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ประกาศ
เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ตามที่ได้มีประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขต
พื้นที่อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
มอบหมายให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีอํานาจดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต
อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรื อ ฟื้ น ฟู ห รื อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในเขตท้ อ งที่ ที่ มี ก ารประกาศพื้ น ที่ แ ละห้ ว งเวลาปรากฏเหตุ ก ารณ์
อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้
๑. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙
๔. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓
๕. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
๖. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
๗. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕
๘. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙
๙. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๐. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๑. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๒. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
๑๔. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๕. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๘. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
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๑๙. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๐. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. ๒๔๙๐
๒๑. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๒. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๓. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๔. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๕. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
๒๖. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
๒๗. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
๒๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๙. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๓๐. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสมาคมและมูลนิธิ
๓๑. ประมวลกฎหมายอาญา
๓๒. ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา เฉพาะบทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การใช้ อํ า นาจ
สืบสวนและสอบสวน และการใช้อํานาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ
ทั้งนี้ ให้รวมถึงกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวข้างต้นด้วย
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้มีอํ านาจดําเนินการโดยให้ถื อเสมือนเป็ นเจ้าพนักงานหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจตาม
กฎหมายนั้น โดยการใช้กฎหมายดังกล่าว ให้ดําเนินการเท่าที่จําเป็นและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ ในการนี้ การดําเนินการตามกฎหมายดังกล่าว มิได้เป็นการทําให้การบังคับ
ใช้กฎหมายของผู้รับผิดชอบเดิมหมดไป ซึ่งยังครอบคลุมหน้าที่ตามปกติ
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

