
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

กฎกระทรวง 
แบ�งส�วนราชการเป�นกองบังคับการหรือส�วนราชการอย�างอ่ืน 

ในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๘) 
พ.ศ. ๒๕๖๐๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง และมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห�ง
พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว7 ดังต�อไปน้ี 

 
ข7อ ๑  ให7ยกเลิกความใน (ก) ของ (๒) ของข7อ ๒ แห�งกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการ

เป�นกองบังคับการหรือส�วนราชการอย�างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให7ใช7ความ
ต�อไปน้ีแทน 

“(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด7วย 
(๑) - (๗) ฝ>ายอํานวยการ ๑ - ๗” 

 
ข7อ ๒  ให7ยกเลิกความใน (ฐ) ของ (๒) ของข7อ ๒ แห�งกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการ

เป�นกองบังคับการหรือส�วนราชการอย�างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให7ใช7ความ
ต�อไปน้ีแทน 

“(ฐ) กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด7วย 
(๑) ฝ>ายอํานวยการ 
(๒) กองกํากับการสุนัขตํารวจ 
(๓) กองกํากับการม7าตํารวจ 
(๔) กองกํากับการศูนยDรวมข�าว 
(๕) กองกํากับการสายตรวจ 
(๖) กองกํากับการต�อต7านการก�อการร7าย 
(๗) กลุ�มงานเก็บกู7วัตถุระเบิด 
(๘) กลุ�มงานสัตวแพทยDและสัตวบาล” 

 
ข7อ ๓  ให7ยกเลิกความใน (๓) - (๑๑) ของข7อ ๒ แห�งกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการ

เป�นกองบังคับการหรือส�วนราชการอย�างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให7ใช7ความ
ต�อไปน้ีแทน 

“(๓) - (๑๑) ตํารวจภูธรภาค ๑ - ๙ แต�ละหน�วยงานแบ�งเป�น ดังต�อไปน้ี 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด7วย 

(๑) - (๖) ฝ>ายอํานวยการ ๑ - ๖ 
(ข) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ประกอบด7วย 

(๑) ฝ>ายอํานวยการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๙๑ ก/หน7า ๑/๑ กันยายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๒) - (๔) กองกํากับการสืบสวน ๑ - ๓ 
(๕) กองกํากับการวิเคราะหDข�าวและเคร่ืองมือพิเศษ 
(๖) กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ 
(๗) กองกํากับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ให7มี

เฉพาะตํารวจภูธรภาค ๗ 
(๘) กลุ�มงานสอบสวน 

(ค) กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต7 ให7มีเฉพาะ
ตํารวจภูธรภาค ๙ ประกอบด7วย 

(๑) ฝ>ายอํานวยการ 
(๒) - (๔) กองกํากับการสืบสวน ๑ - ๓ 
(๕) - (๖) กองกํากับการซักถาม ๑ - ๒ 
(๗) กองกํากับการเก็บกู7และตรวจสอบวัตถุระเบิด 
(๘) กลุ�มงานสอบสวน 

(ง) ตํารวจภูธรจังหวัด แต�ละหน�วยงานประกอบด7วย 
(๑) ฝ>ายอํานวยการ 
(๒) กองกํากับการสืบสวน 
(๓) กลุ�มงานสอบสวน 
(๔) กลุ�มงานจราจร 
(๕) กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ ให7มีเฉพาะตํารวจภูธรจังหวัด

สงขลา ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ตํารวจภูธรจังหวัดปLตตานี และตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 
(๖) สถานีตํารวจภูธร 

(จ) ศูนยDฝMกอบรม ประกอบด7วย 
(๑) ฝ>ายอํานวยการ 
(๒) ฝ>ายบริการการศึกษา 
(๓) ฝ>ายปกครองและการฝMก 
(๔) กลุ�มงานอาจารยD 

(ฉ) กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ ให7มีเฉพาะตํารวจภูธรภาค ๙” 
 
ข7อ ๔  ให7ยกเลิก (๑๒) ของข7อ ๒ แห�งกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการเป�นกองบังคับการ

หรือส�วนราชการอย�างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ข7อ ๕  ให7ยกเลิก (จ) ของ (๑๓) ของข7อ ๒ แห�งกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการเป�น

กองบังคับการหรือส�วนราชการอย�างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ข7อ ๖  ให7เพ่ิมความต�อไปน้ีเป�น (๑๓/๑) ของข7อ ๒ แห�งกฎกระทรวงแบ�งส�วน

ราชการเป�นกองบังคับการหรือส�วนราชการอย�างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
“(๑๓/๑) กองบัญชาการตํารวจท�องเท่ียว แบ�งเป�นดังต�อไปน้ี 

(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด7วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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(๑) - (๖) ฝ>ายอํานวยการ ๑ - ๖ 
(ข) - (ง) กองบังคับการตํารวจท�องเท่ียว ๑ - ๓ แต�ละกองบังคับการ 

ประกอบด7วย 
(๑) ฝ>ายอํานวยการ 
(๒) - (๔) กองกํากับการ ๑ - ๓ 
(๕) ศูนยDรับแจ7งเหตุและปฏิบัติการควบคุมสั่งการ ให7มีเฉพาะ

กองบังคับการตํารวจท�องเท่ียว ๑ 
(จ) กองกํากับการควบคุมธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกD” 

 
ข7อ ๗  ให7เ พ่ิมความต�อไปน้ีเป�น (๑๐) ของ (ก) ของ (๒๓) ของข7อ ๒ แห�ง

กฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการเป�นกองบังคับการหรือส�วนราชการอย�างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

“(๑๐) ฝ>ายบัญชี” 
 
ข7อ ๘  ให7ยกเลิกความใน ๖) ของ (ก) ของ (๑) ของ ๒. กองบัญชาการ ของข7อ ๓ 

แห�งกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการเป�นกองบังคับการหรือส�วนราชการอย�างอ่ืนในสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให7ใช7ความต�อไปน้ีแทน 

“๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานวินัยของกองบัญชาการตํารวจนครบาล” 
 
ข7อ ๙  ให7ยกเลิกความใน ๒) ของ (ฏ) ของ (๑) ของ ๒. กองบัญชาการ ของข7อ ๓ 

แห�งกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการเป�นกองบังคับการหรือส�วนราชการอย�างอ่ืนในสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให7ใช7ความต�อไปน้ีแทน 

“๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอัน
เก่ียวกับความผิดทางอาญา และดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมาย” 

 
ข7อ ๑๐  ให7ยกเลิกความใน (๒) - (๑๐) ของ ๒. กองบัญชาการ ของข7อ ๓ แห�ง

กฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการเป�นกองบังคับการหรือส�วนราชการอย�างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และให7ใช7ความต�อไปน้ีแทน 

“(๒) - (๑๐) ตํารวจภูธรภาค ๑ - ๙ แต�ละหน�วยงานมีอํานาจหน7าท่ีในเขตอํานาจ
การรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนท่ีการปกครอง ดังต�อไปน้ี 

(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหน7าท่ี ดังต�อไปน้ี 
๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานช�วย

อํานวยการและงานเลขานุการของตํารวจภูธรภาค 
๒) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ

ตํารวจภูธรภาค 
๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานการข�าวและงานสถิติข7อมูลของ

ตํารวจภูธรภาค 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ 
งานพัสดุอาคารสถานท่ี งานพลาธิการ งานส�งกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของ
ตํารวจภูธรภาค 

๕) ดําเนินการเก่ียวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตรD 
แผนงาน โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของตํารวจภูธรภาค 
รวมท้ังเป�นศูนยDกลางในการเช่ือมโยงเทคโนโลยีของหน�วยงานในสังกัด 

๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานวินัยของตํารวจภูธรภาค 
๗) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธDและกิจการต�างประเทศ

ของตํารวจภูธรภาค 
๘) ดําเนินการเก่ียวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธD งาน

ประชาสัมพันธDงานพัฒนาและช�วยเหลือประชาชน และงานสวัสดิภาพเด็กและสตรี 
๙) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวข7อง หรือท่ีได7รับมอบหมาย 
(ข) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน มีอํานาจหน7าท่ี ดังต�อไปน้ี 

๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคDพระมหากษัตริยD พระราชินี 
พระรัชทายาท ผู7สําเร็จราชการแทนพระองคD พระบรมวงศานุวงศD ผู7แทนพระองคD และพระราชอาคันตุกะ 
รวมท้ังรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอ่ืน ๆ 

๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค รวมท้ัง
ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายของตํารวจภูธรภาค 

๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมท่ีมี
ลักษณะเป�นองคDกรหรือผู7มีอิทธิพลท่ีคาบเก่ียวระหว�างหลายพ้ืนท่ี 

๔) ดําเนินการเก่ียวกับการกระทําความผิดต�อเด็กและสตรี 
๕) ดําเนินการด7านกรรมวิธีข�าวกรอง และเป�นศูนยDรวบรวมข7อมูล

วิเคราะหDและติดตามสถานการณDอาชญากรรมและความม่ันคงในเขตอํานาจการรับผิดชอบ 
๖) สืบสวนสอบสวนคดีอาญาโดยการใช7เทคโนโลยีสารสนเทศและ

เคร่ืองมือพิเศษ รวมท้ังพัฒนาบุคลากรด7านการสืบสวนสอบสวนให7มีความรู7ในด7านการใช7เทคโนโลยี
และเคร่ืองมือพิเศษต�าง ๆ 

๗) ควบคุมและอํานวยการเก่ียวกับการควบคุมฝูงชน การเจรจา
ต�อรองและช�วยเหลือตัวประกัน 

๘) ให7คําปรึกษา แนะนําหน�วยงานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธรภาค 
๙) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามท่ีได7รับมอบหมาย 
๑๐) ปฏิบั ติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข7องหรือท่ีได7รับมอบหมาย 
ในตํารวจภูธรภาค ๗ ให7มีอํานาจหน7าท่ีอํานวยการ และสนับสนุน

การถวายอารักขาและถวายความปลอดภัยสําหรับองคDพระมหากษัตริยD พระราชินี พระรัชทายาท 
ผู7สําเร็จราชการแทนพระองคD พระบรมวงศานุวงศD ผู7แทนพระองคD และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจน
การรักษาความสงบเรียบร7อยบริเวณรอบนอกเขตพระราชฐานและบริเวณท่ีประทับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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(ค) กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต7 มีอํานาจ
หน7าท่ี ดังต�อไปน้ี 

๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคDพระมหากษัตริยD พระราชินี 
พระรัชทายาท ผู7สําเร็จราชการแทนพระองคD พระบรมวงศานุวงศD ผู7แทนพระองคD และพระราชอาคันตุกะ 
รวมท้ังรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอ่ืน ๆ 

๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบ รวมท้ังดําเนินการเก่ียวกับงาน
กฎหมาย 

๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมท่ีมี
ลักษณะเป�นองคDกรหรือผู7มีอิทธิพลท่ีคาบเก่ียวระหว�างหลายพ้ืนท่ี 

๔) ดําเนินการเก่ียวกับการกระทําความผิดต�อเด็กและสตรี 
๕) เป�นศูนยDรวบรวมข7อมูลอาชญากรรมในเขตพ้ืนท่ี 
๖) สืบสวนสอบสวนคดีอาญาโดยการใช7เทคโนโลยีสารสนเทศและ

เคร่ืองมือพิเศษ รวมท้ังพัฒนาบุคลากรด7านการสืบสวนสอบสวนให7มีความรู7ในด7านการใช7เทคโนโลยี
และเคร่ืองมือพิเศษ 

๗) รวบรวมวิเคราะหDและติดตามสถานการณDอาชญากรรม 
๘) บูรณาการด7านการข�าวอาชญากรรม 
๙) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามท่ีได7รับมอบหมาย 
๑๐) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจพิสูจนDและการเก็บกู7วัตถุระเบิด 
๑๑) ปฏิบั ติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข7องหรือท่ีได7รับมอบหมาย 
(ง) ตํารวจภูธรจังหวัด มีอํานาจหน7าท่ีในเขตอํานาจการรับผิดชอบ 

หรือเขตพ้ืนท่ีการปกครอง ดังต�อไปน้ี 
๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคDพระมหากษัตริยD พระราชินี 

พระรัชทายาท ผู7สําเร็จราชการแทนพระองคD พระบรมวงศานุวงศD ผู7แทนพระองคD และพระราชอาคันตุกะ 
ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานท่ีสําคัญของทางราชการและของต�างประเทศ 

๒) รักษาความสงบเรียบร7อย การให7ความปลอดภัยแก�บุคคล
สําคัญ ประชาชน และการให7บริการช�วยเหลือประชาชน 

๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญา 

๔) ดําเนินการเก่ียวกับการปRองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดทางอาญา 

๕) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
๖) ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
๗) ดําเนินการเก่ียวกับการจราจร 
๘) ส�งเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย 
๙) ดําเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติการพิเศษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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๑๐) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข7องหรือท่ีได7รับมอบหมาย 

(จ) ศูนยDฝMกอบรม มีอํานาจหน7าท่ี ดังต�อไปน้ี 
๑) บริหารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและ

หลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน 
๒) ผลิตข7าราชการตํารวจช้ันประทวนตามความต7องการของ

ตํารวจภูธรภาค 
๓) ฝMกอบรมเพ่ิมพูนความรู7และทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของข7าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ7างของตํารวจภูธรภาค 
๔) ติดต�อและประสานความร�วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือ

องคDกรอ่ืน เพ่ือส�งเสริมให7ท7องถ่ินและชุมชนมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาและการฝMกอบรมเก่ียวกับ
การปRองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร7อย การอํานวย
ความยุติธรรม และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ตามความเหมาะสมและความต7องการของ
แต�ละพ้ืนท่ี 

๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานสรรหาบุคคลเพ่ือเข7าสู�ตําแหน�ง และ
การสอบเพ่ือบรรจุบุคคลเข7ารับราชการ 

๖) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข7อง หรือท่ีได7รับมอบหมาย 

(ฉ) กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ มีอํานาจหน7าท่ี ดังต�อไปน้ี 
๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคDพระมหากษัตริยD พระราชินี 

พระรัชทายาท ผู7สําเร็จราชการแทนพระองคD พระบรมวงศานุวงศD ผู7แทนพระองคD และพระราชอาคันตุกะ 
ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานท่ีสําคัญของทางราชการและของต�างประเทศ 

๒) ปRองกันและควบคุมการก�อจลาจล การกระทําของกลุ�มบุคคล
อันเป�นเหตุที่ก�อให7เกิดความไม�สงบเรียบร7อย ต�อต7านและปราบปรามการก�อการร7าย 

๓) ควบคุมและอํานวยการเก่ียวกับการควบคุมฝูงชน การเจรจา
ต�อรอง และช�วยเหลือตัวประกัน 

๔) สนับสนุนด7านการใช7อาวุธและอุปกรณDพิเศษในการปRองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม 

๕) เป�นศูนยDรับแจ7งข7อมูลเหตุด�วนเหตุร7าย 
๖) ฝMกด7านยุทธวิธีให7กับตํารวจท7องท่ีหรือหน�วยงานอ่ืนตามท่ีได7รับ

มอบหมาย 
๗) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวข7องหรือท่ีได7รับมอบหมาย” 
 
ข7อ ๑๑  ให7ยกเลิก (๑๑) ของ ๒. กองบัญชาการ ของข7อ ๓ แห�งกฎกระทรวงแบ�ง

ส�วนราชการเป�นกองบังคับการหรือส�วนราชการอย�างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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ข7อ ๑๒  ให7ยกเลิก (จ) ของ (๑๒) ของ ๒. กองบัญชาการ ของข7อ ๓ แห�ง
กฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการเป�นกองบังคับการหรือส�วนราชการอย�างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
ข7อ ๑๓  ให7เพ่ิมความต�อไปน้ีเป�น (๑๒/๑) ของ ๒. กองบัญชาการ ของข7อ ๓ แห�ง

กฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการเป�นกองบังคับการหรือส�วนราชการอย�างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

“(๑๒/๑) กองบัญชาการตํารวจท�องเท่ียว 
(ก) กองบังคับการอํานวยการ มีอํานาจหน7าท่ี ดังต�อไปน้ี 

๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธD 
งานช�วยอํานวยการ และงานเลขานุการของกองบัญชาการตํารวจท�องเท่ียว 

๒) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ
กองบัญชาการตํารวจท�องเท่ียว 

๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานการข�าวและสถิติข7อมูลของกองบัญชาการ
ตํารวจท�องเท่ียว 

๔) ดําเนินการเก่ียวกับการประสานงานและจัดทํายุทธศาสตรD 
แผนงาน โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการตํารวจ
ท�องเท่ียว 

๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ 
อาคารสถานท่ี งานพลาธิการ งานส�งกําลังบํารุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของกองบัญชาการ
ตํารวจท�องเท่ียว 

๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการ
ตํารวจท�องเท่ียว 

๗) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธDและกิจการต�างประเทศของ
กองบัญชาการตํารวจท�องเท่ียว 

๘) ดําเนินการเ ก่ียวกับงานฝMกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
กองบัญชาการตํารวจท�องเท่ียว 

๙) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข7อง หรือท่ีได7รับมอบหมาย 

(ข) - (ง) กองบังคับการตํารวจท�องเท่ียว ๑ - ๓ แต�ละหน�วยงานมีอํานาจ
หน7าท่ี ดังต�อไปน้ี 

๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคDพระมหากษัตริยD พระราชินี 
พระรัชทายาท ผู7สําเร็จราชการแทนพระองคD พระบรมวงศานุวงศD ผู7แทนพระองคD และพระราชอาคันตุกะ 
รวมท้ังรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอ่ืน ๆ 

๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาท่ัวราชอาณาจักรตามท่ีได7รับมอบหมาย ท้ังในกรณีท่ี
ผู7เสียหายหรือผู7ต7องหาเป�นคนต�างด7าวซึ่งเข7ามาในราชอาณาจักรเป�นการช่ัวคราวเพ่ือการท�องเท่ียว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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หรือเพ่ือการอ่ืนตามกฎหมายว�าด7วยคนเข7าเมือง ในกรณีท่ีมีผลกระทบต�ออุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 
และในกรณีความผิดอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง 

๓)  รักษาความสงบเ รียบร7อย ปRอง กันและปราบปราม
อาชญากรรมท่ัวราชอาณาจักร 

๔) ช�วยเหลือ อํานวยความสะดวก และให7ความปลอดภัยแก�
นักท�องเท่ียว 

๕) ปฏิบั ติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข7องหรือท่ีได7รับมอบหมาย 

ในกองบังคับการตํารวจท�องเ ท่ียว ๑ ให7 มี อํานาจหน7า ท่ี
ดําเนินการเป�นศูนยDรับแจ7งเหตุและปฏิบัติการควบคุมสั่งการ และสื่อสารข7อมูล 

(จ) กองกํากับการควบคุมธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกD มีอํานาจหน7าท่ี 
ดังต�อไปน้ี 

๑) ควบคุม ปRองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับธุรกิจ
นําเท่ียวและมัคคุเทศกDทั่วราชอาณาจักร 

๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาท่ัวราชอาณาจักร ท้ังในกรณีท่ีผู7เสียหายหรือผู7ต7องหาเป�น
คนต�างด7าวซึ่งเข7ามาในราชอาณาจักรเป�นการช่ัวคราวเพ่ือการท�องเท่ียวหรือเพ่ือการอ่ืนตามกฎหมาย
ว�าด7วยคนเข7าเมือง ในกรณีท่ีมีผลกระทบต�ออุตสาหกรรมการท�องเท่ียว และในกรณีความผิดอ่ืนท่ี
เก่ียวเน่ือง 

๓) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข7องหรือท่ีได7รับมอบหมาย” 

 
 

ให7ไว7 ณ วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พลเอก ประยุทธD  จันทรDโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช7กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป�นการสมควรแก7ไขเพ่ิมเติมการ
แบ�งส�วนราชการในกองบัญชาการและกองบังคับการในสังกัดสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และแก7ไข
เพ่ิมเติมอํานาจหน7าท่ีของส�วนราชการดังกล�าว เพ่ือให7สอดคล7องกับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับ
สภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปอันจะทําให7การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน7าท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงข้ึน  จึงจําเป�นต7องออกกฎกระทรวงน้ี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ปุณิกา/ภวรรณตรี/จัดทํา 
๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 


