๔๓๐
ขอ ๑๙ สํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจ แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายธุรการและกําลังพล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานสรรหา งานประชาสัมพันธ และงานวิเทศสัมพันธ
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของฝาย และ
กองบังคับการอํานวยการ
๒) เปนเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรือสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจจัดใหมีการประชุมขึ้น เวนแตกรณีที่มีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการ
ของการประชุม
๓) รวบรวม จัดเก็บรักษา หรือแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่ วของ
๔) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการของ
กองบังคับการอํานวยการ และสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๕) ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจในฝาย และกองบังคับการ
อํานวยการ ใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว
๖) จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรือพิธีการตาง ๆ
๗) จัดเตรียมขอมูลแกผูบังคับบัญชาในการตอบกระทูถามหรือญัตติของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และประสานงานกับหนวยราชการอื่นในกรณีที่ไมมีเจาหนาที่ฝายใดรับผิดชอบ
๘) เสนอแนะ จัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทํา
โครงการสรรหาบุคลากรเขารับราชการตํารวจ
๙) จัดทําการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ
๑๐) จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกัด
สํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจ ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนงตาง ๆ
๑๑) จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ
๑๒) จัดทําทําเนียบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
ตลอดจนการจัดทําทะเบียนพลที่มีอยูจริง

๔๓๑
๑๓) ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจและลูกจางใหถูกตองตาม
ความเปนจริง กับแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอแปลงอัตรา
๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการโอน การรับสมัคร และการบรรจุบุคคลภายนอกเขารับ
ราชการในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ
๑๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจสํารองราชการ
๑๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจากราชการ
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวินยั
๑๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ตลอดจนการถอนบรรจุกําลังในเวลาเกิดสถานการณฉุกเฉิน
๒๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการแตงตัง้ นายตํารวจราชสํานักเวร
๒๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การขอเงินเพิ่ม
พิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคณ
ุ ตาง ๆ
๒๒) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจประจําเดือน
๒๓) รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๒๔) จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติ
ขาราชการตํารวจ รวมทั้งตํารวจนอกราชการ การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดีความชอบ
พิเศษ ประวัตกิ ารศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือการขอ
เปลี่ยนแปลงไปใหหนวยที่เกี่ยวของของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการอํานวยการ สํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ และหนวยงานในสังกัด
๒๕) จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และ
บัตรประจําตัวอื่น ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
สํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจ

๔๓๒
๒๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและลูกจาง
ที่จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ การขอเลื่อนยศ
ผูเกษียณอายุราชการ
๒๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ และ
การเรียกคืน
๒๘) ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจทีเ่ ขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน
๒๙) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๓๐) การยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มีผลการปฏิบัติดีเดน
๓๑) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจที่หยอนความสามารถสมควรใหออกจาก
ราชการ
๓๒) จัดการเกีย่ วกับสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแกครอบครัว
ขาราชการตํารวจที่ประสบภัยไดรับความเดือดรอน
๓๓) จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดานการศึกษา ไดแก
การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานศึกษา เปนตน
๓๔) ดําเนินการจัดทําและบริหารแผนงาน โครงการสวัสดิการเกี่ยวกับบานพักอาศัย
การสันทนาการ สโมสร สหกรณ และเงินกูตาง ๆ ของขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการภายในหนวยงานตามระเบียบฯ
๓๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการสมัครเขาเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติใหกับขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๓๖) ดําเนินการชวยเหลือสงเคราะหการจัดงานศพ การฌาปนกิจศพ หรือขอรับ
พระราชทานเพลิงศพของขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจในกรณี
ปกติ
๓๗) ดําเนินการชวยเหลือสงเคราะหขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจและครอบครัวที่ประสบภัยถึงแกชีวิต อันเนื่องจากการปฏิบัตหิ นาที่ราชการ หรือ
ประสบภัยอันตรายและไดรบั ความทุกขยากเดือดรอน หรือถึงแกกรรมโดยไมมีญาติดูแล
๓๘) ดําเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรานคา สหกรณ หรือมูลนิธิ รวมถึงการจัดหา
ผลประโยชนหรือรายไดดวยวิธีการใด ๆ ซึ่งไมฝาฝนกฎหมายและไมขัดตอระเบียบ หรือหนาที่ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนใหเกิดประโยชนแกขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดสํานักงาน

๔๓๓
พิสูจนหลักฐานตํารวจ ตลอดจนสันทนาการและการสงเสริมอาชีพเพื่อชวยเหลือขาราชการตํารวจและลูกจาง
ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๓๙) ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของในการจายเงินใหแกทายาท
หรือผูจัดการศพของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจผูเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหนาที่
ราชการ
๔๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจโรคประจําปของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ
๔๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการตํารวจ
ทุกหนวยงานในสังกัด
๔๒) ดําเนินการเกีย่ วกับกิจกรรมการกุศล การบริจาคทรัพยหรือสิ่งของเพื่อการกุศล
หรือบํารุงหนวยงานของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ พรอมจัดทําทําเนียบผูบริจาคและอนุโมทนาบัตร
๔๓) ดําเนินการเผยแพรขาวสารตอสื่อมวลชนทุกสาขาเกี่ยวกับกิจกรรมของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจโดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา เสนอแนะตอผูบังคับบัญชา
ในการพัฒนางานดานการประชาสัมพันธของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๔๔) การรวบรวมขาวหรือเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของเสนอผูบังคับบัญชา ตลอดจนการผลิต
และใหการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธใหแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๔๕) ดําเนินการเผยแพรวิชาการตาง ๆ ใหแกเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจและประชาชนทั่วไป และทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจและหนวยงานภายนอกในเรื่องการประชาสัมพันธ
๔๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการลาไปตางประเทศ งานขอลาศึกษาตอทั้งภายในและ
ตางประเทศ งานทุนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ณ ตางประเทศ
๔๗) งานขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศระหวางวันลาพักผอน วันลากิจ และ
วันหยุดราชการ งานขออนุมตั ิเดินทางไปราชการตางประเทศ
๔๘) งานประสานการฟองดําเนินคดีเมื่อมีการผิดสัญญาลาศึกษาตอตางประเทศ หรือ
ผิดสัญญารับทุนตาง ๆ
๔๙) งานความรวมมือและความชวยเหลือกับตางประเทศในเรื่องทุนการศึกษา
การฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา การจัดสรรทุน การดําเนินการเกีย่ วกับการเจรจาธุรการและการประชุม
นานาชาติ การจัดทําฐานขอมูลดานวิเทศสัมพันธของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๕๐) งานจัดสงและกํากับดูแลขาราชการตํารวจไปปฏิบัติหนาที่ ณ ตางประเทศ
ตามการรองขอขององคการระหวางประเทศ
๕๑) งานตอนรับและรับรองแขกตางประเทศที่เดินทางมาเยือนสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจในฐานะแขกของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ

๔๓๔
๕๒) ใหคําแนะนําในการพัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ
๕๓) ดําเนินการประสานงานและเสนอแนะการกําหนดระเบียบและพิจารณาการ
ขออนุญาตลาเพื่อศึกษาตอทัง้ ภายในและตางประเทศ ของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจ
๕๔) งานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะหรือ
งานที่เกีย่ วของกับหนวยงาน โดยใหประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการใหหนวยงานใด
เปนผูรบั ผิดชอบ
๕๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๕๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายยุทธศาสตร มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล กําหนด
แนวทางและจัดทําแผนยุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน โครงการ และการประเมินผลของสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจในภาพรวม รวมทั้งบูรณาการแผนงาน โครงการ ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจกับ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และรวบรวมสถิติการทํางานของฝาย
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน จัดทํา
โครงการเกี่ยวกับการบริหารการปฏิบัติงาน และขอบขายภารกิจงานดานนิติวิทยาศาสตรและวิทยาการทุกดาน
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ใหสอดคลองกับโครงการและนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตลอดจนการกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนงานและโครงการ
๓) ประมวลนโยบายคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ และรายงานขอเสนอแนะ
ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจที่เกีย่ วของกับงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจดาน
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจนหลักฐาน และงานวิทยาการทุกประเภท และประมาณสถานการณ
การวิเคราะห วิจัย เพื่อกําหนดแนวทางและจัดทํายุทธศาสตร นโยบายและแผนปฏิบัติราชการ และอื่น ๆ ของ
สํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจในภาพรวม
๔) พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
สํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
๕) ริเริ่มและดําเนินการเกีย่ วกับแผนการพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการ
ตํารวจ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น
๖) ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการ กําหนดแนวนโยบายในการพัฒนางานตรวจ
พิสูจนและงานทะเบียนประวัติอาชญากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถูกตอง และเปนมาตรฐานสากล

๔๓๕
๗) ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการความตองการสนับสนุนและทดแทนเครื่องมือ
วิทยาศาสตรตา ง ๆ และการนําเอาเครื่องมือวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบตั ิงาน
รวมถึงโครงการอื่น ๆ ที่ตองใชงบประมาณสนับสนุน
๘) ดําเนินการในการจัดตั้งและกําหนดหนาทีข่ องหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ รวมถึงประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๙) ดําเนินการวิเคราะห กําหนดแนวนโยบาย แผนงาน เพื่อแกไขปญหาในการปฏิบัติ
และพัฒนางานของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๐) ดําเนินการจัดทําประมาณการและเสนอแนวความคิดตอผูบ ังคับบัญชาในการ
ขยายขอบขายของงาน เพื่อสนองความตองการของพนักงานสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมในอนาคต
๑๑) ดําเนินการรวบรวมขอมูล ประมวลผล และวิเคราะหทางสถิติเกี่ยวกับ
งานนิติวิทยาศาสตรและงานวิทยาการทุกประเภทที่เกิดขึน้ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน วิจัย และ
พัฒนางานตรวจพิสูจนหลักฐานและงานทะเบียนประวัตอิ าชญากรประเภทตาง ๆ
๑๒) จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัตริ าชการใหกับเจาหนาที่ตํารวจในสังกัดสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาทีก่ ารงานของกองบังคับการ และ
สํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจ
๑๓) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน และรายงานผลของโครงการตาง ๆ
ทั้งของสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๔) ดําเนินการดานการตรวจงานตามระเบียบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกาํ หนด
๑๕) ดําเนินการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ และใหคําแนะนําในการจัดทําสถิติและ
ขอมูลแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจ เพื่อใหปฏิบัติใหถูกตองเปนแนวทางเดียวกัน
๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายสงกําลังบํารุง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและบริหาร
งานพลาธิการ งานพัสดุ งานสงกําลังบํารุง งานยานพาหนะ งานเทคโนโลยีดานการสื่อสาร โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และรวบรวมสถิติการทํางานของฝาย
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภณ
ั ฑ ยกเวนเครื่องมือวิทยาศาสตรและอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ทีเ่ กีย่ วกับ
การตรวจพิสูจน) จัดหา แจกจาย จําหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภณ
ั ฑ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร
อาคารสถานที่ อาวุธยุทโธปกรณที่ใชในราชการ และอื่น ๆ ที่เกีย่ วของที่ใชในราชการของสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ

๔๓๖
๓) ดําเนินการกําหนดแนวทางและวิธีในการเบิกจายพัสดุของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจใหไดครบและทันตอเหตุการณ
๔) ดําเนินการใหขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการพัสดุ
การจัดหา การเก็บรักษา และอื่น ๆ เกีย่ วกับครุภณ
ั ฑ เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน
หรือวัสดุอื่นใดที่เกี่ยวของกับการสงกําลังบํารุงใหแกหนวยงานในสังกัด
๕) ดําเนินการทําบัญชีควบคุมพัสดุทุกชนิดของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๖) ดําเนินการสํารวจตรวจสอบหนวยปฏิบัติวา พัสดุที่ไดจายไปแลว จํานวนเพียงพอ
หรือไม ประการใด เพื่อเสนอผูบังคับบัญชาสั่งการแกไข
๗) ดําเนินการตรวจสภาพ ควบคุม เก็บรักษา ซอมบํารุงเครื่องมือเครื่องใชใหเปนไป
โดยเรียบรอย หากมีการชํารุดเสียหายก็ใหดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชการได
๘) ดําเนินการประสานงานหนวยอื่นทีเ่ กีย่ วของและหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ เพื่อจัดใหมีการสาธิต การฝกอบรม หรือการแนะนําการใชเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ
ตลอดจนวิธีบาํ รุงรักษาแกขา ราชการตํารวจและผูเกีย่ วของ
๙) ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการดานยานพาหนะ จัดทําบัญชีควบคุมประวัติ
และทะเบียนยานพาหนะของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๐) ดําเนินการใหขอ เสนอแนะตอผูบังคับบัญชาในการปรับปรุง การจัดหา แจกจาย
เก็บรักษา ซอมบํารุง และจําหนายยานพาหนะ ตามระเบียบใหเพียงพอและเกิดประโยชนตอทางราชการ
ตลอดจนการประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใหมียานพาหนะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจได
ทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน
๑๑) ดําเนินการฝกอบรมและใหความรูทางดานเครื่องยนต การบํารุงรักษา ซอมแซม และ
กฎจราจรแกเจาหนาที่ในหนวยงานของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๒) ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการดานการสื่อสาร จัดทําบัญชีควบคุมประวัติ
และทะเบียนเครื่องมือสื่อสารของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๓) ดําเนินการใหขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาในการปรับปรุง การจัดหา แจกจาย
เก็บรักษา ซอมบํารุง และจําหนายเครื่องมือสื่อสาร ตามระเบียบใหเกิดประโยชนตอทางราชการ ตลอดจน
การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีเครือ่ งมือสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจไดทงั้ ใน
ยามปกติและยามฉุกเฉิน
๑๔) ดําเนินการฝกอบรม สัมมนา และใหความรูท างวิชาการเกีย่ วกับการสื่อสาร
โทรคมนาคม และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารที่ถูกตอง เพื่อใหสามารถใช
ปฏิบัติราชการไดตลอดเวลา
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

๔๓๗
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายงบประมาณและการเงิน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและ
บริหารงานงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ การวิเคราะหงบประมาณ การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การงบประมาณ รวบรวมความตองการงบประมาณ การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ งานบริหารจัดสรร
งบประมาณ ติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณของสํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจตามยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณ งานการเงิน งานตรวจจาย และงานบัญชี โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และรวบรวมสถิติการทํางานของฝาย
๒) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการงบประมาณและความตองการงบประมาณรายจายประจําป
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๓) รวบรวมความตองการงบประมาณโครงการ และการใชจายงบประมาณโครงการ
ของหนวยตาง ๆ
๔) พิจารณาความจําเปนเหมาะสม ความตองการงบประมาณโครงการ
๕) ประสานงานกับหนวยงานเจาของโครงการ เพื่อปรับปรุงแกไขงบประมาณ
โครงการใหถูกตอง และทําความตกลงเกีย่ วกับงบประมาณโครงการ
๖) กําหนดวงเงินคาใชจายงบประมาณโครงการตาง ๆ
๗) รวบรวมคําขอตั้งงบประมาณรายจายตามผลผลิต กิจกรรม และงบรายจาย
๘) กําหนดกรอบวงเงินในการขอตั้งงบประมาณของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๙) ดําเนินการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ รวมถึงการจัดเตรียมขอมูลชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจ
๑๐) ดําเนินการขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ของวดเงิน เพื่อลดวงเงิน การเปลี่ยนแปลง
และโอนเงินงบประมาณ
๑๑) ประสานงานหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยงาน
ในสังกัดในการดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
๑๒) ดําเนินการบริหาร ควบคุม กําหนดหลักเกณฑการใชจายงบประมาณและจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปใหกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๓) ดําเนินการรวบรวมและสํารวจความตองทางดานงบประมาณของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ และประมาณการใชจายงบประมาณเพื่อกําหนดการแบงเงิน
ประจํางวด
๑๔) ดําเนินการพิจารณา เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ

๔๓๘
๑๕) ดําเนินการประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ และใหคําปรึกษา แนะนําแก
หนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจในการดําเนินงานงบประมาณ
๑๖) ดําเนินการพิจารณาขออนุมตั ิสั่งจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติมระหวางปในกรณี
มีความจําเปนเรงดวน และดําเนินการขอผูกพันงบประมาณรายจายขามป
๑๗) ดําเนินการรวบรวมสถิติขอมูลการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ตาม
แผนงาน โครงการ และหมวดรายจายของหนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๘) ดําเนินการรวบรวมสถิติขอมูลการใชจายงบประมาณรายจายประจําป ตาม
แผนงาน โครงการ และหมวดรายจายของหนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจ
๑๙) ดําเนินการรวบรวมสถิติการของบประมาณเพิ่มเติม การเพิ่มลดวงเงิน
การเปลี่ยนแปลง และการโอนเงินงบประมาณรายจาย
๒๐) จัดทําทะเบียนและควบคุมงบประมาณของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงานตาง ๆ
ในสังกัด
๒๑) ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ และสวนราชการอื่น
๒๒) ดําเนินการเกีย่ วกับงานบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๒๓) ดําเนินการตรวจสอบและติดตามการใชจา ยงบประมาณประจําปของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจใหเปนไปตามงบประมาณโครงการ
๒๔) ดําเนินการประเมินผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ
๒๕) ทบทวนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจ และใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการกําหนดเงินประจํางวด
๒๖) ดําเนินการประมาณการคาใชจาย คนหารายละเอียดและขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถานการณในปจจุบัน และรวบรวมเพื่อวิเคราะหหาตัวเลขที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงการจัดสรร
๒๗) วางแผนและพิจารณาเกีย่ วกับการใชงบประมาณเหลือจาย
๒๘) พิจารณาริเริ่มหรือใหความรวมมือเพือ่ พัฒนาการตาง ๆ ของระบบงบประมาณ
ในทางวิชาการ
๒๙) ดําเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย และบันทึกรายการบัญชีงบประมาณของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ

๔๓๙
๓๐) ดําเนินการตรวจเอกสารการเบิกจายเงินหมวดคาตอบแทน คาใชสอย สาธารณูปโภค
วัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง อุดหนุนรายจายอื่น ๆ งบกลาง คุมงบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร และเก็บรักษา
สมุดคูมือเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง
๓๑) ดําเนินการจัดหาฎีกาขอเบิกเงินกับกระทรวงการคลัง ลงทะเบียนคุมฎีกาเบิกจาย
ลงทะเบียนคุมเงินยืม จัดทําบัญชีแสดงการจายเงินประจําวัน จัดทํารายงานเงินคงเหลือ ณ วันทําการสุดทาย
ของเดือน
๓๒) ดําเนินการวางฎีกาเบิกเงินที่กรมบัญชีกลาง และรับสําเนาฎีกาคืนจากกรมบัญชีกลาง
แลวแจกจายใหหนวยตาง ๆ
๓๓) ดําเนินการคุมงบประมาณรายจายของหนวยงานในสวนกลางที่ขอเบิกเงินกับ
กรมบัญชีกลาง
๓๔) ดําเนินการเสนอขอสั่งจายตามหลักฐานขอเบิก หรือตามใบเบิกเงินเพื่อจายของ
หนวยงานยอย ตรวจหลักฐานการจายเงินที่ผูยืมนําสงใชเงินยืม โอนลางใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการของ
หนวยงานยอย
๓๕) ดําเนินการเสนอนําเงินเหลือจาย (ถามี) สงคืนคลัง หรือโอนเปนเงินรายได
แผนดิน แลวแตกรณี
๓๖) ดําเนินการรับ – จายเงิน เบิกจายเงินเดือน เงินคาใชสอย เงินคาวัสดุ เงินรางวัล
และเงินอื่น ๆ รวมทั้งควบคุมการลงบัญชี ควบคุมและเก็บรักษาเงินตาง ๆ
๓๗) ดําเนินการพิจารณาเรื่องการขอเบิกเงินคาเชาบาน และเงินกูตาง ๆ รวมถึง
เงินคาเลาเรียนบุตรขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ และทําบัญชีคุม
เปนรายบุคคล
๓๘) ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบเรื่องราวใหแกทายาทของขาราชการตํารวจ
ผูถึงแกกรรม
๓๙) ดําเนินการตรวจสอบทําสมุดสะสม และควบคุมเงินไดสุทธิเพื่อหักเงินภาษีรายได
๔๐) ดําเนินการตรวจสอบใบสําคัญสงเงินทุกประเภท เชน รายงานการเดินทาง
ใบสําคัญการจายเงิน หลักฐานคูจาย ฯลฯ
๔๑) ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานการจายเงินเดือนสงคืนสํานักงานงบประมาณและ
การเงิน สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔๒) ดําเนินการจัดทําใบสําคัญรับเงินตาง ๆ ทําใบยืน่ จายเงินเดือนขาราชการตํารวจ
๔๓) ดําเนินการจัดทําบัญชีคุมเงินและทําสมุดทะเบียนตรวจจายเงินเดือนขาราชการ
ตํารวจสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๔๔) ดําเนินการจัดทําสถิติเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท เพื่อใชประโยชนในการ
บริหารงานของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ

๔๔๐
๔๕) ดําเนินการเก็บเงินตาง ๆ เชน เงินคาหนังสือพิมพตํารวจ เงินสโมสรตํารวจ
เงินอุดหนุนตํารวจ เงินสหกรณตํารวจ เงินฌาปนกิจศพตํารวจ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ฯลฯ
และนําสงหนวยงานที่เกีย่ วของ
๔๖) ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและบันทึกรายการบัญชีเงินงบประมาณของ
สํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจที่เบิกจาย
๔๗) ดําเนินการปดบัญชีประจําเดือนเพื่อเก็บยอดเงินตามบัญชีแยกประเภท และจัดทํา
รายงานฐานะการเงินเพื่อตรวจสอบ
๔๘) ดําเนินการตรวจสอบเอกสารการรับและการนําสงเงินรายไดแผนดิน และขอเบิก
ถอนเงินรายไดแผนดิน พรอมทั้งจัดทํารายงานยอดเงินรายไดแผนดินประจําเดือนสงงานจัดทํางบประมาณ
๔๙) ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบของขาราชการตํารวจในทางแพง
ที่เกี่ยวกับการเงิน
๕๐) ตรวจสอบเอกสารการรับ – จาย การนําฝาก การนําสง และการเบิกเงิน
นอกงบประมาณของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๕๑) ดําเนินการจัดทําบันทึกรายการทะเบียนเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมลูกหนี้
คุมหักลางเงินยืมและเงินเบิก ตรวจสอบลูกหนี้คางยืมและหนี้สนิ ของขาราชการตํารวจและลูกจาง และ
ดําเนินการทวงหนี้เงินยืม
๕๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๕๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายกฎหมายและวินัย มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานคดีและวินัย การรับ
คํารองเรียนขาราชการตํารวจวากระทําผิดวินัย การพัฒนา ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห ใหขอเสนอแนะ
ขอพิจารณาเกีย่ วกับงานดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และสํานวนคดีที่อยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และรวบรวมสถิติการทํางานของฝาย
๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรือ่ งราวรองทุกข รองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับคดีอาญา
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาขาราชการตํารวจ
ในความรับผิดชอบของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจวากระทําผิดวินัย ไมวาจะมารองเรียนดวยตนเองหรือ
รองเรียนทางจดหมาย เว็บไซต หนังสือพิมพ สื่อสารสนเทศอื่นใด หรือหนวยงานอืน่ ที่สงมา แลวดําเนินการ
ไปตามกฎ ระเบียบที่เกีย่ วของ
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนขอเท็จจริง และพิจารณามีความเห็นเสนอตอ
ผูบัญชาการสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ

๔๔๑
๔) ดําเนินการพิจารณาตรวจสํานวนการสอบสวนคดีวนิ ัยขาราชการตํารวจและลูกจาง
และมีความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา
๕) ดําเนินการพิจารณาและตรวจสํานวนคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจและหรือ
ผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง ทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการทางวินัย
๖) ดําเนินการตรวจและพิจารณา รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงใน
สํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย รวมทั้งมีความเห็นเสนอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการและหรือลงโทษตามความเหมาะสม
๗) ดําเนินการตรวจและพิจารณามีความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการรองทุกข
หรือการอุทธรณคําสั่งตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ หรือกฎหมายที่เกี่ยวเนื่อง
๘) ดําเนินการพิจารณาเกีย่ วกับขาราชการตํารวจกระทําความผิดทางอาญาใหเปนไปตาม
ระเบียบ กฎ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย
๙) ดําเนินการรายงานเกีย่ วกับการตองหาคดีของขาราชการตํารวจทั้งในและนอก
ประจําการ รวมทั้งขาราชการอื่นนอกสังกัดดวย
๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการพักราชการ หรือการใหออกจากราชการไวกอนของ
ขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดทางอาญา
๑๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอแตงตั้งพนักงานอัยการเปนทนายแกตาง กรณีขาราชการ
ตํารวจในสังกัดถูกฟองดําเนินคดีเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
๑๒) กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ คําสั่ง ระเบียบ รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสม
ในการควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดใหมีความประพฤติอยูใ นกรอบวินัยตํารวจ
เพื่อผูบังคับบัญชาพิจารณาลงนาม
๑๓) ดําเนินการรวบรวมขอมูลการลงโทษทางวินัยของขาราชการตํารวจ เพื่อ
ผูบังคับบัญชาใชประกอบการพิจารณาในเรื่องการแตงตัง้ โยกยายและการขอบําเหน็จความชอบประจําป
๑๔) ดําเนินการติดตามผลทางคดีและทางวินัย ตลอดจนคําพิพากษาชั้นศาลที่เกี่ยวของ
กับขาราชการตํารวจในสังกัดเพื่อรายงานสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ รวมทั้งแจงการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของขาราชการตํารวจที่เกิดจากการดําเนินการทางวินยั
๑๕) ประสานงานและใหขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยกับหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของ
๑๖) ดําเนินการพิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และแจงความตาง ๆ
ในสวนทีไ่ มเกีย่ วกับคดีเพื่อเสนอแนะตอผูบ ังคับบัญชา เพื่อใหมีการยกเลิก แกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมเนื้อหา ขอความ หรือรายละเอียดใหเหมาะสมแกกาลสมัย สภาวะทางสังคม และความกาวหนา

๔๔๒
ทางวิชาการ รวมทั้งใหมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางแทจริง สนับสนุนใหทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจดําเนินการดังกลาวดวย
๑๗) ดําเนินการคนควา วิเคราะห วิจัยวิชาการตํารวจ เพื่อนําเสนอแนวทางการกําหนด
นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงานตํารวจ รวบรวมสถิติขอมูลปญหากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
หลักการ ทฤษฎี ขอบขาย และแนวคิดเกี่ยวกับวิชาการตํารวจ เพื่อประกอบการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจยั
วิชาการตํารวจ
๑๘) ดําเนินการตรวจพิจารณารางกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ขอตกลงหรือสัญญา
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ตลอดจนวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายทีห่ นวยงานตาง ๆ เสนอมา
๑๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการวินจิ ฉัยใหความเห็น ตีความเกีย่ วกับสัญญา ขอตกลง
รางเงื่อนไข ใบแจงความสอบราคา หรือประกวดราคา และเสนอวิธีปฏิบัติใหถูกตองในสัญญาที่มีปญหา
ที่หารือมา
๒๐) เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา พิจารณา วินิจฉัย ตีความกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๒๑) เปนที่ปรึกษาของผูบังคับบัญชา และตอบขอหารือเกี่ยวกับปญหาดานกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ในสวนที่ไมเกี่ยวกับคดี และพิจารณาขอหารือหรือปญหาดังกลาว ซึ่งหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจเสนอหารือมายังสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจดวย
๒๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และรวบรวมสถิติการทํางานของฝาย
๒) เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอร เพือ่ ใช
สนับสนุนการจัดการดานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยรวบรวมขอมูลที่มีอยูมาใชในการประมวลผล
เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจาหนาที่
ตํารวจ และใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสวนราชการตาง ๆ ที่สอบถามขอมูล ทั้งนี้ ใหถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกีย่ วของ
๓) วางระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล และการแกไข
ขอมูล ทั้งทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร
๔) ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่จดั สงขอมูลทั้งหมด
ทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบที่กําหนด

๔๔๓
๕) รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูล โดยกําหนดระเบียบ ขอบังคับ การกําหนด
รหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ และตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่ทงั้ ภายในศูนยและลูกขาย
ของสถานีเครือขาย ใหถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด
๖) ดําเนินการสราง ควบคุม ดูแล รักษา พัฒนา และศึกษาวิเคราะหระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเสนอแนวความคิดในการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ
๗) ดําเนินการสรางเว็บไซตและพัฒนาระบบเพื่อเผยแพรการดําเนินงานของแตละ
หนวยงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออื่น ๆ ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาระบบ ตลอดจน
มีสวนรวมในการปฏิบัติงานแจงขอมูลขาวสาร รวมถึงการใหคําแนะนําในการปฏิบัตขิ องหนวยงานในสังกัด
๘) ประสานงานกับหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และบํารุงรักษาระบบที่มี
การเชื่อมโยงขอมูลไวแลว
๙) ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบ ในการแกไขปรับปรุงและ
พัฒนาระบบซอฟตแวรทใี่ ชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล
๑๐) ประสานงานกับฝายอํานวยการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมีระบบฐานขอมูล การพัฒนาและการบํารุงรักษาฐานขอมูลใหมี
ความเหมาะสมดานเทคโนโลยีอยูเสมอ
๑๑) ใหขอเสนอแนะและความเห็นในการพัฒนาระบบขอมูลขอสนเทศเกี่ยวกับ
การดําเนินกรรมวิธีในงานประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการใชขอมูลขอสนเทศ
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความรู และจัดฝกอบรมทางดานสารสนเทศแก
หนวยงานในสังกัด ตลอดจนรวมมือประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๑๓) รวบรวมขอมูลตาง ๆ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร เพื่อ
ประโยชนในการพิจารณาหรือวิเคราะหโครงการตาง ๆ
๑๔) ประมวลและวิเคราะหสถิติเกี่ยวกับงานนิติวิทยาศาสตรและงานวิทยาการ
ทุกประเภทที่เกิดขึ้น เพื่อใหทราบถึงวิธีการตรวจพิสูจนหลักฐาน และงานทะเบียนประวัติอาชญากร
ประเภทตาง ๆ รวมทั้งการสํารวจขอมูลทางสถิติอื่น ๆ จากหนวยงานในสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
เพื่อใหเปนขอมูลในการพิจารณาวางแผน
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๔๔
(ข) กองพิสูจนหลักฐานกลาง ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กลุมงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่
เกิดเหตุในคดีตาง ๆ งานถายภาพเพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงาน งานรับแจงเหตุ และ
งานบันทึกประจําวันของกลุม งาน
๒) ตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีตา ง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลาง
ในที่เกิดเหตุ เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในพื้นที่รบั ผิดชอบ
๓) ตรวจรองรอยและรวบรวมพยานหลักฐานของกลาง เพื่อประโยชนในการสืบสวน
สอบสวน
๔) ถายภาพสถานที่เกิดเหตุคดีตา ง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ

๔๔๕
๕) ถายภาพพยานหลักฐานของกลาง รองรอยตาง ๆ เพื่อเปรียบเทียบในการตรวจ
พิสูจนของผูชํานาญการ รวมทั้งงานพิมพภาพ งานลางภาพ และอัดรูปตาง ๆ ดังกลาว
๖) ถายภาพ พิมพภาพ และอัดรูปในงานราชการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
๗) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ สงของกลางใหพนักงาน
สอบสวน และเก็บรักษาสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กลุมงานตรวจเอกสาร มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานตรวจพิสจู นประเภท
เอกสาร วัตถุ รองรอย และเงินตราปลอมแปลง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสูจนลายมือเขียน ลายมือชื่อในเอกสารของกลาง เปรียบเทียบกับตัวอยาง
ลายมือเขียน ลายมือชื่อตัวอยางวาเปนลายมือของบุคคลคนเดียวกันหรือไม
๓) ตรวจพิสูจนตวั อักษรพิมพดดี ในเอกสารของกลาง เปรียบเทียบกับตัวอักษร
พิมพดีดทีพ่ ิมพจากเครื่องพิมพดีดของกลางวาพิมพมาจากเครื่องพิมพดีดเครื่องเดียวกันหรือไม
๔) ตรวจพิสูจนตวั อักษรพิมพดดี ในเอกสารของกลางแผนเดียวกันวาพิมพขึ้น
ในคราวเดียวกันหรือพิมพคนละครั้ง
๕) ตรวจพิสูจนเอกสารเพื่อหารองรอยของการแกไข ขูดลบ ลบลางดวยน้ํายาเคมี
๖) ตรวจพิสูจนขอ ความเดิมจากเอกสารที่มีการแกไขตอเติม ลบลางดวยน้ํายาเคมี
ตรวจเสนหมึกที่เขียนตัดกันวาเสนใดเขียนกอนหรือหลัง
๗) ตรวจพิสูจนขอความที่เกิดจากรอยกดบนแผนกระดาษที่รองการเขียน
๘) ตรวจพิสจู นขอ ความในเอกสารที่ถูกไฟไหม ซึ่งอยูในลักษณะเกรียมดําแตยงั ไมแตก
ชํารุด
๙) ตรวจเปรียบเทียบชนิดของหมึก ชนิดของกระดาษเอกสาร
๑๐) ตรวจพิสูจนรอ งรอยตาง ๆ บนเอกสาร และวัตถุพยานอื่น ๆ เชน รอยฉีกขาด
รอยตัด รอยกด รอยประทับตราตาง ๆ
๑๑) ตรวจพิสูจนเหรียญกษาปณ ธนบัตรปลอม หรือเอกสารหนังสือสําคัญ เชน
หนังสือเดินทาง ประกาศนียบัตร หรือบัตรสําคัญประจําตัว
๑๒) ตรวจรอยตราบนไมของกลางในที่เกิดเหตุ
๑๓) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๔๖
(๔) กลุมงานตรวจอาวุธปนและเครื่องกระสุน มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานตรวจขีปนวิธี การตรวจเปรียบเทียบเครื่องกระสุนปน ตรวจชนิดขนาดของอาวุธปน และรองรอยบนวัตถุ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน
๓) ตรวจหาเขมาปนที่มือศพ และบนสวนตาง ๆ ของรางกายผูตองสงสัย
๔) ตรวจวิเคราะหเนื้อโลหะของกระสุนปน
๕) ตรวจหาวิถีกระสุนปน อํานาจการทะลุทะลวงของกระสุนปน ระยะยิง
บนสิ่งของ และตรวจหารองรอยกระสุนปนที่ปรากฏบนวัตถุวาเปนรอยกระสุนปนหรือไม
๖) ตรวจหาเขมาดินปนภายในลํากลองปน เสื้อผา และวัตถุพยานอื่น ๆ
๗) ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปนและปลอกกระสุนปนวาใชยิงมาจากอาวุธปน
ที่ตองสงสัยหรือไม
๘) ตรวจพิสูจนอาวุธปน ชิ้นสวนของอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วาเปนอาวุธปน
และเครื่องกระสุนปนตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปนหรือไม เปนอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตามแบบที่
นายทะเบียนออกใบอนุญาตใหหรือไม
๙) ตรวจพิสจู นชนิด ขนาดของอาวุธปน ชิน้ สวนของอาวุธปน และเครือ่ งกระสุนปน
๑๐) ตรวจสภาพของอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน รอยขูดลบแกไข เครื่องหมาย
ทะเบียน และเลขหมายประจําปน
๑๑) ตรวจเปรียบเทียบรองรอย ชนิดรอยกด รอยเสียดสี รอยเจาะ รอยเลื่อย รอยฟน
และรอยอื่น ๆ บนวัตถุ ซึ่งเกิดจากเครื่องมือเครื่องใชกับรอยที่ทําขึ้นจากเครื่องมือเครื่องใชที่ตองสงสัย เพื่อ
เปนการยืนยันวาเปนรองรอยที่เกิดจากเครือ่ งมือเครื่องใชอันเดียวกันหรือไม
๑๒) ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปน ปลอกกระสุนปน ดวยระบบอัตโนมัติ และจัดทํา
ฐานขอมูลเก็บไวในเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปนและปลอกกระสุนปนดวยระบบอัตโนมัติ
๑๓) ควบคุม ตรวจสอบ และบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชทางวิทยาศาสตร
ใหสามารถใชงานไดภายใตมาตรฐานของผูผลิตเครื่องมือแตละชนิด
๑๔) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กลุมงานตรวจทางเคมี ฟสิกส มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน
พยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ซึ่งเปนงานตรวจพิสูจนที่ตองใชหลักวิชาทางเคมีและฟสิกส เชน
สารเคมี น้ํามันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง, นาก) รอยขูดลบหมายเลขบนโลหะ มิเตอรไฟฟา อุปกรณไฟฟา

๔๔๗
กระจก ดิน หิน ทราย เสนใย จับเท็จ รองรอยการเฉี่ยวชน สี การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานตาง ๆ โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ทีต่ องใชหลักวิชาทางเคมี
และฟสิกส
๓) ตรวจพิสูจนการขูดลบแกไขหมายเลขประจํารถ และทรัพยสินที่ทําดวยโลหะ
๔) ตรวจพิสูจนชนิดและคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
๕) ตรวจพิสูจนวตั ถุของกลางปลอมปน เชน ทอง เงิน นาก และอัญมณีตาง ๆ
๖) ตรวจพิสูจนของเหลวปลอมปน เชน น้ํามันปลอมปน
๗) ตรวจพิสูจนสารเคมี
๘) ตรวจพิสูจนสี
๙) ตรวจพิสูจนของกลางในคดีเพลิงไหมทางเคมี เชน คราบน้ํามันเชื้อเพลิง สารเคมี
ไวไฟ
๑๐) ตรวจพิสูจนของกลางในคดีเพลิงไหมทางฟสิกส เชน สายไฟฟา ฟวส เตารีด
พัดลม และอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ
๑๑) ตรวจพิสูจนการดัดแปลงแกไขมิเตอรไฟฟา และอุปกรณไฟฟา
๑๒) ตรวจพิสูจนบคุ คลดวยเครื่องจับเท็จ
๑๓) ตรวจวิเคราะห ทดสอบ วัสดุและเสนใย
๑๔) ตรวจเปรียบเทียบของกลางตาง ๆ เชน สี กระจก ดิน หิน ทราย เสนใย ฯลฯ
๑๕) ตรวจเปรียบเทียบรองรอยการเฉี่ยวชน
๑๖) ตรวจพิสูจนของกลางอื่น ๆ ทางเคมีและทางฟสิกส
๑๗) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) กลุมงานตรวจยาเสพติด มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน
พยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด แหลงผลิตยาเสพติด และยาพิษ โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสจู นพยานหลักฐานและของกลางในคดีทเี่ กีย่ วกับยาเสพติดดานคุณภาพ
วิเคราะห ปริมาณวิเคราะห ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับยาเสพติด และจัดทําฐานขอมูลเก็บไวในเครื่องระบบ
อัตโนมัติ
๓) รวบรวมของกลางยาเสพติดที่เหลือจากการตรวจพิสูจนสงเก็บรักษาทีก่ ระทรวง
สาธารณสุข

๔๔๘
๔) ตรวจพิสจู นยาพิษหรือสารพิษจากอาหาร เครื่องดื่ม และจากวัตถุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ในคดีประทุษรายตอชีวิตและรางกายมนุษย
๕) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) กลุมงานตรวจลายนิ้วมือแฝง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน
ลายนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทาแฝง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจลายนิว้ มือแฝงโดยใชวธิ ีการทางวิทยาศาสตร
๓) ตรวจพิสูจนจดุ ลักษณะสําคัญของลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง
๔) ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง กับลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทา
ตัวอยาง เพื่อยืนยันตัวบุคคล
๕) ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาปญหากับลายนิว้ มือ ฝามือ และฝาเทา
ตัวอยางในคดีแพงและคดีอาญา
๖) ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือแฝงและลายพิมพนิ้วมือกับฐานขอมูลลายนิ้วมืออัตโนมัติ
๗) รวบรวมจัดทําสารบบลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง
๘) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) กลุมงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจ
พิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตา ง ๆ ซึ่งเปนงานตรวจพิสูจนที่ตองใชหลักวิชาทางชีววิทยา เชน
โลหิต อสุจิ สารพันธุกรรม เสนผม เสนขน การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ที่ตองใชหลักวิชาทาง
ชีววิทยา
๓) ตรวจพิสูจนคราบโลหิตมนุษย
๔) ตรวจพิสูจนคราบอสุจิ
๕) ตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม (DNA)
๖) ตรวจเปรียบเทียบเสนผม เสนขนมนุษย
๗) ตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (DNA)
๘) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน

๔๔๙
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๙) กลุมงานตรวจพิสูจนอาชญากรรมคอมพิวเตอร มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี โดยปฏิบัตหิ นาที่
ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสูจนขอมูลดิจิตอลที่บันทึกในหนวยบันทึกขอมูลหรือหนวยความจํา
คอมพิวเตอร
๓) ตรวจพิสูจนคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร
๔) ตรวจพิสูจนการตัดตอสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศน
๕) ตรวจพิสูจนเปรียบเทียบรองรอยบนแผนซีดี
๖) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑๐) กลุมงานผูเชี่ยวชาญ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ดําเนินการศึกษา คนควา วิจยั และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสจู น
หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของกองพิสูจนหลักฐานกลาง
๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือเกี่ยวกับงานการตรวจพิสูจนหลักฐาน และ
การตรวจสถานที่เกิดเหตุของกองพิสูจนหลักฐานกลาง
๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ค) กองทะเบียนประวัติอาชญากร ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร

๔๕๐
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึก
ตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลหมายจับ แผนประทุษกรรม ทรัพยหาย รถหาย คนหาย พลัดหลง คนตาย
ไมทราบชื่อ บุคคลพนโทษ ที่สงมาจากหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ยกเวนตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙
และศูนยปฏิบตั ิการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑
๒) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลหมายจับและตําหนิรูปพรรณผูกระทํา
ความผิด ออกประกาศและถอนประกาศสืบจับบุคคล
๓) ตรวจสอบ คนหาขอมูลหมายจับ สนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
๔) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลประวัติแผนประทุษกรรม และแยกประเภทวิธีการ
กระทําผิดของคนราย
๕) จัดเก็บและแยกประเภทตําหนิรูปพรรณคนราย
๖) วิเคราะหและตรวจสอบขอมูลแผนประทุษกรรมและตําหนิรูปพรรณของคนราย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๗) จัดทําแผนประทุษกรรมนอกที่ตั้งเปนกรณีพิเศษ
๘) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลรูปพรรณทรัพยที่ถูกประทุษราย
ออกประกาศและถอนประกาศสืบหาทรัพยที่ถูกประทุษราย
๙) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลรูปพรรณทรัพยหายที่ไมเกี่ยวกับคดี
ออกประกาศและถอนประกาศสืบหาทรัพยหายที่ไมเกี่ยวกับคดี
๑๐) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลยานพาหนะที่ถูกโจรกรรม
ออกประกาศและถอนประกาศสืบหายานพาหนะที่ถูกโจรกรรม
๑๑) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลคนหาย พลัดหลง คนตายไมทราบชื่อ
ออกประกาศและถอนประกาศสืบหาคนหาย พลัดหลง และคนตายไมทราบชื่อ

๔๕๑
๑๒) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลประวัติและตําหนิรูปพรรณบุคคลพนโทษ
๑๓) จัดทําประวัตแิ ละตําหนิรปู พรรณบุคคลพนโทษ สงสถานีตํารวจที่บุคคลพนโทษ
จะเขาไปมีภูมลิ ําเนาหรือถิ่นที่อยูเมื่อพนโทษจากเรือนจําหรือทัณฑสถาน
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๒ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสเก็ตซ
และประกอบภาพใบหนาคนรายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล และ
หนวยงานอืน่ ๆ ที่รองขอ งานถายภาพผูตองหาและจัดทําสารบบภาพถายผูตองหา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๒
๒) งานถายภาพ รวบรวม จัดทํา และจัดเก็บสารบบภาพถายผูต องหาและภาพถาย
บุคคลพนโทษ โดยแยกประเภทความผิด อายุ และเพศ
๓) งานการสเก็ตซและประกอบภาพใบหนาคนรายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล หนวยงานอืน่ ในสวนกลาง และในสวนภูมิภาคเฉพาะจังหวัดเขตปริมณฑล
ทั้งในและนอกสถานที่
๔) งานจัดใหผูเสียหายหรือพยานดูสารบบภาพถาย
๕) งานถายภาพผูต องหาที่บันทึกประวัตแิ ผนประทุษกรรม
๖) งานพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลภาพใบหนาคนรายดวยระบบคอมพิวเตอร
รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลภาพใบหนาคนราย
๗) งานใหคําแนะนํา ฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับการสเก็ตซและ
ประกอบภาพใบหนาคนรายดวยระบบคอมพิวเตอร
๘) งานเปรียบเทียบภาพถายใบหนาบุคคล
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตรวจสอบประวัตกิ ารกระทําความผิดดวยระบบชื่อ ชื่อสกุล รวมทั้งการบันทึกผลคดี การพิจารณาคัดแยก
ผลคดีที่อยูในขายตองทําลายแผนพิมพลายนิ้วมือและบัญชีประวัติออกจากสารบบหรือฐานขอมูลประวัติ
อาชญากร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๓
๒) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บผลคดี
๓) พิจารณาคัดแยกผลคดีที่อยูในขายตองทําลายแผนพิมพลายนิ้วมือและบัญชีประวัติ
ออกจากสารบบหรือฐานขอมูลประวัติอาชญากร สงใหผูมีหนาที่พิจารณา
๔) ตรวจสอบ รับรองผล และแจงผลการตรวจสอบประวัตกิ ารกระทําความผิด
ดวยระบบชื่อ – ชื่อสกุล

๔๕๒
๕) จัดทําสถิติการตรวจสอบประวัติ
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๔ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการดําเนินการ
เกี่ยวกับลายพิมพนิ้วมือผูตองหา และศพทีต่ ายโดยผิดธรรมชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๔
๒) รับแผนพิมพลายนิ้วมือผูตองหา และศพทีต่ ายโดยผิดธรรมชาติ
๓) ตรวจคัดคุณภาพของลายพิมพนิ้วมือ และความครบถวนของขอมูล
๔) แจงผลการตรวจสอบประวัติลายพิมพนวิ้ มือ
๕) พิมพลายนิว้ มือผูตองหาหรือศพที่ตายโดยผิดธรรมชาติ กรณีพิเศษนอกสถานที่
๖) จัดทําสถิติการตรวจสอบประวัติ
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการดําเนินการเกีย่ วกับ
ลายพิมพนวิ้ มือผูถูกคุมประพฤติ ผูตองขัง ผูขออนุญาต ผูสมัครเขารับราชการ และผูส มัครงานอื่น ๆ โดย
ปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
๒) รับแผนพิมพลายนิ้วมือผูถูกคุมประพฤติ ผูตองขัง ผูขออนุญาต ผูสมัครเขารับ
ราชการ และผูสมัครงานอื่น ๆ
๓) ตรวจคัดคุณภาพของลายพิมพนิ้วมือ และความครบถวนของขอมูล
๔) แจงผลการตรวจสอบประวัติลายพิมพนวิ้ มือ
๕) พิมพลายนิว้ มือบุคคลกรณีพิเศษ
๖) จัดทําสถิติการตรวจสอบประวัติ
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๖ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําและ
รับรองรายการประวัติการกระทําความผิด จัดเก็บสารบบแผนพิมพลายนิ้วมือและแฟมประวัติการกระทํา
ความผิด คัดแยกแผนพิมพลายนิ้วมือที่อยูในขายตองทําลายออกจากสารบบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๖
๒) บันทึกผลการตรวจสอบประวัติ จัดเก็บแผนพิมพลายนิว้ มือ และจัดทําแฟม
ประวัติการกระทําความผิด
๓) ปรับปรุงแฟมประวัติการกระทําความผิดใหเปนปจจุบัน และบันทึกขอมูล
เขาสูระบบ
๔) คัดแยกแผนพิมพลายนิ้วมือที่อยูในขายตองทําลายใหผูมหี นาที่ดําเนินการ

๔๕๓
๕) จัดทําและรับรองรายการประวัตกิ ารกระทําความผิดของผูตองหา และศพที่ตาย
โดยผิดธรรมชาติ
๖) จัดทําและรับรองรายการประวัตกิ ารกระทําความผิดของผูถูกคุมประพฤติ ผูตองขัง
๗) จัดทําและรับรองรายการประวัตกิ ารกระทําความผิดของผูขออนุญาต ผูสมัคร
เขารับราชการ และผูสมัครงานอื่น ๆ
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๗ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
และเปรียบเทียบลายพิมพนิ้วมือดวยระบบตรวจสอบลายพิมพนิ้วมืออัตโนมัติ บริหารจัดการฐานขอมูล
ลายพิมพนวิ้ มือ ควบคุมดูแลการทํางานและการบํารุงรักษาระบบตรวจสอบลายพิมพนิ้วมืออัตโนมัติ
โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๗
๒) คัดแยกและบันทึกขอมูลประวัตแิ ละตําหนิรูปพรรณจากแผนพิมพลายนิ้วมือ
เขาสูระบบตรวจสอบลายพิมพนิ้วมืออัตโนมัติ
๓) ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของจุดลักษณะสําคัญพิเศษของลายเสน
(MINUTIAE)
๔) ตรวจเปรียบเทียบยืนยันผลการตรวจสอบลายพิมพนวิ้ มือของระบบตรวจสอบ
ลายพิมพนวิ้ มืออัตโนมัติ
๕) ตรวจเปรียบเทียบลายพิมพนวิ้ มือ ๑๐ นิว้ เพื่อยืนยันและพิสูจนตัวบุคคล และ
ออกรายงานรับรอง
๖) วิเคราะห ออกแบบระบบและบริหารจัดการฐานขอมูลลายพิมพนวิ้ มือ
๗) จัดทําขอมูลสํารอง และบํารุงรักษาสื่อขอมูลสํารอง
๘) ควบคุม ดูแลการทํางานและการบํารุงรักษาระบบตรวจสอบลายพิมพนวิ้ มือ
อัตโนมัติ
๙) บริหารและจัดตารางเวลาการรับ – สงงานผานเครือขายสื่อสารขอมูลระหวาง
สวนกลางและสวนภูมภิ าค
๑๐) ตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพระบบเครือขายสื่อสารขอมูลระหวาง
สวนกลางและสวนภูมภิ าค
๑๑) กําหนดกรอบสิทธิการใชงานและชั้นการเขาถึงขอมูลในระบบตรวจสอบ
ลายพิมพนวิ้ มืออัตโนมัติ
๑๒) กําหนดและควบคุมดูแลรหัสผานการใชงานของระบบตรวจสอบลายพิมพ
นิ้วมืออัตโนมัติ

๔๕๔
๑๓) ศึกษา พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบลายพิมพนวิ้ มืออัตโนมัติ
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๙) กลุมงานผูเชี่ยวชาญ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา คนควา พัฒนา
วิเคราะห และออกแบบเกีย่ วกับชุดคําสั่งระบบงานคอมพิวเตอร และใหคําแนะนํา ปรึกษาตอบขอหารือ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบและจัดทําโปรแกรมคําสั่งประมวลผลชุดคําสั่ง
ระบบ ชุดคําสั่งประยุกต พัฒนาและปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ อันเกิดจากการประมวลผลดวยโปรแกรม
๒) บํารุงรักษาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมการใชงานเฉพาะ โปรแกรม
อรรถประโยชนเฉพาะ โปรแกรมเครือขายสื่อสาร และโปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ใหเปนปจจุบนั และ
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓) ปรับปรุงแกไขระบบงานใหเหมาะสมกับการใชงาน และเพิ่มเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเพื่อนํามาพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๔) บริหารจัดการขอมูลประวัตอิ าชญากร
๕) ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมใหความรูทางดานคอมพิวเตอร ตลอดจนให
คําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือหนวยงานตาง ๆ ในกองทะเบียนประวัติอาชญากร
๖) การจัดทําคูมืออธิบายการใชคําสั่งตาง ๆ ในการใชเครื่องคอมพิวเตอรและชุดคําสั่ง
สื่อสาร
๗) กําหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร
๘) จัดทําขอมูลสํารอง และบํารุงรักษาสื่อขอมูลสํารอง
๙) ควบคุม ดูแลการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
๑๐) กําหนดกรอบสิทธิการใชงานและชั้นการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลประวัติ
อาชญากร
๑๑) กําหนดและควบคุมดูแลรหัสผานการใชงานของระบบฐานขอมูลประวัติอาชญากร
๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ง) – (ฐ) ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๑ – ๑๐ แตละหนวยงาน ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ

๔๕๕
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) ดําเนินการงานทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพ
คนราย การสเก็ตซและประกอบภาพใบหนาคนราย บุคคลพนโทษ หมายจับ ทรัพยหาย คนหาย พลัดหลง
งานตรวจสอบประวัติลายพิมพนิ้วมือ
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กลุมงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจ
สถานที่เกิดเหตุในคดีตาง ๆ งานถายภาพ เพือ่ สนับสนุนพนักงานสอบสวนในเขตพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของ
ศูนยพิสจู นหลักฐานแตละหนวยงาน โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัตงิ านธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงาน งานรับแจงเหตุ
และงานบันทึกประจําวันของกลุมงาน
๒) ตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีตา ง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลาง
ในที่เกิดเหตุ เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในพื้นที่รบั ผิดชอบ
๓) ตรวจเปรียบเทียบรองรอยการเฉี่ยวชน
๔) ตรวจรองรอยและรวบรวมพยานหลักฐานของกลาง เพื่อประโยชนในการ
สืบสวนสอบสวน
๕) ถายภาพสถานที่เกิดเหตุคดีตา ง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
๖) ถายภาพ พิมพภาพ และอัดรูปพยานหลักฐานของกลาง รองรอยตาง ๆ
เพื่อเปรียบเทียบในการตรวจพิสูจนของผูชํานาญการหรือผูตรวจพิสูจน
๗) ถายภาพ พิมพภาพ และอัดรูปในงานราชการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา

๔๕๖
๘) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ สงของกลางให
พนักงานสอบสวน และเก็บรักษาสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กลุมงานตรวจเอกสาร มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานตรวจพิสจู น
ประเภทเอกสาร วัตถุ รองรอย และเงินตราปลอมแปลง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสจู นลายมือเขียน ลายมือชื่อในเอกสารของกลาง เปรียบเทียบกับ
ตัวอยางลายมือเขียน ลายมือชื่อตัวอยางวาเปนลายมือของบุคคลคนเดียวกันหรือไม
๓) ตรวจพิสูจนตวั อักษรพิมพดดี ในเอกสารของกลาง เปรียบเทียบกับตัวอักษร
พิมพดีดทีพ่ ิมพจากเครื่องพิมพดีดของกลางวาพิมพมาจากเครื่องพิมพดีดเครื่องเดียวกันหรือไม
๔) ตรวจพิสูจนตัวอักษรพิมพดีดในเอกสารของกลางแผนเดียวกันวาพิมพขึ้น
ในคราวเดียวกันหรือพิมพคนละครั้ง
๕) ตรวจพิสจู นเอกสารเพื่อหารองรอยของการแกไข ขูดลบ ลบลางดวยน้ํายาเคมี
๖) ตรวจพิสจู นขอ ความเดิมจากเอกสารที่มกี ารแกไขตอเติม ลบลางดวยน้าํ ยาเคมี
ตรวจเสนหมึกที่เขียนตัดกันวาเสนใดเขียนกอนหรือหลัง
๗) ตรวจพิสจู นขอ ความทีเ่ กิดจากรอยกดบนแผนกระดาษที่รองการเขียน
๘) ตรวจพิสจู นขอ ความในเอกสารที่ถูกไฟไหม ซึ่งอยูในลักษณะเกรียมดํา
แตยงั ไมแตกชํารุด
๙) ตรวจเปรียบเทียบชนิดของหมึก ชนิดของกระดาษเอกสาร
๑๐) ตรวจพิสูจนรอ งรอยตาง ๆ บนเอกสาร และวัตถุพยานอื่น ๆ เชน
รอยฉีกขาด รอยตัด รอยกด รอยประทับตราตาง ๆ
๑๑) ตรวจพิสูจนเหรียญกษาปณ ธนบัตรปลอม หรือเอกสารหนังสือสําคัญ เชน
หนังสือเดินทาง ประกาศนียบัตร หรือบัตรสําคัญประจําตัว
๑๒) ตรวจรอยตราบนไมของกลางในที่เกิดเหตุ
๑๓) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษา
ของกลาง และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กลุมงานตรวจอาวุธปนและเครื่องกระสุน มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานตรวจขีปนวิธี การตรวจเปรียบเทียบเครื่องกระสุนปน ตรวจชนิดขนาดของอาวุธปน และรองรอยบนวัตถุ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน

๔๕๗
๓) ตรวจหาเขมาปนที่มือศพ และบนสวนตาง ๆ ของรางกายผูตองสงสัย
๔) ตรวจวิเคราะหเนื้อโลหะของกระสุนปน
๕) ตรวจหาวิถีกระสุนปน อํานาจการทะลุทะลวงของกระสุนปน ระยะยิง
บนสิ่งของ และตรวจหารองรอยกระสุนปนที่ปรากฏบนวัตถุวาเปนรอยกระสุนปนหรือไม
๖) ตรวจหาเขมาดินปนภายในลํากลองปน เสื้อผา และวัตถุพยานอื่น ๆ
๗) ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปนและปลอกกระสุนปนวาใชยิงมาจาก
อาวุธปนที่ตองสงสัยหรือไม
๘) ตรวจพิสูจนอาวุธปน ชิ้นสวนของอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วาเปน
อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตามกฎหมายเกีย่ วกับอาวุธปนหรือไม เปนอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน
ตามแบบที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตใหหรือไม
๙) ตรวจพิสจู นชนิด ขนาดของอาวุธปน ชิน้ สวนของอาวุธปน และ
เครื่องกระสุนปน
๑๐) ตรวจสภาพของอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน รอยขูดลบแกไข
เครื่องหมายทะเบียน และเลขหมายประจําปน
๑๑) ตรวจเปรียบเทียบรองรอย ชนิดรอยกด รอยเสียดสี รอยเจาะ รอยเลื่อย
รอยฟน และรอยอื่น ๆ บนวัตถุ ซึ่งเกิดจากเครื่องมือเครื่องใชกับรอยทีท่ ําขึ้นจากเครือ่ งมือเครื่องใชที่ตองสงสัย
เพื่อเปนการยืนยันวาเปนรองรอยที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใชอันเดียวกันหรือไม
๑๒) ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปน ปลอกกระสุนปน ดวยระบบอัตโนมัติ และ
จัดทําฐานขอมูลเก็บไวในเครือ่ งตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปนและปลอกกระสุนปนดวยระบบอัตโนมัติ
๑๓) ควบคุม ตรวจสอบ และบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ทาง
วิทยาศาสตรใหสามารถใชงานไดภายใตมาตรฐานของผูผลิตเครื่องมือแตละชนิด
๑๔) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษา
ของกลาง และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กลุมงานตรวจทางเคมี ฟสิกส มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจ
พิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตา ง ๆ ซึ่งเปนงานตรวจพิสูจนที่ตองใชหลักวิชาทางเคมีและฟสิกส
เชน สารเคมี น้ํามันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง, นาก) รอยขูดลบหมายเลขบนโลหะ มิเตอรไฟฟา อุปกรณ
ไฟฟา กระจก ดิน หิน ทราย เสนใย จับเท็จ สี การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ทีต่ องใชหลักวิชา
ทางเคมีและฟสิกส

๔๕๘
๓) ตรวจพิสูจนการขูดลบแกไขหมายเลขประจํารถและทรัพยสินที่ทําดวย
โลหะ
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

ตรวจพิสูจนชนิดและคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
ตรวจพิสูจนวตั ถุของกลางปลอมปน เชน ทอง เงิน นาก และอัญมณีตาง ๆ
ตรวจพิสูจนของเหลวปลอมปน เชน น้ํามันปลอมปน
ตรวจพิสูจนสารเคมี
ตรวจพิสูจนสี
ตรวจพิสูจนของกลางในคดีเพลิงไหมทางเคมี เชน คราบน้ํามันเชื้อเพลิง

สารเคมีไวไฟ
๑๐) ตรวจพิสูจนของกลางในคดีเพลิงไหมทางฟสิกส เชน สายไฟฟา ฟวส เตารีด
พัดลม และอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ
๑๑) ตรวจพิสูจนการดัดแปลงแกไขมิเตอรไฟฟา และอุปกรณไฟฟา
๑๒) ตรวจพิสูจนบคุ คลดวยเครื่องจับเท็จ
๑๓) ตรวจวิเคราะห ทดสอบ วัสดุและเสนใย
๑๔) ตรวจเปรียบเทียบของกลางตาง ๆ เชน สี กระจก ดิน หิน ทราย เสนใย ฯลฯ
๑๕) ตรวจพิสูจนของกลางอื่น ๆ ทางเคมีและทางฟสิกส
๑๖) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษา
ของกลาง และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
(๖) กลุมงานตรวจยาเสพติด มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน
พยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด แหลงผลิตยาเสพติด และยาพิษ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด
ดานคุณภาพวิเคราะห ปริมาณวิเคราะห ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับยาเสพติด และจัดทําฐานขอมูลเก็บไวในระบบ
เครื่องอัตโนมัติ
๓) รวบรวมของกลางยาเสพติดที่เหลือจากการตรวจพิสูจนสงเก็บรักษา
ที่กระทรวงสาธารณสุข
๔) ตรวจพิสูจนยาพิษหรือสารพิษจากอาหาร เครื่องดื่ม และจากวัตถุอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของในคดีประทุษรายตอชีวิตและรางกายมนุษย
๕) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสจู น รับ – สงของกลาง เก็บรักษา
ของกลาง และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๕๙
(๗) กลุมงานตรวจลายนิ้วมือแฝง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจ
พิสูจนลายนิว้ มือ ฝามือ ฝาเทาแฝง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจลายนิว้ มือแฝงโดยใชวธิ ีการทางวิทยาศาสตร
๓) ตรวจพิสูจนจดุ ลักษณะสําคัญของลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง
๔) ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง กับลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทา
ตัวอยาง เพื่อยืนยันตัวบุคคล
๕) ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาปญหา กับลายนิว้ มือ ฝามือ และ
ฝาเทาตัวอยางในคดีแพงและคดีอาญา
๖) ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือแฝงและลายพิมพนิ้วมือกับฐานขอมูลลายนิ้วมือ
อัตโนมัติ
๗) รวบรวมจัดทําสารบบลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง
๘) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษา
ของกลาง และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) กลุมงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ซึ่งเปนงานตรวจพิสูจนที่ตองใชหลักวิชา
ทางชีววิทยา เชน โลหิต อสุจิ สารพันธุกรรม เสนผม เสนขน การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานตาง ๆ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ทีต่ องใชหลักวิชา
ทางชีววิทยา
๓) ตรวจพิสูจนคราบโลหิตมนุษย
๔) ตรวจพิสูจนคราบอสุจิ
๕) ตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม (DNA)
๖) ตรวจเปรียบเทียบเสนผม เสนขนมนุษย
๗) ตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (DNA)
๘) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษา
ของกลาง และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๖๐
(๙) กลุมงานตรวจพิสูจนอาชญากรรมคอมพิวเตอร มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีเกีย่ วกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสจู นขอ มูลดิจิตอลทีบ่ ันทึกในหนวยบันทึกขอมูลหรือหนวยความจํา
คอมพิวเตอร
๓) ตรวจพิสูจนคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร
๔) ตรวจพิสูจนการตัดตอสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศน
๕) ตรวจพิสูจนเปรียบเทียบรองรอยบนแผนซีดี
๖) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสจู น รับ – สงของกลาง เก็บรักษา
ของกลาง และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑๐) กลุมงานผูเชี่ยวชาญ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ดําเนินการศึกษา คนควา วิจยั และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสจู น
หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนยพิสูจนหลักฐานแตละหนวย
๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือเกีย่ วกับงานการตรวจพิสูจนหลักฐาน
และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนยพิสจู นหลักฐานแตละหนวย
๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑๑) พิสูจนหลักฐานจังหวัด มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่
เกิดเหตุและถายภาพ งานตรวจเปรียบเทียบรองรอยการเฉี่ยวชน งานตรวจพิสูจนยาเสพติดและหลักฐานอืน่ ๆ
และงานทะเบียนประวัติอาชญากร ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแตละจังหวัด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจสถานที่เกิดเหตุและถายภาพในคดีตาง ๆ และเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานของกลางในที่เกิดเหตุ เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบ
๓) ตรวจเปรียบเทียบรองรอยการเฉี่ยวชน
๔) ตรวจพิสจู นพยานหลักฐานและของกลางในคดีทเี่ กีย่ วกับยาเสพติด
ดานคุณภาพวิเคราะห ปริมาณวิเคราะห ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับยาเสพติด และจัดทําฐานขอมูลเก็บไวในระบบ
เครื่องอัตโนมัติ รวมทั้งตรวจพิสูจนพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม
สมุดภาพคนราย บุคคลพนโทษ หมายจับ ทรัพยหาย คนหาย พลัดหลง และงานตรวจสอบประวัติลายพิมพนวิ้ มือ
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๖๑
(ฑ) สถาบันฝกอบรมและวิจัยการพิสูจนหลักฐานตํารวจ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายฝกอบรม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานธุรการ
งานวิชาการ งานจัดฝกอบรม งานบริการการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล และงานพัฒนาการศึกษา
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝาย
๒) ใหคําปรึกษา แนะนําในดานการศึกษาและกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาและ
สงเสริมการศึกษา
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษาตาง ๆ อันเกี่ยวของกับงานวิทยาการ
งานนิติวิทยาศาสตร และงานวิชาการอื่น ๆ ที่สัมพันธกัน
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานภาควิชาการ การบริหารการศึกษา และดําเนินการจัดการ
ฝกอบรม เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแผนการศึกษาอบรมที่กําหนด

๔๖๒
๕) กําหนดระเบียบ ขอบังคับสําหรับผูเขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรตาง ๆ
๖) จัดทําปฏิทินการศึกษา จัดทําคูมือการศึกษา และระเบียบการเรียนการสอน
รวบรวมประวัติครู อาจารย เพื่อแจงหนวยที่เกี่ยวของทราบ และดําเนินการเกีย่ วกับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
๗) จัดที่พักสําหรับผูเขารับการศึกษาอบรม ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลระหวาง
ฝกอบรม
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการลา การออกใบรับรอง จัดทําใบรายงานการศึกษาและ
ใบรับรองคุณวุฒิ การแจงผลการศึกษา จัดทําวุฒิบัตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
๙) รวบรวมและจัดพิมพระเบียบ ขอบังคับวาดวยการศึกษาพรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณ
๑๐) จัดทําตารางสอนและปฏิทินการศึกษา ตารางสอบ หองเรียน สถานที่ฝกอบรม
๑๑) ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการศึกษาอบรมใหเหมาะสมทันสมัยในการ
พัฒนาสมรรถภาพและขีดความสามารถของขาราชการตํารวจในงานวิทยาการและงานนิติวิทยาศาสตร
ทุกระดับเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๒) ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการศึกษาอบรม และใหความรูเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการพิสจู นเอกลักษณบุคคล กรณีประสบภัยพิบตั ิ หรือสูญหาย ตามมาตรฐานสากลระหวางประเทศ
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานวิชาการ การศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาตาง ๆ
อันเกี่ยวของกับงานวิทยาการ งานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ และงานวิชาการอื่น ๆ ที่สัมพันธกัน
๑๔) ตรวจสอบ กลัน่ กรอง และพิจารณาการกําหนดตัวบุคคลและจํานวนผูท รงคุณวุฒิ
ใหเหมาะสมทีจ่ ะแตงตั้งเปนครู อาจารยสอนในวิชาตาง ๆ
๑๕) วางแผนเกี่ยวกับการบริหารงานทางวิชาการของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
ประสานงานการศึกษาและฝกอบรมกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
๑๖) ดําเนินการจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนวิทยากรในการฝกอบรมกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อสงเสริมใหเกิดการประสานงานรวมกันระหวางหนวย
๑๗) ดําเนินการรับผิดชอบออกแบบและจัดทําแบบทดสอบความรูของผูเขารับ
การฝกอบรม จัดทําและปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตํารา วิชาการตาง ๆ ใหเหมาะสมทันสมัยอยูเสมอ
๑๘) จัดแผนการศึกษาและหลักสูตรใหมีองคประกอบและสัดสวนที่เหมาะสมสอดคลอง
กับหลักสูตรและผูเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ
๑๙) สรางและเพิ่มพูนทรัพยากรใหมีความรูความสามารถในการบริหารและดําเนินงาน
ใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายและนโยบายทีว่ างไว
๒๐) ติดตอประสานงานกับครู อาจารย และผูบรรยาย เพื่อใหการเรียนการสอนและ
การฝกอบรมเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

๔๖๓
๒๑) กําหนดความตองการอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหเพียงพอและเหมาะสม
รวมทั้งจัดอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณ
การศึกษาและเทคโนโลยีใหใชงานไดตลอดเวลา
๒๒) ติดตอประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น เพื่อความรวมมือ
เกี่ยวกับการผลิต การดําเนินการ และการใชโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ประกอบการศึกษา หรือตามความตองการ
ของคณาจารยและผูเขารับการอบรม
๒๓) เตรียมพิธีเปด – ปดการอบรมหลักสูตรตาง ๆ เตรียมการศึกษา และดูงานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ จัดเตรียมเอกสารที่จําเปนตองใชประกอบการเรียนการสอน
๒๔) ประสานงานและรวมมือกับงานวิชาการ จัดผูควบคุมการสอบ และอํานวยความ
สะดวกในการสอบ
๒๕) จัดทําแบบทดสอบความรูเพื่อวัดผลการศึกษาในทุกหลักสูตร พัฒนาและจัดทํา
ธนาคารขอสอบ
๒๖) จัดทําทะเบียนทําเนียบผูเขารับการศึกษาอบรม ตลอดจนขอมูลผลการประเมินผล
การศึกษาอบรม เพื่อประโยชนในการตรวจสอบศึกษา วิเคราะห วิจัย
๒๗) วัดผลการศึกษาตามหลักสูตร กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการศึกษา
เพื่อนําไปปรับปรุงนโยบายการศึกษาฝกอบรมใหเหมาะสม
๒๘) ประสานงานกําหนดมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูปฏิบัติงานและผูเขารับการ
ฝกอบรมเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
๒๙) ประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก ทั้งหนวยงานราชการและ
เอกชน เพื่อประโยชนแกการศึกษาอบรม
๓๐) รวมมือกับกลุมงานผูเชี่ยวชาญในการวางระบบมาตรฐานงานตรวจพิสูจน
วิทยาการตํารวจทุกดาน ใหทันสมัยตามมาตรฐานสากลและควบคุมใหเปนไปตามกําหนด
๓๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายพัฒนา มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการวิจยั
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ วางพื้นฐานเพื่อพัฒนางานวิจัยนิติวิทยาศาสตร การริเริ่ม จัดทํา และ
ดําเนินการโครงการวิจยั งานนิติวิทยาศาสตรดานตาง ๆ รวมถึงการบริการขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑสินคา
เพื่อการตรวจพิสูจน งานหองสมุดทางคดี โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝาย
๒) สงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนางานวิทยาการและงานนิติวิทยาศาสตร ใหมี
ประสิทธิภาพในการตรวจพิสจู นยืนยันการกระทําผิด หรือยืนยันตัวผูก ระทําความผิด หรือยืนยันบุคคลสูญหาย

๔๖๔
๓) พัฒนาระบบบริหารการวิจยั งานนิติวิทยาศาสตรของสํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจ วางพื้นฐานเพื่อพัฒนางานวิจัยและพัฒนาระบบการวิจัยงานนิติวิทยาศาสตรของสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ
๔) ริเริ่ม จัดทํา และดําเนินโครงการวิจยั งานนิติวิทยาศาสตรดานตาง ๆ ไดแก
งานวิจยั อัคคีภยั งานวิจัยจราจร งานวิจยั ทางชีวภาพ งานวิจยั ทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ใหสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถงานนิติวิทยาศาสตรใหทนั สมัย
ตามมาตรฐานสากล
๕) ดําเนินการวิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
เชน การวิเคราะห วิจยั เกีย่ วกับหลักสูตรหรือการเรียนการสอน ใหคําปรึกษา แนะนํา วิเคราะห วิจยั
การปฏิบัติงานของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ตลอดจนการวิจยั ทางการศึกษารวมกับคณาจารย
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๖) รวบรวมขอมูลรายงานการวิเคราะห วิจัย ที่อาจารยหรือบุคคลอื่นหรือหนวยงานอื่น
ไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาทางวิชาการของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ รวมทั้ง
เผยแพรผลงานการวิเคราะห วิจยั นัน้ ๆ และขาวสารทางวิชาการแกหนวยงานที่เกีย่ วของ
๗) เก็บรวบรวมสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย รวมทั้งการรวบรวมและเก็บรักษา
เอกสาร ตํารา หรือวัสดุตาง ๆ ที่เปนแหลงวิทยาการที่สงเสริมการศึกษาคนควาวิจัย
๘) รวมกับกลุมงานผูเชี่ยวชาญในการวางแผน เสนอแนะ และดําเนินการพัฒนาระบบ
การศึกษาของสํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจ ซึ่งไดแกหลักสูตรการเรียนการสอน โครงสราง ระเบียบปฏิบัติ
และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา
๙) ใหคําปรึกษา แนะนํา และดําเนินการทางการศึกษารวมกับคณาจารยหรือ
หนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของ ในการพัฒนาหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนที่อยูในความรับผิดชอบของคณาจารย
หรือหนวยงานอื่น ๆ
๑๐) ใหบริการขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาเพื่อการตรวจพิสูจน
๑๑) นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไวในสารบบและขอมูล หรือภาพถายจากการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ หรือผลการตรวจพิสูจนคดีตาง ๆ มาศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อการพัฒนางานนิตวิ ิทยาศาสตร
๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายปกครอง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครอง บังคับบัญชา และให
คําปรึกษา แนะนําแกผูเขารับการฝกอบรมทุกหลักสูตร ในสถาบันฝกอบรมและวิจัยการพิสูจนหลักฐานตํารวจ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝาย
๒) งานปกครองบังคับบัญชาผูเขารับการอบรม

๔๖๕
๓) ดูแลผูเขารับการอบรมในดานความประพฤติ ระเบียบ วินัย คําสั่ง ตลอดจน
ขอบังคับตาง ๆ ของสถาบันฝกอบรมและวิจัยการพิสูจนหลักฐานตํารวจ ใหเปนผูอยูในระเบียบวินยั อันดี
๔) งานใหคําปรึกษา แนะนําในการประพฤติปฏิบัติตน การวางตน การแกไขปญหา
ขอขัดของ ตลอดจนติดตอประสานงานกับผูปกครอง ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่เกี่ยวของในการปกครอง
ดูแลเอาใจใสความเปนอยูและชีวิตสวนตัวของนักเรียนอบรม
๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กลุมงานมาตรฐาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดแผน ควบคุม
มาตรฐานการปฏิบัติงานนิตวิ ิทยาศาสตร มาตรฐานการศึกษาฝกอบรม มาตรฐานตําแหนง มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และมาตรฐานเครื่องมือวิทยาศาสตร ตลอดจนควบคุมจรรยาบรรณของผูตรวจพิสูจน
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของกลุมงาน
๒) งานเกีย่ วกับการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร
๓) งานเกีย่ วกับการกําหนดมาตรฐานการศึกษาฝกอบรม
๔) งานเกีย่ วกับการกําหนดมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๕) งานเกีย่ วกับการกําหนดมาตรฐานเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยกําหนดความ
ตองการ (กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ) เครื่องมือวิทยาศาสตรและอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวกับการ
ตรวจพิสูจน
๖) งานเกีย่ วกับการประเมินผลการพัฒนาการศึกษา ฝกอบรม
๗) งานเกีย่ วกับการทําสถิติการเรียนการสอนและการวัดผล
๘) งานเกีย่ วกับการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมตาง ๆ
๙) งานเกีย่ วกับการปรับปรุงวิชาและเนื้อหาวิชาที่ใชในหลักสูตรการฝกอบรมตาง ๆ
๑๐) งานเกีย่ วกับการปรับปรุงและแกไขเพิ่มเติมตําราวิชาการตาง ๆ ใหเหมาะสมและ
ทันสมัย
๑๑) งานเกีย่ วกับการศึกษา วิเคราะห วิจยั ปญหาขอบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการตํารวจ เพื่อปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑๒) งานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบตั ิงานตรวจพิสูจนและทีเ่ กีย่ วของกับการฝกอบรม
๑๓) กําหนดมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตรดานตาง ๆ รวมกับ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของใหเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งจัดทําทะเบียนและควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด

๔๖๖
๑๔) รวมกับงานที่เกี่ยวของจัดทําคูมือและกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
นิติวิทยาศาสตร งานตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร งานตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล และงานวิทยาการอื่น ๆ
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อใชอางอิงและเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานนั้น ๆ
๑๕) ควบคุมจรรยาบรรณของผูตรวจพิสูจน
๑๖) งานเกีย่ วกับการใหบริการทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ และสังคม
๑๗) งานเกีย่ วกับการพัฒนาการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมให
ผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท ี่เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม
๑๘) งานเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอบรมของทุกหลักสูตรทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก
๑๙) งานเกีย่ วกับการประเมินผลการจัดการฝกอบรม เพื่อใหมกี ารตรวจสอบคุณภาพของ
สถาบันฝกอบรมและวิจยั การพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๒๐) งานเกีย่ วกับการประมวลผลและฐานขอมูล
๒๑) งานเกีย่ วกับการตรวจสอบและติดตามผลการฝกอบรม
๒๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) กลุมงานผูเชี่ยวชาญ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการภาควิชาการ
งานหองปฏิบัติการ งานสอนวิชาตาง ๆ ของภาควิชาการตามหลักสูตร จัดทําโปรแกรมการศึกษาหรือ
หลักสูตร สรรหาครู อาจารยผูสอน และวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณสูงในเชิงวิชาการและวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของตามกระบวนวิชามาเปนอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ และวิทยากร รวมถึงการผลิตตํารา คําสอน
และเอกสารทางวิชาการ ตลอดจนการศึกษา คนควา วิจยั และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสจู น
หลักฐานและงานทะเบียนประวัติอาชญากร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) รับผิดชอบสอนและใหความรูทางดานวิชาการแกผูเขารับการศึกษาอบรมใน
หลักสูตรตาง ๆ
๒) จัดทําแผนการศึกษาและหลักสูตรใหมีองคประกอบและสัดสวนที่เหมาะสมตามหลัก
วิชาการ และสอดคลองกับงานนิติวิทยาศาสตรตามหลักมาตรฐานสากล
๓) กําหนดมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตรทางดานตาง ๆ
รวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของใหเปนไปตามาตรฐานสากล จัดทําทะเบียนและควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
๔) รวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของจัดทําคูมือ และกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
นิติวิทยาศาสตร งานตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร งานตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล และงานวิทยาการอื่น
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อใชอางอิงและเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานนั้น ๆ

๔๖๗
๕) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาโครงการตาง ๆ เกี่ยวกับงานนิติวิทยาศาสตร
งานตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร งานตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล และงานวิทยาการอื่นที่เกี่ยวเนือ่ งใหมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
๖) วางแผน เสนอแนะ และดําเนินการพัฒนาระบบการศึกษาของสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ ซึ่งไดแกหลักสูตรการเรียนการสอน โครงสราง ระเบียบปฏิบัติ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา
๗) ใหคําแนะนํา ปรึกษา ตอบขอหารือ รวมถึงการเปนวิทยากรในฐานะผูเชี่ยวชาญ
ในงานนิติวิทยาศาสตร งานตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร งานตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล และงานวิทยาการ
แกขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจ และหนวยงานอื่น ๆ
๘) ดําเนินการรวบรวม จัดทําสารบบ และบันทึกขอมูล หรือภาพถายจากการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ หรือผลการตรวจพิสูจนคดีตาง ๆ ที่สําคัญหรือเปนที่สนใจของประชาชน โดยจําแนกเปน
หมวดหมูสําหรับการสืบหา คนควา อางอิง เปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฒ) กลุมงานพิสูจนเอกลักษณบุคคล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน
เอกลักษณบุคคลและสงกลับในกรณีเหตุภัยพิบตั ิหรือเหตุพิเศษอยางอื่น เพื่อสนับสนุนงานอํานวยความ
ยุติธรรม โดยประสานขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญดานการตรวจในสาขาตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งอํานวยการและสนับสนุนการฝกอบรมดานเทคนิค
วิธี และการชวยเหลือผูประสบภัยเมื่อมีเหตุพิเศษอื่น โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานกําลังพล งานการเงินและพัสดุ ของกลุมงาน
๒) งานประชาสัมพันธ
๓) งานฝกอบรม และการวางแผนชวยเหลือผูประสบภัย
๔) การประสานงานทั้งกิจกรรมของกลุมงาน ภายในและตางประเทศ เชน ฝายปกครอง
องคการตํารวจสากล พนักงานสอบสวน เปนตน
๕) บริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ วางแนวเขตรับผิดชอบบริเวณสถานที่เกิดเหตุ อันเกิดจาก
เหตุภยั พิบัตแิ ละเหตุพิเศษอยางอื่น
๖) ดูแลแนวเขตรับผิดชอบเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย ปองกันการโจรกรรมหรือทําลาย
หลักฐาน
๗) ประสานงานและรวมปฏิบัติงานกับฝายตาง ๆ ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน เพื่อ
ประโยชนในการชวยเหลือผูประสบภัย
๘) ปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาในการที่เปนประโยชนในภารกิจชวยเหลือผูประสบภัย
๙) บริหารจัดการขอมูลผูเสียชีวิต เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับศพ
๑๐) เก็บรวบรวมขอมูลที่ตรวจพิสูจนจากศพ (Post Mortem – PM)

๔๖๘
๑๑) รวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกศพ
๑๒) ออกประกาศและสืบหาญาติคนตายที่ไมทราบชื่อ (ศพนิรนาม)
๑๓) งานจัดทําและจัดเก็บเขาระบบขอมูลคนตายไมทราบชื่อ
๑๔) งานตรวจสอบและแจงผลขอมูล ตลอดจนงานรวบรวมจัดทําสถิติขอมูล
๑๕) บริหารจัดการขอมูลผูสูญหาย เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูสูญหาย
(Ante Mortem – AM)
๑๖) รวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกผูสูญหาย
๑๗) ออกประกาศสืบหาผูสูญหาย พลัดหลง
๑๘) สืบหาญาติผูสูญหาย หรือแหลงขอมูลที่เปนประโยชนแกผูสูญหาย
๑๙) งานจัดทําและจัดเก็บเขาระบบขอมูลผูสูญหาย พลัดหลง
๒๐) ตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล ประสานงานและเชิญคณะแพทย ทันตแพทย ผูเชี่ยวชาญ
ดานลายพิมพนิ้วมือและผูเชีย่ วชาญในสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมกันตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล
๒๑) รับผิดชอบ รวบรวม เก็บเอกสารการตรวจพิสูจนในดานตาง ๆ เปนเลขานุการในการ
ประชุมของคณะกรรมการในการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล
๒๒) รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจพิสูจนเอกลักษณบคุ คล
กอนสงมอบศพ
๒๓) งานสงคืนศพและทรัพยสนิ ของผูตาย
๒๔) งานสนับสนุนการฝกอบรมดานการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล
๒๕) จัดทําระบบฐานขอมูล บันทึกขอมูลและประมวลผล วางระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๒๖) รับผิดชอบและประสานขอมูลในสวนการตรวจเปรียบเทียบ (Matching)
๒๗) จัดเตรียมแผนการวางระบบเครือขายในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งประสานงานดาน
สารสนเทศกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
๒๘) รับผิดชอบการทําระบบประมวลผลใหกับกลุมงานพิสูจนเอกลักษณบคุ คลและ
การสงกลับในภาวะปกติ
๒๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๓๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ณ) ศูนยขอมูลวัตถุระเบิด มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนดานขอมูลวิชาการ เครื่องมือ
อุปกรณ และเจาหนาทีด่ านการตรวจพิสูจน รวมทั้งดําเนินการฝกอบรมในสวนที่เกีย่ วของกับวัตถุระเบิดใหกับ
หนวยปฏิบัติการในพื้นที่ ตลอดจนเปนศูนยกลางในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติในการสืบสวนสอบสวน การปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับวัตถุระเบิด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๔๖๙
๑)
๒)
๓)
๔)
๔)

งานธุรการ งานกําลังพล งานการเงินและพัสดุ ของศูนย
งานประชาสัมพันธ
ประสานขอมูลและการปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
เปนเจาหนาทีด่ ําเนินการจัดการสัมมนาและการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับวัตถุระเบิด
จัดทําฐานขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล ความรู เหตุการณ และบุคคลที่เกี่ยวของกับ

วัตถุระเบิด
๕) บันทึกขอมูลและประมวลผล วางระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๖) การเชื่อมตอขอมูลกับศูนยขอ มูลวัตถุระเบิดระหวางประเทศ รวมทั้งประสานงาน
ดานสารสนเทศกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๗) ดําเนินงานระบบติดตอสื่อสาร การควบคุม สั่งการ สืบสวน คนควาหาขาวระหวาง
ชุดปฏิบัติการเก็บกูทําลายและพิสูจนวัตถุระเบิดประจําภาค และศูนยขอ มูลวัตถุระเบิด
๘) การวิจยั พัฒนา ซอมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชทางเทคนิคดานการสื่อสาร
๙) การสนับสนุนชุดเก็บกูแ ละทําลายวัตถุระเบิดของหนวยงานตาง ๆ เฉพาะกรณีที่มี
ลักษณะพิเศษ ซึ่งเจาหนาที่เก็บกูและทําลายวัตถุระเบิดในพื้นที่ไมมีความชํานาญในเทคโนโลยีหรือรูปแบบของ
วัตถุระเบิดดังกลาว
๑๐) ดําเนินการฝกอบรมการเก็บกู ทําลาย และพิสูจนทราบวัตถุระเบิด
๑๑) ตรวจพิสูจนและวิเคราะหวตั ถุระเบิด การเก็บชิ้นสวนวัตถุพยาน ตรวจพิสูจนชิ้นสวน
วัตถุระเบิด และตรวจหารองรอยอื่น ๆ
๑๒) ศึกษา วิเคราะหเพือ่ หาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ หาแนวทางปองกันและปราบปราม
ตลอดจนการควบคุมการผลิต การใช การจําหนาย การนําเขา และอื่น ๆ
๑๓) ศึกษา วิเคราะหการปองกันมิใหเกิดการระเบิดจากการลอบวางระเบิดของผูกอการราย
ตลอดจนยุทธวิธีของผูกอการราย
๑๔) ตรวจพิสจู นเปรียบเทียบชนิดและประเภทจากวัตถุระเบิดของผูกอการราย
๑๕) จัดทําฐานขอมูลชนิดและประเภทวัตถุระเบิดที่เกิดขึ้นทัว่ ประเทศ สามารถโยงเครือขาย
กลุมผูกอการราย
๑๖) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของ
๑๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของหรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
๑๘) งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

