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คําสั่งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ที่ ๕๔๕/๒๕๕๖
เรื่อง ให้ศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นศูนย์อํานวยการตามมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามที่ คณะรั ฐมนตรีได้ มี มติ เมื่ อวั นที่ ๑๘ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็ นชอบให้ประกาศพื้ นที่
ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในเขตพื้นที่ เขตดุสิต เฉพาะแขวงดุสิต
และแขวงจิตรลดา เขตพระนคร เฉพาะแขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ
แขวงบ้ า นพานถม และแขวงบางขุ น พรหม และเขตป้ อมปราบศั ต รู พ่ าย เฉพาะแขวงวั ด โสมนั ส
กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่
๑๙ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึ ง วั น ที่ ๓๐ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบหมายให้
กองอํานวยการรักษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักรรับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ
ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และจัดทําแผน
การดําเนินการในการบูรณาการ กํากับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ให้ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษา
ความมั่น คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๘
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
๑. ให้ศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อยที่ได้จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งกองอํานวยการรักษาความ
มั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร ที่ ๔๐๔/๒๕๕๖ ลงวั น ที่ ๙ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ยั ง คงเป็ น
ศูนย์อํานวยการตามมาตรา ๑๗ ฯ และเป็น หน่ว ยขึ้น ตรงของกองอํานวยการรักษาความมั่น คงภายใน
ราชอาณาจักร โดยมีภารกิจในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์
ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในเขตพื้นที่ และห้วงเวลาที่ประกาศ
๒. ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
โดยให้เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่แ ทนผู้อํานวยการรักษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักร ในการแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติภารกิจข้างต้นได้ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
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หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

๓. โครงสร้ าง การบริ หารจั ด การ อํ านาจหน้ าที่ การกํ ากั บติ ด ตามสายการบั งคั บบั ญชา
และอัตรากําลังของศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้เป็นไปตามผนวก ก ผนวก ข และผนวก ค
ที่แนบท้ายคําสั่งนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้อํ านวยการศูน ย์อํา นวยการรักษาความสงบเรีย บร้อ ยพิจารณาแต่งตั้ ง
พนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์
๔. ให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดําเนินการตามที่ศูนย์
อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อยประสานและร้องขอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

-สําเนาคู่ฉบับผนวก ก โครงสร้าง การบริหารจัดการ อํานาจหน้าที่ การกํากับติดตามสายการบังคับบัญชา
ของศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)
ประกอบคําสั่ง กอ.รมน. ที่ ๕๔๕/๒๕๕๖ ลง ๑๘ ต.ค. ๕๖
-------------------------------------------ศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามประกาศเรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบ
ต่อ ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวัน ที่ ๑๘ ตุล าคม พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่ง เป็นไปตามมาตรา
๑๗ ของ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑
๑. โครงสร้างการจัด : ศอ.รส. มีการจัดประกอบด้วย ๔ ส่วนงานหลัก ดังนี้
๑.๑ กองบัญชาการ ศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (บก.ศอ.รส.) โดยประกอบไปด้วย
กลุ่มฝ่ายอํานวยการของ ศอ.รส.จํานวน ๕ ส่วน
๑.๑.๑ ส่วนข่าวร่วม (สขร.)
๑.๑.๒ ส่วนยุทธการ (สยก.)
๑.๑.๓ ส่วนกิจการพลเรือน (สกร.)
๑.๑.๔ ส่วนบริหารงานกลาง (สบก.)
๑.๑.๕ ส่วนติดตามสถานการณ์และประสานงาน
๑.๒ คณะที่ปรึกษา : ผนวก ค
๑.๓ ส่วนระวังป้องกันกองบัญชาการ ศูนย์อํา นวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ส่วนระวัง
ป้องกัน บก.ศอ.รส.)
๑.๔ กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) มีการจัดส่วนงาน จํานวน ๕ ส่วน ดังนี้
๑.๔.๑ ที่บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย (บก.กกล.รส.)
๑.๔.๒ บก.ติดตามสถานการณ์ ศบท. และ ศปก. เหล่าทัพ
๑.๔.๓ กําลังตํารวจ
๑.๔.๓.๑ กําลังส่วนที่ ๑
๑.๔.๓.๒ กําลังส่วนที่ ๒
๑.๔.๔ กอ.รมน.กทม.
๑.๔.๕ กอ.รมน.จังหวัด
๑.๔.๖ กําลังทหาร
๑.๔.๖.๑ กําลังส่วนที่ ๑
๑.๔.๖.๒ กําลังส่วนที่ ๒ เมื่อสั่ง

-๒๒. ภารกิจของ ศอ.รส. : ป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และบรรเทาเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ ๑๙ ต.ค.๕๖ – ๓๐ พ.ย.๕๖ เป็นต้นไป
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐให้
คลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ
๓.๑ บก.ศอ.รส.
๓.๑.๑ สขร. : วางแผน อํานวยการ ประสานงาน บูรณาการ และกํากับดูแลงานด้านการ
ข่าวทั้งปวง ตลอดจนการดําเนินกรรมวิธีต่อข่าวสาร เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ในพื้นที่ กทม. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์
๓.๑.๒ สยก. :
๓.๑.๒.๑ วางแผน อํานวยการ ประสานงานและกํากับการใช้กําลัง ทหาร ตํารวจ และ
พลเรือน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ กทม.
๓.๑.๒.๒ วางแผน อํานวยการ ประสานงานและกํากับการปฏิบัติการข่าวสาร และงาน
กฎหมาย เพื่อสนับสนุน ศอ.รส.
๓.๑.๓ สกร. :
๓.๑.๓.๑ วางแผน อํ า นวยการ ประสานงานและกํา กั บ การปฏิ บั ติ ง านกิ จ การ
พลเรือนงานปฏิบัติการข่าวสาร ปจว./ปชส. เพื่อสนับสนุน ศอ.รส.
๓.๑.๓.๒ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล เสนอแนะ การจัดตั้ง และ
การปฏิบัติของหน่วยราชการพลเรือน องค์กรภาคเอกชน มวลชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของ ศอ.รส.
๓.๑.๓.๓ ประเมิ น ผลกระทบการใช้ พ.ร.บ.การรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่ กทม. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา และหน่วยต่าง ๆ ใช้เป็นข้อมูลใน
การประเมินสถานการณ์/พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓.๑.๔ สบก. : วางแผน อํา นวยการ ประสานงาน และกํา กับการปฏิบั ติงานด้ านการ
สนับสนุนทั้งปวงให้แก่ ศอ.รส. ทั้งด้านกําลังพล ส่งกําลังบํารุง งบประมาณ การเงิน งานสารบรรณ
การจัดการประชุม และงานสายการแพทย์
๓.๑.๕ ส่วนติดตามสถานการณ์และประสานงาน : จัดกํา ลังจากหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติ
ทําหน้าที่ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๑.๖ กกล.รส. (จัดตั้งโดย บช.น.) : ใช้กําลังผสม พลเรือน ตํารวจ และทหารเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่ ๑๙ ต.ค.๕๖ – ๓๐ พ.ย.๕๖ หรือจนจบภารกิจ
๓.๑.๗ ส่วนระวังป้องกันบก.ศอ.รส. : ระวังป้องกันที่ตั้ง บก.ศอ.รส. ให้ปลอดภัยจากการ
ก่อวินาศกรรม การจารกรรม รวมทั้งการสร้า งสถานการณ์ความวุ่นวายจากบุคคล/กลุ่มบุคคล
ที่ไม่ประสงค์ดีต่างๆ
๓.๑.๘ ที่ปรึกษา ศอ.รส. : มีหน้าที่ให้คําปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่ ศอ.รส.

-๓๔. ที่ตั้งของ ศอ.รส.
๔.๑ ที่ปฏิบัติงานหลัก : สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๔.๒ ที่ปฏิบัติงานสํารอง : บก.บช.ตชด.
--------------------------------------------

ผนวก ข. (การจัดกําลังเฉพาะกิจ) ประกอบคําสั่ง กอ.รมน. ที่ ๕๔๕/๒๕๕๖ ลง ๑๘ ต.ค. ๕๖

ศอ.รส.
(กําลังพล ๒๑,๕๕๐ นาย)

ที่ปรึกษา
(๒๕ นาย)

บก.ศอ.รส. (๖๐ นาย)

ส่วนระวังป้องกัน บก.ศอ.รส.

กกล.รส.ศอ.รส.

(๔๖๐ นาย)

(๗๗๕ นาย)

( ๒๐,๒๙๐ นาย)

สขร.ศอ.รส.

สยก.ศอ.รส.

(๕๐ นาย)

(๗๐ นาย)

บก.กกล.รส.
ศอ.รส.
(๓๐๐ นาย)

สกร.ศอ.รส.

สบก.ศอ.รส.

(๕๐ นาย)

(๑๕๐ นาย)

ส่วนติดตามสถานการณ์
และประสานงาน

บก.ติดตามสถานการณ์
ศบท. และ ศปก.เหล่าทัพ

(๔๐๐นาย)

กําลังส่วนที่ ๑
(๕๖ ร้อย.คฝ. , ๘,๖๘๐ นาย)
(จร. , สส. , EOD ฯลฯ)
(๑,๕๐๐ นาย)

กําลังตํารวจ
(๑๘,๘๖๐ นาย)

กอ.รมน.กทม.
(๒๐๐ นาย)

กําลังส่วนที่ ๒

กอ.รมน.จว.

กําลังทหาร

(๓๖๐ นาย)

(๑๗๐ นาย)

กําลังส่วนที่ ๑

(๕๖ ร้อย คฝ. ๘,๖๘๐ นาย)

(๘๐ นาย)
หมายเหตุ ๑) อัตรากําลังตามโครงสร้าง ศอ.รส. จํานวน ๒๑,๕๕๐ นาย เป็นกําลังส่วนที่ ๑ จํานวน ๕๖ กองร้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร ฝ่ายสืบสวน ชุดตรวจค้น
เก็บกู้ทําลายวัตถุระเบิด (EOD) และกําลังส่วนที่ ๒ จํานวน ๕๖ กองร้อย
๒) ผอ.ศอ.รส. มีอํานาจสั่งใช้กําลังเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้นี้ได้ตามความจําเป็นเพื่อการแก้ไขสถานการณ์ การสั่งใช้กําลังทหารเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบ
ข้าราชการ กห. พ.ศ.๒๕๕๑ และข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการใช้กําลังการเคลื่อนกําลังทหาร และการเตรียมพร้อม พ.ศ.๒๕๔๕ สนับสนุนการปฏิบัติ

จนท.สห.ร่วม
(๑๗๐ นาย)

กําลังส่วนที่ ๒
เมื่อสั่ง

ผนวก ค รายนามคณะที่ปรึกษา ศอ.รส. ประกอบคําสั่ง กอ.รมน. ที่ ๕๔๕/๒๕๕๖ ลง ๑๘ ต.ค. ๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. รอง นรม. (ฝ่ายความมั่นคง)
๒. รมว.กห.
๓. ปล.กห.
๔. ผบ.ทสส.
๕. ผบ.ทบ.
๖. ผบ.ทร.
๗. ผบ.ทอ.
๘. ปลัด.มท.
๙. ปลัด.ยธ.
๑๐. ปลัด.กต.
๑๑. ปลัด.ทก.
๑๒. ปลัด สธ.
๑๓. ปลัด คค.
๑๔. ผอ.สขช.
๑๕. อัยการสูงสุด
๑๖. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๗. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๑๘. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๑๙. เลขาธิการ สมช.
๒๐. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๑. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
๒๓. เสธ.ทบ.
๒๔. เลขาธิการ ปปง.
๒๕. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

