เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒

คําสั่ง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ที่ ๒๘๓/๒๕๕๒
เรื่อง การจัดตั้งศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย
ตามที่คณะรัฐมนตรี ไดมีมติ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นชอบใหประกาศ
พื้น ที่ปรากฏเหตุการณ อัน สง ผลกระทบตอความมั่ น คงภายในราชอาณาจักร ในเขตพื้น ที่เ ขตดุสิ ต
กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และมอบให กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับผิดชอบในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไข
บรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และจัดทําแผนการดําเนินการในการ
บูรณาการ กํากับ ติดตาม และเรงรัดหนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ ที่เกี่ยวของใหดําเนินการ
ใหเปนไปตามแผนที่กําหนด รวมทั้งจัดตั้งศูนยอาํ นวยการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจนี้เปนการเฉพาะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ มาตรา ๑๖ (๒) และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
การรั กษาความมั่น คงภายในราชอาณาจั กร พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูอํ านวยการรัก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีคําสั่ง ดังนี้
๑. ใหจัดตั้งศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย เปนหนวยขึ้นตรง กองอํานวยการรักษา
ความมั่น คงภายในราชอาณาจักรมีภารกิจในการปองกัน ปองปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือ
บรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ระหวาง ๑๘ - ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ให รองนายกรัฐมนตรี (ฝายความมั่นคง) เปนผูอํานวยการศูนยอํานวยการรักษาความสงบ
เรียบรอย และมอบอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในการแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓ ใหกับผูอํานวยการศูนย ฯ
๓. โครงสร าง การบริ หารจัดการ อํา นาจหน าที่ การกํา กับติ ดตามสายการบัง คับบั ญชา
และอัตรากําลังของศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย ใหเปนไปตามผนวก ก และผนวก ข
ที่แ นบท ายคํา สั่ง นี้ ทั้ง นี้ใ หผู อํา นวยการศู น ย อํา นวยการรักษาความสงบเรี ยบร อยพิจ ารณาแต งตั้ ง
พนักงานเจาหนาที่เพิ่มเติมโดยกําหนดใหสอดคลองกับสถานการณในหวงเวลา

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒

๔. ใหหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนการดําเนินการตามที่
ศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอยประสานและรองขอ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผนวก ก โครงสราง อัตรากําลัง การบริหารจัดการ อํานาจหนาที่
การกํากับติดตาม และสายการบังคับบัญชาของ ศอ.รส.
ศูน ย อํ า นวยการรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย (ศอ.รส.) เป น หน ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
เพื่อปฏิบัติภารกิจในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณ
ที่ก ระทบตอ ความมั่น คงภายในราชอาณาจั ก รในพื้น ที่เ ขตดุสิต กรุง เทพ ตามประกาศ
เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลง ๒๕ ส.ค. ๕๒
ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๑๗ ของ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
๑. โครงสรางการจัด : ศอ.รส. มีการจัดประกอบไปดวย ๔ สวนงานหลัก ดังนี้
๑.๑ กองบัญชาการ ศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย (บก.ศอ.รส.) โดย
ประกอบไปดวยกลุมฝายอํานวยการของ ศอ.รส. จํานวน ๔ สวน ดังนี้
๑.๑.๑ สวนขาวรวม (สขร.)
๑.๑.๒ สวนยุทธการ (สยก.)
๑.๑.๓ สวนกิจการพลเรือน (สกร.)
๑.๑.๔ สวนบริหารงานกลาง (สบก.)
๑.๒ สวนระวัง ปองกันกองบัญชาการ ศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอ ย
(สวนระวังปองกัน บก.ศอ.รส.)
๑.๓ กองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย (กกล.รส.) มีการจัดสวนงาน จํานวน ๔
สวน ดังนี้
๑.๓.๑ ที่บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย (บก.กกล.รส.)
๑.๓.๒ กําลังทหาร
๑.๓.๓ กําลังตํารวจ
๑.๓.๔ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกรุงเทพ
๑.๔ ที่ปรึกษา
๒. สายการบังคับบัญชา
๒.๑ รอง นรม. (ฝายความมั่นคง) เปน ผอ.ศอ.รส.
๒.๒ รมว.กห.
เปน รอง ผอ.ศอ.รส.

-๒๒.๓ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน.
เปน ผช.ผอ.ศอ.รส.
๒.๔ ผบ.ตร.
เปน ผช.ผอ.ศอ.รส.
๒.๕ เสธ.ทบ./ลธ.ลมน.
เปน เสธ.ศอ.รส.
๓. ภารกิจของ ศอ.รส. : ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และบรรเทาเหตุการณที่
สงผลกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่เขตดุสิต ก.ท. ตั้งแต ๒๙ ส.ค. ๕๒
เปนตนไป เพื่อแก ไขปญหาที่สง ผลกระทบตอ ความสงบเรีย บรอ ยของประชาชนหรื อ
ความมั่นคงของรัฐใหคลี่คลายกลับเขาสูภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
๔. หนาที่ความรับผิดชอบของแตละสวนงาน
๔.๑ บก.ศอ.รส.
๔.๑.๑ สขร. : วางแผน อํานวยการ ประสานงาน บูรณาการ และกํากับ
ดูแลงานดานการขาวทั้งปวง ตลอดจนการดําเนินกรรมวิธีตอขาวสาร เพื่อใหก ารปฏิบัติ
ภารกิจ การรัก ษาความสงบเรียบรอ ยในพื้น ที่เขตดุสิต ก.ท. เปน ไปอยางมีประสิทธิภาพ
และทันตอสถานการณ
๔.๑.๒ สยก. :
๔.๑.๒.๑ วางแผน อํานวยการ ประสานงานและกํากับการใช
กําลัง ทหาร ตํารวจ และพลเรือน ในการรักษาความสงบเรียบรอยภายในพื้นที่เขตดุสิต ก.ท.
๔.๑.๒.๒ วางแผน อํ า นวยการ ประสานงานและกํ า กั บ การ
ปฏิบัติการขาวสาร เพื่อสนับสนุน ศอ.รส.
๔.๑.๓ สกร. :
๔.๑.๓.๑ วางแผน อํ า นวยการ ประสานงานและกํ า กั บ การ
ปฏิบัติงานกิจการพลเรือน งาน ปจว./ปชส. เพื่อสนับสนุน ศอ.รส.
๔.๑.๓.๒ ประเมิ น ผลกระทบการใช พ.ร.บ. การรั ก ษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่เขตดุสิต ก.ท. เพื่อใหผูบังคับบัญชา
และหนว ยตาง ๆ ใชเ ปน ขอ มูล ในการประเมินสถานการณ/ พิจ ารณาดําเนินการในสว น
ที่เกี่ยวของ

กิดผล )
.ฝยก.ศปก.ทบ.
ส.ค.๕๒

-๓๔.๑.๔ สบก. : วางแผน อํ า นวยการ ประสานงาน และกํ า กั บ การ
ปฏิ บั ติ ง านด า นการสนั บ สนุ น ทั้ ง ปวงให แ ก ศอ.รส. ทั้ ง ด า นกํ า ลั ง พล ส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง
งบประมาณ การเงิน งานสารบรรณ งานกฎหมาย และการจัดการประชุม
๔.๒ สวนระวังปองกัน บก.ศอ.รส. : รับผิดชอบจัดการระวังปองกันที่ตั้ง บก.ศอ.รส.
ใหปลอดภัยจากการกอวินาศกรรม การจารกรรม รวมทั้งการสรางสถานการณความวุนวาย
จากบุคคล/กลุมบุค คลที่ไมประสงคดีตาง ๆ และเปน กองหนุนทั่ว ไป เพื่อเพิ่มเติมการ
ปฏิบัติใหกับจุดตาง ๆ ตามจุดตาง ๆ ตามความจําเปนของสถานการณ
๔.๓ กกล.รส. : ใชกําลังพลเรือน ตํารวจ และทหาร เพื่อปฏิบัติภารกิจการรักษา
ความสงบเรียบรอยในพื้นที่เขตดุสิต ก.ท.
๔.๔ ที่ปรึกษา ศอ.รส. : มีหนาที่ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะแก ศอ.รส. หรือตามที่
ผอ.ศอ.รส. มอบหมาย
๕. ที่ตั้งของ ศอ.รส.
๕.๑ ที่ปฏิบัติงานหลัก : กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.)
๕.๒ ที่ปฏิบัติงานสํารอง : กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค (ร.๑ รอ.)
----------------------------------------

ผนวก ข อัตรากําลังศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย

ศอ.รส.

( 22,215 นาย)

ที่ปรึกษา
ทปรกษา

(17 นาย)

บก.

สขร.

สกร.

(165 นาย)

สยก.

สบก.

สวนระวงปองกน

ั ป ั
บก.ศอ.รส.

กกล.รส.

(880 นาย)

(21 นาย)

(21,132 นาย)

บก.กกล.รส.

กําลังทหาร

กําลังตํารวจ

กอ.รมน.กทม.

(570 นาย)

(11 162 นาย)
(11,162

(9,050 นาย)

(350 นาย)

(6,462 นาย)

(4,700 นาย)

(5,300 นาย)

(3,750 นาย)

กําลังสวนที่ 1
กาลงสวนท

กําลังสวนที่ 2
กาลงสวนท

กําลังสวนที่ 1
กาลงสวนท

กําลังสวนที่ 2
กาลงสวนท

( 33 รอย.รส.)

(27 รอย.รส.)

( 30 รอย.ปจ.)

(25 รอย.ปจ.)

