
คำนิยม 

 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นองค์กรที่ปกป้องดูแลความ
ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  บุคลากรในหน่วยงานจึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน         
ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และแผนงานของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว นั้น จัดทำ
ขึ้นเพ่ือให้ใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ
ท่องเที่ยวทุกนาย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและ
ให้บริการ  ตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินของ
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และเป็นแบบอย่างอันเดียวกันทั่วประเทศ    
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้
เกิดมาตรฐานการให้บริการ อย่างมืออาชีพ เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด        
สมความมุ่งหมายของทางราชการ  

 

                                พล.ต.ท. 
                       ( สุคุณ  พรหมายน ) 
                            ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  
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ประวัติความเป็นมาของตำรวจท่องเที่ยว 

ในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่องทุกปี สร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็นเงินมหาศาล ในขณะเดียวกัน 
เมื่อการท่องเที่ยวเป็นแหล่งใหญ่ของการหารายได้ ก็มีอาชญากรรมและ
การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เพิ่มข้ึนมาเป็นเงาตามตัว 
รัฐบาลจึงได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก
และรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนอกเหนือไปจาก
หน่วยงานตำรวจในพื้นที่ 

เร่ิมจากภาคประชาชน 

          โดยแรกเริ่มในปี พ.ศ.๒๕๑๙ ธุรกิจเอกชนร่วมกับ อ.ส.ท. หรือ 
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน) 
ได้ประสานความร่วมมือให้กรมตำรวจพิจารณาดำเนินการให้ความคุ้มครอง
และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ กรมตำรวจจึงได้
จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
(ศอ.นท.) ขึ้นในสังกัดกองปราบปราม มีกำลังพลประมาณ 175  นาย ทำ
หน้าที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ตรวจตราให้ความคุ้มครอง และรักษาความ
ปลอดภัยในย่านชุมชนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
การปฏิบัติงานครั้งนั้นภาคธุรกิจได้ร่วมกันบริจาคยานพาหนะและอุปกรณ์
การสื่อสารให้ไว้ในการปฏิบัติภารกิจ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองกรมตำรวจ
ได้ดำเนินการขอจัดตั้งกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวขึ้น เพ่ือเป็นหน่วยงาน
ถาวร รับผิดชอบในด้านการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุมัติในหลักการเมื่อ
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ แต่ติดขัดเรื่องงบประมาณเรื่องจึงพับไป 
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          ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๓ รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยวไทย 
และให้กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (สังกัดในขณะนั้น) รับผิดชอบ
ภารกิจอำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยให้
ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง กรมตำรวจ และ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย จึงได้ร่วมกันปรับปรุง ศอ.นท. ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.251๙ ให้
เป็น “ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว” (ศช.นท.) เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับคำร้องทุกข์ กรณีประสบปัญหาอาชญากรรม การเอารัดเอาเปรียบ 
โดยขยายความรับผิดชอบไปยังส่วนภูมิภาคที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในความ
นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อันได้แก่ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต และ
หาดใหญ่  

เปิดศักราชอย่างเป็นทางการ หน่วยงานน้องใหม่ของกรมตำรวจ 

          ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐบาลได้ตระหนักในความสำคัญของ
หน่วยเฉพาะกิจตำรวจท่องเที่ยว จึงได้จัดตั้งหน่วยงานตำรวจท่องเที่ยวขึ้น
อย่างถาวร คือ กองกำกับการ ๘ สังกัดกองปราบปราม  ตามพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๐ ) 
พ.ศ.๒๕๒๕ 

          อย่างไรก็ตามเนื่องจากอุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ขยายตัวขึ้น
อย่างรวดเร็วทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากข้ึน และจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่
กระจายไปทั่วประเทศ ทำให้ โครงสร้างตำรวจท่องเที่ยวในระดับกองกำกับ
การ  ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจการอำนวยความสะดวกและรักษา
ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 10 ปี ต่อมา รัฐบาลไทยจึงได้ยกฐานะ
ตำรวจท่องเที่ ยวขึ้น เป็น  กองบั งคับการตำรวจท่ องเที่ ยว  สั งกัด
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ร า ช ก า ร ก ร ม ต ำ ร ว จ  ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไท ย  (ฉ บั บ ที่  ๑ ๗ ) 
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๔ 
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          อย่างไรก็ตามหลังจากที่มียกฐานะขึ้นเป็นกองบังคับการตำรวจ
ท่องเที่ยว ตามโครงสร้างแรก ก็เข้าสู่ช่วงที่สถานการณ์การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยเติบโตรวดเร็วอย่างสุดขีด จนรัฐบาลไทยตอบรับด้วยการจัดตั้ง
หน่วยงานที่ รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมโดยตรงอย่าง 
“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ.2545 ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เคยสนับสนุน
งบประมาณให้  กิจการตำรวจท่องเที่ยวมาโดยตลอดตั้งแต่แรกเริ่ม ได้เข้า
มาอยู่ในสังกัดของกระทรวงน้องใหม่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งกองบังคับการ
ตำรวจท่องเที่ยวก็ยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณนอกสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติเช่นเดิม ผ่านกรมการท่องเที่ยว ตามนโยบายของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา  

          จากการท่องเที่ยวไทยที่ขยายตัว และภารกิจของกองบังคับการ
ตำรวจท่องเที่ยวที่ เติบโตขึ้น ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
เป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งมีผลให้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกอง
บังคับการตำรวจท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่ายอำนวยการ และ ๖ กอง
กำกับการ ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยกำหนดอำนาจ
หน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งโครงสร้างนี้เป็นที่รู้จักจดจำของ
ตำรวจและประชาชนโดยทั่วไป กล่าวคือมีการจัดตั้งสถานีตำรวจท่องเที่ยว
ขึ้น ทั่วประเทศ ๓๒ สถานี แม้โครงสร้างนี้จะใช้ต่อมาอีกเพียง ๘ ปี  
เนื่องจากยกฐานะเป็นกองบัญชาการ แต่อันที่จริงแล้ว จุดแตกหักของการ
ทำงานยังคงอยู่ที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวซึ่งมีจำนวน ๓๒ สถานีตั้งแต่นั้น
จนถึงปัจจุบัน 
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พล.ต.อ.บุญฤทธิ์  รัตนะพร 
อดีต รอง ผบ.ตร. (2548-2549) 

 
ปฐมบทก่อนจะมาเป็นตำรวจท่องเที่ยว 

 พ.ศ.2517 

 - เริ่มจากแนวความคิดมาจากการเขียนวิทยานิพนธ์ เรื่อง การรักษา
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ที่เมืองนีซ ณ ประเทศฝรั่งเศส 
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- นโยบายรัฐบาลไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว มติที่ประชุม กรมตำรวจ เมื่อ 20 มกราคม 2519 ให้          
กองปราบปราม จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการความสะดวก และให้ความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว” โดยมี พ.ต.อ.สงวน  คล่องใจ เป็นหัวหน้าคณะ
เจ้าหน้าที่ และมี ร.ต.ท.บุญฤทธิ์  รัตนะพร เป็นเลขาคณะเพ่ือพิจารณา
จัดตั้งและสรรหาตัวบุคคล ผู้ปฏิบัติการตามคำสั่ง เพื่อปฏิบัติในภารกิจตาม
หน้าที่จนกว่าจะเสร็จสิ้น 
 - คำสั่ง ตร. 1070/2519 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจปฏิบัติงาน
ประจำศูนย์อำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัย สถานที่ทำงานของ
ตำรวจที่ท่องเที่ยวที่แรกเป็นอาคารเก่า อ.ส.ท. ข้างสนามมวยราชดำเนิน 
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- ยุคที่ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทสนับสนุนตำรวจท่องเที่ยว  นายสุจินต์  
เบญจรงคกุล นายกสมาคมท่องเที่ยวได้มอบรถยนต์ จักรยานยนต์ วิทยุ
สื่อสาร เป็นรถตำรวจท่องเที่ยวคันแรก รหัส 401 – 406 
  - ยุคนั้นกำลังพล ประทวน 149 ราย, สัญญาบัตร 26 นาย 
  - รถจักรยานยนต์สายตรวจรุ่นแรก 20 คัน 
  - รถยนต์สายตรวจรุ่นแรก 6 คัน 
  - อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร MOTOROLA 22 เครื่อง 
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ทำไมตำรวจท่องเทียวต้องใช้หน่วยงานกองปราบปราม 

 เนื่องจากกองปราบปรามรับผิดชอบทั่วประเทศ กรมตำรวจจึง
มอบหมายให้กองปราบปรามจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

พ.ศ.2519 

 - องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจ
ตำรวจท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ มีทั้งหมด 21 ประเทศ 
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 - ก่อนเป็นตำรวจท่องเที่ยวจะต้องมีการฝึกอบรม 6 วัน  
 - ฝึกอบรม ปี  2519 ตำรวจท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากตำรวจ
คอมมานโด แต่หลังจากอบรมได้มอบใบประกาศให้แก่ผู้ผ่านการอบรม  
ปี พ.ศ.2521 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ครม.มีมติเห็นชอบจัดตั้งเป็นกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวแต่
ติดขัดเรื่องงบประมาณจึงให้กรมตำรวจและการท่องเที่ยวจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นที่นิยม ได้แก่ 
เชียงใหม่ หาดใหญ่ พัทยา ภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2520 กก.1 ใน บก.ป. 
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พ.ศ.2523 

 - บก.ป.จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจท่องเที่ยว (ฉก.ทท.)  ให้ทุกหน่วยงาน 
ใน ตร. จัดทำแผนคุ้มครองนักท่องเที่ยว 
 - รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว จัดให้งานตำรวจท่องเที่ยว
อยู่กับกองกับการ 8 สังกัดกองปราบปราม ขณะนั้น เช่าสถานที่ราชการอยู่ที่
สีลมแต่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องงบประมาณ  สวัสดิการของข้าราชการตำรวจ 
ทำให้ทำงานอย่างยากลำบากจนได้ย้ายมาทำงานที่กองปราบปราม 

พ.ศ.2525 

 - ตั้งเป็น กก.8 สังกัด บก.ป. 

พ.ศ.2534 

 - ได้ยกฐานะเป็นกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวสังกัดกองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลาง 

พ.ศ.2537 

  - พล.ต.ต.บุญฤทธิ์   รัตนะพร  ดำรงตำแหน่ง ผบก.ทท. 
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กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 

เนื่ อ งจากสถานการณ์ โลก สถานการณ์ ไทย  ทุ กสิ่ งบ่ งชี้ ว่ า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเจริญเติบโตอย่างอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้มี
ปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ด้านความสำคัญทางเศรษฐกิจเอง การท่องเที่ยวก็เป็นดังหัวใจ  เมื่อ
ประกอบกับการที่ตำรวจท่องเที่ยวทำงานอยู่คู่กับประเทศไทยและการ
ท่องเที่ยวไทยมากว่า ๔๐ ปี สั่งสมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ทั้งด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดกับนักท่องเที่ยว การสร้างความเชื่อมั่น
ในการท่องเที่ยวไทย การให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวต่างชาติและชาวไทย จนเกิดวัฒนธรรมองค์กรส่งต่อรุ่นสู่รุ่ น เมื่อทุก
อย่างสุกงอมและเหมาะสม กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจึงได้รับการยก
ฐานะ เป็น “กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว” เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.
2560 ตาม พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มี
อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ 
และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจ
ท่องเที่ยวและหน่วยงานในสังกัด 

(ข) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทน
พระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 

(ค) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร ทั้งในกรณีที่
ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวเพ่ือการท่องเที่ยวหรือเพ่ือการอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
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ในกรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว และในกรณีความผิดอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน
และการปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร การให้ความปลอดภัย
แก่บุคคลสำคัญและประชาชน และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน 

(จ) ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว 

(ฉ) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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บทนำ  

1. โครงสร้าง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

 

 

 

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 
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2. บทบาท อำนาจ หน้าที่ 

 (ก) กองบังคับการอำนวยการ ประกอบด้วย 

 1) ฝ่ายอำนวยการ ๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งาน
สวัสดิการ งานศึกษาอบรม งานสรรหา งานวินัย การรับคำร้องเรียน
ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย การพัฒนา ตรวจสอบ กลั่นกรอง 
วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คำสั่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และงาน
อ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๒) ฝ่ายอำนวยการ ๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี  พระรัช
ทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ 
และพระราชอาคันตุกะ งานเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง 
จัดทำข้อมูลท้องที่ สถานการณ์ด้านป้องกันอาชญากรรม ด้านความมั่นคง 
ด้านกิจการพิเศษ และด้านอ่ืน ๆ งานป้องกันปราบปรามการก่อการจลาจล 
และการควบคุมฝูงชน งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่าง ๆ ควบคุม กำกับ ดูแล
ศูนย์ปฏิบั ติ การ กองบัญชาการตำรวจท่ องเที่ ยว (ศปก.บช .ทท.) 
ประสานงานด้านรัฐสภา รวมทั้งงานตอบกระทู้ถามโดยขอรับการสนับสนุน
ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น และงานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓) ฝ่ายอำนวยการ 3  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานยุทธศาสตร์ พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์  ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน รายงานผลของโครงการต่าง ๆ และ



16 
 

ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด ทั้งของ ตร. และ บช.
ทท. และ บก.อก.ฯ) จัดทำและรวบรวมการแบ่งมอบหมายหน้าที่การงาน
ของ บก.อก.บช.ทท. ควบคุม กำกับ ดูแลแผนด้านป้องกันและปราบปราม
การกระทำความผิดทางอาญาทุกประเภท  และแผนการถวายความ
ปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้สำเร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราช
อาคันตุกะ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอ่ืน และแผนด้าน
กิจการพิเศษ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การวิเคราะห์ จัดทำ 
จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมินผลงานด้านงบประมาณและควบคุม กำกับ 
ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก ตร. และส่วนราชการอ่ืน รวบรวมความต้องการ
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ ตามแผนงาน งานโครงการ วิเคราะห์ความ
จำเป็นและความเหมาะสม เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
และของบประมาณ รายจ่ ายเพ่ิ ม เติมระหว่างปี  และงาน อ่ืนๆ  ที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๔) ฝ่ายอำนวยการ ๔ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานพลาธิการ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่  งานส่งกำลังบำรุง งาน
ยานพาหนะ งานโยธาธิการ งานสรรพาวุธ งานการเงินและบัญชี การจัดทำ
แผน โครงการ ตรวจสอบ จัดทำสถานภาพพัสดุ สิ่งของหลวงกำหนดความ
ต้องการพัสดุเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดหาพัสดุให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดหา ควบคุม 
แจกจ่าย ซ่อมแซม ปรับปรุงบำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุสิ่งของหลวงทุก
ประเภท ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงิน
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หมวดค่าตอบแทน      เงินรางวัล และเงินอ่ืน ๆ ของข้าราชการตำรวจ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างที่ เกี่ยวข้อ งในสังกัด การรับ -จ่ายเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินอ่ืน ๆ ทุกประเภทของกองบัญชาการ
ตำรวจท่องเที่ยว และงานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๕) ฝ่ายอำนวยการ ๕ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานกิจการพลเรือน งานประชาสัมพันธ์ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ งาน
กิจการต่างประเทศ และงานวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง 
กับการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนของสังคม การแถลงชี้แจงข่าวต่อสื่อมวลชนและประชาชนใน
การปฏิบัติของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว งานอาสาสมัครตำรวจ
ท่องเที่ยว การรับคำร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลอำนวยความสะดวก
และรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะมาร้องเรียนด้วยตนเอง
หรือร้องเรียนทางจดหมาย เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ สื่อสารสนเทศอ่ืนใด หรือ
หน่วยงานอ่ืนที่ส่งมา แล้วดำเนินการไปตามกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง การ
เกี่ยวกับการติดต่อ ประสานงาน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกับตำรวจหรือองค์การต่างประเทศ การ
ต้อนรับตำรวจหรือองค์การต่ างประเทศที่ เข้ามาศึกษา ดู งานของ
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  และ   งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บั งคับบัญชา
มอบหมาย 

 ๖) ฝ่ายอำนวยการ ๖ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
ข้อมูล    ต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้สนับสนุนการจัดการด้าน
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ บช.ท. โดยรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่
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มาใช้ในการประมวลผลเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ สามารถใช้ในการวาง
แผนการควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่
สอบถามข้อมูล รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลโดยกำหนดระเบียบ 
ข้อบังคับ การกำหนดรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง และ
ตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งภายในศูนย์และลูกข่ายของสถานี
เครือข่ายตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย ประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ นอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และ
บำรุงรักษาระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลไว้แล้ว พัฒนา บำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ของศูนย์ดำเนินการช่วยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และงาน
อ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 (ข) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑ ประกอบด้วย 

 (๑) ฝ่ายอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
  ๒) งานบริหารงานบุคคล 
  ๓) งานกฎหมาย และงานคดีวินัย 
  ๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ 
  ๕) งานการเงินและงานบัญชี 
  ๖) งานงบประมาณ 
  ๗) งานส่งกำลังบำรุง และงานพลาธิการ 
  ๘) งานสวัสดิการ 
  ๙) งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ 
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  ๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๑๑) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
  ๑๒) งานศึกษาอบรม 
  ๑๓) งานการข่าวและความม่ันคง 
  ๑๔) งานวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
  ๑๕) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูล
สถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ
ดำเนินการเพ่ือให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  ๑๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๗) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้อยู่ในหน้าที่ฝ่ายใด
โดยเฉพาะ 
  ๑๘) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 (๒) - (๓) กองกำกับการ ๑ - ๒ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์       
พระราชินี พระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุ
วงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคล
สำคัญ    อ่ืน ๆ 
  ๒) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในเขตอำนาจรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนที่การปกครอง 
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  ๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและกฎหมายอ่ืนเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอำนาจรับผิดชอบ
หรือเขตพ้ืนที่การปกครอง ทั้งในกรณีผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่าง
ด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือการท่องเที่ยวหรือเพ่ือ
การอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือในกรณีที่มีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 
  ๔ ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และรักษา
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในเขตอำนาจรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนที่การ
ปกครอง 
  ๕) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แต่ละกองกำกับการแบ่ง
ออกเป็นงานสืบสวน และสถานีตำรวจท่องเที่ยว  

 (๔) กองกำกับการ 3 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ 
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ      
อ่ืน ๆ 
  2) รักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวน ป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในเขตอำนาจรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนที่การปกครอง 
  ๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและกฎหมายอ่ืนเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอำนาจรับผิดชอบ
หรือเขตพ้ืนที่การปกครอง ทั้งในกรณีผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่าง
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ด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือการท่องเที่ยวหรือเพ่ือ
การอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือในกรณีที่มีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความผิดอื่นท่ีเกี่ยวเนื่อง 
  ๔) ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และรักษา
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในเขตอำนาจรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนที่การ
ปกครอง 
  ๕) สืบสวนหาข้อเท็จจริงตามบัตรสนเท่ห์  หนั งสือ
ร้องเรียน คำร้องเรียน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  ๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๗) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 (๕) ศูนย์รับแจ้งเหตุและปฏิบัติการควบคุมสั่งการ  ให้มี
เฉพาะกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑มีอำนาจหน้าที่  และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเหตุ รวมถึงการ
จัดทำสถิติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับนักท่องเที่ยวทางระบบสื่อสารทางโทรศัพท์  และงานอ่ืน ๆ ตาม
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 (ค) - (ง) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒ - ๓ ประกอบด้วย 

 (๑) ฝ่ายอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
  ๒) งานบริหารงานบุคคล 
  ๓) งานกฎหมาย และงานคดีวินัย 
  ๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ 
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  ๕) งานการเงินและงานบัญชี 
  ๖) งานงบประมาณ 
  ๗) งานส่งกำลังบำรุง และงานพลาธิการ 
  ๘) งานสวัสดิการ 
  ๙) งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ 
  ๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๑๑) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร 
  ๑๒) งานศึกษาอบรม 
  ๑๓) งานการข่าวและความม่ันคง 
  ๑๔) งานวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
  ๑๕) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูล
สถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ
ดำเนินการเพ่ือให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  ๑๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๗) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้อยู่ในหน้าที่ฝ่ายใด
โดยเฉพาะ 
  ๑๘) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 (๒) - (๔) กองกำกับการ 1 - ๓ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ 
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ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ    
อ่ืน ๆ 
  ๒) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในเขตอำนาจรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนที่การปกครอง 
  ๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และกฎหมายอื่นเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอำนาจรับผิดชอบ
หรือเขตพ้ืนที่การปกครอง ทั้งในกรณีผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่าง
ด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือการท่องเที่ยวหรือเพ่ือ
การอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือในกรณีที่มีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 
  ๔) ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และรักษา
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในเขตอำนาจรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนที่การ
ปกครอง 
  ๕) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แต่ละกองกำกับการแบ่ง
ออกเป็นงานสืบสวน และสถานีตำรวจท่องเที่ยว  

 (จ) กองกำกับการควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีอำนาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ควบคุม สืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ท่ัวราชอาณาจักร 
 ๒) ปฏิบัติงานตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้กรณีที่
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ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวเพ่ือการท่องเที่ยวหรือเพ่ือการอื่นว่าด้วยกฎหมายคนเข้าเมือง หรือ
ในกรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และความผิดอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่อง 
 ๓) ปฏิบัติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔) งานอืน่ ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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3. นิยามศัพท์ 

 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว  หมายถึง ผู้ดำเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 นักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากท้องที่อันเป็นถิ่นที่อยู่
โดยปกติของตนไปยังท้องที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจและด้วย
วัตถุประสงค์อันมิใช่เพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายได้ 

 นักท่องเที่ยวต่างชาติ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย 
ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานได้ ที่เดินทางมาท่องเที่ยว เพ่ือ
วัตถุประสงค์ต่ างๆ ที่ ไม่ ใช่การทำงานประจำ การหารายได้  หรือ 
การเรียนหนังสือ  

 อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ใช้ชื่อย่อว่า "อส.ทท." หรือใช้ชื่อเรียก
เป็นภาษาอังกฤษว่า "TOURIST  POLICE VOLUNTEER" หมายถึง 
ประชาชนทั่วไปและหรือชาวต่างชาติที่ผ่านกระบวนการพิจารณาตาม
ระเบียบนี้ โดยมีหน้าที่หลักให้บริการ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 

 หนังสือเดินทาง หมายถึง หนังสือสำคัญประจําตัวซึ่งทางราชการ
ของประเทศหนึ่งออกให้แก่พลเมืองของประเทศนั้น เพ่ือให้ความคุ้มครอง
ในการเดินทางไปในดินแดนต่างประเทศ 

 วีซ่า หมายถึง เอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่งออกให้บุคคลที่
ได้รับการพิจารณาให้สามารถเข้าประเทศผู้ออกตรวจลงตราได้ ภายใน
ระยะเวลาหรือจุดประสงค์ที่บุคคลนั้นยื่นคำร้องขอ ไว้ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
ตรวจคนเข้าเมืองขณะเข้าประเทศที่ได้ยื่นขอวีซ่าไว้ ปกติแล้วจะมีการ
ประทับตราลงหนังสือเดินทาง (passport) อาจเป็นสติ๊กเกอร์ หรือ ตรา



26 
 

ประทับ หรืออาจอยู่ ในรูปแบบที่ ไม่ได้ประทับลงในหนังสือเดินทาง         
ซึ่งปัจจุบันบางประเทศมีการลงตราประทับแบบอิเล็กทรอนิกส์โดย
เชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 ธุรกิจนำเที่ยว หมายถึง ธุรกิจเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวเดินทาง
ไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน โดยจัดให้มีบริการหรือการ
อำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก 
อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอ่ืนใดตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

 มัคคุเทศก์ หมายถึง ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการนำนักท่องเที่ยว
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำและความรู้ด้านต่าง ๆ 
แก่นักท่องเที่ยว 

 ผู้นำเที่ยว หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการดูแลและอำนวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ 

 รถ 30 หมายถึง รถโดยสารไม่ประจำทาง หมวดนำหน้า 30 – 35 
ป้ายทะเบียนพ้ืนเหลือง ตัวอักษรนูนสีดำ ประกอบด้วย ตัวอักษร 
THAILAND , รหัสจังหวัด , รหัสแสดงประเภทรถ , ขีดระหว่างตัวเลข , 
หมายเลขทะเบียนรถ 0001-9999 , เครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส. , ชื่อ
จังหวัด 

 ปฏิทินการท่องเที่ ยว หมายถึง ตารางการจัดกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวตามเทศกาล วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

4. ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 

 - พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 
 - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ.2545 
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 - พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2560 
 - กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2556 
 - ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงาน
และเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนที่การปกครองของส่วนราชการ 
(ฉบับที ่16) พ.ศ.2560 
 - ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่
ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2560 
 - พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 
 - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2560 
 - พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 
 - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
 - พระราชบัญญัติขนส่งทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2557 
 - กฎกระทรวง ฉบับที่  ๑๒ (พ .ศ.๒๕๓๙) ออกต ามความใน
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 - พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2560 
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บทที่ 2 การบริหารจัดการในสถานีตำรวจท่องเท่ียว 
ฝ่ายอำนวยการ ๑ ธุรการและกำลังพล 

 

 

 

 

 

 

 
มี 5 แผนกงาน ประกอบด้วย ธุรการ กำลังพล ฝึกอบรม สวัสดิการ 
กฎหมายและคดีวินัย สามารถจำแนกหน้างานได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

งานธุรการ โดยสรุปรับผิดงาน งานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือ (ทำ
หน้าที่เป็นธุรการรับ-ส่ง 3 ฐานะ กล่าวคือ เป็นธุรการให้กับ บช.ทท. , บก.
อก. และ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.) การจัดประชุม การเดินทางไปราชการ 
การเดินทางไปต่างประเทศ การจัดเวรยาม และ งานที่ปรึกษา เป็นต้น 
           งานกำลังพล  โดยสรุปคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใน
ภาพรวมของหน่วยงาน ตั้งแต่ก่อนเข้ามาเป็นข้าราชการ หรือเข้ามาเป็น
ตำรวจท่องเที่ยว (บรรจุ ทดสอบภาษา แต่งตั้ง) ขณะเป็นตำรวจท่องเที่ยว 
(เลื่อนขั้นเงินเดือน ดูแลสวัสดิการ ฝึกอบรม การลา ตลอดจน ดำเนินการ
ทางวินัย) และ เมื่อออกจากตำรวจท่องเที่ยวหรือออกจากราชการ ( 
แบ่งเป็น 4 แผนกงาน ประกอบด้วย 



29 
 

 งานกำลั งพล  รับผิ ดชอบการบรรจุ  การทดสอบความรู้
ภาษาต่างประเทศ แต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 
ทะเบียนประวัติ ยศ บัตรข้าราชการ การลา โครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล 
(เออร์ลีรีไทร์) และ การเกษียณอายุราชการ เป็นต้น 
 งานฝึกอบรม รับผิดชอบการจัดฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
พัฒนาศักยภาพ หรือการฝึกทบทวน ให้กับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างใน
สังกัด (Upskill & Reskill) 
 งานสวัสดิการ รับผิดชอบการดูแลสวัสดิการข้าราชการและ
ลูกจ้างในสังกัด โดยสรุป สวัสดิการหมายถึงสิ่งที่จัดหา มอบให้ หรือมีไว้
บริการในสิ่งที่กฎหมายหรือระเบียบปกติมิได้กำหนดไว้ให้ เป็นสิทธิ
ข้าราชการ เช่น กองทุนกู้เงิน ทุนการศึกษา บ้านพัก สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ชมรมแม่บ้านตำรวจ วัคซีนป้องกันโรค  เป็นต้น (ต่างจากสิ่งที่กฎหมาย
กำหนดให้เป็นสิทธิของข้าราชการ เช่น ต้องได้รับเงินเดือน ค่าเดินทางไป
ราชการ เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ เป็นต้น) 
 งานกฎหมายและคดีวินัย ในส่วนงานกฎหมายนั้น ทำหน้าที่เป็น
ฝ่ายกฎหมาย หรือตรวจข้อเท็จจริง ของ บช.ทท. บก.อก. บช.ทท. และ 
ฝอ.๑ บก.อก.บช.ทท. ในส่วนงานวินัย เป็นการดำเนินการทางวินัยกับ
ข้าราชการตำรวจที่อยู่ในอำนาจ ผบช.ทท. หรือการออกกฎ ระเบียบ กำชับ 
สั่งการ เพ่ือให้ข้าราชการตำรวจประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและ
วินัยตำรวจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานบุคคล 
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ฝ่ายอำนวยการ ๒  
              ฝ่ายอำนวยการ ๒ กองบงัคับการอำนวยการ กองบัญชาการ
ตำรวจท่องเทีย่ว มีหนา้ที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการข่าว งาน
สถิติข้อมูลและงานความมั่นคง โดยปฏิบัติหน้าที่ ดงันี้ 

1. งานธุรการและงานสารบรรณ  
-รวมทั้งจัดทำสถิตงิานเข้า - ออก ของฝ่ายอำนวยการ ๒ 

2. งานมัน่คง 
2.1  ดำเนินการเกี่ยวกับงานถวายความปลอดภัยสำหรับองค์

พระมหากษัตริย์ พระราชินี          
รัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทน
พระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 

2.2 ประสานงานด้านรัฐสภา จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนในการ
ประชุมรัฐสภาเมื่อมีการร้องขอ 

2.3 ดำเนินการรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการ
เมืองทุกระดับ รวมทั้งการเลือกตั้งต่าง ๆ 

2.4 มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ  

3. งานด้านการข่าว 
3.1 ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับกจิการข่าวกรอง การต่อต้านขา่วกรอง 

การข่าวกรองทางการสื่อสารและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายตำรวจ 
    3.2 รวบรวมข่าวและจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น และรายงาน

สถานการณ์ด้านป้องกันอาชญากรรม  ด้านความมั่นคง ด้านกิจการ
พิเศษ และด้านอื่น ๆ เพื่อรายงานให้กับผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและ             
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
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3.3 ดำเนินการเก่ียวกับด้านการข่าว การตรวจสอบข่าวและการ
วิเคราะห์ข่าวในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการรายงานและการ
กระจายข่าวให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3.4 ดำเนินการเก่ียวกับการรวบรวมข้อมูลติดตามตาม
สถานการณ์อาชญากรรมทุกประเภท 

3.5 ดำเนินการเก่ียวกับกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับอ่ืนๆ ว่า
ด้วยข้อมูลขา่วสารของราชการ 

3.6 ดำเนินการงานบูรณาการด้านการข่าว รวมทั้งการดำเนิน
กรรมวิธีต่อข่าวเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และงานประสานการข่าวกับส่วน
ราชการต่าง ๆ 

3.7 ดำเนินการด้านกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.8 ดำเนินการเก่ียวกับศูนยใ์นความรับผิดจำนวน 4 ศนูย์ ดงันี้  
              - ศูนยป์ฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจท่องเทีย่ว (ศปก.บช.
ทท.) 
                 - ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง 
กองบัญชาการตำรวจทอ่งเที่ยว (ศปม.บช.ทท.) 

- ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ศปชก.ทท.) 

- ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้า กองบัญชาการ
ตำรวจท่องเที่ยว (ศปอร.บช.ทท.) 

                                                                       
 

 

รายละเอียดสามารถดาวนโ์หลดไดต้าม QR Code 
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งานฝ่ายอำนวยการ 3 
 

งานแผนและนโยบาย และงบประมาณ 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์  แผนงาน 
โครงการ งานวิจัยประเมินผล และงานงบประมาณ  
 ในส่วนของการจัดทำแผนและคำสั่ง นับเป็นส่วนสำคัญอีกส่วน
หนึ่งในกระบวนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยที่ปฏิบัติงานอย่างมี
ระบบ ซึ่งลักษณะการจัดทำแผนของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แผนในเชิงบริหาร และแผนปฏิบัติการ 
 1. แผนในเชิงบริหาร ได้แก่  แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี  และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 2. แผนปฏิบัติการ ได้แก่ แผนที่กำหนดขึ้นเพ่ือเตรียมรับภารกิจ
หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
จะต้องรับผิดชอบ มี 2 ประเภท คือ 
  2.1 แผนที่กำหนดขึ้นล่วงหน้าไม่มีระยะเวลาปฏิบัติ แต่ต้อง
เตรียมการไว้ และปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ขึ้น เช่น แผน
รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว , แผนรักษาความปลอดภัย อำนวย
สะดวก และให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทางน้ำ ทางทะเล, แผนช่วยเหลือผู้
ประสพภัย เป็นต้น ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าให้หน่วยในสังกัดได้
เตรียมการปฏิบัติไว้ โดยกำหนดการปฏิบัติในขั้นการเตรียมการเอาไว้ เมื่อเกิด
เหตุขึ้นทุกหน่วยในสังกัดก็จะมีความพร้อมที่จะปฏิบัติในขั้นต่อๆ ไปของ
แผน เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่าน     พ้นไป หน่วยในสังกัดก็กลับไปปฏิบัติ
ในขั้นเตรียมการ รอเหตุการณ์ครั้งใหม่ที่จะเกิดข้ึน 
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 2.2 แผนที่กำหนดขึ้นเฉพาะภารกิจใดภารกิจหนึ่ง เช่น แผนอำนวย
ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอย
กระทง, คริสต์มาส, วันปีใหม่, ตรุษจีน, และสงกรานต์ เป็นต้น  

ขั้นตอนการจัดทำแผนและคำสั่ง 

 แผนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) เป็นแผนที่กำหนดขึ้น
โดยผู้บริหารระดับสูง มีลักษณะเป็นแผนระยะยาวหรือปานกลาง มุ่งหมาย
เพ่ือปรับกลยุทธหรือพัฒนาการทำงานขององค์กร ซึ่งมักจะใช้รูปแบบ
วิธีการใหม่ หรือนำเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ และเป็นแผนที่ใช้สำหรับการ
แก้ปัญหาในเชิงพัฒนา  
 2. แผนกลยุทธ (Tactical plan/Administrative Plan) เป็น
แผนที่กำหนดขึ้นโดยผู้บริหารระดับกลางมีลักษณะเป็นแผนระยะปานกลาง
หรือสั้ น  มุ่ งหมายเพ่ือปรับปรุงและพัฒ นาประสิทธิภ าพของงาน 
ที่ทำอยู่ของหน่วยต่าง ๆ  เป็นแผนที่ใช้แก้ปัญหาในเชิงป้องกัน 
 3. แผนปฏิบัติการ (Operational Plan/Action Plan)  เป็น
แผนที่กำหนดโดยผู้บริหารระดับกลาง มีลักษณะเป็นแผนระยะสั้น จะเป็น
แผนที่กำหนดรายละเอียดของการปฏิบัติต่าง ๆ โดยเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับ
งานประจำที่ทำอยู่ เพ่ือให้การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยเหนือ
กำหนด ใช้แก้ปัญหาในลักษณะของปัญหาขัดข้อง 
 ลักษณะของแผนที่ดี 
 1. จะต้องเป็นแผนที่สามารถบรรลุภารกิจได้ 
 2. อาศัยข้อเท็จจริง และสมมติฐานที่เป็นไปได้ 
 3. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง 
 4. มีการจัดให้มีหน่วยปฏิบัติตามความจำเป็น 
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 5. มีกำลังพล เครื่องมือ เครื่องใช้ และการเตรียมการอ่ืน ๆ 
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติตามแผนที่คาดไว้ 
 6. กระจายอำนาจ 
 7. อำนวยให้มีการติดต่อโดยตรงและการประสานงานใน
ระหว่างปฏิบัติ 
 8. ง่าย 
 9. อ่อนตัว 
 10. อำนวยให้มีการควบคุมการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
 11. มีการประสานงานกันโดยใกล้ชิด 

 เครื่องช่วยในการวางแผน 
 1. ระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วย 
 2. แฟ้มนโยบาย ซึ่งเป็นที่รวบรวมนโยบาย การสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชาเอาไว้ 
 3. รายการตรวจสอบการประสานงาน 
 4. ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหลักฐาน 
 5. เอกสารรายงานต่าง ๆ 
 6. ตารางการปฏิบัติงาน 

 คำสั่ง (Operation Order/Combat Order) 
 โดยปกติคำสั่งแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ คำสั่งปกติ และ
คำสั่งปฏิบัติการหรือคำสั่งยุทธการ คำสั่งปกติเป็นเรื่องการปฏิบัติการทาง
ธุรการ หรือการปฏิบัติงานปกติ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบงาน 
สารบรรณของหน่วย ส่วนคำสั่งปฏิบัติการนั้นมุ่งสำหรับการปฏิบัติเป็นครั้ง
คราว หรือเฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี คำสั่งปฏิบัติการส่วนใหญ่จะออกมาใน
รูปของแผนก่อนในตอนต้น แล้วจึงกลายเป็นคำสั่งในภายหลัง เมื่อเกิด
เหตุการณ์ท่ีได้คาดการณ์ไว้ในแผน ก็จะมีการสั่งการให้แผนกลายเป็นสภาพ
คำสั่ง  
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 คำสั่งปฏิบัติการ คือ คำสั่งที่ใช้สำหรับการปฏิบัติที่ต้องมีการ
ประสาน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชาในการดำเนินกล
ยุทธ เพ่ือบรรลุภารกิจ 

 ความ มุ่งหมายของคำสั่ งปฏิ บั ติ การ  เพ่ื อต้องการให้
ผู้บังคับบัญชาหน่วยรองทราบถึงสิ่งสำคัญเพ่ือดำเนินกลยุทธ์ สิ่งสำคัญ
เหล่านี้ได้แก่ สถานการณ์ ภารกิจ การปฏิบัติ การมอบกิจเฉพาะหรืองาน
ให้แก่หน่วยต่าง ๆ และการจัดการสนับสนุนการช่วยเหลือในการปฏิบัติ
ตามคำสั่ง รวมทั้ง สายการบังคับบัญชาและการดำรงการติดต่อสื่อสารใน
การปฏิบัติตามคำสั่งด้วย 

 การออกคำสั่งปฏิบัติการ 
 1) เมื่อมีการกำหนดแผนไว้ล่วงหน้า แล้วมีเหตุการณ์ขึ้น 
ผู้บังคับบัญชาจะออกคำสั่งไปยังหน่วยรอง ให้ปฏิบัติตามแผนได้ โดย
กำหนด วัน เดือน ปี ที่จะให้ปฏิบัติ  
 2) ในบางกรณีหน่วยได้กำหนดแผนไว้ล่วงหน้าแต่ไม่ระบุวัน 
เวลาที่จะต้องปฏิบัติโดยชัดเจน เนื่องจากยังไม่ทราบกำหนดการ ของ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเงื่อนไข เช่น ยังไม่ทราบกำหนดการ
เดินทางของบุคคลสำคัญ ดังนั้นในแผนรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ก็
จะต้องกำหนดเป็นวัน เวลา สมมติเอาไว้ว่า “วัน -ว  เวลา -น.” เพ่ือให้
หน่วยต่างๆ ได้ เตรียมการซักซ้อมการปฏิบัติ ไว้ก่อน ครั้นเมื่อทราบ
กำหนดการเดินทางของบุคคลสำคัญดังกล่าว หน่วยก็จะสั่งการไปยังหน่วย
ต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติว่าให้ใช้แผนรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญของ
หน่วย เป็นคำสั่งปฏิบัติการที่ 1 วัน ว.   เวลา น. คือ 010940 พ.ค.65 
(วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.40 น.) เป็นต้น 
 3) คำสั่งปฏิบัติการ ถือเป็นการสั่งการครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่ม
ปฏิบัติ จึงต้องคำนึงถึงความถูกต้องและรายละเอียดมากที่สุด ต่างกับแผน
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ที่เป็นการกำหนดการปฏิบัติสำหรับอนาคต ซึ่งมีเวลาสำหรับการซักซ้อม
ตรวจสอบ และปรับปรุงได้ 

 ข้อแตกต่างระหว่างแผนกับคำสั่ง 
 คำสั่งปฏิบัติการนั้นมักจะเป็นการพัฒนาการมาจากแผน แต่
อย่างไรก็ตามยังมีคำสั่งอีกส่วนหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการไปในคราว
เดียว ไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นแผนไว้ล่วงหน้าก่อน ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า  
แผน กับคำสั่งนั้นมักจะเป็นสิ่งเดียวกัน แต่ก็ยังมีข้อแตกต่างบางประการ
สำหรับแผน และคำสั่ง ดังนี้ 
 1) ชื่อเรื่อง จะแตกต่างกัน อยู่ในตัวคือ คำว่า “แผน” และคำ
ว่า “คำสั่ง” 
 2) คำสั่งจะต้องระบุวัน เวลาที่ชัดเจนในการปฏิบัติ ส่วนแผน 
เป็นการกำหนดการปฏิบัติเอาไว้ล่วงหน้าจึงมักระบุเป็นวันเวลาสมมติ วัน -ว. 
เวลา -น. หรือกำหนดเป็นสภาวะการใช้แผนเมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขเกิดขึ้น 
เช่น แผนนี้มีผลใช้บังคับในขั้นการเตรียมการเมื่อได้รับ ปฏิบัติเมื่อสั่ง หรือ
แผนนี้มีผลใช้บังคับในขั้นการเตรียมการเมื่อได้รับ และหน่วยรับผิดชอบ
ปฏิบัติในขั้นการปราบปรามทันทีท่ีมีการก่อการจลาจล เป็นต้น 
 3) เนื่องจากแผน เป็นการกำหนดการปฏิบัติเอาไว้ล่วงหน้า
ข้อมูลบางประการยังไม่มีความกระจ่างชัดจึงจำเป็นต้องมี สมมติฐาน ส่วน
คำสั่งนั้นสั่งการเมื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ กระจ่างชัดแล้วจึง ไม่มีสมมติฐาน 
 อย่างไรก็ตามหลักการบางประการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้ 
ตามความนิยม เช่นที่กล่าวว่าแผนยังไม่กำหนดวัน เวลาในการปฏิบัติที่
แน่นอน แต่แผนบางประเภทก็มีการกำหนดวันเวลาในการปฏิบัติไว้ เช่น 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นต้น 
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 ระเบียบปฏิบัติและเทคนิคในการเขียน แผน/คำสั่ง 
 1) แผน/คำสั่ง ที่จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่าเป็นเอกสาร
ทางราชการอย่างหนึ่งต้องยึดถือระเบียบงานสารบรรณเป็นหลัก เช่น การ
แจกจ่าย การเก็บรักษา การรับ ส่ง การใช้ภาษา แบบฟอร์มต่าง ๆ  
 2) แผน/คำสั่ง อาจจัดทำเป็นข้อเขียนล้วน ๆ หรืออธิบายด้วย
ภาพลงบนแผ่นบริวารหรือพิมพ์ลงบนแผนที่ เพ่ือใช้เป็นผนวก ประกอบกับ
ส่วนที่เป็นข้อเขียน 
 การใช้แผ่นบริวาร หรือ การพิมพ์ลงบนแผนที่เป็นผนวกจะเป็น
การขยายความ ทำให้ส่วนที่เป็นข้อเขียนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มีความ
กะทัดรัด จากการใช้ภาพหรือเครื่องหมาย แสดงคำแนะนำต่าง ๆ และสิ่งที่
เหมาะจะแสดงด้วยภาพหรือเครื่องหมายได้แก่ ที่ตั้งหน่วย พ้ืนที่รวมพล 
เส้นแบ่งเขต เส้นทาง สิ่งกีดขวาง สถานที่สำคัญ เป็นต้น 
 เรื่องราวต่าง ๆ ที่แสดงเป็นรูปภาพ อาจจะนำมาเขียนเป็น       
ลายลักษณ์อักษรเพ่ือป้องกันการตีความภาพหรือเครื่องหมายบนแผนที่
ผิดพลาดก็ได้ 
 สำหรับเนื้อหาของหัวข้อภารกิจ และแนวความคิดในการ
ปฏิบัติ มักจะต้องกระทำเป็นข้อเขียนเสมอแม้ว่าจะเขียน หรือแสดงภาพ 
เครื่องหมายลงบนแผ่นบริวารก็ตาม 
 3) ข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผน/คำสั่ง จะต้องเป็นถ้อยคำ
ที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจน มีความสมบูรณ์ ไม่คลุมเครือหรือใช้คำฟุ่มเฟือย 
 แผน/คำสั่ง เป็นเครื่องแสดงเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา 
ภาษาที่ไม่เด็ดขาด คลุมเครือ กำกวม จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความไม่
แน่ใจและขาดความเชื่อมั่น ผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งการต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาว่าต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำอะไร จึ งต้อง
หลีกเลี่ยงถ้อยคำที่มีเงื่อนไขเพ่ือไม่ให้เสียเวลาในการตีความถ้อยคำที่เยิ่น
เย้อไม่จำเป็น  
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 4 ) ก าร ใช้ ค ำย่ อ  ก า ร ใช้ ค ำย่ อ แ ท น ค ำ เต็ ม  เป็ น ก าร
ประหยัดเวลาและเนื้อที่ แต่ต้องเป็นคำย่อตามระเบียบของทางราชการ
หรือคำย่อที่รู้กันโดยทั่วไป ในกลุ่มของผู้ที่จะได้รับแผนหรือคำสั่ง และเมื่อ
ใช้คำย่ออย่างใดไปแล้วจะต้องใช้ให้เหมือนกันไปตลอดทั้งเอกสารรวมทั้ง
ผนวกต่าง ๆ ที่ประกอบเอกสารนั้นด้วย 
          ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเอกสารและแบบฟอร์มแผน/คำสั่ง 
ประเภทเอกสาร 
 คำว่า “ประเภทเอกสาร” มักใช้กำหนดไว้ตอนบนและล่างของ
กระดาษ และชั้นความลับ จะต้องระบุชั้นความลับไว้ตอนบนและล่างของ
ทุกหน้ากระดาษที่มีชั้นความลับตามระเบียบว่าด้วยการ รปภ.แห่งชาติ 

 
ตัวอย่างของส่วนหัวเรื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นความลับ (ถ้ามี) 
                         ชุดท่ี         ของ  31  ชุด 
                         หน้า   1    ของ  8    หน้า 
              กองบัญชาการตำรวจท่องเท่ียว 
              ๙๙๙ หมู่ท่ี ๑ ถนนสุวรรณภูมิ 
๔                                           ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี 
              จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ 
                          010700 พ.ค.65 
                          ทท 123 
           
แผน : รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๕   

อ้างถึง : ๑) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาต ิ(พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 ๒) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.๒๕๖๕) ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 3) แผนท่ีประเทศไทย มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวางครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
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 1) “ชุดที่        ของ         ชุด” และ”หน้า        ของ      หน้า” 
เป็นมาตรการควบคุมเอกสารเพ่ือการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติมจากการ
กำหนดชั้นความลับ ซึ่งหากเกิดการรั่วไหลของเอกสารไปยังผู้ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเอกสารชุดที่เกิดการละเมิดนี้อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยใด ตลอดจนใช้ในการตรวจสอบความสมบูรณ์
ครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับว่ามีท้ังหมดก่ีหน้า 
 2) “นามหน่วย” และ “ที่ตั้งหน่วยจัดทำ” คือนามหน่วยและที่ตั้ง
ของหน่วยที่จัดทำเอกสารนี้ เพ่ือความสะดวกในการติดต่อตอบรับของ
หน่วยเกี่ยวข้องที่ได้รับเอกสารนี้ไป 
          3) หมู่วันเวลา  คงใช้หมู่วันเวลาเลข 6 ตัว ซึ่งวันเวลาที่ระบุไว้นี้ 
คือวันเวลาที่ ผู้บังคับบัญชาลงนามในแผน/คำสั่งฉบับนี้ 
 4) “หมายเลขอ้างสาส์น” คือกลุ่มตัวอักษร หรือกลุ่มตัวเลข หรือ
ตัวอักษรกับตัวเลขผสมกัน โดยปกติแล้วไม่มีจุดเพราะไม่ใช่คำย่อ แต่หาก
จะมีก็ได้ ใช้สำหรับการตอบรับหรือการอ้างอิงเอกสารชื่อของเอกสาร เช่น 
“อ้างถึงเอกสารหมายเลขอ้างสาส์น “ ทท 123” รับทราบและถือปฏิบัติ” 
เป็นต้น 
 5) “ชื่อเอกสาร” ระบุว่าเป็นแผน หรือคำสั่ง เรื่องอะไร ฉบับที่
เท่าใด หากมีหลายฉบับ ก็ใช้เลขเรียงลำดับไปตามวงรอบของปีปฏิทิน 
เช่นเดียวกับที่หนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ และอาจมีชื่อรหัสไว้ใน
วงเล็บด้วย เช่น “คำสั่งปฏิบัติการที่ 11 ของ บช.ทท. (ท่องเที่ยว) เป็น
ต้น” 
 6) “อ้างถึง” ให้ระบุ เอกสาร แผนที่ แผนภูมิ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในการ
อ่านเอกสารฉบับนี้ ให้ชัดเจนยิ่ งขึ้น ปกติแล้ว การอ้างถึง เป็ นการลด
รายละเอียดในแผน/คำสั่งลง  



40 
 

 7) “เขตเวลา” ใช้ในการจัดทำแผน/คำสั่งของหน่วยที่มี พ้ืนที่
ปฏิบัติการกว้างใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนที่ ซึ่งกว้างกว่าเขตเวลา หรือการ
ปฏิบัติการที่มากกว่า 1 เขตเวลาอยู่ในพื้นท่ีปฏิบัติการ  

ส่วนตัวเรื่องของแผน/คำสั่ง ประกอบด้วย 
 1) สถานการณ ์
 2) ภารกิจ 
 ๓) การปฏิบัติ 
 ๔) ธุรการและการส่งกำลังบำรุง 
 ๕) การบังคับบัญชาและการสื่อสาร 

ตัวอย่างของส่วนตัวเรื่อง 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สถานการณ ์
   ก.ฝ่ายตรงข้าม 
   ข.ฝ่ายเรา 
   ค.หน่วยขึ้นสมทบและหนว่ยแยก 
   ง.สมมติฐาน 
2. ภารกิจ 
3. การปฏิบตั ิ
    ก. แนวคิดในการปฏิบัต ิ

       1) เจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา 
       ๒) กลยุทธ ์
    ข. การมอบภารกิจให้หน่วย.... 
    ค. การมอบภารกิจให้หนว่ย..... 
    ง. การมอบภารกิจให้หนว่ย... 
            ฯลฯ 
    ฮ. คำแนะนำในการประสานงาน 
4. ธุรการและการสง่กำลังบำรุง 
    ก. ธุรการ 
    ข. กำลังพล 
    ค. การส่งกำลังบำรุง 
    ง. งบประมาณ 
         ฯลฯ 
5. การบงัคับบญัชาและการสื่อสาร 
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 1. สถานการณ์ ประกอบด้วย 
    ก. ฝ่ายตรงข้าม กล่าวถึงเรื่องราวของฝ่ายตรงข้ามที่เป็นที่หมาย
ของการปฏิบัติภารกิจตามแผนนี้ โดยสามารถแบ่งหัวข้อย่อยเป็นตัวเลขลงไป
ได้อีกตามความเหมาะสม 
   ข. ฝ่ายเรา กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับกำลังฝ่ายเรา ระบุหน่วย
เหนือขึ้นไป 1 ระดับหน่วยข้างเคียง หน่วยสนับสนุนต่าง ๆ  โดยไม่กล่าวถึงหน่วย
รองของหน่วยเราเอง และหน่วยที่มาสมทบต่าง ๆ ในส่วนของหน่วยเหนือ  
จะกล่าวถึงภารกิจ แผนการดำเนินกลยุทธ์ เจตนารมณ์ ของ ผบ.หน่วยเหนือ 
ส่วนหน่วยอ่ืน ๆ ระบุรายละเอียดพอสังเขปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแผน
นี้เท่านั้น 
    ค. หน่วยขึ้นสมทบและหน่วยแยก จะแสดงรายการของหน่วย
ที่มาขึ้นสมทบกับหน่วยของเราในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ หรือหน่วยรองเขา
เราที่แยกไปขึ้นสมทบต่อหน่วยอื่น โดยปกติแล้วในหน่วยงานของตำรวจไม่มี
การจัดความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชาในเรื่องการขึ้นสมทบเอาไว้ 
    ง.สมมติฐาน (มีเฉพาะในแผน) คือการคาดคะเนอย่างมีเหตุผล
ถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแผน แต่เรายังไม่สามารถทราบ
แน่ชัด สมมติฐานนี้จะต้องกำหนดขึ้นเท่าที่จำเป็นในการวางแผน และต้อง
สมเหตุสมผลใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด  คำสั่ง จะไม่มีหัวข้อ สมมติฐาน 
เพราะคำสั่งจะออกได้เมื่อเหตุการณ์ต่าง  ๆกระจ่างชัดแล้ว 
      

ตัวอย่างสมมติฐาน  
 
 
 
 
 
 

  ง. สมมติฐาน 
     1) ประชาชนในชาติตลอดจนมิตรนานาประเทศยังให้ความร่วมมอืและ
ยึดถอืรฐับาล 
    ๒) ผู้ก่อความไม่สงบมีขดีความสามารถในการปลกุป่ันยยุงให้ประชาชนมา
รวมตวักนั หรอืมาร่วมชมุนมุกนัเป็นจำนวนมาก ต่อต้าน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของทางราชการ
หรือกฎหมายบ้านเมอืง รวมทั้งอาจใช้กำลงัขัดขวาง จนท.หรอืตอ่สู้ทำร้าย จนท.ของรัฐ 
    ๓) ผู้ก่อความไม่สงบมีขดีความสามารถที่จะจัดหา คมส.เพื่อดกัฟังหรือ
รบกวนการติดตอ่สื่อสาร การสั่งการของทางราชการ 
    ๔) มวลชนฝ่ายเราที่ได้รับการจัดตั้งแล้ว ให้ความร่วมมือและสนับสนนุการ
ปฏิบัติของฝ่าย จนท. 
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 2. ภารกิจ คือกิจสำคัญที่ต้องปฏิบัติ ไม่มีข้อย่อยมีแต่ข้อความที่กล่าว
ให้ชัดเจนและรัดกุมถึงกิจที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติ (ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ภารกิจ
ผู้บังคับบัญชา) พร้อมด้วยความมุ่งหมาย ต้องกล่าวครบองค์ประกอบ ใคร? ทำ
อะไร? เมื่อใด? ที่ไหน? และทำไม?  
 3. การปฏิบัติ มีแนวทางการเขียนหัวข้อย่อย ดังนี้ 
     3.1 แนวความคิดในการปฏิบัติ  กล่าวถึง เจตนารมณ์ของ ผบ.
หน่วยที่ออกแผน/คำสั่ง และการดำเนินกลยุทธ์ ซึ่งจะแสดงถึงความนึกคิดของ
ผู้บังคับบัญชาในการดำเนินกลยุทธ์เป็นส่วนร่วม และชี้ให้เห็นถึงความมุ่ง
หมายในยุทธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดเพียงพอที่จะทำให้
หน่วยรองปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม  
     3.2 คำแนะนำในการประสาน กล่าวถึงคำแนะนำที่หน่วยต่าง ๆ 
ตั้งแต่สองหน่วยหรือมากกว่านำไปใช้ได้ เช่น เวลาที่จะปฏิบัติหรือสภาวะการ
ใช้แผนหัวข้อข่าวสารสำคัญ, มาตรการเกี่ยวกับการ รปภ. หรืออ้างถึงผนวก 
ซึ่งไม่ได้กล่าวไว้ในข้ออ่ืนของตัวเรื่องในแผน/คำสั่ง, หรือกล่าวถึงเรื่องอ่ืน ๆ 
(เบ็ดเตล็ด) เช่น ข้อห่วงใย ข้อแนะนำ ซึ่งไม่สามารถบรรจุลงในหัวข้ออ่ืนๆ ได้    
ก็ให้ระบุลงในข้อนี้ 
    3.3 การส่งกำลังบำรุง  ดำเนินการโดยฝ่ายส่งกำลังบำรุง และให้
ประสานกับฝ่ายกำลังพล หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
   3.4 การบังคับบัญชาและการสื่อสาร  กล่าวถึงคำแนะนำในการ
บังคับบัญชา และการติดต่อสื่อสารอย่างน้อยที่สุด อาจจะมีข้อย่อยมากเท่าใด
ก็ได้ตามความต้องการ ตามธรรมดาแล้วมีข้อย่อยสองเรื่อง คือ “การบังคับ
บัญชา” และ”การสื่อสาร”  
 ส่วนท้ายเรื่อง ประกอบด้วย 
 1. การตอบรับ เนื่องจากเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่มีการกำหนดชั้น
ความลับไว้เมื่อได้แจกจ่าย ไปยังหน่วยใด ๆ จะต้องทำบัญชีเอาไว้ว่าจ่ายให้ใคร
บ้าง ฉบับที่ เท่าใด อยู่กับหน่วยใด ผู้ รับเมื่อได้รับเอกสารนี้แล้วจะต้อง 
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ตอบรับให้ทราบ ถ้ากำหนดไว้ว่า “ตอบรับ” โดยมิได้ระบุวิธีการตอบรั บ 
หมายความว่าหน่วยรับจะต้องรับด้วยวิธีใดก็ได้ แต่ถ้ากำหนดไว้ เช่น “ตอบรับ
ทางโทรศัพท์” หมายความว่าให้หน่วยรับตอบรับโดยทางโทรศัพท์ทางเดียว
เท่านั้น การตอบรับอาจทำได้โดยการใช้หมายเลขอ้างสาส์นที่ปรากฎอยู่ในส่วน
หัวเรื่อง 
 2. การลงนาม ยศ ชื่อ นามสกุล และตำแหน่ง ของผู้ออกแผน (อนุมัติ
แผน) 
 3. ผนวก ที่ประกอบแผนนี้มีกี่ผนวก เรื่องอะไรบ้างก็จะต้องบอกเอาไว้
ข้างท้ายให้ทราบชัดเจน การกำหนดให้เรื่องอะไรเป็นผนวกเท่าใด เป็นความ
รับผิดชอบของฝ่ายแผน เช่น  
  ผนวก ก การจัดเฉพาะกิจ 
  ผนวก ข ข่าวกรอง 
  ผนวก ค แนวความคิดในการปฏิบัติ 
  ผนวก ง แผนเผชิญเหตุ 
  ผนวก จ กำลังพล 
  ผนวก ฉ การส่งกำลังบำรุง 
  ผนวก ช การสื่อสาร 
 4. การแจกจ่าย แผนที่จัดทำขึ้นนี้จะแจกจ่ายให้กับใคร หรือหน่วย
ใดบ้าง จะต้องแจ้งไว้ให้ชัดเจน ซึ่งตามปกตินิยมจัดไว้เป็นผนวกสุดท้ายของ
บรรดาผนวกทั้งหลาย  

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
 แผนปฏิบัติราชการ คือ เครื่องค้ำประกันว่าเป้าหมายในการทำงาน
ในแต่ละปีมีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ คือ เป็นสิ่งยืนยันว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นมีความเป็นไปได้ เพราะมีแผนงานรองรับที่ชัดเจน และ
ถ้าแผนปฏิบัติการดำเนินการได้สำเร็จก็จะส่งผลต่อความสำเร็จของ
เป้าหมายที่กำหนดไว้เช่นกัน 



44 
 

  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
 1. เพ่ือให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้  
 2. เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ทำงานไว้ล่วงหน้า  
 3. เพ่ือลดความขัดแย้งในการทำงานที่ต้องเก่ียวข้องกับหลาย
หน่วยงาน  
 4. เพ่ือลดความผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน  
 5. เพ่ือจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงานไว้
ล่วงหน้า  
 6. เพ่ือใช้ในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนจะทราบว่าใครจะต้องทำ
อะไร เมื่อไหร่ อย่างไร  
 7. เพ่ือใช้ในการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี  
 8. เพ่ือให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับการที่
จะปฏิบัติจริงให้มากที่สุด  
 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
 1. วิเคราะห์ความจำเป็นของการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
 2. จัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการ 
 3. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองบัญชาการตำรวจ
ท่องเที่ยว จัดทำภายใต้หลักการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับแผนระดับที่ 1 
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ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  และแผนระดับที่ 3 ได้แก่ 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ
ไปสู่ เป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ/
กิ จกรรม  ตามห ลั กการความสั ม พั น ธ์ เชิ ง เห ตุ และผล  (Cau sa l 
Relationship : XYZ) เชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับของประเทศ โดยมี
ระบบ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy 
and Country Reform : eMENSCR)  ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.)   

 ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการตำรวจ
ท่องเที่ยว ซึ่งจะประกอบด้วยตัวชี้วัดที่หน่วยจะต้องจัดทำคือ ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริการของตำรวจท่องเที่ยว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพ่ือเป็นการยกระดับการบริการเสริมสร้างความ     
พึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาขอรับบริการหรือขอความ
ช่วยเหลือ ณ สถานีตำรวจท่องเที่ยว จึงได้มีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบ
สำรวจความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยว ตามแบบฟอร์ม “TOURIST 
FEEDBACK FROM” 
***หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และตัวอย่างแผนต่างๆ 
ได้ตาม QR CODE ที่แนบท้าย 
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ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ 
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 5 งบรายจ่าย 

ประเภทงบประมาณแบ่งได้เป็น 5 งบรายจ่าย 
 1. งบบุคลากร คือ รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐ 
 2. งบดำเนินงาน คือ รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงาน
ประจำ 
 3. งบลงทุน คือ รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน 
 4. งบเงินอุดหนุน คือ รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพ่ือ
ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางฯ 
 5. งบรายจ่ายอ่ืน คือ รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่าย
ใดรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบ
รายจ่ายเช่นนี้  เช่นเงินราชการลับ , เงินค่าปรับ , ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ
ศึกษาวิจัยฯ , ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนฯ  เป็นต้น 
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งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 
 1. รับงบประมาณประจำปีผ่านกรมการท่องเที่ยว ทุกหมวดรายจ่าย 
เบิกแทนกัน (ยกเว้นงบประมาณหมวดแผนงานบุคลากรภาครัฐที่ยังคง
เบิกจ่ายผ่านกรมการท่องเที่ยว) 
 2. เป็นหน่วยเบิกจ่ายเอง ผ่านการโอนงบประมาณจากกรมการ
ท่องเที่ยวมาให้ ตร. เพ่ือโอนจัดสรรให้ บช.ทท. เบิกแทนกัน (ยกเว้น
งบประมาณหมวดแผนงานบุคลากรภาครัฐที่ยังคงเบิกจ่ายผ่านกรมการ
ท่องเทีย่ว  
การจัดทำคำของบประมาณ 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
1. ดำเนินการให้สอดคล้องกับ 
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 
 (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (3) แผนการปฏิรูปประเทศ 
 (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 (5) แผนความม่ันคงแห่งชาติ  
 (6) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
 (7) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 (8) นโยบายสำคัญของรัฐบาล 
2. ให้ความสำคัญกับ  
 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) การเพ่ิมศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ 
 (3) การจัดบริการสาธารณะ 
 (4) การลดความเหลื่อมล้ำ 
 (5) การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  
 (6) ประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณ 
 (1) ความครอบคลุมของทุกแหล่งเงิน 
 (2) การชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกโครงการที่มีความสำคัญต่ำหรือ
หมดความจำเป็น  
 (3) การนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีก่อนและปีปัจจุบันมา
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
4. ดำเนินการให้เป็นไปตาม 
 (1) รัฐธรรมนูญ 2560  
 (2) พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
 (3) พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 (4) กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างครบถ้วน 
เพิ่มเติม 
 (1) ตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  
 (2) ตอบสนองนโยบายเร่งด่วน ผบช.ทท. 
 (3) หลักการบริหารงบประมาณ 
 (5) การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึด
หลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานขอบข่ายการบริหารงบประมาณประกอบด้วย 
  (1) การจัดทำและเสนอของบประมาณ 
  (2) การจัดสรรงบประมาณ 
  (3) การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน
และผลการดำเนินงาน 
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กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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ฝ่ายอำนวยการ 4  
๑ งานพัสดุ 
 ๑.๑ หลักการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๑.๒ การดำเนินการด้านพัสดุของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 

๑.๒.๑ อำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
๑.๒.๒ การจัดหาของสถานีตำรวจท่องเที่ยว 
    - วธิีการจัดหา ขั้นตอน 
    - การบริหารสัญญา (การตรวจรับพัสดุ) 
๑.๒.๓ งานการบริหารพัสดุ 
    - การจัดทำบัญชีคุมครุภัณฑ์ 
    - การบำรุงรักษา 
    - การตรวจสอบพัสดุประจำปี 
    - การจำหน่ายพัสดุ 
๑.๒.๔ ปัญหาที่ตรวจพบ 

๒ งานการเงิน 
 ๒.๑ การเบิกจ่ายเงินกองทุนสืบสวนคดีอาญา  
   - การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 
   - หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเบิกจ่าย 
 ๒.๒ การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 
   - สิทธิเบิกจ่าย 
   - ขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่าย 
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การดำเนินการด้านพัสดุของ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 
 
การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ของ บช.ทท. 

    - คำสั่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวที่ 453/2563 ลงวันที่ 20 
มีนาคม 2563  มอบอำนาจ ผบก.ทท.ดังนี้ 
      ๑. การสั่งซื้อสั่งจ้าง  
 ๑.๑ โดยวธิีประกาศเชิญชวนทั่วไป   ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๑.๒ โดยวธิีคัดเลือก    ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๑.๓ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง             ไม่เกิน    ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๒. การสั่งเช่า 
 ๒.๑ สังหาริมทรัพย์โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป                                 

ไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๒.๒ สังหาริมทรัพย์โดยวิธีคัดเลือก  ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.๓ สังหาริมทรัพย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
       ไม่เกิน   ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

          ๒.๔ อสังหาริมทรัพย์                   ไม่เกิน   ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๓. การสั่งจ้างที่ปรึกษา                     ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท       
      ๔. การสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง                                         
                                                      ไม่เกิน   ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. การบริหารพัสดุ 
     ๕.๑ การยืม การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป เป็นอำนาจ รอง 
ผบช.ทท.(บร) 
     ๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงให้เป็นอำนาจ
ของผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ผกก.ขึ้นไป 
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 ๖. การจำหน่ายพัสดุ 
 ๖.๑ จำหน่ายด้วยวธิีต่าง ๆ  
       ผบก.ทท.....   ราคาซื้อหรือได้มารวมกัน       
                                                          ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
       ผกก.หัวหน้าหนว่ย/ภูมิภาค ราคาซื้อหรือได้มารวมกัน      

ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บา                        
๖.๒ จำหน่ายเป็นสูญ 

       ผบก.ทท......  ราคาซื้อหรือได้มารวมกัน      
                                                          ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 
เจ้าหน้าที่พัสดุ  

การจัดซื้อจัดจ้างภายในอำนาจของ บก.ทท.๑ - ๓ นั้น  ผบก.ทท.จะมีคำสั่ง
แต่งตั้ง สว.ส.ทท.ในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
ดำเนินการเสนอ ผบก. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 
 

 มาตรา ๖๑ ในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุแต่ละคร้ัง ให้ผู้มีอํานาจแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น ซ่ึงจะกระทําโดยคณะกรรมการการจัดซ้ือจัด
จ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ 
 องค์ประกอบและองค์ประชุมซ่ึงกระทําโดยคณะกรรมการ และหน้าที่
ของผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด 
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- การจัดทำและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของพัสดุ 

มาตรา ๙ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของ
การจัดซื้อ   จัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุให้ ใกล้ เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ ง หรือของผู้ขาย รายใดรายหนึ่ ง
โดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อ
เดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐ  เชิญ
ชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
กระทำได้ 3 วิธี ดังนี้ 
  1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-Market) 
  1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  1.3 วิธีสอบราคา 

2. วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย 
          ๓. วิธีเพาะเจาะจง (ระเบียบฯ ข้อ 78 – ๘๑ และ พ.ร.บ.มาตรา 
๕๖ (1) ) ไ ด้ แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน ประกอบการที่มี
คุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใด ราย
หน่ึง ให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการ
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จัดซื้อจ ัดจ้างพัสด ุกับผู ้ประกอบการโดยตรง ในวงเงินเล็กน้อยตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง ทีอ่อกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง 

 

 
 
 สำหรับ สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวในฐานะเจ้าหน้าที่ ผู้มี
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บังคับการ 
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยมี
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ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
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การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสด ุ
 
 การบริหารสัญญา หมายถึง การควบคุม หรือดำเนินการต่างๆ ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาในฐานะที่หน่วยงานของรัฐนั้น
เป็น “ผู้ซื้อ” หรือ “ผู้ว่าจ้าง” ตามเงื่อนไขหรือกำหนดในสัญญาให้ผู้ซื้อ
หรือ  ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไร หรือจะต้องดำเนินการอย่างไร
จึงจะเป็นการักษาสิทธิและประโยชน์ของ   ทางราชการ ผู้บริหารสัญญา
หรือผู้ควบคุมสัญญา จะต้องรีบดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาหรือ
ดำเนินการต่างๆ        ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือ ข้อกำหนดในสัญญาแล้ว 
ยังจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรีและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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การตรวจรับพัสด ุ
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การบริหารพัสด ุ
 การบริหารพัสดุ หมายถึง การบริหารกิจการที่อำนวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายผลผลิต เช่น พัสดุ  สิ่งอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เครื่องจักรกล ฯลฯ ออกจากผู้ผลิตและหรือผู้ขายไปยัง ลูกค้าหรือผู้ใช้ให้ได้
ทันเวลาและตามปริมาณที่ต้องการ ได้คุณภาพที่เหมาะสมและ ณ จุดที่
ต้องการ และอีกนัยหนึ่ง หมายถึง การจัดงานพัสดุ เช่น การสะสมพัสดุ 
เช่น การสะสมพัสดุ การเพ่ิมเติมพัสดุและการควบคุมรักษาพัสดุที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน การบำรุงรักษาพัสดุให้มีอายุการใช้
งานยาวนานและมีสภาพดีอยู่เสมอ และในขั้นตอนสุดท้ายคือ 
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี เมื่อไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับดีได้โดยคุ้ม
กับค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงการนำเอาวิทยาการหรือศิลปะใน
การบริหารมาใช้ในการจัดพัสดุ เพ่ือสนับสนุนและสนองความต้องการใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือโครงการให้ดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย 
กิจกรรมดังกล่าวมีหลายขั้นตอน ซึ่งต่อเนื่องกันเป็นวงจร นับตั้งแต่การ
กำหนดนโยบาย การวางแผน การกำหนดหรือประมาณความต้องการ การ
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จัดหา การแจกจ่าย การควบคุม การเก็บรักษา การขนส่ง การบำรุ งรักษา
และการจัดจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี เป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยแบ่งได้ 
เป็น 4 ส่วน 

• ส่วนที่ ๑ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 
• ส่วนที่ ๒ การยืม 
• ส่วนที่ ๓ การบำรุงรักษา การตรวจสอบ 
• ส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ 
 
 

กระบวนการจำหน่ายพัสด ุ
 

 
•  
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ขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 
 ๑. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
     หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๕/ว ๓๒ ลง 1๙ มกราคม 
๒๕๔๘  
 ๒. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
     หนังสือเวียนที่ กค ๐๔๐๙.๕/ว ๔๕๐  ลง ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 ๓. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒ 
     หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๘  ลง ๙ มกราคม 
๒๕๕3 
 ๔. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ๕. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ 
         หนังสือเวียนที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๕๖๐  ลง ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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 ๖. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ.ศ.๒๕๔๙ 
         หนั งสือเวียน ด่วนที่ สุด ที่  กค ๐๔๐๙.๕/ว ๑๖๒  ลง ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
 ๗. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 
    หนังสือเวียนที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๔๘๗  ลง ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
 ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่
พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ 
          หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๔๗  ลง ๕ กันยายน 
๒๕๖๐ 
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ขั้นตอนการเบิกค่าเช่าบ้าน 
 ขั้นตอนแรก การขอรับค่าเช่าบ้าน 
 ๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) ณ สำนักงานที่  
ผู้นั้นปฏิบัติราชการ (เว้นแต่ระเบียบนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน) 
 ๒. ยื่นต่อผู้รับรองการมีสิทธิ 
 ๓. เมื่อมีการรับรองการมีสิทธิแล้ว ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกค่าเช่า
บ้านแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

๔. เมื่อกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบแล้ว ต้องทำ
รายงานการตรวจสอบเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายต่อไป 
ขั้นตอนสอง การขอเบิกค่าเช่าบ้านรายเดือน 
 ๑. ผู้มีสิทธิยื่นขอเบิกค่าเช่าบ้านรายเดือน (แบบ ๖๐๐๖) พร้อม
หลักฐานการชำระเงิน ณ สำนักงานที่ผู้นั้นปฏิบัติราชการ 
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แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุน 
 
กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินกองทุน 

 
 1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา 112 – 
มาตรา 117  
 ๒. ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
               การจ่ ายเงินกองทุน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบั ติ งานของ
ข้าราชการตำรวจในการทำหน้าที่เก่ียวกับการ        
               สืบสวนและสอบสวนคดอีอาญา พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๓. คู่มือการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
 ๔. คู่มือการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
(ฉบับที่ ๒) 
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ฝ่ายอำนวยการ ๕ 
 

มีส่วนงานที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

ก. งานประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียดการปฏิบัติ ดังนี้ 

เป็นส่วนงานการใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์
งานตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและ
เอกสาร ทั้งที่ เป็นหนังสือราชการภายในและหนังสือราชการภายนอก 
หลายรูปแบบที่ต้องดำเนินการ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
ประชาสัมพันธ์ ทั้ งที่ เป็นกระดาษและเป็นไฟล์ชนิดต่างๆ ในระบบ
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  โดยได้กำหนดกรอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ของ 
บช.ทท. ดังนี้ 

              1.1 ประชาสัมพันธ์ข้อความอักษร/แบนเนอร์วันสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ และข้อมูลข่าวสาร  ด้านทางสื่อสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง อาทิ เว็บไซต์ บช.ทท. , เฟซบุ๊ค บช.ทท.  
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 1.2 ประชาสัมพันธ์แนวทางและผลการปฏิบัติตามโครงการ/
กิจกรรม ของ บช.ทท. ได้แก่ เทศกาล ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ ลอย
กระทง เป็นต้น 

 

 1.3 ประสานสื่อมวลชน ร่วมแถลงข่าวตามสถานการณ์ 
รวมทั้ง โครงการ/กิจกรรม  ของ บช.ทท. ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน 
สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น 

 
    1.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ 

เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและ
การให้บริการประชาชนของตำรวจท่องเที่ยวทางสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ     
สื่อโทรทัศน์, สื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เพจเฟสบุ๊ค กองบัญชาการตำรวจ
ท่องเที่ยว โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
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      1.5 การจัดนิทรรศการ (ตามกิจกรรมที่ได้รับการประสานขอ
ความร่วมมือ) นำเสนอผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน ของตำรวจท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
ประกอบการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Backdrop Mascot แผ่นพับการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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   1.6 จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ แจกสติ๊กเกอร์ แผ่นผับ 

หรือคู่มือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้ง     ชาวไทยและชาวต่างชาติ  เช่น 
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ บช.ทท.ในการป้องกันโควิด-19 เป็นต้น  

 
 
   1.7 การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวงาน ตามภารกิจ             

ผบช.ทท. 
   1.8 การรายงานผลการประชาสัมพันธ์ ที่น่าสนใจและนำเสนอ

ข้อมูล โดยจัดทำในรูปแบบ Power Point 
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2. การประสานสื่อมวลชนและข่าวประชาสัมพันธ์ (Press 
Release) 
               2.1 เชิญสื่อมวลชนมาร่วมแถลงข่าว ด้วยการ โทรศัพท์
ประสานงานโดยตรงกับผู้สื่อข่าวที่รับผิดชอบในการทำข่าว และ/หรือ แจ้ง
ภารกิจทางอินเตอร์เน็ตโดยการส่งหมายเชิญทางไลน์นักข่าว และไลน์
ผู้สื่อข่าว บช.ทท. ตัวอย่างข้อความเชิญสื่อมวลชน เรียนเชิญ สื่อมวลชน
ร่วมทำข่าว เช่น 

“วันพรุ่งน้ี (วันอังคารท่ี 19 ต.ค.64) ระหว่างเวลา 13.00 - 13.45 น. กองบัญชาการ
ตำรวจท่องเท่ียว  

จัดให้มีการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  โดยมี พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน 
ผบช.ทท. เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะ รอง ผบช., ผบก.ฯ., รอง ผบก.ฯ., ผกก.ฯ., 
และ สว.ส.ทท.ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ท้ังน้ี หลังจากการแถลงนโยบายฯ ผบช.ทท. แถลง

ข่าวการจับกุม ปลอมบัตรประชาชนฯ 
ณ ห้องประชุมใหญ่ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี 

จว.สมุทรปราการ ”     

 2.2 จัดเตรียมข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนโดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำ 
ข่าวแจก รวมทั้งประสานงานกับหน่วยอื่นๆ เพ่ือขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การแถลงข่าว รวมทั้งกรณีสื่อมวลชนร้องขอ  

 



70 
 

 
 



71 
 

     2.3 จัดเตรียมห้องสำหรับการแถลงข่าว รวมทั้งประสานงาน
กับหน่วยงานในสังกัดเตรียมอุปกรณ์       ในการแถลงข่าวให้มีสภาพพร้อม
ใช้งาน 

 

        2.4 อำนวยความสะดวกสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าว  
                  2.5 ส่งภาพภารกิจและข้อมูลข่าวแจกให้กับสื่อมวลชนกรณี
ที่สื่อติดภารกิจอ่ืนไม่สามารถมาแถลงข่าวได้โดยส่งทาง Social Media 
อาทิ Facebook , Line ฯลฯ ของผู้สื่อข่าวโดยตรง หลังจากเสร็จสิ้น
ภารกิจ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของ บช.ทท. 
                  2.6 เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ รวมเรื่องเข้าแฟ้มเพ่ือจัดเก็บตาม
ระบบเอกสารต่อไป 

3. งานร้องเรียน  
     3.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะมาร้องเรียนด้วยตนเองหรือร้องเรียนทางจดหมายเว็บไซต์  
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หนังสือพิมพ์ สื่อสารสนเทศอ่ืนใด หรือหน่วยงานอื่นที่ส่งมา แล้วดำเนินการ
ไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

     3.2 การรายงานการร้องเรียนทางจดหมาย ตามข้อสั่งการ
ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอำนวยความ
สะดวกและรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว พร้อมส่งรายละเอียด 
ไปยัง  E-mail : ict@mots.go.th ของกระทรวงท่องเที่ยวเป็นรายสัปดาห์   

mailto:ict@mots.go.th
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ข. งานกิจการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ มีรายละเอียดการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การต้อนรับเจ้าหน้าที่สถานทูต ตำรวจหรือหน่วยงานต่างประเทศ 
ที่เข้าเยี่ยมกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 

1.1. เมื่อได้รับหนังสือประสงค์เข้าเยี่ยม ประสานงานและนำล 

เรียน ผบช. เพื่อยืนยันกำหนดวันและเวลา แจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับคณะผู้เข้าเยี่ยมกับผู้บังคับบัญชาที่จะเป็นผู้ต้อนรับ 

1.2. ประสานงานและมีหนังสือถึงหน่วยงานที่จะเข้าเยี่ยมเพ่ือ
ยืนยันกำหนดวัน เวลา และรายชื่อผู้เข้าเยี่ยม 
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1.3. จัดเตรียมสถานที่ เครื่องดื่ม ของว่าง ของที่ระลึก เจ้าหน้าที่
ล่าม เจ้าหน้าที่นำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ ที่จอดรถคณะ    
ผู้เข้าเยี่ยม (ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้ง
ตำรวจเวรรักษาสถานที่ประจำวันทราบ) 

1.4. ต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมและดำเนินการตามพิธีการทางการทูต 

 

 

 

 

 

 

2. ติดต่อ ประสานงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยประสานงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้ง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กรณีได้รับการร้องขอ 

3. การประชุมระหว่างประเทศ หรือการอบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศ โดยนำเรียน ผบช.ทท.เพ่ือกำหนดผู้เข้าร่วมประชุมและ
ประสานงานที่เกี่ยวข้อง 
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4. งานแปลและล่ามภาษาต่างประเทศ รวมถึงประสานงานในเรื่อง
เกี่ยวกับงานแปลและล่ามภาษาต่างประเทศ 

4.1. กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่สามารถแปลเอกสารหรือเป็น
ล่ามได้ ให้นำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อมอบหมายภารกิจ 

4.2. กรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่สามารถแปลเอกสารหรือ
เป็นล่ามได้  ให้ประสานงานฝ่ายที่ เกี่ ยวข้องโดยอาจ
พิจารณาอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ ยวหรือใช้บริการ
หน่วยงานภายนอกตามแต่กรณี 

5. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศ
ไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายด้วยหนังสือเดินทางและวีซ่านักท่องเที่ยว ซึ่ง
ประสบอุบัติเหตุ เป็นผู้ เสียหายหรือเป็นผู้ต้องหาแล้วแต่กรณี  โดย
ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีท่ีได้รับการร้องขอ 

6. ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ร้องเรียนจากการใช้บริการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวผ่านทางสถานทูตหรือ
หน่วยงานต่างประเทศ  โดยประสานงานที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกรณีที่ได้รับการร้องขอ 

ค. งานอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว 

ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น
กองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ
ที่ 8) พ.ศ.2560 จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยยกฐานะจาก
กองคับการตำรวจท่องเที่ยว เป็นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และ
กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยมีผลบังคับใช้ 
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ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป และระเบียบสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กร
มีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.2551 กำหนดให้มีการสนับสนุน ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรในกิจการตำรวจนั้น 

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จึงให้มีการเปิดรับสมัคร
อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น 
และหรือชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกกฎหมาย มีส่วนร่วม
ในกิจการตำรวจท่องเที่ยว มีหน้าที่หลักในการให้บริการ ช่วยเหลือ อำนวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  และเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนใดที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 

“อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว” ใช้ชื่อย่อว่า “อส.ทท.” หรือ
ใช้ชื่ อเรียกเป็นภาษาอังกฤษ  ว่า “TOURIST POLICE VOLUNTEER” 
หมายถึง ประชาชนทั่วไปและหรือชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยที่ผ่าน
การรับสมัครเข้ามาเป็น อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว โดยผ่านกระบวนการ
พิจารณาตามระเบียบกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวว่าด้วยอาสาสมัคร
ตำรวจท่องเที่ยว พุทธศักราช 2564 

     ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว 

อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ คราวละสองปี ตาม 
“ระเบียบกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ว่ าด้วยอาสาสมัครตำรวจ
ท่องเที่ยว  พ.ศ. ๒๕๖4” เมื่อครบวาระ บช.ทท. ให้มีการเปิดรับสมัคร
อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจท่องเที่ยวจะเป็นหน่วยรับสมัคร 
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครชาวไทย เก็บข้อมูลประวัติของ
อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว และรายงานยอดผู้สมัครให้ บช.ทท. ทราบ 
เพ่ือเตรียมจัดอบรมให้กับอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว กรณีการตรวจสอบ
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ประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครชาวต่างชาติ ฝอ.5 บก.อก.ฯ จะเป็น
ผู้ดำเนินการประสานกับสถานทูตเพ่ือตรวจสอบประวัติฯ เป็นรายประเทศไป  

หลังจากกระบวนการรับสมัครอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจ
ท่องเที่ยว มีหน้าที่จัดอบรม จัดหาเครื่องแบบ ออกใบประกาศ และบัตร
ประจำตัวอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ให้กับอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว  
ถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัครอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว โดย
ถือวันเริ่มปฏิบัติงานของอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวให้มีผลตามวัน ที่ระบุ
ไว้ในใบประกาศที่ บช.ทท.เป็นผู้ออกให้ โดยมี ผบช.ทท.เป็นผู้ลงนาม 
สามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวได้โดยถูกต้องตามระเบียบ
อาสาฯ 

วาระของอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ปี 2564 

ชาวไทย  19 พ.ค.64 – 19 พ.ค.66   
ชาวต่างชาติ 12 พ.ค. 64 – 12 พ.ค.66  

 (ห้วงวาระ อ้างอิงจาก วันที่ตามใบประกาศ) 
 
ง. งานจิตอาสา แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมดังนี้ 

1. จิตอาสาบริจาคโลหิต (ประจำทุกเดือน)  

นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้จำนวน
ผู้บริจาคโลหิต ลดน้อยลงอย่างชัดเจน สวนทางกับการใช้โลหิตในการ
รักษาพยาบาล ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องทุกวัน จนเกิดภาวะขาดแคลนเลือด
ทั่วประเทศ เป็นวิกฤติการขาดแคลนโลหิตครั้งใหญ่ ส่งผลให้ผู้ป่วยต้อง
เลื่อนการผ่าตัด และการรักษาพยาบาลออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยต้องใช้
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เลือดกับผู้ป่วยอุบัติเหตุเป็นอันดับแรกซึ่งจำเป็นต้องใช้โลหิตในการผ่าตัด
อย่างเร่งด่วน และเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตจำนวนมาก  

ภาวะวิกฤติเช่นนี้ สภากาชาดไทยจึงได้ขอความช่วยเหลือ
มายังหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป ที่มีสุขภาพดี ได้ร่วมแรงร่วมใจ
ช่วยเหลือสังคมในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เป็นการเร่งด่วน 

บช.ทท.เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงให้ทุกหน่วย
ในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เป็นประจำทุกเดือน หรือให้มี
การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริจาคโลหิตในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

โดยให้ บก.ทท.1 – 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก
เดือน จนกว่าถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย พร้อมทั้งรายงานผล
การปฏิบัติมายัง บช.ทท. (ผ่านอีเมล ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท.) ไม่เกินวันที่ 
25 ของเดือน เพ่ือให้ บช.ทท. รวบรวมข้อมูลและรูปภาพเป็นไฟล์ Excel , 
Word , PDF ส่งรายงานลงกลุ่มไลน์ “ประสานงานกลุ่มงานจิตอาสาภัย
พิบัต”ิ โดยให้รายงาน ไม่เกินวันที่ 28 ของทุกเดือน 

 

 

 

 

 

กลุ่มไลน์ประสานงานกลุ่มงานจิตอาสาภัยพิบัติ 
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2. วารสารจิตอาสา 

ตร.มีการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสา โดยให้
ทุกหน่วยใน ตร. ส่งรูปการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมจิตอาสา
สาธารณประโยชน์ เช่น บริจาคโลหิต แจกของช่วยเหลือชาวบ้าน ทำความ
สะอาด พัฒนาพื้นที่ส่วนรวม กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ   

ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. มีหน้าที่คัดเลือกรูปกิจกรรมจิตอาสาของ
หน่วยในสังกัดที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ จาก กลุ่ม
ไลน์ “Exec 2021” เพ่ือประกอบการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ของ ตร. 

จำนวน 2 กิจกรรม ให้มีอย่างน้อย 9 รูปต่อหนึ่งกิจกรรม รวบรวมจัดทำ
รายงาน ในรูปแบบไฟล์ Power point และ แปลงไฟล์เป็น PDF นำไฟล์ทั้ง
สองรูปแบบ ส่งไปยัง กลุ่มไลน์ “ประสานกลุ่มงานจิตอาสาพัฒนา” ทุกวันที่  
25 ของเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มไลน์ “Exec 2021” 

สำหรับดึงรูปไปจัดทำข้อมูล
วารสาร ตร. 

กลุ่มไลน์ “ประสานกลุ่มงานจิต
อาสาพัฒนา” 

นำไฟล์รูปแบบ Power point และ PDF ที่
จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งเข้าในกลุ่มไลน์นี้ 
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3. จิตอาสาเฉพาะกิจ ( เกี่ยวเนื่องในวันสำคัญ ) 

เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่จัดขึ้นเพ่ือน้อมรำลึกวันสำคัญต่างๆ 
ของประเทศไทย โดยในห้วงปี  2564 – 2565 ได้กำหนดวันสำคัญดังนี้  

วันที่ 5 ธ.ค.64 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพ่อ
แห่งชาติ 

วันที่ 2 เม.ย.65 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันที่ 3 มิ.ย.65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

วันที่ 28 ก.ค.65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันที่ 12 ส.ค.65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 

ทุกหน่วยในสังกัด บช.ทท. จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวัน
สำคัญ(อนุโลมให้จัดก่อนหรือหลัง 2-3 วันก็ได้ ) กิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว
ไม่จำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นกิจกรรมบริจาคโลหิตเท่านั้น ขอให้เป็น
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถไปร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืนได้ โดยให้รายงานผลการปฏิบัติมายัง บช .ทท. 
(ผ่านอีเมล ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท.) ไม่เกิน 7 วัน หลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
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เพ่ือให้ บช.ทท. รวบรวมข้อมูลและรูปภาพเป็นไฟล์ Word และแปลงเป็น 
PDF ส่งรายงานลงกลุ่มไลน์ “ประสานงานกลุ่มงานจิตอาสาภัยพิบัติ”  

 

 

 

 

 

 

 

4. จิตอาสาพัฒนา 

เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง สนับสนุน
ช่วยเหลือ งานสาธาณประโยชน์ หน่วยในสังกัด บช.ทท. สามารถไปร่วม
กิจกรรมกับหน่วยอ่ืนได้ โดยรายงานผลการปฏิบัติมาทางอีเมล ของ ฝอ.5 
บก.อก.บช.ทท. ภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน และ ฝอ.5  รวบรวมรายงานผล
ไปยังอีเมล police35service@gmail.com (จิตอาสาพัฒนา ตร.) 

*** ในช่วงปี 2564 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid – 
19 และมีมาตรการเข้มข้นกรณีห้ามรวมกลุ่มจัดกิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนา จึงไม่มีการส่งผลการปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน 

กลุ่มไลน์ประสานงาน 

กลุ่มงานจิตอาสาภัยพิบัติ 

 

mailto:รวบรวมรายงานผลไปยังอีเมล%20police35service@gmail.com
mailto:รวบรวมรายงานผลไปยังอีเมล%20police35service@gmail.com
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จ. งานกจิการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ 
กรณีมีการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย หาก

กรมการท่องเที่ยวขอความอนุเคราะห์ให้ บช.ทท.จัดเจ้าหน้าที่ไปกำกับดูแล
การถ่ายทำภาพยนตร์ บช.ทท.จะมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจไปกำกับ
ดูแลการถ่ายทำ ตามที่กรมการท่องเที่ยวขอความอนุเคราะห์มา เจ้าหน้าที่
กำกับดูแลการถ่ายทำต้องเป็นข้าราชการตำรวจ    ผู้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับ
วิธีการ ขั้นตอน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การถ่ายทำเป็นไปตาม
เนื้อหาที่ได้รับอนุญาต และไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ประเทศ
ไทย ซึ่งการอบรมเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการถ่ายทำนั้น กรมการท่องเที่ยวจะ
เป็นผู้จัดอบรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติที่ผ่านมา การอบรม
จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง  

ในห้วงปี 2565 มีการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่
กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 
17 มีนาคม 2565 โดยมีจำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ทท.ทั้งจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 นาย 
 

การแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) 

เป็นหนึ่งในการจัดการข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานต้องการสื่อสารไป
ยังบุคคลภายนอก ซึ่งการปรากฏเป็นข่าวได้นั้น ไม่เพียงแต่เป็นการใช้การ
ประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าว การให้ข่าว การชี้แจง หรือการปฏิบัติการ
ข่าวสารใด ๆ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 
รวมถึงหนังสือกำชับการปฏิบัติของ ตร. ได้แก่ 

1.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
 1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  
 1.2 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562   
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2.ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี 
ลักษณะที่  ๓๐ การปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว  การให้
สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ 11 มี.ค. 2556 

3.วิทยุในราชการ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0001 (ศปก.ตร.)/๙๑ ลง ๗ 
มิ.ย.๖๐ กำชับแนวทางปฏิบัติในการให้ข่าว แถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ 
การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 

4.วิทยุในราชการ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0001 (ศปก.ตร.)/๙๓ ลง ๑๓ 
มิ.ย.๖๐ กําชับแนวทางปฏิบัติในการให้ข่าว แถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ 
การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 

5.วิทยุในราชการ ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๑ (ศปก.ตร.)/๙๖ ลง ๒๒ 
มิ.ย.๖๐ กําชับแนวทางปฏิบัติในการให้ข่าว แถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ 
การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  

6.หนังสือ ตร.ที่ 0007.22/3224 ลง 25 ต.ค. 64 เรื่อง กำชับ
การปฏิบัติงานในโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด ตร. และการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
 ( รายละเอียดตาม URL /QR Code เอกสารแนบท้าย) 
  ดังนั้น การแถลงข่าว การให้ข่าว การชี้แจง หรือการปฏิบัติการ
ข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด ตร. ตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี 
ลักษณะที่ 30 เรื่อง การปฏิบัติการให้ข่าว การแถลงข่าว การสัมภาษณ์ 
การให้ข่าวกับสื่อมวลชน โดยระเบียบดังกล่าวถือเป็นกรอบการปฏิบัติที่วาง
หลักในประเด็นการให้ข่าว การแถลงข่าว ไว้อย่างชัดเจน แต่เนื่องจากที่
ผ่านมาปรากฎการให้ข่าว แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ไม่
เหมาะสมอันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ตร. ดังนั้นเพ่ือให้การ
ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึง
กำชับการปฏิบัติเพ่ิมเติม ตามคำสั่งทางวิทยุ ในราชการศูนย์ปฏิบัติการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด เลขที่ 0001 (ศปก.ตร.)/96 ลง 22 
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มิถุนายน 2560 โดยอ้างถึงระเบียบตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการ
ตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ในลักษณะที่ 30 การปฏิบัติเกี่ยวกับการแถลงข่าว 
การให้ข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีเนื้อหาการกำชับการปฏิบัติ ดังนี้ 

1.“ห้ามนำ จัดให้  หรือยินยอมให้ผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการ
ควบคุมของตำรวจ มาให้ข่าว แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทุก
แขนง โดยเด็ดขาดในทุกกรณี” ซึ่งเป็นการกำชับการปฏิบัติทีอ่ยู่ในระเบียบ
ตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30 ข้อที่ 1.2.4 

2.“ห้ามจัดให้ ยินยอม หรืออนุญาตให้บุคคลใด บันทึกภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะอยู่ร่วมกับผู้ต้องหา (เว้นแต่เป็น
การดำเนินการเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการสืบสวนสอบสวน
ดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่)” ซึ่งเป็นการกำชับการปฏิบัติที่อยู่ในระเบียบ
การตำรวจไม่เก่ียวกับคดี ลักษณะที่ 30 ข้อที่ 2.4 

3. “ห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงกิริยา อาการในลักษณะที่อาจทำ
ให้บุคคลอื่นเข้าใจในทำนองว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับ ผู้ต้องหาเป็นการ
ส่วนตัว” ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเป็นการกำชับการปฏิบัติที่อยู่ในระเบียบการตำรวจไม่
เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30 ข้อที่ 1.2 

4. “ให้ทุกหน่วยและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะถูกพิจารณาข้อบกพร่องทั้งทาง
วินัยและการปกครอง” ซึ่งเป็นการกำชับการปฏิบัติที่อยู่ในระเบียบการ
ตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30 ข้อที่ 4 
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สำหรับประเด็น การกำหนดบุคคลผู้ที่สามารถให้ข่าวได้ มีหน้าที่
กำหนดไว้โดยเฉพาะการให้ข่าว และเป็นการปฏิบัติอยู่ในระเบียบการ
ตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30  ข้อที่ 1 การให้ข่าว แถลงข่าวและให้
สัมภาษณ์ ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

นอกจากนี้ ตามวิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0001(ศปก.ตร.)/91 ลง 7 
มิถุนายน 2560 และระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่
เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 30 ได้กำชับการปฏิบัติ ในกรณีมีความจำเป็นต้องให้
ข่าว แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับความม่ันคง หรือคดีอาญาที่ประชาชนให้ความสนใจในวงกว้าง 
และอาจส่งผลกระทบต่อ ตร.ได้ทั้งเชิงบวกและลบ ให้หัวหน้าหน่วยหรือ
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะให้ข่าว แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์ ประสานงานกับ
คณะทำงานโฆษก ตร. เพ่ือหารือและร่วมกำหนดแนวทาง ประเด็น เนื้อหา 
วิธีการ และการปฏิบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการให้ข่าว แถลงข่าว หรือให้
สัมภาษณ์ทุกกรณี เพ่ือให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง 
และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
ในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ จนอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กรในภาพรวมได้ 

ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และข้าราชการตำรวจทุกนายถือ
ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหนังสือกำชับการปฏิบัติของ 
ตร. ในการปฏิบัติ เกี่ ยวกับการให้ข่ าวการแถลงข่าว การให้ สัมภาษณ์   
การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยเคร่งครัด 
ซึ่ง ตร. ได้มี หนังสือ ตร. ที่ 0013.111/229 ลง 2 เม.ย.64 เรื่อง แนวทางการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ  

(http://www.jaray.police.go.th/2014/images/bookso.jpg)  
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“ด้วยพบว่าปัจจุบัน มีข้าราชการตำรวจจำนวนมาก ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ประเภทต่างๆ แสดงตนเป็นข้าราชการตำรวจเผยแพร่ปรากฏทางสื่อ
สังคมออนไลน์ในลักษณะต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม และมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิม
มากขึ้น เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิบุคคลและหน่วยงานตามกฎหมาย ลดทอน
ความเชื่อถือศรัทธาจากสังคม และอาจส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานตำรวจโดยรวม ตร. จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของข้าราชการตำรวจขึ้น โดยคณะทำงานตามคำสั่ง ตร. ที่ ๖๐๓/
๒๕๖๓ ลง ๑๒ พ.ย.๖๓ ได้จัดทำในรูปวิดีทัศน์ เพ่ือให้สะดวกต่อการสื่อสาร
ความเข้าใจ โดยจัดทำแบบเต็มเนื้อหา ความยาว ๘.๔ นาที ๑ ชุด และแบบ
เนื้อหาย่อ ความยาวประมาณชุดละ ๑ นาที ๖ ชุด รวมทั้งสิ้น ๗ ชุด โดยมี
เนื้อหาสาระสำคัญในการห้ามปฏิบัติ ๔ ข้อ และควรปฏิบัติ ๕ ข้อ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติต่อไป ดังนั้น จึงสั่งการ ดังนี้ 

๑. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ศึกษารายละเอียดตามวิ ดีทัศน์
ดังกล่าวและนำไปใช้อบรม ฝึกฝน ชี้แจงข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้
เข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ดาวน์โหลดข้อมูลจากช่องทาง 
YouTube และ Facebook ชื่ อ  "คู่ มื อการใช้ สื่ อสั งคมออนไลน์ ของ
ข้าราชการตำรวจ" ดังปรากฎทาง OR Code ท้ายหนังสือนี้  หรือทาง 
www.jaray police.go.th  

๒.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับติดตาม กำกับดูแลข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด ให้ใช้ความระมัดระวังในการเผยแพร่ภาพทางสื่อมวลชน โดย
ยึดถือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวล
ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓0 การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้
ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และ
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด” 
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ซึ่งเป็นแนวทางให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ตระหนักถึงความ
เหมาะสม ความน่าเชื่อถือ  ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ให้ปฏิบัติตาม
แนวทางใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ ต่อไป 
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ดังนั้น ในกรณีที่หน่วยงานในสังกัดได้รับมอบหมายจาก ผบช.ทท. ทีมงาน
โฆษก บช.ทท. หรือผู้บังคับบัญชาให้จัดการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press 
Conference) ควรคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. การกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่จะจัดการแถลงข่าว เช่น ควร
จัดการแถลงข่าว 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดปิดต้นฉบับของข่าวสื่อต่างๆ  

2. กำหนดสถานที่ที่เหมาะสม จัดเตรียมบริเวณสถานที่ให้พร้อม 
เครื่องมือโสตทัศน์ เก้าอ้ี และขั้นตอนวิธีการแถลงข่าว โดยสถานที่ที่
เหมาะสมควรเข้าถึงได้ง่าย เดินทางไปมาสะดวก มีบริเวณจอดรถ
กว้างขวาง  
มีปลั๊กไฟมากเพียงพอ มีเสียงรบกวนน้อยและมีบริเวณท่ีจะจัดฉากเวทีได้
เหมาะสมสวยงาม  

3. แจ้งให้สื่อมวลชนทราบกำหนดการแถลงข่าว สถานที่และเวลา
ในการจัดแถลงข่าว 

4. จัดเตรียมแฟ้มข้อมูลข่าวสาร/ข่าวแจกท่ีจะแจกจ่ายแก่
สื่อมวลชน 

5. กำหนดตัวโฆษก/ผู้แถลง เพ่ือนัดหมายลงตารางเวลา และ
จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้แถลง 
หมายเหตุ : การจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารก่อนการแถลงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะ
ใช้เวลามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแถลงข่าว โฆษก/ผู้แถลง
ควรมีประเด็นที่จะแถลง อย่างชัดเจนและเตรียมคำตอบไว้สำหรับคำถาม
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผู้บังคับบัญชาต้องได้รับการบอกกล่าวให้ทราบถึง
ความสำคัญและผลที่จะตามมาจากการแถลงข่าวนี้ 

6. การมอบหมายผู้ดำเนินการในการแถลงข่าว เพราะถือเป็นการ
ประสานงานในการจัดการตามหน้าที่ ประกอบด้วย 
       - กำหนดวาระ รูปแบบหรือข้ันตอนของการแถลงข่าว 
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      - กล่าวต้อนรับที่ประชุมในการแถลงข่าว 
         - ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการแถลงข่าว 
        - แนะนํา โฆษก/ผู้แถลง 
        - แจ้งแหล่งข่าวหรือหน่วยงานสำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
       - ควบคุมเวลาที่ใช้ในการซักถามในประเด็นต่างๆ  
      - กล่าวปิดการแถลงข่าว 

7. เตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่
ผู้สื่อข่าวในสิ่ งที่ต้องการเพ่ิมเติมภายหลังการแถลงข่าวเช่น ข้อมูล 
ภาพประกอบ เป็นต้น  

        ซึ่งองค์ประกอบในการบริหารจัดการข้างต้น จะเป็นส่วนสำคัญให้
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ทั้งนี้ยังมีประเด็นที่เป็นปัจจัย
แวดล้อมที่สำคัญ คือ การสร้างบรรยากาศของการแถลงข่าวให้เป็นอย่างไร 
อยู่ที่การดำเนินการแถลงข่าว การคำนึงถึงมีประเด็นข่าวสารที่ต้องการ
แถลงเตรียมไว้พร้อมแล้ว หากไม่มีประเด็นเนื้อหาข่าวสาร ก็ไม่ควรจัด
แถลงข่าว การเตรียมการสะกดคำต่างๆ ที่เขียนยากไว้ให้พร้อม โดยเฉพาะ
ชื่อคน ยศ และตำแหน่งที่ถูกต้อง รวมถึงตระเตรียมเวลาที่จะเริ่มการแถลง
ข่าวกับโฆษกผู้แถลงให้พร้อม พยายามรักษาเวลาอย่าให้ผู้สื่อข่าวคนใดคน
หนึ่งใช้เวลาในการซักถามนานเกินไป เป็นหน้าที่ของท่านที่จะกำกับเวลาให้
เป็นไปตามที่กำหนดอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อแถลงข่าวจบอย่าเพ่ิง
รีบกลับ ให้อยู่กับผู้สื่อข่าวก่อน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตลอดจน
เพ่ือสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือต่อสื่อมวลชน  ซึ่งปัจจัยต่างๆ
ข้างต้น ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้การจัดการแถลงข่าวประสบ
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 

ดังนั้น เป็นกรณีเมื่อหน่วยงานได้รับมอบหมายให้จัดการแถลงข่าว 
ให้เชิญสื่อมวลชนเพื่อรับฟังการแถลงข่าว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกรณีเร่งด่วน 
หน่วยงานที่จะจัดการแถลงข่าวควรปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
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(1) เจ้าหน้าที่ธุรการลงทะเบียนรับเอกสารในสมุดธุรการของงาน
สื่อสารมวลชนสัมพันธ์ 

(2) ลงสมุดคุมภารกิจของงานแถลงข่าว ของส่วนงานที่จัดการ
แถลงข่าวโดยเป็นการจัดการคุมภารกิจ 

(3) เชิญสื่อมวลชนมาร่วมแถลงข่าว ดังนี้ 
- โทรศัพท์ประสานงานโดยตรงกับผู้สื่อข่าวทุกสังกัดที่

รับผิดชอบในการทำข่าว  
- แจ้งภารกิจทางอินเตอร์เน็ตโดยการส่งอีเมล์ภารกิจไป

ยัง Line/อีเมล์ของผู้สื่อข่าวโดยตรง 
  (4) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนโดยประสานงานกับส่วนงาน
ที่กำหนดการแถลงข่าว เรื่องการจัดทำข่าวแจก รวมทั้งประสานงานกับ
หน่วยอื่นๆ เพ่ือขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแถลงข่าว รวมทั้งกรณี
สื่อมวลชนร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 
  (5) จัดทีมประชาสัมพันธ์เพ่ือไปปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย หากไม่มีภารกิจอ่ืน เจ้าหน้าที่งานประสานสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
จะไปปฏิบัติภารกิจทุกนาย  

(6) จัดเตรียมห้องสําหรับการแถลงข่าว รวมทั้งอุปกรณ์ในการ
แถลงข่าวให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

(7) อำนวยความสะดวกและต้อนรับสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าว 
(8) บันทึกภาพการแถลงข่าวเพ่ือประกอบข้อมูลจัดเก็บในแฟ้ม

เอกสารต่อไป  
(9) ส่งภาพภารกิจและข้อมูลข่าวแจกให้กับสื่อมวลชน กรณีท่ีสื่อ

ติดภารกิจอ่ืนไม่สามารถมา แถลงข่าวได้โดยส่งทาง Social Media อาทิ
เช่น Facebook, Line, WhatsApp, Twitter ฯลฯ ของ ผู้สื่อข่าวโดยตรง 
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการทำ
ข่าวต่อไป 
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(10) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ รวมเรื่องเข้าแฟ้มเพ่ือจัดเก็บตามระบบ
เอกสารต่อไป 

  กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการแถลงข่าว 

https://shorturl.asia/AcTv4 
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ฝ่ายอำนวยการ 6 

 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการ
ตำรวจท่องเที่ยว มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้    
 1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้ งจัดทำสถิติงาน 
เข้า – ออก ของฝ่ายอำนวยการ 6 
 2) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์  เพ่ือใช้สนับสนุนการจัดการด้านป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่
มาใช้ในการประมวลผลเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง
แผนการควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการต่างๆ ที่สอบถาม
ข้อมูล 
 3) ประมวลผลเหตุการณ์ประจำวัน และเหตุการณ์พิเศษที่เกิด 
ขึ้นกับนักท่องเที่ยว    
 4) วางระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการจัดส่งข้อมูล การปรับปรุง
ข้อมูล และการแก้ไขข้อมูลทั้งทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์      
 5) ประสานงาน อำนวยการ และเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ ที่มี
หน้าที่จัดส่งข้อมูลทั้งหมดทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จัดส่ง
ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลตามระเบียบที่กำหนด    
 6) รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลโดยกำหนดระเบียบ 
ข้อบังคับ การกำหนดรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ
ตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งภายในศูนย์และลูกข่ายของสถานี
เครือข่ายตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย  
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 7) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ นอกสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม และบำรุงรักษาระบบที่มีความเชื่อมโยงข้อมูลไว้
แล้ว     
 8) ประสานงานและร่วมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบ ในการ
แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและ
ระบบการสื่อสารข้อมูล  
 9) ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมีระบบฐานข้อมูล 
การพัฒนาและการบำรุงรักษาฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมด้านเทคโนโลยี
อยู่เสมอ    
 10) พัฒนา บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์  คือ 
 10.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์
หลัก ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) และระบบสั่งการที่ศูนย์
เครือข่ายประจำสถานีตำรวจท่องเที่ยวและกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 
ระบ บ สื่ อ ส ารข้ อ มู ล ไร้ ส าย แบ บ ดิ จิ ต อล  (Digital Wireless Data 
Communication) รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ     
 10 .2  ซอฟต์ แวร์  (Software)ได้ แก่  งานปรับ แต่ ง
โปรแกรมของระบบคอมพิวเตอร์ทุกระบบที่เก่ียวข้อง     
 11) การปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ   
 12) พิจารณาศึกษาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการ
สื่อสารและโทรคมนาคมของฝ่ายอำนวยการ 6 รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนๆ ใน
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ 
 13) ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตลอดจนการติดตั้งและ
ย้ายเครื่องมือสื่อสารประเภท เครื่องรับ-ส่งวิทยุ วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ 
โทรสาร และเครื่องมือสื่อสารประเภทอ่ืนๆในกองบัญชาการตำรวจ
ท่องเที่ยว  
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การบริหารงานป้องกันปราบปราม 

ของสถานีตำรวจท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

      แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจท่องเที่ยว จึงถือว่า
เป็ น พ้ื นที่ เป้ าหมายสำคัญ ของการทำงานของตำรวจท่ อ งเที่ ย ว 
เปรียบเสมือนจุดไข่แดงหรือย่านชุมชนในมุมมองของสถานีตำรวจท้องที่ 

 ดังนั้น หากสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ 

 โดยในปัจจุบัน กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้มีแบบตรวจ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่
จะนำมาใช้ประเมินศักยภาพด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมี แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

        หัวใจสำคัญของงานป้องกันปราบปราม ของสถานีตำรวจ
ท่องเที่ยว คือการสร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยให้เกิด
ขึ้นกับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอาชญากรรมที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับนักท่องเที่ยว และความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 

 

1การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของแหล่งทอ่งเที่ยว 
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๑.การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ 

 รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
 

สถานีตำรวจท่องเที่ยว ต้องประสานความร่วมมือ
กับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยสาขาพื้นที่นั้นๆ เพื่อขอข้อมูลของแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งหมด ทุกประเภทเพื่อนำมาเป็นสารตั้ง
ต้นในเข้าตรวจสอบประเมินมาตรฐานความปลอดภัย 

เมื่อได้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ
มาแล้ว ให้จัดแบ่งสายตรวจเป็นชุดๆ เพ่ือรับผิดชอบการประเมิน
มาตรฐานความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ซึ่งสายตรวจ ๑ 
ชุด อาจจะรับผิดชอบมากกว่า ๑ แหล่งท่องเที่ยวได้ โดยมีการ
ประชุมชี้แจงสายตรวจผู้ประเมินถึงแนวทาง วิธีการประเมิน
มาตรฐานความปลอดภั ย  ต ามแบ บตรวจป ระ เมิ นของ
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 

 

 

2 

รวบรวมข้อมูลแหล่งทอ่งเที่ยวในพ้ืนที ่1

1

1

1

1

1 

เข้าตรวจสอบประเมินมาตรฐานความปลอดภัย 
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ประเมินความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยว 

หลังจากได้ทำการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวด้วยแบบ
ตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
แล้ว ให้ทำการประเมินความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวที่ทำการสำรวจ
เพ่ือแยกออกเป็นระดับความเสี่ยงต่างๆของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงสูง แหล่งท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงปาน
กลาง ท่องเที่ ยวที่มีความเสี่ ยงทั่ วไป โดยทั้ งนี้ อาจจะลงลึกใน
รายละเอียดของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวนั้น ว่ายังขาดเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ใดที่จะสามารถเพ่ิมความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้
เช่นกล้องวงจรปิด ป้ายเตือนต่างๆ เป็นต้น 

 

 

 

หลังจากได้ทำการประเมินความเสี่ยงของแหล่ง
ท่องเที่ยวตามข้างต้นแล้ว ให้จัดทำรายการความเห็นและ
ข้อเสนอแนะความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เช่น
เสนอให้มีการเพิ่มเติมกล้องวงจรปิดเป็นต้น 

3 

4 จัดทำรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะ 
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นำผลการตรวจประเมินความเส่ียงของแหล่งท่องเท่ียวพร้อมทั้งความเห็น
และข้อเสนอแนะ ไปรายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพื่อผลักดันให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยกระดับความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัดขึ้น โดยมี
ตำรวจท่องเที่ยวเป็นฝ่ายเลขาในคณะกรรมการดังกล่าวอันจะนำมาสู่การพัฒนา
ยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวนั้น หรือในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด ให้นำรายงานการตรวจประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปเสนอต่อเจ้าของ
พื้นที่ที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวนั้นเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หรือ
เอกชน เพื่อให้ข้อเสนอแนะและนำไปสู่การยกระดับแหล่งท่องเท่ียวนั้น โดยในแต่ละ
แหล่งท่องเท่ียวจะต้องหาเจ้าภาพที่เป็นผู้ประสานงานหลักรับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว
นั้นๆ 

 

ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการข้อเสนอแนะ 

5  รายงานผลการตรวจประเมินความเห็น ข้อเสนอแนะ 

จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวให้เป็นผู้ตรวจสอบติดตามการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งและ
ให้ประสานงานกับเจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อย่าง
ใกล้ชิด และจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวนั้น โดยอาจกำหนด
ระยะเวลาการติดตามเป็นวงรอบหนึ่งเดือนหรือสามเดือนตามความ
เหมาะสม 

6 
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การมอบหมายหน้าที่ให้สายตรวจตามแต่ละเขตตรวจในการออกตรวจสอบพืน้ที่จุด

เสี่ยงโดยให้ประสานงานกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
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ตัวอย่างป้าย ปชส.นำไปติดตั้งไว้ใน

แหล่งท่องเที่ยวเสี่ยงทั้ง 26 แห่ง 
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ตัวอย่างหนังสือถึงภูธรจังหวัดให้บรรจุสถานที่ท่องเที่ยวเสี่ยงไว้ในจุดเสี่ยง 

ตรวจ POLICE 4.0 
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ตัวอยา่งหนังสือถึงหน่วยงานท้องถิ่นเสนอข้อปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ 

แหล่งท่องเที่ยวเสี่ยง 
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2.การแบ่งเขตตรวจและพื้นที่รับผิดชอบ 

การจัดสายตรวจ 
 
สถานีตำรวจท่องเที่ยวเป็นสถานีตำรวจที่รับผิดชอบพ้ืนที่ในระดับ

หนึ่งสถานีต่อหนึ่งจังหวัดหรือมากกว่าหนึ่งจังหวัดทำให้มีพ้ืนที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่กว้างไม่เหมือนกับสถานีตำรวจภูธร โดยมีบางสถานีตำรวจท่องเที่ยว
รับผิดชอบมากถึง สี่จังหวัด ดังนั้นการแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบภายในของ
สถานีตำรวจท่องเที่ยว จึงควรพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆต่อไปนี้ 
  1.สถานภาพกำลังพลและยานพาหนะของสถานีตำรวจ
ท่องเที่ยว 

2.ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่ง
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 

3.พื้นที่จุดให้บริการนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้ง
จุดให้บริการแบบช่ัวคราวและแบบถาวร 

ทั้งนี้ ในการแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบภายในของสถานีตำรวจ
ท่องเที่ยวในแต่ละจุดบริการซึ่งรับผิดชอบเขตพ้ืนที่นั้นนั้นอย่างน้อยควรจะ
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวทำ
หน้าที่ประชาสัมพันธ์รับแจ้งเหตุอยู่ประจำจุดบริการอย่างน้อยหนึ่งคน และ
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่สายตรวจออกตรวจในพ้ืนที่รับผิดชอบจำนวน
สองคน 

โดยหากมีกำลังพลและยานพาหนะเพียงพอสามารถจัดให้มีเขต
ตรวจหลายเขตตรวจในพื้นที่หนึ่งจังหวัดได้ 
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ภาพแผนที่การแบ่งเขตตรวจตามพื้นทีร่ับผิดชอบของ 

 ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 จังหวัดพังงา 

การรายงานผลการปฏิบัติและการรายงานเหตุ 
 

การรายงานผลการปฏิบัติและการรายงานเหตุ 
 

ภาพแผนที่การแบ่งเขตตรวจตามพื้นทีร่ับผิดชอบของ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 จังหวัดภูเก็ต 
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ประเภทของสายตรวจตำรวจท่องเที่ยว 

สายตรวจรถยนต์ 

สายตรวจรถยนต์ถือเป็นสายตรวจหลักของสถานีตำรวจท่องเที่ยว 
โดยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจำนวนสองคน เป็นเจ้าหน้าที่
พลขับและเจ้าหน้าที่พนักงานวิทยุประจำรถ ใช้รถยนต์สายตรวจจำนวน
หนึ่งคัน โดยมีหน้าที่สำคัญในการออกตรวจเพ่ือป้องกันเหตุกับนักท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพ้ืนที่ และปฏิบัติงานเข้า

ช่วยเหลือกรณีได้รับแจ้งเหตุที่เกิดกับนักท่องเที่ยว 
       โดยในการปฏิบัติงานของสายตรวจรถยนต์ให้สถานีตำรวจ
ท่องเที่ยวมีการจัดทำแผนการตรวจของสายตรวจรถยนต์ ให้
ชัดเจนโดยกำหนดจุดตรวจวงรอบการตรวจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ 
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สายตรวจเรือตรวจการณ์ 

      ตำรวจท่องเที่ยวที่อยู่ติดพ้ืนที่ทางทะเลหรือพ้ืนที่ที่มีแม่น้ำซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวจะมีเรือตรวจการณ์เป็นยานพาหนะอีกชนิดหนึ่งสำหรับใช้
ในการออกตรวจ 

     เรือตรวจการณ์ของสถานีตำรวจท่องเที่ยวเป็นเรือท่ีมีลักษณะเหมาะสม
สำหรับการตรวจการณ์ชายฝั่ง โดยสถานีตำรวจท่องเที่ยวจะต้องจัดวงรอบ
การตรวจและแผนการตรวจให้เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่
รับผิดชอบและความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบภัย
ทางน้ำในกรณีฉุกเฉิน 
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สายตรวจเดินเท้า 

      ในสถานีตำรวจท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นลักษณะชุมชน
หนาแน่นหรือเป็นถนนคนเดินที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น ชุมชนย่าน
เมืองเก่า ถนน walking street สำหรับกลางคืน ลักษณะการออกตรวจ
ปรากฎกายของตำรวจท่องเที่ยว ให้จัดเป็นสายตรวจเดินเท้าในบริเวณย่าน
ถนนคนเดินดังกล่าวโดยใช้หลักการ Stop Walk and Talk ในการออก
ตรวจเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวและเป็นการพบปะผู้ประกอบการ 
สร้างความคุ้นเคยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในพ้ืนที่ 
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สายตรวจรถโมบาย 

       สถานีตำรวจท่องเที่ยวบางแห่งจะมีรถยนต์โมบายเป็น
ลักษณะของรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ภายในรถจะประกอบด้วยห้อง
ประชุมขนาดเล็ก กล้องวงจรปิดและหน้าจอแสดงผล รวมทั้งระบบ
การสื่อสารหลายช่องทาง สามารถนำไปใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
เคล่ือนที่ในภารกิจต่างๆได้ 
     โดยการจัดการออกตรวจของสายตรวจรถโมบายอาจจะเป็นไป
ในลักษณะที่ ให้สอดคล้องกับการจัดงานสำคัญต่างๆในพื้นที่
รับผิดชอบ 
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สายตรวจรถเอทีว ี

      สถานีตำรวจท่องเที่ยวบางสถานีจะได้รับรถตรวจการณ์เอทีวี โดย
สามารถนำมาใช้ออกตรวจในรูปแบบลักษณะคล้ายกับสายตรวจเดินเท้าแต่
อาจจะเป็นพื้นท่ีที่เป็นพ้ืนที่กว้าง เช่น ชายหาด เป็นต้น 
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สายตรวจจักรยาน Bike Patrol 

          สายตรวจจักรยานมีหน้าที่ช่วยเสริมกำลังในการออกตรวจ ป้องกัน 
ปราบปราม ให้บริการ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
โดยมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วย 
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3. การจัดทำนาฬิกาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จัดสายตรวจ 

นาฬิกาอาชญากรรม 

     สถานีตำรวจท่องเที่ยวมีพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นบริเวณกว้างหรืออาจจะ
กินพ้ืนที่หลายจังหวัด สามารถจัดทำนาฬิกาอาชากรรมโดยเน้นการเกิดเหตุ
อาชญากรรมต่อนักท่องเที่ยวได้โดยมีลักษณะเดียวกับนาฬิกาอาชญากรรม
ของสถานีตำรวจพ้ืนที่แต่ปรับการแบ่งพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่น
เขตอำเภอ และสถิติการเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยวและช่วงเวลาหน้าเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดทำ 
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นาฬิกาอุบัติเหตุหรือแผนที่อุบัติเหตุ 

        สถานี ต ำรวจท่ องเที่ ย วมี หน้ าที่ รั บ ผิ ดชอบ เหตุ ที่ เกิ ดกั บ
นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเหตุที่เกิดจากอาชญากรรมหรือเหตุที่เกิดจาก
อุบัติเหตุและทำให้นักท่องเที่ยวบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ดังนั้นสถานีตำรวจ
ท่องเที่ ยวจึงจำเป็นที่ จะต้องจัด เก็บข้อมูลที่ เป็น อุบัติ เหตุที่ เกิดกับ
นักท่องเที่ยวเพ่ือนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุในอนาคตได้ ซึ่งการจัดทำนาฬิกาอุบัติเหตุหรือแผนที่อุบัติเหตุจะช่วย
ให้สถานีตำรวจท่องเที่ยวสามารถเห็นภาพวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
อุบัติเหตุได้ดียิ่งข้ึน 
       โดยนาฬิกาอุบัติเหตุหรือแผนที่อุบัติเหตุมีลักษณะคล้ายกับนาฬิกา
อาชญากรรมเพียงแต่เป็นการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลที่นำมาใส่ในนาฬิกา
จากฐานข้อมูลเหตุอาชญากรรมเป็นฐานข้อมูลอุบัติเหตุโดยหากเป็น
รูปแบบของนาฬิกาจะทำให้เห็นภาพวิเคราะห์ในเรื่องของช่วงเวลา ที่เกิด
เหตุได้ง่าย แต่ถ้าเป็นรูปแบบของแผนที่จะทำให้เห็นภาพวิเคราะห์ในเรื่อง
ของสถานที่เกิดเหตุลักษณะภูมิประเทศท่ีเกิดเหตุได้ง่าย 
 

 

 

 

 

 
ตัวอย่างการจัดทำแผนที่อุบัติเหตุโดยลิงก์กับ Google Map 
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นาฬิกาการท่องเที่ยว 

      นอกจากนาฬิกาอาชญากรรมและนาฬิกาอุบัติเหตุซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เหตุที่ เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวแล้วสถานีตำรวจท่องเที่ยวซึ่ งมีความ
รับผิดชอบเฉพาะด้านเรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจำเป็นที่จะต้องจัดทำ
นาฬิกาการท่องเที่ยวหรือวงรอบการท่องเที่ยวในแต่ละวันในพ้ืนที่
รับผิดชอบของตนโดยจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลความ
หนาแน่นของนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและช่วงเวลา ที่
นักท่องเที่ยวหนาแน่นในแหล่งท่องเที่ยวนั้นนั้น  

     การจะทำนาฬิกาการท่องเที่ยวจะทำให้มองเห็นภาพสถานภาพ
นักท่องเที่ยวในแต่ละวันได้ง่ายขึ้นและจะมีส่วนทำให้การจัดวงรอบของสาย
ตรวจของตำรวจท่องเที่ยวเป็นไปอย่างตรงตามวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างการจัดทำนาฬิกาการท่องเท่ียวสำหรับการออกตรวจตามหลักถูกที่ ถูกเวลา 
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นาฬิกาเทศกาล หรือ ปฏิทินการท่องเที่ยว 

     นาฬิกาเทศกาล คือ การนำปฏิทินการท่องเที่ยวหรือปฏิทิน
ที่ระบุกิจกรรมหรือการจัดงานสำคัญในพื้นที่ของสถานีตำรวจ
ท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก โดยอาจจะแบ่งเป็น
หลายระดับได้แก่ระดับจังหวัดระดับประเทศและระดับโลกโดยนำ
ข้อมูลทั้งหมดมาจัดทำในรูปแบบของนาฬิกาเทศกาล ซึ่งจะทำให้
สถานีตำรวจท่องเที่ยวสามารถวางแผนการจัดกำลังพลและ
ทรัพยากรอื่นๆ ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับเทศกาลต่างๆในพื้นที่
รับผิดชอบได้ง่ายขึ้น 
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๔. การรับแจ้งเหต ุ
สถานีตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแล รักษา

ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยหน้าที่หนึ่ง
ที่สำคัญ ได้แก่ การออกปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือต่อนักท่องเที่ยว 
หรือภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในกรณีที่ได้รับการแจ้ง
เหตุเข้ามาท่ีสถานีในช่องทางต่างๆ ได้แก่ 

1) โทรศัพท์สายด่วน  1155 เป็นช่องทางการสื่อสารหลักที่
หน่วยงานตำรวจท่องเที่ยว ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ช่วยกันผลักดันให้
หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ว่าหากมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย และประสบปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ 
ให้โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1155 ซ่ึงปัจจุบัน ช่องทางการสื่อสารนี้ เป็น
ช่องทางที่นักท่องเที่ยวใช้ ในการแจ้งเหตุ  ขอความช่วยเหลือ หรือ
ปรึกษาหารือ ติดต่อเข้ามามากที่สุด 

 โดยระบบดังกล่าว สามารถโทรได้จากทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย 
และระบบจะติดต่อตรงเข้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ 1155 ซึ่งอยู่ในความควบคุม 
ดูแลของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว  1 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงาน
รับแจ้งเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง และมีล่ามแปลภาษาสำหรับรองรับการแจ้ง
เหตุได้ถึง 5 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, จีน, รัสเซีย, เกาหลี และ ญี่ปุ่น 

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์รับแจ้งเหตุ 1155 พิจารณาแล้ว
ว่า เหตุที่รับแจ้งดังกล่าว เป็นกรณีที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้แจ้ง ก็จะติดต่อมายังสถานีตำรวจ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เพ่ือแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้สิบเวรประจำสถานีตำรวจ
ท่องเที่ยวรับทราบ และดำเนินการตามขั้นตอนช่วยเหลือต่อไป ซึ่งการ
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ติดต่อระหว่างศูนย์รับแจ้งเหตุ 1155 และสถานีตำรวจท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
จะมีระบบการสื่อสารหลักเป็น Application บน Web browser เชื่อมต่อ
ข้อมูลถึงกัน โดยประกอบด้วยข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ในการรับแจ้งเหตุ 
เช่น ข้อมูลผู้แจ้ง ช่องทางติดต่อ พฤติการณ์เบื้องต้น และนอกจากนี้เมื่อ
สถานีตำรวจท่องเที่ยวพื้นที่ ได้ส่งสายตรวจไปปฏิบัติหน้าที่ในเหตุที่รับ 

2) การแจ้งเหตุผ่ านโทรศัพท์สายตรงของสถานีตำรวจ
ท่องเที่ยวและระบบวิทยุสื่อสาร 

 สถานีตำรวจท่องเที่ยวพ้ืนที่ทุกสถานี จะมีช่องทางการสื่อสาร 
ประจำสถานี ได้แก่ โทรศัพท์สายตรงประจำสถานี และ เครือข่ายวิทยุ
สื่อสาร ซึ่งส่วนใหญ่การรับแจ้งเหตุจากช่องทางโทรศัพท์สายตรงและวิทยุ
สื่อสาร จะเป็นการแจ้งมาจาก ฝ่ายผู้ประกอบการในพ้ืนที่ หรือ สถานี
ตำรวจภูธรในพ้ืนที่ ซึ่งได้อาจจะเป็นผู้พบเหตุเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวก่อน 
และประสานขอความช่วยเหลือตรงเข้ามายังสถานีตำรวจท่องเที่ยว เพ่ือให้
สายตรวจของตำรวจท่องเที่ยว เข้าไปสนับสนุน หรือเข้าช่วยเหลือเหตุต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับนักท่องเที่ยว 
        โดยช่องทางการรับแจ้งเหตุในรูปแบบดังกล่าว โดยปกติจะยังไม่มี
รูปแบบการบันทึกข้อมูลที่ชัดเจนเหมือนการแจ้งผ่านระบบ 1155 ดังนั้น 
จึงแนะนำให้สถานีตำรวจในพ้ืนที่จัดทำรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลการรับแจ้ง
เหตุในกรณีดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม โดยสามารถใช้ตัวอย่างรูปแบบข้อมูลที่
ต้องการของระบบ 1155 ว่าประกอบด้วยข้อมูลใดบ้างแล้ว 
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3) การรับแจ้งเหตุผ่านระบบออนไลน์ 

              เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะ
ระบบอินเตอร์เน็ต มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปเป็นอย่างมาก โดยสถานี
ตำรวจท่องเที่ยวพ้ืนที่  อาจจะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเพ่ิมเป็น
ช่องทางในการรับแจ้งเหตุจากนักท่องเที่ยวได้ เช่น เพจ Facebook ของ
สถานีตำรวจท่องเที่ยว , Line OA เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ในปัจจุบันก็แนวโน้มที่จะใช้ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ติดต่อขอความ
ช่วยเหลือ หรือ แจ้งเหตุ สอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางเหล่านี้ 

ดังนั้น สถานีตำรวจท่องเที่ยว จึงจำเป็นจะต้องจัดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือรับแจ้งเหตุจากช่องทางใหม่ๆ เหล่านี้เช่นกัน และให้
ความสำคัญกับทุกการรับแจ้ง เสมือนการแจ้งเหตุผ่านช่องทางอ่ืนๆ รวมทั้ง
สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลการรับแจ้งและรายงานผลการปฏิบัติสำหรับ
ช่องทางเหล่านี้ด้วย เพ่ือจะสามารถนำข้อมูลการรับแจ้งเหตุทั้งหมดทุ ก
ช่องทางไปวิเคราะห์ และพัฒนาทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ 
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การจัดเก็บข้อมลูการจับแจ้งเหตุในรูปแบบ Google Form                                         

โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 

ที่ทำหน้าที่สิบเวรเป็นผู้กรอกข้อมูล 
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 การรับแจ้งเหตุผ่านช่องทางเพจเฟชบุ๊คของสถาน ี

รับแจ้งเหตุผ่านช่องทาง Line OA ที่ทำหน้าที่สิบเวรเป็นผู้กรอกข้อมูล 
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4.การรับแจ้งเหตุโดยนักท่องเที่ยวเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง 

 สถานีตำรวจท่องเที่ยวทุกสถานี จะมีจุดรับแจ้งเหตุสำหรับ
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป โดยจะมีจุดรับแจ้งหลักตั้งอยู่ที่สถานี 
และมีจุดรับแจ้งเหตุตามหน่วยบริการย่อยต่างๆ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่ง
จะมีกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือประชาชนเดินทางเข้ามาแจ้งเหตุโดยตรงกับ
เจ้าหน้าที่ประจำจุดรับแจ้งเหตุนั้น นอกจากนี้จะมีเรื่องของการเข้ามาพบ
เจ้าหน้าที่เพ่ือดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ เช่น การแจ้งความเอกสารหาย 
การลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน เป็นต้น 

  โดยในจุดรับแจ้งเหตุของสถานีตำรวจท่องเที่ยว จะมี
เอกสาร เป็นลักษณะแบบฟอร์มภาษาอังกฤษสำหรับบันทึกเรื่องการรับแจ้ง
เหตุ หรือรับการแจ้งร้องเรียน ในเรื่องต่างๆ เรียกว่า Complaint Form 
ให้กับนักท่องเที่ยวกรอกเบื้องต้นพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเพ่ือมอบให้กับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับแจ้งดำเนินการ 

 
นักท่องเท่ียวเข้ามาติดต่อโดย WALK IN เข้ามาที่สถานีหรือหน่วยบริการด้วย 
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ทั้งนี้ ในส่วนของ Complaint Form นักท่องเที่ยวสามารถ 

แจ้งเร่ืองต่างๆ ไดทุ้กเร่ือง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้พิจารณาการแก้ปัญหาเป็นกรณีไป  และให้เก็บรวบรวม
ข้อมูล Complaint Form ให้เป็นระบบ เพื่อจะสามารถนำไปใช้
พัฒนาภาพรวมการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบได้ 

 

1 

2 

3 

การแจ้งเหตุท่ีเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆ เช่น ถูกลักทรัพย์      
ถูกทำร้าย เป็นต้น 

การแจ้งเหตุกรณีการถูกเอารัดเอาเปรียบค่าสินค้าและบริการ 
เช่น ค่าโดยสารแพง , คุณภาพอาหารไม่สอดคล้องกับราคา    
เป็นต้น 
 

การแจ้งกรณีความไม่สะดวกสบาย หรือความไม่พร้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว หรือสถานประกอบการต่างๆ เช่น โรงแรมไม่สะอาด , 
ห้องน้ำ 
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ตัวอย่างเอกสารใบ Complaint form สำหรับนักท่องเที่ยว
ที่ประสงค์แจ้งเรื่องราวขอความช่วยเหลือ 
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๕. การรายงานผลการปฏิบัติและการรายงานเหตุ 

1. การรายงานผลการปฏิบัติของสายตรวจผ่านระบบ 
Police 4.0 

ระบบ Police 4.0 ได้ถูกนำมาปรับใช้ในงานของสายตรวจ ของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ รวมถึงสายตรวจของสถานีตำรวจท่องเที่ยว 
โดยเป็นการนำเอาหลักการตรวจตามจุด หรือ ตรวจตู้แดง ของสายตรวจ
มาปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบการตรวจผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้อุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือและ Application Police 4.0 ไปแสกน QR CODE ตาม
จุดตรวจที่ได้กำหนดไว้ แทนการไปลงชื่อสายตรวจในเอกสารสมุดตรวจตู้
แดงของเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบเดิม และที่สำคัญ คือ ตำแหน่งที่ตั้งของ
อุปกรณ์ที่ไปแสกน กับตำแหน่งที่ตั้งของจุดตรวจ QR CODE ต้องอยู่ใน
บริเวณเดียวกัน จึงจะสามารถทำการแสกนเพ่ือบันทึกการตรวจได้ 

ระบบ Police 4.0 จะมีการบันทึก จัดเก็บ ผลการตรวจของ

เจ้าหน้าที่ ตำรวจผู้ตรวจไว้อย่างเป็นระบบ โดยหัวหน้าสถานี หรือ 
ผู้บังคับบัญชา สามารถเรียกดูข้อมูลการตรวจของสายตรวจได้ในหลายๆ 
รูปแบบ เพ่ือสามารถนำไปพัฒนาวางแผน งานสายตรวจให้สอดคล้องกับ
การป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่รับผิดชอบ และสามารถดึง
ข้อมูลออกมาเพ่ือรายงานเป็นผลการปฏิบัติของสถานีตำรวจได้ โดยสถานี
ตำรวจท่องเที่ยว ต้องจัดให้มีผู้ดูแลระบบ ที่มีความรู้ความเข้าใจระบบอย่าง     
ถ่องแท้ สามารถจัดการ นำเข้าข้อมูลจุดตรวจ ข้อมูลสายตรวจ ข้อมูลเขต
ตรวจ และสามารถท่ีจะให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติต่อสายตรวจในการ
ใช้งาน 
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ตัวอย่างการออกตรวจตามรูปแบบของระบบ Police 4.0 
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2. การรายงานผลการปฏิบัติภาพรวมประจำวัน 

สถานีตำรวจท่องเที่ยวจะต้องจัดเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล
ผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในแต่ละวันของสถานีตำรวจท่องเที่ยว 
ได้แก่ ผลการออกตรวจของสายตรวจ , ผลการปฏิบัติในการเข้า
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามเหตุต่างๆ ที่ได้รับแจ้ง , ผลการจับกุม 
และผลการปฏิบัติอื่นๆ โดยรวบรวมเป็นเนื้อหาและภาพประกอบ 
มาทำการเรียบเรียง แบ่งประเภท จัดกลุ่ม เพื่อให้หัวหน้าสถานี
ตำรวจท่องเที่ยว นำผลการปฏิบัติประจำวันดังกล่าวรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ โดยให้กำหนดวงรอบการรวบรวมข้อมูลผลการ
ปฏิบัติเพื่อรายงานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง  

ในกรณีที่มีผลการปฏิบัติที่น่าสนใจ เช่น การช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว , การจับกุมคดีสำคัญ , การเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ
ต่างๆในพื้นที่ของหัวหน้าสถานีหรือผู้บังคับบัญชา สามารถที่นำ
ข้อมูลการผลปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวลงในรายละเอียดพร้อม
ภาพประกอบ รายงานในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้
เลยทันที   

 นอกจากนี้ สถานีตำรวจท่องเที่ยว ควรจะต้องมีการจัดเก็บ
ผลการปฏิบัติทั้งหมดของสถานีไว้อย่างเป็นระบบทั้งส่วนของ
เนื้อหาและภาพประกอบ เพื่อสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ใน
ภายหลังได้ 
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ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบัติภาพรวมประจำวัน 
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3. การรายงานเหตสุำคัญหรือเหตุน่าสนใจ 

    การรายงานเหตุสำคัญหรือเหตุที่น่าสนใจที่เกิดกับนักท่องเที่ยว โดย
กองบัญชาการท่องเที่ยวได้มีหนังสือที่ 0038.132/5114 ลง 14 ธ.ค.
64 เรื่อง กำชับการรายงานเหตุอุกฉกรรจ์ที่เกิดข้ึนกับนักท่องเที่ยวหรือเหตุ
ที่ต้องรายงานด่วน โดยหัวข้อที่ต้องรายงานมีดังนี้ 

 1. เหตุอุกฉกรรจ์ที่เกิดกับชาวต่างชาติ 
 2. เหตุที่ต้องรายงานด่วน 
 3. เหตุที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 
โดยการรายงานจะต้องรายงานตามลำดับตามเร่งด่วนคือ 
 1. ต้องรายงานด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อน 
 2. รายงานตามแบบฟอร์มเป็นลายลักษณ์อักษรส่ง ผกก.พ้ืนที่ที่
รับผิดชอบนั้นๆ ส่ง บก.ทท. และรายงานไปยัง ผบช.ทท. (ผ่าน ผกก.ฝอ.2 
บก.อก.บช.ทท.)  
 3. แจ้งเหตุที่ เกิดขึ้นไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลเพ่ือให้
ดำเนินการช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวต่อไป 
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หนังสือสั่งการกำชับใหร้ายงานเหตุ 
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ตัวอย่างการรายงานเหตุที่เกิดขึ้นกับชาวต่างชาติ 
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6. วงจรการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

วงจรการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว คือ เส้นทางการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละประเภทที่มาเที่ยวในพื้นที่   

ว่านักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มมีการท่องเที่ยวรูปแบบหรือลักษณะใด 

เดินทางไปที่จุดใดบ้าง โดยเฉพาะ สถานที่กิน ที่ เที่ยว ที่พัก  

มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบใด  เพื่อที่ตำรวจท่องเที่ยวจะได้

ทราบและนำมาออกแบบเรื่องของการจัดกำลังและวางแผนด้าน

การรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวได้   ซึ่งจำแนกออกได้

เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1.นักท่องเที่ยวแบบ Group Tour 

 นักท่องเที่ยวแบบ Group Tour หมายถึง การเดินทางแบบหมู่
คณะกันหลายๆ คน  เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
ซื้อแพ็คเกจการท่องเที่ ยว (Package Tour)   จากบริษัทนำ
เที่ยว  โดยเดินทางท่องเที่ยวในลักษณะเป็นหมู่คณะ จำนวนของ
นักท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการทำ
ธุรกิจของบริษัทนำเที่ยว โดยบริษัท     นำเที่ยวจะเป็นผู้จัดการ
เรื่องรถนำเที่ยว ที่พัก ที่กิน และโปรแกรมท่องเที่ยวที่จะพา
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นักท่องเที่ยวไปทั้งหมด ซึ่งมีทั้งแบบบริษัทนำเที่ยวจัดการให้ทุก
อย่าง และบริษัทนำเที่ยวจัดการให้เพียงบางอย่าง โดยส่วนใหญ่จะ
มีไกด์หรือมัคคุเทศก์นำทางและให้ความรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 
โดยลักษณะการท่องเที่ยวแบบนี้จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่
เพิ่ งมาเยือนสถานที่นั้นเป็นครั้งแรก (First Visitor) และยังไม่
คุ้นเคยหรือไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆมาก่อน หรือการ
เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวบางคนมีข้อจำกัด
เรื่องการสื่อสาร ซึ่งจำแนกพฤติกรรมและวงจรการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวแบบ Group Tour ได้ ดังนี้ 

                 1) นักท่องเที่ยวแบบ Group Tour  ที่บริษัทนำ
เที่ยวบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ทั้งหมดตลอดการท่องเที่ยว 
ได้แก่  ตั๋วเครื่องบิน ยานพาหนะ ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านของฝากของที่ระลึก ตั้งแต่เดินทางมาถึง
ประเทศไทยจนกระทั่งเดินทางกลับ นักท่องเที่ยวจะอยู่ภายใต้การ
ดูแลของบริษัทนำเที่ยวตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยว ทั้ งนี้  
รูปแบบการท่องเที่ยวข้างต้นส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยว
ของชาวจีน และรูปแบบการท่องเที่ยวของชาวเกาหลี โดยตำรวจ
ท่องเที่ยวสามารถสังเกตุได้จากข้อมูลใน Job Order หรือใบสั่ง
งานมัคคุเทศก์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ จะมีข้อมูลครบถ้วน ระบุ
รายการต่างๆไว้อย่างชัดเจนแล้ว ดังนั้น วงจรการท่องเที่ยวของ
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นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงชัดเจน สถานีตำรวจท่องเที่ยวสามารถ
รวบ รวม ข้ อ มู ล จ าก  Job Order ที่ มั ค คุ เท ศก์ น ำ ไป ใช้ รั บ
นักท่องเที่ยวที่สนามบิน มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการตรวจ การ
ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวได้โดยทันที 

   2) นักท่องเที่ยวแบบ Group Tour ที่บริษัทนำเที่ยว
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเพียงบางอย่างให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่ง
ส่วนใหญ่แพ็จเก็จนำเที่ยวที่นักท่องเที่ยวซื้อมาแล้ว จะรวมเพียง
รายการตั๋วเครื่องบิน กับที่พักไว้เท่านั้น ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ 
ตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยว จะเป็นการนำเสนอขายให้กับ
นักท่องเที่ยวเพิ่มเติมในภายหลัก (Optional) เช่น โปรแกรมไป
ท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ หรือ โปรแกรมการท่องเที่ยวในเมือง 
(City Tour) ซึ่งอาจจะจัดไว้หลากหลายรูปแบบให้นักท่องเที่ ยว
เลือก เมื่อนักท่องเที่ยวมีการเลือกซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวเสริม
ต่างๆแล้ว จึงบริหารจัดการส่วนที่ เกี่ยวข้องในภายหลัง เช่น 
ยานพาหนะ ร้านอาหาร เป็นต้น  โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่
ท่ อ ง เที่ ย ว ใน รูป แบบนี้  ได้ แก่  นั กท่ อ งเที่ ย วชาวรัส เซี ย  , 
นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรป , นักท่องเที่ยวจากกลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวีย 

 



137 
 

 
ตัวอย่างใบสั่งงานมัคคุเทศก์ JOB ORDER 

 ข้อสังเกต Job Order หรือ ใบสั่ งงานมัคคุ เทศก์ของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ขณะที่มัคคุเทศก์ไปรับนักท่องเที่ยวที่สนามบิน
หรือ Job Order ที่จัดทำมาล่วงหน้า จะระบุรายการต่างๆ ไม่
ครบถ้วน ส่วนใหญ่จะระบุเพียงแค่โรงแรมที่พัก หรือร้านอาหาร 
แต่จะยังไม่มีการระบุโปรแกรมการท่องเที่ยวในแต่ละวันของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน้าที่ของทางบริษัทนำเที่ยวที่จะต้องนำไป
ระบุเพิ่มเติมในภายหลัง หากมีการพานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว
เพ่ิมเติมตามโปรแกรมที่นักท่องเที่ยวเลือกซื้อในภายหลัง 

 ดังนั้น วงจรการท่องเที่ยวท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวใน
กลุ่มนี้ จะเห็นเป็นภาพกว้างๆ ของแต่ละส่วนที่บริษัทนำเที่ยว
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เลือกใช้และนำมาเป็นตัวเลือกให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มของ
โรงแรม กลุ่มของร้านอาหาร กลุ่มของประเภทยานพาหนะ(เครื่อง
บิน,รถ,เรือ) กลุ่มของเส้นทางการท่องเที่ยวที่จัดไว้ให้เป็นตัวเลือก 
กลุ่มของร้านค้าของฝากของที่ ระลึก โดยหากสถานีตำรวจ
ท่องเที่ยวใช้การเก็บข้อมูลจาก Job Order ประกอบกับข้อมูลการ
ออกตรวจสถานที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก จะสามารถนำมาประมวลภาพ
โครงสร้างวงจรการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ 

2.นักท่องเที่ยวอิสระ 

(Free Independent Travelers : FIT) 

“ นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว อิ ส ร ะ ”  ( Free Independent 
Travelers : FIT) หมายถึง  ผู้ที่ เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง   
อาจเดินทางคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ และไม่มีข้อจำกัดในการ
เดินทางและการซื้อบริการด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการ
สำรองที่พัก การเดินทางขนส่ง หรือกาทำกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินทางท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ ยวอิสระ เป็นนักท่องเที่ ยวที่นิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้บริการ
ผ่านผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากปัจจุบัน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน
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การท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นและสามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยมีข้อดี
หลายประการ เช่นสามารถเปลี่ยนแผนในการท่องเที่ ยวได้
ตลอดเวลา มีอิสระในการเดินทาง โดยจะเลือกเดินทางโดยวิธีใดก็
ได้ รวมถึงไม่จำเป็นต้องรอนักท่องเที่ยวอื่นๆตามแบบของการ
เดินทางท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ โดยประเทศไทยยังไม่ได้กำหนดคำ
นิยามของนักท่องเที่ยวประเภทนี้ไว้อย่างชัดเจน 

ที่มา ： กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

โดยนักท่องเที่ ยวกลุ่ม  FIT จะมีวัตถุประสงค์ ในการ
ท่องเที่ยวหลากหลายประเภท เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบหรูหรา 
(Luxury Tourism) ,  ก ลุ่ ม นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว แ บ บ ป ร ะ ห ยั ด 
(Backpacker) กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว, กลุ่มนักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ เป็นต้น   โดยขอยกตัวอย่างการจัดทำวงจรการ
ท่องเที่ยวแบบหรูหรา (Luxury Tourism), และกลุ่มนักท่องเที่ยว
แบบประหยัด (Backpacker) ดังนี้ 

Luxury Tourism 

Luxury Tourism นักท่องเที่ยวประเภทนี้ เป็นกลุ่มที่มี
ศักยภาพสูง ลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องการสินค้า
และบริการแบบมีความพิเศษ เหนือระดับ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีบริษัท
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นำเที่ยวที่รับจัดนำเที่ยวให้กับลูกค้าต่างประเทศ บริษัทนำเที่ยวจะ
ทำตามความประสงค์ของลูกค้า และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ขณะพำนักอยู่ในประเทศไทย นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงกลุ่มนี้เน้น
การนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก สินค้า และบริการระดับ
หรูหรา นักท่องเที่ยวเต็มใจที่จะจ่าย แม้สินค้าและบริการจะมีราคา
สูง เพื่อแลกกับประสบการณ์ที่ได้รับ นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการส่วน
ใหญ่จึงเป็นคนที่มีฐานะดีพอที่จะว่าจ้างให้บริษัทนำเที่ยวจัดการ
เดินทางท่องเที่ยวให้ตามที่ต้องการ เพื่อความสะดวกสบาย และ
สามารถยืดหยุ่นรายการได้ตามความต้องการเฉพาะของตนได้ 
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Backpacker 

Backpacker หมายถึง นักท่องเที่ยวที่ เดินทาง
ท่องเที่ยวโดยต้องการประสบการณ์แบบประหยัดค่าใช้จ่ายเป็น
สำคัญ โดยส่วนใหญ่ใช้พาหนะการเดินทางของขนส่งสาธารณะ 
และใช้ที่พักแรมแบบเรียบง่ายไม่หรูหรา มีการบริโภคสินค้า 
อาหารและบริการการท่องเที่ยวในราคาประหยัด ส่วนใหญ่มักจะ
แบกหรือสะพายสัมภาระไว้บนหลังพกติดตัวเพื่อความคล่องตัวใน
การปรับเปลี่ยนที่พัก หรือที่หมายการเดินทางได้อย่างสะดวก โดย
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเข้าถึงบริการของผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้
เป็นอย่างดี เนื่องจาก นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มักจะใช้บริการต่างๆ ใน
แบบเดียวกับที่คนท้องถิ่นใช้ และมักจะวางแผนหรือจองที่พัก 
ร้านอาหาร หรือรายการนำเที่ยวต่างๆ ด้วยตนเองทั้งหมด 
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สำหรับวงจรการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวประเภท FIT 

สถานีตำรวจท่องเที่ยว ต้องจัดเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งและหลาย
รูปแบบ เช่น ข้อมูลท้องถิ่น ที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก  การจัดทำแบบ
สำรวจ หรือสอบถามจากตัวนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
ประเภทต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อจะสามารถนำมาจัดกลุ่มเป็นโครงสร้าง
ภาพรวมของวงจรการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ได้ 
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พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีน นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วน
ใหญ่มักเดินทางมากับบริษัททัวร์หรือมาเป็นหมู่คณะ เนื่องจาก
ราคาทัวร์ค่อนข้างถูกเพราะมีการแข่งขันในด้านราคาของบริษัท
ทัวร์อีกทั้งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานที่เริ่มมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี จึงมีความต้องการพบเห็นสิ่งใหม่ใหม่และผ่อนคลาย
ความตึงเครียดจากการทำงาน ส่วนใหญ่นิยมซื้อแพ็คเกจมากับ
บริษัททัวร์เพื่อความสะดวกสบาย ไม่ต้องวางแผนการท่องเที่ยวให้
ยุ่งยาก นิยมไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 

 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ส่วนใหญ่เป็นลักษณะ

ก้ำกึ่งมากับบริษัทนำเที่ยวและมาแบบส่วนตัว นักท่องเที่ยวชาว
รัสเซียส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ที่เคยมาเยือนและนิยม
เลือกสถานที่พักในรูปแบบโรงแรม มีความสนใจสินค้าและของที่
ระลึก ชอบเที่ยวทะเล เกาะต่างๆ ชอบกิจกรรมผจญภัย ชอบสวน
สัตว์ แล้วก็ชอบเที่ยววัด มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง  
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พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ นักท่องเที่ยวชาว
เกาหลีที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคู่
แต่งงานใหม่หรือกลุ่มคู่ฮันนีมูน ประเทศไทยได้รับความสนใจจากคู่
แต่งงานชาวเกาหลีใต้ โดยเฉพาะการฮันนีมูนที่ ภูเก็ตในช่วงเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม กำลังซื้อกลุ่มนี้สูงเป็นอันดับต้นๆและตลาดที่
กำลังมาแรงไม่แพ้กันคือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นคนโสดนิยมเที่ยวที่
สถานบันเทิงต่างๆ 
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พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย  นักท่องเที่ยวชาว
อินเดีย เป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศ
ไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวจากประเทศใน
เอ เชี ย ใต้ ด้ วยกั น  ก ารม าเที่ ย ว โด ย เฉลี่ ยป ระม าณ  7 วั น 
นักท่องเที่ยวชาวอินเดียมีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศ
สูงมากติดลำดับที่ 24 ของโลก นอกจากนี้ ในปัจจุบันนักท่องเที่ยว
ชาวอินเดีย มักนิยมมาจัดงานแต่งงานในประเทศไทย ซึ่งจะเป็น
ลักษณะของการจัดงานแต่งงานที่มีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่หลายวัน 
มีการเหมาโรงแรมที่พักทั้งโรงแรมสำหรับญาติสนิท มิตรสหายผู้มา
ร่วมงาน และมีการจัดงานเลี้ยงทุกวัน ซึ่งการจัดงานแต่งงานใน
ลักษณะนี้ของชาวอินเดีย มีการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวสูงและ
สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
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พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่วนใหญ่นิยมเดินทางกับครอบครัว เพ่ือ
เที่ยวพักผ่อนในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างจากถิ่นที่อยู่ของตนเอง 
กิจกรรมเช่น การอาบแดด ดำน้ำดูปะการัง สปา เนื่องจากมีความ
หลากหลายของหาดทราย ชายทะเล และสนใจในศิลปวัฒนธรรมที่
มีเอกลักษณ์ ความเป็นมิตรของคนไทย ชอบเดินทางมาท่องเที่ยว
ยามราตรีเพื่อดื่ม สถานที่พักแรมสวยงาม ได้รับการบริการที่คุ้มค่า
กับเงินที่ใช้จ่าย ส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำเมื่อมี
โอกาส 
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การจัดทำวงจรการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ละ
กลุ่ม จึงมีบทบาทสำคัญสำหรับสถานีตำรวจท่องเที่ยว ทำให้ทราบ
ถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว รูปแบบ สถานที่ ซึ่งนำมาใช้ในการ
ออกแบบการจัดการทรัพยากรและวางแผนในการบริการและ
อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวได ้
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7.การสร้างเครอืข่ายและการมสี่วนร่วมกับภาคประชาชน 

  1)หน่วยงานตำรวจในพื้นที่ 
     สถานีตำรวจท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ดังนี้ การประสานงานกับหน่วยงานตำรวจในพ้ืนที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเหตุที่เกิดกับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกรณีที่
เป็นคดีอาญา ต้องมีการทำงานประสานงานร่วมกันกับตำรวจพ้ืนที่ ทั้งใน
เรื่องของการรับแจ้งเหตุ การสืบสวน การสอบสวน การดำเนินคดี รวมถึง
การดูแลผู้เสียหาย นอกจากนี้ยังต้องมีการประสานงานกันในเรื่องของการ
วางมาตรการป้องกันเหตุต่างๆ ลดความเสี่ยงต่อาชญากรรม ที่อาจเกิด
ขึ้นกับนักท่องเที่ยว 

ได้แก่  1. ผู้บั งคับการตำรวจนครบาล หรือ  ผู้ บั งคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัด 
  2. ผู้กำกับการสถานีตำรวจพื้นที่ 
  3. หน่วยตำรวจร่วมปฏิบัติ 

  ๒) ธุรกิจนำเที่ยว 
 ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจให้บริการแกน่ักท่องเทีย่ว มีความ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายด้าน ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่
ตลอดเวลา และเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่ง
จำแนกออกได้เป็น 8 ประเภท ได้แก่ 
         1. ธุรกิจท่ีพักแรม (Accommodation) 
         2. ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) 
         3. ธุรกิจคมนาคมขนส่ง (Transportation) 
         4. ธุรกิจนำเที่ยว (Tour Operator) 
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          5. ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายทางการท่องเที่ ยว (Travel 
Agent) 
         6. ธุรกิจสินค้าที่ระลึก (Souvenirs) 
         7. ธุรกิจนันทนาการ (Recreation) 
         8. ธุรกิจการจัดประชุม (MICE) 
          นอกจากนี้ ในแต่ละจั งห วัดจะมี  หอการค้ าและสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวประจำจังหวัดซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีส่วนสำคัญ
ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 
 เมื่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเกดิการขยายตัว นักท่องเที่ยวมี
จำนวนเพ่ิมมากขึ้นสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คืออุบัติภัยต่าง ๆ  
ที่ เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว  การหลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว ซึ่งตำรวจท่องเที่ยว มีหน้าที่สร้างความพึงพอใจในการ
บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว รวมไปถึงการขจัด
ปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบและคุ้มครองผลประโยชน์ให้แก่
นักท่องเที่ยว 

          ดังนั้น บทบาทสำคัญของสารวัตรตำรวจท่องเที่ยว ในการ

สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการ หรือองค์กรที่

เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยวทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือกำชับ

ผู้ประกอบการหรือองค์กรที่ เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

ให้คงมาตรฐานในการบริการ และควบคุมไม่ ให้ เกิดปัญหาการ
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หลอกลวง เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และการสร้างความสัมพันธ์ที่

ดีจะช่วยเป็นการเชื่อมต่อการประสานงานระหว่างภาคธุรกิจภาครัฐใน

การที่ จะทำให้ทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการให้บริการ ดูแล

นักท่องเที่ยวประสบความสำเร็จ 
  3) ภาครัฐ 
      การสร้างเครือข่ายร่วมกันของสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว
กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ให้ ด ำ เนิ น งาน เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย ว  โดยการพบปะพูดคุ ย  
เสนอแนวคิด เข้าร่วมรับฟังการรับฟังนโยบายอย่างใกล้ชิดจากฝ่าย
บริหารของจังหวัด เนื่องจากการปฏิบัติงานของตำรวจท่องเที่ยวจะได้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของจังหวัด ซึ่งมี  ส่วนราชการ
อื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว ที่ตำรวจท่องเที่ยวควรจะ
สร้างเครือข่ายร่วมกัน ได้แก่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต, สำนักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์  

  นอกจากนี้ ยังมีหน่ วยงานส่วนราชการอื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับงานของตำรวจท่องเที่ยว มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กับนักท่องเที่ยว เช่น การเดินทางของนักท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย 
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           - ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน  โดยท่าอากาศยานเป็นส่วนสำคัญ 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทาง เข้า-ออก ผ่านท่าอากาศยาน
เป็นส่วนแรกและส่วนสุดท้าย ท่าอากาศยานจึงมีส่วนที่จะสร้างความ
ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นตำรวจท่องเที่ยวควรจะเข้าไปมี
ส่วนร่วมให้การอำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว ฉะนั้นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อำนวยการท่า
อากาศยาน ผู้บริหาร กรรมการฝ่ายต่างๆ  ทำให้การทำงานสะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น โดยตัวอย่างในส่วนของ สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต จะมี
จุดบริการอยู่ภายในท่าอากาศยาน และตำรวจท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งใน
คณะกรรมการอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานภู เก็ต และ
คณะกรรมการดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน มีการประชุม
ร่วมกัน เพ่ือเสนอความเห็น แก้ไขปัญหา พัฒนาด้านต่างๆ อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 

          

  



152 
 

- ขนส่งจังหวัด ซึ่งขนส่งจังหวัดมีบทบาทในการเป็นผู้ควบคุมทาง

ทะเบียนและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับยานพาหนะในพ้ืนที่ เนื่องจาก

ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ยานพาหนะที่ใช้รับ - ส่ง จึงเป็นการบริการนักท่องเที่ยว

เป็นส่วนใหญ่ เช่น รถตู้ รถแท็กซี่ รถบัส ซึ่งอยู่ในการดูแลของขนส่งจังหวัด

ภูเก็ต เพราะฉะนั้นขนส่งจังหวัดภูเก็ตจึงเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ตำรวจ

ท่องเที่ยวต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือดูแลเรื่องเกี่ยวกับรถที่

ให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น การมีปัญหากับนักท่องเที่ยว หรือการเอารัด

เอาเปรียบราคาค่าโดยสารนักท่องเที่ยว เป็นต้น 
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- เจ้าท่าจังหวัด มีหน้าที่ควบคุมทะเบียนเรือทุกประเภทที่ใช้ใน

พ้ืนที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น เรือยอร์ช สปีดโบ๊ท เรือข้ามฟาก เรือสำราญ 

โดยเฉพาะจังหวัดที่มีทะเลหรือแม่น้ำ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ 

นักท่องเที่ยวส่วนมากจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้การขนส่งทางน้ำ 

เพราะฉะนั้น ตำรวจท่องเที่ยวจึงต้องร่วมมือกับเจ้าท่าจังหวัดภูเก็ต คอย

ควบคุม ดูแล ตรวจสอบใบอนุญาต มาตรฐานคนขับเรือ มาตรฐานเรือ เพ่ือ

ไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือเกิดอันตรายจากขนส่งทางน้ำขณะท่องเที่ยว 
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- สำนักงานพาณิชย์จังหวัด มีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับสินค้า

และบริการในพื้นที่ เนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจะ

มีการซื้ออาหาร ซื้อสินค้าและบริการ ซื้อของฝากจากร้าน ขายของ

ที่ระลึก เพราะฉะนั้นคุณภาพของสินค้าและบริการจะอยู่ในการ

ควบคุมดูแลของพาณิชย์จังหวัด หากมีการประกอบการในลักษณะ

การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว หลอกลองนักท่องเที่ยวในการ

ขายสินค้าและบริการ ทางตำรวจท่องเที่ยวจะต้องประสานงานกับ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้าไปตรวจสอบและป้องกัน

ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 
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๔.ภาคประชาชน 
การท่องเที่ยวจะประสบผลสำเร็จได้ คือ ต้องได้รับการกระจาย

รายได้อย่างทั่วถึง หมายถึงหากมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เติบเติบโต 
ประชาชนหรือชุมชนในบริเวณนั้นต้องได้รับการพัฒนาและเติบโตควบคู่ไป
กับแหล่งท่องเที่ยว เมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้น จะเกิดการสร้างรายได้
ให้กับชุมชน เช่น การขายสินค้าของที่ระลึก ร้านอาหารท้องถิ่น อีกทั้งยังมี
ผู้ประกอบการเข้าไปแสวงหารายได้จึงเกิดการสนับสนุนอาชีพ เช่น 
พนักงานต้อนรับของโรงแรม เป็นต้น เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีก
ทางหนึ่ง รวมไปถึงการปรับสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบข้างแหล่ง
ท่องเที่ยวเพ่ือภูมิทัศน์ที่ดี ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใน
ภาครัฐและเอกชน การจะพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
ท้องถิ่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้ 

- ผู้นำชุมชน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
คอยอำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลของคนในพ้ืนที่ชุมชนกับเจ้าหน้าที่ และ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเชิงบวกของตำรวจท่องเที่ยวกับ
ผู้นำชุมชนทำให้ง่ายต่อการสนับสนุน ให้การช่วยเหลือและปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงการให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้สะดวกต่อการ
พัฒนาชุมชน  

-ตัวแทนชมรม เป็นตัวแทนของชมรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของชมรมและเป็นผู้ดำเนินงานประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น ชมรมมัคคุเทศก์ ชมรมรถแท็กซ่ี รถบัส   รถโพถ้อง เป็นตัวแทน
ในการเชื่อมโยงชุมชนกับนักท่องเที่ยว และหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากเป็น
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ส่วนที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว ทำให้ทราบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ทราบ
ปัญหา และความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด การสร้างเครือข่าย
ของตำรวจท่องเที่ยวกับตัวแทนชมรมจึงมีความสำคัญในการนำข้อมูล
ดังกล่าวของนักท่องเที่ ยวไปประกอบการสนับสนุนและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 

- อาสาสมัคร โดยสถานีตำรวจท่องเที่ยว มี เกณฑ์ ในการรับ
อาสาสมัครที่มาช่วยงานตำรวจท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
เรียกว่า อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการ
พิจารณาในการรับอาสาสมัคร ตามระเบียบของกองบัญชาการตำรวจ
ท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐาน โดยแบ่งรูปแบบการทำงานของอาสาสมัคร
ตำรวจท่องเที่ยวออกเป็น 3 แบบ 
           1. อาสาสมัครที่มีเวลา สามารถร่วมออกตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
มาเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ไม่สามารถออกตรวจเองได้ต้อง
ออกตรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้น เช่น อาสาสมัครร่วมสายตรวจ
เดินเท้าบางลา จังหวัดภูเก็ต 
            2. อาสาสมัครที่มีความสามารถทางภาษา หน้าที่ของอาสาสมัคร
กลุ่มนี้ ส่วนใหญ่มักจะเป็นล่ามแปลให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการขอความ
ช่วยเหลือและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากงานของตำรวจท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ต้องให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่มาจากท่ัวทุกมุมโลก ภาษาจึงเป็นสิ่ง
ที่สำคัญในการใช้สื่อสาร  
            3. อาสาสมัครที่ เป็นหู เป็นตา คอยแจ้งข้อมูลข่าวสาร เป็น
เครือข่ายให้กับทางตำรวจท่องเที่ยว เป็นเจ้าบ้านที่ดี  คอยแจ้งเหตุ เป็น
ตัวกลางที่ช่วยสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
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๕.องค์การปกครองท้องถิ่น 

        องค์การปกครองท้องถิ่น (อปท.)  มีบทบาทหน้าที่ในการ จัดเก็บ
รายได้,งบประมาณในพ้ืนที่ที่สามารนำมาบริหารจัดการภายในพ้ืนที่นั้นๆ
บทบาทหน้าที่ขององค์การปกครองท้องถิ่น (อปท.) ต่อการอำนวย          
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องมีการจัดการให้ พ้ืนที่ของตัวเองมีความ
ปลอดภัยในเรื่องของการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยวจึงมีส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดการความปลอดภัย   ซึ่งบางครั้งก็อาจ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วย
เสริมในการดูแลนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เช่น มีการจ้าง Life Guard 
ทุกหาดในพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้นแบบการสร้างความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ในลักษณะที่เป็นชายหาดทางทะเลในภูเก็ต 
สามารถเสริมสร้างความปลอดภัย และให้การช่วยเหลือให้กับนักท่องเที่ยว
ได้เป็นอย่างมาก 
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สนับสนุนงบประมาณ จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับข้าราชการ
ตำรวจ หรือผู้ประกอบการในพ้ืนที่ อบรมการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพ่อค้าแม่ค้าริมหาด เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะได้สามารถช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวในเบื้องต้นก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงได้ 

 

 ๖.สื่อมวลชน 
 สื่อมวลชน หมายถึง บุคคลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน หรือ
บุคคล หรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตามท่ีประกอบกิจการ
สื่อมวลชน 
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 บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน สื่อมวลชนมีฐานะเป็นองค์กร
เผยแพร่ข่าวสาร มีบทบาทหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นแทนประชาชน
ในเรื่องราวหรือ เหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือเสนอต่อสาธารณชนและรัฐบาล ใน
รูปของ บทความ สารคดีบทวิเคราะห์วิจารณ์ บทบรรณาธิการ โดยมี 
จุดมุ่งหมายในเชิงสร้างสรรค์ โน้มน้าวจิตใจ นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสม 

เป้าหมายของตำรวจท่องเที่ยวต่อสื่อมวลชน คือ การสร้างความ
เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งความเชื่อมั่นด้านความ
ปลอดภัยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ นักท่องเที่ยวเห็นสิ่งต่างๆในสถานที่ท่องเที่ยว 
สภาพแวดล้อม ผู้คน ที่พัก การจราจร เพราะฉะนั้น ภาพลักษณ์ของการ
สร้างความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยว สื่อมวลชนในพ้ืนที่จึงมีบทบาทสำคัญ เป็นผู้ช่วยในการ
นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ กรณีที่มีเหตุที่เป็นภาพลักษณ์ไม่ดีต่อสถานที่
ท่ อ ง เที่ ย ว ใน ปั จ จุ บั น เป็ น ยุ คที่  Social Media มี ค ว าม ส ำคัญ ต่ อ
ชีวิตประจำวัน ทุกคนสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ตนเองพบเจอได้ สามารถ
สื่อสารภาพเหตุการณ์ให้กับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ หรือบุคคลภายนอก
ผ่านสื่อ Social Media ได้อย่างง่ายดาย  

หากตำรวจท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะพูดคุยหรือทำความเข้าใจกับ
สื่อมวลชนได้ จะทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเสียหายได้ การทำความ
เข้าใจ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือชี้แจงแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องกับสื่อมวลชน 
จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ  



160 
 

ดังนั้น บทบาทสำคัญของตำรวจท่องเที่ยว ในการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่ดี   กับสื่อมวลชนจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน เป็นสื่อที่ง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน
ทั่วไป การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนจะช่วยให้การนำเสนอ
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานถูกสื่อออกไปเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น  

๗.จิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
จิตอาสา หมายถึง การเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา  

เพ่ือสาธารณประโยชน์ ในการทำกิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน
โดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นจิตที่ไม่นิ่งดู
ดายเมื่อพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน 

รูปแบบการปฏิบัติงานของจิตอาสา การปฏิบัติงานของจิตอาสา
นั้นต้องดูความต้องการของภาคประชาชนเป็นหลัก ซึ่งความต้องการของ
ภาคประชาชนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ในชุมชน ชมรมต่างๆ กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ท่องเที่ยวสามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือเข้าไปมีส่วนร่วมได้ เช่น กิจกรรม
การปลูกป่า กิจกรรมการเก็บขยะ กิจกรรมการทำความสะอาด การบริจาค
โลหิต ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวก็สามารถจัดเจ้าหน้าที่ที่มีจิตอาสาเข้า
ไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเหล่านี้ได้ เพ่ือที่ประชาชนหรือชาวบ้านจะได้
ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมากขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ดีในการที่จะ
ประสานงานหรือช่วยเหลือกันได้ในอนาคต 
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ดังนั้น บทบาทสำคัญของตำรวจท่องเที่ยว ในการเป็นจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม  เป็นการที่ตำรวจท่องเที่ยวได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมของประชาชน เพ่ือที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจะได้ใกล้ชิดกับ
ประชาชนหรือชาวบ้าน ทำให้ เกิดการประสานงานที่สะดวกมากขึ้นใน
อนาคต 

 

 

 
องค์การปกครองท้องถิ่น 
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งานสืบสวน  
มีผู้กล่าวว่า ไม่มีตำราสืบสวนใดที่จะสามารถระบุได้อย่างแน่นอน

ว่าวิธีการสืบสวนอย่างไร จึงจะทำให้การสืบสวนประสบความสำเร็จ 
เนื่องจากการสืบสวนเป็นศิลปะ แต่แท้ที่จริงแล้วการสืบสวนเป็นศาสตร์
อย่างหนึ่ง ซึ่งมีหลักวิชาและสามารถอธิบายได้ ส่วนศิลปะของการสืบสวน
นั้นเป็นเพียง การใช้รูปแบบและเทคนิควิธีในการสืบสวนให้เหมาะสมกับ
เวลา สถานที่ และประเภทคดี นั่นเอง  
ความหมายของการสืบสวน 
 ตามประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (1) ได้ให้
ความของ การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่ง
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวยได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ เพ่ือรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแห่ง
ความผิด 
 ดังนั้นตามกฎหมาย “ตำรวจมีอำนาจสืบสวนคดีอาญาได้ทั่ว
ราชอาณาจักร” 
 นักสืบ ตามประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา มาตรา 2 
(17) ได้ให้ความหมายตัวผู้มีอำนาจสืบสวนไว้คือ พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตำรวจ ดังนั้นตามกฎหมาย “ตำรวจทุกคนเป็นนักสืบ”   
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ผังการสืบสวน อันนี้จะเน้นสืบสวนความผิดเกี่ยวกับ ฉ้อโกง แชร์ลูกโซ่ 

 

การสืบสวนก่อนเหตุ 

1. จัดทำข้อมูลท้องถิ่น รูปแบบอาชญากรรมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

- ข้อมูลบุคคล ผู้ต้องหาที่เคยกระทำผิดมาก่อน บุคคลพ้นโทษ 

บุคคลที่มีแนวโน้มจะกระทำผิดมีความขัดแย้งกัน บุคคล

สำคัญ ผู้นำท้องถิ่น นักการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
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- สถานที่กระทำผิด พักอาศัย มั่วสุ่ม หลบซ่อน 

- แผนประทุษกรรม เครือข่ายผู้กระทำผิด แก๊งต่างๆ  

- บุคคลพ้นโทษ 

2. สืบสวนเพื่อทราบเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ 

- สืบหาประเด็นความขัดแย้งของผู้เสียหาย 

- สืบหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้กระทำผิดหรือสงสัยว่าจะ

กระทำความผิด 

- สืบหาข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้กระทำผิดหรือ

สงสัยว่าจะกระทำความผิด 

- สืบหาข่าวความเคลื่อนไหวของบุคคลที่สงสัยว่าจะเกี่ยวข้อง

กับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมลงมือกระทำผิดหรือผู้

จัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการกระทำผิด เป็นต้น 

- สืบหาถิ่นที่อยู่ของกลุ่มผู้กระทำผิดหรือสงสัยว่าจะกระทำ

ความผิด ก่อนเกิดเหตุ 

- สืบหาพฤติการณ์ที่ผิดปกติของกลุ่มผู้กระทำผิดหรือสงสัยว่า

จะกระทำความผิดที่เคยปฏิบัติมา เช่น การเข้ามาตีสนิททั้ง ๆ 

ที่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน เป็นต้น 

- สืบหาข้อมูลจากพยานบุคคลหรือพยานแวดล้อมว่ากลุ่ม

ผู้กระทำผิดหรือสงสัยว่าจะกระทำความผิด มีการวางแผน

กระทำผิดอย่างไร 

- สืบหาข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับคดี 
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การสืบสวนหลังเกิดเหตุ 

- สืบหาพฤติการณ์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของกลุ่มผู้ต้องสงสัย

ทั้งช่วงก่อน ขณะ หลังเกิดเหตุ 

- ตรวจสอบหาเส้นทางและจุดพักของผู้ร่วมกระทำผิดทุกคน

รวมถึงตรวจสอบยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำ

ความผิด 

- ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้จากที่สถานที่เกิดเหตุ

หรือสถานที่เก่ียวข้อง 

- ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เสียหายในช่วงก่อนเกิดเหตุ โดยให้

จัดทำตารางเหตุการณ์และตารางเวลา (Timeline) ของ

ผู้เสียหายไว้โดยละเอียด 

- บันทึกตำหนิรูปพรรณของคนร้าย ยานพาหนะ อาวุธ 

ตลอดจนเส้นทางหลบหนีของคนร้ายไว้โดยละเอียด 

- ตั้งประเด็นการสืบสวนในคดีที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมด เช่น 

มูลเหตุจูงใจและประเด็นความขัดแย้งต่างๆ 

- หาข้อมูลจากแหล่งข่าวทุกแห่ง 

- ตรวจสอบความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์และตำแหน่งที่อยู่ของ

กลุ่มผู้ต้องสงสัยโดยให้จัดทำตารางเวลา (Timeline) ในห้วง

เวลาเกิดเหตุ 

- ดำเนินการตรวจสอบกลุ่มผู้ต้องสงสัย ตามรายการตรวจสอบ 

(Checklist)  
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- ติดตามหาทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย 

- เมื่อพยานหลักฐานเพียงพอให้ประสานพนักงานสอบสวนเพ่ือ

ขออนุมัติออกหมายจับผู้กระทำผิด 

- การดำเนินการวางแผน ในการจับ ตรวจค้น เป็นต้น 

- เมื่อติดตามจับกุมผู้กระทำผิดได้แล้วให้จัดทำบันทึกการจับกุม 

บันทึกคำรับสารภาพ บันทึกการตรวจยึดของกลางหรือทรัพย์

ส่วนตัวของผู้ต้องหาไว้ให้ละเอียดชัดเจน 

- นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปส่งพนักงานสอบสวนภายใน

เวลาที่กฎหมายกำหนด 

- สืบสวนขยายผลเครือข่าย  

การสืบสวน จากสถานที่เกิดเหตุ 

- การตรวจสถานที่เกิดเหตุของสืบสวน มีความสำคัญอย่างยิ่ง 

ทำให้สามารถวางแนวทางการสืบสวนได้อย่างถูกต้อง 

เนื่องจากพยานหลักฐานต่างๆ ยังอยู่ในที่เกิดเหตุ 

- เมื่อไปถึงที่ เกิดเหตุ ควรหา วัตถุพยาน พยานบุคคล เพ่ือ

วิเคราะห์ข้อมูลให้ทราบถึงพฤติการณ์การกระทำผิด และ

รายละเอียดผู้กระทำความผิด สาเหตุมูลเหตุจูงใจในการ

กระทำความผิด 

- ประสาน/แลกเปลี่ยนข้อมูลกับพนักงานสอบสวน 
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การสืบสวนจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับงานตำรวจ

ท่องเที่ยว 

1. CRIMES http://172.31.191.72/ 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD 

https://datawarehouse.dbd.go.th/login 

3. ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

http://103.80.100.92:8087/mobiletourguide/info/m

ain?language=th 

4. การตรวจการเดินทางเข้าออกประเทศ PIBICS 
http://192.169.1.25:7778/pibics 

การสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 
จัดการระบบข้อมูลหมายจับเป็นปัจจุบัน นำหมายจับมาตรวจกับ

ฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห์แนวทางในการจับกุม จัดทำรายงาน
การวิเคราะห์แนบหมายจับทุกหมาย และนำกลับมาวิเคราะห์ใหม่อย่าง
น้อยเดือนละครั้ง เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบติดตาม
จับกุมหมายจับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ 
 วิธีการสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 

1. การหาหมายจับค้างเก่า สามารถหาได้ ดังนี้  1.) สน./สภ.  
ที่ออกหมายจับ ในแต่ละพ้ืนที่ 2.) ตรวจสอบจากระบบ Crimes ของ ตร. 
 

http://172.31.191.72/
https://datawarehouse.dbd.go.th/login
http://103.80.100.92:8087/mobiletourguide/info/main?language=th
http://103.80.100.92:8087/mobiletourguide/info/main?language=th
http://192.169.1.25:7778/pibics
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๒. ตรวจสอบความถูกต้องของหมายจับ 
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ก่อนที่จะนำหมายจับไปดำเนินการสืบสวนติดตามจับกุมบุคคล
ตามหมายจับ จะต้องมีการตรวจสอบหมายจับ เพ่ือทราบว่าหมายจับ
ดังกล่าวยังสามารถจับกุมได้หรือไม่ มีการจับกุมแล้วหรือไม่ มีการถอนคำ
ร้องทุกข์แล้วหรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบ สามารถดำเนินการได้ดังนี้  

1.) ตรวจสอบระบบ Crimes ของ ตร. 
2.) ตรวจสอบจากสารบบหมายจับของสถานีตำรวจ ที่ออก
หมายจับ 
3.) ตรวจสอบจากผลคดีชั้นอัยการ 
4.) ตรวจสอบการดำเนินคดีชั้นศาล 
 

 3. การตรวจสอบข้อมูลจากระบบ Crimes  
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 ๔. การตรวจสอบข้อมูลจาก Social โดยการใช้ข้อมูลที่ได้จากการ

ค้นหาจากระบบ Crimes  

- ใช้ชื่อทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ค้นหาใน Social เช่น  

Facebook Line IG หรืออ่ืนๆ  

- ใช้เบอร์โทรศัพท์หา Line ได้ชื่อ หาต่อให้ใน Social อ่ืนๆ 

- หา Social จากญาติ พ่ีน้อง บุตร 

- หาข้อมูลจาก Google  

- ข้อมูลทางการเงิน เช่น ใช้เบอร์ตรวจสอบ Promptpay ,  

TrueMoney, อ่ืนๆ  

    เพ่ือติดความเคลื่อนไหวต่างๆ ในการติดตามจับกุม เช่น การ

เช็คอิน ตามรูปถ่ายสถานที่ต่างๆ อ่ืนที่อาจเกี่ยวข้อง 

 ๕. ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหา โดยก่อนลงพ้ืนที่ให้

ประสานข้อมูลพ้ืนที่ฐานจาก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่ หรือตำรวจ

ชุมชน ในพ้ืนที่ แต่ให้ใช้ความระมัดระวัง เพราะผู้นำชุมชนอาจเป็นญาติ 

สนิทสนมจะให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาได้  
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การสืบสวนจากกล้องวงจรปิด 

กล้องวงจรปิดโดยส่วนมากจะถูกติดตั้งไว้เพ่ือรักษาความปลอดภัย
สถานที่ไม่ว่าจะเป็นกล้องเอกชนหรือหน่วยงานราชการ มุมกล้องที่ตั้งไว้ก็
จะตั้งไว้เพ่ือรักษาความปลอดภัยสถานที่นั้น ๆ ซึ่งหากว่าเกิดเหตุในสถานที่
ดังกล่าวก็จะทำให้เห็นภาพเหตุการณ์หรือภาพคนร้ายชัดเจนเช่น กล้อง
ภายในธนาคาร เป็นต้น แต่โดยส่วนมากอาชญากรรมมักจะเกิดขึ้นบนท้อง
ถนน หรือ ที่สาธารณะ จึงทำให้ภาพที่บันทึกไว้จากมุมกล้องเหล่านั้นเห็น
ภาพที่จะบันทึก เหตุการณ์ คนร้าย หรือ ยานพาหนะคนร้ายได้อย่างไม่
ชัดเจน การดูกล้องจึงต้องใช้เทคนิคหลายๆ ด้านเข้ามาช่วยในการดูกล้อง
วงจรปิด เพ่ือที่จะได้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ในการสืบสวน 
เช่น การจำลองเหตุการณ์โดยรวมพยานหลักฐานอ่ืนๆ เข้ากับกล้องวงจร
ปิดเพื่อตรวจสอบ เปรียบเทียบรุ่นรถคนร้ายกับรถ 

ขั้นตอนการสืบสวนจากระบบกล้องวงจรปิด 
1. การวางแผนการสืบสวนและการตรวจสอบกล้องวงจรปิด 
2. การเทียบเวลากล้องวงจรปิด 
3. การสำรองข้อมูลจากกล้องวงจรปิด 
4. การดูและวิเคราะห์กล้องวงจรปิด 
5. รายงานการสรุปการดูและวิเคราะห์กล้องวงจรปิด 
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- การสืบสวน ก่อน ขณะ หลัง เกิดเหตุ 
- การสืบสวนจากสถานที่เกิดเหตุ 
- การสืบสวนเกี่ยวกับการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 
- การสืบสวนจากกล้องวงจรปิด 
- รูปแบบการก่ออาชญกรรม 10 กลุ่มต้องห้าม 
- รูปแบบการก่ออาชญากรรมท่ีแฝงตัวกับนักท่องเที่ยว 
- การซักถาม 
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บทท่ี 3 งานเฉพาะทางเพื่อสร้างความเชือ่มัน่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 
Call Center 1155 

ศูนย์รับแจ้งเหตุและปฏิบัติการควบคุมสั่งการ (ศรก.) สังกัด กอง 
บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานรับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเหตุรวมถึงการจัดทำสถิติที่เกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวทางระบบ 
สื่อสารทางโทรศัพท์ และงานอ่ืน ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย (ระเบียบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2560 ลง วันที่ 31 สิงหาคม 
2560) 

ที่มาในอดีตการรับแจ้งเหตุของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว   
(ใช้หมายเลขสายด่วน 1155) เมื่อนักท่องเที่ยวต้องการแจ้งเหตุหรือติดต่อ
กับตำรวจท่องเที่ยวนั้น ให้โทร 1155 ซึ่งนักท่องเที่ยวโทรจากเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ ส.ทท. ใด ก็จะติดที่ ส.ทท. นั้น ๆ อำนาจการตัดสินใจและ
การดำเนินการแก้ไขปัญหาของนักท่องเที่ยว จึงเป็นของ ส.ทท. ทั้งหมด 
การเก็บข้อมูลสถิติต่ าง ๆ จะกระจายอยู่ตาม ส.ทท. ทั่ วประเทศ 
คลาดเคลื่อนและไม่ตรงตามจริงข้อมูลถูกแก้ไขหรือบิดเบือนได้ง่าย 
ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถตรวจสอบการทำงานของ ส.ทท. ได้เลย ประกอบ
กับข้อจำกัดด้านการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่
หลากหลายทำให้การสื่ อสารและการบริการนักท่องเที่ ยวไม่ตรง
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วัตถุประสงค์และด้อยประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ในการ
ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในภาพรวม  

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกระดับ
หน่วยราชการจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เป็นกองบัญชาการ
ตำรวจท่ องเที่ ยว จึ งได้มี การตั้ งหน่ วยงานขึ้ นมารับหน้ าที่ ในการ 
รับแจ้งเหตุจากทั่วประเทศ คือศูนย์รับแจ้งเหตุและปฏิบัติการควบคุมสั่ง
การ (ศรก.) สังกัด กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1 ขึ้นมาเพ่ือรองรับการ
แจ้งเหตุจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศผ่านโครงการบูรณาการระบบบริการ
รับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา
นักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ศูนย์ปฏิบัติการ 
Call Center 1155” โดยบูรณาการรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 1155 
แบบรวมศูนย์ การให้บริการบริการด้านข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจในทางบริหาร และประสานงานสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ โดยเชื่อมโยงหลายภาคส่วนที่เกี่ยวช้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยจัดหาระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีสื่อสารแบบต่าง ๆ เพ่ือ
ประสานการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพ่ือให้ เกิดความชัดเจน ถูกต้อง 
ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบูรณาการระบบรับแจ้งเหตุทาง
โทรศัพท์ การให้บริการด้านข้อมูลต่าง ๆ การประสานงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติทั่วประเทศ การรายงานผลการปฏิบัติ การประมวลผลวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริการนักท่องเที่ยวและประเทศไทยทำ
ให้สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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การปฏิบัติงานของ ศรก. แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ศูนย์รับแจ้งเหตุและรับเรื่องราวร้องทุกข์ (Call Center 1155) 
- เป็นการให้บริการทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลขสายด่วน 1155 

โดยผู้แจ้งไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการโทรเข้า 
- จนท. รองรับการให้บริการตลอด 24 ชม. 

    - สายเรียกเข้าจำนวน 30 คู่สาย 
  - จนท.ล่ามแปล จำนวน 30 คน ปฏิบัติหน้าที่ ผลัดละ 10 คน 

รองรับ 5 ภาษา  คือ อังกฤษ รัสเซีย จีน เกาหลี และญี่ปุ่น 
- ระบบการรับแจ้งเหตุ Call Center 1155 
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ระบบการบรหิารจดัการศนูยร์บัแจง้เหต ุCall Center 1155 
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2. ศูนย์วิทยุ บช.ทท. 

     ปัจจุบัน บช.ทท. ใช้วิทยุสื่อสารในระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นระบบสื่อสารที่มี
ความปลอดภัยสูง โดยการรับส่งข้อมูลต่าง ๆ จะมีการกำหนดช่องสัญญาณ 
เฉ พ าะแ ล ะส าม ารถ เข้ า รหั ส ข้ อ มู ล เ พ่ื อ ค ว าม ป ล อด ภั ย ยิ่ งขึ้ น  
โดยให้ความสะดวกในการใช้งานแบบ One to many โดยสามารถจัดกลุ่ม
สื่อสารทั้งกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มย่อย หรือแม้แต่การจัดช่องทางเพ่ือการ
สื่อสารเฉพาะบุคคลก็สามารถทำได้เช่นกัน ศรก.รับผิดชอบทำหน้าที่เป็น
แม่ข่ายของศูนย์วิทยุสื่อสาร บช.ทท. แต่เนื่องด้วยระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล
นั้นจำเป็นต้องมีสถานีฐานในการติดตั้ง Cell Site (เครื่องรับ-ส่งสัญญาณ) 
เพ่ือเชื่อมต่อสัญญาณวิทยุกับอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ มายังแม่ข่าย ยังติดตั้ง
ได้ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยจึงส่งผลให้มีข้อจำกัดไม่สามารถใช้งาน
วิทยุสื่อสารได้ในบางพ้ืนที่ 

สถานีที่มีการติดตั้ง Cell Site 
โครงการระยะที่ 1 ติดตั้ง 170 สถานีในพื้นที่ ดังนี้ 
 - กรุงเทพมหานคร 
 - ปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) 
 - บางพ้ืนที่ของสามจังหวัดชายแดนใต้ 
 - บางอำเภอใน จ.สงขลา 
โครงการระยะที่ 2 ติดตั้งที่ 175 สถานีในพื้นที่ ดังนี้ 
 - จ.ภูเก็ต 
 - อ.เมือง ของ จ.เชียงใหม่ จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น 
จ.ชลบุรี จ.เพชรบุรี   จ.ประจวบฯ จ.สงขลา 
 - เมืองพัทยา อ.หัวหิน และ อ.หาดใหญ่ 
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3. Tourist Police ilertu 

“ทัวรีส โปลีส ไอ เลิร์ท ยู” เป็นแอปพลิเคชันสำหรับนักท่องเที่ยวแจ้งขอ
ความช่วยเหลือไปยังตำรวจท่องเที่ยวโดยตรง ผ่านมือถือสมาร์ทโฟน ระบบ
แอนดรอยด์ (Android) หรือ (IOS) แทนการโทรเข้าสายด่วน 1155 การ
ส่งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันมีข้อดีคือ สามารถส่งข้อมูลผู้แจ้ง , 
พิกัดจุด GPS, รูปภาพ ไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุ 1155 ในทันทีพร้อมกัน โดย
ไม่ต้องรอการรับสาย และเมื่อ จนท.ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนแล้วจะติดต่อ
กลับและส่ง จนท.ตร.ทท. ไปพบนักท่องเที่ยวโดยเร็วที่สุด 

      แอปพลิเคชัน Tourist Police I Lert U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสมัครใช้งานระบบ 
ให้กรอกข้อมูล โดยมีรายละเอยีด
ดังนี้ 
- เพศ   
- E-mail 
- ตั้งค่า Password - ชื่อ 
นามสกุล 
- วัน เดือน ป ีเกิด 
- หมายเลขโทรศัพท์จากนั้นให้
กรอก E-mail และรหัสผ่านที่ตั้ง
ค่าไว้ เพื่อ Log in เข้าใช้งาน
แอพพลิเคชั่น 
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การปฏิบัติเม่ือท่านได้รับแจ้งเหตุจาก ศรก. 

1. ให้ จนท.ตร.ที่เข้าเวรในแต่ละ ส.ทท. สอบถามรายละเอียดจาก ศรก.
จนเข้าใจเป็นอย่างด ีจะได้ไม่ต้อง  เสียเวลาในการติดต่อกลับมาถามซ้ำ 

2. รายงานเหตุให้ร้อยเวรประจำผลัดนั้น ๆ ทราบ เพ่ือดำเนินการ
มอบหมาย ตร.ทท. ที่รับผิดชอบพ้ืนที่เกิดเหตุเข้าตรวจสอบว่ามีเหตุจริง
หรือไม่ หากมีหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้งก็ให้รีบติดต่อกลับในทันทีเพ่ือจะ
ได้ทราบสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน จะได้วางแผนเข้าช่วยเหลือ 

3. เมื่อร้อยเวรตรวจสอบแล้วว่ามี เหตุ เกิดขึ้นจริง ให้ พิจารณาถึง
ความสำคัญ ความร้ายแรง หรือความน่าสนใจของเหตุนั้นๆ ว่าต้องรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบหรือไม่ 

4. หลังจากเข้าดำเนินการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจนเสร็จภารกิจ ให้รีบ
ดำเนินการปิดเคสเข้ามาในระบบต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะและปัญหา 

 1. การจัด จนท.เวรรับแจ้งจาก ศรก. ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่าง
ยิ่ ง จะต้องเป็นผู้ที่ มีความใส่ ใจในการให้บริการ และต้องมีความรู้
ความสามารถด้านภาษาและงานในหน้าที่ของ ตร.ทท.เป็นอย่างดี   
เพราะเป็นคนแรกที่จะต้องรับเคสจาก ศรก. ไปประสานงานต่อกับ นทท.
หรือ ตร.ทท.ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพ้ืนที่ บ่อยครั้งที่ หน.หน่วย จะจัดกำลัง
พลที่ด้อยคุณภาพ หรือผู้ที่มีโทษต่าง ๆ มาเข้าเวรรับแจ้งเหตุ ซึ่งถือเป็นการ
ทำผิดอย่างร้ายแรง เพราะจะส่งผลกระทบโดยตรงกับการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 
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 2. การใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับ จนท.ที่เป็นเวรรับแจ้งเหตุ
ของแต่ละ ส.ทท. จะต้องมีความใส่ใจและกระตือรือร้น ในการให้ความ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแม้ว่าเรื่องที่รับแจ้งเข้ามานั้นจะเป็นเรื่องเพียง
เล็กน้อย แต่หากไม่ใส่ใจดูแลในการให้ความช่วยเหลือ อาจจะส่งผลเสีย
ใหญ่หลวงตามมาในอนาคตได้ 
 3. การปิดเคส เมื่อ ตร.ทท.ในแต่ละ ส.ทท. รับเคสไปดำเนินการ
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้รีบปิดเคสลงในระบบให้เรียบร้อย เพราะถ้าหาก
ปล่อยให้เวลายาวนานออกไป การจดจำรายละเอียดของการดำเนินการ
อาจคลาดเคลื่อนหรือตกหล่นได้  และในการปิดเคสทุกครั้ งควรมี
ภาพประกอบเพ่ือเป็นหลักฐานในการป้องกันตัวเองว่าได้ดำเนิ นการ
เรียบร้อยแล้วจริงหากมีข้อร้องเรียนในภายหลัง 
 4. เมื่อระบบขัดข้องให้รีบประสานงานมายัง ศรก. ในทันทีที่ทราบ
เพราะหากไม่รีบดำเนินแก้ไข ย่อมมีผลกระทบโดยตรงกับการช่วยเหลือ
และให้บริการกับนักท่องเที่ยว 
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การบริหารจัดการงานของตำรวจท่องเที่ยว 
 

กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑ 

ประวัติ 

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ เต็มรูป
แบบอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ มีผู้โดยสารทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติมาใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นจำนวน
มาก โดยเริ่มต้นตำรวจท่องเที่ยวที่รับผิดชอบพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
คือสถานีตำรวจท่องเที่ยว 6 ฝ่ายปฏิบัติการ 2 กองบังคับการตำรวจ
ท่องเที่ยว มีนายตำรวจระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานีโดยมีชื่อเรียกอย่าง
ไม่เป็นทางการว่า “ตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิ” หลังจากนั้นได้มี
การปรับโครงสร้างเพ่ือให้รองรับการขยายตัวของท่าอากาศยาน ปริมาณ
ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนี้ 
 สถานีตำรวจท่องเที่ยว ๖ ฝ่ายปฏิบัติการ ๒ กองบังคับการ
ตำรวจท่องเที่ยว (วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๖ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๒) 

- ระดับ สารวัตร เป็นหัวหน้าสถานี  
- รับผิดชอบพ้ืนทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เท่านั้น  
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กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว  
          (วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 

- ระดับ ผู้กำกับการ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกองกำกับการ 
- รับผิ ดชอบ พ้ื นที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณ ภู มิ และจั งห วัด
สมุทรปราการ  
กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑  
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  

          (วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน) 
- มีระดับ ผู้กำกับการ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกองกำกับการ 
- รับผิดชอบพ้ืนทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอน 

เมืองและจังหวัดสมุทรปราการ 
 

อำนาจหน้าที่  
 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวภายใน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยการ
ปฏิบัติงานของตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  
ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมาย
อ่ืนอันเกี่ยวกับเป็นคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
เพ่ือการท่องเที่ยวหรือเพ่ือการอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือใน
กรณีท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

๒. ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว 
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๓. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ 
เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย1 

  

พันธกิจ 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีปริมาณ นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพ่ือให้การดูแลรักษาความ
ปลอดภัย การให้บริการ การให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ 

  

พันธกิจของตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีดังนี้ 
 

๑. รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่
เกิดข้ึนกับนักท่องเที่ยว 

๒. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
นักท่องเที่ยว  

๓. สร้างความพึงพอใจในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว 

๔. ขจัดปัญหาการหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ และ คุ้มครอง
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว 

๕. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว2 

 
1 https://suvarnabhumi.airportthai.co.th 
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2 https://www.mots.go.th/index.php 

 

https://www.mots.go.th/index.php
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การบริหารจัดการงาน 
ตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
 

การควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติ  
• รอง ผกก.๓ บก.ทท.๑ ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้า รับผิดชอบ

กำกับดูแลงานด้านอำนวยการ งานด้านป้องกันปราบปราม พ้ืนที่ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ และพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ควบคุมกำกับ
การปฏิบัติสายตรวจชุดปฏิบัติการ 

• สว.กก.๓ บก.ทท.๑ เป็นผู้ช่วยฯ กำกับดูแลด้านป้องกันปรามปราม
พ้ืนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ควบคุมการปฏิบัติสายตรวจชุด
ปฏิบัติการ               

• รอง สว.กก.๓ บก.ทท.๑ เป็นหัวหน้าสายตรวจชุดปฏิบัติการ ดูแล
ด้านป้องกันปรามปราม ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานสายตรวจ พื้นที่
ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
ประเภทและการจัดสายตรวจ 

 อ้างอิงจากคู่มือการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจ จัดทำขึ้นโดย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการแบ่งประเภทการจัด
สายตรวจเป็น ๖ ประเภท ได้แก่ สายตรวจรถยนต์ สายตรวจรถจักรยานยนต์ 
สายตรวจ เดินเท้า สายตรวจทางเรือ สายตรวจจักรยาน ๒ ล้อ และสายตรวจ
ประเภทอ่ืนๆ 
 สายตรวจปฏิบัติการ กก.๓ บก.ทท.๑ พ้ืนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภท สายตรวจเดินเท้า ซึ่งเป็น พ้ืนฐานของงานสายตรวจ 
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ดังนั้นจำเป็นจะต้องจัดสายตรวจเดินเท้าเข้าไปในจุดต่าง ๆ โดยพิจารณาจาก
พ้ืนที่ สภาพแวดล้อม ปริมาณเที่ยวบิน และปริมาณนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น
ให้มีการพบปะพูดคุยให้คำแนะนำ แก่ประชาชน ในเรื่องต่าง ๆ รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร แนวความคิดหรือข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของตำรวจโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ให้กำหนดเขตตรวจในบริเวณและช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยว
หนาแน่น 
 2. หัวหน้าสถานีตำรวจหรือหัวหน้างานป้องกันปราบปรามเป็นผู้
กำหนดแผนการตรวจโดยกำหนดบริเวณพ้ืนที่ให้เดินตรวจ กำหนดจุดตรวจ 
และระยะทางหรือพ้ืนที่ตามความเหมาะสมของสถานภาพอาชญากรรม 
 3. ห้วงระยะเวลาของแต่ละผลัดให้หัวหน้าสายตรวจชุดปฏิบัติการ
พิจารณาจัดตามความเหมาะสม 
 
 

 ชุดปฏิบัติการสายตรวจ  
 
 

มีหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย ให้บริการ 
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ประชาสัมพันธ์ และตอบข้อซักถามแก่
นักท่องเที่ยว ป้องกันปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั้ง
บริษัทนำเที่ยวและ มัคคุเทศก์ที่กระทำผิดกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตาม
โปรแกรมการนำเที่ยว ภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและงานที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ทางราชการและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ร่วม ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน
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สุวรรณภูมิ จึงจัดสายตรวจชุดปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่เป็นผลัด วันละ 2 
ผลัด ผลัดที่ 1 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. และ ผลัดที่ 2 ปฏิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.ของวันรุ่งขึ้น และจัดกำลัง เป็น ๔ 
ชุดปฏิบัติการ ในหนึ่งชุดปฏิบัติการสายตรวจประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว (T.O.) สลับ
สับเปลี่ยนเข้าเวรตลอด ๒๔ ชั่วโมง3 
 

 ร้อยเวรฯ หัวหน้าชุดปฏิบัติการสายตรวจ มีหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. พิจารณาจัดกำลังสายตรวจ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจ จุด
บริการ และจุดที่เห็นว่าล่อแหลมต่อการเกิด อาชญากรรมภายในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 ๒. อบรมปล่อยแถวสายตรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ในพ้ืนที่ โดย
ให้อบรมชี้แจงในเรื่องนโยบายและคำสั่ง ของผู้บังคับบัญชา แนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน กำชับเรื่องระเบียบวินัยและการปฏิบัติตัวของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ การดูแลความสะอาดของสถานที่ราชการ ตลอดจนการ
แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ และเรื่องอ่ืนๆ  ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าทีต่ำรวจและงานราชการ 
 ๓. ควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สายตรวจ รวมถึงเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวที่ปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละผลัดอย่างเคร่งครัด 

 
3 คำสั่งงานป้องกันปราบปราม กก.๓ บก.ทท.๑ ที่ ๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง ให้

ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปราม 
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 ๔. การเข้า - ออกเวรทุกครั้ง ให้ประชุมชี้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและ
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว เพ่ือสรุปผล การปฏิบัติตลอดจน
ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นพร้อมหาแนวทางแก้ไขหรือแนวทางปฏิบัติหาก
พบปัญหาในครั้งต่อไป พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ 
รายงานให้ ผู้กำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑ ทราบเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติและแนวทางแก้ไขต่อไป 

1. ประเภทสายตรวจ 
     1.๑. สายตรวจเดินเท้า 

   สายตรวจเดินเท้าเป็นพ้ืนฐานของงานสายตรวจ ดังนั้น
จึงจำเป็นจะต้องจัดสายตรวจเดินเท้าในเขตตรวจที่กำหนด เช่น ขาเข้า, ขา
ออก, จุดผู้โดยสารหนาแน่น, จุดที่พักผู้โดยสาร, จุดเช็คบัตรโดยสาร 

  1 .1 .1 . สายตรวจเดิน เท้ า 1 สาย ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่สายตรวจ 2 นาย  

            1 .1 .2. ให้กำหนดเขตตรวจ ในบริเวณผู้ โดยสาร
หนาแน่น บริเวณที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน, ชีวิตและ
ร่างกาย ของผู้โดยสารและประชาชน 
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สายตรวจเดินเท้า 
 

 

 1.2. สายตรวจ Segway  
         สายตรวจ Segway เป็นสายตรวจที่กำหนดให้ปฏิบัติ 

หน้าที่ในพื้นที่เหมาะสมแก่การใช้ Segway และเป็นสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว
ที่สามารถเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  
         1.2.1. หัวหน้าสายตรวจจะจัดกำลังสายตรวจ Segway 1 
นาย ต่อ Segway 1 คัน 
         1.2.2. สายตรวจ Segway 1 สาย ให้จัดอัตรากำลัง 2 
นาย ต่อ Segway 2 คัน และให้อยู่ ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของ
หัวหน้าสายตรวจที่ทำหน้าที่หัวหน้าสายตรวจ หรือ รอง สว.ป. 
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สายตรวจ Segway 

  

 

2.รูปแบบการจัดสายตรวจ 
1. สายตรวจประจำเขตตรวจ 

         เป็ นสายตรวจเดิน เท้ าหรือสายตรวจ Segway 
รับผิดชอบตรวจตามเขตตรวจ (พ้ืนที่กำหนด) โดยมีการตรวจตรา
ตามจุดตรวจ QR code ที่กำหนดในระบบ Police 4.0 

 

ตรวจจุด QR code 
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2. สายตรวจผสม 

             เป็นการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจผสมร่วมกับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการท่า   อากาศยานฯ, เจ้าหน้าที่สารวัตร
ทหาร, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ 
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตรวจพ้ืนที่ภายในอาคารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และร่วมกับ เจ้าหน้าที่การบินไทย และชุดรักษาความปลอดภัย 
(ล็อกซเล่ย์) ตรวจในพ้ืนที่เฉพาะ(Sorting Area) เพ่ือป้องกันปราบปราม
เหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับสัมภาระของนักท่องเที่ยวในสายพานลำเลียง
กระเป๋า 

 

สายตรวจผสม 
 

 
                                             

สายตรวจพื้นที่เฉพาะ (Sorting Area) 
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3. สายตรวจประจำจุด 
3.1 ประจำจุดบริการที่สถานีตำรวจท่องเที่ยว  

เป็นการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุด
บริการ( Counter) ที่สถานีตำรวจท่องเที่ยว  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาติดต่อหน้าเคาน์เตอร์บริการ  ให้
ข้อมูลที่จำเป็นกับนักท่องเที่ยว ติดตาม ทรัพย์สินสูญหายให้นักท่องเที่ยว 
ช่วยเหลือหาทางแก้ไขปัญหาให้แก่นักท่องเที่ยว ไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาท 
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคู่กรณี ประสานงานกับหน่วยงานข้างเคียงในกรณี
ที่นักเท่ียวมาขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

 

จุดบริการนักท่องเที่ยว 

 

3.2 ประจำจุดตรวจกลุ่มทัวร์ 
เป็นการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเคา

เตอร์ บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 7 เพ่ือตรวจสอบใบสั่งงาน
มัคคุเทศ (Job Order) และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่ม
ทัวร์ และเป็นการป้องปรามการกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติธุรกิจ
นำเที่ยวและมัคคุเทศก ์
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จุดตรวจกลุม่ทัวร์  
 

 

  3. พื้นที่การดูแล ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ (เขตตรวจ) 

• พ้ืนที่ภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก ท่าอากาศ 
ยานสุวรรณภูมิ ชั้นใต้ดิน ถึง ชั้น ๖  

• พ้ืนที่บริเวณด้านในบริเวณ สายพานรับกระเป๋า หลังจุด 
ตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้นมา 

• พ้ืนที่บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

ชุดปฏิบัติการสืบสวน  
 
มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกัน และปราบปราม

อาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร ปฏิบัติงานตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่ว
ราชอาณาจักร ทั้งในกรณี ที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นต่างด้าว ซึ่งเข้ามา
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือการท่องเที่ยว หรือเพ่ือการอ่ืนตาม 



199 
 

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือในกรณีท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและความผิดอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง ให้ ความช่วยเหลือ อำนวยความ
สะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 

เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ทางราชการและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จึงให้ข้าราชการตำรวจฝ่ายสืบสวนจัดชุดปฏิบัติการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผลัด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

 
การปฏิบัติหน้าท่ีสายตรวจชุดปฏิบัติการ 
 

• ปล่อยแถว ตรวจจำนวน อบรมระเบียบวินัย ชี้แจง และมอบหมาย
ภารกิจประจำวัน 

• ประชุมร่วมกับหัวหน้าชุดผลัดที่ออกเวร เพ่ือส่งต่อข้อมูลเหตุการณ์
ที่น่าสนใจ และดำเนินการติดตามเหตุเพ่ือช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ต่อเนื่อง รวมถึงภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

• จัดกำลังสายตรวจ ตรวจตราจุดตรวจ QR CODE ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ระบบ Police ๔.๐ กก.๓ บก.ทท.๑ ได้มีการกำหนดจุดตรวจโดย
พิจารณาจากพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม ปริมาณเที่ยวบิน และปริมาณ
นักท่องเที่ยว 

• จัดกำลัง ออกตรวจผสมร่วมกับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
การท่าอากาศยานฯ, เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร, เจ้าหน้าที่ตำรวจ
สถานีตำรวจภูธร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตรวจคน เข้าเมือง   ซึ่ งใน  ๒๔  ชั่ ว โมงนั้ น  จะมี วงรอบการ
ลาดตระเวนตรวจ จำนวน ๘ ช่วงเวลา ได้แก่ ๐๑.๐๐ น. ๐๔.๐๐ 
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น. ๐๗.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น. ๑๙.๐๐ น. และ 
๒๒.๐๐ น. 

• จัดกำลังสายตรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว จำนวน ๒ นาย และ
เจ้าหน้าที่ล่ามแปลฯ (T.O.) จำนวน ๒ นาย ประจำจุดตรวจทัวร์ 
(Counter Tour) บริเวณ ชั้น ๑ ประตู ๗ เพื่อให้บริการตรวจสอบ
ใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order) และดูแลความสงบเรียบร้อย
อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มทัวร์และบริษัททัวร์ 

• ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาติดต่อหน้าเคาน์เตอร์
บริการ ให้ข้อมูลที่จำเป็นกับนักท่องเที่ยว ติดตาม ทรัพย์สินสูญ
หายให้ นั กท่ องเที่ ยว  ช่ วย เหลือหาทางแก้ ไขปัญ หาให้ แก่
นักท่องเที่ยว ไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาท ระหว่างนักท่องเที่ยวกับ
คู่กรณี ประสานงานกับหน่วยงานข้างเคียงในกรณีที่นักเที่ยวมาขอ
ความช่วยเหลือเป็นต้น 

• ให้บริการ สนับสนุนล่ามแปลภาษาต่างประเทศ แก่หน่วยงาน
ข้างเคียงที่ต้องการการสนับสนุนทางด้าน ภาษาและนักท่องเที่ยว
ที่มีปัญหาด้านการสื่อสารภาษา 

• อำนวยความสะดวกการเดินทางแก่บุคคลสำคัญ และนักท่องเที่ยว 
ในกรณีเร่งด่วน 
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การส่งต่อข้อมูลการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

 การให้การบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนั้น ในบางกรณีที่
เกิดขึ้นเป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่าหนึ่งวัน หรือ
ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการล่าช้า หรือ ขาด
ตอนในการดำเนินการในกรณีที่ตำรวจที่ได้รับเรื่องเบื้องต้นออกเวรไปแล้ว 
จึงมีการส่งต่อข้อมูลการช่วยเหลือ  นักท่องเที่ยวหรือการส่งต่อเคส ให้กับ
ตำรวจที่ เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ต่อ เพ่ือรับ ไปดำเนินการในส่วนที่ต้อง
ดำเนินการต่อเนื่องโดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 

1. “เปิดเคส” สอบถามขอรายละเอียดเบื้องต้น เช่น กรณีตก
ไฟล์ท สอบถามสาเหตุ, สอบถามไปยังสายการบิน เพื่อขอทราบข้อเท็จจริง
ทั้งสองฝ่าย  

       1.1. สอบถามเรื่องตั๋วกับทางสายการบิน ว่าสามารถเปลี่ยน
ตั๋วใหม่ได้หรือไม่ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ 

       1.2. ตรวจสอบหนังสือเดินทาง เพ่ือดูรายละเอียดต่างๆ 
และตรวจวีซ่าการเดินทาง วันหมดอายุ 
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2. “ส่งต่อเคส” เมื่อมีการเปลี่ยนผลัดการทำงาน จะมีการประชุม
หารือทั้งสองผลัดเพ่ือส่งต่อ เคสที่ต้องดำเนินการต่อ  

3. การทำบันทึก เป็นเคสฝากโดยต้องมีรายละเอียดต่างๆของ
นักท่องเที่ยว เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรโดยสาร (ถ้ามี) และ
รายละเอียดผู้ที่ จะต้องติดต่อ เช่น สถานฑูต , สายการบิน , ญาติ , 
รายละเอียดการดำเนินการ ผลการดำเนินการ และ สิ่งที่ต้องดำเนินการ
ต่อไป 

4. “ปิดเคส” เมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อย ให้ชุดที่ปิดเคส
จัดทำบันทึกเป็นหนังสือตาม รายละเอียดทั้งหมด โดยจัดทำเป็นบันทึก
ข้อความสรุปเคส, จัดทำ Power Point, ดำเนินการลง Page Facebook 
ของตร.ทท.สุวรรณภูมิ และเมื่อครบสิ้นเดือนให้ชุดปฏิบัติการที่เข้าเวรผลัด
เย็นเป็นผู้รวบรวม เคสฝากทั้งหมดของเดือนนั้น ฟีดเก็บเป็นไฟล์เอกสาร
บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์และมัดรวบรวมเอกสาร จัดเก็บเข้าตู้เก็บของ กก.
3 บก.ทท.1 (สุวรรณภูม)ิ4 

 
การทำบันทึกเคสฝาก 
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การประชุมส่งต่อเคส 

 

 

 

 

 

 

การจัดเก็บข้อมลูหลังปดิเคส 

 

 

 

 

 

การลงรายละเอียดข้อมูลจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 
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จัดทำ Power point สรุปเคส 

 

 

 

 

 

 

 

  บันทึกรายละเอียดการดำเนินการ             จัดเก็บเข้าแฟ้ม 

นักท่องเที่ยว 

ชาวอังกฤษ 
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การประสานงานกบัหน่วยข้างเคียง 

การทำงานของตำรวจท่องเที่ยวในท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ นั้น มี
ความจำเป็นที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในสนามบิน ซึ่งผู้
ปฏิบัติการจะต้องรู้และมีข้อมูลถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต่างๆ อีกทั้งตัวบุคคลและการติดต่อสื่อสารโดยมีการบันทึก
ข้อมูลไว้ที่สถานีอย่างสมบูรณ์ 

ตัวอย่างรูปแบบการบันทึกข้อมูล 

กรมศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บ
ภาษีอากรและรายได้อ่ืน รวมทั้งการควบคุม และตรวจสอบสินค้านำเข้า
และส่งออก สินค้าถ่ายลำเลียงและสินค้าผ่านแดน ตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร และ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่นำเข้าหรือส่งออกทางท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิทั้ งนี้  เฉพาะของติดตัวผู้ โดยสารที่นำเข้ามาใน หรือ
นำออกไปนอกราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้าน
คลังสินค้า ทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และ
เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพ้ืนที่ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ เฉพาะภายในอาคารผู้โดยสาร และอาคารเทียบ
เครื่องบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
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กก.คธม. 
กก.คธม.บช.ทท. เป็นหน่วยขึ้นตรงกับ บช.ทท. ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับ

ตั้ ง บช .ทท . ตาม  พ .ร .ฎ .แบ่ งส่วนราชการสำนักงานตำรวแห่ งชาติ   
(ฉบับที่ 3) พ .ศ .2560 โดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วน
ราชการเป็น    กองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้  
   ๑. ควบคุม ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ท่ัวราชอาณาจักร  

๒. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทาง 

อาญาทั่วราชอาณาจักร ทั้งในกรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าว
ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือการท่องเที่ยวหรือเพ่ือการ

 
  
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทร. หมายเหต ุ

1 นาง ชลอสิน จามรพิพัฒน์ 
หัวหน้าฝ่ายบริการ
ผู้โดยสารที ่1 

061-226-1549   

2 นายทรงศักดิ์ ไผ่ผาด 
รักษาการหัวหน้าฝ่าย
บริการผู้โดยสารที่ 2 

081-863-5986   

3 นายกมนเดช นาคประเสริฐ 
หัวหน้าฝ่ายบริการ
ผู้โดยสารที ่3 

062-451-5465   

 เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลาง  02-134-0378, 02134-0384  
 Custom B 02-134-42223-5  
 Custom C 02-134-0378  
 กรมศุลกากร 02-572-8442  
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อ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในกรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว และในกรณีความผิดอื่นท่ีเกี่ยวเนื่อง  

๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 
กรณีมีคดีสำคัญ  

1. มีเหตุเกี่ยวข้องหลายพื้นท่ี แจ้งข้อมูลให้ คธม. ทราบ เพ่ือช่วย
สนับสนุนการสืบสวน  

2. หาก คธม. ลงไปตรวจสอบเคสต่าง ๆ สำคัญในพ้ืนที่ ให้แต่ละ
พ้ืนที่สนับสนุนกำลัง ข้อมูล เมื่อร้องขอ  

3. อ่ืนๆ ที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
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งานประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  

เป็นการประชาสัมพันธ์งานตำรวจท่องเที่ยวตามช่องทางการ

สื่อสารต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ตำรวจท่องเที่ยว 

เพ่ือให้นักท่องเที่ยวรู้ว่าประเทศไทยมีหน่วยงานตำรวจท่องเที่ยว ไว้เพ่ือ

ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังช่วยให้

เกิดการจดจำช่องทางการติดต่อกับตำรวจในกรณีท่ีต้องการความช่วยเหลือ

สามารถเข้าถึงศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ผ่านช่องทาง call center 

1155 รวมถึ งการเข้ าถึ ง รู้ จั ก  ศู นย์ ช่ วย เหลื อนั กท่ องเที่ ย ว  ผ่ าน 

Application Tourist Police i lert u ท างช่ อ งท า งสื่ อ  social เช่ น 

facebook บช.ทท. , Website บช.ทท. ได้  

ตัวอย่าง การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของต ารวจท่องเท่ียว

การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของต ารวจท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของต ารวจท่องเที่ยว
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นอกจากนี้ยังใช้การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงการ

บริการข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้

เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในประเทศไทย เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการให้บริการอำนวยความ

สะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว  รวมถึง

การประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการฯ ต่างๆ ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็น 

1. การประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวในช่วง
เทศกาลสำคัญต่างๆ ได้แก่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาล
สงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง ซึ่งการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
เป็นภารกิจหลักของตำรวจท่องเที่ยว ด้วยการการให้บริการช่วยเหลือ 
อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
นักท่องเที่ยว รวมถึงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  อีกทั้ งเป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรฐับาล โดยมีวิธีการดำเนินการ 
ดังนี้  

               1.1 การประสานสื่อมวลชน ร่วมแถลงข่าว โครงการหรือ
กิจกรรม ของ บช.ทท. โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

         1 .1 .1 เชิญสื่อมวลชนมาร่วมแถลงข่าว ด้ วยการ 
โทรศัพท์ประสานงานโดยตรงกับผู้สื่อข่าวที่รับผิดชอบในการทำข่าว และ/
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หรือ แจ้งภารกิจทางอินเตอร์เน็ตโดยการส่งหมายเชิญทางไลน์นักข่าว 
และไลน์ผู้สื่อข่าว บช.ทท. 

         1.1.2 จัดเตรียมข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนโดยประสา
งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำข่าวแจก รวมทั้งประสานงานกับ
หน่วยอ่ืนๆ เพ่ือขอข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการแถลงข่าว รวมทั้ งกรณี
สื่อมวลชนร้องขอ  
                      1.1.3 จัดเตรียมห้องสำหรับการแถลงข่าว รวมทั้ง
ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเตรียมอุปกรณ์ในการแถลงข่าวให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน 

         1.1.4 อำนวยความสะดวกและต้อนรับสื่อมวลชนที่
มาร่วมทำข่าว 

         1 .1 .5  ส่ งภาพการกิจและข้อมูลข่ าวแจกให้ กับ
สื่อมวลชนกรณีที่สื่อติดภารกิจอ่ืนไม่สามารถมาแถลงข่าวได้โดยส่งทาง 
Social Media อาทิเช่น Facebook , Line ฯลฯ ของผู้สื่อข่าวโดยตรง 
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ บช.ทท. 
                  1.1.6 เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ รวมเรื่องเข้าแฟ้มเพ่ือจัดเก็บ
ตามระบบเอกสารต่อไป 

                1.2 การประชาสัมพันธ์แนวทางและผลการปฏิบัติตาม
โครงการหรือกิจกรรม ของ บช.ทท. ทางช่องทางสื่อของ บช.ทท. ได้แก่ 
Line , facebook และ Website ของ บช.ทท. และหน่วยงานในสังกัด 

1.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการหรือกิจกรรม  
ของ บช.ทท. ตามช่องทางสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย  
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สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของการปฏิบัติหน้าที่
ในการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนของตำรวจ
ท่องเที่ยว โดยมีตัวอย่าง ตามโครงการปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นด้านความ
ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Year New Normal 2022)  
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2. การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เป็น

การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของหน่วย เช่น การทำคลิปประชาสัมพันธ์ 
แผ่นป้ายปชส. การประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียล การทำของแจก ฯลฯ โดย
สามารถมอบให้หน่วยในสังกัดดำเนินการตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

๒.๑  การจัดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เคลื่ อนที่  แจก

สติ๊กเกอร์ แผ่นผับ หรือคู่มือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ เช่น โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ บช.ทท. ในการการ

ป้องกันโควิด-19 เป็นต้น ตัวอย่างการดำเนินการ เช่น กิจกรรมการสร้าง

ความความเชื่อมั่นในการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรม “ส่งเสริมไทยเที่ยวไทยวิถีใหม่ สะดวกและ
ปลอดภัยไปกับตำรวจท่องเที่ยว” 

• วิธีการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เคลื่อนทีใช้เสียง
ตามสายให้คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บช.ทท.สู่สายตาประชาชน
และนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดฯ 

• ใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์  สื่ออออนไลน์ทั้งเฟสบุ๊และเวป
ไซต์ของ บช.ททและ การเผยแพร่ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ และเฟสบุ๊ค Police 
TV  

• มีการจดจำตราสัญลักษณ์ของตำรวจท่อง เที่ยวผ่าน
เครื่องมือที่ ใช้ ในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เอกสารแผ่นพับ สเปรย์
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แอลกอฮอล์และสายคล้องแมสที่ใช้เป็นอุปกรณ์เพ่ือแจกให้แก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยวบริเวณ จุดซื้อของฝาก รพ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 

 

 

2 .2  ก ารจั ด ท ำสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ล ะสื่ อ อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์ เ พ่ื อ

ประชาสัมพันธ์กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว รวมถึงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

เพ่ือใช้ในการให้คำแนะนำ แจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ ให้กับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ให้มากและทันต่อสถานการณ์ให้มากยิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่าง การ

จัดทำวารสารสิ่งพิมพ์ และการผลิตแผ่นพับคำแนะนำการป้องกันการแพร่

ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สื่อสิ่งพิมพ์ และ Infographic)  
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  วารสาร  บช.ทท. 

  

แผ่นพับคำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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2.3 การจัดนิทรรศการและ/หรือ ตามกิจกรรมที่ได้รับการประสานขอ

ความร่วมมือ เพ่ือนำเสนอผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานด้านการอำนวย

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน ของตำรวจท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

โดยมีตัวอย่าง งานนิทรรศการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติใน  "กิจกรรม

ของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชน มอบความสุขปลอดภัยต้อนรับปีใหม่ 

พ.ศ. 2565"  
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ซึ่งการประชาสัมพันธ์ ของ บช.ทท. และหน่วยงานในสังกัด เป็น
การจัดการให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงาน การปฏิบัติภารกิจในด้านต่างๆ 
ออกสู่ภาคประชาชน และนักท่องเที่ยวตามสื่อช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ สิ่งพิมพ์หรือทางสื่อโซเชียลมีเดียให้ได้อย่างแพร่หลาย รวมถึงการให้
คำแนะนำ แจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
ให้มากและทันต่อสถานการณ์ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิด

ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 

เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการให้บริการอำนวยความสะดวกและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่างๆ ของ

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 
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บทท่ี 4 การบริหารจัดการคดีสำคัญหรือเหตทุี่น่าสนใจ 
 

อาชญากรรมเฉพาะทาง กรณีศึกษา  
การสืบสวนเกี่ยวกับ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
กรณี ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีลักษณะการ
กระทำผิด  

1. เปิดบริษัท หรือ เปิดโต๊ะขายทัวร์ให้กับนักท่องเที่ยวตามแหล่ง
ท่องเที่ยว ต่าง ๆ 

2. ขายทัวร์ออนไลน์ ทาง Social Media  
วิธีการในการสืบสวนจับกุม การออกตรวจตามแหล่งท่องเที่ยว 

หรือออกตรวจตามบริษัทที่เปิดขายทัวร์ ขอตรวจสอบ หากพบการกระทำ
ผิด ก็สามารถจับกุมได้ทันที หรือเป็นกรณีที่มีขายทัวร์ทาง Social Media 
จะทำการตรวจสอบชื่อบริษัทที่ทำการเปิดขายทัวร์ ตรวจสอบกับเว็บไซด์
ว่าบริษัทดังกล่าว มีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ หากไม่มีจะมีการรวบรวม
พยานหลักฐานโดยการล่อซื้อทัวร์ เมื่อมีการขายทัวร์จะทำการจับกุม 
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กรณีจับกุมประกอบธุรกิจนำเที่ยว ไหว้พระ เป็นทัวร์ในประเทศ มีการ
เปิดขายทัวร์ทาง Facebook ตรวจสอบเบื้องเป็นทัวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต จึง
ได้วางแผนทำการล่อซื้อ ร่วมเดินทางไปกับทัวร์ดังกล่าว เพ่ือรวบรวม
พยานหลักฐาน ขากลับจึงได้ขอตรวจสอบใบสั่งงานมัคคุเทศก์ ไม่มีและไม่
เคยได้รับอนุญาตมาก่อน จึงทำการจับกุม 
 

 



219 
 

-  

 
 
กรณีจับกุมทัวร์เถื่อน ขายผ่าน Facebook โดยผู้ต้องหา เปิดเพจขาย
ทัวร์ เมื่อมีผู้ เสียหายหลงเชื่อ ซื้อทัวร์ตามที่ได้โพสต์ขายทัวร์ ถึงเวลา
เดินทางปรากฏว่าไม่จัดทัวร์ตามที่ขาย ผู้เสียหายไม่สามารถเดินทางไป
เที่ยวได้ รวมพยานหลักฐาน จับกุมผู้ต้องหาได้ 
     ข้อหา ขึ้นอยู่กบัพฤติกรรมการกระทำผิด มีดังนี้ 

1.   พ.ร.บ.ธุรกิจนำเท่ียว 
        - ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 15 

จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท มีโทษตามมาตรา 80 
2.   ป.อาญา 
      - ฉ้อโกง ตามมาตรา 341 หรือ ฉ้อโกงประชาชน ตามมาตรา 

342 มีโทษ 3 ปี 6 หมื่น/5 ปี หนึ่ง แสนบาท 
     3.   พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์

    - โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือ ปลอม ไม่ว ่าทั้งหมดหรือ
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บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่
น ่าจะเกิด ความเสียหาย แก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำ
ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ตาม
มาตรา 14(1) มีโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

พยานหลกัฐาน 

1.    โปรแกรมนำเท่ียวที่เสนอขาย 
2.    ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียว หากไม่พบใบอนญุาตหรือ

ใบอนุญาตหมดอายุนำมาเป็นหลักฐานจาก   เว็บไซด์ 
http://103.80.100.92:8087/mobiletourguide/info/main?lang

uage=th 

3.  ล่อซื้อโดยการติดพูดคุยขอซื้อทัวร์ เกบ็หลักฐานไว้ 
4.   หลักฐานการโอนเงิน 
5.   ใบเสร็จรับเงินท่ีออกโดยบริษัทนำเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://0.0.0.10/
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การสืบสวนจับกุม กรณีทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเสียหาย  
1. ทิ้งนักท่องเที่ยว ลอยแพที่ต่างประเทศ หรือที่สนามบินฯ 
2. หลอกขายทัวร์เป็นแพคเก็จ ราคาถูก ถึงเวลาเดินทาง ไม่

สามารถจัดเที่ยวได้ 
 

 
 

1. กรณี ผู้เสียหายซื้อทัวร์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ไปเที่ยวตุรกี จำนวน 
35 ราย ถึงเวลาเดินทางผู้เสียหายถูกทิ้งไว้ที่สนามบิน ไม่มีตั๋วโดยสาร 
ผู้ต้องหาไม่จัดนำเที่ยว รวบรวมพยาน ออกหมายจับ จับกุมผู้ต้องหา  

2. กรณีที่บริษัทนำเที่ยวจัดไปเที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน 2 วันแรกเที่ยว
ตามรายการนำเที่ยว 3-6 วันที่เหลือ ต้องกินอยู่อย่างลำบาก จึงได้รวบรวม
พยานหลักฐาน ออกหมายจับ จับกุมผู้ต้องหา 

ข้อหา ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกระทำผิด มีดังนี้ 
1.  พ.ร.บ.ธุรกจินำเท่ียว 
       -ประกอบธุรกิจนำเท่ียวโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 15  

จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรบัไม่เกิน 5 แสนบาท มีโทษตามมาตรา 80 
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                 -ประกอบธ ุรก ิจนำเที่ยวกระทำการใดอ ันจะก่อให ้เก ิด
ความเส ียห าย แก ่อ ุตสาหกรรมท ่อง เท ี่ย ว แหล ่งท ่องเท ี่ยว หรือ
นักท่องเที่ยว ตามมาตรา 24 มีโทษ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท ตามมาตรา 
82              

2. ป.อาญา 
         -   ฉ้อโกง ตามมาตรา 341 หรือ ฉ้อโกงประชาชน ตาม

มาตรา 342 มีโทษ 3 ปี 6 หมื่น/5 ปี หนึ่งแสนบาท 
3. พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

              -    โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บ ิดเบือนหรือ ปลอมไม่ว ่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวล
กฎหมาย อาญา ตามมาตรา 14(1) มีโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

พยานหลกัฐาน 
 1.    โปรแกรมนำเท่ียวที่เสนอขาย 

2. ตรวจสอบใบอนญุาตประกอบธุรกิจนำเท่ียว หากไม่พบ 

ใบอนญุาตหรือใบอนุญาตหมดอายุนำมาเป็นหลักฐานจากเว็บไซด์  
http://103.80.100.92:8087/mobiletourguide/info/main?language=th 
     3.  ล่อซื้อโดยการติดพูดคุยขอซ้ือทัวร์
เก็บหลักฐานไว้       
 4.   หลักฐานการโอนเงิน 
 5.   ใบเสร็จรับเงินท่ีออกโดยบริษัทนำเท่ียว 
 6.   คำใหก้การผู้เสียยหาย 
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กรณี บริษัท อี.แอล.ซี. กรุ๊ป จำกัด ผู้ต้องหาเปิดบริษัททัวร์ โฆษณาขาย
ทัวร์ไปต่างประเทศผ่านทางเฟซบุ๊ก ลักษณะขายโปรแกรมล่วงหน้า 1-2 ปี 
ในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติมาก มีประชาชนทั่วไปหลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิก
และซื้อโปรแกรมนำเที่ยวล่วงหน้าจำนวนมาก แต่เมื่อใกล้ถึงกำหนด
เดินทางไปท่องเที่ยว ผู้ต้องหาจะแจ้งเลื่อนการเดินทางโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ทำให้ นั กท่องเที่ ยวได้ความเสียห ายเป็น  รวบรวมพยานหลักฐาน  
ออกรายงานสืบสวน ออกหมายจับ จับกุมตัวได้ 

ข้อหา ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกระทำผิด มีดังนี้ 
1.  พ.ร.บ.ธุรกจินำเท่ียว 
     -  ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 15 

จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรบัไม่เกิน 5 แสนบาท มีโทษตามมาตรา 80 
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    - ประกอบธุรก ิจนำเที่ยวกระทำการใดอ ันจะก่อให้เก ิด
ความเสียหาย แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

      แหล่งท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว ตามมาตรา 24 มีโทษ 
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท ตามมาตรา 82 

     2.  ป.อาญา 
          -  ฉ้อโกง ตามมาตรา 341 หรือ ฉ้อโกงประชาชน ตามมาตรา 

342 มีโทษ 3 ปี 6 หมื่น/5 ปี หนึ่งแสนบาท 
3.   พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

- โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือ ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
หร ือข ้อม ูลคอมพ ิวเตอร ์อ ันเป ็น เท ็จ โดยประการที่น ่าจะเกิดความ
เสียหาย แก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตาม
ประมวลกฎหมาย อาญา ตามมาตรา 14(1) มีโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 
พยานหลกัฐาน 

       1.   โปรแกรมนำเท่ียวที่เสนอขาย 
      2. ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว หากไม่พบ
ใบอนญุาตหรือใบอนุญาตหมดอายุ นำมาเป็นหลักฐาน จากเว็บไซด์ 
http://103.80.100.92:8087/mobiletourguide/info/main?language=th 

      3.  หลักฐานการโอนเงิน 
      4.   ใบเสร็จรับเงินท่ีออกโดยบริษัทนำเท่ียว 
     5.  คำให้การผู้เสียหาย/บริษัทท่ีผู้ต้องหาได้มีจองซื้อทัวร์ เช่น โรงแรม 
เรือ สถานท่ีนำเท่ียว ไกด ์
     6.  ตรวจสอบเส้นทางการเงินท่ีมีการซื้อ สรุปให้ได้ว่าหลังซื้อทัวร์แล้ว 
ผู้ต้องหาได้ใช้เงินดังกล่าวซื้อทัวร์ จองโรงแรม หรือรายการต่างๆท่ีมีการซื้อ
ขายทัวร์จริงหรือไม่ 
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การสืบสวนจับกุม กรณีความผิดเกี่ยวกับมัคคุเทศก์  
1. มัคคุเทศก์ไม่ได้รับอนุญาต  
2. ไม่ติดบัตรประจำตัวขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ 
3. ยินยอมให้ผู้อ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนตน / Sitting Guide 
4. มัคคุเทศก์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด (ละ

ทิ้งหน้าที่ + ไม่พก Job order) 
วิธีการ ออกตรวจตามแหล่งท่องเที่ยว พบมัคคุเทศก์ขอ

ตรวจสอบใบสั่งงานมัคคุเทศก์ Job Order บัตรมัคคุเทศก์ หากพบการ
กระทำผิดจับกุม โดยให้คำนึงถึงไม่ให้เกิดความเสียหายกับนักท่องเที่ยว 
หรือต้องประสานให้บริษัทนำเที่ยวให้จัดมัคคุเทศก์มาแทน  

 

 
 

กรณี จับกุมนายทุซซา ลาโยส ชาวฮังการี ทำหน้าที่บรรยายให้คำแนะนำ 
อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เที่ยวเมืองโบราณ สมุทรปราการ ได้
ติดตามจนส่งนักท่องเที่ยวเข้าที่พัก เข้าได้ทำการจับกุม 
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กรณีจับกุมมัคคุ เทศก์ไม่ติดบัตรประจำตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็น
มัคคุเทศก์ ออกตรวจตามแหล่งท่องเที่ยวพบมัคคุเทศก์ปฏิบัติหน้าที่อยู่    
ไม่ติดบัตร จึงขอตรวจสอบพบกระทำผิดจริง จึงทำการจับกุม 
 

  

จับกุมกรณี มัคคุเทศก์ยินยอมให้ผู้อื่นซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ทำหน้าที่แทนตน 
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กรณีศึกษาคดีที่น่าสนใจและสำคัญ  
เคสการเอารัดเอาเปรียบ นทท. 

พฤติการณ์  กลุ่มบุคคลหลอกลวงนักท่องเที่ยว ตามสถานที่

ท่องเที่ยวสำคัญ โดยหลอกลวงว่า “วัดปิด - วังปิด” เพ่ือจะได้ขายสินค้า

หรือบริการต่างๆ เช่น แนะนำซื้อเครื่องประดับ แนะนำตัดชุดสูท แนะนำ

ล่องเรือนำเที่ยวตามแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะมีราคาสูงหรือคุณภาพไม่ได้

มาตรฐานเป็นการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์

การท่องเที่ยว 

 
 

ข้อหา ตาม ป.อาญา 
- ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ใหผู้้ซื้อหลงเช่ือใน

แหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการ
กระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ ตามมาตรา 271 
          - เป ็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกป ิดว ิธ ีดำเน ินการและมี
ความมุ่งหมายเพื่อการอันม ิชอบด้วยกฎหมาย ผู้น ั้นกระทำความผิด
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ฐานเป ็นอ ั้งย ี่ ต ้องระวางโทษจำค ุกไม ่เก ิน เจ ็ดป ี และปร ับไม ่เก ิน               
หนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท ตามมาตรา 209 ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค 

- ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ 
คุณภาพ ปริมาณ หรือสำระสำคัญประการอ่ืนอันเกี่ยวกับสินค้ำหรือ
บริการ ไม่ว ่าจะเป็นของตนเอง หรือผู้อ่ืน โฆษณาหรือใช ้ฉลากที่มี   
ข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้ววาอาจ ก่อให้เกิด
ความเขา้ ใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ ตาม ม. 47 
 
พยานหลกัฐาน 
          -    เกบ็รวบรวมหลักฐานจากผู้เสียหาย นักท่องเท่ียว 
          -    ตรวจสอบผู้ทำหน้าที่ ไซ้แขก/ชักชวนนักท่องเที่ยว ตุ๊กตุ๊ก 
รา้นค้า เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง  การรับ  
               ผลตอบแทน การแบ่งหนา้ท่ี เป็นขบวนการเครือข่ายท้ังหมด 
          -    ตรวจค้นพิสูจน์ทราบ รวบรวมหลักฐาน 
         -    ออกรายงานสืบสวน ร้องทุกข์กับ พงส. 
 
กรศึกษา Romance Scam 

พฤติการณ์ คนร้ายใช้ FB. ทักและพูดคุยกับเหยื่อ จากนั้นจะ
พูดคุยทางไลน์ สร้างความรัก ความเชื่อใจ อ้างว่าตนเองมีเงิน มีสิ่งของที่
มูลค่า อยากจะหาคู่และมาอยู่ด้วยกัน จากนั้นจะส่งพัสดุมาให้ก่อน แล้วจะ
มีหน้าม้าที่เป็นคนไทยอ้างเป็น จนท. บริษัทขนส่ง โทรหาผู้เสียหาย แจ้งว่า
พัสดุ เป็นเงิน สิ่ งของที่มูลค่าสูง ต้องเสียภาษี  จ่ายค่าประกันสินค้า 
ผู้เสียหายต้องโอนเงินให้ เพ่ือรับพัสดุ ผู้เสียหายเชื่อโอนไปให้ 
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 จากสืบสวนพบว่า เป็นแก๊งไนจีเรียผิวดำ ผู้ที่สั่งการ หรือ พูดคุย
จะอยู่ในต่างประเทศ เวลาใช้เทคนิคทางการสืบสวนจะขึ้นอยู่ต่างประเทศ 
ส่วนการเงินจะใช้คนที่อยู่ในประเทศหาเมียคนไทย เป็นเครือข่ายหาบัญชี 
เพ่ือให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้า จะใช้คนเมียไทยเป็นคนกดเงินออก แล้วโยก
เงินออกต่างประเทศ ส่งกลับไปยังตัวการ  

  

 
 
ข้อหา ตาม ป.อาญา 
              - ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอ่ืน จำคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจำท้ัง ปรบัตามมาตรา 342 
พยานหลกัฐาน 
            -  ตรวจสอบ เฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีใช้ในพูดคุยกับผู้เสียหาย 

  - ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท ์ท ี่โทรหาผ ู้เส ียหายอ้างเป ็น
เจ้าหนา้ท่ีบริษัทขนส่งต่างๆ 



230 
 

  - หลักฐานเกี่ยวกับการโอนเงิน บัญชีม้าที่เปิดบัญชี (เรียกมา
ซักถามเพ่ือขยายผล) 

  - ขอข้อมูลธนาคารพิสูจน์ทราบเส้นทางการเงิน จุดใดที่มีการ
กดเงินออกตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพ่ือยืนยันผู้ใช้บัญชี 

 -รวบรวมพยานหล ักฐานออกรายงานส ืบสวนส ่งให้  พงส . 
ดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 
กรณีศึกษาคดีเฉพาะทาง การฉ้อโกง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นโครงการที่ทางการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เป็นเจ้าของโครงการขออนุมัติเงินกู้จากรัฐบาล ทำตั้งแต่เฟส 
1-2 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการใน เฟส 3 เริ่มตั้งแต่ 24 ก.ย.64 
ถึง 31 ม.ค.65 โดยรัฐบาลจะสน ับสน ุน 40% จะเป็นค่าที่พ ัก คูปอง
อาหาร และตั๋วโดยสารเครื่องบิน โดยแต่คนจะ ได ้ร ับส ิทธ ิ์ 15 ส ิทธ ิ ์  
15 ห ้อง สำหร ับค ่าท ี่พ ัก จะได ้ร ับส ่วนสน ับสน ุน 40% แต ่ไม ่เก ิน 
3,000 บาทต ่อวัน (3,000x15=45,000) จะได้รับคูปองอาหาร 40% 
วันละ 600 บาท (600x15=9,000) รวมต่อคนจะได้ 54,000 บาท 

วิธ ีการเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียน โหลดแอพเป๋าต ัง จะมี
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน บัตรประชาชน OTP สแกนใบหน้า จองที่พ ัก
ก่อนพักจริงล่วงหน้า 7 วัน วิธีการจองสามารถจองได้ 2 ช่องทาง ผ่าน 
OTA กับ จองด้วย ตัวเองกับโรงแรม ชำระเงินต้องโอนเงินเข้าไปยังแอพ
เป๋าตัง 60% เพื่อจ่าย จากนั้นจะได้รับ QR Code สำหรับเช็คอิน เมื่อถึง
วันท่ีเข้าพักจริงจะไปทำการเช็คอินซ่ึงต้องมีการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน
อีกครั้ง หลังจากเช็คอิน จะได้รับคูปองอาหาร สามารถไปซื้อตามร้านค้า
ท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไว้ 
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จากการร่วมทำคดี เราเท่ียวด้วยกัน ท่ีเป็นคดีเปิด จำนวน 2 เป้า 

1.  โรงแรมณัฐชญา รสีอร์ท ท่ีชัยภูม ิพบลักษณะการกระทำดังนี้ 
      1.1. ประชาชนมาใช้สิทธิที่โรงแรมโดยไม่เข้าจริง โรงแรมได้ค่าที่พัก 
ส่วนที่รัฐบาลสนับสนุน 40% ประชาชนได้คูปองอาหาร 9,000 แบ่งกับ
ร้านค้าท่ีไปใช้สิทธิ 

            1.2. ชักชวนญาติ เพ่ือนสนิทให้สมัครรับสิทธิ์ รวมโทรศัพท์มา       
ใช้สิทธิ์ท่ีโรงแรม ใช้สิทธิตามร้านค้า (ของตัวเอง) โดยไม่มีการพักจริงและ
ไม่มีซื้ออาหารจริง ประชาชนผู้ใช ้ส ิทธิ์จะได ้รับผลตอบแทน 800-             
1,000 บาท ส่วน ที่เหลือผู้รวบรวม/ตัวกลาง กับโรงแรม ร้านค้าแบ่ง
ผลประโยชน์กัน 

1.3. มี น ายหน้ ารวมส ิท ธิ์  ซื้ อส ิท ธิ์ จ ากป ระชาชนท ั่ว ไป ใน ราคา  
600 -800 บาท  (ซื้อบัตรประชาชน ซิมโทรศัพท์)  แล้วนำมาทำการ
ลงทะเบียน ใช้สิทธิ์โรงแรม ร้านค้า แทนประชาชนผู้ขายสิทธิ์ เมื่อได้รับ
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เง ินสนับสนุน 40% จากรัฐบาลจะนำมาแบ่งผลประโยชน์กัน โรงแรม 
ร้านค้า ผู้รวมสิทธิ 
2.  โรงแรมธารา ป่าตอง ภูเก็ต 

2.1. มีลักษณะเดียวกันกับโรงแรมณัฐชยาฯ 
2.2. รวบรวมประชาชนตามจังหวัดต่างๆ จัดโปรแกรมนำเที่ยว 3 วัน 

2 คืน หรือ 4 วัน 3 คืน ฟรี โดยให้ประชาชนที่มาเท ี่ยว ต้องใช้ส ิทธ ิ์ 
10  ส ิท ธ ิ์ เต ็ม จำน วน ส ่วน ท ี่เห ล ือ โรงแรม ร ้านค ้า ผ ู้จ ัดท ัว ร ์แบ ่ง
ผลประโยชน์กัน 
 
     วิธีการโรงแรม อัพราคาห้องจากปกติ 1,000-1,200 ปรับราคาเป ็น 
7,500 บาท 
     รัฐต้องจ่ายส่วนสนับสนุน  40%   
     ค่าที่พัก 3,000 บาท (3,000x10 = 30,000)  
      คูปองอาหาร 900 บาท (๙00x10 = ๙,000)  
     รวมรฐัเสียหาย 39,000 บาทต่อคน 
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            สำหรับเฟส 3  พบว่ามีรูปแบบการกระทำ ลักษณะใหป้ระชาชน
ผู้ใช้สิทธิ์ ลงทะเบียน เช็คอิน แต่ไม่มีการพักจริง โดยการจะมีนายหน้าหรือ
ตัวแทน ชักชวนประชาชนที่มีแอพเป๋าตัง ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครางการฯ   
ทำการ จองห้องพ ักราคาสูง เพ ื่อร ับเง ินส่วนต่างที่ร ัฐสนับสนุน 40% 
เสนอค ่าตอบแทนแก ่ประชาชนท ี่ม ีใช ้ส ิทธ ิ์ด ัง กล ่าว เพียงรายละ  
3,000 -3,500 บาท ต่อราย จากตรวจสอบพบมีลักษณะดังนี้ 
 
1. โรงแรมไม่มีอยู่จริง ลงทะเบียนขอเข้าร่วมโครงการ เมื่อตรวจสอบ
แล้วพบว่าไม่มีที่ตั้งอยู่จริง แต่มีการให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์และขอรับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาล 
 
๒. โรงแรมมีอยู่จริง 2 รูปแบบ 

2.1. โรงแรมแจ้งข้อมูลห้องเกินจำนวนที่มีห้องอยู่จริง เช่น มีห้องจริง
ห้อง 10 ห้อง แจ้งไว้ 100 ห้อง    เมื่อตรวจสอบ พบว่าไม่ได้เป็นตามที่ให้
ข้อมูลไว้  แต่ยังมีประชาชนมาใช้  สิทธิ์และขอรับเงิน  สนับสนุนจาก 
รฐับาล เกินกว่าจำนวนห้องจริง 

2.2.  โรงแรมเปิดบริการปกติ  จากการตรวจสอบสามารถแยกลักษณะ
พฤติการณ์ของคนรา้ยได้  2  รูปแบบ 

  2.2.1. ให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ มาทำจองโรงแรมล่วงหน้า 7 วัน 

เช็คอิน สแกนใบหน้า ที่หน้าเคาน์เตอร หรือ ภายในโรงแรม แต่ไม่มีการ

พักจริง โดยทางเจ้าหน้าท่ีโรงแรมเป็นผู้ทำรายการท้ังหมด ท้ังการโอนเงิน

เข้าในแอพเป๋าตังของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ เช็คอิน และใช้ใบหน้าของ

ประชาชนสแกนเมื่อทำ เรียบร้อยจะมีการจ ่ายผลตอบแทนให้กับ

ประชาชนไป 
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2.2.2. จะมีลักษณะเหมือนกับข้อ 1แต่จะมีการกระทำการต่างๆ    
เช็คอิน สแกนใบหน้าท่ีบ้านของนายหน้าหรือตัวแทนเอง 

 
ข้อหา ขึ้นอยู่กบัพฤติการณ์ในการกระทำความผิด 
ป.อาญา 

- ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 
หรือปกปิดข้อความจริงซ่ึงควร บอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่า
นั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูก
หลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำ
ความผิด ฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับตาม ม.341  
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

-    นําเข้าส ู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป ็น     
เท็จ โดยประการที่น ่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษา ความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย สาธารณะ ความมั่นคง ในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ
ของประเทศ หรือ ก่อให้เกิด ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ตามมาตรา 
14(1) มีโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่ เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำท้ัง
ปรับ 
 
พยานหลกัฐาน 

- ตรวจสอบธุรกรรม transaction ของระบบแอพเป๋าตังค์ท้ังหมด 
- ตรวจสอบทางกายภาพ สภาพโรงแรม จำนวนห้อง 
- ตรวจสอบผู้ใช้สิทธิ์มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะ มา   ใช้สิทธิ์

ดังกล่าวซักถามผู้ใช้สิทธิ์บางส่วน เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐาน 
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- ตรวจสอบการเติมเงินในแอพเป๋าตังค์ ก่อนท่ีโอนค่าโรงแรมผู้ใดเป็น
ผู้โอนเงนิเข้า 

- ตรวจสอบข้อมูลธนาคารกลุ่มที่มีการเติมเงินในแอพเป๋าตังค์ 

เพ่ือจะได้รู้ว่าผู้ที่เจ้าของเงินตัวจริง คือผู้ใด เพ่ือพิสูจน์ขบวนการผู้ร่วม

กระทำผิดท้ังหมด 
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สรุปข้อกฎหมายที่ใช้เป็นประจำ 

พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

  

หมวด มาตรา ข้อหา/ลักษณะความผิด โทษ/ม.ความผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบ
ธุรกิจนำเท่ียว 

ม. 15 ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดย
ไม่ ได้ รั บ อ นุ ญ า ต ต า ม
กฎหมาย 

จำคุกไม่ เกิน  2  ปี  
ปรับไม่เกิน 5 แสน
บาท ตามมาตรา 80  

ม. 22/2 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่
ป ร ะ ส งค์ จ ะ มี ส ถ าน ที่
ประกอบธุรกิจนำเที่ ยว
ส า ข า ให้ ยื่ น ค ำ ข อ รั บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
นำเที่ ย วสาขาจากนาย
ทะเบียน 

ปรับไม่ เกินห้าแสน
บ าท  ต าม ม าต รา 
80/1 

ม. 23 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ต้ อ งแ ส ด ง ใบ อ นุ ญ า ต
ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไว้
ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบธุรกิจนำ
เที่ยวท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

ปรับไม่ เกินสองพัน
บาท ตาม ม.81 

ม. 24 ประกอบธุรกิจนำเที่ ยว
ก ร ะ ท ำ ก า ร ใด อั น จ ะ
ก่อให้ เกิดความเสียหาย 
แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
แ ห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว  ห รื อ
นักท่องเที่ยว 

ปรับไมเ่กินห้าแสน
บาท ตามมาตรา 82 
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หมวด มาตรา ข้อหา/ลักษณะความผิด โทษ/ม.ความผิด 

 
 

มัคคุเทศก์ 

ม. 33 ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
จัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไป
กั บ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ต า ม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด 

ต้องระวางโทษ
ปรับไมเ่กินห้าแสน
บาท ตามมาตรา 
85 

ม. 34 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้อง
จัด ให้มีการประกันสำหรับ
อุบัติ เหตุให้แก่นักท่องเที่ยว 
มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ใน
การระหว่างเดินทางท่องเที่ยว 
ทั้ ง นี้  ต า ม ห ลั ก เก ณ ฑ์ ที่
ค ณ ะ ก ร รม ก า ร ป ระ ก า ศ
กำหนด 

ต้องระวางโทษ
ปรับไมเ่กินห้าแสน
บาท ตามมาตรา 
85 

ม. 49 ผู้ใดประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ให้ยื่น
คำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
จากนายทะเบียน 

ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่
เกิ น ห นึ่ งแ สน บ าท 
ห รื อ ทั้ ง จ ำทั้ งป รั บ 
ตาม ม.86  

ม.57 วรรค
หนึ่ง 

ไม่ปฏิบัติมาตรฐานในการปฏิบัติ
หน้าที่  การแต่งกาย การรักษา
มารยาท ความประพฤติ และการ
ตรวจสุขภาพของมัคคุเทศก์ ตาม
ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำ
เที่ ย ว แ ล ะ มั ค คุ เท ศ ก์ ว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานการประกอบธุรกิจนำ
เที่ ยวและมาตรฐานการปฏิบัติ
หน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว 
พ.ศ. 2563  
(รวมถึง บริษัทนำเท่ียวต้องจัดให้มี 
Job order) 

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท  ตาม ม.88 
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หมวด มาตรา ข้อหา/ลักษณะความผิด โทษ/ม.ความผิด 

มัคคุเทศก์ 

ม. 57 
วรรคสอง 

ไม่ติดใบอนุญาต(บัตรมัคคุเทศก์) ขณะ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ 

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท  ตาม ม.88 

ม. 60 มัคคุเทศก์ต้องไม่ ให้หรือยินยอมให้
บุคคลอื่นซ่ึงไม่มีอนุญาตเป็นทำหน้าที่
เป็นมัคคุเทศก์แทนตน 

จำคุกไม่เกิน 6 เดือน 
ห รือป รับ ไม่ เกิ น  5 
หมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ ตาม ม.89 
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พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 

 

 

มาตรา ข้อหา/ลักษณะความผิด โทษ/มาตรา
ความผิด 

มาตรา 11 
กรณีหลบหนี
เข้าเมือง 

เข้าหรือออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่ง
มิใช่ช่องทางด่านตรวจคนเข้า เขตท่า 
สถานีหรือท้องที่และตามกำหนดเวลา
ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาฯ 

จำคุกไมเ่กินสองปี
ปรับไมเ่กินสองหมื่น
บาท (สัญชาติไทย
ปรับไมเ่กินสองพัน
บาท) ตามมาตรา 
62 

มาตรา 18
วรรค 2 

กรณีหลบหนี
เข้าเมือง 

เข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจกัร
โดยไม่ยื่นรายการตามแบบและไมผ่่าน
การตรวจอนญุาตของเจ้าหนา้ที่ 

จำคุกไม่ เกินสองปี
ปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท (สัญชาติไทย
ปรับไม่เกินสองพัน
บาท) ตามมาตรา 
62 

มาตรา 58 
กรณีหลบหนี

เข้าเมือง 

คนต่างด้าวผู้ใดไม่มีหลักฐานการเข้ามา
ในราชอาณ าจักรโดยถูกต้องตาม
มาตรา 12 (1)หรือไม่มี ใบสำคัญถิ่นท่ี
อยู่ตามพระราชบัญญัตินี้และทั้งไม่มี
ใบสำคัญประจำตัวตามกฎหมายว่า
ด้ วยการทะ เบี ยน คนต่ างด้ าว ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนต่างด้าวผู้นั้น
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืน
พระราชบัญ ญั ติ นี้  (ไม่ มี หนั งสื อ
เดินทาง สันนิษฐานว่า หลบหนีเข้า
เมือง) 
 

จำคุกไม่ เกินสองปี
ปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท (สัญชาติไทย
ปรับไม่เกินสองพัน
บาท) ตามมาตรา 
62 
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มาตรา ข้อหา/ลักษณะความผิด โทษ/มาตรา
ความผิด 

มาตรา 81 
กรณี 

OVERSTAY 

คนต่างด้าวผู้ใดอยู่ในราชอาณาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาต
สิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน 

จำคุกไม่ เกิน  ๒  ปี  
ห รื อ ป รั บ ไม่ เกิ น 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา 37 
กรณี ต่างดา้ว
พักอาศัยไม่ตรง
ตามที่แจ้งไว้ ไม่
รายงานตัว 90 

วัน 

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต้อง
ปฏิบัติดังต่อไปนี ้

(2) พักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ใน
กรณีที่มี เหตุสมควรไม่สามารถพัก
อาศัย ณ ที่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน ให้
แจ้งเปลี่ยนที่พักอาศัยต่อพนักงาน 
ภายใน 24 ชม.นับแต่เวลาที่เข้าพัก
อาศัย  

(5) ถ้าอยู่ในราชอาณาจักร
เกิน 90 วัน ต้องแจ้งที่พักอาศัยของ
ตน หรือทุกระยะ 90 วัน  
 

ปรับ ไม่ เกินห้ าพั น
บาทและปรับอีกไม่
เกินวันละสองร้อย
บ า ท จ น ก ว่ า จ ะ
ป ฏิ บั ติ ให้ ถู ก ต้ อ ง 
ตามมาตรา 76 
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มาตรา ข้อหา/ลักษณะความผิด โทษ/มาตรา
ความผิด 

มาตรา 38 

กรณีเจ้าของที่
พักไม่แจ้งการ
เข้าพักอาศัย
ของต่างด้าว 

รับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพัก
อาศัยแล้ว ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ี ตม.ณ 
ที่ตั้งอยู่ ภายใน 24 ชม. 

ปรับไม่เกินสองพัน
บาท ถ้าเป็นผู้จัดการ
โรงแรมปรับตั้ งแต่
สองพันถึงหนึ่งหมื่น
บาท 
ตามมาตรา 77 

มาตรา 63 

กรณี นำพา 

ผู้ใดนำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือกระทำการด้วย
ประการใด ๆ อันเป็นอุปการะหรือ
ช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คน
ต่างด้าวให้ เข้ามาในราชอาณาจักร 
โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ 

จำคุก ไม่ เกินสิบปี  
และปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท 

มาตรา 64 
กรณี ช่วยเหลือ

ซ่อนเร้น 

ผู้ใดรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาใน
ร า ช อ า ณ า จั ก ร โ ด ย ฝ่ า ฝื น
พระราชบัญญัตินี้  ให้ เข้าพักอาศัย 
ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ 
เพื่ อให้คนต่างด้ าวนั้นพ้นจากการ
จับกุม 

จำคุ ก ไม่ เกินห้ าปี  
และปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท 
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คณะผู้จัดทำ  
1. พล.ต.ท.สุคุณ    พรหมายน ผบช.ทท. 
๒. พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์   โชคชัย  รอง ผบช.ทท. 
๓. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนต์ ผบก.อก.บช.ทท. 
4. พ.ต.อ.ชลินทร์  กฤชกระพัน รอง ผบก.อก.บช.ทท. 
5. พ.ต.อ.ศราวุธ  ตันกุล  รอง ผบก.ทท.1 
๖. พ.ต.อ.สุรชชั  สุวรรณศรี  ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ทท. 
๗. พ.ต.อ.ทัยเลิศ  ลือปือ      ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ทท. 
๘. พ.ต.อ.ทรงวุฒ ิ เชื้อพลากิจ  ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ทท. 
๙. พ.ต.อ.ปัญญา  สิงห์ไชย      ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.บช.ทท.  
๑๐. พ.ต.อ.ชัย  สงวนสิน      ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.บช.ทท. 
๑๑. พ.ต.อ.มิลิน  เพียรช่าง     ผกก.๓ บก.ทท.๑ 
12. พ.ต.อ.ปัญญณิชช์ ทองขุนนา    ผกก.๒ บก.ทท.๒  
13. พ.ต.ท.ต่อลาภ ตินะมาตร    รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 
14. พ.ต.ท.หญิง ธัญชนก รมยานนท์ รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. 
15. พ.ต.ท.รัชพล รุ่งกิตติวรกุล รอง ผกก.คธม.บช.ทท. 
16.พ.ต.ท.อัครพัชร์ ทองศรีวาณิช รอง ผกก.๓ บก.ทท.๑ 
17.พ.ต.ท.แมน  รถทอง  รอง ผกก.ศรก.บช.ทท. 
18.พ.ต.ท.เอกชัย ศิร ิ  สว.ส.ทท.1 กก.๒ บก.ทท.๓    
                                                 
ที่ปรึกษา 
1.พล.ต.อ.บุญฤทธิ์   รัตนะพร อดีต รอง ผบ.ตร. 
2.พล.ต.อ.วุฒิ   ลิปตพัลลภ อดีต รอง ผบ.ตร. 

                                                  
 


