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พระราชบัญญัติ 
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๑  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖   

มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานติิบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เ รียกวา   “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร”  หมายความวา  การดําเนินการเพื่อปองกัน  

ควบคุม  แกไข  และฟนฟูสถานการณใด  ที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่

กอใหเกิดความไมสงบสุข  ทําลาย  หรือทําความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  ทรัพยสินของประชาชนหรือ

ของรัฐ  ใหกลับสูสภาวะปกติเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชน   หรือความมั่นคงของรัฐ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา   คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น   และหนวยงานอื่นของรัฐ  แตไมรวมถึงศาลและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

“เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงาน และลูกจางของหนวยงานของรัฐ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงผูอํานวยการแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“จังหวัด”  หมายความรวมถงึ  กรุงเทพมหานคร 

“ผูวาราชการจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

 

มาตรา ๕ ใหจัดต้ังกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เรียกโดยยอวา  

“กอ.รมน.”  ข้ึนในสํานักนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร 
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กอ .รมน .   มีฐานะเปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะอยูภายใตการบังคับบัญชาขึ้นตรง 

ตอนายกรัฐมนตรี  โดยวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน  การจัดโครงสราง  การแบงสวนงาน

และอํานาจหนาที่ของสวนงาน  และอัตรากําลัง  ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลเปนผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  เรียกโดยยอวา “ผอ.รมน.”  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  พนักงาน  และลูกจาง 

ใน  กอ.รมน.  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ  กอ.รมน.  โดยมีผูบัญชาการทหารบกเปน 

รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ผูอํานวยการอาจแตงต้ังผูชวยผูอํานวยการจากขาราชการในสังกัด  กอ.รมน.  หรือเจาหนาที่ 

ของรัฐอื่นไดตามความเหมาะสม  โดยคํานึงถึงโครงสรางและการแบงสวนงานภายในของ  กอ.รมน. 

ใหเสนาธิการทหารบกเปนเลขาธิการ  กอ.รมน.  มีหนาที่รับผิดชอบงานอํานวยการและธุรการ

ของ  กอ.รมน. 

รองผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวยการ  และเลขาธิการ  กอ.รมน.  มีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการ  

พนักงาน  และลูกจางใน  กอ.รมน.  รองจากผูอํานวยการและมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่ผูอํานวยการ

กําหนด 

ใหผูอํานวยการมีอํานาจทํานิติกรรม  ฟองคดี  ถูกฟองคดี  และดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดี 

อันเกี่ยวเนื่องกับอํานาจหนาที่ของ  กอ.รมน.  ทั้งนี้  โดยกระทําในนามของสํานักนายกรัฐมนตรี 

ในการปฏิบัติหนาที่และการใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้  ผูอํานวยการจะมอบอํานาจ 

เปนหนังสือใหรองผูอํานวยการเปนผูปฏิบัติหรือใชอํานาจแทนก็ได 

มาตรา ๖ ให  กอ.รมน.  เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและ

กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 

มาตรา ๗ ให  กอ.รมน.  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินแนวโนมของสถานการณที่อาจกอใหเกิดภัยคุกคาม 

ดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

(๒) อํานวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่เสนอ

แผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ   

เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น 
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(๓) อํานวยการ   ประสานงาน  และเสริมการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในการ

ดําเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม  (๒)  ในการนี้  คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให  

กอ.รมน.  มีอํานาจในการกํากับการดําเนินการของหนวยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดดวยก็ได 

(๔) เสริมสรางใหประชาชนตระหนักในหนาที่ที่ตองพิทักษรักษาไวซ่ึงชาติ  ศาสนา  และ

พระมหากษัตริย  สรางความรักความสามัคคีของคนในชาติ  รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนเขามามี 

สวนรวมในการปองกัน  และแกไขปญหาตาง ๆ  ที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   

และความสงบเรียบรอยของสังคม 

(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี  สภาความมั่นคงแหงชาติ  

หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๘ นอกจากการมอบอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินแลว  

บรรดาอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้  ผูอํานวยการจะมอบอํานาจให  ผอ.รมน.ภาค  

ผอ.รมน.จังหวัด  หรือผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นปฏิบัติแทนก็ได 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของ  กอ.รมน.  ตามพระราชบัญญัตินี้

ใหหนวยงานของรัฐจัดสงเจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ใน  กอ.รมน.ตามที่ผูอํานวยการรองขอ   

และใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลหรือองคกรอื่นที่มีอํานาจหนาที่ทํานองเดียวกันของหนวยงาน 

ของรัฐนั้น  จัดใหหนวยงานของรัฐที่จัดสงเจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ยัง  กอ.รมน.  มีอัตรากําลังแทน

ตามความจําเปนแตไมเกินจํานวนอัตรากําลังที่จัดสงไป 

มาตรา ๑๐ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคณะหนึ่ง  

ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธาน  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อัยการสูงสุด  

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานัก

งบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

ผูบัญชาการทหารสูงสุด  ผูบัญชาการทหารบก  ผูบัญชาการทหารเรือ  ผูบัญชาการทหารอากาศ   

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมบัญชีกลางและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เปนกรรมการ   
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และเลขาธิการ  กอ.รมน.  เปนกรรมการและเลขานุการ  และใหผูอํานวยการแตงต้ังขาราชการ 

ใน  กอ.รมน.  เปนผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กํากับ  ใหคําปรึกษาและเสนอแนะตอ  กอ.รมน.  ในการ

ปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของ  กอ.รมน.  รวมตลอดทั้งอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการอํานวยการและประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใน

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

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

(๓) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการงบประมาณ   การเงินการคลัง  การพัสดุและการจัดการ

ทรัพยสินของ  กอ.รมน. 

(๔) แตงต้ังคณะที่ปรึกษา  กอ.รมน.  โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในภาคสวน

ตาง ๆ  อยางนอยใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือมีประสบการณดานรัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  

นิติศาสตร   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   การแกไขปญหา 

โดยสันติวิธี   การรักษาความมั่นคงของรัฐ  ส่ือมวลชนและมีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหา

หรือปองกันภัยที่จะเกิดข้ึน  และใหคําปรึกษาตามที่คณะกรรมการหารือ 

(๕) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

มาตรา ๑๑ เมื่อมีกรณีจําเปนในอันที่จะรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่ของ

กองทัพภาคใด  คณะกรรมการโดยคําเสนอแนะของผูอํานวยการจะมีมติใหกองทัพภาคนั้นจัดใหมีกอง

อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  เรียกโดยยอวา  “กอ.รมน.ภาค”  ก็ได 

ให  กอ.รมน.ภาค  เปนหนวยงานขึ้นตรงตอ  กอ.รมน.  โดยมีแมทัพภาคเปนผูอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในภาค  เรียกโดยยอวา  “ผอ.รมน.ภาค”  มีหนาที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของ  กอ.รมน.ภาค  ใหผูอํานวยการมีอํานาจแตงต้ังขาราชการ

และลูกจางของกองทัพภาค  รวมตลอดทั้งขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางของหนวยงานของรัฐที่อยูใน

เขตพื้นที่ใหมาปฏิบัติงานประจําหรือเปนคร้ังคราวใน  กอ.รมน.ภาค  ไดตามที่ ผอ.รมน.ภาค เสนอ 
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ผอ.รมน.ภาค  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  พนักงาน   และลูกจางที่ไดรับคําส่ังใหมา

ปฏิบัติงานใน  กอ.รมน.ภาค และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ  กอ.รมน.ภาค 

การจัดโครงสราง  การแบงสวนงานและอํานาจหนาที่  อัตรากําลัง และการบริหารงานของ

สวนงานภายใน  กอ.รมน.ภาค  ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนดตามขอเสนอของ  ผอ.รมน.  ภาค 

ให  กอ.รมน.  และกองทัพภาคพิจารณาใหการสนับสนุนดานบุคลากร  งบประมาณและ

ทรัพยสิน  ในการปฏิบัติงานของ  กอ.รมน.ภาค  ตามที่  ผอ.รมน.ภาค  รองขอ  และใหนําความ 

ในมาตรา  ๙  มาใชบังคับกับ  กอ.รมน.ภาค  ดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหรือปองกันภัย 

ที่จะเกิดข้ึน  ผอ.รมน.ภาค  อาจแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา  กอ.รมน.ภาคข้ึนคณะหนึ่ง  ประกอบดวย

ประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไมเกินหาสิบคนโดยแตงต้ังจากผูซ่ึงเปนที่ยอมรับนับถือ 

ของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคสวน  มีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหาหรือปองกันภัย 

ที่จะเกิดข้ึน  และใหคําปรึกษาตามที่  ผอ.รมน.ภาค  รองขอ 

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการสนับสนุน   ชวยเหลือ และปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของ  

กอ.รมน.ภาค  ตามมาตรา  ๑๑  ผอ.รมน.ภาค  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

และผูอํานวยการจะตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  เรียกโดยยอวา  “กอ.รมน.จังหวัด”  

ข้ึนในจังหวัดที่อยูในเขตของกองทัพภาคเปนหนวยงานขึ้นตรงตอ  กอ.รมน.ภาค  ก็ได  โดยมีหนาที่

รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของจังหวัดนั้นตามที่

ผูอํานวยการมอบหมาย  และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  

เรียกโดยยอวา  “ผอ.รมน.จังหวัด”  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  พนักงาน  และลูกจาง  และรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติราชการของ  กอ.รมน.จังหวัด 

การจัดโครงสราง  การแบงสวนงานและอํานาจหนาที่  อัตรากําลัง  และการบริหารงานของ

สวนงานภายใน  กอ.รมน.จังหวัด  ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด 

ให  กอ.รมน.  และจังหวัดพิจารณาใหการสนับสนุนดานบุคลากร  งบประมาณและทรัพยสิน  

ในการปฏิบัติงานของ  กอ.รมน.จังหวัด  ตามที่  ผอ.รมน.จังหวัด  รองขอ  และใหนําความในมาตรา  ๙  

มาใชบังคับกับ  กอ.รมน.จังหวัด  ดวยโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชนในการสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหรือปองกันภัย 

ที่จะเกิดข้ึน  ผอ.รมน.จังหวัด  อาจแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา  กอ.รมน.จังหวัดข้ึนคณะหนึ่ง  

ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไมเกินสามสิบคนโดยแตงต้ังจากผูซ่ึงเปนที่

ยอมรับนับถือของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคสวน  มีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหาหรือปองกันภัย

ที่จะเกิดข้ึน  และใหคําปรึกษาตามที่  ผอ.รมน.จังหวัด  รองขอ 

 

หมวด  ๒ 

ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแตยัง

ไมมีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน  และเหตุการณนั้นมีแนวโนมที่จะมีอยูตอไปเปนเวลานานทั้งอยูในอํานาจหนาที่หรือความ

รับผิดชอบในการแกไขปญหาของหนวยงานของรัฐหลายหนวยคณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให   

กอ.รมน.  เปนผูรับผิดชอบในการปองกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับย้ัง  และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณ 

ที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กําหนดได   ทั้งนี้   

ใหประกาศใหทราบโดยทั่วไป 

ในกรณีที่เหตุการณตามวรรคหนึ่งส้ินสุดลงหรือสามารถดําเนินการแกไขไดตามอํานาจหนาที่

ของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามปกติ  ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใหอํานาจหนาที่ของ  กอ.รมน.   

ที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งส้ินสุดลง  และใหนายกรัฐมนตรีรายงานผลตอสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภาทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๑๖ ในการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา  ๑๕  ให  กอ.รมน.  มีอํานาจ

หนาที่ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ปองกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับย้ัง  และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักรตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา  ๑๕ 

(๒) จัดทําแผนการดําเนินการตาม  (๑)  เสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ 
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(๓) กํากับ  ติดตาม  และเรงรัดหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหดําเนินการ  

หรือบูรณาการในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนตาม  (๒) 

(๔) ส่ังใหเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีพฤติกรรมวาจะเปนภัยตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

หรือเปนอุปสรรคตอการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกจากพื้นที่ที่กําหนด 

ในการจัดทําแผนตาม  (๒)  ให  กอ.รมน.  ประชุมหารือกับสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดวย  และในการนี้ใหจัดทําแผนเผชิญเหตุในแตละสถานการณที่คาดวา

จะเกิดข้ึน 

ในกรณีที่มีคําส่ังตาม  (๔)  แลว  ให  กอ.รมน.  แจงใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนัน้

สังกัดทราบพรอมดวยเหตุผล  และใหเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงไดรับคําส่ังใหออกจากพื้นที่นั้นไปรายงานตัว

ยังหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดโดยเร็ว   ในการนี้ใหหนวยงานของรัฐเจาสังกัดดําเนินการออกคําส่ังให

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากตําแหนงหนาที่  หรือพนจากการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ตามที่กําหนดไวใน

คําส่ังดังกลาว 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ถามีความจําเปนที่  กอ.รมน.  

ตองใชอํานาจหรือหนาที่ตามกฎหมายใดที่อยูในอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐใด  

ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังผูดํารงตําแหนงใด ๆ  ใน  กอ.รมน.เปนเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่

ตามกฎหมายนั้น  หรือมีมติใหหนวยงานของรัฐนั้นมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

ในเร่ืองดังกลาว  ให  กอ.รมน.  ดําเนินการแทนหรือมีอํานาจดําเนินการดวยภายในพื้นที่และระยะเวลา 

ที่กําหนด  ทั้งนี้  ตองกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการใชอํานาจนั้นไวดวย 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากเหตุการณที่กระทบตอความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักรใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ในมาตรา  ๑๖  ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง   

ใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจจัดต้ังศูนยอํานวยการหรือหนวยงานที่

เรียกชื่ออยางอื่นเพื่อปฏิบัติภารกิจอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางเปนการเฉพาะก็ได 

โครงสราง  อัตรากําลัง  การบริหารจัดการ  อํานาจหนาที่ การกํากับติดตามหรือบังคับบัญชา

ศูนยอํานวยการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใหนําความในมาตรา  ๙   
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มาใชบังคับกับศูนยหรือหนวยงานตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม  โดยใหอํานาจของผูอํานวยการเปน

อํานาจของผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานนั้น 

มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชนในการปองกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับย้ัง  และแกไขหรือบรรเทา

เหตุการณภายในพื้นที่ตามมาตรา  ๑๕  ใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ

ออกขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติการหรืองดเวนการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด 

(๒) หามเขาหรือใหออกจากบริเวณพื้นที่  อาคาร  หรือสถานที่ที่ กําหนดในหวงเวลาที่

ปฏิบัติการ  เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  หรือเปนบุคคลซ่ึงไดรับการยกเวน 

(๓) หามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด 

(๔) หามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน 

(๕) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ  หรือกําหนดเง่ือนไขการใชเสนทาง

คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 

(๖) ใหบุคคลปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแกชีวิต  รางกาย  หรือทรัพยสินของประชาชน 

ขอกําหนดตามวรรคหนึ่งจะกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขที่กําหนดไวดวยก็ได  

ทั้งนี้  การกําหนดดังกลาวตองไมกอความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุ 

มาตรา ๑๙ ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๑๖  (๑)  ใหผูอํานวยการและ

พนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมาย  เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและ 

รวมเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา ๒๐ ในการใชอาํนาจของ  กอ.รมน.  ตามมาตรา  ๑๖  (๑)  ถากอใหเกิดความเสียหาย

แกประชาชนผูสุจริต  ให  กอ.รมน.  จัดใหผูนั้นไดรับการชดเชยคาเสียหายตามควรแกกรณีตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๑ ภายในเขตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให  กอ.รมน.  ดําเนินการตามมาตรา  ๑๕  

หากปรากฏวาผูใดตองหาวาไดกระทําความผิดอันมีผลกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด  แตกลับใจเขามอบตัวตอพนักงานเจาหนาที่หรือเปนกรณีที่พนักงานสอบสวน 
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ไดดําเนินการสอบสวนแลวปรากฏวาผูนั้นไดกระทําไปเพราะหลงผิดหรือรูเทาไมถึงการณและการเปด

โอกาสใหผูนั้นกลับตัวจะเปนประโยชนตอการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ในการนี้ 

ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนการสอบสวนของผูตองหานั้น  พรอมทั้งความเห็นของพนักงาน

สอบสวนไปใหผูอํานวยการ 

ในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นดวยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนใหสงสํานวนพรอม

ความเห็นของผูอํานวยการใหพนักงานอัยการเพื่อย่ืนคํารองตอศาล  หากเห็นสมควรศาลอาจสั่งใหสง

ผูตองหานั้นใหผูอํานวยการเพื่อเขารับการอบรม   ณ  สถานที่ที่ กําหนดเปนเวลาไมเกินหกเดือน   

และปฏิบัติตามเง่ือนไขอื่นที่ศาลกําหนดดวยก็ได 

การดําเนินการตามวรรคสอง  ใหศาลส่ังไดตอเมื่อผูตองหานั้นยินยอมเขารับการอบรมและ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว 

เมื่ อผูตองหาได เข า รับการอบรมและปฏิบั ติตามเ ง่ือนไขที่ศาลกํ าหนดดังกลาวแลว 

สิทธินําคดีอาญามาฟองผูตองหานั้นเปนอันระงับไป 

มาตรา ๒๒ พนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ภายในพื้นที่ที่ กําหนดตามมาตรา   ๑๕   

อาจไดรับคาตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

พนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งผูใดเจ็บปวย  เสียชีวิต  ทุพพลภาพ  พิการ  หรือสูญเสียอวัยวะ  

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่  ใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นนอกเหนือจากที่มีกฎหมายกําหนด  ทั้งนี้  

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๓ บรรดาขอกําหนด  ประกาศ  คําส่ัง  หรือการกระทําตามหมวดนี้ไมอยูในบังคับ

ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

การดําเนินคดีใด ๆ  อันเนื่องมาจากขอกําหนด  ประกาศ  คําส่ัง  หรือการกระทําตามหมวดนี้  

ใหอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม  ทั้งนี้  ในกรณีที่ศาลจะตองพิจารณาเพื่อใชมาตรการหรือวิธีการ

ชั่วคราวกอนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา   แลวแตกรณี  ใหศาลเรียกเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงออกขอกําหนด  ประกาศ  
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หรือคําส่ัง  หรือกระทําการนั้น  มาเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง  รายงาน  หรือแสดงเหตุผลเพื่อประกอบ 

การพิจารณาสั่งใชมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวดังกลาวดวย 

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  พนักงาน  

ลูกจาง  และอัตรากําลังของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี   

ที่  ๒๐๕/๒๕๔๙  เร่ือง  การจัดต้ังกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม   

พ.ศ.  ๒๕๔๙  มาเปนของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๖ ใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  และกองบัญชาการผสมพลเรือน   

ตํารวจ  ทหาร  ที่จัดต้ังข้ึนตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๒๐๗/๒๕๔๙  เร่ือง  การบริหารราชการ 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เปนศูนยอํานวยการหรือหนวยงาน 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่จัดต้ังข้ึนตามมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคง 

จากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีหลากหลาย  มีความรุนแรง  รวดเร็ว  สามารถขยายตัวจนสงผลกระทบ 

เปนวงกวาง  และมีความสลับซับซอน  จนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต  กอใหเกิดความ

ไมสงบเรียบรอยในประเทศ  และเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน  ดังนั้น  เพ่ือใหสามารถปองกนั  

และระงับภัยท่ีเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที  จึงสมควรกําหนดใหมีหนวยปฏิบัติงานหลักเพื่อรับผิดชอบ 

ดําเนินการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร  ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติรวมกับ 

ทุกสวนราชการ  สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและรักษาความมั่นคง  รวมท้ัง

เสริมสรางความเขมแข็งในทองถ่ินของตน  เพ่ือปองกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแตในยามปกติ  และในยามที่เกิด

สถานการณอันเปนภัยตอความมั่นคงในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง  และกําหนดใหมีมาตรการและกลไกควบคุม 

การใชอํานาจเปนการเฉพาะตามระดับความรุนแรงของสถานการณ  เพ่ือใหสามารถแกไขสถานการณไดอยาง

มีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


