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ประกาศ
เรื่อง กําหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๑
แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศให้เขตพื้นที่อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อําเภอจะนะ
อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อําเภอเบตง จังหวัดยะลา และ
อําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอสุคิริน และอําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์
อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบ
ต่ อ ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร ลงวั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2563 ซึ่ ง มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่วัน ที่
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น
โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการแก้ไขเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยในมาตรา ๒๑ บัญญัติ
ให้ ใ นเขตพื้ น ที่ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ป ระกาศตามมาตรา ๑๕ คณะรั ฐ มนตรี มี อํ า นาจประกาศ
เพื่อกําหนดการกระทําที่เป็นความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ผู้กระทําความผิด
ตามความผิ ด ดั ง กล่ า วจะเข้ า รั บ การอบรมตามคํ า สั่ ง ของศาลแทนการดํ า เนิ นกระบวนการยุ ติ ธรรม
ทางอาญาปกติ ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสแก่ผู้กระทําความผิดนั้นกลับตัวเพื่อประโยชน์ต่อการรักษาความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักร
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ก ารกระทํ า ความผิ ด ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร
ภายในเขตพื้ น ที่ อํ า เภอแม่ ล าน จั ง หวั ด ปั ต ตานี อํ า เภอจะนะ อํ า เภอนาทวี อํ า เภอเทพา
และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อําเภอเบตง จังหวัดยะลา และอําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอสุคิริน
และอําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ดังต่อไปนี้ เป็นความผิดที่ต้องดําเนินการตามมาตรา ๒๑
(๑) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
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(ก) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๓
ถึงมาตรา ๑๑๘
(ข) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๙
มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๒๙
(ค) ความผิดเกีย่ วกับการก่อการร้าย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๕/๑ ถึงมาตรา ๑๓๕/๔
(ง) ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๖ ถึงมาตรา ๑๔๖
(จ) ความผิ ด เกี่ย วกับ ความสงบสุ ข ของประชาชน ตามที่ บั ญ ญัติไ ว้ใ นมาตรา ๒๐๙
ถึงมาตรา ๒๑๖
(ฉ) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๗
ถึงมาตรา ๒๓๙
(ช) ความผิดต่อชีวิต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๔
(ซ) ความผิดต่อร่างกาย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๓๐๐
(ฌ) ความผิดต่อเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๙ ถึงมาตรา ๓๒๑/๑
(ญ) ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓๔ ถึงมาตรา ๓๓๖ ทวิ
(ฎ) ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๓๓๗ ถึงมาตรา ๓๔๐ ตรี
(ฏ) ความผิดฐานรับของโจร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๕๗
(ฐ) ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๕๘ ถึงมาตรา ๓๖๑
(ฑ) ความผิดฐานบุกรุก ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๖๒ ถึงมาตรา ๓๖๖
(๒) ความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๓) ความผิด ตามพระราชบัญญัติอ าวุธปืน เครื่ องกระสุนปื น วั ต ถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
(๔) ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๕) ความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒ เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาว่ า ได้ ก ระทํ า ความผิ ด ตามความผิ ด ตามข้ อ ๑ กลั บ ใจเข้ า มอบตั ว
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ดําเนินการสอบสวนแล้วปรากฏว่าผู้ต้องหา
ได้กระทําไปเพราะหลงผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ให้ใช้มาตรา ๒๑ กับผู้ต้องหานัน้ ได้เฉพาะเมื่อปรากฏว่า
(๑) การกระทําความผิดนั้นกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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(๒) การกระทําความผิดนั้นเกิดภายในเขตพื้นที่อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อําเภอจะนะ
อํ า เภอนาทวี อํ า เภอเทพา และอํ า เภอสะบ้ า ย้ อ ย จั ง หวั ด สงขลา อํ า เภอเบตง จั ง หวั ด ยะลา
และอําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอสุคิริน และอําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ตามประกาศ เรื่อง พื้นที่
ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(๓) การเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาว่าได้กระทําความผิดกลับตัวจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

