
ระเบียบส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 
ว่ำดว้ยศนูย์ประสำนข่ำวกรองแห่งชำติ  พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรให้จัดตั้งศูนย์ประสำนข่ำวกรองแห่งชำติในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค   
เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนกิจกำรข่ำวกรอง  กำรต่อต้ำนข่ำวกรอง  และกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยฝ่ำยพลเรือน  ร่วมกับหน่วยข่ำวกรองอื่นภำยในประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรข่ำวกรองของรัฐบำลได้อย่ำงรวดเร็ว  ทันเวลำ  รวมทั้งเพ่ือให้
สำมำรถระดมทรัพยำกรในกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรข่ำวภำครัฐและภำคประชำชน  ในส่วนกลำง  และ
ส่วนภูมิภำคได้อย่ำงเข้มแข็ง  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๒  มำตรำ  ๑๓  มำตรำ  ๑๔  และ
มำตรำ  ๑๕  แห่งพระรำชบัญญัติข่ำวกรองแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติว่ำด้วยศูนย์ประสำนข่ำวกรองแห่งชำติ  
พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ผู้ปฏิบัติงำน”  หมำยควำมว่ำ  ผอ.ศป.ข.  รอง  ผอ.ศป.ข.  ที่ปรึกษำ  ศป.ข.  ผอ.ศป.ข.  ภำค  

ผอ.สนง.ศป.ข.  กลำง  ผู้เชี่ยวชำญ  ข้ำรำชกำร  พนักงำนรำชกำร  ลูกจ้ำง  ที่ปฏิบัติงำนทั้งในลักษณะ
ประจ ำหรือชั่วครำว  หรือผู้ประสำนงำน  ใน  ศป.ข.  และ  ศป.ข.  ภำค 

“ศป.ข.”  หมำยควำมว่ำ  ศูนย์ประสำนข่ำวกรองแห่งชำติ 
“ศป.ข.  ภำค”  หมำยควำมว่ำ    ศูนย์ประสำนข่ำวกรองแห่งชำติภำค 
“ผู้อ ำนวยกำร”  หมำยควำมว่ำ    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ   
“ผอ.ศป.ข.”  หมำยควำมวำ่    ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนข่ำวกรองแห่งชำติ   
“ผอ.ศป.ข.  ภำค”  หมำยควำมว่ำ    ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนข่ำวกรองแห่งชำติภำค   
“ผอ.สนง.ศป.ข.  กลำง”  หมำยควำมว่ำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศูนย์ประสำนข่ำวกรอง

แห่งชำติกลำง   
ข้อ 4 ให้ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ  จัดให้มีกำรบริหำรจัดกำร  และก ำหนดกรอบก ำลังพล

ของ  ศป.ข.  และ  ศป.ข.  ภำค  ให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมจ ำเป็นของสถำนกำรณ์ 
ข้อ 5 ศป.ข.  มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
(๑) ผอ.ศป.ข.  ซึ่งผู้อ ำนวยกำรแต่งตั้งจำกรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติที่ได้รับ

มอบหมำย 
(๒) รอง  ผอ.ศป.ข.  ซึ่งผู้อ ำนวยกำรแต่งตั้งจำกที่ปรึกษำส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติขึ้นไป  และ

รองผู้บัญชำกำรจำกหน่วยงำนทหำรและต ำรวจ  ตำมที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรนั้น ๆ  มอบหมำย  จ ำนวน 
ไม่เกิน  3  คน   

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



(๓) คณะที่ปรึกษำ  ศป.ข.  ประกอบด้วย  หัวหน้ำ  หรือรองหัวหน้ำหรือผู้แทนส่วนรำชกำร  
จำกหน่วยข่ำวหลัก  หน่วยงำนควำมมั่นคง  และส่วนรำชกำรอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้อง  และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำครัฐ  
ภำคเอกชน  และภำคประชำชน  ตำมควำมเหมำะสมจ ำเป็น 

(๔) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำรต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  จำกหน่วยงำนในประชำคมข่ำวกรอง 
ตำมควำมเหมำะสมจ ำเป็น 

(5) ผอ.สนง.ศป.ข.  กลำง  ซึ่งผู้อ ำนวยกำรแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในส ำนักข่ำวกรอง 
แห่งชำติ 

(6) สนง.ศป.ข.  กลำง  ประกอบด้วยส่วนอ ำนวยกำร  ส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรข่ำว  และส่วนอ ำนวยกำรข่ำวและประสำนเครือข่ำย   

(7) ศป.ข.  ภำค  ๑ - ๕  ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรประกำศก ำหนด   
ข้อ 6 ศป.ข.  มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 
(๑) ติดตำม  ประเมิน  และวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง  รวมทั้งรำยงำนข่ำวประจ ำวัน  ข่ำวเร่งด่วน  ข่ำวเฉพำะกรณี  และรำยงำนกำรแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้ำที่เกีย่วข้องกับควำมมั่นคงตอ่นำยกรัฐมนตร ี สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ  และผู้อ ำนวยกำร  
ตลอดจนกระจำยข่ำวไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

(๒) เฝ้ำระวังภัยคุกคำมควำมมั่นคงปลอดภัย  ทั้งในภำวะปกติและช่วงที่มีสถำนกำรณ์   
หรือช่วงเทศกำลส ำคัญ ๆ  พระรำชพิธี  และกำรประชุมหรืองำนพิธีกำรส ำคัญของรัฐ  เพ่ือสนับสนุน 
กำรป้องกันหรือแก้ไขสถำนกำรณ์ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ฉุกเฉินหรือรุนแรงเกิดขึ้ น  และปฏิบัติต่อเนื่อง 
จนสิ้นสุดสถำนกำรณ์นั้น 

(๓) ให้ควำมรู้และประสำนควำมรว่มมอืด้ำนกำรข่ำวกับภำครฐั  ภำคเอกชนและภำคประชำชน  
ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 

(๔) รำยงำนสถำนกำรณ์และผลกำรปฏิบัติงำนโดยรวม  ปัญหำและอุปสรรคในกำรท ำงำนของ  
ศป.ข.  ตำมระยะเวลำที่ผู้อ ำนวยกำรก ำหนด  ต่อนำยกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย  
และผู้อ ำนวยกำร 

(๕) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่นำยกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย  สภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ  หรือผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 

ข้อ 7 ผอ.ศป.ข.  มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 
(๑) รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของ  ศป.ข.  ให้บรรลุผล  

ตำมภำรกิจหน้ำที่  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยข่ำวกรองแห่งชำติและตำมระเบียบนี้ 
(๒) แต่งตั้ง  รอง  ผอ.ศป.ข.  ภำค  ๑ - ๕  ที่ปรึกษำ  ผู้เชี่ยวชำญ  รวมทั้งผู้ปฏิบัติงำนของ  ศป.ข.  

และ  ศป.ข.  ภำค  ๑ - ๕  โดยควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำร   

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



(๓) แต่งตั้งคณะท ำงำนและจัดตั้งศูนย์ข่ำวร่วมเฉพำะกิจได้ตำมควำมเหมำะสมจ ำเป็น   
เพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของ  ศป.ข.  และ  ศป.ข.  ภำค  ๑ - ๕  โดยควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำร 

(๔) ประสำนงำนกับหน่วยข่ำว  ส่วนรำชกำร  และองค์กรอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง   
ในกำรขอทรำบหรือตรวจสอบข้อมูลข่ำวกรอง  และขอควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ  ศป.ข. 

(๕) เชิญผู้แทนของหน่วยข่ำว  ส่วนรำชกำร  องค์กรอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องมำร่วมประชุม  
ปรึกษำหำรือ  ให้ข้อมูลข่ำวสำร  ให้ข้อคิดเห็น  และพิจำรณำปัญหำเฉพำะเรื่องได้ตำมควำมจ ำเป็น 

(๖) รำยงำนสถำนกำรณ์  และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนโดยรวม  ปัญหำและอุปสรรคในกำร
ท ำงำนของ  ศป.ข.  และ  ศป.ข.  ภำค  ตำมห้วงเวลำที่เหมำะสม  เสนอต่อผู้อ ำนวยกำร  หรือรัฐมนตรี  
ที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย  และนำยกรัฐมนตรี 

ข้อ 8 ศป.ข.  ภำค  ๑ - ๕  มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
(๑) ผอ.ศป.ข.  ภำค  1 - 5  ซึ่งผู้อ ำนวยกำรแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในส ำนัก 

ข่ำวกรองแห่งชำติ 
(๒) รอง  ผอ.ศป.ข.  ภำค  ๑ - ๕  ภำคละไม่เกิน  ๓  คน  จำกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

ในส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ  ผู้แทนจำกหน่วยงำนทหำร  ต ำรวจ  และฝ่ำยพลเรือน  ตำมควำมเหมำะสม
จ ำเป็นของแต่ละพื้นที่ 

(๓) ที่ปรึกษำ  ศป.ข.  ภำค  ๑ - ๕  จำกภำครัฐ  ภำคเอกชน  และประชำชน  ตำมควำม
เหมำะสมจ ำเป็น   

(๔) ส ำนักงำน  ศป.ข.  ภำค  ประกอบด้วยฝ่ำยอ ำนวยกำรข่ำว  ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และฐำนข้อมูลด้ำนกำรข่ำว  และฝ่ำยประสำนเครือข่ำยกำรข่ำวในพ้ืนที่   

ข้อ 9 ศป.ข.ภำค  ๑ - ๕  มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 
(๑) เป็นศูนย์กลำงประสำนกำรด ำเนินงำนข่ำวกรองกับหน่วยงำนกำรข่ำวและส่วนรำชกำร  

ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  ให้เป็นไปตำมนโยบำยข่ำวกรองแห่งชำติ  และตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยจำก
นำยกรัฐมนตรี  สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ  ผู้อ ำนวยกำร  และ  ผอ.ศป.ข.    

(๒) ติดตำม  ประเมิน  และวิเครำะห์สถำนกำรณ์ในพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบโดยเฉพำะพ้ืนที่
ชำยแดนอย่ำงต่อเนือ่ง  และผลิตรำยงำนสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  รำยงำนข่ำวกรองยุทธศำสตร์  รำยงำนขำ่ว 
เฉพำะกรณี  และรำยงำนกำรแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคง  เสนอต่อผู้ใช้ข่ำว  
และหน่วยปฏิบัติในพื้นที่  และผู้ใช้ข่ำวในส่วนกลำง 

(๓) เฝ้ำระวังภัยคุกคำมควำมมั่นคงปลอดภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ทั้งในภำวะปกติและ 
ช่วงที่มีสถำนกำรณ์หรือช่วงเทศกำลส ำคัญ  พระรำชพิธี  กำรประชุมหรืองำนพิธีกำร  ส ำคัญของรัฐ   
เพื่อสนับสนุนกำรป้องกันหรือกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ฉุกเฉินรุนแรงเกิดขึ้น  และปฏิบตัิ
ต่อเนื่องจนสิ้นสุดสถำนกำรณ์ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



(๔) ให้ควำมรู้และประสำนควำมร่วมมือด้ำนกำรข่ำวจำกภำครัฐ  ภำคประชำชน  และ
ภำคเอกชนในพ้ืนที่ 

(๕) ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำร  หรือ  ผอ.ศป.ข.   
ข้อ ๑0 ผอ.ศป.ข.ภำค  ๑ - ๕  มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 
(๑) รับผิดชอบบริหำรจัดกำร  และก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของ  ศป.ข.ภำค  ตำมที่ได้รับ

มอบหมำย 
(๒) ประสำนงำนด้ำนกำรข่ำวกับหน่วยข่ำว  หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง  ส่วนรำชกำรอื่น  ๆ  

และองค์กรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่   
(๓) ประสำนกำรตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำร  ข่ำวกรอง  เพ่ือให้กำรรำยงำนข่ำวและกำรประเมิน

สถำนกำรณ์ในพื้นที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   
(๔) ประสำนขอกำรสนับสนุนด้ำนกำรข่ำวจำกประชำคมข่ำวกรองในพ้ืนที่  และกำรด ำเนิน

มำตรกำรทำงกำรข่ำว  เพ่ือกำรป้องกัน  หรือกำรแก้ไขปัญหำหรือสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่  หรือลด 
ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น 

(๕) เชิญผู้แทนของหน่วยงำน  ส่วนรำชกำร  และองค์กรต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  มำร่วมพิจำรณำ
ปัญหำเฉพำะเรื่องได้ตำมควำมจ ำเป็น  เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ  ศป.ข.  ภำค  ๑ - ๕   

(๖) บรรยำยสรุป  หรือจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอต่อ  
ผอ.ศป.ข.  และผู้อ ำนวยกำร  ตำมห้วงเวลำที่เหมำะสม  หรือเมื่อมีเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

(๗) ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำร  หรือ  ผอ.ศป.ข. 
ข้อ ๑1 ที่ปรึกษำ  ศป.ข.  และที่ปรึกษำ  ศป.ข.ภำค  ๑ - ๕  มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 
(๑) ให้ค ำปรึกษำ  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ  แก่  ผอ.ศป.ข.  และ  ผอ.ศป.ข.  ภำค  ๑ - ๕  

เกี่ยวกับสถำนกำรณ์  หรือเหตุกำรณ์ในพ้ืนที่  ที่อำจกระทบต่อผลประโยชนข์องชำต ิ ควำมมั่นคงของชำติ  
และควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ  ตลอดจนแนวทำงในกำรปฏิบัติกำรข่ำวกรองของหน่วยข่ำว  
ในพ้ืนที่  และกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ 

(๒) ประสำนแจ้งให้หน่วยต้นสังกัดสั่งก ำลังพลของหน่วยในควำมรับผิดชอบร่วมสนับสนุน 
กำรด ำเนินงำน  หรือร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ  ตำมที่  ผอ.ศป.ข.  และ  ผอ.ศป.ข.  ภำค  ๑ - ๕  ร้องขอ 

ข้อ ๑2 ผอ.ศป.ข.  อำจขอให้หน่วยข่ำวและส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง  ตำมผนวก  ก  แนบท้ำย
ระเบียบนี้  แต่งตั้งหรือมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  หรือมีประสบกำรณ์ในงำนด้ำน  
กำรข่ำวกรองและต่อต้ำนข่ำวกรอง  ท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนหลักของหน่วยกับ  ศป.ข.  และ  ศป.ข.  ภำค   

ข้อ ๑3 ให้ผู้ปฏิบัติงำน  ใน  ศป.ข.  และ  ศป.ข.  ภำค  มีสิทธิได้รับเงินเดือน  เ งินประจ ำ
ต ำแหน่งเงินเพ่ิม  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น  ส่วนสิทธิประโยชน์อื่นให้เป็นไปตำมที่คณะรัฐมนตรี  
นำยกรัฐมนตรี  หรือผู้อ ำนวยกำรก ำหนด   

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑4 กำรแต่งตั้ง  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง  และวิธีกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนใน  ศป.ข.  
และ  ศป.ข.  ภำค  นอกจำกที่ก ำหนดในระเบียบนี้ให้เป็นไปตำมประกำศ  หรือค ำสั่ง  ที่ผู้อ ำนวยกำรก ำหนด 

ข้อ 15 ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ  รักษำกำรตำมระเบียบนี้  และให้มีอ ำนำจ
ตีควำมหรือวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  24  ตลุำคม  พ.ศ.  ๒๕62 

อนุกูล  เจิมมงคล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อหน่วยข่าวและส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้องในประชาคมข่าวกรองตาม 

ประกอบระเบยีบสํานกัข่าวกรองแห่งชาต ิ
ว่าด้วยศูนย์ประสานขา่วกรองแห่งชาติ พ.ศ.2562 

____________________________________________________________ 
 
 1. สํานักนายกรัฐมนตร ี
     1.1 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ** 
     1.2 ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ 
     1.3 สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ** 
      1.4 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ * 
     1.5 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ** 

            2. กระทรวงกลาโหม 
      2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม * 
                2.2 กองบัญชาการกองทัพไทย 
                      2.2.1 กรมข่าวทหาร ** 
                      2.2.2 ศูนย์รักษาความปลอดภัย ** 
                      2.2.3 กรมกิจการชายแดนทหาร ** 
                      2.2.4 กรมแผนที่ทหาร * 
                      2.2.5 ศูนย์อํานวยการร่วม * 
       2.3 กองทัพบก 
                       2.3.1 กรมข่าวทหารบก ** 
                       2.3.2 หน่วยข่าวกรองทางทหาร **  
                       2.3.3 ศนูย์ปฏิบัติการกองทัพบก * 
          2.4 กองทัพเรือ 
                       2.4.1 กรมข่าวทหารเรือ ** 
                       2.4.2 ศนูย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ * 
        2.5 กองทัพอากาศ 
                       2.5.1 กรมข่าวทหารอากาศ ** 
                       2.5.2 กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ * 
                       2.5.3 ศนูย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ * 
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  3. กระทรวงการคลัง 
     3.1 กรมศุลกากร * 
     3.2 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง * 

   4. กระทรวงการต่างประเทศ ** 

 5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา * 

 6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ * 

 7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ * 

 8. กระทรวงคมนาคม * 

 9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม * 

 10. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม * 

 11. กระทรวงพลังงาน * 

 12. กระทรวงพาณิชย์ * 

 13. กระทรวงมหาดไทย 
      13.1 สํานักงานปลัดกระทรวง ** 
      13.2 กรมการปกครอง * 

 14. กระทรวงยุติธรรม 
       14.1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ * 
       14.2 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด * 

 15. กระทรวงแรงงาน * 

 16. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       16.1  สาํนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ * 
       16.2  ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ * 

  17. กระทรวงวัฒนธรรม * 

  18. กระทรวงศึกษาธิการ * 

  19. กระทรวงสาธารณสุข * 

  20. กระทรวงอุตสาหกรรม * 

  



3 

 

  21. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
         21.1 ศนูย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ * 
        21.2 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ** 
         21.3 กองบัญชาการตํารวจนครบาล * 
        21.4 สาํนักงานตรวจคนเข้าเมือง * 
        21.5 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน * 
        21.6 กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 – 9 * 

 22. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน * 

 23. ธนาคารแห่งประเทศไทย *   
  
หมายเหตุ : ** หน่วยที่ใหแ้ต่งต้ังผู้ประสานงานหลักกับ สนง.ศป.ข. กลาง และใหส้่งข้อมูล, รายงานข่าวปกติ  
                  และข่าวด่วน ให้ สนง.ศป.ข. กลาง และศป.ข. ภาค 1 - 5 
      * หน่วยที่ต้องส่งข้อมลู, รายงานข่าวปกติและข่าวด่วน ให้ สนง.ศป.ข. กลาง และศป.ข. ภาค 1 – 5  
         เมือ่ได้รับการประสาน    



โครงสร้างศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ (ศป.ข.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 1. ผอ .ศป .ข. แต่งตั้งจาก
รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
ที่ผู้อํานวยการมอบหมาย 
2. รอง ผอ.ศป.ข. แต่งตั้งจากที่ปรึกษา
สํานักข่าวกรองแห่งชาติขึ้นไป และจาก
ผู้แทนหน่วยข่าวกรองทั้งจากฝ่ายทหาร 
ฝ่ายตํารวจ ไม่เกิน 3 คน 
3. ผอ .ศปข . ภาค 1 – 5 แต่งตั้งจาก
ข้าราชการในสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
3. ผอ .สนง .ศป .ข . กลาง แต่งตั้งจาก
ข้าราชการในสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 1 

2 

4 3 

รอง ผอ. 
ศป.ข.ภาค 4 

(3 คน) 

คณะที่ปรึกษา ศป.ข. 
ผู้แทนจากหน่วยข่าวกรองของ
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ และจาก
ฝ่ายทหาร ฝ่ายตํารวจ และฝ่าย 
พลเรือน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งภาคประชาชน 

ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาต ิ
(ศป.ข.)

รองผู้อํานวยการ 
ศป.ข.

รองผู้อํานวยการ 
ศป.ข.

รองผู้อํานวยการ 
ศป.ข.

ผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 

ผู้อํานวยการศนูย์ประสานข่าวกรองแหง่ชาต ิ
(ผอ.ศป.ข.) 

ผู้อํานวยการสาํนกัข่าวกรองแห่งชาต ิ

ผอ.ศป.ข. 
ภาค 2 

ผอ.ศป.ข. 
ภาค 3

ผอ.ศป.ข. 
ภาค 1 

ผอ.ศป.ข. 
ภาค 4

ผอ.ศป.ข. 
ภาค 5

ผอ.
สนง.ศป.ข. 

กลาง 

ผู้ประสานงาน
จากหน่วย 
ข่าวหลัก 

รอง ผอ. 
ศป.ข.ภาค 1 

( 3 คน) 

คณะ 
ที่ปรึกษา 

รอง ผอ. 
ศป.ข.ภาค 2 

( 3 คน) 

คณะ 
ที่ปรึกษา 

รอง ผอ. 
ศป.ข.ภาค 3 

( 3 คน) 
ส่วน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และ
ฐานข้อมูล
ด้านการข่าว 

คณะ 
ที่ปรึกษา 

รอง ผอ. 
ศป.ข.ภาค 5 

(3 คน) 

คณะ 
ที่ปรึกษา 

ส่วน
อํานวยการ 

คณะ 
ที่ปรึกษา 

ฝ่ายอํานวย 
การข่าว 

ฝ่ายประสาน 
งานเครือข่าย 
ในพื้นที่ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

ฐานข้อมูลด้านการ
ข่าว 

สนง.ศป.ข. 
ภาค 1 

ฝ่ายอํานวย 
การข่าว 

ฝ่ายประสาน 
งานเครือข่าย 
ในพื้นที่

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

ฐานข้อมูลด้านการ
ข่าว 

สนง.ศป.ข. 
ภาค 2

ฝ่ายอํานวย 
การข่าว

ฝ่ายประสาน 
งานเครือข่าย 
ในพื้นที่

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

ฐานข้อมูลด้านการ
ข่าว 

สนง.ศป.ข. 
ภาค 3

ฝ่ายอํานวย 
การข่าว 

ฝ่ายประสาน 
งานเครือข่าย 
ในพื้นที่

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

ฐานข้อมูลด้านการ
ข่าว 

สนง.ศป.ข. 
ภาค 4

ฝ่ายอํานวย 
การข่าว

ฝ่ายประสาน 
งานเครือข่าย 
ในพื้นที่

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

ฐานข้อมูลด้านการ
ข่าว 

สนง.ศป.ข. 
ภาค 5

ส่วน
อํานวยการ
ข่าวและ
ประสาน
เครือข่าย   



 

โครงสร้าง ศป.ข. ภาค 1 – 5 ตาม พ.ร.บ. ข่าวกรองแห่งชาต ิพ.ศ.2562 

ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาต ิ
ภาค 1 - 5

ผอ.ศป.ข. 
ภาค 1 - 5

รอง ผอ.ศป.ข. (1) 
ภาค 1 - 5

คณะที่ปรึกษา ศป.ข. 
ภาค 1 - 5

รอง ผอ.ศป.ข. (2) 
ภาค 1 - 5

รอง ผอ.ศป.ข. (3) 
ภาค 1 - 5

ผู้เชี่ยวชาญประจํา 
ศป.ข. ภาค 1 - 5

สํานักงาน ศป.ข.  
ภาค 1 - 5

ฝ่ายอํานวยการข่าว ฝ่ายประสานเครือข่าย 
การข่าวในพืน้ที ่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูลด้านการขา่ว 



 

โครงสร้าง สนง.ศป.ข. กลาง ตาม พ.ร.บ. ขา่วกรองแห่งชาต ิพ.ศ.2562 

 
ผอ.ศป.ข. 

ผอ.สนง.ศป.ข. กลาง 

ส่วนอํานวยการ ส่วนอํานวยการข่าว 
และประสานเครือข่าย 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูลด้านการขา่ว 

 รอง ผอ.ศป.ข. 

คณะทีป่รกึษา ศป.ข. 


