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พระราชบัญญัติ 
การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให+ไว+ ณ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ0 พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป1นป2ที่ ๖๓ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล+าฯ 

ให+ประกาศว9า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรมีกฎหมายว9าด+วยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ 
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให+กระทําได+โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ ให+ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว+โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห9งชาติ ดังต9อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว9า “พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให+ใช+บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต+นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร”๒ หมายความว9า การดําเนินการเพ่ือ

ปEองกัน ควบคุม แก+ไข และฟGHนฟูสถานการณ0ใดท่ีเป1นภัยหรืออาจเป1นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ9ม
บุคคลท่ีก9อให+เกิดความไม9สงบสุข ทําลาย หรือทําความเสียหายต9อชีวิต ร9างกาย หรือทรัพย0สินของ
ประชาชนหรือของรัฐ รวมถึงในกรณีท่ีเกิดหรือคาดว9าจะเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว9าด+วยการ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๙ ก/หน+า ๓๓/๒๗ กุมภาพันธ0 ๒๕๕๑ 
๒ บทนิยามคําว9า “การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร” ในมาตรา ๓ แก+ไขเพ่ิมเติมโดย

คําสั่งหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๕๑/๒๕๖๐ เร่ือง การแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยการรักษาความ
ม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
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ปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให+กลับสู9สภาวะปกติเพ่ือให+เกิดความสงบเรียบร+อยของประชาชน 
หรือความม่ันคงของรัฐ 

“คณะกรรมการ” หมายความว9า คณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร 

“ผู+อํานวยการ” หมายความว9า ผู+อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
“หน9วยงานของรัฐ” หมายความว9า ส9วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค0การมหาชน 

องค0กรปกครองส9วนท+องถ่ิน และหน9วยงานอ่ืนของรัฐ แต9ไม9รวมถึงศาลและองค0กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 

“เจ+าหน+าท่ีของรัฐ” หมายความว9า ข+าราชการ พนักงาน และลูกจ+างของหน9วยงาน
ของรัฐ 

“พนักงานเจ+าหน+าท่ี” หมายความว9า ผู+ซึ่งผู+อํานวยการแต9งต้ังให+ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“ผู+ว9าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผู+ว9าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๔  ให+นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมวด ๑ 
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

   
 

มาตรา ๕  ให+จัดต้ังกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เรียกโดย
ย9อว9า “กอ.รมน.” ข้ึนในสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน+าท่ีและรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาความ
ม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

กอ.รมน. มีฐานะเป1นส9วนราชการรูปแบบเฉพาะอยู9ภายใต+การบังคับบัญชาข้ึนตรง
ต9อนายกรัฐมนตรี โดยวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การจัดโครงสร+าง การแบ9งส9วนงาน
และอํานาจหน+าท่ีของส9วนงาน และอัตรากําลัง ให+เป1นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ให+นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน+ารัฐบาลเป1นผู+อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร เรียกโดยย9อว9า “ผอ.รมน.” เป1นผู+บังคับบัญชาข+าราชการ พนักงาน และลูกจ+างใน กอ.
รมน. และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน. โดยมีผู+บัญชาการทหารบกเป1นรอง
ผู+อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

ผู+อํานวยการอาจแต9งต้ังผู+ช9วยผู+อํานวยการจากข+าราชการในสังกัด กอ.รมน. หรือ
เจ+าหน+าที่ของรัฐอื่นได+ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงโครงสร+างและการแบ9งส9วนงานภายในของ 
กอ.รมน. 

ให+เสนาธิการทหารบกเป1นเลขาธิการ กอ.รมน. มีหน+าท่ีรับผิดชอบงานอํานวยการ
และธุรการของ กอ.รมน. 
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รองผู+อํานวยการ ผู+ช9วยผู+อํานวยการ และเลขาธิการ กอ.รมน. มีอํานาจบังคับบัญชา
ข+าราชการ พนักงาน และลูกจ+างใน กอ.รมน. รองจากผู+อํานวยการและมีอํานาจหน+าท่ีอ่ืนตามท่ี
ผู+อํานวยการกําหนด 

ให+ผู+อํานวยการมีอํานาจทํานิติกรรม ฟEองคดี ถูกฟEองคดี และดําเนินการท้ังปวง
เก่ียวกับคดีอันเก่ียวเน่ืองกับอํานาจหน+าท่ีของ กอ.รมน.  ท้ังน้ี โดยกระทําในนามของสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

ในการปฏิบัติหน+าท่ีและการใช+อํานาจตามพระราชบัญญัติน้ี ผู+อํานวยการจะมอบ
อํานาจเป1นหนังสือให+รองผู+อํานวยการเป1นผู+ปฏิบัติหรือใช+อํานาจแทนก็ได+ 

 
มาตรา ๖  ให+ กอ.รมน. เป1นส9วนราชการตามกฎหมายว9าด+วยวิธีการงบประมาณ

และกฎหมายว9าด+วยเงินคงคลัง 
 
มาตรา ๗  ให+ กอ.รมน. มีอํานาจหน+าท่ี ดังต9อไปน้ี 
(๑)๓ ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงาน และประเมินแนวโน+มของสถานการณ0ท้ัง

ภายในและนอกราชอาณาจักร ท่ีอาจก9อให+เกิดภัยคุกคามด+านความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และ
รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาดําเนินการต9อไป 

(๒)๔ อํานวยการในการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ในการน้ี ให+มีอํานาจ
หน+าท่ีเสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการต9อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให+ความ
เห็นชอบโดยแผนและแนวทางน้ันต+องคํานึงถึงความสอดคล+องกับแผนการปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห9งชาติตามกฎหมายว9าด+วยการปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ท้ังน้ี ให+สํานักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณให+เป1นไปตามแผนและแนวทางน้ันด+วย 

เม่ือคณะรัฐมนตรีให+ความเห็นชอบแผนและแนวทางตามวรรคหน่ึงแล+ว ให+
หน9วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข+องจัดทําแผนงานและโครงการเพ่ือปฏิบัติให+สอดคล+องกับแผนและแนวทาง
ดังกล9าว 

(๓) อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน9วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข+อง
ในการดําเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม (๒) ในการน้ี คณะรัฐมนตรีจะ
มอบหมายให+ กอ.รมน. มีอํานาจในการกํากับการดําเนินการของหน9วยงานของรัฐตามท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนดด+วยก็ได+ 

(๔) เสริมสร+างให+ประชาชนตระหนักในหน+าท่ีท่ีต+องพิทักษ0รักษาไว+ซึ่งชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย0 สร+างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมท้ังส9งเสริมให+ประชาชนเข+ามามี
ส9วนร9วมในการปEองกัน และแก+ไขป5ญหาต9าง ๆ ท่ีกระทบต9อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและ
ความสงบเรียบร+อยของสังคม 

(๕) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี สภาความม่ันคง
แห9งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
                                                 

๓ มาตรา ๗ (๑) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๕๑/๒๕๖๐ 
เร่ือง การแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

๔ มาตรา ๗ (๒) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๕๑/๒๕๖๐ 
เร่ือง การแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๘  นอกจากการมอบอํานาจตามกฎหมายว9าด+วยระเบียบบริหารราชการ

แผ9นดินแล+วบรรดาอํานาจหน+าท่ีของผู+อํานวยการตามพระราชบัญญัติน้ี ผู+อํานวยการจะมอบอํานาจให+ 
ผอ.รมน.ภาค ผอ.รมน.จังหวัด หรือผู+อํานวยการศูนย0หรือหัวหน+าหน9วยงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนปฏิบัติ
แทนก็ได+ 

 
มาตรา ๙๕  เพ่ือประโยชน0ในการปฏิบัติการตามอํานาจหน+าท่ีของ กอ.รมน. ตาม

พระราชบัญญัติน้ี ให+หน9วยงานของรัฐจัดส9งเจ+าหน+าท่ีของรัฐไปปฏิบัติหน+าท่ีใน กอ.รมน. ตามท่ี
ผู+อํานวยการร+องขอและให+องค0กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค0กรอ่ืนท่ีมีอํานาจหน+าท่ีทํานอง
เดียวกันของหน9วยงานของรัฐนั้นจัดให+หน9วยงานของรัฐที่จัดส9งเจ+าหน+าที่ของรัฐไปปฏิบัติหน+าที่ยัง 
กอ.รมน. มีอัตรากําลังแทนตามความจําเป1นแต9ไม9เกินจํานวนอัตรากําลังท่ีจัดส9งไป โดยการจัด
อัตรากําลังแทนดังกล9าวอาจจัดเป1นรายอัตราหรือเป1นหน9วยก็ได+ 

ให+เจ+าหน+าท่ีของรัฐท่ีได+รับคําสั่งให+ไปปฏิบัติหน+าท่ีใน กอ.รมน. ตามวรรคหน่ึง มีสิทธิ
ได+รับเงินประจําตําแหน9งในอัตราท่ีได+รับอยู9เดิมต9อไป สําหรับสิทธิประโยชน0อ่ืนให+เป1นไปตามกฎหมาย
ว9าด+วยการน้ัน 

 
มาตรา ๑๐๖  ให+มีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร

คณะหน่ึงประกอบด+วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป1นประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีว9าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว9าการกระทรวงมหาดไทยเป1นรองประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีว9าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว9าการกระทรวงยุติธรรม 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต9างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัยการสูงสุด 
เลขาธิการสภาความม่ันคงแห9งชาติ ผู+อํานวยการสํานักข9าวกรองแห9งชาติ ผู+อํานวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข+าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ผู+บัญชาการทหารสูงสุด ผู+บัญชาการทหารบก ผู+บัญชาการทหารเรือ ผู+บัญชาการทหาร
อากาศ ผู+บัญชาการตํารวจแห9งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป1นกรรมการ และเลขาธิการ กอ.รมน. เป1นกรรมการและ
เลขานุการ และให+ผู+อํานวยการแต9งต้ังข+าราชการใน กอ.รมน. เป1นผู+ช9วยเลขานุการไม9เกินสองคน 

ให+คณะกรรมการมีอํานาจหน+าที่กํากับ ให+คําปรึกษาและเสนอแนะต9อ กอ.รมน. 
ในการปฏิบัติงานในอํานาจหน+าท่ีของ กอ.รมน. รวมตลอดท้ังอํานาจหน+าท่ี ดังต9อไปน้ี 

(๑) วางระเบียบเก่ียวกับการอํานวยการและประสานงานกับหน9วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวข+องในการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค กอ.รมน. 
จังหวัด คณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค และคณะกรรมการอํานวยการรักษา
ความม่ันคงภายในจังหวัด 
                                                 

๕ มาตรา ๙ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๕๑/๒๕๖๐ เร่ือง 
การแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

๖ มาตรา ๑๐ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๕๑/๒๕๖๐ เร่ือง 
การแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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(๓) ออกข+อบังคับเก่ียวกับการงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุและการจัดการ
ทรัพย0สินของ กอ.รมน. 

(๔) แต9งต้ังคณะท่ีปรึกษา กอ.รมน. โดยคํานึงถึงการมีส9วนร9วมของประชาชนในภาค
ส9วนต9าง ๆ อย9างน+อยให+ประกอบด+วยผู+ทรงคุณวุฒิหรือมีประสบการณ0ด+านรัฐศาสตร0 รัฐประศาสน
ศาสตร0 นิติศาสตร0 วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี การคุ+มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การแก+ไข
ป5ญหาโดยสันติวิธี การรักษาความม่ันคงของรัฐ สื่อมวลชนและมีหน+าท่ีในการเสนอแนะการแก+ไข
ป5ญหาหรือปEองกันภัยท่ีจะเกิดข้ึน และให+คําปรึกษาตามท่ีคณะกรรมการหารือ 

(๕) แต9งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติหน+าท่ีตามท่ีได+ รับ
มอบหมาย 

(๖) ปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว+ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
 
มาตรา ๑๑  เม่ือมีกรณีจําเป1นในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรใน

พ้ืนท่ีของกองทัพภาคใด คณะกรรมการโดยคําเสนอแนะของผู+อํานวยการจะมีมติให+กองทัพภาคน้ันจัด
ให+มีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค เรียกโดยย9อว9า “กอ.รมน.ภาค” ก็ได+ 

ให+ กอ.รมน.ภาค เป1นหน9วยงานข้ึนตรงต9อ กอ.รมน. โดยมีแม9ทัพภาคเป1น
ผู+อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค เรียกโดยย9อว9า “ผอ.รมน.ภาค” มีหน+าท่ีรับผิดชอบและ
สนับสนุนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกองทัพภาคตามท่ี
ผู+อํานวยการมอบหมาย 

เพ่ือประโยชน0ในการปฏิบัติหน+าท่ีของ กอ.รมน.ภาค ให+ผู+อํานวยการมีอํานาจแต9งต้ัง
ข+าราชการและลูกจ+างของกองทัพภาค รวมตลอดท้ังข+าราชการ พนักงาน และลูกจ+างของหน9วยงาน
ของรัฐท่ีอยู9ในเขตพ้ืนท่ีให+มาปฏิบัติงานประจําหรือเป1นคร้ังคราวใน กอ.รมน.ภาค ได+ตามท่ี ผอ.รมน.
ภาค เสนอ 

ผอ.รมน.ภาค เป1นผู+บังคับบัญชาข+าราชการ พนักงาน และลูกจ+างท่ีได+รับคําสั่งให+มา
ปฏิบัติงานใน กอ.รมน.ภาค และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.ภาค 

การจัดโครงสร+าง การแบ9งส9วนงานและอํานาจหน+าท่ี อัตรากําลัง และการ
บริหารงานของส9วนงานภายใน กอ.รมน.ภาค ให+เป1นไปตามท่ีผู+อํานวยการกําหนดตามข+อเสนอของ 
ผอ.รมน. ภาค 

ให+ กอ.รมน. และกองทัพภาคพิจารณาให+การสนับสนุนด+านบุคลากร งบประมาณ
และทรัพย0สิน ในการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค ตามท่ี ผอ.รมน.ภาค ร+องขอ และให+นําความใน
มาตรา ๙ มาใช+บังคับกับ กอ.รมน.ภาค ด+วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑/๑๗  ในกรณีท่ีมีการจัดให+มี กอ.รมน. ภาค ตามมาตรา ๑๑ ให+ กอ.รมน. 

ภาค แต9ละแห9งมีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาคประกอบด+วย ผอ.รมน.ภาค 
เป1นประธานกรรมการ อธิบดีอัยการภาคท่ีอยู9ในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีอาวุโสสูงสุด แม9ทัพน+อย ผู+บัญชาการ
ตํารวจภูธรภาคท่ีอยู9ในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีอาวุโสสูงสุด และผู+แทนกระทรวงมหาดไทย เป1นรองประธาน
กรรมการ ผู+ว9าราชการจังหวัดท่ีอยู9ในเขตพ้ืนท่ี อธิบดีอัยการภาคท่ีอยู9ในเขตพ้ืนท่ี ผู+อํานวยการศูนย0
                                                 

๗ มาตรา ๑๑/๑ เพ่ิมโดยคําสั่งหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๕๑/๒๕๖๐ เร่ือง การ
แก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ปEองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตท่ีอยู9ในเขตพ้ืนท่ี ผู+อํานวยการสํานักงานปEองกันและปราบปราม
ยาเสพติดภาคท่ีอยู9ในเขตพ้ืนท่ี ผู+บัญชาการตํารวจภูธรภาคท่ีอยู9ในเขตพ้ืนท่ี หัวหน+าสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงในระดับพ้ืนท่ี หัวหน+าส9วนราชการอ่ืนท่ีอยู9ในเขตพ้ืนท่ี
ซึ่ง ผอ.รมน.ภาค แต9งต้ังจํานวนไม9เกินสิบห+าคน และผู+ทรงคุณวุฒิซึ่ง ผอ.รมน.ภาค แต9งต้ังจํานวนไม9เกิน
ห+าคน เป1นกรรมการ 

ให+เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค เป1นกรรมการและ
เลขานุการ 

 
มาตรา ๑๑/๒๘  คณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค มีอํานาจ

หน+าท่ีดังต9อไปน้ี 
(๑) อํานวยการ บูรณาการ และประเมินผลการดําเนินงานการรักษาความม่ันคง

ภายในภาค 
(๒) นํานโยบายของรัฐบาล และนโยบายในการปฏิบัติงานของผู+อํานวยการไปสู9การ

ปฏิบัติโดยกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสม สอดคล+องกับสถานการณ0ในพ้ืนท่ี 
(๓) บูรณาการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน9วยงานของรัฐท่ีอยู9ในเขต

พ้ืนท่ีให+เป1นไปตามแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และยุทธศาสตร0การพัฒนาเพ่ือเสริม
ความม่ันคงของชาติ 

(๔) ให+คําแนะนํา ข+อเสนอแนะ การปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

(๕) แต9งต้ังอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติหน+าท่ีตามท่ีได+รับมอบหมาย 
(๖) มีหน+าท่ีอ่ืนตามท่ีได+รับมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๒  เพ่ือประโยชน0ในการสร+างการมีส9วนร9วมในการแก+ไขป5ญหาหรือปEองกัน

ภัยท่ีจะเกิดข้ึน ผอ.รมน.ภาค อาจแต9งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา กอ.รมน.ภาคข้ึนคณะหน่ึง 
ประกอบด+วยประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไม9เกินห+าสิบคนโดยแต9งต้ังจากผู+ซึ่งเป1นท่ี
ยอมรับนับถือของประชาชนในพ้ืนท่ีทุกภาคส9วน มีหน+าท่ีในการเสนอแนะการแก+ไขป5ญหาหรือปEองกัน
ภัยท่ีจะเกิดข้ึน และให+คําปรึกษาตามท่ี ผอ.รมน.ภาค ร+องขอ 

 
มาตรา ๑๓  เพ่ือประโยชน0ในการสนับสนุน ช9วยเหลือ และปฏิบัติการตามอํานาจ

หน+าท่ีของ กอ.รมน.ภาค ตามมาตรา ๑๑ ผอ.รมน.ภาค โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว9าการ
กระทรวงมหาดไทยและผู+อํานวยการจะต้ังกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด เรียกโดย
ย9อว9า “กอ.รมน.จังหวัด” ข้ึนในจังหวัดท่ีอยู9ในเขตของกองทัพภาคเป1นหน9วยงานข้ึนตรงต9อ กอ.รมน.
ภาค ก็ได+ โดยมีหน+าท่ีรับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความม่ันคงภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
จังหวัดน้ันตามท่ีผู+อํานวยการมอบหมาย และให+ผู+ว9าราชการจังหวัดเป1นผู+อํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดเรียกโดยย9อว9า “ผอ.รมน.จังหวัด” เป1นผู+บังคับบัญชาข+าราชการ พนักงาน และลูกจ+าง 
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัด 
                                                 

๘ มาตรา ๑๑/๒ เพ่ิมโดยคําสั่งหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๕๑/๒๕๖๐ เร่ือง การ
แก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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การจัดโครงสร+าง การแบ9งส9วนงานและอํานาจหน+าท่ี อัตรากําลัง และการ
บริหารงานของส9วนงานภายใน กอ.รมน.จังหวัด ให+เป1นไปตามท่ีผู+อํานวยการกําหนด 

ให+ กอ.รมน. และจังหวัดพิจารณาให+การสนับสนุนด+านบุคลากร งบประมาณและ
ทรัพย0สินในการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ตามท่ี ผอ.รมน.จังหวัด ร+องขอ และให+นําความใน
มาตรา ๙ มาใช+บังคับกับ กอ.รมน.จังหวัด ด+วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓/๑๙  ในกรณีท่ีมีการต้ัง กอ.รมน. จังหวัด ตามมาตรา ๑๓ ให+ กอ.รมน. 

จังหวัดแต9ละแห9ง มีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดประกอบด+วย ผอ.รมน. 
จังหวัด เป1นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเป1นหัวหน+าท่ีทําการอัยการจังหวัด รองผู+ว9าราชการ
จังหวัด ซึ่งผู+ว9าราชการจังหวัดมอบหมาย รองผู+อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดฝVายทหาร 
และผู+บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เป1นรองประธานกรรมการ หัวหน+าสํานักงานจังหวัด หัวหน+า
สํานักงานปEองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ท+องถ่ินจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู+แทน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย0ซึ่งประจําอยู9ในจังหวัด ผู+แทนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ0ซึ่งประจําอยู9ในจังหวัด ผู+แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมซึ่งประจําอยู9
ในจังหวัด ผู+แทนกระทรวงพลังงานซึ่งประจําอยู9ในจังหวัด ผู+แทนกระทรวงพาณิชย0ซึ่งประจําอยู9ใน
จังหวัด ผู+แทนกระทรวงแรงงานซึ่งประจําอยู9ในจังหวัด ผู+แทนกระทรวงศึกษาธิการซึ่งประจําอยู9ใน
จังหวัด ผู+แทนกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยู9ในจังหวัด ผู+แทนมณฑลทหารบกท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี
จังหวัด หัวหน+าส9วนราชการอ่ืนซึ่ง ผอ.รมน. จังหวัด แต9งต้ังจํานวนไม9เกินสิบห+าคน และผู+ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งผอ.รมน. จังหวัด แต9งต้ังจํานวนไม9เกินห+าคน เป1นกรรมการ 

ให+ปลัดจังหวัดเป1นกรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรา ๑๓/๒๑๐  คณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด มี

อํานาจหน+าท่ี ดังต9อไปน้ี 
(๑) อํานวยการ บูรณาการ และประเมินผลการดําเนินงานรักษาความม่ันคงภายใน

จังหวัด 
(๒) กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด และพิจารณา

ให+ความเห็นชอบแผนรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดและแผนงานโครงการด+านอ่ืน ๆ อาทิ ด+านการ
รักษาความสงบ เรียบร+อย ด+านเศรษฐกิจและสังคมของทุกส9วนราชการในจังหวัดท่ีเช่ือมโยงกับความ
ม่ันคงภายในจังหวัด 

(๓) กําหนดแนวทางหรือมาตรการในการปEองกันและแก+ไขป5ญหาเก่ียวกับความ
ม่ันคงภายในจังหวัดเพ่ือเสนอต9อผู+อํานวยการพิจารณา 

(๔) พิจารณาให+ความเห็นต9อการดําเนินการตามแผนงานโครงการของทุกภาคส9วนท่ี
มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต9อความม่ันคงภายในจังหวัด โดยเสนอให+หน9วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวข+องรับไปประกอบการพิจารณา 
                                                 

๙ มาตรา ๑๓/๑ เพ่ิมโดยคําสั่งหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๕๑/๒๕๖๐ เร่ือง การ
แก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

๑๐ มาตรา ๑๓/๒ เพ่ิมโดยคําสั่งหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๕๑/๒๕๖๐ เร่ือง การ
แก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๕) ให+คําปรึกษาแนะนําหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน+าท่ีรักษาความม่ันคงภายใน
จังหวัด 

(๖) แต9งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติหน+าท่ีตามท่ีได+ รับ
มอบหมาย 

(๗) เชิญเจ+าหน+าท่ีของรัฐหรือบุคคลใดมาให+ข+อมูลหรือจัดส9งข+อมูลพร+อมหลักฐาน
ประกอบเพ่ือประโยชน0ในการดําเนินการของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๔  เพ่ือประโยชน0ในการสร+างการมีส9วนร9วมในการแก+ไขป5ญหาหรือปEองกัน

ภัยท่ีจะเกิดข้ึน ผอ.รมน.จังหวัด อาจแต9งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา กอ.รมน.จังหวัดข้ึนคณะหน่ึง 
ประกอบด+วยประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไม9เกินสามสิบคนโดยแต9งต้ังจากผู+ซึ่งเป1นท่ี
ยอมรับนับถือของประชาชนในพ้ืนท่ีทุกภาคส9วน มีหน+าท่ีในการเสนอแนะการแก+ไขป5ญหาหรือปEองกัน
ภัยท่ีจะเกิดข้ึน และให+คําปรึกษาตามท่ี ผอ.รมน.จังหวัด ร+องขอ 

 
มาตรา ๑๔/๑๑๑  การประชุม การปฏิบัติหน+าท่ี และการพ+นจากตําแหน9งของ

คณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามมาตรา ๑๑/๒ (๕) และมาตรา ๑๓/๒ (๖) ให+เป1นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรกําหนด 

 
หมวด ๒ 

ภารกิจการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีท่ีปรากฏเหตุการณ0 อันกระทบต9อความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักรแต9ยังไม9มีความจําเป1นต+องประกาศสถานการณ0ฉุกเฉินตามกฎหมายว9าด+วยการบริหาร
ราชการในสถานการณ0ฉุกเฉิน และเหตุการณ0น้ันมีแนวโน+มท่ีจะมีอยู9ต9อไปเป1นเวลานานท้ังอยู9ใน
อํานาจหน+าท่ีหรือความรับผิดชอบในการแก+ไขป5ญหาของหน9วยงานของรัฐหลายหน9วยคณะรัฐมนตรี
จะมีมติมอบหมายให+ กอ.รมน. เป1นผู+รับผิดชอบในการปEองกัน ปราบปราม ระงับ ยับย้ัง และแก+ไข
หรือบรรเทาเหตุการณ0ท่ีกระทบต9อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรน้ันภายในพ้ืนท่ีและระยะเวลาท่ี
กําหนดได+  ท้ังน้ี ให+ประกาศให+ทราบโดยท่ัวไป 

ในกรณีท่ีเหตุการณ0ตามวรรคหน่ึงสิ้นสุดลงหรือสามารถดําเนินการแก+ไขได+ตาม
อํานาจหน+าท่ีของหน9วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบตามปกติ ให+นายกรัฐมนตรีประกาศให+อํานาจหน+าท่ี
ของ กอ.รมน. ท่ีได+รับมอบหมายตามวรรคหน่ึงสิ้นสุดลง และให+นายกรัฐมนตรีรายงานผลต9อสภา
ผู+แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๖  ในการดําเนินการตามท่ีได+รับมอบหมายตามมาตรา ๑๕ ให+ กอ.รมน. มี

อํานาจหน+าท่ีดังต9อไปน้ีด+วย 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๔/๑ เพ่ิมโดยคําสั่งหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๕๑/๒๕๖๐ เร่ือง การ

แก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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(๑) ปEองกัน ปราบปราม ระงับ ยับย้ัง และแก+ไขหรือบรรเทาเหตุการณ0ท่ีกระทบต9อ
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักรตามท่ีได+รับมอบหมายตามมาตรา ๑๕ 

(๒) จัดทําแผนการดําเนินการตาม (๑) เสนอต9อคณะกรรมการเพ่ือให+ความเห็นชอบ 
(๓) กํากับ ติดตาม และเร9งรัดหน9วยงานของรัฐและเจ+าหน+าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข+องให+

ดําเนินการหรือบูรณาการในการดําเนินการให+เป1นไปตามแผนตาม (๒) 
(๔) สั่งให+เจ+าหน+าท่ีของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมว9าจะเป1นภัยต9อความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักรหรือเป1นอุปสรรคต9อการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรออกจากพ้ืนท่ีที่กําหนด 
ในการจัดทําแผนตาม (๒) ให+ กอ.รมน. ประชุมหารือกับสํานักงานสภาความม่ันคง

แห9งชาติและหน9วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข+องด+วย และในการน้ีให+จัดทําแผนเผชิญเหตุในแต9ละ
สถานการณ0ที่คาดว9าจะเกิดข้ึน 

ในกรณีท่ีมีคําสั่งตาม (๔) แล+ว ให+ กอ.รมน. แจ+งให+หน9วยงานของรัฐท่ีเจ+าหน+าท่ีของ
รัฐผู+น้ันสังกัดทราบพร+อมด+วยเหตุผล และให+เจ+าหน+าท่ีของรัฐซึ่งได+รับคําสั่งให+ออกจากพ้ืนท่ีน้ันไป
รายงานตัวยังหน9วยงานของรัฐท่ีตนสังกัดโดยเร็ว ในการน้ีให+หน9วยงานของรัฐเจ+าสังกัดดําเนินการออก
คําสั่งให+เจ+าหน+าท่ีของรัฐผู+น้ันพ+นจากตําแหน9งหน+าท่ี หรือพ+นจากการปฏิบัติหน+าท่ีในพ้ืนท่ีตามท่ี
กําหนดไว+ในคําสั่งดังกล9าว 

เพ่ือประโยชน0ในการปฏิบัติการตามอํานาจหน+าท่ีตามวรรคหน่ึง ถ+ามีความจําเป1นท่ี 
กอ.รมน. ต+องใช+อํานาจหรือหน+าท่ีตามกฎหมายใดท่ีอยู9ในอํานาจหน+าท่ีหรือความรับผิดชอบของ
หน9วยงานของรัฐใดให+คณะรัฐมนตรีมีอํานาจแต9งต้ังผู+ดํารงตําแหน9งใด ๆ ใน กอ.รมน.เป1นเจ+าพนักงาน
หรือพนักงานเจ+าหน+าท่ีตามกฎหมายน้ัน หรือมีมติให+หน9วยงานของรัฐน้ันมอบอํานาจหน+าท่ีและความ
รับผิดชอบตามกฎหมายในเร่ืองดังกล9าว ให+ กอ.รมน. ดําเนินการแทนหรือมีอํานาจดําเนินการด+วย
ภายในพ้ืนท่ีและระยะเวลาท่ีกําหนด  ท้ังน้ี ต+องกําหนดหลักเกณฑ0และเง่ือนไขในการใช+อํานาจน้ันไว+
ด+วย 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีมีความจําเป1นเพ่ือแก+ไขป5ญหาท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ0ท่ี

กระทบต9อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรให+เป1นไปตามอํานาจหน+าท่ีในมาตรา ๑๖ ในเขตพ้ืนท่ีใด
พ้ืนท่ีหน่ึงให+ผู+อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจจัดต้ังศูนย0อํานวยการหรือ
หน9วยงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนเพ่ือปฏิบัติภารกิจอย9างหน่ึงอย9างใดหรือหลายอย9างเป1นการเฉพาะก็ได+ 

โครงสร+าง อัตรากําลัง การบริหารจัดการ อํานาจหน+าท่ี การกํากับติดตามหรือบังคับ
บัญชาศูนย0อํานวยการหรือหน9วยงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนตามวรรคหน่ึง ให+เป1นไปตามท่ีผู+อํานวยการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให+นําความใน
มาตรา ๙ มาใช+บังคับกับศูนย0หรือหน9วยงานตามวรรคหน่ึงด+วยโดยอนุโลม โดยให+อํานาจของ
ผู+อํานวยการเป1นอํานาจของผู+อํานวยการศูนย0หรือหัวหน+าหน9วยงานน้ัน 

 
มาตรา ๑๘  เพ่ือประโยชน0ในการปEองกัน ปราบปราม ระงับ ยับย้ัง และแก+ไขหรือ

บรรเทาเหตุการณ0ภายในพ้ืนท่ีตามมาตรา ๑๕ ให+ผู+อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมี
อํานาจออกข+อกําหนด ดังต9อไปน้ี 

(๑) ให+เจ+าหน+าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข+องปฏิบัติการหรืองดเว+นการปฏิบัติการอย9างหน่ึง
อย9างใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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(๒) ห+ามเข+าหรือให+ออกจากบริเวณพ้ืนท่ี อาคาร หรือสถานท่ีท่ีกําหนดในห+วงเวลาท่ี
ปฏิบัติการ เว+นแต9ได+รับอนุญาตจากพนักงานเจ+าหน+าท่ี หรือเป1นบุคคลซึ่งได+รับการยกเว+น 

(๓) ห+ามออกนอกเคหสถานในเวลาท่ีกําหนด 
(๔) ห+ามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน 
(๕) ห+ามการใช+เส+นทางคมนาคมหรือการใช+ยานพาหนะ หรือกําหนดเง่ือนไขการใช+

เส+นทางคมนาคมหรือการใช+ยานพาหนะ 
(๖) ให+บุคคลปฏิบัติหรืองดเว+นการปฏิบัติอย9างหน่ึงอย9างใดอันเก่ียวกับเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณ0อิเล็กทรอนิกส0 เพ่ือปEองกันอันตรายท่ีจะเกิดแก9ชีวิต ร9างกาย หรือทรัพย0สินของประชาชน 
ข+อกําหนดตามวรรคหน่ึงจะกําหนดหลักเกณฑ0 เง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว+

ด+วยก็ได+  ท้ังน้ี การกําหนดดังกล9าวต+องไม9ก9อความเดือดร+อนแก9ประชาชนเกินสมควรแก9เหตุ 
 
มาตรา ๑๙  ในการดําเนินการตามอํานาจหน+าท่ีตามมาตรา ๑๖ (๑) ให+ผู+อํานวยการ

และพนักงานเจ+าหน+าท่ีท่ีผู+อํานวยการมอบหมาย เป1นพนักงานฝVายปกครองหรือตํารวจช้ันผู+ใหญ9และ
ร9วมเป1นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๒๐  ในการใช+อํานาจของ กอ.รมน. ตามมาตรา ๑๖ (๑) ถ+าก9อให+เกิดความ

เสียหายแก9ประชาชนผู+สุจริต ให+ กอ.รมน. จัดให+ผู+น้ันได+รับการชดเชยค9าเสียหายตามควรแก9กรณีตาม
หลักเกณฑ0และเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๒๑  ภายในเขตพ้ืนท่ีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให+ กอ.รมน. ดําเนินการตามมาตรา 

๑๕ หากปรากฏว9าผู+ ใดต+องหาว9าได+กระทําความผิดอันมีผลกระทบต9อความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด แต9กลับใจเข+ามอบตัวต9อพนักงานเจ+าหน+าท่ีหรือเป1นกรณีท่ี
พนักงานสอบสวนได+ดําเนินการสอบสวนแล+วปรากฏว9าผู+ น้ันได+กระทําไปเพราะหลงผิดหรือ
รู+เท9าไม9ถึงการณ0และการเปXดโอกาสให+ผู+น้ันกลับตัวจะเป1นประโยชน0ต9อการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร ในการน้ีให+พนักงานสอบสวนส9งสํานวนการสอบสวนของผู+ต+องหาน้ัน พร+อมท้ัง
ความเห็นของพนักงานสอบสวนไปให+ผู+อํานวยการ 

ในกรณีท่ีผู+อํานวยการเห็นด+วยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนให+ส9งสํานวน
พร+อมความเห็นของผู+อํานวยการให+พนักงานอัยการเพ่ือย่ืนคําร+องต9อศาล หากเห็นสมควรศาลอาจสั่ง
ให+ส9งผู+ต+องหาน้ันให+ผู+อํานวยการเพ่ือเข+ารับการอบรม ณ สถานท่ีท่ีกําหนดเป1นเวลาไม9เกินหกเดือน
และปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนท่ีศาลกําหนดด+วยก็ได+ 

การดําเนินการตามวรรคสอง ให+ศาลสั่งได+ต9อเม่ือผู+ต+องหาน้ันยินยอมเข+ารับการ
อบรมและปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล9าว 

เม่ือผู+ต+องหาได+เข+ารับการอบรมและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีศาลกําหนดดังกล9าวแล+ว
สิทธินําคดีอาญามาฟEองผู+ต+องหาน้ันเป1นอันระงับไป 

 
มาตรา ๒๒  พนักงานเจ+าหน+าท่ีซึ่งปฏิบัติหน+าท่ีภายในพ้ืนท่ีที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ 

อาจได+รับค9าตอบแทนพิเศษตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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พนักงานเจ+าหน+าท่ีตามวรรคหน่ึงผู+ใดเจ็บปVวย เสียชีวิต ทุพพลภาพ พิการ หรือ
สูญเสียอวัยวะอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน+าท่ี ให+ได+รับสิทธิประโยชน0อ่ืนนอกเหนือจากท่ีมีกฎหมาย
กําหนด  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๒๓  บรรดาข+อกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามหมวดน้ีไม9อยู9ใน

บังคับของกฎหมายว9าด+วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
การดําเนินคดีใด ๆ อันเน่ืองมาจากข+อกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตาม

หมวดน้ีให+อยู9ในอํานาจของศาลยุติธรรม  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีศาลจะต+องพิจารณาเพ่ือใช+มาตรการหรือ
วิธีการช่ัวคราวก9อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ9งหรือประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา แล+วแต9กรณี ให+ศาลเรียกเจ+าพนักงานหรือพนักงานเจ+าหน+าท่ีซึ่งออกข+อกําหนด 
ประกาศหรือคําสั่ง หรือกระทําการน้ัน มาเพ่ือช้ีแจงข+อเท็จจริง รายงาน หรือแสดงเหตุผลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาสั่งใช+มาตรการหรือวิธีการช่ัวคราวดังกล9าวด+วย 

 
หมวด ๓ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๒๔  ผู+ใดฝVาฝGนข+อกําหนดท่ีออกตามมาตรา ๑๘ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) 

ต+องระวางโทษจําคุกไม9เกินหน่ึงป2 หรือปรับไม9เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๒๕  ให+โอนบรรดากิจการ ทรัพย0สิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ ข+าราชการ 

พนักงาน ลูกจ+าง และอัตรากําลังของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในตามคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๐๕/๒๕๔๙ เร่ือง การจัดต้ังกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ลงวันท่ี ๓๐ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มาเป1นของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๖  ให+ศูนย0อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต+ และกองบัญชาการ

ผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร ท่ีจัดต้ังข้ึนตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๐๗/๒๕๔๙ เร่ือง การ
บริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต+ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป1นศูนย0อํานวยการหรือ
หน9วยงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีจัดต้ังข้ึนตามมาตรา ๑๗ แห9งพระราชบัญญัติน้ี 

 
 

ผู+รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ0  จุลานนท0 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป5จจุบันมีป5ญหาเก่ียวกับความ
ม่ันคงจากบุคคลหรือกลุ9มบุคคลท่ีมีหลากหลาย มีความรุนแรง รวดเร็ว สามารถขยายตัวจนส9งผล
กระทบเป1นวงกว+าง และมีความสลับซับซ+อน จนอาจกระทบต9อเอกราชและบูรณภาพแห9งอาณาเขต 
ก9อให+เกิดความไม9สงบเรียบร+อยในประเทศ และเป1นภยันตรายต9อความสงบสุขของประชาชน ดังน้ัน 
เพ่ือให+สามารถปEองกันและระงับภัยท่ีเกิดข้ึนได+อย9างทันท9วงที จึงสมควรกําหนดให+มีหน9วยปฏิบัติงาน
หลักเพ่ือรับผิดชอบดําเนินการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร ตลอดจนบูรณาการและประสาน
การปฏิบัติร9วมกับทุกส9วนราชการ ส9งเสริมให+ประชาชนเข+ามามีส9วนร9วมในการปEองกันและรักษาความ
ม่ันคง รวมท้ังเสริมสร+างความเข+มแข็งในท+องถ่ินของตน เพ่ือปEองกันภยันตรายท่ีเกิดข้ึนต้ังแต9ในยาม
ปกติ และในยามท่ีเกิดสถานการณ0อันเป1นภัยต9อความม่ันคงในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง และกําหนดให+มี
มาตรการและกลไกควบคุมการใช+อํานาจเป1นการเฉพาะตามระดับความรุนแรงของสถานการณ0 
เพ่ือให+สามารถแก+ไขสถานการณ0ได+อย9างมีประสิทธิภาพและเป1นเอกภาพ  จึงจําเป1นต+องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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คําสั่งหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๕๑/๒๕๖๐ เร่ือง การแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร๑๒ 

 
ข+อ ๘  ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให+คณะรักษา

ความสงบแห9งชาติแก+ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ีได+ 
 
ข+อ ๙  คําสั่งน้ีให+ใช+บังคับต้ังแต9วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป1นต+นไป 
 

โดยท่ีในป5จจุบันสถานการณ0อันเป1นภัยคุกคามด+านความม่ันคงได+มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอย9าง
รวดเร็ว มีความซับซ+อนและกระทําได+หลากหลายรูปแบบ โดยสถานการณ0อันเป1นภัยน้ันอาจเกิดข้ึนได+
ท้ังภายนอกและภายในประเทศ และอาจเกิดข้ึนได+ท้ังจากการกระทําของบุคคลหรือภัยจากธรรมชาติ
อันเป1นสาธารณภัย เพ่ือให+การดําเนินการของภาครัฐในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานการณ0 
และอํานวยการในการรักษาความม่ันคง เป1นไปอย9างมีประสิทธิภาพ แก+ไขป5ญหาได+อย9างทันท9วงที 
สามารถดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร+อยให+แก9ประชาชนได+อย9างท่ัวถึง  จึงจําเป1นต+องแก+ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เพ่ือให+กองอํานวยการรักษาความ
ม่ันคงภายในราชอาณาจักรมีอํานาจหน+าท่ีในการรองรับต9อสถานการณ0อันเป1นภัยดังกล9าว อีกท้ัง
เพ่ือให+การปฏิบัติงานด+านความม่ันคงและปEองกันบรรเทาสาธารณภัยมีการบูรณาการร9วมกันระหว9าง
หน9วยงานของรัฐในทุกระดับ เพ่ือประโยชน0ต9อความม่ันคงของชาติ ความสงบเรียบร+อยในสังคมและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย0สินของประชาชน 
 

                                                 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๘๕ ง/หน+า ๑๓/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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วศิน/แก+ไข 
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
ปริญสินีย0/ปรับปรุง 

ชาญ/ตรวจ 
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
ปวันวิทย0/เพ่ิมเติม 

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

วิชพงษ0/ตรวจ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


