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พระราชกฤษฎีกา 
แบ�งส�วนราชการสํานักงานตํารวจแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
สมเด็จพระเจ+าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให+ไว+ ณ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป4นป5ที่ ๒ ในรัชกาลป6จจุบัน 

 
สมเด็จพระเจ+าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรด

เกล+าฯ ให+ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป4นการสมควรแก+ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว�าด+วยการแบ�งส�วนราชการ

สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 

และมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ 
ให+ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว+ ดังต�อไปน้ี 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว�า “พระราชกฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการ

สํานักงานตํารวจแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีให+ใช+บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป4นต+นไป 
 
มาตรา ๓  ให+ยกเลิก (๑๑) ของ ข. กองบัญชาการหรือส�วนราชการท่ีมีฐานะ

เทียบเท�ากองบัญชาการ ของมาตรา ๔ แห�งพระราชกฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
มาตรา ๔  ให+เพ่ิมความต�อไปน้ีเป4น (๑๒/๑) ของ ข. กองบัญชาการหรือส�วนราชการ

ท่ีมีฐานะเทียบเท�ากองบัญชาการ ของมาตรา ๔ แห�งพระราชกฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

“(๑๒/๑) กองบัญชาการตํารวจท�องเท่ียว” 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน+า ๖/๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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มาตรา ๕  ให+ยกเลิก (๑๙) ของ ข. กองบัญชาการหรือส�วนราชการท่ีมีฐานะ
เทียบเท�ากองบัญชาการ ของมาตรา ๕ แห�งพระราชกฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
มาตรา ๖  ให+ยกเลิก (จ) ของ (๒๐) ของ ข. กองบัญชาการหรือส�วนราชการท่ีมี

ฐานะเทียบเท�ากองบัญชาการ ของมาตรา ๕ แห�งพระราชกฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
มาตรา ๗  ให+เพ่ิมความต�อไปน้ีเป4น (๒๐/๑) ของ ข. กองบัญชาการหรือส�วนราชการ

ท่ีมีฐานะเทียบเท�ากองบัญชาการ ของมาตรา ๕ แห�งพระราชกฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

“(๒๐/๑) กองบัญชาการตํารวจท�องเท่ียว มีอํานาจหน+าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(ก) กําหนดยุทธศาสตรJ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให+คําแนะนํา และ

เสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน+าท่ีของกองบัญชาการตํารวจท�องเท่ียวและหน�วยงานในสังกัด 
(ข) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคJพระมหากษัตริยJ พระราชินี 

พระรัชทายาท ผู+สําเร็จราชการแทนพระองคJ พระบรมวงศานุวงศJ ผู+แทนพระองคJ และพระราช
อาคันตุกะ 

(ค) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาท่ัวราชอาณาจักร ท้ังในกรณีท่ีผู+เสียหายหรือผู+ต+องหาเป4น
คนต�างด+าวซึ่งเข+ามาในราชอาณาจักรเป4นการช่ัวคราวเพ่ือการท�องเท่ียวหรือเพ่ือการอ่ืนตามกฎหมาย
ว�าด+วยคนเข+าเมือง ในกรณีท่ีมีผลกระทบต�ออุตสาหกรรมการท�องเท่ียว และในกรณีความผิดอ่ืนท่ี
เก่ียวเน่ือง 

(ง) ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร+อย การปOองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมท่ัวราชอาณาจักร การให+ความปลอดภัยแก�บุคคลสําคัญและประชาชน และ
การให+บริการช�วยเหลือประชาชน 

(จ) ช�วยเหลือ อํานวยความสะดวก และให+ความปลอดภัยแก�นักท�องเท่ียว 
(ฉ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวข+องหรือท่ีได+รับมอบหมาย” 
 
 

ผู+รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธJ จันทรJโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีในป6จจุบันอุตสาหกรรมการ
ท�องเท่ียวของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย�างรวดเร็ว ทําให+มีปริมาณนักท�องเท่ียวเดินทางเข+ามา
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย�างต�อเนื่อง  ดังนั้น เพื่อให+การดูแลรักษาความปลอดภัย การให+บริการ 
การให+ความช�วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเที่ยวเป4นไปอย�างมีประสิทธิภาพ สมควร
ยกฐานะกองบังคับการตํารวจท�องเท่ียว สังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง และจัดต้ังข้ึนเป4น
กองบัญชาการตํารวจท�องเท่ียว ในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ นอกจากน้ี โดยท่ีสถานการณJการก�อเหตุ
ความไม�สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต+มีการกระจายตัวไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของศูนยJปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต+  ดังน้ัน เพ่ือให+เกิดการบูรณาการร�วมกัน
ในการปฏิบัติหน+าที่ระหว�างศูนยJปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต+และตํารวจภูธรภาค ๙ 
อันจะทําให+การแก+ไขป6ญหาการก�อเหตุความไม�สงบในพ้ืนท่ีดังกล�าวมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สมควร
ยุบรวมศูนยJปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต+เข+ากับตํารวจภูธรภาค ๙  จึงจําเป4นต+องตรา
พระราชกฤษฎีกาน้ี 
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