ§§≈ Ÿ≠À“¬

(Æ) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Û)  ”π—°¡“µ√∞“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫ß“π™à«¬Õ”π«¬°“√·≈–ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√

¡“µ√∞“πß“π¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å ·≈–§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°‘®°“√¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å √«¡∑—Èß»÷°…“

√«∫√«¡ ·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈µà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√∑—Èß Õß§≥–
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(¢) ·µàßµ—Èß·≈–‡æ‘°∂Õπ°“√·µàßµ—Èß √«¡∑—Èß°”°—∫ ¥Ÿ·≈°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ™à«¬ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π

¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å ¡“µ√∞“π ·≈–®√√¬“∫√√≥

(§) √—∫‡√◊ËÕß√“«√âÕß∑ÿ°¢å‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–æƒµ‘º‘¥À≈—°‡°≥±å ¡“µ√∞“π À√◊Õ®√√¬“∫√√≥

¢ÕßºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë

(ß) ¥”‡π‘π°“√¢Õ√—∫°“√ π—∫ πÿπ¥â“πß∫ª√–¡“≥‡æ◊ËÕ‡ªìπ§à“µÕ∫·∑π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¢ÕßºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å∑’Ë‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß √«¡∑—Èß‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡ß‘π π—∫ πÿπ ∂“πæ¬“∫“≈

À√◊Õ ∂“π∑’Ë∑’Ë§≥–°√√¡°“√¡“µ√∞“πß“π¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ ∂“πªØ‘∫—µ‘°“√

(®) §«∫§ÿ¡ °”°—∫ ¥Ÿ·≈ µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¥â“π

π‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å·≈–°“√µ√«®æ‘ Ÿ®πåÀ≈—°∞“π √«¡∑—Èß¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°“√∫√‘°“√∑“ßπ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å¢Õß

Àπà«¬ß“πµà“ßÊ ·≈–∫ÿ§≈“°√∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π¥â“ππ’È

(©) ™à«¬‡À≈◊Õ·≈–„Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π”‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å¢Õß

 à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞Õ◊ËπÊ

(™) ‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ Ωñ°Õ∫√¡ æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ ·≈–√–∫∫ß“π∑“ßπ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å

¥â“πµà“ßÊ

(´) »÷°…“ «‘®—¬  π—∫ πÿπ À√◊Õ∑”°“√»÷°…“ «‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫π‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å√à«¡°—∫

 à«π√“™°“√ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ À√◊ÕÕß§å°√Õ◊Ëπ

(¨) ª√– “πß“π·≈–√à«¡¡◊Õ°—∫ à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ª√—∫ª√ÿß

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å „π°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡

(≠) ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√¡“µ√∞“πß“π¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å·≈–§≥–°√√¡°“√

∫√‘À“√°‘®°“√¥â“ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å°”Àπ¥·≈–¡Õ∫À¡“¬

(Æ) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ˘ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙı

√âÕ¬µ”√«®‡Õ° ªÿ√–™—¬  ‡ªïò¬¡ ¡∫Ÿ√≥å

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡
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À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°¡“µ√“ ¯ © ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫

∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ ÷́Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë Ù)

æ.». ÚıÙÛ ∫—≠≠—µ‘«à“ °“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ °√¡ À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

·≈–¡’∞“π–‡ªìπ°√¡ „ÀâÕÕ°‡ªìπ°Æ°√–∑√«ß ·≈–„Àâ√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√‰«â„π°Æ°√–∑√«ß¥â«¬

‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘¥—ß°≈à“«  ¡§«√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ∂“∫—ππ‘µ‘«‘∑¬“»“ µ√å °√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡

·≈–√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ¢Õßß“π ®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È



 

 
 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำม 

ยำเสพติด 
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°Æ°√–∑√«ß
·∫àß à«π√“™°“√ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥

°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡

æ.». ÚıÙı

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ¯ © ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π

æ.». ÚıÛÙ ÷́Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë Ù)

æ.». ÚıÙÛ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥ ¡’¿“√°‘®‡°’Ë¬«°—∫°“√ªÑÕß°—π

·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥ ‚¥¬°“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘π ∂“π°“√≥å °“√„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–¥â“ππ‚¬∫“¬·≈–

¬ÿ∑∏»“ µ√å °“√®—¥∑”·ºπ·≈–ß∫ª√–¡“≥ °“√Õ”π«¬°“√ ‡√àß√—¥ °”°—∫ µ‘¥µ“¡°“√¥”‡π‘πß“π

°“√µ√«® Õ∫∑√—æ¬å ‘π§¥’¬“‡ æµ‘¥ ·≈–°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥‡æ◊ËÕ°“√µ√«® Õ∫

·≈–∂à«ß¥ÿ≈¬å °“√√≥√ß§åª√–™“ —¡æ—π∏åµàÕµâ“π¬“‡ æµ‘¥ °“√ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫µà“ßª√–‡∑»

¥â“π¬“‡ æµ‘¥ °“√ π—∫ πÿπ„π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ ¢âÕ¡Ÿ≈ «‘™“°“√ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ·≈–

°“√æ—≤π“°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥ √«¡∑—Èß°“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß·≈– π—∫ πÿπ

™ÿ¡™π·≈–Õß§å°√¿“§‡Õ°™π„π°“√¥”‡π‘πß“πªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥ ‚¥¬„Àâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫∑√—æ¬å ‘π √«¡∑—Èßß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“·≈–§≥–Õπÿ°√√¡°“√

∑’Ë§≥–°√√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥·µàßµ—Èß À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

∑√—æ¬å ‘π·µàßµ—Èß
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(Ú) ª√–‡¡‘π ∂“π°“√≥å°“√¥”‡π‘πß“π·≈–„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–¥â“ππ‚¬∫“¬ ¬ÿ∑∏»“ µ√å ·ºπ

·≈–ß∫ª√–¡“≥ „π°“√¥”‡π‘πß“π¥â“πªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥

(Û) Õ”π«¬°“√ ‡√àß√—¥ °”°—∫ µ‘¥µ“¡ °“√¥”‡π‘πß“π¥â“πªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬ ·ºπ ·≈–ß∫ª√–¡“≥

(Ù) „Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–¥â“π¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õµà“ßª√–‡∑»¥â“π¬“‡ æµ‘¥

(ı) æ—≤π“·≈– π—∫ πÿπ«‘™“°“√¥â“πªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥·°àÀπà«¬ß“π∑—Èß¿“§√—∞

·≈–‡Õ°™π

(ˆ)  àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ¥â“πæ—≤π“Õß§å°√ ∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑» °ÆÀ¡“¬

·≈–√–‡∫’¬∫∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥

(˜) ªØ‘∫—µ‘ß“π¥â“π°“√√≥√ß§å·≈–ª√–™“ —¡æ—π∏åµàÕµâ“π¬“‡ æµ‘¥

(¯) ¥”‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥ °ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬

¡“µ√°“√„π°“√ª√“∫ª√“¡ºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥ ·≈–°ÆÀ¡“¬Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ªÑÕß°—π

·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥

(˘) ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß ”π—°ß“π À√◊Õµ“¡∑’Ë

√—∞¡πµ√’À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ Ú „Àâ·∫àß à«π√“™°“√ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò)  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√°√¡

(Ú) °Õß°“√µà“ßª√–‡∑»

(Û) °Õßπ‘µ‘°“√

(Ù) »Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

(ı)  ∂“∫—πæ—≤π“∫ÿ§≈“°√¥â“π°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥

(ˆ)  ”π—°ß“πªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥¿“§°≈“ß

(˜)  ”π—°ß“πªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

(¯)  ”π—°ß“πªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥¿“§„µâ

(˘)  ”π—°ß“πªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥¿“§‡Àπ◊Õ

(Ò)  ”π—°µ√«® Õ∫∑√—æ¬å ‘π§¥’¬“‡ æµ‘¥

(ÒÒ)  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–·ºπ

(ÒÚ)  ”π—°ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥

(ÒÛ)  ”π—°æ—≤π“°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥
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¢âÕ Û  à«π√“™°“√ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò)  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√°√¡ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑—Ë«‰ª¢Õß ”π—°ß“π·≈–

√“™°“√Õ◊Ëπ∑’Ë¡‘‰¥â·¬°„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß°ÕßÀ√◊Õ à«π√“™°“√„¥‚¥¬‡©æ“– Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ß°≈à“«„Àâ√«¡∂÷ß

(°) ªØ‘∫—µ‘ß“π “√∫√√≥¢Õß ”π—°ß“π

(¢) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫ß“π¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß ”π—°ß“π

(§) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√‡ß‘π °“√∫—≠™’ °“√∫√‘À“√ß∫ª√–¡“≥ °“√æ— ¥ÿ Õ“§“√ ∂“π∑’Ë

·≈–¬“πæ“Àπ–¢Õß ”π—°ß“π

(ß) ®—¥√–∫∫ß“π·≈–∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß ”π—°ß“π

(®) ª√– “π·≈–¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

¢Õßß“π√“™°“√

(©) ª√–™“ —¡æ—π∏å·≈–‡º¬·æ√àß“π¢Õß ”π—°ß“π

(™) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Ú) °Õß°“√µà“ßª√–‡∑» ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) „Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–‡™‘ßπ‚¬∫“¬·≈–¥â“π§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»„π°“√·°â‰¢ªí≠À“

¬“‡ æµ‘¥

(¢) · «ßÀ“§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»¥â“π¬“‡ æµ‘¥

(§) ®—¥∑”·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π¢âÕ¡Ÿ≈ ¢âÕ π‡∑» ‡æ◊ËÕ°“√¥”‡π‘πß“π·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥

√–À«à“ßª√–‡∑»

(ß) ‡ √‘¡ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫µà“ßª√–‡∑»·≈–Õß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»¥â“π¬“‡ æµ‘¥

‚¥¬‡©æ“–°—∫ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π·≈–æ◊Èπ∑’Ë∫√‘‡«≥™“¬·¥π

(®) Õ”π«¬°“√ ·≈–ª√– “π°“√¥”‡π‘πß“π·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥√–À«à“ßª√–‡∑»

(©) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Û) °Õßπ‘µ‘°“√ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ß«‘™“°“√„π°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ §âπ§«â“ «‘®—¬·≈–

æ—≤π“¡“µ√°“√∑“ß°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥ ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥

¢ÕßÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

(¢) °”Àπ¥·ºπ ¬ÿ∑∏»“ µ√å ·≈–¥”‡π‘π°“√‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ·°à∫ÿ§≈“°√„π°√–∫«π°“√

¬ÿµ‘∏√√¡∑ÿ°Àπà«¬ß“π„Àâ “¡“√∂π”°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥‰ª∫—ß§—∫„™âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

(§) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫§¥’·æàß §¥’Õ“≠“ À√◊Õ§¥’ª°§√Õß∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß

 ”π—°ß“π ·≈–„Àâ§”ª√÷°…“ ·π–π” ™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°ÆÀ¡“¬·°à‡®â“æπ—°ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬

‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥

(ß) °”°—∫ µ√«® Õ∫ §«∫§ÿ¡°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥·≈–ª√– “π

°“√¥”‡π‘π§¥’¬“‡ æµ‘¥„Àâ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡®µπ“√¡≥å¢Õß°ÆÀ¡“¬

(®) µ√«® Õ∫ ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√®à“¬‡ß‘π ‘π∫π ‡ß‘π√“ß«—≈§¥’¬“‡ æµ‘¥

·≈– √â“ß¢«—≠°”≈—ß„®·°à‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊Õª√–™“™π∑’Ë¡’ à«π√à«¡ªØ‘∫—µ‘ß“πª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥

(©) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Ù) »Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈·≈–°“√„Àâ∫√‘°“√ ◊ËÕ “√·≈°‡ª≈’Ë¬π¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’Ë¬«°—∫

°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥¢Õßª√–‡∑»‚¥¬√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

(¢) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–‡∑§π‘§Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ

°“√æ—≤π“√–∫∫ “√ π‡∑» ”À√—∫°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥ ·≈–°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß ”π—°ß“π

(§) ª√– “π ®—¥∑” ·≈–∫√‘À“√·ºπ·¡à∫∑√–∫∫ “√ π‡∑»¥â“π°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“

¬“‡ æµ‘¥¢Õßª√–‡∑» √«¡∑—Èß‡√àß√—¥ µ‘¥µ“¡ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπß“π·≈–‚§√ß°“√

∑’Ë‰¥â°”Àπ¥‰«â

(ß) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘π‡µÕ√å‡πÁµ ·≈–Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ

°“√‡º¬·æ√à·≈–ª√–™“ —¡æ—π∏å¢à“« “√·≈–¿“√°‘®Õ◊Ëπ„π°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥

(®) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(ı)  ∂“∫—πæ—≤π“∫ÿ§≈“°√¥â“π°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) æ—≤π“·≈–®—¥∑”À≈—° Ÿµ√¡“µ√∞“π„π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√¥â“π°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢

ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–µà“ßª√–‡∑»
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

(¢) ®—¥∑”·ºπ·¡à∫∑·≈–°”Àπ¥°≈¬ÿ∑∏å„π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√¥â“π°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢

ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥

(§) ª√– “π °”°—∫ Õ”π«¬°“√ ·≈– π—∫ πÿπÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π°“√æ—≤π“

∫ÿ§≈“°√µ“¡À≈—° Ÿµ√·≈–°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥µ“¡·ºπ

(ß) ¥”‡π‘π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„πÀ≈—° Ÿµ√æ◊Èπ∞“π ·≈–À≈—° Ÿµ√À≈—°¥â“π°“√ªÑÕß°—π

·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥

(®) æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’¥â“π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√

(©) °”°—∫ Õ”π«¬°“√ ·≈–¥Ÿ·≈»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â“π°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥

„πæ◊Èπ∑’Ë

(™) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(ˆ)  ”π—°ß“πªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥¿“§°≈“ß ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) °”Àπ¥¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–°”°—∫°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å¿“§°≈“ß

(¢) ®—¥∑”·≈–Õ”π«¬°“√·ºπªØ‘∫—µ‘°“√

(§) Õ”π«¬°“√¡“µ√°“√¥”‡π‘πß“π„πæ◊Èπ∑’Ë

(ß)  π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“√–∫∫Õ”π«¬°“√·≈–‡∑§π‘§«‘™“°“√·°àÕß§å°√µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ

¥”‡π‘πß“π·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥„πæ◊Èπ∑’Ë

(®) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫∑√—æ¬å ‘πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬¡“µ√°“√„π°“√ª√“∫ª√“¡ºŸâ°√–∑”

§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„πæ◊Èπ∑’Ë

(©) °”°—∫ µ‘¥µ“¡°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥

(™) ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®·≈–ªØ‘∫—µ‘°“√√à«¡„π°“√·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë·≈–™“¬·¥π

(´) ª√– “π  àß‡ √‘¡ ·≈– π—∫ πÿπ¿“§‡Õ°™π·≈–Õß§å°√ª√–™“™π„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë

(¨) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(˜)  ”π—°ß“πªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) °”Àπ¥¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–°”°—∫°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

(¢) ®—¥∑”·≈–Õ”π«¬°“√·ºπªØ‘∫—µ‘°“√
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

(§) Õ”π«¬°“√¡“µ√°“√¥”‡π‘πß“π„πæ◊Èπ∑’Ë

(ß)  π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“√–∫∫Õ”π«¬°“√·≈–‡∑§π‘§«‘™“°“√·°àÕß§å°√µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ

¥”‡π‘πß“π·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥„πæ◊Èπ∑’Ë

(®) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫∑√—æ¬å ‘πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬¡“µ√°“√„π°“√ª√“∫ª√“¡ºŸâ°√–∑”

§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„πæ◊Èπ∑’Ë

(©) °”°—∫ µ‘¥µ“¡°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥

(™) ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®·≈–ªØ‘∫—µ‘°“√√à«¡„π°“√·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë·≈–™“¬·¥π

(´) ª√– “π  àß‡ √‘¡ ·≈– π—∫ πÿπ¿“§‡Õ°™π·≈–Õß§å°√ª√–™“™π„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë

(¨) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(¯)  ”π—°ß“πªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥¿“§„µâ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) °”Àπ¥¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–°”°—∫°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å¿“§„µâ

(¢) ®—¥∑”·≈–Õ”π«¬°“√·ºπªØ‘∫—µ‘°“√

(§) Õ”π«¬°“√¡“µ√°“√¥”‡π‘πß“π„πæ◊Èπ∑’Ë

(ß)  π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“√–∫∫Õ”π«¬°“√·≈–‡∑§π‘§«‘™“°“√·°àÕß§å°√µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ

¥”‡π‘πß“π·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥„πæ◊Èπ∑’Ë

(®) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫∑√—æ¬å ‘πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬¡“µ√°“√„π°“√ª√“∫ª√“¡ºŸâ°√–∑”

§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„πæ◊Èπ∑’Ë

(©) °”°—∫ µ‘¥µ“¡°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥

(™) ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®·≈–ªØ‘∫—µ‘°“√√à«¡„π°“√·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë·≈–™“¬·¥π

(´) ª√– “π  àß‡ √‘¡ ·≈– π—∫ πÿπ¿“§‡Õ°™π·≈–Õß§å°√ª√–™“™π„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë

(¨) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(˘)  ”π—°ß“πªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥¿“§‡Àπ◊Õ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) °”Àπ¥¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–°”°—∫°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å¿“§‡Àπ◊Õ

(¢) ®—¥∑”·≈–Õ”π«¬°“√·ºπªØ‘∫—µ‘°“√

(§) Õ”π«¬°“√¡“µ√°“√¥”‡π‘πß“π„πæ◊Èπ∑’Ë
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

(ß)  π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“√–∫∫Õ”π«¬°“√·≈–‡∑§π‘§«‘™“°“√·°àÕß§å°√µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ

¥”‡π‘π°“√ß“π·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥„πæ◊Èπ∑’Ë

(®) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫∑√—æ¬å ‘πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬¡“µ√°“√„π°“√ª√“∫ª√“¡ºŸâ°√–∑”

§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„πæ◊Èπ∑’Ë

(©) °”°—∫ µ‘¥µ“¡ °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥

(™) ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®·≈–ªØ‘∫—µ‘°“√√à«¡„π°“√·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë·≈–™“¬·¥π

(´) ª√– “π  àß‡ √‘¡ ·≈– π—∫ πÿπ¿“§‡Õ°™π·≈–Õß§å°√ª√–™“™π„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë

(¨)  ”√«® «‘‡§√“–Àå ·≈–√“¬ß“π°“√≈—°≈Õ∫ª≈Ÿ°æ◊™‡ æµ‘¥„π¿“§‡Àπ◊Õ·≈–®—ßÀ«—¥‡≈¬

√«¡∑—Èß®—¥∑”√–∫∫ “√ π‡∑»¿Ÿ¡‘»“ µ√å„πæ◊Èπ∑’Ë¿“§‡Àπ◊Õ·≈–¿“§Õ◊ËπÊ ∑—Ë«ª√–‡∑»

(≠) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(Ò)  ”π—°µ√«® Õ∫∑√—æ¬å ‘π§¥’¬“‡ æµ‘¥ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫∑√—æ¬å ‘πµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬¡“µ√°“√„π°“√ª√“∫ª√“¡ºŸâ°√–∑”

§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥ °”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß ”π—°µ√«® Õ∫∑√—æ¬å ‘π§¥’¬“‡ æµ‘¥

·≈–µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫∑√—æ¬å ‘πÀ√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫∑√—æ¬å ‘π·µàßµ—Èß

¡Õ∫À¡“¬

(¢) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫∑√—æ¬å ‘π·≈–

§≥–Õπÿ°√√¡°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫∑√—æ¬å ‘π·µàßµ—Èß

(§) ¥”‡π‘πß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√ ◊∫ «π∑“ß°“√‡ß‘πµàÕ¢à“¬ß“π°“√§â“¬“‡ æµ‘¥ ‚¥¬°“√

ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫ à«π√“™°“√  ∂“∫—π°“√‡ß‘π∑—Èß¿“¬„π·≈–µà“ßª√–‡∑»

(ß) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√°”°—∫ §«∫§ÿ¡ ·≈–°≈—Ëπ°√Õß°“√µ√«® Õ∫∑√—æ¬å ‘π

¢Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°‡≈¢“∏‘°“√ ª.ª. . À√◊Õ§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫∑√—æ¬å ‘π

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬¡“µ√°“√„π°“√ª√“∫ª√“¡ºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥

(®) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√°Õß∑ÿπªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥ µ“¡

√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫∑√—æ¬å ‘π°”Àπ¥

(©) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬
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(‡≈à¡∑’Ë Ú)

(ÒÒ)  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–·ºπ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫ß“π‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥

·≈–§≥–°√√¡°“√Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

(¢) ‡ πÕ·π–·≈–°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ¬ÿ∑∏»“ µ√å °≈¬ÿ∑∏å ‚§√ß √â“ß ·≈–°√–∫«π°“√

ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥¢Õßª√–‡∑»

(§) «“ß√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈·≈–∫√‘À“√®—¥°“√¢âÕ¡Ÿ≈ ‡æ◊ËÕ°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ¬ÿ∑∏»“ µ√å

·≈–·ºπ¥â“π°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥¢Õßª√–‡∑»

(ß) ®—¥∑”·ºπ·¡à∫∑ ·ºπ°≈¬ÿ∑∏å ·≈–·ºπªØ‘∫—µ‘°“√¢Õßª√–‡∑»

(®) °”Àπ¥°√Õ∫°“√®—¥ √√ «‘‡§√“–Àå§”¢Õ ·≈–∫√‘À“√ß∫ª√–¡“≥¢Õßª√–‡∑»

(©) Õ”π«¬°“√ª√– “πß“π·≈–°”°—∫°“√¥”‡π‘πß“π¥â“π°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“

¬“‡ æµ‘¥„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬·≈–·ºπ¢Õßª√–‡∑»

(™) µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–√“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘πß“π°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“

¬“‡ æµ‘¥¢Õßª√–‡∑»

(´) Õ”π«¬°“√ ª√– “πß“π  àß‡ √‘¡ ·≈– π—∫ πÿπÕß§å°√¿“§‡Õ°™π·≈–Õß§å°√

ª√–™“™π¢Õßª√–‡∑»

(¨) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(ÒÚ)  ”π—°ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) »÷°…“ «‘‡§√“–Àåß“π¥â“π°“√ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥¢Õßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ‡ πÕ·π–

‡™‘ßπ‚¬∫“¬ ¬ÿ∑∏»“ µ√å æ—≤π“ ·≈–°”Àπ¥°√Õ∫∑‘»∑“ß °≈¬ÿ∑∏å„π°“√¥”‡π‘πß“π¥â“π°“√ª√“∫ª√“¡

¬“‡ æµ‘¥¢Õßª√–‡∑»

(¢) Õ”π«¬°“√ ª√– “π  π—∫ πÿπ º≈—°¥—π°“√¥”‡π‘πß“π¥â“π°“√ª√“∫ª√“¡

¬“‡ æµ‘¥√–¥—∫ª√–‡∑» ¥â«¬√–∫∫·ºπß“π √–∫∫Õ”π«¬°“√√à«¡§≥–°√√¡°“√µà“ßÊ √«¡∑—Èß°“√®—¥ √√

∑√—æ¬“°√ ·≈–‡√àß√—¥ µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π¥â“π°“√ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥¢Õßª√–‡∑»

(§) æ—≤π“√–∫∫°“√√«∫√«¡ °“√®—¥‡°Á∫ °“√ª√–¡«≈º≈ °“√«‘‡§√“–Àå °“√„™âª√–‚¬™πå

·≈–°“√„Àâ∫√‘°“√‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¢à“« “√¥â“π°“√ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß°“√¢à“«

¥â“π°“√ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥

(ß) ªØ‘∫—µ‘°“√¢à“«·≈–ªØ‘∫—µ‘∑“ß≈—∫ ‡æ◊ËÕ ◊∫ «πª√“∫ª√“¡‡§√◊Õ¢à“¬°“√§â“¬“‡ æµ‘¥

„πæ◊Èπ∑’Ë ”§—≠Ê ¢Õßª√–‡∑»∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘ËßµàÕÕÿª∑“πª√‘¡“≥¬“‡ æµ‘¥„πª√–‡∑»
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(®) ª√– “π º≈—°¥—π °“√¥”‡π‘πß“π°“√ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥√à«¡°—∫Àπà«¬ß“π

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß¿“¬„π·≈–µà“ßª√–‡∑» ‚¥¬°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ °“√π”°ÆÀ¡“¬·≈–¡“µ√°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

¡“¥”‡π‘π°“√µàÕπ—°§â“¬“‡ æµ‘¥

(©) »÷°…“ §âπ§«â“ ‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ∑—Èß∑“ß¥â“π

Õß§å§«“¡√Ÿâ∑“ß«‘™“°“√ «‘∏’°“√ ·≈–‡∑§π‘§°“√ ◊∫ «πª√“∫ª√“¡  √«¡∑—Èß‡§√◊ËÕß¡◊Õ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¡—¬„À¡à

(™) »÷°…“ «‘®—¬§ÿ≥≈—°…≥–¢Õßµ—«¬“‡ æµ‘¥ µ√«®æ‘ Ÿ®πåµ—«¬“  “√µ—Èßµâπ ·≈–

‡§¡’¿—≥±å∑’Ë„™â„π°“√º≈‘µ¬“‡ æµ‘¥ æ—≤π“∫ÿ§≈“°√¥â“π°“√µ√«®æ‘ Ÿ®πå¬“‡ æµ‘¥ √«¡∑—Èßª√– “π·≈–

æ—≤π“§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈–Õß§å°√§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»∑“ß¥â“π‡∑§π‘§ «‘∏’°“√

·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√µ√«®æ‘ Ÿ®πå ‡æ◊ËÕ°“√‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ß«‘™“°“√·≈–°“√µ√«®æ‘ Ÿ®πå¬“‡ æµ‘¥¢Õßª√–‡∑»

(´) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(ÒÛ)  ”π—°æ—≤π“°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(°) Õ”π«¬°“√·≈–ª√– “π°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡¡“µ√°“√≈¥Õÿª ß§å¬“‡ æµ‘¥ √«¡∑—Èß

°“√®—¥∑”·ºπ°“√√≥√ß§åªÑÕß°—π

(¢) ª√– “π  àß‡ √‘¡ »÷°…“ §âπ§«â“ «‘®—¬ ·≈–∫√‘À“√»Ÿπ¬å‡§√◊Õ¢à“¬«‘®—¬·≈–«‘™“°“√

¥â“π¬“‡ æµ‘¥

(§) æ—≤π“·≈–‡ πÕ·π–¡“µ√°“√ √Ÿª·∫∫ ‡∑§π‘§ ·≈–«‘∏’°“√≈¥Õÿª ß§å¬“‡ æµ‘¥

¢Õßª√–‡∑»

(ß) º≈‘µ·≈– π—∫ πÿπ ◊ËÕ‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥·°àÀπà«¬ß“π

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß √«¡∑—Èß°“√‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ·≈–¢à“« “√¥â“π°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥·°à

°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

(®) ®—¥∑”‚§√ß°“√∑¥≈Õß·≈–‚§√ß°“√æ‘‡»…‡æ◊ËÕæ—≤π“·≈–‡√àß√—¥°“√¥”‡π‘πß“π

¥â“π°“√≈¥Õÿª ß§å¬“‡ æµ‘¥

(©) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫À√◊Õ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ˘ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙı

√âÕ¬µ”√«®‡Õ° ªÿ√–™—¬  ‡ªïò¬¡ ¡∫Ÿ√≥å

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡
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À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°¡“µ√“ ¯ © ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫

∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë Ù)

æ.». ÚıÙÛ ∫—≠≠—µ‘«à“ °“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ °√¡ À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

·≈–¡’∞“π–‡ªìπ°√¡ „ÀâÕÕ°‡ªìπ°Æ°√–∑√«ß ·≈–„Àâ√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√‰«â„π°Æ°√–∑√«ß¥â«¬

‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘¥—ß°≈à“«  ¡§«√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡

¬“‡ æµ‘¥ °√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡ ·≈–√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ¢Õßß“π

®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

  
 

 
 

 
 
 

กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุติธรรม  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(๒)  กองกฎหมาย” 
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๓/๑  และข้อ  ๓/๒  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
“ข้อ  ๓/๑  ในสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  

เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของสํานักงาน  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อเลขาธิการ  ป.ป.ส.  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ  ๓/๒  ในสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  
รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อเลขาธิการ  ป.ป.ส.  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่เลขาธิการ  ป.ป.ส.  เก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานภายในสํานักงาน 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(๒) กองกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด 
 (ข) พัฒนามาตรการทางกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  และการดําเนินการกับทรัพย์สินในคดียาเสพติด  รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย 

 (ค) กํากับ  ตรวจสอบ  ติดตามสืบสวน  การฟ้องคดี  และการดําเนินคดีในความผิด 
ตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

 (ง) ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการกํากับ  ควบคุม  และพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  รวมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  และดําเนินการเก่ียวกับการออกบัตรประจําตัว
เจ้าพนักงานดังกล่าว 

 (จ) ดําเนินการเก่ียวกับคดีแพ่ง  คดีอาญา  และคดีปกครองที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน  
และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดที่ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ 

 (ฉ) ดําเนินการจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลคดียาเสพติด  รวมทั้งสร้างขวัญและกําลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 (ช) เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการรวบรวมและแลกเปล่ียนข้อมูลทางกฎหมาย
เก่ียวกับยาเสพติดและข้อมูลอื่น  และการดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 

 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย” 

 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พลเอก  ไพบูลย์  คุ้มฉายา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรเปล่ียนช่ือกองนิติการเป็น
กองกฎหมาย  และกําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพ่ือทําหน้าที่ใน 
การตรวจสอบการดําเนินงาน  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กระทรวงยุติธรรม  อันจะทําให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธ์ิ  คุ้มค่า  
และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 
 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตในภำครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  มีภารกิจเกี่ยวกับ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  รวมทั้งมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวย

มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ขอ ๒ ใหแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) สํานักงานเลขาธิการ 

(๒) กองการตางประเทศ 

(๓) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(๔) สํานักคุมครองและปองกัน 

(๕) สํานกันโยบายและยุทธศาสตร 

(๖) - (๑๐)  สํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ๑ - ๕ 

(๑๑) - (๑๙)  สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขตพื้นที่  ๑ - ๙ 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๓ ในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ใหมีกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร  เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสวนราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  
และคุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน 
(๓) ประสานการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางและหนวยงาน

ภายในสํานักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๔ ในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ใหมีกลุม

ตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสวนราชการ  และสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๕ ในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ใหมีกลุมงาน

กฎหมาย  เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวของกับสํานักงาน  และสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาและการตอบขอหารือดานกฎหมาย 
(๓) ดําเนินการทางคดีเกี่ยวกับการจัดทําและเสนอความเห็นแยง 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๖ สํานักงานเลขาธิการ  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักงาน   

รวมตลอดทั้งงานอื่นใดอันเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานที่มิไดอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการอื่น  

อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การบริหารงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  

ยานพาหนะ  และงานรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน 

(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม  ความรู  ความกาวหนา  และผลงาน

ของสํานักงาน 

(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตในภาครัฐ 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๗ กองการตางประเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๘ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  รวมทั้งใหบริการขอมูลสถิติในดานตาง  ๆ ของสํานักงาน 

(๒) เปนศูนยกลางบริหารจัดการฐานขอมูลในดานตาง ๆ  ของสํานักงานและที่ เกี่ยวของกับ 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตรวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๙ สํานักคุมครองและปองกัน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ดําเนินการหรือประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อคุมครองผูกลาวหา  ผูเสียหาย  ผูทําคํารอง  

ผูรองทุกขกลาวโทษ  ผูใหถอยคํา  หรือผูแจงเบาะแสหรือขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ  และการขอรับ

คาตอบแทนเทาที่จําเปนและสมควรตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา 

(๒) ดําเนินการจัดระบบงานขาวเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ 

(๓) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบาย  มาตรการ  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปองกัน 

การทุจริตในภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรี 

(๔) ประสานงาน  เผยแพร  และสนับสนุนใหมีการเสริมสรางทัศนคติและคานิยมในเร่ือง 

ความซื่อสัตยสุจริตในองคกร  และบุคลากรในกลุมเปาหมายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๐ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงาน  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ 

(๓) เสนอแนะแนวนโยบายการขอตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปใหสอดคลองกับนโยบาย 

และแผนงานของสํานักงาน 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๑ สํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ๑  -  ๕  มีอํานาจหนาที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน  การกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการหรือเกี่ยวของกับ

การทุจริตในภาครัฐ  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ  หรือที่มีการรองทุกข

กลาวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ  อันเนื่องมาจากการกระทําทุจริต 

ในภาครัฐ  หรือที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเร่ืองใหดําเนินการไตสวน

ขอเท็จจริง 
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(๒) ประสานงานและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรการของฝายบริหารในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๒ สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขตพื้นที่  ๑ - ๙  มีอํานาจหนาที่ 
ในเขตพื้นที่ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมประกาศกําหนดดังตอไปนี้   

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน  การกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการหรือเกี่ยวของกับ
การทุจริตในภาครัฐ  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ  หรือที่มีการรองทุกข
กลาวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ  อันเนื่องมาจากการกระทําทุจริต 
ในภาครัฐ  หรือที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสงเร่ืองใหดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริง 

(๒) ประสานงานและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรการของฝายบริหารใน 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต   

(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินคดีและการดําเนินการทางวินัยเจาหนาที่ของรัฐ 
(๔) สงเสริมการปองกันการทุจริตในภาครัฐ 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สมพงษ  อมรวิวัฒน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  กระทรวงยุติธรรม  และระบุอํานาจ
หนาท่ีของแตละสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



 


