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พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใ ชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การรักษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักร” หมายความวา การดําเนินการเพื่อปองกัน
ควบคุม แกไข และฟนฟูสถานการณใด ที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่
กอใหเกิดความไมสงบสุข ทําลาย หรือทําความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของประชาชนหรือ
ของรัฐ ใหกลับสูสภาวะปกติเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ
“คณะกรรมการ” หมายความว า คณะกรรมการอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐ วิสาหกิจ องคการมหาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นของรัฐ แตไมรวมถึงศาลและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงานของรัฐ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียกโดยยอวา
“กอ.รมน.” ขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
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กอ.รมน. มี ฐ านะเป น ส ว นราชการรู ป แบบเฉพาะอยู ภ ายใต ก ารบั ง คั บ บั ญ ชาขึ้ น ตรง
ตอนายกรัฐมนตรี โดยวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การจัดโครงสราง การแบงสวนงาน
และอํานาจหนาที่ของสวนงาน และอัตรากําลัง ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ให น ายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะหั ว หน า รั ฐ บาลเป น ผู อํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร เรียกโดยยอวา “ผอ.รมน.” เปน ผูบังคับบัญชาขา ราชการ พนักงาน และลูกจา ง
ใน กอ.รมน. และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน. โดยมีผูบัญชาการทหารบกเปน
รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ผูอํานวยการอาจแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการจากขาราชการในสังกัด กอ.รมน. หรือเจาหนาที่
ของรัฐอื่นไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงโครงสรางและการแบงสวนงานภายในของ กอ.รมน.
ใหเสนาธิการทหารบกเปนเลขาธิการ กอ.รมน. มีหนาที่รับผิดชอบงานอํานวยการและธุรการ
ของ กอ.รมน.
รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และเลขาธิการ กอ.รมน. มีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการ
พนักงาน และลูกจางใน กอ.รมน. รองจากผูอํานวยการและมีอํานาจหนาที่อื่น ตามที่ผูอํานวยการ
กําหนด
ใหผูอํานวยการมีอํานาจทํานิติกรรม ฟองคดี ถูกฟองคดี และดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดี
อันเกี่ยวเนื่องกับอํานาจหนาที่ของ กอ.รมน. ทั้งนี้ โดยกระทําในนามของสํานักนายกรัฐมนตรี
ในการปฏิบั ติหนา ที่แ ละการใชอํา นาจตามพระราชบัญญั ตินี้ ผูอํา นวยการจะมอบอํ านาจ
เปนหนังสือใหรองผูอํานวยการเปนผูปฏิบัติหรือใชอํานาจแทนก็ได
มาตรา ๖ ให กอ.รมน. เปน สว นราชการตามกฎหมายวา ดวยวิธีก ารงบประมาณและ
กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
มาตรา ๗ ให กอ.รมน. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน แนวโนม ของสถานการณที่อาจกอใหเกิดภัยคุกคาม
ดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
(๒) อํานวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่เสนอ
แผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนิน การตอคณะรัฐ มนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็น ชอบ
เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น
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(๓) อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม (๒) ในการนี้ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให
กอ.รมน. มีอํานาจในการกํากับการดําเนินการของหนวยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดดวยก็ได
(๔) เสริม สรางใหประชาชนตระหนักในหนาที่ที่ตองพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา และ
พระมหากษั ตริย สรา งความรัก ความสามัค คีของคนในชาติ รวมทั้งสงเสริ ม ใหประชาชนเขามามี
สว นร ว มในการปอ งกั น และแกไ ขป ญ หาต า ง ๆ ที่ ก ระทบต อ ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร
และความสงบเรียบรอยของสังคม
(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแหงชาติ
หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๘ นอกจากการมอบอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินแลว
บรรดาอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจให ผอ.รมน.ภาค
ผอ.รมน.จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นปฏิบัติแทนก็ได
มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของ กอ.รมน. ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหหนวยงานของรัฐ จัดสงเจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ใ น กอ.รมน.ตามที่ผูอํานวยการรองขอ
และใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลหรือองคกรอื่นที่มีอํานาจหนาที่ทํานองเดียวกันของหนวยงาน
ของรัฐนั้น จัดใหหนวยงานของรัฐที่จัดสงเจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ยัง กอ.รมน. มีอัตรากําลังแทน
ตามความจําเปนแตไมเกินจํานวนอัตรากําลังที่จัดสงไป
มาตรา ๑๐ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคณะหนึ่ง
ประกอบด ว ย นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมายเป น ประธาน
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหมและรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยเป น รองประธาน
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐ มนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัยการสูงสุด
เลขาธิ การสภาความมั่น คงแหง ชาติ ผู อํา นวยการสํ านั กข าวกรองแห งชาติ ผูอํ านวยการสํ านั ก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ผูบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด ผู บั ญชาการทหารบก ผู บั ญชาการทหารเรื อ ผูบั ญ ชาการทหารอากาศ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลางและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนกรรมการ
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และเลขาธิ ก าร กอ.รมน. เป น กรรมการและเลขานุ ก าร และให ผู อํ า นวยการแต ง ตั้ ง ข า ราชการ
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) ออกข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การงบประมาณ การเงิ น การคลั ง การพั ส ดุ แ ละการจั ด การ
ทรัพยสินของ กอ.รมน.
(๔) แตงตั้งคณะที่ปรึกษา กอ.รมน. โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในภาคสวน
ตาง ๆ อยางนอยใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือมีประสบการณดานรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
นิติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การคุม ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การแกไขปญหา
โดยสันติวิธี การรักษาความมั่น คงของรัฐ สื่อมวลชนและมีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหา
หรือปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น และใหคําปรึกษาตามที่คณะกรรมการหารือ
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
(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 ใหผูอํานวยการมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ
และลูกจางของกองทัพภาค รวมตลอดทั้งขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงานของรัฐที่อยูใน
เขตพื้นที่ใหมาปฏิบัติงานประจําหรือเปนครั้งคราวใน กอ.รมน.ภาค ไดตามที่ ผอ.รมน.ภาค เสนอ
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ผอ.รมน.ภาค เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาข า ราชการ พนั ก งาน และลู ก จ า งที่ ไ ด รั บ คํ า สั่ ง ให ม า
ปฏิบัติงานใน กอ.รมน.ภาค และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.ภาค
การจัดโครงสราง การแบงสวนงานและอํานาจหนาที่ อัตรากําลัง และการบริ ห ารงานของ
สวนงานภายใน กอ.รมน.ภาค ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนดตามขอเสนอของ ผอ.รมน. ภาค
ให กอ.รมน. และกองทัพภาคพิ จารณาใหการสนับ สนุน ดานบุคลากร งบประมาณและ
ทรั พย สิน ในการปฏิบั ติง านของ กอ.รมน.ภาค ตามที่ ผอ.รมน.ภาค รอ งขอ และให นํา ความ
ในมาตรา ๙ มาใชบังคับกับ กอ.รมน.ภาค ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนใ นการสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหรือปองกัน ภั ย
ที่จะเกิดขึ้น ผอ.รมน.ภาค อาจแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาคขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไมเกิ น หาสิบคนโดยแตงตั้งจากผูซึ่งเปน ที่ยอมรับนับถื อ
ของประชาชนในพื้ น ที่ ทุ ก ภาคส ว น มี ห น า ที่ ใ นการเสนอแนะการแก ไ ขป ญ หาหรื อ ป อ งกั น ภั ย
ที่จะเกิดขึ้น และใหคําปรึกษาตามที่ ผอ.รมน.ภาค รองขอ
มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการสนับสนุน ชวยเหลือ และปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของ
กอ.รมน.ภาค ตามมาตรา ๑๑ ผอ.รมน.ภาค โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
และผูอํานวยการจะตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เรียกโดยยอวา “กอ.รมน.จังหวัด”
ขึ้นในจังหวัดที่อยูในเขตของกองทัพภาคเปนหนวยงานขึ้น ตรงตอ กอ.รมน.ภาค ก็ได โดยมีหนาที่
รับ ผิ ด ชอบและสนั บสนุ น การรั ก ษาความมั่ น คงภายในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของจั ง หวั ด นั้ น ตามที่
ผูอํานวยการมอบหมาย และใหผูวาราชการจังหวัดเปน ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
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 เพื่อประโยชนใ นการสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหรือปองกัน ภั ย
ที่จะเกิ ดขึ้ น ผอ.รมน.จั งหวั ด อาจแต งตั้ง คณะกรรมการที่ ปรึ กษา กอ.รมน.จั งหวั ดขึ้ น คณะหนึ่ ง
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไมเกิน สามสิบคนโดยแตงตั้งจากผูซึ่งเปน ที่
ยอมรับนับถือของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคสวน มีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหาหรือปองกันภัย
ที่จะเกิดขึ้น และใหคําปรึกษาตามที่ ผอ.รมน.จังหวัด รองขอ
หมวด ๒
ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแตยัง
ไมมีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน และเหตุการณนั้นมีแ นวโนม ที่จะมีอยูตอไปเปน เวลานานทั้งอยูใ นอํานาจหนาที่หรือความ
รับผิดชอบในการแกไขปญหาของหนวยงานของรัฐหลายหนวยคณะรัฐ มนตรีจะมีม ติม อบหมายให
กอ.รมน. เปนผูรับผิดชอบในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณ
ที่ ก ระทบต อ ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รนั้ น ภายในพื้ น ที่ แ ละระยะเวลาที่ กํ า หนดได ทั้ ง นี้
ใหประกาศใหทราบโดยทั่วไป
ในกรณีที่เหตุการณตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลงหรือสามารถดําเนินการแกไขไดตามอํานาจหนาที่
ของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามปกติ ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใหอํานาจหนาที่ของ กอ.รมน.
ที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง และใหนายกรัฐมนตรีรายงานผลตอสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาทราบโดยเร็ว
มาตรา ๑๖ ในการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา ๑๕ ให กอ.รมน. มีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ดวย
(๑) ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา ๑๕
(๒) จัดทําแผนการดําเนินการตาม (๑) เสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ
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(๓) กํากับ ติดตาม และเรงรัดหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหดําเนินการ
หรือบูรณาการในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนตาม (๒)
(๔) สั่งใหเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมวาจะเปน ภัยตอความมั่น คงภายในราชอาณาจักร
หรือเปนอุปสรรคตอการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกจากพื้นที่ที่กําหนด
ในการจัดทําแผนตาม (๒) ให กอ.รมน. ประชุมหารือกับสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดวย และในการนี้ใหจัดทําแผนเผชิญเหตุในแตละสถานการณที่คาดวา
จะเกิดขึ้น
ในกรณีที่มีคําสั่งตาม (๔) แลว ให กอ.รมน. แจงใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนนั้
สังกัดทราบพรอมดวยเหตุผล และใหเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดรับคําสั่งใหออกจากพื้นที่นั้นไปรายงานตัว
ยังหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดโดยเร็ว ในการนี้ใ หหนวยงานของรัฐเจาสังกัดดําเนินการออกคําสั่งให
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากตําแหนงหนาที่ หรือพนจากการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ตามที่กําหนดไวใน
คําสั่งดังกลาว
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ถามีความจําเปนที่ กอ.รมน.
ตองใชอํานาจหรือหนาที่ตามกฎหมายใดที่อยูในอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐใด
ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงใด ๆ ใน กอ.รมน.เปนเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่
ตามกฎหมายนั้น หรือมีมติใหหนวยงานของรัฐนั้นมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ในเรื่องดังกลาว ให กอ.รมน. ดําเนินการแทนหรือมีอํานาจดําเนินการดวยภายในพื้นที่และระยะเวลา
ที่กําหนด ทั้งนี้ ตองกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใชอํานาจนั้นไวดวย
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณที่กระทบตอความ
มั่น คงภายในราชอาณาจัก รใหเ ป น ไปตามอํ า นาจหน า ที่ใ นมาตรา ๑๖ ในเขตพื้ น ที่ ใ ดพื้น ที่ ห นึ่ ง
ใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจจัดตั้งศูนยอํานวยการหรือหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นเพื่อปฏิบัติภารกิจอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางเปนการเฉพาะก็ได
โครงสราง อัตรากําลัง การบริหารจัดการ อํานาจหนาที่ การกํ ากั บติ ดตามหรือ บัง คับ บัญ ชา
ศูนยอํานวยการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใหนําความในมาตรา ๙
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มาใชบังคับกับศูนยหรือหนวยงานตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม โดยใหอํานาจของผูอํานวยการเปน
อํานาจของผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานนั้น
มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชนในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทา
เหตุการณภายในพื้นที่ตามมาตรา ๑๕ ใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกขอกําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ใหเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติการหรืองดเวนการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
(๒) หา มเข า หรื อ ให อ อกจากบริ เวณพื้ น ที่ อาคาร หรื อ สถานที่ ที่ กํ าหนดในหว งเวลาที่
ปฏิบัติการ เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับการยกเวน
(๓) หามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด
(๔) หามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน
(๕) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ หรือกําหนดเงื่อนไขการใชเสนทาง
คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ
(๖) ใหบุคคลปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน
ขอกําหนดตามวรรคหนึ่งจะกําหนดหลักเกณฑ เงื่อ นเวลาหรื อเงื่ อนไขที่ กํา หนดไว ดวยก็ไ ด
ทั้งนี้ การกําหนดดังกลาวตองไมกอความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุ
มาตรา ๑๙ ในการดําเนิน การตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๖ (๑) ใหผูอํานวยการและ
พนักงานเจาหนาที่ที่ ผูอํา นวยการมอบหมาย เปน พนั กงานฝา ยปกครองหรือ ตํารวจชั้น ผูใ หญแ ละ
รวมเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๐ ในการใชอาํ นาจของ กอ.รมน. ตามมาตรา ๑๖ (๑) ถากอใหเกิดความเสียหาย
แก ประชาชนผูสุ จริ ต ให กอ.รมน. จัด ใหผู นั้น ได รั บการชดเชยคา เสี ยหายตามควรแก กรณีต าม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๑ ภายในเขตพื้น ที่ที่คณะรัฐ มนตรีมีมติให กอ.รมน. ดําเนินการตามมาตรา ๑๕
หากปรากฏวาผูใดตองหาวาไดกระทําความผิดอันมีผลกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด แตกลับใจเขามอบตัวตอพนักงานเจาหนาที่หรือเปนกรณีที่พนักงานสอบสวน
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ไดดําเนินการสอบสวนแลวปรากฏวาผูนั้นไดกระทําไปเพราะหลงผิดหรือรูเทาไมถึงการณและการเปด
โอกาสให ผู นั้น กลับ ตัว จะเป น ประโยชน ตอ การรั กษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั กร ในการนี้
ใหพ นักงานสอบสวนสง สํา นวนการสอบสวนของผู ตอ งหานั้น พรอมทั้ง ความเห็น ของพนัก งาน
สอบสวนไปใหผูอํานวยการ
ในกรณี ที่ ผู อํา นวยการเห็ น ด วยกั บความเห็ น ของพนัก งานสอบสวนให ส ง สํา นวนพร อ ม
ความเห็นของผูอํานวยการใหพนักงานอัยการเพื่อยื่นคํารองตอศาล หากเห็นสมควรศาลอาจสั่งใหสง
ผูต อ งหานั้ น ให ผูอํ า นวยการเพื่อ เข า รับ การอบรม ณ สถานที่ ที่ กํ าหนดเปน เวลาไม เ กิ น หกเดื อ น
และปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่ศาลกําหนดดวยก็ได
การดําเนิน การตามวรรคสอง ใหศ าลสั่งไดตอเมื่อผูตองหานั้นยิน ยอมเขารับการอบรมและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว
เมื่ อ ผู ต อ งหาได เ ข า รั บ การอบรมและปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ศ าลกํ า หนดดั ง กล า วแล ว
สิทธินําคดีอาญามาฟองผูตองหานั้นเปนอันระงับไป
มาตรา ๒๒ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ภ ายในพื้ น ที่ ที่ กํ า หนดตามมาตรา ๑๕
อาจไดรับคาตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
พนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งผูใดเจ็บปวย เสียชีวิต ทุพพลภาพ พิการ หรือสูญเสียอวัยวะ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ ใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นนอกเหนือจากที่มีกฎหมายกําหนด ทั้งนี้
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๓ บรรดาขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามหมวดนี้ไมอยูในบังคับ
ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
การดําเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามหมวดนี้
ใหอยูใ นอํานาจของศาลยุ ติธรรม ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ศ าลจะตองพิจารณาเพื่ อ ใชมาตรการหรือวิธีการ
ชั่วคราวกอนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา แลวแตกรณี ใหศาลเรียกเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งออกขอกําหนด ประกาศ
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หรือคํ าสั่ง หรือกระทํ าการนั้น มาเพื่ อชี้แ จงข อเท็จ จริง รายงาน หรื อแสดงเหตุผ ลเพื่ อประกอบ
การพิจารณาสั่งใชมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวดังกลาวดวย
หมวด ๓
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๒๔ ผูใ ดฝาฝน ขอกําหนดที่ออกตามมาตรา ๑๘ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๕ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ขาราชการ พนักงาน
ลูกจาง และอัตรากําลังของกองอํานวยการรักษาความมั่น คงภายในตามคําสั่งสํานักนายกรัฐ มนตรี
ที่ ๒๐๕/๒๕๔๙ เรื่อง การจั ดตั้ง กองอํ านวยการรัก ษาความมั่ น คงภายใน ลงวั น ที่ ๓๐ ตุ ลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ มาเปนของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ ใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต และกองบัญชาการผสมพลเรือน
ตํารวจ ทหาร ที่จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ เรื่อง การบริหารราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ลงวัน ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนศูนยอํานวยการหรือหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคง
จากบุ ค คลหรื อกลุ มบุ ค คลที่มี หลากหลาย มีค วามรุน แรง รวดเร็ ว สามารถขยายตั ว จนสง ผลกระทบ
เปนวงกวาง และมีความสลับซับซอน จนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต กอใหเกิดความ
ไมสงบเรียบรอยในประเทศ และเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน ดังนั้น เพื่อใหสามารถปองกัน
และระงับ ภั ย ที่ เ กิด ขึ้ น ไดอ ย า งทั น ท ว งที จึ ง สมควรกํ า หนดให มี หน ว ยปฏิ บัติ ง านหลั ก เพื่ อ รับ ผิ ด ชอบ
ดํ า เนิ น การรั ก ษาความมั่ น คงในราชอาณาจั ก ร ตลอดจนบู ร ณาการและประสานการปฏิ บั ติ ร ว มกั บ
ทุก ส ว นราชการ สง เสริ มใหประชาชนเข ามามีส ว นรว มในการปอ งกั น และรั ก ษาความมั่ น คง รวมทั้ ง
เสริมสรางความเขมแข็งในทองถิ่นของตน เพื่อปองกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแตในยามปกติ และในยามที่เกิด
สถานการณอัน เปน ภัย ตอความมั่นคงในพื้น ที่ใดพื้นที่หนึ่ง และกําหนดใหมีมาตรการและกลไกควบคุม
การใชอํานาจเปนการเฉพาะตามระดับความรุนแรงของสถานการณ เพื่อใหสามารถแกไขสถานการณไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

