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กฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น
ในสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของ (ข) ของ (๑๓) ในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
เป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๘) กองกากับการสนับสนุน”
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ฐ) ของ (๑๓) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
เป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
“(ฐ) กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วย
(๑) ฝ่ายอานวยการ
(๒) - (๗) กองกากับการถวายความปลอดภัย ๑ - ๖
(๘) กองกากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
(๙) กองกากับการปฏิบัติการพิเศษ
(๑๐) กองกากับการสายตรวจถวายความปลอดภัย”
ข้อ ๓ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น (ฐ) ของ (๑๒) ของ ๒. กองบั ญ ชาการ ในข้ อ ๓
แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
“(ฐ) กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภั ย ส าหรั บ องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ พระราชิ นี พระรั ช ทายาท
พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็น
พระบรมวงศานุ ว งศ์ ตั้ งแต่ ชั้ น พระองค์ เจ้ าขึ้ น ไป และบุ ค คลที่ ท รงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ รับ เป็ น
พระราชอาคันตุกะ
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๒) ดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการถวายพระเกียรติต่อพระองค์
หรื อ บุ คคลที่ ต้ องมี การถวายความปลอดภั ย การรั กษาความปลอดภั ยในขณะที่ เสด็ จไปหรื อไปยั งที่ ใด
รวมตลอดถึงการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) ปฏิบัติภารกิจตามพระราชประสงค์
๔) ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัย
การตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ขบวนเสด็จ เส้นทางเสด็จ และที่หมายเสด็จ
๕) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญา
๖) ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อ
ความมั่นคงและองค์พระมหากษัตริย์
๗) ปฏิบัติการทางยุทธวิธีและเครื่องมือพิเศษให้กับหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ และสนับสนุน
การปฏิบัติในการปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
๘) ปฏิบัติงานด้านรถวิทยุสายตรวจมีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศ
งานสื่อสารและศูนย์วิทยุสนับสนุ นการปฏิบัติงานของรถวิทยุสายตรวจ งานรับแจ้งเหตุและเบาะแส
ทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย”
ข้อ ๔ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งในเรื่องใด
ที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับซึ่งอ้างถึงกองกากับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม
กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง ให้ถือว่ากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ
หรือคาสั่งในเรื่องนั้นอ้างถึงกองกากั บการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตารวจ
สอบสวนกลางตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งกองบังคับการ
ถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ ในสังกัดกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง เพื่อรองรับภารกิจ
การถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์
ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์
ตั้ งแต่ ชั้ น พระองค์ เจ้ าขึ้ น ไป และบุ ค คลที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ รั บ เป็ น พระราชอาคั น ตุ ก ะ
มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัยอย่างเป็นเอกภาพ
รวมทั้ งเปลี่ ยนชื่ อกองก ากั บการปฏิ บั ติ การพิ เศษ ซึ่ งเป็ นส่ วนราชการภายในกองบั งคั บการปราบปราม
ในสังกัดกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง เป็นกองกากับการสนับสนุน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันจะทาให้การปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

