เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

คําสั่งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ที่ ๓๐๘/๒๕๕๒
เรื่อง การจัดตั้งศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย
ตามที่คณะรัฐมนตรี ไดมีมติ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นชอบใหประกาศ
พื้ น ที่ ป รากฏเหตุ ก ารณ อั น กระทบต อ ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รในเขตพื้ น ที่ เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ ๑๕ - ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และมอบให กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับผิดชอบในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือ
บรรเทาเหตุ ก ารณ ที่ ก ระทบตอ ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั กร และจั ดทํ า แผนการดํ า เนิน การ
ในการบูรณาการ กํ ากับ ติดตาม และเรงรั ดหนว ยงานของรัฐ และเจาหน าที่ข องรัฐ ที่เกี่ย วขอ ง
ใหดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่กําหนด รวมทั้งจัดตั้งศูนยอํานวยการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
เพื่อปฏิบัติภารกิจนี้เปนการเฉพาะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ มาตรา ๑๖ (๒) และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
การรัก ษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู อํานวยการรัก ษาความมั่น คงภายใน
ราชอาณาจักร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีคาํ สั่ง ดังนี้
๑. ใหจัดตั้งศูน ยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย เปนหนวยขึ้น ตรง กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีภารกิจในการปองกัน ปองปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไข
หรื อ บรรเทาเหตุ ก ารณ ที่ ก ระทบต อ ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รในเขตพื้ น ที่ เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ ๑๕ - ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ให รองนายกรั ฐ มนตรี (ฝายความมั่น คง) เป น ผู อํา นวยการศู น ย อํานวยการรั กษา
ความสงบเรียบรอย และมอบอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการรักษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักร
ในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓ ใหกับผูอํานวยการศูนย ฯ
๓. โครงสรางการจัด อํานาจหนาที่และอัตรากําลังของศูน ยอํานวยการรักษาความสงบ
เรี ย บร อ ย ให เ ป น ไปตามผนวก ก และ ผนวก ข ที่ แ นบท า ยคํ า สั่ ง นี้ และให ผู อํ า นวยการ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

ศูน ยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอยพิจารณาแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพิ่ม เติม ไดในหวงเวลา
โดยกําหนดใหสอดคลองกับสถานการณ ทั้งนี้หากสถานการณมีความตอเนื่อง หรือเปนการดําเนินการ
ในลักษณะเชนเดิม หรือดําเนินการในพื้นที่เดิม และการดําเนินการนั้น ไมเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ของศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย ใหใชโครงสรางและอัตรากําลังของศูนยอํานวยการ ฯ
ไดโดยไมตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการอํานวยการ ฯ อีกครั้ง
๔. ใหใชคําสั่งปฏิบัติการที่ ๑ ศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย เปนแผนในการ
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ นี้ เ ป น การเฉพาะ ทั้ ง นี้ ห ากสถานการณ มี ค วามต อ เนื่ อ งหรื อ เป น การดํ า เนิ น การ
ในลักษณะเชนเดิม หรือดําเนินการในพื้นที่เดิมใหใชคําสั่งปฏิบัติการที่ ๑ ฯ ไดตอไป โดยไมตองผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการอํานวยการ ฯ อีกครั้ง
๕. ใหหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน การดําเนินการ
ตามที่ศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอยประสานและรองขอ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผนวก ก โครงสรางการจัด และอํานาจหนาที่ของ ศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย (ศอ.รส.)
---------------------------------------------------ศูนยอํานวยการรั กษาความสงบเรี ยบรอย (ศอ.รส.) เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้ นเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรในพื้นที่เขตดุสิต กทม. ตามประกาศเรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอ
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลง ๑๓ ต.ค.๕๒ ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๑๗ ของ พ.ร.บ.การรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑
๑. โครงสรางการจัด : ศอ.รส. มีการจัดประกอบไปดวย ๔ สวนงานหลัก ดังนี้
๑.๑ กองบัญชาการ ศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย (บก.ศอ.รส.) โดยประกอบไปดวย
สวนบังคับบัญชา และกลุมฝายอํานวยการของ 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 ส วนระวัง ปอ งกัน กองบั ญ ชาการ ศู น ยอํา นวยการรั ก ษาความสงบเรี ย บร อย (ส ว นระวั ง
ปองกัน 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 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร
๑.๔ ที่ปรึกษา
๒. สายการบังคับบัญชา
๒.๑ รอง นรม. (ฝายความมั่นคง) เปน ผอ.ศอ.รส.
๒.๒ รมว.กห.
เปน รอง ผอ.ศอ.รส.
๒.๓ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน.
เปน ผช.ผอ.ศอ.รส.

-๒๒.๔ ผบ.ตร.
๒.๕ เสธ.ทบ./ลธ.รมน.

เปน
เปน

ผช.ผอ.ศอ.รส.
เสธ.ศอ.รส.

๓. ภารกิจของ ศอ.รส. : ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และบรรเทาเหตุการณที่สงผลกระทบตอ
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่เขตดุสิต กทม. ตั้งแต ๑๕ ต.ค.๕๒ เปนตนไป เพื่อแกไข
ปญหาที่สงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐใหคลี่คลายกลับเขาสู
ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
๔. หนาที่ความรับผิดชอบของแตละสวนงาน
๔.๑ บก.ศอ.รส.
๔.๑.๑ สขร. : วางแผน อํานวยการ ประสานงาน บูรณาการ และกํากับดูแลงานดานการขาว
ทั้งปวง ตลอดจนการดําเนินกรรมวิธีตอขาวสาร เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบเรียบรอย
ในพื้นที่เขตดุสิต กทม. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอสถานการณ
๔.๑.๒ สยก. :
๔.๑.๒.๑ วางแผน อํานวยการ ประสานงานและกํากับการใชกําลัง ทหาร ตํารวจ
และพลเรือน ในการรักษาความสงบเรียบรอยภายในพื้นที่เขตดุสิต กทม.
๔.๑.๒.๒ วางแผน อํ า นวยการ ประสานงานและกํ า กั บ การปฏิ บั ติ ก ารข า วสาร
เพื่อสนับสนุน ศอ.รส.
๔.๑.๓ สกร. :
๔.๑.๓.๑ วางแผน อํานวยการ ประสานงานและกํากับการปฏิบัติงานกิจการพล
เรือน งาน ปจว./ปชส. เพื่อสนับสนุน ศอ.รส.
๔.๑.๓.๒ ประเมิ น ผลกระทบการใช พ .ร.บ.การรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่เขตดุสิต กทม. เพื่อใหผูบังคับบัญชา และหนวยตาง ๆ ใชเปน
ขอมูลในการประเมินสถานการณ/พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
๔.๑.๔ สบก. : วางแผน อํ า นวยการ ประสานงาน และกํ า กั บ การปฏิ บั ติ ง านด า นการ
สนั 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 การเงิ น
งานสารบรรณ งานกฎหมาย และการจัดการประชุม

-๓๔.๒ สวนระวังปองกัน บก.ศอ.รส. : รับผิดชอบจัดการระวังปองกันที่ตั้ง บก.ศอ.รส. ใหปลอดภัย
จากการกอวินาศกรรม การจารกรรม รวมทั้งการสรางสถานการณความวุนวายจากบุคคล/กลุมบุคคล
ที่ไมประสงคดีตาง ๆ
๔.๓ กกล.รส. :
ใชกําลังพลเรือน ตํารวจ และทหาร เพื่อปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบ
เรียบรอยในพื้นที่เขตดุสิต กทม.
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.)
---------------------------------------------------.ทบ.

ผนวก ข อัตรากําลังศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย (ศอ.รส.)

ศอ.รส.

( 18,670 นาย)

ที่ปรึกษา

(17 นาย)

บก.

(180 นาย)

สวนระวังปองกัน
บก.ศอ.รส.

(900 นาย)

กกล.รส.

(21 นาย)

(17,552 นาย)

( 3 รอย.รส.)

สขร.

สยก.

สกร.

บก.กกล.รส.

กําลังทหาร

กําลังตํารวจ

กอ.รมน.จว.กทม.

(730 นาย)

(10,472 นาย)

(6,000 นาย)

(350 นาย)

สบก.

ตรวจถูกตอง
พล.ท.
( อักษรา เกิดผล )
ผอ.สนย.กอ.รมน.

กําลังสวนที่ 1

กําลังสวนที่ 2

กําลังสวนที่ 1

กําลังสวนที่ 2

(25 รอย.รส.)

(27 รอย.รส.)

(16 รอย.ปจ.)

(15 รอย.ปจ.)

(5,472 นาย)

(5,000 นาย)

(3,750 นาย)

(2,250 นาย)

