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พระราชบัญญตั ิ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา 
๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” หมายความวา การดําเนินการเพื่อ

ปองกัน ควบคุม แกไข และฟนฟูสถานการณใด ที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือ
กลุมบุคคลที่กอใหเกิดความไมสงบสุข ทําลาย หรือทําความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน
ของประชาชนหรือของรัฐ ใหกลับสูสภาวะปกติเพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือ
ความมั่นคงของรัฐ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๙ ก/หนา ๓๓/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ผู อํ านวยการ” หมายความวา  ผู อํ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานอื่นของรัฐ แตไมรวมถึงศาลและองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 

“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐ 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 

   
 

มาตรา ๕  ใหจัดตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียก
โดยยอวา “กอ.รมน.” ข้ึนในสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

กอ.รมน. มีฐานะเปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะอยูภายใตการบังคับบัญชาข้ึน
ตรงตอนายกรัฐมนตรี โดยวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การจัดโครงสราง การแบง
สวนงานและอํานาจหนาที่ของสวนงาน และอัตรากําลัง ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลเปนผูอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร เรียกโดยยอวา “ผอ.รมน.” เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจางใน กอ.รมน. และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน. โดยมีผูบัญชาการทหารบก
เปนรองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ผูอํานวยการอาจแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการจากขาราชการในสังกัด กอ.รมน. หรือ
เจาหนาที่ของรัฐอื่นไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงโครงสรางและการแบงสวนงานภายในของ 
กอ.รมน. 

ใหเสนาธิการทหารบกเปนเลขาธิการ กอ.รมน. มีหนาที่รับผิดชอบงานอํานวยการ
และธุรการของ กอ.รมน. 

รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และเลขาธิการ กอ.รมน. มีอํานาจบังคับ
บัญชาขาราชการ พนักงาน และลูกจางใน กอ.รมน. รองจากผูอํานวยการและมีอํานาจหนาที่อ่ืน
ตามที่ผูอํานวยการกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหผูอํานวยการมีอํานาจทํานิติกรรม ฟองคดี ถูกฟองคดี และดําเนินการทั้งปวง
เก่ียวกับคดีอันเกี่ยวเนื่องกับอํานาจหนาที่ของ กอ.รมน.  ทั้งนี้ โดยกระทําในนามของสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

ในการปฏิบัติหนาที่และการใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอํานวยการจะมอบ
อํานาจเปนหนังสือใหรองผูอํานวยการเปนผูปฏิบัติหรือใชอํานาจแทนก็ได 

 
มาตรา ๖  ให กอ.รมน. เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

และกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 
 
มาตรา ๗  ให กอ.รมน. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโนมของสถานการณที่อาจกอใหเกิดภัย

คุกคามดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ตอไป 

(๒) อํานวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ใหมี
อํานาจหนาที่เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตาม
แผนและแนวทางนั้น 

(๓) อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐที่
เ ก่ียวของในการดําเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม (๒) ในการนี้ 
คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให กอ.รมน. มีอํานาจในการกํากับการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ
ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดดวยก็ได 

(๔) เสริมสรางใหประชาชนตระหนักในหนาที่ที่ตองพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย สรางความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งสงเสริมให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกัน และแกไขปญหาตาง ๆ ที่กระทบตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรและความสงบเรียบรอยของสังคม 

(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความ
มั่นคงแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๘  นอกจากการมอบอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดินแลวบรรดาอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอํานวยการจะมอบ
อํานาจให ผอ.รมน.ภาค ผอ.รมน.จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนปฏิบัติแทนก็ได 

 
มาตรา ๙  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของ กอ.รมน. ตาม

พระราชบัญญัตินี้ใหหนวยงานของรัฐจัดสงเจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ใน กอ.รมน.ตามที่
ผูอํานวยการรองขอและใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลหรือองคกรอื่นที่มีอํานาจหนาที่ทํานอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เดียวกันของหนวยงานของรัฐนั้น จัดใหหนวยงานของรัฐที่จัดสงเจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ยัง 
กอ.รมน. มีอัตรากําลังแทนตามความจําเปนแตไมเกินจํานวนอัตรากําลังที่จัดสงไป 

 
มาตรา ๑๐  ใหมีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

คณะหนึ่งประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน
ประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัยการสูงสุด 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหาร
อากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลางและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปน
กรรมการและเลขาธิการ กอ.รมน. เปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูอํานวยการแตงตั้ง
ขาราชการใน กอ.รมน. เปนผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กํากับ ใหคําปรึกษาและเสนอแนะตอ กอ.รมน. 
ในการปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของ กอ.รมน. รวมตลอดทั้งอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการอํานวยการและประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่
เก่ียวของในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค และ กอ.
รมน.จังหวัด 

(๓) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุและการ
จัดการทรัพยสินของ กอ.รมน. 

(๔) แตงตั้งคณะที่ปรึกษา กอ.รมน. โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน
ภาคสวนตาง ๆ อยางนอยใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือมีประสบการณดานรัฐศาสตร รัฐ
ประศาสนศาสตร นิติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
การแกไขปญหาโดยสันติวิธี การรักษาความมั่นคงของรัฐ ส่ือมวลชนและมีหนาที่ในการเสนอแนะ
การแกไขปญหาหรือปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น และใหคําปรึกษาตามที่คณะกรรมการหารือ 

(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๑๑  เมื่อมีกรณีจําเปนในอันที่จะรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ในพื้นที่ของกองทัพภาคใด คณะกรรมการโดยคําเสนอแนะของผูอํานวยการจะมีมติใหกองทัพ
ภาคนั้นจัดใหมีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค เรียกโดยยอวา “กอ.รมน.ภาค” ก็ได 

ให กอ.รมน.ภาค เปนหนวยงานขึ้นตรงตอ กอ.รมน. โดยมีแมทัพภาคเปน
ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค เรียกโดยยอวา “ผอ.รมน.ภาค” มีหนาที่รับผิดชอบและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคตามที่
ผูอํานวยการมอบหมาย 

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของ กอ.รมน.ภาค ใหผูอํานวยการมีอํานาจ
แตงตั้งขาราชการและลูกจางของกองทัพภาค รวมตลอดทั้งขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ
หนวยงานของรัฐที่อยูในเขตพื้นที่ใหมาปฏิบัติงานประจําหรือเปนครั้งคราวใน กอ.รมน.ภาค ได
ตามที่ ผอ.รมน.ภาค เสนอ 

ผอ.รมน.ภาค เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงาน และลูกจางที่ไดรับคําส่ังให
มาปฏิบัติงานใน กอ.รมน.ภาค และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.ภาค 

การจัดโครงสราง การแบงสวนงานและอํานาจหนาที่ อัตรากําลัง และการ
บริหารงานของสวนงานภายใน กอ.รมน.ภาค ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนดตามขอเสนอ
ของ ผอ.รมน. ภาค 

ให  กอ .รมน .  และกองทัพภาคพิจารณาใหการสนับสนุนดานบุคลากร 
งบประมาณและทรัพยสิน ในการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค ตามที่ ผอ.รมน.ภาค รองขอ และ
ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับกับ กอ.รมน.ภาค ดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒  เพ่ือประโยชนในการสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหรือ

ปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น ผอ.รมน.ภาค อาจแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาคข้ึนคณะ
หนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไมเกินหาสิบคนโดยแตงตั้งจากผูซึ่ง
เปนที่ยอมรับนับถือของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคสวน มีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหา
หรือปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น และใหคําปรึกษาตามที่ ผอ.รมน.ภาค รองขอ 

 
มาตรา ๑๓  เพ่ือประโยชนในการสนับสนุน ชวยเหลือ และปฏิบัติการตามอํานาจ

หนาที่ของ กอ.รมน.ภาค ตามมาตรา ๑๑ ผอ.รมน.ภาค โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยและผูอํานวยการจะตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เรียก
โดยยอวา “กอ.รมน.จังหวัด” ข้ึนในจังหวัดที่อยูในเขตของกองทัพภาคเปนหนวยงานขึ้นตรงตอ 
กอ.รมน.ภาค ก็ได โดยมีหนาที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของจังหวัดนั้นตามที่ผู อํานวยการมอบหมาย และใหผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเรียกโดยยอวา “ผอ.รมน.จังหวัด” เปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัด 

การจัดโครงสราง การแบงสวนงานและอํานาจหนาที่ อัตรากําลัง และการ
บริหารงานของสวนงานภายใน กอ.รมน.จังหวัด ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด 

ให กอ.รมน. และจังหวัดพิจารณาใหการสนับสนุนดานบุคลากร งบประมาณและ
ทรัพยสินในการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ตามที่ ผอ.รมน.จังหวัด รองขอ และใหนําความ
ในมาตรา ๙ มาใชบังคับกับ กอ.รมน.จังหวัด ดวยโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  เพ่ือประโยชนในการสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหรือ
ปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น ผอ.รมน.จังหวัด อาจแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.จังหวัดขึ้น
คณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไมเกินสามสิบคนโดยแตงตั้งจาก
ผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคสวน มีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไข
ปญหาหรือปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น และใหคําปรึกษาตามที่ ผอ.รมน.จังหวัด รองขอ 

 
หมวด ๒ 

ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรแตยังไมมีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน และเหตุการณนั้นมีแนวโนมที่จะมีอยูตอไปเปนเวลานานทั้ง
อยูในอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบในการแกไขปญหาของหนวยงานของรัฐหลายหนวย
คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให กอ.รมน. เปนผูรับผิดชอบในการปองกัน ปราบปราม ระงับ 
ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นภายใน
พ้ืนที่และระยะเวลาที่กําหนดได  ทั้งนี้ ใหประกาศใหทราบโดยทั่วไป 

ในกรณีที่เหตุการณตามวรรคหนึ่งส้ินสุดลงหรือสามารถดําเนินการแกไขไดตาม
อํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามปกติ ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใหอํานาจ
หนาที่ของ กอ.รมน. ที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งส้ินสุดลง และใหนายกรัฐมนตรีรายงานผล
ตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๖  ในการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา ๑๕ ให กอ.

รมน. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย 
(๑) ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบ

ตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา ๑๕ 
(๒) จัดทําแผนการดําเนินการตาม (๑) เสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหความ

เห็นชอบ 
(๓) กํากับ ติดตาม และเรงรัดหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของ

ใหดําเนินการหรือบูรณาการในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนตาม (๒) 
(๔) ส่ังใหเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมวาจะเปนภัยตอความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรหรือเปนอุปสรรคตอการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกจากพื้นที่ที่
กําหนด 

ในการจัดทําแผนตาม (๒) ให กอ.รมน. ประชุมหารือกับสํานักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของดวย และในการนี้ใหจัดทําแผนเผชิญเหตุในแตละ
สถานการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีคําส่ังตาม (๔) แลว ให กอ.รมน. แจงใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นสังกัดทราบพรอมดวยเหตุผล และใหเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดรับคําส่ังใหออกจากพื้นที่
นั้นไปรายงานตัวยังหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดโดยเร็ว ในการนี้ใหหนวยงานของรัฐเจาสังกัด
ดําเนินการออกคําส่ังใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากตําแหนงหนาที่ หรือพนจากการปฏิบัติหนาที่
ในพื้นที่ตามที่กําหนดไวในคําส่ังดังกลาว 

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ถามีความจําเปน
ที่ กอ.รมน. ตองใชอํานาจหรือหนาที่ตามกฎหมายใดที่อยูในอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบ
ของหนวยงานของรัฐใดใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงใด ๆ ใน กอ.รมน.เปน
เจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้น หรือมีมติใหหนวยงานของรัฐนั้นมอบอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในเรื่องดังกลาว ให กอ.รมน. ดําเนินการแทนหรือมี
อํานาจดําเนินการดวยภายในพื้นที่และระยะเวลาท่ีกําหนด  ทั้งนี้ ตองกําหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไขในการใชอํานาจนั้นไวดวย 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณที่

กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ในมาตรา ๑๖ ในเขตพื้นที่
ใดพื้นที่หนึ่งใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจจัดตั้งศูนยอํานวยการ
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนเพื่อปฏิบัติภารกิจอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางเปนการ
เฉพาะก็ได 

โครงสราง อัตรากําลัง การบริหารจัดการ อํานาจหนาที่ การกํากับติดตามหรือ
บังคับบัญชาศูนยอํานวยการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
ผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ
ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับกับศูนยหรือหนวยงานตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม โดยให
อํานาจของผูอํานวยการเปนอํานาจของผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานนั้น 

 
มาตรา ๑๘  เพ่ือประโยชนในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไข

หรือบรรเทาเหตุการณภายในพ้ืนที่ตามมาตรา ๑๕ ใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกขอกําหนด ดังตอไปนี ้

(๑) ใหเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติการหรืองดเวนการปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใด 

(๒) หามเขาหรือใหออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กําหนดในหวง
เวลาที่ปฏิบัติการ เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับการยกเวน 

(๓) หามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด 
(๔) หามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน 
(๕) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ หรือกําหนดเงื่อนไขการ

ใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ใหบุคคลปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันเกี่ยวกับ
เครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพ่ือปองกันอันตรายที่จะเกิดแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน
ของประชาชน 

ขอกําหนดตามวรรคหนึ่งจะกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขที่กําหนดไว
ดวยก็ได  ทั้งนี้ การกําหนดดังกลาวตองไมกอความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุ 

 
มาตรา ๑๙  ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๖ (๑) ให

ผูอํานวยการและพนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมาย เปนพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผูใหญและรวมเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๒๐  ในการใชอํานาจของ กอ.รมน. ตามมาตรา ๑๖ (๑) ถากอใหเกิด

ความเสียหายแกประชาชนผูสุจริต ให กอ.รมน. จัดใหผูนั้นไดรับการชดเชยคาเสียหายตามควรแก
กรณีตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๒๑  ภายในเขตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให กอ.รมน. ดําเนินการตาม

มาตรา ๑๕ หากปรากฏวาผูใดตองหาวาไดกระทําความผิดอันมีผลกระทบตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด แตกลับใจเขามอบตัวตอพนักงานเจาหนาที่หรือเปน
กรณีที่พนักงานสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนแลวปรากฏวาผูนั้นไดกระทําไปเพราะหลงผิดหรือ
รูเทาไมถึงการณและการเปดโอกาสใหผูนั้นกลับตัวจะเปนประโยชนตอการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ในการนี้ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนการสอบสวนของผูตองหานั้น พรอม
ทั้งความเห็นของพนักงานสอบสวนไปใหผูอํานวยการ 

ในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นดวยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนใหสงสํานวน
พรอมความเห็นของผูอํานวยการใหพนักงานอัยการเพื่อย่ืนคํารองตอศาล หากเห็นสมควรศาล
อาจสั่งใหสงผูตองหานั้นใหผูอํานวยการเพื่อเขารับการอบรม ณ สถานที่ที่กําหนดเปนเวลาไมเกิน
หกเดือนและปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่ศาลกําหนดดวยก็ได 

การดําเนินการตามวรรคสอง ใหศาลสั่งไดตอเมื่อผูตองหานั้นยินยอมเขารับการ
อบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว 

เมื่อผูตองหาไดเขารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดดังกลาวแลว
สิทธินําคดีอาญามาฟองผูตองหานั้นเปนอันระงับไป 

 
มาตรา ๒๒  พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ภายในพื้นที่ที่กําหนดตามมาตรา 

๑๕ อาจไดรับคาตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
พนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งผูใดเจ็บปวย เสียชีวิต ทุพพลภาพ พิการ หรือ

สูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ ใหไดรับสิทธิประโยชนอ่ืนนอกเหนือจากที่มี
กฎหมายกําหนด  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓  บรรดาขอกําหนด ประกาศ คําส่ัง หรือการกระทําตามหมวดนี้ไมอยู
ในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

การดําเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากขอกําหนด ประกาศ คําส่ัง หรือการกระทํา
ตามหมวดนี้ใหอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม  ทั้งนี้ ในกรณีที่ศาลจะตองพิจารณาเพื่อใชมาตรการ
หรือวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวแตกรณี ใหศาลเรียกเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
ออกขอกําหนด ประกาศหรือคําส่ัง หรือกระทําการนั้น มาเพื่อช้ีแจงขอเท็จจริง รายงาน หรือแสดง
เหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งใชมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวดังกลาวดวย 

 
หมวด ๓ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๒๔  ผูใดฝาฝนขอกําหนดที่ออกตามมาตรา ๑๘ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ 

(๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๒๕  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ขาราชการ 

พนักงานลูกจาง และอัตรากําลังของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในตามคําส่ังสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๕/๒๕๔๙ เร่ือง การจัดตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ลงวันที่ 
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มาเปนของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา  ๒๖   ใหศูนย อํ านวยการบริหารจั งหวัดชายแดนภาคใต  และ

กองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร ที่จัดตั้งข้ึนตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/
๒๕๔๙ เร่ือง การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปน
ศูนยอํานวยการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่จัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัตินี ้

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันมีปญหาเก่ียวกับ
ความมั่นคงจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีหลากหลาย มีความรุนแรง รวดเร็ว สามารถขยายตัวจน
สงผลกระทบเปนวงกวาง และมีความสลับซับซอน จนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหง
อาณาเขต กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศ และเปนภยันตรายตอความสงบสุขของ
ประชาชน ดังนั้น เพ่ือใหสามารถปองกันและระงับภัยที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที จึงสมควร
กําหนดใหมีหนวยปฏิบัติงานหลักเพ่ือรับผิดชอบดําเนินการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร 
ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติรวมกับทุกสวนราชการ สงเสริมใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการปองกันและรักษาความมั่นคง รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งในทองถ่ินของตน 
เพ่ือปองกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแตในยามปกติ และในยามที่เกิดสถานการณอันเปนภัยตอความ
มั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และกําหนดใหมีมาตรการและกลไกควบคุมการใชอํานาจเปนการ
เฉพาะตามระดับความรุนแรงของสถานการณ เพ่ือใหสามารถแกไขสถานการณไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 


