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พ.ร.บ.กฎอ�ยการศ�ก พ.ร.ก.การบรหารราชการในสถานการณ�ฉ�กเฉน พ.ร.บ.การร�กษาความม��นคงภายในฯ
อ!านาจในการ
ประกาศ

          ผ��บ�งค�บบ�ญชาทหารซ��งม�ก�าล�งอย��ใต�บ�งค�บ
ไม�น�อยกว�าหน��งกองพ�น หร!อเป$นผ��บ�งค�บบ�ญชาใน
ป%อมหร!อท��ม��นอย�างใดๆ ของทหาร ณ ท��ซ��งม�
สงครามหร!อจราจลเก,ดข�-น

          นายกร�ฐมนตร�โดยความเห0นชอบของคณะ
ร�ฐมนตร� ม�อ�านาจในการประกาศสถานการณ4ฉ6กเฉ,น
หร!อสถานการณ4ฉ6กเฉ,นร�ายแรง เพ!�อบ�งค�บใช�ท��วราช
อาณาจ�กรหร!อในบางเขตบางท�องท��ตามความจ�าเป$น 
และม�อ�านาจในการประกาศขยายเวลาบ�งค�บใช�

          เป$นอ�านาจตามพระราชบ�ญญ�ต,ในการจ�ดต�-ง
กองอ�านวยการร�กษาความม��นคงภายในราช
อาณาจ�กร (กอ.รมน.) โดยม�นายกร�ฐมนตร�เป$นผ��
อ�านวยการและเสนาธ,การทหารบกเป$นเลขาธ,การ
           คณะร�ฐมนตร�จะม�มต,มอบหมายให� กอ.
รมน.เป$นผ��ร�บผ,ดชอบในหารป%องก�น ปราบปราม 
ระง�บ ย�บย�-ง และแก�ไข หร!อบรรเทาเหต6การณ4ท��
กระทบต�อความม��นคงภายในฯ

เหต�ท'�จะท!าให(
ประกาศ

          เม!�อม�สงครามหร!อจลาจลข�-น ม�เหต6อ�น
จ�าเป$นต�องร�กษาความสงบเร�ยบร�อยจากภ�ยซ��งมา
จากภายนอกหร!อภายในราชอาณาจ�กร

          เม!�อม�สถานการณ4ฉ6กเฉ,นเก,ดข�-น ค!อ
สถานการณ4อ�นกระทบหร!ออาจกระทบต�อความสงบ
เร�ยบร�อยของประชาชนหร!อเป$นภ�ยต�อความม��นคงของ
ร�ฐ หร!ออาจท�าให�ประเทศหร!อส�วนใดส�วนหน��งของ
ประเทศตกอย��ในภาวะค�บข�นหร!อม�การกระท�าความผ,ด
เก��ยวก�บการก�อการร�ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
การรบหร!อการสงคราม และนายกร�ฐมนตร�เห0นสมควร
ใช�ก�าล�งเจ�าหน�าท��ฝAายปกครองหร!อต�ารวจ เจ�าหน�าท��
ฝAายพลเร!อนหร!อเจ�าหน�าท��ฝAายทหารร�วมก�นป%องก�น 
แก�ไข ปราบปราม ระง�บย�บย�-ง ฟCDนฟ� หร!อช�วยเหล!อ
ประชาชน

          เม!�อปรากฏเหต6การณ4อ�นกระทบต�อความ
ม��นคงภายในราชอาณาจ�กร แต�ย�งไม�ม�ความจ�าเป$น
ต�องประกาศสถานการณ4ฉ6กเฉ,น และเหต6การณ4น�-น
ม�แนวโน�มท��จะม�อย��ต�อไป 

อ!านาจตาม
กฎหมาย

          1. เจ�าหน�าท��ฝAายทหารม�อ�านาจเหน!อเจ�า
หน�าท��ฝAายพลเร!อนในส�วนท��เก��ยวก�บการย6ทธ การ
ระง�บปราบปราม หร!อการร�กษาความสงบเร�ยบร�อย
และเจ�าหน�าท��ฝAายพลเร!อนต�องปฏ,บ�ต,ตามความ
ต�องการของเจ�าหน�าท��ฝAายทหาร

          1. คณะกรรมการบร,หารสถานการณ4ฉ6กเฉ,น ม�
อ�านาจหน�าท��ต,ดตามและตรวจสอบเหต6การณ4ท��เก,ดข�-น
ท�-งภายในและภายนอกประเทศท��อาจเก,ดสถานการณ4
ฉ6กเฉ,นเพ!�อเสนอแนะต�อนายกร�ฐมนตร�

          1. กอ.รมน. ม�อ�านาจหน�าท��ด�งต�อไปน�-
          (1) ป%องก�น ปราบปราม ระง�บ ย�บย�-ง และ
แก�ไขหร!อบรรเทาเหต6การณ4ท��กระทบต�อความม��นคง
ภายในราชอาณาจ�กรตามท��ได�ร�บมอบหมายตาม
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          2. ศาลพลเร!อนคงม�อ�านาจพ,จารณา
พ,พากษาคด�ได�อย�างปกต, เว�นแต�คด�ท��อย��ในอ�านาจ
ของศาลอาญาศ�ก
          ให�ศาลทหารพ,จารณาพ,พากษาคด�อาญา
ซ��งการกระท�าผ,ดเก,ดข�-นในเขตท��ประกาศใช�กฎ
อ�ยการศ�กและในระหว�างท��ใช�กฎอ�ยการศ�กตามท��
ระบ6ไว�ในบ�ญช�ต�อท�ายพระราชบ�ญญ�ต,น�-ท6กข�อ หร!อ
แต�บางข�อและหร!อบางส�วนของข�อใดข�อหน��งได�
          ผ��บ�ญชาการทหารส�งส6ดจะส��งให�พ,จารณา
พ,พากษาคด�อาญาใดท��เก,ดข�-นในเขตท��ประกาศใช�
กฎอ�ยการศ�กม�เหต6พ,เศษเก��ยวก�บความม��นคงของ
ประเทศ หร!อความสงบเร�ยบร�อยของประชาชนได�

          3. เจ�าหน�าท��ฝAายทหารม�อ�านาจเต0มท��จะ
ตรวจค�น ท��จะเกณฑ4 ท��จะห�าม ท��จะย�ด ท��จะเข�า
อาศ�ย ท��จะท�าลายหร!อเปล��ยนแปลงสถานท�� และท��
จะข�บไล� (ตามพ.ร.บ.กฎอ�ยการศ�กฉบ�บน�-)

          2. ในเขตท�องท��ท��ม�การประกาศสถานการณ4
ฉ6กเฉ,น นายกร�ฐมนตร�ม�อ�านาจเป$นการช��วคราว แทน
ร�ฐมนตร�ว�าการกระทรวงใดกระทรวงหน��งหร!อหลาย
กระทรวง หร!อท��เป$นผ��ร�กษาการตามกฎหมายหร!อท��ม�
อย��ตามกฎหมายใดก0ตาม เฉพาะในส�วนท��เก��ยวก�บการ
อน6ญาต อน6ม�ต, ส��งการ บ�งค�บ บ�ญชา หร!อช�วยในการ
ป%องก�น แก�ไข ปราบปราม ระง�บย�บย�-งในสถานการณ4
ฉ6กเฉ,นหร!อฟCDนฟ�หร!อช�วยเหล!อประชาชน เพ!�อให�การ
ส��งการและการแก�ไขสถานการณ4เป$นไปโดยม�เอกภาพ 
รวดเร0ว และม�ประส,ทธ,ภาพ

          3. กรณ�ท��ม�ความจ�าเป$น คณะร�ฐมนตร�อาจให�ม�
การจ�ดต�-งหน�วยงานพ,เศษเป$นการเฉพาะเพ!�อปฏ,บ�ต,
หน�าท��ตามพระราชก�าหนดน�-เป$นการช��วคราวได�

          4. กรณ�เป$นประกาศสถานการณ4ฉ6กเฉ,น นายก
ร�ฐมนตร�ม�อ�านาจออกข�อก�าหนด ด�งต�อไปน�-
          (1) ห�ามม,ให�บ6คคลใดออกนอกเคหสถาน
ภายในระยะเวลาท��ก�าหนด เว�นแต�จะได�ร�บอน6ญาตจาก
พน�กงานเจ�าหน�าท�� หร!อเป$นบ6คคลซ��งได�ร�บยกเว�น
          (2) ห�ามม,ให�ม�การช6มน6มหร!อม��วส6มก�น ณ ท��ใด 
ๆ หร!อกระท�าการใดอ�นเป$นการย6ยงให�เก,ดความไม�
สงบเร�ยบร�อย
          (3) ห�ามการเสนอข�าว การจ�าหน�าย หร!อท�าให�
แพร�หลายซ��งหน�งส!อ ส,�งพ,มพ4 หร!อส!�ออ!�นใดท��ม�ข�อความ

          (2) จ�ดท�าแผนการด�าเน,นการตาม (1)และ
แผนเผช,ญเหต6ในแต�ละเหต6การณ4ท��คาดว�าจะเก,ดข�-น 
ร�วมก�บส�าน�กงานสภาความม��นคงแห�งชาต,และ
หน�วยงานของร�ฐท��เก��ยวข�อง เสนอต�อคณะกรรมการ
เพ!�อให�ความเห0นชอบ
          (3) ก�าก�บ ต,ดตาม และเร�งร�ดหน�วยงานของ
ร�ฐและเจ�าหน�าท��ของร�ฐท��เก��ยวข�องให�ด�าเน,นการ
หร!อบ�รณาการในการด�าเน,นการให�เป$นไปตามแผน
ตาม (2)
          (4) ส��งให�เจ�าหน�าท��ของร�ฐซ��งม�พฤต,กรรมว�า
จะเป$นภ�ยต�อความม��นคงภายในราชอาณาจ�กรหร!อ
เป$นอ6ปสรรคต�อการร�กษาความม��นคงภายในราช
อาณาจ�กรออกจากพ!-นท��ท��ก�าหนด

          2. เพ!�อประโยชน4ในการป%องก�น ปราบปราม 
ระง�บ ย�บย�-ง และแก�ไขหร!อบรรเทาเหต6การณ4
ภายในพ!-นท�� ให�ผ��อ�านวยการโดยความเห0นชอบของ
คณะร�ฐมนตร�ม�อ�านาจออกข�อก�าหนด ด�งต�อไปน�-
          (1) ให�เจ�าหน�าท��ของร�ฐท��เก��ยวข�องปฏ,บ�ต,
การหร!องดเว�นการปฏ,บ�ต,การอย�างหน��งอย�างใด
          (2) ห�ามเข�าหร!อให�ออกจากบร,เวณพ!-นท�� 
อาคาร หร!อสถานท��ท��ก�าหนดในห�วงเวลาท��ปฏ,บ�ต,
การ เว�นแต�ได�ร�บอน6ญาตจากพน�กงานเจ�าหน�าท�� 
หร!อเป$นบ6คคลซ��งได�ร�บการยกเว�น
          (3) ห�ามออกนอกเคหสถานในเวลาท��
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อ�นอาจท�าให�ประชาชนเก,ดความหวาดกล�วหร!อเจตนา
บ,ดเบ!อนข�อม�ลข�าวสารท�าให�เก,ดความเข�าใจผ,ดใน
สถานการณ4ฉ6กเฉ,นจนกระทบต�อความม��นคงของร�ฐ 
หร!อความสงบเร�ยบร�อยหร!อศ�ลธรรมอ�นด�ของ
ประชาชน ท�-งในเขตพ!-นท��ท��ประกาศสถานการณ4ฉ6กเฉ,น
หร!อท��วราชอาณาจ�กร
          (4) ห�ามการใช�เส�นทางคมนาคมหร!อการใช�
ยานพาหนะ หร!อก�าหนดเง!�อนไขการใช�เส�นทาง
คมนาคมหร!อการใช�ยานพาหนะ
          (5) ห�ามการใช�อาคาร หร!อเข�าไปหร!ออย��ใน
สถานท��ใดๆ
          (6) ให�อพยพประชาชนออกจากพ!-นท��ท��ก�าหนด
เพ!�อความปลอดภ�ยของประชาชนด�งกล�าว หร!อห�ามผ��
ใดเข�าไปในพ!-นท��ท��ก�าหนด

          5. กรณ�สถานการณ4ฉ6กเฉ,นท��ม�ความร�ายแรง
นายกร�ฐมนตร�ม�อ�านาจด�งต�อไปน�-ด�วย
          (1) ประกาศให�พน�กงานเจ�าหน�าท��ม�อ�านาจ
จ�บก6มและควบค6มต�วบ6คคลท��สงส�ยว�าจะเป$นผ��ร�วม
กระท�าการให�เก,ดสถานการณ4ฉ6กเฉ,น หร!อเป$นผ��ใช� ผ��
โฆษณา ผ��สน�บสน6นการกระท�าเช�นว�าน�-น หร!อปกปOด
ข�อม�ลเก��ยวก�บการกระท�าให�เก,ดสถานการณ4ฉ6กเฉ,น 
ท�-งน�- เท�าท��ม�เหต6จ�าเป$นเพ!�อป%องก�นม,ให�บ6คคลน�-น
กระท�าการหร!อร�วมม!อกระท�าการใด ๆ อ�นจะท�าให�เก,ด
เหต6การณ4ร�ายแรง หร!อเพ!�อให�เก,ดความร�วมม!อในการ

ก�าหนด
          (4) ห�ามน�าอาว6ธออกนอกเคหสถาน
          (5) ห�ามการใช�เส�นทางคมนาคมหร!อการใช�
ยานพาหนะ หร!อก�าหนดเง!�อนไขการใช�เส�นทาง
คมนาคมหร!อการใช�ยานพาหนะ
          (6) ให�บ6คคลปฏ,บ�ต,หร!องดเว�นการปฏ,บ�ต,
อย�างหน��งอย�างใดอ�นเก��ยวก�บเคร!�องม!อหร!ออ6ปกรณ4
อ,เล0กทรอน,กส4 เพ!�อป%องก�นอ�นตรายท��จะเก,ดแก�ช�ว,ต 
ร�างกาย หร!อทร�พย4ส,นของประชาชน
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ระง�บเหต6การณ4ร�ายแรง
          (2) ประกาศให�พน�กงานเจ�าหน�าท��ม�อ�านาจออก
ค�าส��งเร�ยกให�บ6คคลใดมารายงานต�วต�อพน�กงานเจ�า
หน�าท��หร!อมาให�ถ�อยค�าหร!อส�งมอบเอกสารหร!อหล�ก
ฐานใดท��เก��ยวเน!�องก�บสถานการณ4ฉ6กเฉ,น
          (3) ประกาศให�พน�กงานเจ�าหน�าท��ม�อ�านาจออก
ค�าส��งย�ดหร!ออาย�ดอาว6ธ ส,นค�า เคร!�องอ6ปโภคบร,โภค 
เคม�ภ�ณฑ4 หร!อว�ตถ6อ!�นใด ในกรณ�ท��ม�เหต6อ�นควรสงส�ย
ว�า ได�ใช�หร!อจะใช�ส,�งน�-น เพ!�อการกระท�าการหร!อ
สน�บสน6นการกระท�าให�เก,ดเหต6สถานการณ4ฉ6กเฉ,น
          (4) ประกาศให�พน�กงานเจ�าหน�าท��ม�อ�านาจออก
ค�าส��งตรวจค�น ร!-อ ถอน หร!อท�าลายซ��งอาคาร ส,�งปล�ก
สร�าง หร!อส,�งก�ดขวาง ตามความจ�าเป$นในการปฏ,บ�ต,
หน�าท��เพ!�อระง�บเหต6การณ4ร�ายแรงให�ย6ต,โดยเร0วและ
หากปล�อยเน,�นช�าจะท�าให�ไม�อาจระง�บเหต6การณ4ได�ท�น
ท�วงท�
          (5) ประกาศให�พน�กงานเจ�าหน�าท��ม�อ�านาจออก
ค�าส��งตรวจสอบจดหมาย หน�งส!อ ส,�งพ,มพ4 โทรเลข 
โทรศ�พท4 หร!อการส!�อสารด�วยว,ธ�การอ!�นใด ตลอดจน
การส��งระง�บหร!อย�บย�-งการต,ดต�อหร!อการส!�อสารใด เพ!�อ
ป%องก�นหร!อระง�บเหต6การณ4ร�ายแรง โดยต�องปฏ,บ�ต,
ตามหล�กเกณฑ4ท��ก�าหนดไว�ในกฎหมายว�าด�วยการ
สอบสวนคด�พ,เศษโดยอน6โลม
          (6) ประกาศห�ามม,ให�กระท�าการใด ๆ หร!อส��ง
ให�กระท�าการใด ๆ เท�าท��จ�าเป$นแก�การร�กษาความ
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เปร�ยบเท�ยบเน	
อหากฎหมาย 3 ฉบ�บ, กฎอ�ยการศ�ก-พ.ร.ก.ฉ�กเฉ�น-พ.ร.บ.ความม� นคง โดย อ.สมชาย ปร�ชาศ�ปลก�ล มหาว�ทยาล�ยเท� ยงค	น

ม��นคงของร�ฐ ความปลอดภ�ยของประเทศ หร!อความ
ปลอดภ�ยของประชาชน
          (7) ประกาศให�พน�กงานเจ�าหน�าท��ม�อ�านาจออก
ค�าส��งห�ามม,ให�ผ��ใดออกไปนอกราชอาณาจ�กร เม!�อม�เหต6
อ�นควรเช!�อได�ว�าการออกไปนอกราชอาณาจ�กรจะ
เป$นการกระทบกระเท!อนต�อความม��นคงของร�ฐหร!อ
ความปลอดภ�ยของประเทศ
          (8) ประกาศให�พน�กงานเจ�าหน�าท��ม�อ�านาจส��ง
การให�คนต�างด�าวออกไปนอกราชอาณาจ�กร ในกรณ�ท��
ม�เหต6อ�นควรเช!�อได�ว�าเป$นผ��สน�บสน6นการกระท�าให�เก,ด
สถานการณ4ฉ6กเฉ,น ท�-งน�- โดยให�น�ากฎหมายว�าด�วยคน
เข�าเม!องมาใช�บ�งค�บโดยอน6โลม
          (9) ประกาศให�การซ!-อ ขาย ใช� หร!อม�ไว�ใน
ครอบครองซ��งอาว6ธ ส,นค�า เวชภ�ณฑ4 เคร!�องอ6ปโภค
บร,โภค เคม�ภ�ณฑ4 หร!อว�สด6อ6ปกรณ4อย�างหน��งอย�างใด
ซ��งอาจใช�ในการก�อความไม�สงบหร!อก�อการร�ายต�อง
รายงานหร!อได�ร�บอน6ญาตจากพน�กงานเจ�าหน�าท��หร!อ
ปฏ,บ�ต,ตามเง!�อนไขท��นายกร�ฐมนตร�ก�าหนด
          (10) ออกค�าส��งให�ใช�ก�าล�งทหารเพ!�อช�วยเจ�า
หน�าท��ฝAายปกครองหร!อต�ารวจระง�บเหต6การณ4ร�ายแรง 
หร!อควบค6มสถานการณ4ให�เก,ดความสงบโดยด�วน ท�-งน�- 
ในการปฏ,บ�ต,หน�าท��ของทหารให�ม�อ�านาจหน�าท��เช�น
เด�ยวก�บอ�านาจหน�าท��ของพน�กงานเจ�าหน�าท��ตามพระ
ราชก�าหนดน�- โดยการใช�อ�านาจหน�าท��ของฝAายทหารจะ
ท�าได�ในกรณ�ใดได�เพ�ยงใดให�เป$นไปตามเง!�อนไขและ
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เปร�ยบเท�ยบเน	
อหากฎหมาย 3 ฉบ�บ, กฎอ�ยการศ�ก-พ.ร.ก.ฉ�กเฉ�น-พ.ร.บ.ความม� นคง โดย อ.สมชาย ปร�ชาศ�ปลก�ล มหาว�ทยาล�ยเท� ยงค	น

เง!�อนเวลาท��นายกร�ฐมนตร�ก�าหนด แต�ต�องไม�เก,นกว�า
กรณ�ท��ม�การใช�กฎอ�ยการศ�ก

ความร�บผด
ของเจ(าหน(าท'�
กรณ'ท!าให(เกด
ความเส'ยหาย

ความเส�ยหายซ��งอาจบ�งเก,ดข�-นอย�างหน��งอย�างใด 
ในเร!�องอ�านาจของเจ�าหน�าท��ฝAายทหาร บ6คคลหร!อ
บร,ษ�ทใดๆ จะร�องขอค�าเส�ยหายหร!อค�าปร�บอย�าง
หน��งอย�างใดแก�เจ�าหน�าท��ฝAายทหารไม�ได�เลย 
เพราะอ�านาจท�-งปวงท��เจ�าหน�าท��ฝAายทหารได�ปฏ,บ�ต,
และด�าเน,นการตามกฎอ�ยการศ�กน�- เป$นการส�าหร�บ
ป%องก�นพระมหากษ�ตร,ย4 ชาต, ศาสนา ด�วยก�าล�ง
ทหารให�ด�ารงคงอย��ในความเจร,ญร6�งเร!องเป$น
อ,สรภาพ และสงบเร�ยบร�อยปราศจากราชศ�ตร�
ภายนอกและภายใน

ผ��ได�ร�บความเส�ยหายจากการปฏ,บ�ต,หน�าท��ตามพระราช
ก�าหนดน�- อาจม�ส,ทธ,ท��จะเร�ยกร�องค�าเส�ยหายจากทาง
ราชการตามกฎหมายว�าด�วยความร�บผ,ดทางละเม,ด
ของเจ�าหน�าท��

ในการใช�อ�านาจของ กอ.รมน. ป%องก�น ปราบปราม 
ระง�บ ย�บย�-ง และแก�ไขหร!อบรรเทาเหต6การณ4ท��
กระทบต�อความม��นคงภายในราชอาณาจ�กร ถ�าก�อ
ให�เก,ดความเส�ยหายแก�ประชาชนผ��ส6จร,ต ให� 
กอ.รมน. จ�ดให�ผ��น�-นได�ร�บการชดเชยค�าเส�ยหาย
ตามควรแก�กรณ�ตามหล�กเกณฑ4และเง!�อนไขท��คณะ
ร�ฐมนตร�ก�าหนด

ระยะเวลา บ�งค�บใช�ต�-งแต�ประกาศ จนกระท��งม�ประกาศกระแส
พระบรมราชโองการยกเล,ก

ใช�บ�งค�บตลอดระยะเวลาท��นายกร�ฐมนตร�ก�าหนด แต�
ต�องไม�เก,น 3 เด!อนน�บแต�ว�นประกาศ ในกรณ�ท��ม�ความ
จ�าเป$นต�องขยายเวลา ขยายได�เป$นคราวๆ คราวละไม�
เก,น 3 เด!อน

ตามก�าหนดท��คณะร�ฐมนตร�ม�มต,ประกาศ

**ตาม พรบ.ร�กษาความม��นคงภายในฯ พน�กงานเจ�าหน�าท��ซ��งปฏ,บ�ต,หน�าท��ภายในพ!-นท��ท��ก�าหนด อาจได�ร�บค�าตอบแทนพ,เศษตามท��คณะร�ฐมนตร�ก�าหนด
พน�กงานเจ�าหน�าท��ซ��งปฏ,บ�ต,หน�าท��ภายในพ!-นท��ท��ก�าหนดผ��ใด เจ0บปAวย เส�ยช�ว,ต ท6พพลภาพ พ,การ หร!อส�ญเส�ยอว�ยวะอ�นเน!�องมาจากการปฏ,บ�ต,หน�าท�� ให�

ได�ร�บส,ทธ,ประโยชน4อ!�นนอกเหน!อจากท��ม�กฎหมายก�าหนด ท�-งน�- ตามระเบ�ยบท��คณะร�ฐมนตร�ก�าหนด 
//ในกฎหมายฉบ�บอ!�นไม�ปรากฎ
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