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คำานำา

เน่ืองจากมีการประกาศใช้ “กฎหมายพิเศษด้านความม่ันคง ระเบียบ 

คำาส่ังและแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าท่ี” มาอย่างต่อเน่ืองนับแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๔๗ เร่ือยมา โดยปัจจุบัน มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 

๒๔๕๗ และพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำาเภอแม่ลาน 

และมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพ้ืนท่ีอำาเภอเทพา อำาเภอนาทวี อำาเภอสะบ้าย้อย และอำาเภอ

จะนะ ของจังหวัดสงขลา โดยการบังคับใช้กฎหมายพิเศษท้ังสามฉบับดังกล่าวน้ัน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ออกประกาศ ระเบียบ คำาส่ัง และแนวปฏิบัติของพนักงาน

เจ้าหน้าท่ี และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จำานวนหลายฉบับ ซ่ึงระเบียบ คำาส่ัง และ 

แนวปฏิบัติบางฉบับมีผลบังคับใช้เฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ บางฉบับมีผล

บังคับใช้ท่ัวราชอาณาจักร เช่น คำาแนะนำาของประธานศาลฎีกาเก่ียวกับการ

พิจารณาคำาร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำาหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ และคำาแนะนำาของประธานศาลฎีกา

เก่ียวกับการพิจารณาส่งผู้ต้องหาไปเข้ารับการอบรมแทนการดำาเนินคดีอาญา 

ตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ 

เป็นต้น ดังน้ันเพ่ือประโยชน์ในการใช้กฎหมายท้ังในการศึกษาและปฏิบัติงาน  

รวมถึงเพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกฎหมายพิเศษเหล่าน้ีแก่หน่วยงานรัฐ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ทนายความ นักกฎหมาย 

ผู้ช่วยทนายความ และประชาชนท่ัวไปท้ังในและนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ คณะผู้จัดพิมพ์จึงรวบรวมกฎหมายดังกล่าวและจัดพิมพ์เป็นหนังสือ 

เล่มน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ใช้ตามสมควร หากมี 

ข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ท่ีน้ีด้วย

คณะผู้จัดพิมพ์

มิถุนายน ๒๕๕๔





คำานำา

๑. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗  
และประกาศ/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ

๑๐

๑.๑ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ (จังหวัดสงขลา) ๒๐

๑.๒ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตัวตาม  
พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยแผนกกฎหมาย  
กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า

๒๒

๑.๓ แบบฟอร์มต่างๆ ๒๓

๒. พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.๒๕๔๘ และประกาศ/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ

๓๒

๒.๑ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรงในเขตท้องที่อำาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

๔๑

๒.๒ คำาแนะนำาของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำาร้องขอ
จับกุมและ ควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

๔๒

๒.๓ คำาสั่งกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  
ที่ ๖๘/๒๕๕๓ เรื่อง กำาหนดสถานที่ควบคุมบุคคล 
ตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.๒๕๔๘

๔๕

๒.๔ คำาสั่งกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  
ที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง กำาหนดหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่  
และจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการตาม พระราชกำาหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

๔๗

๒.๕ คำาสั่งกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  
ที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่อง กำาหนดผู้ปฏิบัติงานในกองอำานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

๔๘

สารบัญ



๒.๖ คำาสั่งกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  
ที่ ๓/๒๕๕๔ เรื่อง กำาหนดผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระ
ราชกำาหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
๒๕๔๘

๔๙

๒.๗ คำาสั่งกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  
ที่ ๔/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจจับกุม
และควบคุมตัว และมีอำานาจ ออกคำาสั่งเรียกบุคคล ตามพระราช
กำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

๕๐

๒.๘ คำาสั่งกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  
ที่ ๕/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจ 
ตรวจค้นตามพระราชกำาหนด การบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

๕๑

๒.๙ ระเบียบกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  
ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
๒๕๔๘

๕๓

๒.๑๐ ระเบียบกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  
ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ 
แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ (เพิ่มเติม)

๕๙

๒.๑๑ ระเบียบกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  
ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ 
แห่งพระราชกำาหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)

๖๐

๒.๑๒ ระเบียบกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  
ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ 
แห่งพระราช กำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓)

๖๒



๒.๑๓ แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขมิให้มีการจับซำ้า 
กรณีบุคคลผู้มีหมายจับ ตามพระราชกำาหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

๖๔

๒.๑๔ แนวทางแก้ไขการจับกุมบุคคลซำ้าซ้อนในเครื่องอ่านบัตรสมาร์
ทการ์ด

๖๖

๒.๑๕ แนวทางปฏิบัติการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัย
ตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.๒๕๔๘

๖๘

๒.๑๖ แบบฟอร์มต่างๆ ๗๔

๓. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศ/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ

๘๔

๓.๑ ประกาศเรื่องพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อ 
ความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร (จังหวัดสงขลา)

๙๖

๓.๒ ประกาศเรื่องกำาหนดลักษณะความผิดอันมี 
ผลกระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร 
ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑

๙๙

๓.๓ คำาแนะนำาของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณา 
ส่งผู้ต้องหา ไปเข้ารับการอบรมแทนการดำาเนินคดีอาญา ตามพ
ระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑

 ๑๐๒

๓.๔ คำาสั่งกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  
ที่ ๑๓ /๒๕๕๔ เรื่อง กำาหนดแนวทางปฏิบัติในการดำาเนินการ
ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑

๑๐๖

๓.๕ คำาสั่งกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  
ส่วนหน้า ที่ ๑๔ /๒๕๕๔   
เรื่อง กระบวนการรับรายงานตัวผู้เข้าร่วมสร้างสันติสุข

๑๑๓
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
กฎอัยการศึก 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗๑ 
   

 
พระราชปรารภ 

   
 

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศทราบทั่วกันวากฎอัยการศึกซึ่งไดตราเปนพระราชบัญญัติ
ไวตั้งแต พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๖) นั้น อํานาจเจาพนักงานฝายทหารที่จะกระทําการใด ๆ ยังหา
ตรงกับระเบียบพิไชยสงคราม อันตองการของความเรียบรอยปราศจากไภย ซึ่งจะมีมาจาก
ภายนอก หรือเกิดข้ึนภายในไดโดยสดวกไม บัดนี้ สมควรแกไขกฎอัยการศึกแลเปลี่ยนแปลงให
เหมาะกับกาลสมัย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. 
๑๒๖) นั้นเสีย แลใหใชกฎอัยการศึกซึ่งไดตราเปนพระราชบัญญัติข้ึนใหม ดังตอไปนี ้

 
นามพระราชบญัญัต ิ
   

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิี ้ใหเรียกวา “กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗” 

 
ใชพระราชบัญญัติท่ีใดเมื่อใดตองประกาศ 

   
 

มาตรา ๒๒  เม่ือเวลามีเหตุอันจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะ
มาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักรแลว จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหใชกฎอัยการ
ศึกทุกมาตราหรือแตบางมาตรา หรือขอความสวนใดสวนหนึ่งของมาตรา ตลอดจนการกําหนด
เง่ือนไขแหงการใชบทบัญญัตินั้นบังคับในสวนหนึ่งสวนใดของราชอาณาจักรหรือตลอดทั่ว
ราชอาณาจักร และถาไดประกาศใชเมื่อใด หรือ ณ ท่ีใดแลว บรรดาขอความในพระราชบัญญัติ
หรือบทกฎหมายใด ๆ ซึ่งขัดกับความของกฎอัยการศึกท่ีใหใชบังคับตองระงับและใชบทบัญญัติ
ของกฎอัยการศึกท่ีใหใชบังคับนั้นแทน 

 
ลักษณะประกาศ 
   

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๓๑/-/หนา ๓๘๘/๑๓ กันยายน ๒๔๕๗ 
๒ มาตรา ๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 

พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓  ถาไมไดประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ในประกาศนัน้จะได
แสดงใหปรากฏวา มณฑลใด ตําบลใด หรือเขตใดใชกฎอัยการศึก 

 
ผูมีอํานาจใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๔  เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แหงใดใหผูบังคับบัญชาทหาร ณ ท่ี
นั้น ซึ่งมีกําลังอยูใตบังคับไมนอยกวาหนึ่งกองพัน หรือเปนผูบังคับบัญชาในปอมหรือท่ีม่ันอยาง
ใด ๆ ของทหารมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก เฉพาะในเขตอํานาจหนาท่ีของกองทหารนั้นได 
แตจะตองรีบรายงานใหรัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด 

 
เม่ือเลิกตองประกาศ 

   
 

มาตรา ๕  การที่จะเลิกใชกฎอัยการศึกแหงใดนั้น จะเปนไปไดตอมีประกาศ
กระแสพระบรมราชโองการเสมอ 

 
อํานาจทหารเมื่อประกาศใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๖๓  ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ใหเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจ
เหนือเจาหนาท่ีฝายพลเรือนในสวนท่ีเก่ียวกับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความ
สงบเรียบรอยและเจาหนาท่ีฝายพลเรือนตองปฏิบัติตามความตองการของเจาหนาท่ีฝายทหาร 

 
อํานาจศาลทหาร และอํานาจศาลพลเรือน เม่ือประกาศใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๗๔  ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ศาลพลเรือนคงมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีไดอยางปกติ เวนแตคดีท่ีอยูในอํานาจของศาลอาญาศึก และผูมีอํานาจประกาศใชกฎ
อัยการศึกมีอํานาจประกาศใหศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซ่ึงการกระทําผิดเกิดข้ึนในเขต
ท่ีประกาศใชกฎอัยการศึกและในระหวางท่ีใชกฎอัยการศึกตามที่ระบุไวในบัญชีตอทาย
พระราชบัญญัตินี้ทุกขอ หรือแตบางขอ และหรือบางสวนของขอใดขอหน่ึงได ท้ังมีอํานาจในการ
แกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศดังกลาวนั้นดวย 

                                                 
๓ มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๔ มาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

๑๐  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
กฎอัยการศึก 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗๑ 
   

 
พระราชปรารภ 

   
 

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศทราบทั่วกันวากฎอัยการศึกซึ่งไดตราเปนพระราชบัญญัติ
ไวตั้งแต พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๖) นั้น อํานาจเจาพนักงานฝายทหารที่จะกระทําการใด ๆ ยังหา
ตรงกับระเบียบพิไชยสงคราม อันตองการของความเรียบรอยปราศจากไภย ซึ่งจะมีมาจาก
ภายนอก หรือเกิดข้ึนภายในไดโดยสดวกไม บัดนี้ สมควรแกไขกฎอัยการศึกแลเปลี่ยนแปลงให
เหมาะกับกาลสมัย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. 
๑๒๖) นั้นเสีย แลใหใชกฎอัยการศึกซึ่งไดตราเปนพระราชบัญญัติข้ึนใหม ดังตอไปนี ้

 
นามพระราชบญัญัต ิ
   

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิี ้ใหเรียกวา “กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗” 

 
ใชพระราชบัญญัติท่ีใดเมื่อใดตองประกาศ 

   
 

มาตรา ๒๒  เม่ือเวลามีเหตุอันจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะ
มาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักรแลว จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหใชกฎอัยการ
ศึกทุกมาตราหรือแตบางมาตรา หรือขอความสวนใดสวนหนึ่งของมาตรา ตลอดจนการกําหนด
เง่ือนไขแหงการใชบทบัญญัตินั้นบังคับในสวนหนึ่งสวนใดของราชอาณาจักรหรือตลอดทั่ว
ราชอาณาจักร และถาไดประกาศใชเมื่อใด หรือ ณ ท่ีใดแลว บรรดาขอความในพระราชบัญญัติ
หรือบทกฎหมายใด ๆ ซึ่งขัดกับความของกฎอัยการศึกท่ีใหใชบังคับตองระงับและใชบทบัญญัติ
ของกฎอัยการศึกที่ใหใชบังคับนั้นแทน 

 
ลักษณะประกาศ 
   

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๓๑/-/หนา ๓๘๘/๑๓ กันยายน ๒๔๕๗ 
๒ มาตรา ๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 

พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓  ถาไมไดประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ในประกาศนัน้จะได
แสดงใหปรากฏวา มณฑลใด ตําบลใด หรือเขตใดใชกฎอัยการศึก 

 
ผูมีอํานาจใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๔  เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แหงใดใหผูบังคับบัญชาทหาร ณ ท่ี
นั้น ซึ่งมีกําลังอยูใตบังคับไมนอยกวาหนึ่งกองพัน หรือเปนผูบังคับบัญชาในปอมหรือท่ีม่ันอยาง
ใด ๆ ของทหารมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก เฉพาะในเขตอํานาจหนาท่ีของกองทหารนั้นได 
แตจะตองรีบรายงานใหรัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด 

 
เม่ือเลิกตองประกาศ 

   
 

มาตรา ๕  การที่จะเลิกใชกฎอัยการศึกแหงใดนั้น จะเปนไปไดตอมีประกาศ
กระแสพระบรมราชโองการเสมอ 

 
อํานาจทหารเมื่อประกาศใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๖๓  ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ใหเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจ
เหนือเจาหนาท่ีฝายพลเรือนในสวนที่เก่ียวกับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความ
สงบเรียบรอยและเจาหนาที่ฝายพลเรือนตองปฏิบัติตามความตองการของเจาหนาที่ฝายทหาร 

 
อํานาจศาลทหาร และอํานาจศาลพลเรือน เม่ือประกาศใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๗๔  ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ศาลพลเรือนคงมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีไดอยางปกติ เวนแตคดีท่ีอยูในอํานาจของศาลอาญาศึก และผูมีอํานาจประกาศใชกฎ
อัยการศึกมีอํานาจประกาศใหศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซ่ึงการกระทําผิดเกิดข้ึนในเขต
ท่ีประกาศใชกฎอัยการศึกและในระหวางท่ีใชกฎอัยการศึกตามที่ระบุไวในบัญชีตอทาย
พระราชบัญญัตินี้ทุกขอ หรือแตบางขอ และหรือบางสวนของขอใดขอหนึ่งได ท้ังมีอํานาจในการ
แกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศดังกลาวนั้นดวย 

                                                 
๓ มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๔ มาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๑



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามความในวรรคแรก ใหมี
ผลบังคับเฉพาะคดีท่ีการกระทําผิดเกิดข้ึนตั้งแตวันเวลาที่ระบุไวในประกาศ วันเวลาท่ีระบุนั้นจะ
เปนวันเวลาที่ออกประกาศน้ันหรือภายหลังก็ได ประกาศเชนวานี้ใหโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา
ดวย 

นอกจากกรณีดังกลาวแลว ถาคดีอาญาใดที่เกิดข้ึนในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการ
ศึกมีเหตุพิเศษเกี่ยวกับความม่ันคงของประเทศ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน ผู
บัญชาการทหารสูงสุดจะสั่งใหพิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นในศาลทหารก็ได 

 
มาตรา ๗ ทวิ๕  ประกาศใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตาม

ความในมาตรา ๗ นั้น จะใหศาลทหารในทุกทองท่ีหรือแตบางทองที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาตามที่กลาวในมาตรานั้นเทากันหรือมากนอยกวากันก็ได 

 
มาตรา ๗ ตรี๖  เม่ือไดเลิกใชกฎอัยการศึกแลว ใหศาลทหารคงมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดีอาญาที่ยังคงคางอยูในศาลนั้น และใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ยังมิได
ฟองรองในระหวางเวลาที่ใชกฎอัยการศึกนั้นดวย 

 
เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจ 

   
 

มาตรา ๘  เมื่อประกาศใชกฎอัยการศึกในตําบลใด, เมืองใด, มณฑลใด, 
เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเต็มที่จะตรวจคน, ท่ีจะเกณฑ, ท่ีจะหาม, ท่ีจะยึด, ท่ีจะเขาอาศัย, ท่ีจะ
ทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่, และท่ีจะขับไล 

 
การตรวจคน 

   
 

มาตรา ๙๗  การตรวจคนนั้น ใหมีอํานาจที่จะตรวจคน ดังตอไปนี ้
(๑) ท่ีจะตรวจ คน บรรดาสิ่งซึ่งจะเกณฑ หรือตองหาม หรือตองยึด หรือจะตอง 

เขาอาศัย หรือมีไวในครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ท้ังมีอํานาจที่จะตรวจคนไดไมวาท่ีตัว
บุคคล ในยานพาหนะ เคหะสถาน ส่ิงปลูกสราง หรือท่ีใด ๆ และไมวาเวลาใด ๆ ท้ังส้ิน 

(๒) ท่ีจะตรวจขาวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ หอ หรือส่ิงอื่นใดที่สงหรือมีไป
มาถึงกันในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก 

(๓) ท่ีจะตรวจหนังสือ ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพโฆษณา บทหรือคําประพันธ 
 

                                                 
๕ มาตรา ๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๖ มาตรา ๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๗ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเกณฑ 
   

 
มาตรา ๑๐  การเกณฑนั้นใหมีอํานาจที่จะเกณฑไดดังนี ้
(๑) ท่ีจะเกณฑพลเมืองใหชวยกําลังทหารในกิจการ ซึ่งเนื่องในการปองกันพระ

ราชอาณาจักร หรือชวยเหลือเกื้อหนุนราชการทหารทุกอยางทุกประการ 
(๒) ท่ีจะเกณฑยวดยาน, สัตวพาหนะ, เสบียงอาหาร, เคร่ืองศาตราวุธ, และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ จากบุคคลหรือบริษัทใด ๆ ซึ่งราชการทหารจะตองใชเปนกําลังในเวลา
นั้นทุกอยาง 

 
การหาม 

   
 

มาตรา ๑๑๘  การหามนั้น ใหมีอํานาจที่จะหามไดดังนี ้
(๑) ท่ีจะหามมั่วสุมประชุมกัน 
(๒) ท่ีจะหามออก จําหนาย จายหรือแจก ซึ่งหนังสือ ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพ

บทหรือคําประพันธ 
(๓) ท่ีจะหามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือสงซึ่งวิทยุ วิทยุกระจายเสียง หรือ

วิทยุโทรทัศน 
(๔) ท่ีจะหามใชทางสาธารณะเพื่อการจราจรไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา หรือทาง

อากาศ รวมถึงทางรถไฟและทางรถรางท่ีมีรถเดินดวย 
(๕) ท่ีจะหามมีหรือใชเคร่ืองมือส่ือสารหรืออาวุธ เคร่ืองอุปกรณของอาวุธ และ

เคมีภัณฑหรือส่ิงอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน หรือที่
อาจนําไปใชทําเปนเคมีภัณฑ หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติดังกลาวได 

(๖) ท่ีจะหามบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหวางระยะเวลาที่กําหนด 
(๗) ท่ีจะหามบุคคลเขาไปหรืออาศัยอยูในเขตทองท่ีใดซึ่งเจาหนาที่ฝายทหาร

เห็นวาเปนการจําเปนเพื่อการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอยและ
เม่ือไดประกาศหามเมื่อใดแลว ใหผูซึ่งอาศัยอยูในเขตนั้นออกไปจากเขตนั้นภายในกําหนดเวลาที่
ไดประกาศกําหนด 

(๘) ท่ีจะหามบุคคลกระทําหรือมีซึ่งกิจการหรือส่ิงอ่ืนใดไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมไดกําหนดไววาควรตองหามในเวลาที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก 

 
การยึด 

   
 

                                                 
๘ มาตรา ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

๑๒  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามความในวรรคแรก ใหมี
ผลบังคับเฉพาะคดีท่ีการกระทําผิดเกิดข้ึนตั้งแตวันเวลาที่ระบุไวในประกาศ วันเวลาท่ีระบุนั้นจะ
เปนวันเวลาที่ออกประกาศน้ันหรือภายหลังก็ได ประกาศเชนวานี้ใหโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา
ดวย 

นอกจากกรณีดังกลาวแลว ถาคดีอาญาใดที่เกิดข้ึนในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการ
ศึกมีเหตุพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน ผู
บัญชาการทหารสูงสุดจะสั่งใหพิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นในศาลทหารก็ได 

 
มาตรา ๗ ทวิ๕  ประกาศใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตาม

ความในมาตรา ๗ นั้น จะใหศาลทหารในทุกทองท่ีหรือแตบางทองท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาตามที่กลาวในมาตรานั้นเทากันหรือมากนอยกวากันก็ได 

 
มาตรา ๗ ตรี๖  เม่ือไดเลิกใชกฎอัยการศึกแลว ใหศาลทหารคงมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดีอาญาที่ยังคงคางอยูในศาลนั้น และใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ยังมิได
ฟองรองในระหวางเวลาที่ใชกฎอัยการศึกนั้นดวย 

 
เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจ 

   
 

มาตรา ๘  เมื่อประกาศใชกฎอัยการศึกในตําบลใด, เมืองใด, มณฑลใด, 
เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเต็มที่จะตรวจคน, ท่ีจะเกณฑ, ท่ีจะหาม, ท่ีจะยึด, ท่ีจะเขาอาศัย, ท่ีจะ
ทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่, และท่ีจะขับไล 

 
การตรวจคน 

   
 

มาตรา ๙๗  การตรวจคนนั้น ใหมีอํานาจที่จะตรวจคน ดังตอไปนี ้
(๑) ท่ีจะตรวจ คน บรรดาสิ่งซึ่งจะเกณฑ หรือตองหาม หรือตองยึด หรือจะตอง 

เขาอาศัย หรือมีไวในครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ท้ังมีอํานาจที่จะตรวจคนไดไมวาท่ีตัว
บุคคล ในยานพาหนะ เคหะสถาน ส่ิงปลูกสราง หรือท่ีใด ๆ และไมวาเวลาใด ๆ ท้ังส้ิน 

(๒) ท่ีจะตรวจขาวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ หอ หรือส่ิงอื่นใดที่สงหรือมีไป
มาถึงกันในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก 

(๓) ท่ีจะตรวจหนังสือ ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพโฆษณา บทหรือคําประพันธ 
 

                                                 
๕ มาตรา ๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๖ มาตรา ๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๗ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเกณฑ 
   

 
มาตรา ๑๐  การเกณฑนั้นใหมีอํานาจที่จะเกณฑไดดังนี ้
(๑) ท่ีจะเกณฑพลเมืองใหชวยกําลังทหารในกิจการ ซึ่งเนื่องในการปองกันพระ

ราชอาณาจักร หรือชวยเหลือเกื้อหนุนราชการทหารทุกอยางทุกประการ 
(๒) ท่ีจะเกณฑยวดยาน, สัตวพาหนะ, เสบียงอาหาร, เครื่องศาตราวุธ, และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ จากบุคคลหรือบริษัทใด ๆ ซึ่งราชการทหารจะตองใชเปนกําลังในเวลา
นั้นทุกอยาง 

 
การหาม 

   
 

มาตรา ๑๑๘  การหามนั้น ใหมีอํานาจที่จะหามไดดังนี ้
(๑) ท่ีจะหามมั่วสุมประชุมกัน 
(๒) ท่ีจะหามออก จําหนาย จายหรือแจก ซึ่งหนังสือ ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพ

บทหรือคําประพันธ 
(๓) ท่ีจะหามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือสงซึ่งวิทยุ วิทยุกระจายเสียง หรือ

วิทยุโทรทัศน 
(๔) ท่ีจะหามใชทางสาธารณะเพื่อการจราจรไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา หรือทาง

อากาศ รวมถึงทางรถไฟและทางรถรางท่ีมีรถเดินดวย 
(๕) ท่ีจะหามมีหรือใชเครื่องมือส่ือสารหรืออาวุธ เครื่องอุปกรณของอาวุธ และ

เคมีภัณฑหรือส่ิงอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน หรือที่
อาจนําไปใชทําเปนเคมีภัณฑ หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติดังกลาวได 

(๖) ท่ีจะหามบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหวางระยะเวลาท่ีกําหนด 
(๗) ท่ีจะหามบุคคลเขาไปหรืออาศัยอยูในเขตทองท่ีใดซึ่งเจาหนาที่ฝายทหาร

เห็นวาเปนการจําเปนเพื่อการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอยและ
เม่ือไดประกาศหามเมื่อใดแลว ใหผูซึ่งอาศัยอยูในเขตนั้นออกไปจากเขตนั้นภายในกําหนดเวลาที่
ไดประกาศกําหนด 

(๘) ท่ีจะหามบุคคลกระทําหรือมีซึ่งกิจการหรือส่ิงอ่ืนใดไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมไดกําหนดไววาควรตองหามในเวลาที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก 

 
การยึด 

   
 

                                                 
๘ มาตรา ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๓



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  บรรดาสิ่งซึ่งกลาวไว ในมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นั้น 
ถาเจาหนาที่ฝายทหารเห็นเปนการจําเปน จะยึดไวช่ัวคราวเพื่อมิใหเปนประโยชนแกราชศัตรู หรือ
เพื่อเปนประโยชนแกราชการทหาร ก็มีอํานาจยึดได 

 
การเขาอาศัย 

   
 

มาตรา ๑๓  อํานาจการเขาพักอาศัยนั้น คือ ท่ีอาศัยใด ๆ ซึ่งราชการทหารเห็น
จําเปนจะใชเปนประโยชนในราชการทหารแลว มีอํานาจอาศัยไดทุกแหง 

 
การทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี 

   
 

มาตรา ๑๔  การทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นั้น ใหมีอํานาจกระทําได ดังนี ้
(๑) ถาแมการสงครามหรือรบสูเปนรองราชศัตรู มีอํานาจที่จะเผาบาน และส่ิงซึ่ง

เห็นวาจะเปนกําลังแกราชศัตรู เม่ือกรมกองทหารถอยไปแลว หรือถาแมวาส่ิงใด ๆ อยูในที่ซึ่งกีด
กับการสูรบก็ทําลายไดท้ังส้ิน 

(๒) มีอํานาจที่จะสรางท่ีม่ัน หรือดัดแปลงภูมิประเทศหรือหมูบาน เมือง สําหรับ
การตอสูราชศัตรู หรือเตรียมการปองกันรักษา ตามความเห็นชอบของเจาหนาท่ีฝายทหารไดทุก
อยาง 

 
การขับไล 

   
 

มาตรา ๑๕  ถามีผูหนึ่งผูใด ซึ่งไมมีภูมิลําเนาอาศัยเปนหลักฐาน หรือเปนผูมา
อาศัยในตําบลนั้นช่ัวคราว เม่ือมีความสงสัยอยางหนึ่งอยางใดหรือจําเปนแลวมีอํานาจที่จะขับไลผู
นั้นใหออกไปจากเมืองหรือตําบลนั้นได 

 
มาตรา ๑๕ ทวิ๙  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีฝายทหารมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดจะ

เปนราชศัตรูหรือไดฝาฝนตอบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือตอคําส่ังของเจาหนาท่ีฝาย
ทหารใหเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจกักตัวบุคคลนั้นไวเพ่ือการสอบถามหรือตามความจําเปนของ
ทางราชการทหารได แตตองกักไวไมเกินกวา ๗ วัน 

 
รองขอคาเสียหายหรือคาปรับจากเจาหนาที่ฝายทหารไมได 

   
 

                                                 
๙ มาตรา ๑๕ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  ความเสียหายซึ่งอาจบังเกิดข้ึนอยางหนึ่งอยางใด ในเรื่องอํานาจของ
เจาหนาท่ีฝายทหาร ตามที่ไดกลาวมาแลวในมาตรา ๘ ถึงมาตรา ๑๕ บุคคลหรือบริษัทใด ๆ จะ
รองขอคาเสียหายหรือคาปรับอยางหนึ่งอยางใดแกเจาหนาท่ีฝายทหารไมไดเลย เพราะอํานาจทั้ง
ปวงที่เจาหนาท่ีฝายทหารไดปฏิบัติและดําเนินการตามกฎอัยการศึกนี้ เปนการสําหรับปองกัน
พระมหากษัตริย ชาติ ศาสนา ดวยกําลังทหารใหดํารงคงอยูในความเจริญรุงเรืองเปนอิสรภาพ 
และสงบเรียบรอยปราศจากราชศัตรูภายนอกและภายใน 

 
มอบอํานาจใหเจากระทรวง 

   
 

มาตรา ๑๗  ในเวลาปรกติสงบศึก เจากระทรวงซึ่งบังคับบัญชาทหาร มีอํานาจ
ตรากฎเสนาบดีข้ึนสําหรับบรรยายขอความ เพ่ือใหมีความสะดวก และเรียบรอยในเวลาท่ีจะใชกฎ
อัยการศึกไดตามสมควร สวนในเวลาสงครามหรือจลาจล แมทัพใหญหรือแมทัพรองมีอํานาจออก
ขอบังคับบรรยายความเพิ่มเติมใหการดําเนินไปตามความประสงคของกฎอัยการศึกนี้ และเม่ือได
ประกาศกฎเสนาบดี หรือขอบังคับของแมทัพในทางราชการแลว ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของ
พระราชบัญญัตินี ้

 
ประกาศมา ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เปนวันที่ ๑๓๘๖ ใน

รัชกาลปจจุบันนี ้

๑๔  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  บรรดาสิ่งซึ่งกลาวไว ในมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นั้น 
ถาเจาหนาที่ฝายทหารเห็นเปนการจําเปน จะยึดไวช่ัวคราวเพื่อมิใหเปนประโยชนแกราชศัตรู หรือ
เพื่อเปนประโยชนแกราชการทหาร ก็มีอํานาจยึดได 

 
การเขาอาศัย 

   
 

มาตรา ๑๓  อํานาจการเขาพักอาศัยนั้น คือ ท่ีอาศัยใด ๆ ซึ่งราชการทหารเห็น
จําเปนจะใชเปนประโยชนในราชการทหารแลว มีอํานาจอาศัยไดทุกแหง 

 
การทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี 

   
 

มาตรา ๑๔  การทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นั้น ใหมีอํานาจกระทําได ดังนี ้
(๑) ถาแมการสงครามหรือรบสูเปนรองราชศัตรู มีอํานาจที่จะเผาบาน และส่ิงซึ่ง

เห็นวาจะเปนกําลังแกราชศัตรู เม่ือกรมกองทหารถอยไปแลว หรือถาแมวาสิ่งใด ๆ อยูในที่ซึ่งกีด
กับการสูรบก็ทําลายไดท้ังส้ิน 

(๒) มีอํานาจที่จะสรางท่ีม่ัน หรือดัดแปลงภูมิประเทศหรือหมูบาน เมือง สําหรับ
การตอสูราชศัตรู หรือเตรียมการปองกันรักษา ตามความเห็นชอบของเจาหนาท่ีฝายทหารไดทุก
อยาง 

 
การขับไล 

   
 

มาตรา ๑๕  ถามีผูหนึ่งผูใด ซึ่งไมมีภูมิลําเนาอาศัยเปนหลักฐาน หรือเปนผูมา
อาศัยในตําบลนั้นช่ัวคราว เม่ือมีความสงสัยอยางหนึ่งอยางใดหรือจําเปนแลวมีอํานาจที่จะขับไลผู
นั้นใหออกไปจากเมืองหรือตําบลนั้นได 

 
มาตรา ๑๕ ทวิ๙  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีฝายทหารมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดจะ

เปนราชศัตรูหรือไดฝาฝนตอบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือตอคําส่ังของเจาหนาท่ีฝาย
ทหารใหเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจกักตัวบุคคลนั้นไวเพ่ือการสอบถามหรือตามความจําเปนของ
ทางราชการทหารได แตตองกักไวไมเกินกวา ๗ วัน 

 
รองขอคาเสียหายหรือคาปรับจากเจาหนาที่ฝายทหารไมได 

   
 

                                                 
๙ มาตรา ๑๕ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  ความเสียหายซึ่งอาจบังเกิดข้ึนอยางหนึ่งอยางใด ในเรื่องอํานาจของ
เจาหนาท่ีฝายทหาร ตามที่ไดกลาวมาแลวในมาตรา ๘ ถึงมาตรา ๑๕ บุคคลหรือบริษัทใด ๆ จะ
รองขอคาเสียหายหรือคาปรับอยางหนึ่งอยางใดแกเจาหนาท่ีฝายทหารไมไดเลย เพราะอํานาจทั้ง
ปวงที่เจาหนาท่ีฝายทหารไดปฏิบัติและดําเนินการตามกฎอัยการศึกนี้ เปนการสําหรับปองกัน
พระมหากษัตริย ชาติ ศาสนา ดวยกําลังทหารใหดํารงคงอยูในความเจริญรุงเรืองเปนอิสรภาพ 
และสงบเรียบรอยปราศจากราชศัตรูภายนอกและภายใน 

 
มอบอํานาจใหเจากระทรวง 

   
 

มาตรา ๑๗  ในเวลาปรกติสงบศึก เจากระทรวงซึ่งบังคับบัญชาทหาร มีอํานาจ
ตรากฎเสนาบดีข้ึนสําหรับบรรยายขอความ เพ่ือใหมีความสะดวก และเรียบรอยในเวลาที่จะใชกฎ
อัยการศึกไดตามสมควร สวนในเวลาสงครามหรือจลาจล แมทัพใหญหรือแมทัพรองมีอํานาจออก
ขอบังคับบรรยายความเพิ่มเติมใหการดําเนินไปตามความประสงคของกฎอัยการศึกนี้ และเม่ือได
ประกาศกฎเสนาบดี หรือขอบังคับของแมทัพในทางราชการแลว ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของ
พระราชบัญญัตินี ้

 
ประกาศมา ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เปนวันที่ ๑๓๘๖ ใน

รัชกาลปจจุบันนี ้

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๕



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
บัญชีตอทาย๑๐ 

   
 

ก. คดีท่ีเกี่ยวกับตัวบุคคลบางจําพวก 
๑. คดีท่ีตํารวจกระทําความผิดในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการสนาม 
๒. คดีท่ีบุคคลพลเรือนสังกัดในราชการทหารเปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด ไม

วาจะเกี่ยวกับหนาที่ราชการหรือไม และไมวาจะไดกระทําความผิดในที่ใด ๆ ในเขตที่ใชกฎอัยการ
ศึก 

๓. คดีท่ีบุคคลใด ๆ เปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดรวมกับบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหาร หรือรวมกับบุคคลดังกลาวใน ๑. หรือ ๒. ไมวาจะเปนตัวการหรือผูสนับสนุน 

๔. คดีท่ีบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารเปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดรวมกับ
บุคคลที่มิไดอยูในอํานาจศาลทหารไมวาจะเปนตัวการหรือผูสนับสนุน 

ข. คดีท่ีเกี่ยวกับความผิดบางอยาง 
๑. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
๒. คดีท่ีมีขอกลาวหาวากระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยสําหรับใชในราชการทหารแหง

กองทัพไทยหรือกองทัพพันธมิตรแหงประเทศไทย หรือความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายทหาร
ไทยหรือทหารพันธมิตรแหงประเทศไทย ในขณะกระทําการตามหนาท่ี หรือเพราะเหตุท่ีกระทํา
การตามหนาที่ 

๓. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังตอไปนี ้
(๑) ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการ

แทนพระองค ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๑๒ 
(๒) ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา ๑๑๓ ถึง

มาตรา ๑๑๘ 
(๓) ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา ๑๑๙ ถึง

มาตรา ๑๒๙ 
(๔) ความผิดตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ ตั้งแตมาตรา ๑๓๐ ถึงมาตรา ๑๓๕ 
(๕) ความผิดตอเจาพนักงาน ตามมาตรา ๑๓๗ เฉพาะที่เก่ียวกับราชการทหาร 

มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๘ ถึงมาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๖ 
(๖) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ตั้งแตมาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๕๔ 

มาตรา ๑๕๘ ถึงมาตรา ๑๖๕ 
(๗) ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ตามมาตรา ๑๗๒ เฉพาะที่เก่ียวกับ

ราชการทหาร มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๕ ถึงมาตรา ๑๘๕ มาตรา ๑๘๙ มาตรา 
๑๙๓ มาตรา ๑๙๗ และมาตรา ๑๙๘ เฉพาะเมื่อศาลนั้นเปนศาลทหาร 

                                                 
๑๐ บัญชีตอทาย แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม ตามมาตรา ๒๐๑ และมาตรา 
๒๐๒ 

(๙) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตั้งแตมาตรา ๒๐๙ ถึงมาตรา 
๒๑๖ 

(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนตั้งแตมาตรา ๒๑๗ 
ถึงมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๘ ถึงมาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๔ มาตรา ๒๓๕ มาตรา 
๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ 

(๑๑) ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป และตั๋ว ตั้งแตมาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา 
๒๕๓ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการทหาร 

(๑๒) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตั้งแตมาตรา ๒๖๕ ถึงมาตรา ๒๖๘ เฉพาะที่
เก่ียวกับราชการทหาร 

(๑๓) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามมาตรา ๓๓๖ มาตรา ๓๓๙ และมาตรา ๓๔๐ 
๔. ความผิดตามกฎหมายวาดวยการเกณฑพลเมืองอุดหนุนราชการทหาร 
๕. ความผิดตามกฎหมายวาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร 
๖. ความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องแบบทหาร 
๗. ความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ตั้งแตมาตรา ๔๕ ถึง

มาตรา ๔๙ 
๘. ความผิดตามกฎหมายวาดวยฝน 
๙. ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
๑๐. ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต 

๑๖  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
บัญชีตอทาย๑๐ 

   
 

ก. คดีท่ีเก่ียวกับตัวบุคคลบางจําพวก 
๑. คดีท่ีตํารวจกระทําความผิดในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการสนาม 
๒. คดีท่ีบุคคลพลเรือนสังกัดในราชการทหารเปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด ไม

วาจะเกี่ยวกับหนาที่ราชการหรือไม และไมวาจะไดกระทําความผิดในที่ใด ๆ ในเขตที่ใชกฎอัยการ
ศึก 

๓. คดีท่ีบุคคลใด ๆ เปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดรวมกับบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหาร หรือรวมกับบุคคลดังกลาวใน ๑. หรือ ๒. ไมวาจะเปนตัวการหรือผูสนับสนุน 

๔. คดีท่ีบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารเปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดรวมกับ
บุคคลที่มิไดอยูในอํานาจศาลทหารไมวาจะเปนตัวการหรือผูสนับสนุน 

ข. คดีท่ีเก่ียวกับความผิดบางอยาง 
๑. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
๒. คดีท่ีมีขอกลาวหาวากระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยสําหรับใชในราชการทหารแหง

กองทัพไทยหรือกองทัพพันธมิตรแหงประเทศไทย หรือความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายทหาร
ไทยหรือทหารพันธมิตรแหงประเทศไทย ในขณะกระทําการตามหนาท่ี หรือเพราะเหตุท่ีกระทํา
การตามหนาที่ 

๓. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังตอไปนี ้
(๑) ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการ

แทนพระองค ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๑๒ 
(๒) ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา ๑๑๓ ถึง

มาตรา ๑๑๘ 
(๓) ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา ๑๑๙ ถึง

มาตรา ๑๒๙ 
(๔) ความผิดตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ ตั้งแตมาตรา ๑๓๐ ถึงมาตรา ๑๓๕ 
(๕) ความผิดตอเจาพนักงาน ตามมาตรา ๑๓๗ เฉพาะที่เก่ียวกับราชการทหาร 

มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๘ ถึงมาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๖ 
(๖) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ตั้งแตมาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๕๔ 

มาตรา ๑๕๘ ถึงมาตรา ๑๖๕ 
(๗) ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ตามมาตรา ๑๗๒ เฉพาะที่เก่ียวกับ

ราชการทหาร มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๕ ถึงมาตรา ๑๘๕ มาตรา ๑๘๙ มาตรา 
๑๙๓ มาตรา ๑๙๗ และมาตรา ๑๙๘ เฉพาะเมื่อศาลนั้นเปนศาลทหาร 

                                                 
๑๐ บัญชีตอทาย แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม ตามมาตรา ๒๐๑ และมาตรา 
๒๐๒ 

(๙) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตั้งแตมาตรา ๒๐๙ ถึงมาตรา 
๒๑๖ 

(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนตั้งแตมาตรา ๒๑๗ 
ถึงมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๘ ถึงมาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๔ มาตรา ๒๓๕ มาตรา 
๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ 

(๑๑) ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป และตั๋ว ตั้งแตมาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา 
๒๕๓ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการทหาร 

(๑๒) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตั้งแตมาตรา ๒๖๕ ถึงมาตรา ๒๖๘ เฉพาะที่
เกี่ยวกับราชการทหาร 

(๑๓) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามมาตรา ๓๓๖ มาตรา ๓๓๙ และมาตรา ๓๔๐ 
๔. ความผิดตามกฎหมายวาดวยการเกณฑพลเมืองอุดหนุนราชการทหาร 
๕. ความผิดตามกฎหมายวาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร 
๖. ความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องแบบทหาร 
๗. ความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ตั้งแตมาตรา ๔๕ ถึง

มาตรา ๔๙ 
๘. ความผิดตามกฎหมายวาดวยฝน 
๙. ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
๑๐. ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๗



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเตมิกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พุทธศักราช ๒๔๘๕๑๑ 
 
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมกดอัยการสึก พ.ส. ๒๔๕๗ พุทธสักราช 
๒๔๘๕๑๒ 
 

มาตรา ๓  สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาลงมติอนุมัติพระราชกําหนดแกไข
เพ่ิมเติมกดอัยการสึก พ.ส. ๒๔๕๗ พุทธสักราช ๒๔๘๕ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๕๒ เม่ือวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 
พระราชบัญญตัิกฎอัยยการศึก (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๗๑๓ 
 

มาตรา  ๘   บรรดาคดีอาญาที่ ค า งพิ จารณาอยู ในศาลทหารในวัน ใช
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งศาลทหารไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาตามความในพระราชบัญญัตินี้แลวนั้น 
ใหโอนมาใหศาลพลเรือนพิจารณาพิพากษาตอไป และใหพนักงานอัยการเขาเปนโจทกในคดี
เหลานั้น  ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ และใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใชบังคับตั้งแตวันที่โอนคดีมานั้น 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ พุทธศักราช 
๒๔๘๘๑๔ 
 
พระราชบัญญตัิกฎอัยการศกึ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๒๑๕ 
 

มาตรา ๔  บรรดาอํานาจหนาท่ีของแมทัพใหญตามความในมาตรา ๑๗ แหงกฎ
อัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูบัญชาการทหารสูงสุด 

 
มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระทั่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒ 

ฉบับที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓๐ และฉบับที่ ๔๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยกฎ
อัยการศึก ยังไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ประกอบกับบัญชีตอทายกฎหมายวาดวยกฎ
อัยการศึกสวนมากไดอางถึงความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ซึ่งไดถูกยกเลิกและใชประมวล
กฎหมายอาญาแทน  จึงเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึกเสียใหมใหเปน
การสอดคลองตองกันดวย 

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙/ตอนที่ ๒๙/หนา ๙๑๖/๒๘ เมษายน ๒๔๘๕ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙/ตอนที่ ๔๙/หนา ๑๓๘๔/๒๘ กรกฎาคม ๒๔๘๕ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๑/ตอนที่ ๗๙/หนา ๑๒๔๕/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๗ 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๒/ตอนที่ ๒๐/หนา ๒๕๑/๗ เมษายน ๒๔๘๘ 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๖/ตอนที่ ๗๘/หนา ๓๑๕/๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๑๖ 
 

โดยที่ปจจุบันนี้การรบ การสนับสนุนกําลังรบ ตลอดจนเครื่องมือเคร่ืองใชตาง ๆ ท่ีได
กําหนดไวในกฎอัยการศึก ไดวิวัฒนาการไปกวาแตกอน บทบัญญัติของกฎอัยการศึกซึ่งไดตราข้ึน
ใชบังคับตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๕๗ ยอมคลุมไมถึงการกระทําและเครื่องมือเคร่ืองใชบางอยางใน
ปจจุบันทั้งในการปราบปรามและสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารโดยเฉพาะในการรบนอกแบบ 
ควรใหอํานาจแกเจาหนาท่ีฝายทหารเพิ่มข้ึนเพื่อใหการปฏิบัติการของทหารมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
และควรกําหนดวิธีการข้ันตนใหเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจกักตัวบุคคลผูเปนราชศัตรูหรือฝาฝน
ตอกฎอัยการศึกหรือคําส่ังของเจาหนาท่ีฝายทหารไวเพื่อการสอบถามหรือตามความจําเปนของ
ทางราชการไดเพ่ือท่ีจะดําเนินการขั้นตอไปตามควรแกกรณี  จําเปนตองแกไขเพิ่มเติมกฎอัยการ
ศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 

                                                 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑๑/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 

๑๘  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเตมิกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พุทธศักราช ๒๔๘๕๑๑ 
 
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมกดอัยการสึก พ.ส. ๒๔๕๗ พุทธสักราช 
๒๔๘๕๑๒ 
 

มาตรา ๓  สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาลงมติอนุมัติพระราชกําหนดแกไข
เพ่ิมเติมกดอัยการสึก พ.ส. ๒๔๕๗ พุทธสักราช ๒๔๘๕ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๕๒ เม่ือวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 
พระราชบัญญตัิกฎอัยยการศึก (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๗๑๓ 
 

มาตรา  ๘   บรรดาคดีอาญาที่ ค า งพิ จารณาอยู ในศาลทหารในวัน ใช
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งศาลทหารไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาตามความในพระราชบัญญัตินี้แลวนั้น 
ใหโอนมาใหศาลพลเรือนพิจารณาพิพากษาตอไป และใหพนักงานอัยการเขาเปนโจทกในคดี
เหลานั้น  ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ และใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใชบังคับตั้งแตวันที่โอนคดีมานั้น 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ พุทธศักราช 
๒๔๘๘๑๔ 
 
พระราชบัญญตัิกฎอัยการศกึ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๒๑๕ 
 

มาตรา ๔  บรรดาอํานาจหนาท่ีของแมทัพใหญตามความในมาตรา ๑๗ แหงกฎ
อัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูบัญชาการทหารสูงสุด 

 
มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระทั่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒ 

ฉบับที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓๐ และฉบับที่ ๔๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยกฎ
อัยการศึก ยังไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ประกอบกับบัญชีตอทายกฎหมายวาดวยกฎ
อัยการศึกสวนมากไดอางถึงความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ซึ่งไดถูกยกเลิกและใชประมวล
กฎหมายอาญาแทน  จึงเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึกเสียใหมใหเปน
การสอดคลองตองกันดวย 

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙/ตอนที่ ๒๙/หนา ๙๑๖/๒๘ เมษายน ๒๔๘๕ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙/ตอนที่ ๔๙/หนา ๑๓๘๔/๒๘ กรกฎาคม ๒๔๘๕ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๑/ตอนที่ ๗๙/หนา ๑๒๔๕/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๗ 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๒/ตอนที่ ๒๐/หนา ๒๕๑/๗ เมษายน ๒๔๘๘ 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๖/ตอนที่ ๗๘/หนา ๓๑๕/๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๑๖ 
 

โดยที่ปจจุบันนี้การรบ การสนับสนุนกําลังรบ ตลอดจนเครื่องมือเคร่ืองใชตาง ๆ ท่ีได
กําหนดไวในกฎอัยการศึก ไดวิวัฒนาการไปกวาแตกอน บทบัญญัติของกฎอัยการศึกซึ่งไดตราข้ึน
ใชบังคับตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๕๗ ยอมคลุมไมถึงการกระทําและเครื่องมือเคร่ืองใชบางอยางใน
ปจจุบันทั้งในการปราบปรามและสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารโดยเฉพาะในการรบนอกแบบ 
ควรใหอํานาจแกเจาหนาท่ีฝายทหารเพิ่มข้ึนเพื่อใหการปฏิบัติการของทหารมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
และควรกําหนดวิธีการข้ันตนใหเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจกักตัวบุคคลผูเปนราชศัตรูหรือฝาฝน
ตอกฎอัยการศึกหรือคําส่ังของเจาหนาท่ีฝายทหารไวเพื่อการสอบถามหรือตามความจําเปนของ
ทางราชการไดเพ่ือท่ีจะดําเนินการขั้นตอไปตามควรแกกรณี  จําเปนตองแกไขเพิ่มเติมกฎอัยการ
ศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 

                                                 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑๑/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๙



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศ 
เลิกใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่ทรงพระราชดําริวา  ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ใหใชกฎอัยการศึก 

ทั่วราชอาณาจักรต้ังแตวันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เวลา  ๒๑.๐๕  นาฬิกา  ซ่ึงตอมาไดมีการ

ประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และประกาศ 

เลิกใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และใหใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่  ลงวันที่  ๓๑  ธันวาคม   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  นั้น  บัดนี้  สถานการณในเขตพื้นที่อําเภอจะนะ  อําเภอเทพา  อําเภอสะบายอย   

และอําเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  หมดความจําเปนที่จะตองใชกฎอัยการศึกแลว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๘  วรรคหนึ่ง  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

และมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  จึงมีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลา ฯ  ใหเลิกใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่  ดังตอไปนี้   

๒๐  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

 

ใหเลิกใชกฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ตามที่ระบุไวใน  (๒๒)  ของขอ  ๑  แหงประกาศเลิกใช 
กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และใหใชกฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่  ลงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
นอกจากเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา  เฉพาะอําเภอสะเดา 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๒๑



๒๒  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๒๓



๒๔  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๒๕



๒๖  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๒๗



๒๘  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๒๙







หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๕๘  ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 
 
 
 

 
พระราชกําหนด 

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปที่  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พระราชกําหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๔  
มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐ และมาตรา  ๕๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑๘  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกําหนดข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกวา  “พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘” 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

๓๒  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๔๙๕ 

มาตรา ๔ ในพระราชกําหนดนี้ 
“สถานการณฉุกเฉิน”  หมายความวา  สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบ

เรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐหรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของประเทศตกอยูในภาวะคับขันหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวล 
กฎหมายอาญา  การรบหรือการสงคราม  ซ่ึงจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซ่ึงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต  ผลประโยชนของชาติ  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ความปลอดภัยของ
ประชาชน  การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน  การคุมครองสิทธิเสรีภาพ  ความสงบเรียบรอยหรือ
ประโยชนสวนรวม  หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยาง
ฉุกเฉินและรายแรง 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ 
 

มาตรา ๕ เมื่อปรากฏวามีสถานการณฉุกเฉินเกิดข้ึนและนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใชกําลัง
เจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจ  เจาหนาที่ฝายพลเรือนหรือเจาหนาที่ฝายทหารรวมกันปองกัน  แกไข  
ปราบปราม  ระงับยับย้ัง  ฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชน  ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  มีอํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อบังคับใชทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขต 
บางทองที่ไดตามความจําเปนแหงสถานการณ  ในกรณีที่ไมอาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได
ทันทวงที  นายกรัฐมนตรีอาจประกาศสถานการณฉุกเฉินไปกอน  แลวดําเนินการใหไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในสามวัน  หากมิไดดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ภายในเวลาที่กําหนด  หรือคณะรัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบ  ใหการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ดังกลาวเปนอันส้ินสุดลง 

การประกาศสถานการณฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง  ใหใชบังคับตลอดระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรี
กําหนด  แตตองไมเกินสามเดือนนับแตวันประกาศ   ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายระยะเวลา   
ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศขยายระยะเวลาการใชบังคับ
ออกไปอีกเปนคราว ๆ  คราวละไมเกินสามเดือน 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๓๓
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เมื่อสถานการณฉุกเฉินส้ินสุดลงแลว  หรือเมื่อคณะรัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบหรือเมื่อ
ส้ินสุดกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารสถานการณ ฉุกเ ฉินคณะหนึ่ง   ประกอบดวย 
รองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย   เปนประธานกรรมการ   รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม   
เปนรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  อัยการสูงสุด  ผูบัญชาการทหารสูงสุด  ผูบัญชาการทหารบก   
ผูบัญชาการทหารเรือ  ผูบัญชาการทหารอากาศ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมการปกครอง  
และอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปนกรรมการ  และเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   
เปนกรรมการและเลขานุการ  มีอํานาจหนาที่ติดตามและตรวจสอบเหตุการณที่เกิดข้ึนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่อาจเกิดสถานการณฉุกเฉินเพื่อเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีในกรณีที่มีความ
จําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามมาตรา  ๕  หรือสถานการณที่มีความรายแรงตามมาตรา  ๑๑  
และในการใชมาตรการที่เหมาะสมตามพระราชกําหนดนี้   เพื่อการปองกัน  แกไขหรือระงับสถานการณ
ฉุกเฉินนั้น 

ความในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรี  ตามมาตรา  ๕  ในการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินเมื่อมีเหตุการณจําเปนเรงดวนอันอาจเปนภัยตอประเทศหรือประชาชน 

มาตรา ๗ ในเขตทองที่ที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามมาตรา  ๕  ใหบรรดาอํานาจ
หนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายกระทรวง  หรือที่เปนผูรักษาการตาม
กฎหมายหรือที่มีอยูตามกฎหมายใดก็ตาม  เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการอนุญาต  อนุมัติ  ส่ังการ  บังคับ
บัญชา  หรือชวยในการปองกัน  แกไข  ปราบปราม  ระงับยับย้ังในสถานการณฉุกเฉินหรือฟนฟูหรือ
ชวยเหลือประชาชน  โอนมาเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีเปนการชั่วคราว  เพื่อใหการส่ังการและ
การแกไขสถานการณเปนไปโดยมีเอกภาพ  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 

การกําหนดใหอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายใดทั้งหมดหรือบางสวนเปนอํานาจ
หนาที่ของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามประกาศที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังบุคคลเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้
และเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ไดรับโอนมาเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง  โดยใหถือวา

๓๔  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
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บุคคลที่ไดรับแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่เปนผูมีอํานาจตามกฎหมายนั้น  ในการนี้  นายกรัฐมนตรี 
อาจมอบหมายใหสวนราชการหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้นยังคงใชอํานาจหนาที่เชนเดิม
ตอไปก็ได  แตตองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการพลเรือน  ตํารวจหรือทหารซึ่งมีตําแหนงไมตํ่ากวา
อธิบดี  ผูบัญชาการตํารวจ  แมทัพ  หรือเทียบเทาเปนพนักงานเจาหนาที่และกําหนดใหเปนหัวหนา
ผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน  ในพื้นที่และบังคับบัญชาขาราชการและพนักงานเจาหนาที่  
ในการนี้  ใหการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการและขาราชการที่เก่ียวของ  รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่  
เปนไปตามการสั่งการของหัวหนาผูรับผิดชอบนั้น   เวนแตการปฏิบัติหนาที่ทางทหารใหเปนไปตามกฎ  
ระเบียบ  หรือขอบังคับเกี่ยวกับการใชกําลังทหารแตจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางการ
ดําเนินการที่ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังเปนหัวหนาผูรับผิดชอบกําหนด 

ในกรณีที่มีความจําเปน  คณะรัฐมนตรีอาจใหมีการจัดต้ังหนวยงานพิเศษเปนการเฉพาะเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้เปนการชั่วคราวได  จนกวาจะยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉิน 

นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูใช
อํานาจตามวรรคหนึ่ง  วรรคสาม  หรือวรรคสี่แทน  หรือมอบหมายใหเปนผูกํากับการปฏิบัติงานของ
สวนราชการที่เกี ่ยวของ  พนักงานเจาหนาที ่ตามวรรคสาม  หัวหนาผูรับผิดชอบตามวรรคสี่  และ
หนวยงานตามวรรคหาได  และใหถือวาเปนผูบังคับบัญชาหัวหนาผูรับผิดชอบ  ขาราชการ  และ
พนักงานเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 

มาตรา ๘ เพื่อประโยชนในการประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินใหเปนไปดวยความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพเหตุการณและความเปนอยูของประชาชน
ในเขตพื้นที่  นายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจมีคําส่ังแตงต้ังคณะบุคคลหรือบุคคล
เปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่หรือเปนผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่  ในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ได 

ใหบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังตามวรรคหนึ่งไดรับความคุมครองเชนเดียวกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาที่  ทั้งนี้  ตามขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับแตงต้ัง 

มาตรา ๙ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติลงไดโดยเร็ว  หรือ
ปองกันมใิหเกิดเหตุการณรายแรงมากขึ้น  ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 
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(๑) หามมิใหบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด  เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่  หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับยกเวน 

(๒) หามมิใหมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน  ณ  ที่ใด ๆ  หรือกระทําการใดอันเปนการยุยงใหเกิด
ความไมสงบเรียบรอย 

(๓) หามการเสนอขาว  การจําหนาย  หรือทําใหแพรหลายซ่ึงหนังสือ  ส่ิงพิมพ  หรือส่ืออื่นใด 
ที่มีขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารทําใหเกิดความ
เขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉินจนกระทบตอความมั่นคงของรัฐ  หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน  ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร 

(๔) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ  หรือกําหนดเง่ือนไขการใชเสนทาง
คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 

(๕) หามการใชอาคาร หรือเขาไปหรืออยูในสถานที่ใด  ๆ 
(๖) ใหอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกลาว  

หรือหามผูใดเขาไปในพื้นที่ที่กําหนด 
ขอกําหนดตามวรรคหนึ่ง  จะกําหนดเง่ือนเวลาในการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเง่ือนไขในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่  หรือมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดพื้นที่และรายละเอียดอื่น
เพิ่มเติม  เพื่อมิใหมีการปฏิบัติที่กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุก็ได 

มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชนในการแกไขปญหาในพื้นที่ที่เกิดสถานการณฉุกเฉินใหสามารถ
กระทําไดโดยรวดเร็ว  นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหพนักงานเจาหนาที่ผูซ่ึงไดรับการแตงต้ังเปน
หัวหนาผูรับผิดชอบตามมาตรา  ๗  วรรคส่ี  เปนผูใชอํานาจออกขอกําหนดตามมาตรา  ๙  แทนก็ได   
แตเมื่อดําเนินการแลวตองรีบรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว  และถานายกรัฐมนตรีมิไดมี
ขอกําหนดในเรื่องเดียวกันภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ออกขอกําหนด   
ใหขอกําหนดนั้นเปนอันส้ินผลใชบังคับ 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่สถานการณฉุกเฉินมีการกอการราย  การใชกําลังประทุษรายตอชีวิต  
รางกาย  หรือทรัพยสิน  หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําที่มีความรุนแรงกระทบตอความม่ันคง
ของรัฐ  ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสินของรัฐหรือบุคคล  และมีความจําเปนที่จะตองเรงแกไข
ปญหาใหยุติไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที  ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

๓๖  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
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มีอํานาจประกาศใหสถานการณฉุกเฉินนั้นเปนสถานการณที่มีความรายแรง  และใหนําความในมาตรา  ๕  
และมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว  นอกจากอํานาจตามมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และ
มาตรา  ๑๐  ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยวาจะเปนผูรวม
กระทําการใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน  หรือเปนผูใช  ผูโฆษณา  ผูสนับสนุนการกระทําเชนวานั้น  หรือ
ปกปดขอมูลเกี่ยวกับการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน  ทั้งนี้  เทาที่มีเหตุจําเปนเพื่อปองกันมิให
บุคคลนั้นกระทําการหรือรวมมือกระทําการใด ๆ  อันจะทําใหเกิดเหตุการณรายแรง  หรือเพื่อใหเกิดความ
รวมมือในการระงับเหตุการณรายแรง 

(๒) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังเรียกใหบุคคลใดมารายงานตัวตอ
พนักงานเจาหนาที่หรือมาใหถอยคําหรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เก่ียวเนื่องกับสถานการณ
ฉุกเฉิน 

(๓) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังยึดหรืออายัดอาวุธ  สินคา  เคร่ืองอุปโภค
บริโภค  เคมีภัณฑ  หรือวัตถุอื่นใด  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา  ไดใชหรือจะใชส่ิงนั้น  เพื่อการกระทําการ
หรือสนับสนุนการกระทําใหเกิดเหตุสถานการณฉุกเฉิน 

(๔) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังตรวจคน  ร้ือ  ถอน  หรือทําลายซ่ึงอาคาร  
ส่ิงปลูกสราง  หรือส่ิงกีดขวาง ตามความจําเปนในการปฏิบัติหนาที่เพื่อระงับเหตุการณรายแรงใหยุติ
โดยเร็วและหากปลอยเนิ่นชาจะทําใหไมอาจระงับเหตุการณไดทันทวงที 

(๕) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังตรวจสอบจดหมาย  หนังสือ ส่ิงพิมพ  
โทรเลข  โทรศัพท  หรือการส่ือสารดวยวิธีการอื่นใด  ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับย้ังการติดตอหรือ 
การส่ือสารใด  เพื่อปองกันหรือระงับเหตุการณรายแรง  โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม 

(๖) ประกาศหามมิใหกระทําการใด  ๆ  หรือส่ังใหกระทําการใด ๆ  เทาที่จําเปนแกการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยของประเทศ  หรือความปลอดภัยของประชาชน 

(๗) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังหามมิใหผูใดออกไปนอกราชอาณาจักร  
เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการออกไปนอกราชอาณาจักรจะเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐ 
หรือความปลอดภัยของประเทศ 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๓๗
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 (๘) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งการใหคนตางดาวออกไปนอกราชอาณาจักร  
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูสนับสนุนการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน  ทั้งนี้ โดยใหนํา
กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 (๙) ประกาศใหการซ้ือ  ขาย  ใช  หรือมีไวในครอบครองซ่ึงอาวุธ  สินคา  เวชภัณฑ   
เคร่ืองอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัสดุอุปกรณอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอาจใชในการกอความไมสงบหรือ
กอการรายตองรายงานหรือไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัติตามเง่ือนไขที่นายกรัฐมนตรี
กําหนด 

(๑๐) ออกคําส่ังใหใชกําลังทหารเพื่อชวยเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจระงับเหตุการณ
รายแรง หรือควบคุมสถานการณใหเกิดความสงบโดยดวน  ทั้งนี้  ในการปฏิบัติหนาที่ของทหารใหมี
อํานาจหนาที่เชนเดียวกับอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้  โดยการใชอํานาจ
หนาที่ของฝายทหารจะทําไดในกรณีใดไดเพียงใดใหเปนไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่นายกรัฐมนตรี
กําหนด แตตองไมเกินกวากรณีที่มีการใชกฎอัยการศกึ   

เมื่อเหตุการณรายแรงตามวรรคหนึ่งยุติลงแลว ใหนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศตาม
มาตรานี้โดยเร็ว 

มาตรา ๑๒ ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ตองสงสัยตามประกาศในมาตรา  ๑๑  (๑)   
ใหพนักงานเจาหนาที่รองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจหรือศาลอาญาเพื่อขออนุญาตดําเนินการ เมื่อไดรับ
อนุญาตจากศาลแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวไดไมเกินเจ็ดวัน และตอง
ควบคุมไวในสถานที่ที่กําหนดซึ่งไมใชสถานีตํารวจ  ที่คุมขัง  ทัณฑสถาน  หรือเรือนจํา  โดยจะปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นในลักษณะเปนผูกระทําความผิดมิได  ในกรณีที่มีความจําเปนตองควบคุมตัวตอเพื่อ
ประโยชนในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน  ใหพนักงานเจาหนาที่รองขอตอศาลเพื่อขยายระยะเวลา 
การควบคุมตัวตอไดอีกคราวละเจ็ดวัน  แตรวมระยะเวลาควบคุมตัวทั้งหมดตองไมเกินกวาสามสิบวัน  
เมื่อครบกําหนดแลว หากจะตองควบคุมตัวตอไป  ใหดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานเจาหนาที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับการจับกุมและ
ควบคุมตัวบุคคลนั้นเสนอตอศาลที่มีคําส่ังอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  และจัดสําเนารายงานนั้นไว  ณ  ที่ทําการ
ของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหญาติของบุคคลนั้นสามารถขอดูรายงานดังกลาวไดตลอดระยะเวลาที่
ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว 

๓๘  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
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การรองขออนุญาตตอศาลตามวรรคหนึ่ง  ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับวิธีการขอออกหมายอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓ ส่ิงของหรือวัสดุอุปกรณที่ประกาศตามมาตรา  ๑๑  (๙)  หากเปนเคร่ืองมือหรือ
สวนหนึ่งของเครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร  นายกรัฐมนตรีอาจประกาศใหใชมาตรการดังกลาว 
ทั่วราชอาณาจักรหรือในพื้นที่อื่นซ่ึงมิไดประกาศสถานการณฉุกเฉินเพิ่มข้ึนดวยก็ได 

มาตรา ๑๔ ขอกําหนด  ประกาศ  และคําส่ังตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  
มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๕  เมื่อมีผลใชบังคับแลว  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย 

มาตรา ๑๕ ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีอํานาจหนาที่ เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชกําหนดนี้เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และมีอํานาจหนาที่เปนพนักงาน 
ฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ทั้งนี้  ตามที่นายกรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๖ ขอกําหนด  ประกาศ  คําส่ัง  หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับ
ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  และกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

มาตรา ๑๗ พนักงานเจาหนาที่และผูมีอํานาจหนาที่ เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตาม 
พระราชกําหนดนี้ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา  หรือทางวินัย  เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในการ
ระงับหรือปองกันการกระทําผิดกฎหมาย  หากเปนการกระทําที่สุจริต  ไมเลือกปฏิบัติ  และไมเกิน
สมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปน  แตไมตัดสิทธิผูไดรับความเสียหายที่จะเรียกรองคาเสียหาย
จากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

มาตรา ๑๘ ผูใดฝาฝนขอกําหนด  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามมาตรา ๙  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  
หรือมาตรา  ๑๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๙ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชนิวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๓๙



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๕๘  ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎหมายวาดวยการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉินไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว  บทบัญญัติตาง ๆ  ไมสามารถนํามาใชแกไขสถานการณท่ี
มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐท่ีมีหลากหลายรูปแบบใหยุติลงไดโดยเร็ว  รวมทั้งไมอาจนํามาใชในการ
แกไขปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะและการฟนฟูสภาพความเปนอยูของประชาชนที่ไดรับความเสียหาย  
และเนื่องจากในปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ  ซ่ึงมีความรายแรงมากยิ่งขึ้นจนอาจกระทบตอ 
เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต  และกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศ รวมทั้งทําใหประชาชนไดรับ
อันตรายหรือเดือดรอนจนไมอาจใชชีวิตอยางเปนปกติสุข  และไมอาจแกไขปญหาดวยการบริหารราชการใน
รูปแบบปกติได  สมควรตองกําหนดมาตรการในการบริหารราชการสําหรับสถานการณฉุกเฉินไวเปนพิเศษ  
เพื่อใหรัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัย  และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ท้ังปวงใหกลับสูสภาพปกติไดโดยเร็ว จึงเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได  
เพื่อประโยชนในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ และปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 

๔๐  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศ 
เรื่อง  ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง 

ในเขตท้องที่อําเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 
 

 

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง  ลงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และได้ประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในท้องที่ดังกล่าว 
มาจนถึงปัจจุบัน  เพื่อใช้มาตรการต่าง ๆ  ที่บัญญัติไว้ในพระราชกําหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เข้าดําเนินการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  การคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ทั้งของรัฐและประชาชน  ภายในเขต
พื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง  นั้น 

โดยที่ปรากฏว่า  ในปัจจุบันสถานการณ์อันเป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อําเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี  อยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐสามารถใช้มาตรการต่าง ๆ  เข้าควบคุม  ระงับยับยั้ง  และแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว  ดังนั้น  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  ประกอบกับมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖  
มาตรา   ๓๘   มาตรา   ๔๑   มาตรา   ๔๓   มาตรา   ๔๕   และมาตรา  ๖๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที ่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อําเภอแม่ลาน   
จังหวัดปัตตานี   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๔๑



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา 
เก่ียวกับการพิจารณาคําร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคล 

ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

โดยที่พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มาตรา  ๑๑  
วรรคสอง  (๑)  และมาตรา  ๑๒  บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลเพื่อขออนุญาตจับกุม 
และควบคุมตัวบุคคล  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลในท้องที่ที่ได้มีการ
ประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสถานการณ์ที่มีความร้ายแรงไว้เป็นกรณีพิเศษแตกต่างไปจาก
หลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินการ 
ของศาลตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเพื่อ
เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประธานศาลฎีกา   
จึงออกคําแนะนํา  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ นอกจากที่ได้ กําหนดไว้ในคําแนะนํานี้  การร้องขออนุญาตต่อศาลเพื่อจับกุม 
และควบคุมตัวบุคคลตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  (๑)  และมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ให้นําข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเก่ียวกับการออกคําส่ังหรือหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมายอาญา  หมวด  ๑  และหมวด  ๒  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๒ การยื่นคําร้องขออนุญาตจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามข้อ  ๑  ให้ยื่นต่อ   
(๑) ศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเหนือพื้นที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ซ่ึงเกิดหรือเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง  หรือบุคคลที่ต้องสงสัย 
มีถิ่นที่อยู่  เว้นแต่ในกรณีที่ ผู้ร้องได้แสดงให้ศาลเห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนต้องออกหมายจับ 
และควบคุมตัวเพื่อป้องกันหรือระงับเหตุการณ์ร้ายแรง  จะยื่นคําร้องต่อศาลในเขตพื้นที่ซ่ึงพยานหลักฐาน
สําคัญที่จะใช้ประกอบการไต่สวนคําร้องอยู่ในเขตศาลนั้นก็ได้  หรือ 

(๒) ศาลอาญา 
ข้อ ๓ การพิจารณาคําร้องขออนุญาตจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามข้อ  ๑  ต้องไต่สวน 

ให้ได้ความว่าผู้ร้องเป็นผู้ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชกําหนด   
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมีเหตุที่จะจับกุมบุคคลตามคําร้องได้ 
ตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  (๑)  แห่งพระราชกําหนดดังกล่าว 

๔๒  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ศาลควรสอบถามผู้ร้องด้วยว่าเคยมีการอนุญาตให้จับกุมและควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มาก่อนที่ศาลใด
หรือไม่  หากมี  ศาลพึงไต่สวนให้ได้ความว่าการอนุญาตครั้งก่อนเป็นเหตุการณ์เดียวกันหรือเก่ียวเนื่องกัน
กับที่ขอให้มีการจับกุมและควบคุมตัวตามคําร้องครั้งนี้หรือไม่  ทั้งนี้  เพื่อมิให้บุคคลนั้นต้องถูกควบคุมตัว
เกินระยะเวลาที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชกําหนดดังกล่าว 

ข้อ ๔ ในกรณีที่มีคําส่ังอนุญาตให้ออกหมายจับและควบคุมตัว  ศาลควรกําหนดให้ผู้ร้องมี
หน้าที่ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานความคืบหน้าเก่ียวกับการติดตามจับกุมต่อศาลทุกสามเดือนจนกว่าจะจับกุมได้ 
(๒) เม่ือจับกุมบุคคลตามคําร้องได้แล้ว  ให้จัดทํารายงานการจับกุมและควบคุมตัวโดยแนบ

ภาพถ่ายผู้ถูกจับกุมรวมทั้งระบุถึงสถานที่ควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวเสนอต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง 
นับแต่เวลาที่จับกุมได้   

(๓) หากมีการเปลี่ยนสถานที่ควบคุมตัว  ให้รายงานให้ศาลทราบทันที   
(๔) เม่ือจะมีการปล่อยตัวบุคคลผู้ถูกควบคุมไม่ว่าเม่ือใดก็ตาม  ผู้ร้องต้องแจ้งให้ญาติหรือผู้ซ่ึง 

ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจทราบล่วงหน้าถึงการปล่อยตัวและนําบุคคลผู้ถูกควบคุมตัวมาศาลที่ออกหมายจับ
และควบคุมเพื่อการปล่อยตัว 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามคําส่ังศาลตามข้อ  ๔  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ศาลจะเพิกถอน
หมายจับและควบคุมตัว  หรือสั่งประการใดตามที่เห็นสมควรก็ได้   

เม่ือครบกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีคําส่ังให้ออกหมายจับและควบคุมตัวแล้ว  หากยัง   
ไม่สามารถจับกุมบุคคลตามหมายได้  ศาลอาจเรียกผู้ร้องมาสอบถามหรือจะเพิกถอนหมายจับ 
และควบคุมตัวนั้นก็ได้   

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีผู้ยื่นคําร้องหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการจับกุมหรือควบคุมตัวไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย  ให้ศาลทําการไต่สวน  โดยจะมีคําส่ังให้ผู้ร้องนําบุคคลผู้ถูกจับกุมและควบคุมตัวมาศาล 
เพื่อสอบถามด้วยก็ได้  และหากได้ความว่าไม่มีเหตุที่จะจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว  หรือการ
จับกุมหรือควบคมุตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้ศาลเพิกถอนหมายจับและควบคุมตัว 

ข้อ ๗ ในการพิจารณาคําร้องขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัวตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หากมีข้อสงสัยว่าสถานที่
ควบคุมตัวหรือการปฏิบัติต่อบุคคลผู้ถูกควบคุมตัวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในบทบัญญัติ
ดังกล่าว  หรือมีการคัดค้านการขยายระยะเวลาการควบคุมตัว  ศาลอาจไต่สวนหรือมีคําส่ังให้นําบุคคล 
ผู้ถูกควบคุมตัวมาศาลเพื่อสอบถาม  หากปรากฏว่าการควบคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือไม่มีเหตุ 
ที่จะควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวต่อไป  ให้ศาลสั่งยกคําร้อง   

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการควบคุมตัว  ให้ขยายได้คราวละไม่เกินเจ็ดวัน  
แต่รวมระยะเวลาควบคุมตัวทั้งหมดต้องไม่เกินกว่าสามสิบวัน  โดยไม่จําต้องมีการออกหมายขัง 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๔๓



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีการยกเลิกประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสถานการณ์ที่มีความร้ายแรง
ตามมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
ให้ศาลยกเลิกหมายจับและควบคุมตัวเสีย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
สบโชค  สุขารมณ์ 
ประธานศาลฎีกา 

๔๔  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๔๕



๔๖  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๔๗



๔๘  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๔๙



๕๐  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๕๑



๕๒  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๕๓



๕๔  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๕๕



๕๖  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๕๗



๕๘  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๕๙



๖๐  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๖๑



๖๒  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๖๓



๖๔  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๖๕



๖๖  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๖๗



๖๘  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๖๙



๗๐  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๗๑



๗๒  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๗๓



๗๔  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๗๕



๗๖  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๗๗



๗๘  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๗๙



๘๐  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๘๑



๘๒  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่





หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

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” 

๘๔  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

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”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร 
“ผูวาราชการจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด  ๑ 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 
 

มาตรา ๕ ใหจัดต้ังกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เรียกโดยยอวา  
“กอ.รมน.”  ข้ึนในสํานักนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๘๕
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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 

๘๖  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
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(๓) อํานวยการ   ประสานงาน  และเสริมการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของในการ
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   

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๘๗



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

และเลขาธิการ  กอ.รมน.  เปนกรรมการและเลขานุการ  และใหผูอํานวยการแตงต้ังขาราชการ 
ใน  กอ.รมน.  เปนผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กํากับ  ใหคําปรึกษาและเสนอแนะตอ  กอ.รมน.  ในการ
ปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของ  กอ.รมน.  รวมตลอดทั้งอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) วางระเบียบเก่ียวกับการอํานวยการและประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของใน
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”  
ข้ึนในจังหวัดที่อยูในเขตของกองทัพภาคเปนหนวยงานข้ึนตรงตอ  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  และเรงรัดหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของใหดําเนินการ  
หรือบูรณาการในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนตาม  (๒) 

(๔) ส่ังใหเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีพฤติกรรมวาจะเปนภัยตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
หรือเปนอุปสรรคตอการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกจากพื้นที่ที่กําหนด 

ในการจัดทําแผนตาม  (๒)  ให  กอ.รมน.  ประชุมหารือกับสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของดวย  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 
ในเรื่องดังกลาว  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) ใหเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติการหรืองดเวนการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด 
(๒) หามเขาหรือใหออกจากบริเวณพื้นที่  อาคาร  หรือสถานที่ที่ กําหนดในหวงเวลาที่

ปฏิบัติการ  เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับการยกเวน 
(๓) หามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด 
(๔) หามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน 
(๕) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ  หรือกําหนดเง่ือนไขการใชเสนทาง

คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 
(๖) ใหบุคคลปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันเกี่ยวกับเคร่ืองมือหรืออุปกรณ

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 

เมื่อผูตองหาได 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  

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๙๓



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

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 

 
 
 
 

๙๔  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคง 
จากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีหลากหลาย  มีความรุนแรง  รวดเร็ว  สามารถขยายตัวจนสงผลกระทบ 
เปนวงกวาง  และมีความสลับซับซอน  จนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต  กอใหเกิดความ
ไมสงบเรียบรอยในประเทศ  และเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน  ดังนั้น  เพื่อใหสามารถปองกนั  
และระงับภัยท่ีเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที  จึงสมควรกําหนดใหมีหนวยปฏิบัติงานหลักเพ่ือรับผิดชอบ 
ดําเนินการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร  ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติรวมกับ 
ทุกสวนราชการ  สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและรักษาความมั่นคง  รวมท้ัง
เสริมสรางความเขมแข็งในทองถ่ินของตน  เพื่อปองกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแตในยามปกติ  และในยามที่เกิด
สถานการณอันเปนภัยตอความม่ันคงในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง  และกําหนดใหมีมาตรการและกลไกควบคุม 
การใชอํานาจเปนการเฉพาะตามระดับความรุนแรงของสถานการณ  เพื่อใหสามารถแกไขสถานการณไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๙๕



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 ประกาศ 

เร่ือง  พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

 

ดวยสถานการณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตปรากฏเหตุการณการกอเหตุรุนแรงอยางตอเนื่อง
มาต้ังแตป  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยมีแนวโนมที่จะมีอยูตอไปเปนเวลานาน  รวมทั้งอยูในอํานาจหนาที่ 
หรือความรับผิดชอบในการแกไขปญหาของหนวยงานของรัฐหลายหนวย  ซ่ึงจากเหตุการณดังกลาว 
จะสงผลกระทบตอการบริหารราชการแผนดินและความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 

ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารจัดการการรักษาความสงบและความปลอดภัยมีเอกภาพและเกิด
ประสิทธิภาพอยางสูงสุด  จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองกําหนดมาตรการปองกันมิใหสถานการณ
ขยายตัวลุกลาม  หรือหากเกิดเหตุการณความรุนแรงข้ึน  เจาหนาที่ของรัฐสามารถแกไขปญหาใหยุติ
โดยเร็ว  โดยไมสงผลกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๑  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ดังตอไปนี้ 

๑. ใหเขตพื้นที่อําเภอจะนะ  อําเภอนาทวี  อําเภอเทพา  และอําเภอสะบายอย  จังหวัดสงขลา  
เปนพื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

๒. ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  หรือหนวยงานภายในที่ 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมายใหเปนศูนยอํานวยการเปนผูรับผิดชอบ 
ในการปองกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับย้ัง  และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร  และจัดทําแผนการดําเนินการในการบูรณาการการกํากับ  ติดตาม  และเรงรัด
หนวยงานของรัฐ  และเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของ  ใหดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่กําหนด   

ทั้งนี้  ใหมีผลบังคับใชระหวางวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

๙๖  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศ 
เร่ือง  พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 
 

ดวยสถานการณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตยังคงปรากฏเหตุการณที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร  ซ่ึงปรากฏเห็นชัดในรูปแบบของเหตุการณรุนแรง  ทั้งนี้  หวงเวลาที่ผานมา 
ไดมีการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เปนผลให 
เจาหนาที่ของรัฐสามารถแกไขและควบคุมสถานการณไวไดระดับหนึ่ง 

ดังนั้น  เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏบิัติงาน  รวมทั้งการบริหารจัดการรักษาความสงบ 
และความปลอดภัยมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด  จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ ยังคง 
ตองกําหนดมาตรการปองกันไวเชนเดิม  เพื่อมิใหสถานการณขยายตัวลุกลาม  หรือหากเกิดเหตุการณ 
ความรุนแรงข้ึน  เจาหนาที่ของรัฐสามารถแกไขปญหาใหยุติโดยเร็วโดยไมสงผลกระทบตอความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๑  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓   
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่   
๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ดังตอไปนี้ 

๑. ใหเขตพื้นที่อําเภอจะนะ  อําเภอนาทวี  อําเภอเทพา  และอําเภอสะบายอย  จังหวัดสงขลา   
เปนพื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

๒. ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  หรือหนวยงานภายในที่ 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมายใหเปนศูนยอํานวยการเปนผูรับผิดชอบ 
ในการปองกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับย้ัง  และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร  และจัดทําแผนการดําเนินการในการบูรณาการการกํากับ  ติดตาม  และเรงรัด 
หนวยงานของรัฐ  และเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของ  ใหดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๙๗



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

๓. เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติการปองกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับย้ัง  และแกไข 
หรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ใหบรรดาประกาศ  คําส่ัง  หรือการ 
ดําเนินการใดที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนดขึ้นหรือการปฏิบัติการใด 
ของศูนยอํานวยการ  หนวยงาน  พนักงานเจาหนาที่หรือผูใดที่ไดรับมอบหมายจากกองอํานวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ตามประกาศ  เร่ือง  พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร  ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ยังคงมีผลใชบังคับโดยตอเนื่อง   
จนกวาจะมีการกําหนดเปนอยางอื่น 

ทั้งนี้  ใหมีผลบังคับใชระหวางวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

๙๘  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศ 
เรื่อง  กําหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

ตามมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกาศให้เขตพื้นที่อําเภอจะนะ  อําเภอนาทวี  อําเภอเทพา   
และอําเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร  ตามประกาศ  เรื่อง  พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร  ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยให้กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร  เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการตามมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  นั้น   

โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มีบทบัญญัติ
เก่ียวกับการแก้ไขเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  โดยในมาตรา  ๒๑  บัญญัติให้
ในเขตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศตามมาตรา  ๑๕  คณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศเพื่อกําหนด 
การกระทําที่เป็นความผิดอันมีผลกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ที่ ผู้กระทําความผิด 
ตามความผิดดังกล่าวจะเข้ารับการอบรมตามคําส่ังของศาล  แทนการดําเนินกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญาปกติ  ทั้งนี้  เพื่อให้โอกาสแก่ผู้กระทําความผิดนั้นกลับตัวเพื่อประโยชน์ต่อการรักษา 
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๑  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้  
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๔   
จึงมีมติดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้การกระทําความผิดที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรภายในเขต
พื้นที่ อําเภอจะนะ  อําเภอนาทวี  อําเภอเทพา  และอําเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  ดังต่อไปนี้ 
เป็นความผิดที่ต้องดําเนินการตามมาตรา  ๒๑   

(๑) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
 (ก) ความผิดต่อความม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจักร  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๑๓  

ถึงมาตรา  ๑๑๘ 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๙๙



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

 (ข) ความผิดต่อความม่ันคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๑๙  
มาตรา  ๑๒๐  มาตรา  ๑๒๗  มาตรา  ๑๒๘  และมาตรา  ๑๒๙ 

 (ค) ความผิดเก่ียวกับการก่อการร้าย  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๓๕/๑  ถึงมาตรา  ๑๓๕/๔   
 (ง) ความผิดต่อเจ้าพนักงาน  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๓๖  ถึงมาตรา  ๑๔๖ 
 (จ) ความผิดเก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๐๙   

ถึงมาตรา  ๒๑๖ 
 (ฉ) ความผิดเก่ียวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๑๗  

ถึงมาตรา  ๒๓๙ 
 (ช) ความผิดต่อชีวิต  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๘๘  ถึงมาตรา  ๒๙๔ 
 (ซ) ความผิดต่อร่างกาย  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๙๕  ถงึมาตรา  ๓๐๐ 
 (ฌ) ความผิดต่อเสรีภาพ  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๐๙  ถึงมาตรา  ๓๒๑ 
 (ญ) ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๓๔  ถึง 

มาตรา  ๓๓๖  ทวิ 
 (ฎ) ความผิดฐานกรรโชก  รีดเอาทรัพย์  ชิงทรัพย์  และปล้นทรัพย์  ตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา  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) ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง   

และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ.  ๒๔๙๐ 
(๔) ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๕) ความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๒ เม่ือผู้ต้องหาว่าได้กระทําความผิดตามความผิดตามข้อ  ๑  กลับใจเข้ามอบตัว 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ดําเนินการสอบสวนแล้วปรากฏว่าผู้ต้องหา 
ได้กระทําไปเพราะหลงผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ให้ใช้มาตรา  ๒๑  กับผู้ต้องหานั้นได้เฉพาะเม่ือปรากฏว่า   

(๑) การกระทําความผิดนั้นกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

๑๐๐  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๒) การกระทําความผิดนั้นเกิดภายในเขตพื้นที่อําเภอจะนะ  อําเภอนาทวี  อําเภอเทพา   
และอําเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  ตามประกาศ  เรื่อง  พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อ 
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

(๓) การเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาว่าได้กระทําความผิดกลับตัวจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษา 
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๐๑



 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา 
เก่ียวกับการพิจารณาส่งผู้ต้องหาไปเข้ารับการอบรมแทนการดําเนินคดีอาญา 
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๒๑  
กําหนดให้ศาลมีอํานาจพิจารณาคําร้องของพนักงานอัยการที่ขอให้ส่งผู้ต้องหาว่าได้กระทําความผิด 
อันมีผลกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและกลับใจเข้ามอบตัวหรือกระทําไปเพราะหลงผิด
หรือรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ไปเข้ารับการอบรมแทนการดําเนินคดีอาญา  ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินการ 
ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อยเป็นแนวเดียวกัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประธานศาลฎีกา 
จึงออกคําแนะนําไว้ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การพิจารณาดําเนินการส่งผู้ต้องหาว่าได้กระทําความผิดอันมีผลกระทบต่อความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักรไปเข้ารับการอบรมแทนการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติการรักษา 
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้มีการออกประกาศกําหนดเขต
พื้นที่ที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรตามมาตรา  ๑๕  และประกาศ
กําหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรตามมาตรา  ๒๑   
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว   

ข้อ ๒ การยื่นคําร้องขอให้ส่งผู้ต้องหาไปเข้ารับการอบรมแทนการดําเนินคดีอาญาตามมาตรา  ๒๑  
แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จะดําเนินการได้เฉพาะคดี
ที่เกิดในเขตพื้นที่ที่กําหนดไว้ในประกาศตามข้อ  ๑  โดยยื่นต่อศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
ที่มีเขตศาลเหนือพื้นที่นั้น  หากผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชนให้ยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขต
อํานาจเหนือพื้นที่ดังกล่าว 

ข้อ ๓ คําร้องตามข้อ  ๒  ควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อหาความผิด 
(๒) พฤติการณ์แห่งการกระทําความผิด   
(๓) วัน  เวลา  และสถานที่เกิดเหตุ   
(๔) ข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาได้กลับใจเข้ามอบตัวหรือกระทําไปเพราะหลงผิด 

หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์  และผู้ต้องหานั้นยินยอมเข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด 
(๕) รายละเอียดเก่ียวกับผู้เสียหาย  และการเยียวยาความเสียหาย   
(๖) ความเห็นของพนักงานสอบสวน  และผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร   
(๗) ข้อคัดค้านของผู้ร้อง  หากศาลจะมีคําส่ังปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา  และ 

๑๐๒  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๘) สถานฝึกอบรม  วิธีการและระยะเวลาฝึกอบรม  ตลอดจนเงื่อนไขที่สมควรกําหนดให้
ผู้ต้องหาปฏิบัติในระหว่างฝึกอบรม   

ข้อ ๔ ในระหว่างการพิจารณาคําร้องตามข้อ  ๒  พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
ยังคงมีอํานาจหน้าที่ในการยื่นคําร้องขอผัดฟ้องหรือฝากขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  หรือกฎหมายว่าด้วย 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่มีการขังระหว่างสอบสวน  ศาลอาจมีคําส่ังให้ขังผู้ต้องหานั้นในสถานที่อ่ืนที่ไม่ใช่
เรือนจําตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๘๙/๑  หรือถ้าศาลมีคําส่ังให้ปล่อยชั่วคราว  
ศาลจะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหาไปรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรืออยู่ในความดูแล 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้ 

ข้อ ๕ ก่อนไต่สวนคําร้อง  ให้ศาลถามผู้ต้องหาถึงความยินยอมในการเข้ารับการอบรม 
และยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด  ตลอดจนข้อเท็จจริงหรือความเห็นอ่ืนใดของผู้ต้องหา 
ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาและบันทึกไว้ให้ปรากฏในสํานวน 

ในกรณีที่ ผู้ต้องหาประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากทนายความหรือขอให้ศาลจัดหาล่าม   
ศาลพึงอนุเคราะห์ให้ตามสมควรแก่กรณี 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชนและเป็นกรณีที่อาจนํามาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
มาใช้ได้  ก่อนเริ่มทําการไต่สวน  ศาลควรสอบถามผู้ร้องว่า  ได้มีการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูในชั้น
สอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวหรือไม่  
หากมีและศาลเห็นว่าการรอฟังผลการจัดทําแผนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า  ศาลอาจมีคําส่ังให้ 
รอการพิจารณาสั่งคําร้องไว้จนกว่ากระบวนการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูจะเสร็จสิ้นก็ได้  และถ้าความ
ปรากฏต่อมาว่าแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบและไม่ได้ถูกเพิกถอนด้วยเหตุว่ากระบวนการจัดทํา 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ศาลจะมีคําส่ังยกคําร้องที่ยื่นไว้ตามข้อ  ๒  เสียก็ได้  แต่ถ้าแผนดังกล่าวไม่ได้รับ
ความเห็นชอบหรือศาลมีคําส่ังให้เพิกถอนหรือมีการดําเนินการตามแผนแล้วปรากฏว่ามีการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามแผน  ก็ให้ศาลพิจารณาสั่งตามคําร้องที่ยื่นไว้ตามข้อ  ๒  ต่อไปตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๗ การมีคําส่ังให้ส่งผู้ต้องหาไปเข้ารับการอบรมแทนการดําเนินคดีอาญา  ต้องพิจารณา
ให้ได้ความว่า   

(๑) ความผิดนั้นกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร   
(๒) เป็นการกระทําความผิดภายในเขตพื้นที่และตามลักษณะความผิดที่คณะรัฐมนตรีประกาศ

กําหนด 
(๓) ผู้ต้องหากลับใจเข้ามอบตัว  หรือเป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ดําเนินการสอบสวนแล้ว

เห็นว่าผู้นั้นได้กระทําไปเพราะหลงผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์   

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๐๓



 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๔) ผู้ต้องหายินยอมเข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด   
(๕) การเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหากลับตัวจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร 
การพิจารณาตาม  (๓)  ให้คํานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมต่าง ๆ  ของผู้ต้องหา  เช่น  อายุ  

ประวัติการศึกษา  ความเชื่อ  ภาวะแห่งจิต  สภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน  ความประพฤติ  
อาชีพ  ประวัติการกระทําความผิด  ความร้ายแรงของการกระทําความผิด  รวมทั้งการสํานึกผิดและ
ความพยายามในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  ประกอบด้วย   

ข้อ ๘ คําส่ังอนุญาตให้ส่งผู้ต้องหาไปเข้ารับการอบรม  ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานฝึกอบรม  วิธีการอบรม  และระยะเวลาการอบรมซึ่งต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่

ศาลมีคําส่ัง   
(๒) เงื่อนไขอ่ืนที่ศาลเห็นสมควรกําหนดให้ผู้ต้องหาปฏิบัติในระหว่างเข้ารับการอบรม  เช่น  

ให้ปฏิบัติตามระเบียบของสถานฝึกอบรม  หรือให้ละเว้นการประพฤติปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจ
นําไปสู่การกระทําความผิดอีก 

(๓) การรายงานความคืบหน้าเก่ียวกับการอบรมต่อศาลซ่ึงควรกระทําอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  
และ   

(๔) เม่ื อครบกําหนดเวลาการอบรมให้นําผู้ต้องหามาศาลพร้อมรายงานผลการอบรม 
เพื่อพิจารณาดําเนินการปล่อยตัว   

ข้อ ๙ เม่ือมีคําส่ังอนุญาตตามข้อ  ๘  แล้ว  หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า  การยื่นคําร้อง
หรือการพิจารณาสั่งคําร้องไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด  ศาลจะสั่งเพิกถอนคําส่ังอนุญาตนั้นเสีย 
หรือมีคําส่ังอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรก็ได้   

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีการร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานฝึกอบรม  วิธีการอบรม  หรือขอขยาย 
หรือย่นระยะเวลาการอบรม  ศาลอาจทําการไต่สวนผู้ที่เก่ียวข้องและมีคําส่ังได้ตามที่เห็นสมควร  แต่หาก
เป็นการขอขยายระยะเวลาการอบรม  ระยะเวลาอบรมทั้งหมดเม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่
เริ่มการอบรม 

ในระหว่างการอบรม  ศาลอาจมีคําส่ังให้เจ้าหน้าที่ศาลเข้าไปในสถานฝึกอบรมเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงหรือสังเกตการอบรมได้ตามความจําเป็น   

ข้อ ๑๑ เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการอบรมและตามรายงานผลการอบรมเป็นที่พอใจแก่ศาล
ว่าผู้ต้องหาได้ผ่านการประเมินผลการอบรมและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ทุกประการ   
ให้ศาลมีคําส่ังปล่อยตัวผู้ต้องหานั้น   

ข้อ ๑๒ ถ้าได้รับรายงานว่าผู้ต้องหาไม่เข้ารับการอบรมหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้  
ศาลควรทําการไต่สวนผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  และมีคําส่ังอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๑๐๔  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑) หากได้ความว่าผู้ต้องหามิได้ฝ่าฝืนหรือได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยถูกต้อง  หรือมีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่มิใช่เป็นความผิดของผู้ต้องหา  ศาลควรมีคําส่ังให้ดําเนินการอบรมต่อไป   

(๒) หากได้ความว่าผู้ต้องหาจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข  ศาลควรมีคําส่ังให้ยกเลิก
การอบรมเพื่อดําเนินคดีต่อไป 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังยกเลิกการอบรมและมีการดําเนินคดีอาญาแก่ผู้ต้องหานั้น   
หากต้องดําเนินการผัดฟ้องหรือฝากขังต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  หรือกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  การนับระยะเวลาผัดฟ้องหรือฝากขัง 
ให้นับระยะเวลาที่ ผู้ต้องหานั้นเข้ารับการอบรมรวมเข้าในกําหนดระยะเวลาผัดฟ้องหรือฝากขัง 
ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ ให้สํานักงานศาลยุติธรรมติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามคําแนะนํานี้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ต้องมีวิธีการใดในทางธุรการเพื่อให้การปฏิบัติตามคําแนะนํานี้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นได้ตามความจําเป็น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
สบโชค  สุขารมณ์ 
ประธานศาลฎีกา 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๐๕



๑๐๖  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๐๗



๑๐๘  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๐๙



๑๑๐  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๑๑



๑๑๒  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๑๓



๑๑๔  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๑๕



๑๑๖  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๑๗



๑๑๘  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๑๙



๑๒๐  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๒๑



๑๒๒  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๒๓



๑๒๔  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่


