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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว 
 

ประวัติความเปนมา 
ในชวงสามทศวรรษท่ีผานมา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยได

เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเพิ่มข้ึนทุกปสรางรายไดใหประเทศเปน
จํานวนมาก ในขณะเดียวกันอาชญากรรมและการเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยวก็เพิ่มข้ึนมา 
เปนเงาตามตัว รัฐบาลจึงไดจัดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและ
รักษา ความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวโดยเฉพาะนอกเหนือไปจากหนวยงานตํารวจใน 
พื้นที่ 
          โดยแรกเริ่มในป พ.ศ.2519 ธุรกิจ เอกชนรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือ 
อ.ส.ท. ในขณะนั้น ไดประสานความรวมมือใหกรมตํารวจพิจารณาดําเนินการใหความ
คุมครองและรักษา ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวเปนกรณีพิเศษ กรมตํารวจจึงไดจัดตั้ง
ศูนยอํานวยความสะดวกและใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว (ศอ.นท.) ข้ึนในสังกัดกอง
ปราบปราม มี กําลังพลประมาณ 60 นาย ทําหนาที่รับแจงเรื่องรองเรียนและตรวจตราให
ความคุมครอง รักษาความปลอดภัยในยานชุมชนและแหลงทองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งในการปฏิบัติงานครั้งนั้นธุรกิจเอกชนไดรวมกันบริจาคยานพาหนะและ อุปกรณการ
ส่ือสารใหไวในการปฏิบัติภารกิจ ในชวงเวลาเดียวกันนั้นเองกรมตํารวจไดดําเนินการขอ
จัดตั้งกองบังคับการ ตํารวจทองเที่ยวขึ้น เพื่อนเปนหนวยงานถาวรที่รับผิดชอบในดานการ
อํานวยความสะดวกและรักษาความ ปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว โดยคณะรัฐมนตรีได
เห็นชอบและอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ .ศ.2519 แตติดขัดเรื่อง
งบประมาณ 
          ตอมารัฐบาลไดประกาศใหป พ.ศ.2523 เปน ปทองเที่ยวและใหกรมตํารวจ 
กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบภารกิจอํานวยความสะดวกและใหความปลอดภัยแก
นักทองเที่ยว โดยจัดใหดําเนนิการอยางจริงจังและตอเนื่อง กรมตํารวจและการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยจึงไดรวมกันปรับปรุง ศอ.นท. เปน  “ศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยว” (ศช.
นท.) ข้ึน เพื่อนบริการนักทองเที่ยวเกี่ยวกับคํารองทุกข กรณีประสบปญหาอาชญากรรม การ
เอารักเอาเปรียบ โดยขยายความรับผิดชอบไปยังสวนภูมิภาคท่ีเปนแหลงทองเที่ยวในความ
นิยมของ นักทองเที่ยวตางชาติ อันไดแก เมืองเชียงใหม พัทยา ภูเก็ต และหาดใหญ 
          ตอมาในป พ.ศ. 2525 รัฐบาลไดตระหนักในความสําคัญของหนวยงานเฉพาะกิจ
ดังกลาว จึงไดจัดตั้งหนวยงานตํารวจทองเที่ยวถาวรขึ้น คือ กองกํากับการ 8 สังกัดกอง 
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อํานาจหนาที่ 
กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว มีอํานาจหนาที่ ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ 

ดังตอไปนี้ 
          1. ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัช
ทายาท ผูสําเร็จ ราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราช
อาคันตุกะ รวม ทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่นๆ 
          2. รักษาความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร 
          3. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอัน
เกี่ยวกับความผิดทางอาญาท่ัวราชอาณาจักร ทั้งในกรณีที่ผูเสียหายหรือผูตองหาเปนคนตาง
ดาว ซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อการทองเที่ยว หรือเพื่อการอื่นตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือในกรณีที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมการ ทองเที่ยว และ
ความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 
          4. ใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก และใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 
          5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 

วิสัยทัศน 
 
 มุงนําสูอาเซียน ปกปอง บริการ ประสานงานชุมชน 
 มุงนําสูอาเซียน  คือการทําใหองคกรมีความพรอมในทุกๆ ดาน เพื่อเขาสูความเปน
ประชาคมอาเซียน ไดอยางสมบูรณตามนโยบายของรัฐบาล 
 ปกปอง คือ การปฏิบัติภารกิจในการดูแลรักษาความปลอดภัย ปองกันปราบปราม
อาชญากรรมที่มีผลกระทบตอนักทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
 บริการ คือ การใหบริการ อํานวยความสะดวกในดานตางๆ ใหกับนักทองเที่ยว 
 ประสานงานชุมชน คือ ใชวิธีการทํางานรวมกับประชาชนโดยหลักการ “ประชาชน
คือตํารวจคนแรก เพื่อใหเกิดความสงบสุขของชุมชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ของ บก.ทท. 
 1. บุคลากรของกองบังคับการตํารวจทองเที่ยว เปนผูมีความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย ปฏิบัติราชการดวยจิตสํานึกเพื่อรับใชประเทศชาติประชาชน 
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สรุปสาระสําคัญ 
พระราชบัญญัตกิารทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

 จีระ  พุมพวง 
  

หลักการและเหตุผล 
เพื่อจัดตั้งการทองเท่ียวแหงประเทศไทยขึ้นแทนองคการสงเสริมการทองเที่ยว และ

ใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมและดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เผยแพรประเทศไทยในดานความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
ตลอดจนกิจการอยางอื่นอันจะเปนการชักจูงใหมีการเดินทางทองเที่ยวรวมทั้งริเริ่มใหมีการ
พัฒนาการทองเที่ยว และเพื่อพัฒนาปจจัยพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกใหแก
นักทองเที่ยว 
  

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ 
ใหจัดตั้ง “การทองเท่ียวแหงประเทศไทย” หรือ “ททท.” และใหใชชื่อเปน

ภาษาอังกฤษวา “TOURISM AUTHORITY OF THAILAND” หรือ “TAT” (มาตรา 6) ซึ่งมี
ฐานะเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ สงเสริมการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เผยแพรประเทศ
ไทยในดานความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 
การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอยางอื่นอันจะเปนการชักจูงใหมี
การเดินทางทองเที่ยว อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว สงเสริมความ
เขาใจอันดีและความเปนมิตรไมตรีระหวางประชาชนและระหวางประเทศโดยอาศัยการ
ทองเที่ยว ริเริ่มใหมีการพัฒนาการทองเที่ยว และเพื่อพัฒนาปจจัยพื้นฐานและส่ิงอํานวย
ความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว (มาตรา 8) 

นอกจากนี้ยังมีอํานาจหนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนํา รวมมือและประสานงานกับสวน
ราชการ องคการ สถาบัน นิติบุคคลและเอกชน  ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
สงเสริม รวมมือ หรือดําเนินการในการฝกอบรมและใหการศึกษาวิชาการตาง ๆ เพื่อสราง
บุคลากรใหไดมาตรฐานและเพียงพอในอุตสาหกรรมทองเที่ยว สงเสริมการทัศนศึกษา 
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สํารวจและรวบรวมหลักฐานตาง ๆ จากสวนราชการ องคการสถาบัน นิติบุคคลและเอกชนผู
ประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพื่อประโยชนในการจัดทําสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว สํารวจ กําหนดพื้นที่และสถานที่เปนสถานที่ทองเท่ียวและทรัพยากรทางการ
ทองเที่ยวที่ตองสงวนไวเปนของรัฐและใหอยูในความควบคุมดูแลของ ททท. โดยใหจัดทํา
เปนพระราชกฤษฎีกา สํารวจ วางแผนและดําเนินการ จัดสราง สงเสริม อนุรักษ พื้นฟู บูรณะ 
หรือพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรทางการทองเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดลอม  
ทั้งนี้ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการนั้น ๆ ประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวเทาท่ีจําเปน
รวมตลอดถึงการลงทุน หรือรวมทุนเพื่อเปนการริเริ่มใหมีการพัฒนาการทองเที่ยวหรือพัฒนา
ปจจัย พื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว กูหรือยืมเงินภายในและ
ภายนอกราชอาณาจักร ใหกูหรือใหยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสินเพื่อ
สงเสริม อุตสาหกรรมทองเที่ยว ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือรวมทุนใน
กิจการอุตสาหกรรม ทองเที่ยว ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
สราง ซื้อ จัดหา ขาย จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง 
ทําการแลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร  ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให และกระทํากิจการอยางอื่นบรรดาท่ี
เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ ททท.(มาตรา 9)  

ในการกํากับ การควบคุมและการบริหารงานให รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา หรือรัฐมนตรีผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจและหนาที่กํากับ
โดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ ททท. และเพื่อประโยชนในการนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา มอีํานาจเรียกกรรมการ พนักงานหรือลูกจางใน ททท. มาชี้แจงขอเท็จจริง 
แสดงความคิดเห็นหรือใหทํารายงานเสนอ และมีอํานาจที่จะส่ังยับย้ังการกระทําของ ททท. ที่
เห็นวาเปนการขัดตอนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีไดดวย (มาตรา 15) และในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการกูยืมเงินหรือใหกูยืมเงินมีจํานวนเกินคราวละหาลานบาท ออก
พันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน จําหนายอสังหาริมทรัพยอันมีราคาเกินหนึ่งลาน
บาท จําหนายทรัพยสินอันมีราคาเกินหนึ่งลานบาทจากบัญชีเปนสูญ ลงทุนหรือรวมทุนใน
กิจการอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีจํานวนเงินเกินหาลานบาท จะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
กอนจึงจะดําเนินการได (มาตรา 17) 

ใหมี คณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (มาตรา 18) มีอํานาจและ
หนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ ททท. รวมถึง กําหนดนโยบาย
และอนุมัติแผนงานเพื่อพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวและ อุตสาหกรรมทองเที่ยว ออก  
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พระราชบัญญัตกิารทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522 

เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2522”  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป  
มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว พ.ศ. 2502 
(2) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเท่ียว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2506 
(3) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเท่ียว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2509 
(4) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเท่ียว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2511 
(5) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเท่ียว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2516 
(6) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเท่ียว (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 

2517 
(7) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเท่ียว (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 

2518 
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(8) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเท่ียว (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2519 

 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อุตสาหกรรมทองเที่ยว” หมายความวา อุตสาหกรรมที่จัดใหมีหรือ

ใหบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรโดยมีคาตอบแทน และ
หมายความรวมถึง 

(1) ธุรกิจนําเที่ยว 
(2) ธุรกิจโรงแรมนักทองเที่ยว 
(3) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศสําหรับนักทองเที่ยว 
(4) ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินคาสําหรับนักทองเที่ยว 
(5) ธุรกิจการกีฬาสําหรับนักทองเที่ยว 
(6) การดําเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกราน การโฆษณาเผยแพร 

หรือการดําเนินงานอื่นใดโดยมีความมุงหมายเพื่อชักนําหรือสงเสริมใหมีการเดินทาง
ทองเที่ยว 

“ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว” หมายความวา ผู ดําเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

“นักทองเที่ยว” หมายความวา บุคคลที่เดินทางจากทองที่อันเปนถิ่นที่อยู
โดยปกติของตนไปยังทองที่อื่น เปนการชั่วคราวดวยความสมัครใจและดวยวัตถุประสงคอัน
มิใชเพื่อไปประกอบ อาชีพหรือหารายได 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
“รองผูวาการ” หมายความวา รองผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและ

หมายความรวมถึงรองผูวาการดวย 
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา*รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได  
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พระราชบัญญัติตาํรวจแหงชาติ พ.ศ.2547 แกไขเพิม่เติม พ.ศ.2554 
 

 พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“ขาราชการตํารวจ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งตาม

พระราชบัญญัตินี้โดยไดรับเงินเดือน จากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และใหหมายความรวมถึงขาราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งสํานักงาน
ตํารวจ แหงชาติแตงตั้งหรือส่ังใหปฏิบัติหนาที่ราชการตํารวจโดยไดรับเงินเดือน จากสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐดวย 

“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 
“กองบัญชาการ” หมายความรวมถึง สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบ

กองบัญชาการดวย 
“กองบังคับการ” หมายความรวมถึง สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบ

กองบังคับการดวย 
นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
  
บททั่วไป 

 สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสวนราชการมีฐานะเปนนิติบุคคลอยูในบังคับ
บัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ 

(2) ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจซึ่งปฏิบัติการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(3) ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา 
(4) รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของ

ราชอาณาจักร 
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(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของขาราชการตํารวจ
หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

(6) ชวยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
(7) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติสงเสริมใหทองถิ่นและชุมชน มีสวนรวมในกิจการ

ตํารวจเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา รักษาความสงบ
เรียบรอยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความ
ตองการของแตละพื้นที่  ทั้งนี้ การดําเนินการมีสวนรวมใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ต.ช. กําหนด 

  
การจัดระเบียบราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติแบงสวนราชการดังตอไปนี้ 
(1) สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
(2) กองบัญชาการ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนหัวหนาสวนราชการมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักงานตํารวจแหงชาติ กําหนดแนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และลําดับความสําคัญของแผนการ
ปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีและ ก.ต.ช. กําหนด รวมทั้งกํากับ เรงรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

(2) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจแหงชาติรองจาก
นายกรัฐมนตรี 

(3) เปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
(4) วางระเบียบหรือทําคําส่ังเฉพาะเรื่องไวใหขาราชการตํารวจหรือพนักงานสอบสวน 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชอํานาจหรือการปฏิบัติหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณา
ความอาญาหรือกฎหมายอื่น 
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ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับ ตํารวจทองเที่ยว 
 

Personal Description ลักษณะบุคคล 
Appearance ภาพลักษณ 
* I am… / You are... / He is... / She is … 
ผม/ดิฉัน.... / คุณ....... / เขา..... / หลอน ..... 
tall / small / overweight / fat / slim 
สูง / ต่ํา / อวนมาก / อวน / ผอมบาง 
young / old / … years old. 
ออนเยาว / แก / อายุ....ป 
beautiful / pretty / handsome / sun-tanned / pale 
สวย / นารัก / หลอ / ผิวสีน้ําตาล / ผิวซีด 
* I have.... / You have / He has / She has (got) … 
ผม/ดิฉันมี... / คุณม.ี.... / เขามี..... / หลอนมี....... (got ใชแทน have, has ได) 
blue eyes / green eyes / grey eyes / brown eyes / freckle 
ตาสีฟา / ตาสีเขียว / ตาสีเทา / ตาสีน้ําตาล / กระ 
a beard / a full beard / a moustache / a goatee / a stubbly beard 
เครา / เคราเต็มหนา / หนวด / เคราแพะ / เคราที่โกนเหลือแตโคน 
blond hair / red hair / brown hair / black hair 
ผมสีทอง / ผมสีแดง / ผมสีน้ําตาล / ผมสีดํา 
short hair / long hair / straight hair 
ผมสั้น / ผมยาว / ผมตรง 
curly hair / dyed hair / blond highlights hair / curls 
ผมหยักศก / ผมยอมสี / ผมที่ทําไฮไลทสีทอง / ผมเปนลอน 
a bald head 
หัวลาน 
a square face / round face / triangular face / oval face 
หนาเหล่ียม / หนาทรงกลม / หนาทรงสามเหลี่ยม / หนารูปไข 
a big nose / small nose / long nose 
จมูกใหญ / จมูกเล็ก / จมูกยาว 
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big ears / small ears 
หูใหญ / หูเล็ก 
Clothing and Accessories เส้ือผาและเครื่องประดับ 
 I wear.... / You wear.... / He wears.... / She wears.… 
ฉันสวมใส..... /คุณสวมใส..... / เขาสวมใส..... / หลอน สวมใส ..... ( เปนประจํา ) 
Glasses แวนตา 
contact lenses คอนแทค็เลนส 
I am wearing..../ You are wearing... / He (She) is wearing … 
ฉันสวมใส..... / คุณสวมใส..... / เขา(หลอน) สวมใส ..... ( ขณะนี ้) 
earrings ตางหู 
a necklace สรอยคอ 
a wristband แถบขอมือ 
a bracelet สรอยขอมือ 
a cap หมวกแกป 
a red scarf ผาพันคอสีแดง 
a tie ไทค 

 

Character ลักษณะเฉพาะตัว 
I am..... / You are..... / He is..... / She is .… 
ฉันเปนคน ... / คุณเปนคน.... / เขาเปนคน.... / หลอน เปนคน ...... 
shy   ข้ีอาย 
quiet   เงียบๆ 
lively   ราเริง มีชวีิตชีวา 
active   กระฉับกระเฉง 
easygoing  สบายๆ 
outgoing  เปดเผย แสดงออก 
nice   นารัก 
friendly  เปนมิตร 
funny   ตลก สนุกสนาน 
happy  มีความสุข 
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annoying  นารําคาญ 
sad   วิตกกังวล 
aggressive  กาวราว 
 

งานจราจร 
การสอบถามขอมูลทั่วไป 

1. คุณชื่ออะไร 
What is your name? 
2. ใหผมชวยอะไรไดไหม 
Can I help you? 
3. คุณมาแจงความเรื่องอะไร 
What would you like to report? 
4. คุณพักท่ีไหน 
Where are you staying? 
5. คุณมาจากไหน 
Where are you from? 
6. คุณจะไปไหนครับ 
Where are you going? 
7. คุณตองการคนนําทางไหม 
Do you want someone to guide you? 
8. คุณตองเดินทางโดยรถประจําทาง สาย .... 
You have to take the bus number … 
9. คุณมาทําอะไรที่ประเทศไทย 
What are you doing in Thailand? 
10. คุณมีเอกสารประจําตัวหรือไม 
Do you have any personal ID ? 
11. คุณตองการติดตอกบัเพื่อนหรือญาติไหม 
Do you want to contact your friends or relatives? 
12. ผมสามารถติดตอคณุไดอยางไร 
How can I contact you? 
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13. คุณจะกลับประเทศคุณเมื่อไหร 
When will you go back to your country? 

การสอบถามดานงานจราจร 
14. คุณคุนเคยเครื่องหมายจราจรหรือไม 
Are you familiar with traffic signs? 
15. กรุณาเล่ียงเสนทางนี้ ขางหนามีการกอสราง 
Please avoid this way, construction ahead! 
16. กรุณาขับชา ๆ ขางหนามีอุบัติเหตุ 
Drive slowly. There is an accident ahead. 
17. ขออนุญาตตรวจคนรถ 
Can I search your car? 
18. คุณซุกซอนส่ิงผิดกฎหมายหรือไม 
Are you hiding anything illegal? 
19. คุณวิ่งรถในชองทางใด 
Which traffic lane were you driving in ? 

การช้ีแจงการกระทําที่เปนความผดิในสายงานจราจร 
20. คุณขับรถเร็วกวากําหนด 
You exceeded the speed limit. 
You drove over the speed limit. 
21. คุณจอดในที่หามจอด 
You parked in a no-parking zone. 
22. คุณตองสวมหมวกนริภัย 
You must wear the helmet. 
23. คุณขับรถฝาไฟแดง 
You ran the red light. 
24. ขออนุญาต ดูใบขับข่ีดวยครับ 
May I see your driver license, please? 
25. คุณไมสวมหมวกนริภัย 
You did not wear a helmet. 
26. คุณตองคาดเข็มเข็ดนิรภัย 
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You must fasten the seat belt. 
27. คุณบรรทุกน้ําหนักเกินที่กําหนดไว 
Your truck has exceeded the weight limit specified by law. 
28. คุณมีใบอนุญาตขับข่ีไหม 
Do you have a driver license? 
29. คุณไมมใีบขับข่ี 
You do not have a driver license. 
30. นี่คือจุดตรวจวัดแอลกอฮอล 
This is an alcohol checkpoint. 
31. ทุกคนตองรับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล 
Everyone has to take the alcohol level test. 
32. เราตองตรวจวัดระดับแอลกอฮอลของคุณ 
We have to measure your alcohol level. 
33. ปริมาณแอลกอฮอลในเสนเลือดของคุณเกินที่กําหมายกําหนด 50 มก. 
Your blood alcohol level is over the legal limit of 50 ml. 
34. ขอโทษครับ คุณทําผิดกฎจราจร 
Excuse me… You violated the traffic law. 
35. คุณตองจายคาปรับ 
You have to pay fine. 
36. คุณทําผิดกฎหมายจราจรตามกฎหมายไทย คุณตองจายคาปรับ 
You violated the Thai traffic laws. You have to pay fine. 
37. คุณทราบไหมวา การติดสินบนเจาพนักงานเปนความผิด 
Do you know that bribery is illegal? 

 
การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุบนทองถนน 

38. มีใครโทรตามรถพยาบาลหรือยัง 
Did anyone call an ambulance? 
39. รถพยาบาลกําลังมา 
The ambulance is coming. 
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การสอบถามผูกระทําความผิด 
58. คุณเขาใจขอกลาวหาดีพอแลวหรือยัง 
Do you clearly understand the charge ? 
59. กรุณาไปใหปากคําที่สถานีตํารวจดวย 
Please go to the police station to provide a testimony. 
60. คุณจะถกูควบคมุตวัอยูที่สถานีตํารวจจนกวาจะไดรับอนญุาต ให ประกันตัว 
You will be held at the police station until your bail is approved. 
61. คุณไมสามารถประกนัตัวได 
You cannot leave on bond. 
62. ผมไมสามารถเปดเผยขอมูลได เพราะจะทําใหเสียรูปคดี 
I cannot reveal the information because it will affect the case. 
63. คุณเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
You illegally entered the country. 
64. คุณเปนผูตองสงสัยในคดีนี้ 
You are a suspect in this case. 
65. ผมขอแจงขอกลาวหาใหคุณทราบ 
I would like to notify you the charge. 
66. คุณจะยอมรับสารภาพหรือไม 
Will you confess ? 
67. คุณมีเหตุจูงใจอะไรถึงไดทําความผิด 
What is your motivation to do this ? 
68. คุณตองไปเสียคาปรับที่สถานีตํารวจ 
You have to pay fine at the police station. 
69. คุณรูหรือไมวาส่ิงของที่คุณมีไวเปนส่ิงผิดกฎหมาย 
Are you aware if you have anything illegal in your possession? 
70. คุณกระทําผิดกฎหมายจราจร 
You have violated the traffic law. 
71. การกระทําของคุณเปนการกระทําผิดกฎหมาย 
What you have done is illegal. 
72. กรุณานั่งลง 
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การแนะนําขณะปฏิบัติหนาที่ (รับเสด็จ, ควบคุมฝูงชน) 
102. พวกเราคือเจาหนาที่ควบคมุฝูงชน 
We are the riot control officers. 
103. นั่นคือกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
Thai is the Metropolitan Police Bureau (MPB). 
104. ถนนสายนี้ถูกปดเนื่องจากมีการชุมนุม 
This road is blocked due to a protest. 
105. อีกสักครูขบวนเสด็จจะมาถึงที่นี่ 
The royal motorcade will pass by here soon. 
106. ในหลวง (พระราชวงศ) จะเสด็จมาที่นี ่
His Majesty the King (the Royal Family) will be here . 
107. หามผานบริเวณนี ้
No trespassing. 
108. หามถายรูป 
No photography. No taking photo. 
109. กรุณาใชเสนทางอื่น 
Please use the other routes. 
110. ขอใหทุกคนอยูนิ่ง ๆ 
Please stay calm. 
111. ผมทําหนาที่ถวายความปลอดภัยอยูในเวลานี้ 
I am on the duty of providing security for the royal family at this moment. 

 

ธุรการ 
การสอบถาม/ใหขอมูลเร่ืองทั่วไป 

1. ใหผมชวยอะไรไหม 
Can I help you? 
2. คุณตองการจะไปที่ไหน 
Where are you going? 
Where do you want to go? 
3. คุณมาพบใคร 
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ความรูเก่ียวกับอาเซียน 
ASEAN (อาเซียน) ยอมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ประกอบดวย 10 ประเทศ คือ 
           1. กัมพูชา (ราชอาณาจักรกัมพูชา) 
           2. ไทย (ราชอาณาจักรไทย) 
           3. บรูไนดารุสซาลาม (เนการาบรูไนดารุสซาลาม) 
           4. พมา (สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร) 
           5. ฟลิปปนส (สาธารณรัฐฟลิปปนส) 
           6. มาเลเซีย  
           7. ลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 
           8. สิงคโปร (สาธารณรัฐสิงคโปร) 
           9. เวียดนาม (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 
           10. อินโดนีเซีย (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 
 

เปาหมายและวัตถุประสงคของอาเซียน  
        1) เพื่อสงเสริมความรวมมอืและความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร 
        2) เพื่อสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมิภาค 
        3) เพื่อเสริมสรางความเจรญิรุงเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค 
        4) เพื่อเสริมสรางใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวติที่ดี 
        5) เพื่อใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝกอบรมและการวจิัยและ
สงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
        6) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา ตลอดจน
ปรับปรุงการขนสงและการคมนาคม 
        7) เพื่อสงเสริมความรวมมอือาเซียนกับประเทศภายนอก องคการความรวมมอืแหง
ภูมิภาคอืน่ๆ และองคการระหวางประเทศ 

อาเซียน +3 คือ กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ 3 ประเทศนอก
อาเซียน ไดแก  
            1) จีน 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


