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 ๑ 

ค าอธิบาย 

 

การปกครอง 

ความมัน่คงและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 

 

(๑) สงครามและกฎอยัการศึก 

 

สงคราม 

สงคราม คือ ความขัดแย้งวงกว้าง และก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง  
เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นไม่สามารถแก้ไขด้วยสันติวิธี สุดท้ายจึงลงเอยด้วยการท า
สงครามหรอืการใชก้ าลงัเพื่อลดิรอนหรอืก าจดับทบาททางการเมอืงของรฐัอื่น สงครามนัน้
เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ มีตัง้แต่ระดับ รัฐ ชาติ  และ
จกัรวรรด ิ

สงครามก่อให้เกิดความเสียหายไม่ว่าชีวติ ร่างกาย ทรพัย์สนิของประชาชน 
รวมทัง้เสถียรภาพและความปลอดภยัของประเทศ ซึ่งในอดตีที่ผ่านมาไม่ว่าภาคพื้นใด
ล้วนแล้วแต่มสีงครามเกิดขึ้น จนถึงปัจจุบนัสงครามก็ยงัคงมเีกิดขึ้นอยู่โดยอาจเปลี่ยน
รปูแบบการใชก้ าลงัในการเขา้ท าสงครามไปตามความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละ
ฐานะของแต่ละประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม สงครามนัน้หมายความรวมถึงการใช้ก าลงั 
เขา้ต่อสูห้รอืปะทะกนัระหว่างรฐัหนึ่งกบัอกีรฐัหนึ่ง ซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศไดก้ล่าวถงึสทิธิ
ในการท าสงคราม การประกาศสงคราม ผลทางกฎหมายของสงคราม รวมทัง้หลกัการสูร้บ
ต่าง ๆ โดยมใิช่การใชก้ าลงัก่อใหเ้กดิความเสยีหายภายในรฐั ซึ่งหากเป็นกรณีเช่นน้ีอาจ
อยู่ในลกัษณะของการก่อการรา้ยหรอืการกระทบต่อความมัน่คงภายในรฐั 

ส าหรบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ระบุว่าการประกาศสงครามนัน้เป็น
พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์เมื่อได้รบัความเห็นชอบของรฐัสภา  ทัง้นี้ มติให้
ความเห็นชอบของรฐัสภาต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชกิ
ทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของทั ้งสองสภา โดยมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ 
กระทรวงกลาโหมและบรรดากองทพั ซึ่งมอี านาจหน้าที่รบัผดิชอบทางด้านการป้องกนั
ประเทศและการรักษาความมัน่คงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทัง้ภายนอก 
และภายในประเทศ 

 

กฎอยัการศึก 

กฎอัยการศึก เป็นระบบกฎหมายที่มีต้นก าเนิดมาช้านานแล้ว มีการใช้
แพร่หลายทัง้ในประเทศทางแถบยุโรปรวมทัง้ในประเทศไทยด้วย จากหลกัฐานทาง
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๒ 

ประวตัิศาสตร์พบว่า ประเทศไทยได้มีการประกาศให้ใช้กฎหมายเรื่องกฎอยัการศกึใน 
รชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั รชักาลที ่๕ โดยเรยีกว่า กฎอยัการศกึ 
รตันโกสนิทรศก ๑๒๖ ต่อมาในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั รชักาลที่ ๖ 
ได้ถูกยกเลิกและตราขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสม ซึ่งกฎหมายที่ประกาศใช้แทนนี้  คือ 
พระราชบญัญัติกฎอยัการศึก พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗ กฎหมายฉบบันี้มีผลใช้บงัคบั 
มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมรวมทัง้สิ้น ๖ ครัง้ เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ 
มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เหตุที่คนทัว่ไป 
มกัเรยีกเพียงสัน้ ๆ ว่า กฎอยัการศึก นัน้ เข้าใจว่าเนื่ องจากในตัวพระราชบญัญัติเอง
ก าหนดให้เรียกกฎหมายฉบับนี้ว่า กฎอยัการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ แต่คนส่วนใหญ่เรยีก 
เพยีงสัน้ ๆ ว่า กฎอยัการศกึ 

กฎอยัการศกึนัน้เป็นกฎหมายทีม่ลีกัษณะแตกต่างจากกฎหมายอื่น คอื แมจ้ะมี
ผลบังคับเป็นกฎหมายเพราะได้ตราเป็นพระราชบัญญัติที่เรียกว่า พระราชบัญญัต ิ
กฎอยัการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งใช้บังคบัมานานแล้วก็ตาม แต่การที่จะใช้อ านาจหรือ
มาตรการต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติได้ก าหนดไว้ก็จะต้องอยู่ในบังคับเงื่อนไข  
คอืจะต้องให้ผู้มีอ านาจประกาศใช้กฎอยัการศึกก่อน โดยจะก าหนดเป็นเขตพื้นที่หรือ
ครอบคลุมทัว่ราชอาณาจกัรกแ็ลว้แต่ดุลยพนิิจของผูม้อี านาจทีจ่ะประกาศ 

ส าหรบัผูม้อี านาจประกาศใชก้ฎอยัการศกึ กฎหมายไดก้ าหนดไวด้งันี้ 
๑ . พระบ าทสม เด็จพ ระเจ้ าอยู่ หั ว  ต ามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรา ๒  

แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ ซึ่งถือเป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย ์
ทีแ่มแ้ต่รฐัธรรมนูญกร็บัรองไว ้การประกาศในกรณีนี้จะท าเป็นประกาศพระบรมราชโองการ 
และอาจจะประกาศให้ใช้กฎอยัการศกึได้ทัว่ราชอาณาจกัร หรอืเฉพาะเขตพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่งก็ได้ ส่วนเหตุที่จะประกาศใช้กฎอยัการศกึในกรณีนี้กฎหมายได้ก าหนดไว้ว่า 
“เมื่อเวลามเีหตุอนัจ าเป็นเพื่อรกัษาความเรยีบรอ้ยปราศจากภยั ซึ่งจะมมีาจากภายนอก
หรอืภายในพระราชอาณาจกัร...” และในประกาศดงักล่าวอาจจะก าหนดให้ใช้อ านาจใน
กฎอยัการศกึในทุกมาตราหรอืบางมาตราหรอืขอ้ความส่วนใดส่วนหนึ่งของมาตรากไ็ด ้

๒. ผู้บงัคบับญัชาทหาร ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา ๔ ซึ่งแบ่งได้เป็น ๒ กรณี 
คอื กรณีแรก ผู้บงัคบับญัชาทหารซึ่งมกี าลงัทหารอยู่ในบงัคบัไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพนั 
และกรณี ที่ สอง เป็ นผู้ บั งคับบัญ ชาใน ป้ อมห รือที่ มั น่ อย่ างใด  ๆ  ของทหาร  
โดยผู้บงัคบับญัชาทหารที่จะประกาศใช้กฎอยัการศึกตามมาตรา ๔ นี้ กฎหมายให้มี
อ านาจประกาศใช้กฎอัยการศึกได้เฉพาะแต่ในเขตอ านาจหน้าที่เท่ านั ้น และเมื่อ
ประกาศใชก้ฎอยัการศกึแลว้กจ็ะตอ้งรบีรายงานใหร้ฐับาลทราบโดยเรว็ทีสุ่ด 
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๓ 

ส าหรบัการเลิกใช้กฎอยัการศึก จะท าได้เพียงทางเดียว คือ ต้องมีประกาศ
กระแสพระบรมราชโองการเท่านัน้ 

อย่างไรกด็ ีกฎอยัการศกึเป็นกฎหมายซึ่งตราขึน้ไวส้ าหรบัประกาศใชเ้มื่อมเีหตุ
จ าเป็นเพื่อรกัษาความสงบเรยีบร้อยในบ้านเมอืง เช่น ในกรณีเกดิสงคราม การจลาจล  
ในเขตที่ประกาศใช้กฎอยัการศึก เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ านาจหน้าที่เหนือเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายพลเรอืนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธ์ การระงบัปราบปรามหรือการรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ย 
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๔ 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย*๑ 

   
 

หมวด ๕ 

หน้าทีข่องรฐั 

   
 

มาตรา ๕๒  รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช 
อธปิไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมสีทิธอิธปิไตย เกยีรติภูมิและ
ผลประโยชน์ของชาติ ความมัน่คงของรฐั และความสงบเรยีบร้อยของประชาชน เพื่ อ
ประโยชน์แห่งการนี้ รฐัตอ้งจดัใหม้กีารทหาร การทตู และการขา่วกรองทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ก าลงัทหารใหใ้ชเ้พื่อประโยชน์ในการพฒันาประเทศดว้ย 

 
 

 
* เฉพาะมาตราทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๔๐ ก/หน้า ๑/๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
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๕ 

พระราชบญัญตั ิ

กฎอยัการศกึ 

พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗๑ 

   
 

พระราชปรารภ 

   
 

มพีระบรมราชโองการในพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาวชริาวุธพระมงกุฎ
เกล้าเจา้อยู่หวั ด ารสัเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทัว่กนัว่ากฎอยัการศกึซึ่งไดต้ราเปน 
พระราชบญัญตัไิวต้ัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๖) นัน้ อ านาจเจา้พนักงานฝ่ายทหารทีจ่ะ
กระท าการใด ๆ ยงัหาตรงกับระเบียบพิไชยสงคราม อนัต้องการของความเรียบร้อย
ปราศจากไภย ซึ่งจะมมีาจากภายนอก หรอืเกดิขึน้ภายในไดโ้ดยสดวกไม่ บดันี้ สมควร
แก้ไขกฎอยัการศกึแลเปลี่ยนแปลงใหเ้หมาะกบักาลสมยั  จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ยกเลิกกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๖) นัน้เสีย แลให้ใช้กฎอยัการศึกซึ่งได้ 
ตราเปนพระราชบญัญตัขิึน้ใหม่ ดงัต่อไปนี้ 

 

นามพระราชบญัญตั ิ

   
 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้ ใหเ้รยีกว่า “กฎอยัการศกึ พ.ศ. ๒๔๕๗” 
 

ใชพ้ระราชบญัญตัทิีใ่ดเมื่อใดตอ้งประกาศ 

   
 

มาตรา ๒๒  เมื่อเวลามีเหตุอนัจ าเป็นเพื่อรกัษาความเรยีบร้อยปราศจากภัย  
ซึ่งจะมาจากภายนอกหรอืภายในราชอาณาจกัรแล ้ว จะไดม้ปีระกาศพระบรม  

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๓๑/-/หน้า ๓๘๘/๑๓ กนัยายน ๒๔๕๗ 
๒ มาตรา ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 

พุทธศกัราช ๒๔๘๕ 
การด าเนินการเลือกตัง้ผู้แทนองค์กรนายจ้างและผู้แทนองค์กรลูกจ้างเพื่อเป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการตามกฎหมายการท างานของคนต่างด้าว เป็นการด าเนินการเพื่อให้ได้กรรมการ 
ตามบทบญัญัติของกฎหมาย มไิด้ก่อให้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้น และไม่มผีลในทางการเมอืง  
จึงมใิช่การชุมนุมทางการเมอืงตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบบัที่ ๗/๒๕๕๗  

 (มตี่อหน้าถดัไป) 
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๖ 

ราชโองการใหใ้ชก้ฎอยัการศกึทุกมาตราหรอืแต่บางมาตรา หรอืขอ้ความส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของมาตรา ตลอดจนการก าหนดเงื่อนไขแห่งการใช้บทบัญญัตินัน้บังคับในส่วนหนึ่ง 
ส่วนใดของราชอาณาจกัรหรอืตลอดทัว่ราชอาณาจกัร และถ้าได้ประกาศใช้เมื่อใด หรอื  
ณ ทีใ่ดแล้ว บรรดาขอ้ความในพระราชบญัญตัหิรอืบทกฎหมายใด ๆ ซึ่งขดักบัความของ 
กฎอัยการศึกที่ให้ใช้บังคับต้องระงับและใช้บทบัญญัติของกฎอัยการศึกที่ให้ใช้ 
บงัคบันัน้แทน 

 

ลกัษณะประกาศ 

   
 

มาตรา ๓  ถ้าไม่ไดป้ระกาศใชก้ฎอยัการศกึทัว่ราชอาณาจกัร ในประกาศนัน้จะได้
แสดงใหป้รากฏว่า มณฑลใด ต าบลใด หรอืเขตใดใชก้ฎอยัการศกึ 

 

ผูม้อี านาจใชก้ฎอยัการศกึ 

   
 

มาตรา ๔  เมื่อมสีงครามหรอืจลาจลขึน้ ณ แห่งใดใหผู้บ้งัคบับญัชาทหาร ณ ทีน่ัน้ 
ซึ่งมีก าลงัอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มัน่ 
อย่างใด ๆ ของทหารมีอ านาจประกาศใช้กฎอัยการศึก เฉพาะในเขตอ านาจหน้าที่ของ 
กองทหารนัน้ได ้แต่จะตอ้งรบีรายงานใหร้ฐับาลทราบโดยเรว็ทีสุ่ด 

 

เมื่อเลกิตอ้งประกาศ 

   
 

มาตรา ๕  การที่จะเลิกใช้กฎอัยการศึกแห่งใดนัน้ จะเป็นไปได้ต่อมีประกาศ
กระแสพระบรมราชโองการเสมอ 

 
(ต่อจากเชงิอรรถที ่๒) 
ภายใต้บงัคบัตามมาตรา ๒ แห่งพระราชบญัญัติกฎอยัการศึกฯ ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อรกัษาความสงบ
เรยีบร้อย  ทัง้นี้ เมื่อการเลือกตัง้การท างานของคนต่างด้าวไม่ขดัต่อประกาศ คสช.แล้ว จึงไม่อาจ
เพกิถอนการเลอืกตัง้นี้ได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๘๘/๒๕๕๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๗ 

อ านาจทหารเมื่อประกาศใชก้ฎอยัการศกึ 

   
 

มาตรา ๖๓  ในเขตที่ประกาศใช้กฎอยัการศกึ ใหเ้จา้หน้าที่ฝ่ายทหารมอี านาจ
เหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธ การระงบัปราบปราม หรือ 
การรกัษาความสงบเรยีบร้อยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรอืนต้องปฏิบตัิตามความต้องการ
ของเจา้หน้าทีฝ่่ายทหาร 

 

อ านาจศาลทหาร และอ านาจศาลพลเรอืน เมื่อประกาศใชก้ฎอยัการศกึ 

   
 

มาตรา ๗๔  ในเขตทีป่ระกาศใชก้ฎอยัการศกึ ศาลพลเรอืนคงมอี านาจพจิารณา
พิพากษาคดีได้อย่างปกติ เว้นแต่คดีที่อยู่ ในอ านาจของศาลอาญาศึก และผู้มีอ านาจ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกมีอ านาจประกาศให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญา 
ซึง่การกระท าผดิเกดิขึน้ในเขตทีป่ระกาศใชก้ฎอยัการศกึและในระหว่างทีใ่ชก้ฎอยัการศกึ
ตามที่ระบุไว้ในบญัชีต่อท้ายพระราชบญัญัตินี้ทุกข้อ หรอืแต่บางข้อ และหรอืบางส่วน 
ของขอ้ใดขอ้หนึ่งได ้ทัง้มอี านาจในการแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืยกเลกิประกาศดงักล่าวนัน้ดว้ย 

ประกาศใหศ้าลทหารมอี านาจพจิารณาพพิากษาคดตีามความในวรรคแรก ใหม้ี
ผลบังคับ เฉพาะคดีที่การกระท าผิด เกิดขึ้นตั ้งแต่วัน เวลาที่ ระบุ ไว้ในประกาศ  
วนัเวลาที่ระบุนัน้จะเป็นวนัเวลาที่ออกประกาศนัน้หรอืภายหลงัก็ได้ ประกาศเช่นว่านี้ 
ใหโ้ฆษณาในราชกจิจานุเบกษาดว้ย 

นอกจากกรณีดงักล่าวแลว้ ถา้คดอีาญาใดทีเ่กดิขึน้ในเขตทีป่ระกาศใชก้ฎอยัการศกึ
มีเหตุพิเศษเกี่ยวกับความมัน่คงของประเทศ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
ผูบ้ญัชาการทหารสงูสุดจะสัง่ใหพ้จิารณาพพิากษาคดอีาญานัน้ในศาลทหารกไ็ด ้

 

มาตรา ๗ ทวิ๕  ประกาศให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา 
ตามความในมาตรา ๗ นั ้น จะให้ศาลทหารในทุกท้องที่หรือแต่บางท้องที่มีอ านาจ
พจิารณาพพิากษาคดอีาญาตามทีก่ล่าวในมาตรานัน้เท่ากนัหรอืมากน้อยกว่ากนักไ็ด้ 

 

 
๓ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๓๐๓ ลงวนัที่ ๑๓ ธนัวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๔ มาตรา ๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที่ ๓๐๓ ลงวนัที่ ๑๓ ธนัวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๕ มาตรา ๗ ทว ิเพิม่โดยพระราชบญัญตักิฎอยัยการศกึ (ฉะบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๘ 

มาตรา ๗ ตรี๖  เมื่อได้เลิกใช้กฎอัยการศึกแล้ว ให้ศาลทหารคงมีอ านาจ
พจิารณาพพิากษาคดอีาญาทีย่งัคงคา้งอยู่ในศาลนัน้ และใหม้อี านาจพจิารณาพพิากษา
คดอีาญาทีย่งัมไิดฟ้้องรอ้งในระหว่างเวลาทีใ่ชก้ฎอยัการศกึนัน้ดว้ย 

 

เจา้หน้าทีฝ่่ายทหารมอี านาจ 

   
 

มาตรา ๘  เมื่อประกาศใช้กฎอัยการศึกในต าบลใด, เมืองใด, มณฑลใด, 
เจา้หน้าทีฝ่่ายทหารมอี านาจเต็มที่จะตรวจคน้, ทีจ่ะเกณฑ์, ทีจ่ะหา้ม, ทีจ่ะยดึ, ทีจ่ะเขา้
อาศยั, ทีจ่ะท าลายหรอืเปลีย่นแปลงสถานที,่ และทีจ่ะขบัไล่ 

 

การตรวจคน้ 

   
 

มาตรา ๙๗  การตรวจคน้นัน้ ใหม้อี านาจทีจ่ะตรวจคน้ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ทีจ่ะตรวจ คน้ บรรดาสิง่ซึง่จะเกณฑ์ หรอืต้องหา้ม หรอืตอ้งยดึ หรอืจะตอ้ง 

เขา้อาศยั หรอืมไีวใ้นครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทัง้มอี านาจที่จะตรวจคน้ได ้
ไม่ว่าที่ตัวบุคคล ในยานพาหนะ เคหะสถาน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ใด ๆ และไม่ว่าเวลาใด ๆ 
ทัง้สิน้ 

(๒) ที่จะตรวจข่าวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ ห่อ หรือสิ่งอื่นใดที่ส่งหรือมีไปมา 
ถงึกนัในเขตทีป่ระกาศใชก้ฎอยัการศกึ 

(๓) ทีจ่ะตรวจหนังสอื สิง่พมิพ ์หนังสอืพมิพ ์ภาพโฆษณา บทหรอืค าประพนัธ ์

 

การเกณฑ ์

   
 

มาตรา ๑๐  การเกณฑน์ัน้ใหม้อี านาจทีจ่ะเกณฑไ์ดด้งันี้ 
(๑) ที่จะเกณฑ์พลเมอืงให้ช่วยก าลงัทหารในกิจการ ซึ่งเนื่องในการป้องกนั

พระราชอาณาจกัร หรอืช่วยเหลอืเกือ้หนุนราชการทหารทุกอย่างทุกประการ 

 
๖ มาตรา ๗ ตร ีเพิม่โดยพระราชบญัญตักิฎอยัยการศกึ (ฉะบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๗ มาตรา ๙ แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๓๐๓ ลงวนัที่ ๑๓ ธนัวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๙ 

(๒) ที่จะเกณฑ์ยวดยาน, สตัว์พาหนะ, เสบียงอาหาร, เครื่องศาตราวุธ, และ
เครื่องมอืเครื่องใชต้่าง ๆ จากบุคคลหรอืบรษิทัใด ๆ ซึ่งราชการทหารจะต้องใชเ้ป็นก าลงั
ในเวลานัน้ทุกอย่าง 

 

การหา้ม 

   
 

มาตรา ๑๑๘  การหา้มนัน้ ใหม้อี านาจทีจ่ะหา้มไดด้งันี้ 
(๑) ทีจ่ะหา้มมัว่สุมประชุมกนั 

(๒) ที่จะห้ามออก จ าหน่าย จ่ายหรือแจก ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ ์
ภาพบทหรอืค าประพนัธ ์

(๓) ที่จะห้ามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือส่งซึ่งวิทยุ วิทยุกระจายเสียง  
หรอืวทิยุโทรทศัน์ 

(๔) ที่จะห้ามใช้ทางสาธารณะเพื่ อการจราจรไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน ้ า  
หรอืทางอากาศ รวมถงึทางรถไฟและทางรถรางทีม่รีถเดนิดว้ย 

(๕) ที่จะห้ามมีหรือใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ  
และเคมภีณัฑ์หรอืสิง่อื่นใดทีม่คีุณสมบตัทิ าใหเ้กดิอนัตรายแก่บุคคล สตัว ์พชื หรอืทรพัย์สนิ 
หรอืทีอ่าจน าไปใชท้ าเป็นเคมภีณัฑ ์หรอืสิง่อื่นใดทีม่คีุณสมบตัดิงักล่าวได้ 

(๖) ทีจ่ะหา้มบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหว่างระยะเวลาทีก่ าหนด 

(๗) ที่จะหา้มบุคคลเขา้ไปหรอือาศยัอยู่ในเขตท้องทีใ่ดซึ่งเจา้หน้าที่ฝ่ายทหาร
เห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อการยุทธ การระงบัปราบปราม หรือการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ยและเมื่อไดป้ระกาศหา้มเมื่อใดแลว้ ใหผู้ซ้ึง่อาศยัอยู่ในเขตนัน้ออกไปจากเขตนัน้
ภายในก าหนดเวลาทีไ่ดป้ระกาศก าหนด 

(๘) ทีจ่ะหา้มบุคคลกระท าหรอืมซีึง่กจิการหรอืสิง่อื่นใดไดต้ามทีร่ฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงกลาโหมไดก้ าหนดไวว้่าควรตอ้งหา้มในเวลาทีไ่ดม้กีารประกาศใชก้ฎอยัการศกึ 

 

 
๘ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบบัที ่๓๐๓ ลงวนัที่ ๑๓ ธนัวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๑๐ 

การยดึ 

   
 

มาตรา ๑๒  บรรดาสิง่ซึ่งกล่าวไว ้ในมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นัน้ 
ถ้าเจา้หน้าทีฝ่่ายทหารเหน็เป็นการจ าเป็น จะยดึไวช้ัว่คราวเพื่อมใิหเ้ป็นประโยชน์แก่
ราชศตัร ูหรอืเพื่อเป็นประโยชน์แก่ราชการทหาร กม็อี านาจยดึได ้

 

การเขา้อาศยั 

   
 

มาตรา ๑๓  อ านาจการเขา้พกัอาศยันัน้ คอื ทีอ่าศยัใด ๆ ซึง่ราชการทหารเหน็
จ าเป็นจะใชเ้ป็นประโยชน์ในราชการทหารแลว้ มอี านาจอาศยัไดทุ้กแห่ง 

 

การท าลายหรอืเปลีย่นแปลงสถานที ่
   

 

มาตรา ๑๔  การท าลายหรอืเปลีย่นแปลงสถานทีน่ัน้ ใหม้อี านาจกระท าได ้ดงันี้ 
(๑) ถา้แมก้ารสงครามหรอืรบสูเ้ป็นรองราชศตัร ูมอี านาจทีจ่ะเผาบา้น และสิง่ซึง่

เหน็ว่าจะเป็นก าลงัแก่ราชศตัร ูเมื่อกรมกองทหารถอยไปแลว้ หรอืถา้แมว้่าสิง่ใด ๆ อยู่ใน
ทีซ่ึง่กดีกบัการสูร้บกท็ าลายไดท้ัง้สิน้ 

(๒) มอี านาจทีจ่ะสรา้งทีม่ ัน่ หรอืดดัแปลงภูมปิระเทศหรอืหมู่บ้าน เมอืง ส าหรบั
การต่อสู้ราชศัตรู หรือเตรียมการป้องกันรักษา ตามความเห็นชอบของเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายทหารไดทุ้กอย่าง 

 

การขบัไล ่

   
 

มาตรา ๑๕  ถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งไม่มีภูมิล าเนาอาศัยเป็นหลักฐาน หรือเป็น 
ผู้มาอาศัยในต าบลนัน้ชัว่คราว เมื่อมีความสงสัยอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือจ าเป็นแล้ว 
มอี านาจทีจ่ะขบัไล่ผูน้ัน้ใหอ้อกไปจากเมอืงหรอืต าบลนัน้ได ้

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๑๑ 

มาตรา ๑๕ ทว๙ิ  ในกรณีทีเ่จ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมเีหตุอนัควรสงสยัว่าบุคคลใด 
จะเป็นราชศตัรูหรอืไดฝ่้าฝืนต่อบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตันิี้ หรอืต่อค าสัง่ของเจา้หน้าที่
ฝ่ายทหารให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ านาจกักตัวบุคคลนัน้ไว้เพื่อการสอบถามหรือ 
ตามความจ าเป็นของทางราชการทหารได ้แต่ตอ้งกกัไวไ้ม่เกนิกว่า ๗ วนั 

 

รอ้งขอค่าเสยีหายหรอืค่าปรบัจากเจา้หน้าทีฝ่่ายทหารไม่ได ้

   
 

มาตรา ๑๖  ความเสยีหายซึ่งอาจบังเกดิขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใด ในเรื่องอ านาจ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในมาตรา ๘ ถึงมาตรา ๑๕ บุคคลหรอื
บรษิัทใด ๆ จะร้องขอค่าเสียหายหรอืค่าปรบัอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
ไม่ได้เลย เพราะอ านาจทัง้ปวงที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้ปฏิบตัิและด าเนินการตาม
กฎอยัการศกึนี้ เป็นการส าหรบัป้องกนัพระมหากษัตรยิ์ ชาติ ศาสนา ด้วยก าลงัทหาร 
ให้ด ารงคงอยู่ในความเจรญิรุ่งเรอืงเป็นอิสรภาพ และสงบเรยีบร้อยปราศจากราชศตัรู
ภายนอกและภายใน 

 

มอบอ านาจใหเ้จา้กระทรวง 

   
 

มาตรา ๑๗  ในเวลาปรกตสิงบศกึ เจา้กระทรวงซึง่บงัคบับัญชาทหาร มอี านาจ
ตรากฎเสนาบดขีึน้ส าหรบับรรยายขอ้ความ เพื่อใหม้คีวามสะดวก และเรยีบรอ้ยในเวลาที่
จะใชก้ฎอยัการศกึไดต้ามสมควร ส่วนในเวลาสงครามหรอืจลาจล แม่ทพัใหญ่หรอืแม่ทพัรอง
มีอ านาจออกข้อบังคับบรรยายความเพิ่มเติมให้การด าเนินไปตามความประสงค์ของ 
กฎอยัการศกึนี้ และเมื่อได้ประกาศกฎเสนาบด ีหรอืขอ้บงัคบัของแม่ทพัในทางราชการแล้ว 
ใหถ้อืว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบญัญตันิี้ 

 

ประกาศมา ณ วนัที่ ๒๗ สงิหาคม พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗ เป็นวนัที่ ๑๓๘๖ 
ในรชักาลปัจจุบนัน้ี 

 
๙ มาตรา ๑๕ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิว ัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๑๒ 

บญัชตี่อทา้ย๑๐ 

   
 

ก. คดทีีเ่กีย่วกบัตวับุคคลบางจ าพวก 

๑. คดทีีต่ ารวจกระท าความผดิในขณะปฏบิตัหิน้าทีร่าชการสนาม 

๒. คดีที่บุคคลพลเรอืนสงักัดในราชการทหารเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผดิ ไม่ว่าจะเกี่ยวกบัหน้าทีร่าชการหรอืไม่ และไม่ว่าจะไดก้ระท าความผดิในทีใ่ด ๆ 
ในเขตทีใ่ชก้ฎอยัการศกึ 

๓. คดทีีบุ่คคลใด ๆ เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผดิร่วมกบับุคคลทีอ่ยู่
ในอ านาจศาลทหาร หรอืร่วมกบับุคคลดงักล่าวใน ๑. หรอื ๒. ไม่ว่าจะเป็นตวัการหรือ
ผูส้นับสนุน 

๔. คดทีี่บุคคลทีอ่ยู่ในอ านาจศาลทหารเป็นผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าความผดิ
ร่วมกบับุคคลทีม่ไิดอ้ยู่ในอ านาจศาลทหารไม่ว่าจะเป็นตวัการหรอืผูส้นับสนุน 

ข. คดทีีเ่กีย่วกบัความผดิบางอย่าง 

๑. ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 

๒. คดทีีม่ขีอ้กล่าวหาว่ากระท าความผิดเกีย่วกบัทรพัย์ส าหรบัใช้ในราชการ
ทหารแห่งกองทพัไทยหรอืกองทพัพนัธมติรแห่งประเทศไทย หรอืความผดิเกี่ยวกบัชวีติ
และร่างกายทหารไทยหรอืทหารพนัธมติรแห่งประเทศไทย ในขณะกระท าการตามหน้าที ่
หรอืเพราะเหตุทีก่ระท าการตามหน้าที ่

๓. ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ความผดิต่อองค์พระมหากษัตรยิ์ พระราชนิี รชัทายาท และผูส้ าเรจ็

ราชการแทนพระองค ์ตัง้แต่มาตรา ๑๐๗ ถงึมาตรา ๑๑๒ 

(๒) ความผดิต่อความมัน่คงของรฐัภายในราชอาณาจกัร ตัง้แต่มาตรา ๑๑๓ 
ถงึมาตรา ๑๑๘ 

(๓) ความผิดต่ อความมัน่คงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร ตั ้งแต่ 
มาตรา ๑๑๙ ถงึมาตรา ๑๒๙ 

(๔) ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ตัง้แต่มาตรา ๑๓๐  
ถงึมาตรา ๑๓๕ 

(๕) ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ตามมาตรา ๑๓๗ เฉพาะที่เกี่ยวกับ
ราชการทหาร มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๘ ถงึมาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๖ 

 
๑๐ บญัชตี่อทา้ย แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๑๓ 

(๖) ความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ ตัง้แต่มาตรา ๑๔๗ ถงึมาตรา ๑๕๔ 
มาตรา ๑๕๘ ถงึมาตรา ๑๖๕ 

(๗) ความผดิต่อเจา้พนักงานในการยุตธิรรม ตามมาตรา ๑๗๒ เฉพาะที่
เกี่ยวกบัราชการทหาร มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๕ ถงึมาตรา ๑๘๕ มาตรา ๑๘๙ 
มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๗ และมาตรา ๑๙๘ เฉพาะเมื่อศาลนัน้เป็นศาลทหาร 

(๘) ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามมาตรา ๒๐๑ และ
มาตรา ๒๐๒ 

(๙) ความผดิเกีย่วกบัความสงบสุขของประชาชน ตัง้แต่มาตรา ๒๐๙ ถงึ
มาตรา ๒๑๖ 

(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนตัง้แต่
มาตรา ๒๑๗ ถงึมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๘ ถงึมาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๔ 
มาตรา ๒๓๕ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ 

(๑๑) ความผดิเกี่ยวกบัดวงตรา แสตมป์ และตัว๋ ตัง้แต่มาตรา ๒๕๐ ถึง
มาตรา ๒๕๓ เฉพาะทีเ่กีย่วกบัราชการทหาร 

(๑๒) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตัง้แต่มาตรา ๒๖๕ ถึงมาตรา ๒๖๘ 
เฉพาะทีเ่กีย่วกบัราชการทหาร 

(๑๓) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามมาตรา ๓๓๖ มาตรา ๓๓๙ และ
มาตรา ๓๔๐ 

๔. ความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการเกณฑพ์ลเมอืงอดุหนุนราชการทหาร 

๕. ความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยเขตปลอดภยัในราชการทหาร 

๖. ความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยเครื่องแบบทหาร 

๗. ความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ตัง้แต่ 
มาตรา ๔๕ ถงึมาตรา ๔๙ 

๘. ความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยฝ่ิน 

๙. ความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ 

๑๐. ความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัการกระท าอนัเป็นคอมมวินิสต์ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๑๔ 

พระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิกฎอยัการศกึ พ.ศ. ๒๔๕๗ พุทธศกัราช ๒๔๘๕๑๑ 

 

มาตรา ๒  ใหใ้ชพ้ระราชก าหนดนี้ตัง้แตว่นัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้
ไป 
 

มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รกัษาการตามพระราช
ก าหนดน้ี 

 

พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมกดอัยการสึก  พ.ส. ๒๔๕๗  
พุทธสกัราช ๒๔๘๕๑๒ 
 

มาตรา ๒  ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 

 

มาตรา ๓  สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาลงมติอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไข
เพิ่มเติมกดอัยการสึก พ.ส. ๒๔๕๗ พุทธสักราช ๒๔๘๕ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๕๒ เมื่อวนัที ่๒ กรกฎาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๕ 

 

พระราชบญัญตักิฎอยัยการศกึ (ฉะบบัที ่๓) พทุธศกัราช ๒๔๘๗๑๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับได้ตัง้แต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๗  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๘  บรรดาคดอีาญาทีค่า้งพจิารณาอยู่ในศาลทหารในวนัใชพ้ระราชบญัญตันิี้ 
ซึ่งศาลทหารไม่มอี านาจพจิารณาพพิากษาตามความในพระราชบญัญตัินี้แล้วนัน้ ใหโ้อนมา
ใหศ้าลพลเรอืนพจิารณาพพิากษาต่อไป และใหพ้นักงานอยัยการเขา้เป็นโจทกใ์นคดเีหล่านัน้  
ทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธผิู้เสยีหายที่จะเขา้เป็นโจทก์ร่วมกบัพนักงานอยัยการ และให้น าบทบญัญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัทีโ่อนคดมีานัน้ 

 

 
๑๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๙/ตอนที ่๒๙/หน้า ๙๑๖/๒๘ เมษายน ๒๔๘๕ 
๑๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๙/ตอนที ่๔๙/หน้า ๑๓๘๔/๒๘ กรกฎาคม ๒๔๘๕ 
๑๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๖๑/ตอนที ่๗๙/หน้า ๑๒๔๕/๓๑ ธนัวาคม ๒๔๘๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๑๕ 

พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ 
พุทธศกัราช ๒๔๘๘๑๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับได้ตัง้แต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมรกัษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
 

พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๒๑๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๔  บรรดาอ านาจหน้าที่ของแม่ทัพใหญ่ตามความในมาตรา ๑๗  
แห่งกฎอยัการศกึ พ.ศ. ๒๔๕๗ ใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องผูบ้ญัชาการทหารสงูสุด 

 

มาตรา ๖  พระราชบญัญัตินี้ไม่กระทบกระทัง่ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๑๒ 
ฉบบัที ่๑๕ ฉบบัที ่๑๖ ฉบบัที ่๒๐ ฉบบัที ่๓๐ และฉบบัที ่๔๑ 

 

มาตรา ๗  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจากกฎหมายว่าด้วย
กฎอยัการศกึ ยงัไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ประกอบกบับญัชตี่อทา้ยกฎหมายว่าดว้ย
กฎอยัการศกึส่วนมากได้อ้างถึงความผดิตามกฎหมายลกัษณะอาญา ซึ่งได้ถูกยกเลิกและใช้
ประมวลกฎหมายอาญาแทน  จงึเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกฎอยัการศึก 

เสยีใหม่ใหเ้ป็นการสอดคลอ้งตอ้งกนัดว้ย 

 

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๐๓ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวาคม พุทธศกัราช ๒๕๑๕๑๖ 

 

โดยทีปั่จจุบนัน้ีการรบ การสนับสนุนก าลงัรบ ตลอดจนเครื่องมอืเครื่องใชต้่าง ๆ 
ทีไ่ด้ก าหนดไวใ้นกฎอยัการศกึ ได้ววิฒันาการไปกว่าแต่ก่อน บทบญัญตัขิองกฎอยัการ
ศกึซึ่งได้ตราขึ้นใช้บงัคบัตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ย่อมคลุมไม่ถึงการกระท าและเครื่องมือ

 
๑๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๖๒/ตอนที ่๒๐/หน้า ๒๕๑/๗ เมษายน ๒๔๘๘ 
๑๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนที ่๗๘/หน้า ๓๑๕/๑๑ สงิหาคม ๒๕๐๒ 
๑๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที ่๑๙๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๑/๑๓ ธนัวาคม ๒๕๑๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๑๖ 

เครื่องใชบ้างอย่างในปัจจุบนัทัง้ในการปราบปรามและสนับสนุนการปฏบิตักิารของทหาร
โดยเฉพาะในการรบนอกแบบ ควรให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเพิ่มขึ้นเพื่อให้ 
การปฏบิตักิารของทหารมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้นและควรก าหนดวธิกีารขัน้ต้นใหเ้จา้หน้าที่
ฝ่ายทหารมอี านาจกกัตวับุคคลผูเ้ป็นราชศตัรูหรอืฝ่าฝืนต่อกฎอยัการศกึหรอืค าสัง่ของ
เจา้หน้าทีฝ่่ายทหารไวเ้พื่อการสอบถามหรอืตามความจ าเป็นของทางราชการไดเ้พื่อทีจ่ะ
ด าเนินการขัน้ต่อไปตามควรแก่กรณี  จ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิกฎอยัการศกึ พ.ศ. ๒๔๕๗ 

 

ขอ้ ๖  ประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๑๗ 

พระราชบญัญตั ิ

ก าหนดหน้าทีข่องคนไทยในเวลารบ 

พุทธศกัราช ๒๔๘๔ 

   
 

ในพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัอานันทมหดิล 

คณะผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์

(ตามประกาศประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

ลงวนัที ่๔ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๐) 
อาทติยท์พิอาภา 

พล.อ. พชิเยนทรโยธนิ 

ตราไว ้ณ วนัที ่๘ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๔๘๔ 

เป็นปีที ่๘ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรก าหนดหน้าที่ของคนไทยในขณะที่
ประเทศไทยต้องเขา้ท าการรบขึน้ไว้ เพื่อปฏบิตัิการใหถู้กต้องตามแผนการของราชการ
และเพื่อยงัความเป็นไทใหค้งอยู่ตลอดไป 

 

จึง่มพีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอม
ของสภาผูแ้ทนราษฎร ดัง่ต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบญัญัติก าหนดหน้าที่ของ 

คนไทยในเวลารบ พุทธศกัราช ๒๔๘๔” 
 

มาตรา ๒๑  ให้ใช้พระราชบญัญตัินี้ตัง้แต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  เมื่อประเทศไทยต้องท าการรบกับประเทศหนึ่งประเทศใดประชาชน 

ชาวไทยทัง้มวลมหีน้าที่ต้องปฏิบตัใินทุก ๆ ทางที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยและที่ขดัต่อ
ประโยชน์ของประเทศทีท่ าการรบประเทศไทย 

นอกจากหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี้ คนไทยทุกคนตอ้งปฏบิตัหิน้าที่
ตามกฎหมายอื่นทีก่ าหนดไวอ้กีดว้ย 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๘/-/หน้า ๑๑๔๓/๑๑ กนัยายน ๒๔๘๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๑๘ 

มาตรา ๔  คนไทยคนใดล่วงรู้แผนการ ฐานที่ตัง้ การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
ก าลงัคน ก าลงัอาวุธ การเงนิหรอืการอื่นใดท านองที่กล่าวมานี้ของขา้ศกึ ใหผู้น้ัน้รายงาน
ต่อเจา้หน้าทีฝ่่ายทหารหรอืฝ่ายปกครองโดยมชิกัชา้ 

 

มาตรา ๕  คนไทยทุกคนต้องท าการต่อต้านขา้ศึกทุกวถิีทางด้วยก าลงัอาวุธ 
ก าลงัทรพัย ์หรอืก าลงัอื่นใดตามค าสัง่ของราชการ 

แต่เมื่อตกอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถทราบค าสัง่ของราชการได้ ก็ต้ องจดัการ
ต่อตา้นต่อไปตามวถิทีางทีท่ าไดจ้นถงึทีสุ่ด ถา้ไม่สามารถต่อตา้นไวไ้ด ้ใหท้ าการขดัขวาง
หรือก่ออุปสรรคต่าง ๆ เพื่อมิให้ข้าศึกได้รับความสะดวก และให้ท าลายเครื่องมือ 
เครื่องใช้ เครื่องอุปโภค เครื่องบรโิภค บ้านเรอืน ที่อยู่อาศยั สตัว์พาหนะ และสิ่งของ  

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของตน ของผู้อื่นหรอืของราชการอนัจะอ านวยประโยชน์ใหแ้ก่ขา้ศกึ
นัน้เสยีใหส้ิน้ 

 

มาตรา ๖  ในการปฏิบัติการต่อต้าน หรือการป้องกันมิให้ข้าศึกได้รบัความ
สะดวก หรอืประโยชน์นัน้ ให้พึงถือว่าเป็นกรณีที่ขา้ศึกได้บงัอาจกระท าการอนัไม่เป็น
ธรรมต่อประเทศไทย ฉะนัน้สิง่ใด ๆ ทีส่ามารถเป็นประโยชน์ในการท าลายขา้ศกึผูอ้ธรรม
ไดแ้ลว้ ย่อมชอบทีจ่ะใชส้ิง่นัน้ ๆ ได ้

 

มาตรา ๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕  
มคีวามผดิตอ้งระวางโทษประหารชวีติ หรอืจ าคุกตลอดชวีติ 

ทรพัยส์มบตัส่ิวนตวัของผูท้ีก่ระท าความผดิตามวรรคก่อนใหร้บิเสยีสิน้ 

 

มาตรา ๘  การฟ้องขอให้ลงโทษผูก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญตันิี้ไม่ลบล้าง
ความผดิตามกฎหมายลกัษณะอาญาหรอืกฎหมายอื่น 

 

มาตรา ๙  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ และใหม้ี
อ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พบิูลสงคราม 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๑๙ 

แถลงการณ์ 

เรื่อง หน้าทีข่องคนไทยในเวลารบ๒ 

   
 

การทีร่ฐับาลไดเ้สนอร่างพระราชบญัญตักิ าหนดหน้าทีข่องคนไทยในเวลารบ
ไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎร จนสภาผูแ้ทนราษฎรเห็นชอบด้วย และได้ลงมติให้ใช้เป็นกฎหมาย
ไดน้ัน้กเ็พราะเหตุว่า รฐับาลไดเ้หน็ว่า อนับุคคลทีเ่กดิมามชีวีติอยู่ร่วมกนัประกอบขึน้เป็น
ชาตหินึ่งนัน้ แต่ละคนต่างก็มุ่งหวงัในขณะที่ตนมชีวีติอยู่ในอนัที่จะประกอบกิจการงาน
และบ าเพญ็ตนเพื่อใหช้าตบิ้านเมอืงรุ่งเรอืงเจรญิตามสตปัิญญาและก าลงัของตน ในเวลา
ที่สภาพการณ์ของบ้านเมืองเป็นปกติ ต่างคนต่างก็มุ่งที่จะประกอบอาชีพตามความรู้
ความสามารถช่วยกันรกัษาความสงบเรยีบร้อยในบ้านเมือง และอ านวยความสะดวก
ให้แก่ทุกคนซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติเดียวกันหรือต่ างชาต ิ 
เมื่อสภาพบ้านเมืองอยู่ในฐานะคบัขนั ต่างก็รวมกันเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันเพื่อช่วยกัน
คลายคลีฐ่านะการณ์คบัขนันัน้ใหก้ลบัคนืสู่สภาพปกตดิว้ยวถิทีางต่าง ๆ 

อนัชาตซิึ่งไดม้กี าเนิดเกดิขึน้มาแล้วนัน้ ต่างมุ่งหวงัทีจ่ะทนุบ ารุงรกัษาชื่อเสยีง
และเกยีรตศิกัดิใ์หเ้จรญิรุ่งเรอืงอยู่เสมอและใหอ้ยู่ในฐานะทีเ่คารพนับถอืและสรรเสรญิอยู่
เป็นเนืองนิตย์ แต่ละชาตมิุ่งจะเป็นมติรและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในทางทีค่วร ชาตไิทย
และประชาชนชาวไทยก็ไดถ้อืหลกันี้และไดป้ฏบิตัิเช่นนี้ตลอดมาจนทุกวนันี้ ชาตติ่าง ๆ 
ที่ต ิดต่อก ับชาติไทย ได้รู ้น ิส ัยของชาวไทยในการให้ความต้อนร ับเป็นอย่างดี 
แก่ชาวต่างประเทศนัน้อยู่แล้ว ประชาชนชาวไทยได้เคยปฏิบตัิอยู่อย่างไรก็จกัปฏิบตัิ
อย่างนัน้ต่อไป แต่ทัง้นี้ชาตอิื่นก็ต้องปฏบิตัติอบแทนแก่ชาตไิทยอย่างเดยีวกนั และต้อง
ไม่ก่อผลเสยีหายอย่างไรใหแ้ก่ชาตไิทย 

แต่เหตุการณ์ของโลกในสมยัปัจจุบนัผนัแปรและเรรวนไม่แน่นอน ความรู้สึก
และความคิดเห็นของแต่ละชาติก็เปรียบเสมือนความคิดเห็นของบุคคลธรรมดาได้
แปรปรวนไปตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ด้วย การปะทะ การต้องใช้ก าลัง 
การต่อสู ้ตลอดจนการรบและการสงครามกไ็ดเ้กดิขึน้และไดย้ดืเยื้อมาชา้นาน และกย็งัไม่อาจ
คาดคะเนไดว้่าจะสิน้สุดลงเมื่อใด เพื่อรกัษาความเป็นมติรทีด่ขีองทุก ๆ ชาต ิชาตไิทยได้
ด ารงอยู่ ในความเป็นกลาง และปฏิบัติกิจด้วยความเที่ยงธรรมถือมัน่ ในความสงบ 
และในการทีจ่ะไม่ก่อความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ชาตหินึ่งชาตใิด แต่ทัง้นี้ชาตติ่าง ๆ ทีเ่ป็นมติรกบั
ชาติไทย มีความสัมพันธ์สนิทกันมานับเป็นเวลานานนัน้ ก็ต้องเห็นใจชาติไทยและ 

 
๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๘/-/หน้า ๑๑๖๐/๑๑ กนัยายน ๒๔๘๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๒๐ 

ไม่ก่อความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ชาตไิทยดว้ย แต่ดงัที่ไดท้ราบกนัอยู่แล้วทุกสิง่ทุกอย่างไม่เป็นที่
แน่นอน และถ้าจะสมมติกรณีให้รา้ยแรงที่สุด การณ์ก็อาจเป็นได้ว่าชาติไทยอาจถูกชาติอื่น
บบีคัน้และเขา้มารุกรานในบ้านเมอืง ในกรณีอนัรา้ยแรงเช่นนี้ ซึ่งเป็นกรณีเกีย่วกบัความเป็น
ความตายของชาติ ประชาชนชาวไทยกต็กอยู่ในฐานะจ าเป็นทีจ่ะต้องต่อสู้จนกว่าจะหมดลม
หายใจ ถงึศตัรูจะมอี านาจอย่างใหญ่หลวงเพยีงใดกต็าม เมื่อเกดิมาเป็นไทยแล้วต้องสูจ้นสิน้
ก าลงั ชาตไิทยย่อมรูส้กึอยู่ว่าเป็นชาตเิลก็ ไม่มกี าลงัอ านาจมากมาย แต่กย็นิดทีีจ่ะยอมตาย
ด้วยความเป็นไท ดีกว่าอยู่ด้วยความเป็นทาสเมื่อจ าเป็น ถึงชาติไทยจะต้องสู้จนสิ้นชาต ิ 
ชื่อของไทยกค็งด ารงอยู่ตลอดชัว่กลัปาวสานว่าเป็นชาตินักสูจ้นตวัตาย ดงัไดม้ตีวัอย่างของ
บางชาตทิีถ่งึบดันี้จะไดสู้ญสิน้นับเป็นเวลาตัง้พนัปี แต่ชื่อกย็งัดงักอ้งอยู่ไม่รูล้มื 

ชาติไทยตัง้มัน่อยู่ในสันติธรรม และแสวงหาสันติภาพอยู่เสมอ แต่จะต้อง 
ไม่ประมาท ถ้าหากบังเอิญต้องเผชิญต่อการรบ และต้องต่อต้านกับศตัรูผู้รุกรานโดย
อธรรมเช่นน้ีกค็วรตราหน้าทีข่องประชาชนชาวไทยทัง้มวลอนัรู้อยู่โดยทัว่กนันัน้ไวใ้หเ้ป็น
ที่แน่นอนเสียแต่บัดนี้  และให้ทุกคนสังวรในกิจที่ตนพึงปฏิบัติในการรบต่อต้านไว้ 
โดยทัว่กนั  ดว้ยเหตุนี้จงึไดม้กีารตรากฎหมายเรื่องนี้ขึน้ไว ้

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๒๑ 

พระราชบญัญตั ิ

วนิัยกองอาสารกัษาดนิแดน 

พ.ศ. ๒๕๐๙ 

   
 

ในพระปรมาภไิธย 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

สงัวาลย ์

ผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

เป็นปีที ่๒๑ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยวนิัยกองอาสารกัษาดนิแดน 

 

พระมหากษัตรยิ์โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่างรฐัธรรมนูญในฐานะ
รฐัสภา จงึมพีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารกัษา
ดนิแดน พ.ศ. ๒๕๐๙” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

วนิัย 

   
 

มาตรา ๔  วนิัย คอืการที่ต้องประพฤติหรอืปฏิบตัิตามขอ้บงัคบั ระเบยีบและ
แบบธรรมเนียมของกองอาสารกัษาดนิแดน 

 

มาตรา ๕  ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  
เฉพาะในขณะที่รวมกันอยู่เป็นหมู่  หมวด กองร้อย หรอืในเวลาปฏิบตัิงานตามหน้าที ่ 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๘๓/ตอนที ่๘๓/หน้า ๖๐๕/๒๗ กนัยายน ๒๕๐๙ 
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๒๒ 

ต้องรกัษาวนิัยตามที่บญัญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครดั ผู้กระท าผิดวินัยต้องรบัทณัฑ์
ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวด ๒ 

 

มาตรา ๖  การกระท าผดิวนิัยใหร้วมถงึการกระท าต่อไปนี้ดว้ย คอื 

(๑) ดื้อดงึ ขดัขนื หลกีเลี่ยง หรอืละเลยไม่ปฏิบตัติามค าสัง่ผูบ้งัคบับญัชาซึ่งสัง่
ในหน้าที ่

(๒) ไม่รกัษาระเบยีบการเคารพระหว่างผูใ้หญ่ผูน้้อย 

(๓) ไม่รกัษามรรยาทใหถู้กตอ้งตามแบบธรรมเนียมของกองอาสารกัษาดนิแดน 

(๔) ก่อใหเ้กดิการแตกแยกความสามคัคใีนกองอาสารกัษาดนิแดน 

(๕) เกยีจครา้น ละทิง้ หรอืเลนิเล่อต่อหน้าที ่
(๖) กล่าวเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา 

(๗) ใชก้ริยิาวาจาไม่สมควรหรอืประพฤตไิม่สมควร 

(๘) ไม่ตักเตือนสัง่สอน หรอืไม่ลงทณัฑ์ผู้อยู่ในบงัคบับญัชาที่กระท าผิดตาม
โทษานุโทษ 

(๙) เสพสุรายาเมาจนเสยีกริยิา หรอืเสพยาเสพตดิใหโ้ทษ 

(๑๐) กระท าดว้ยประการใด ๆ เป็นเชงิบงัคบัผู้บังคบับญัชาเป็นทางท าให้เสยี
วนัิยกองอาสารกัษาดนิแดน 

 

มาตรา ๗  ผูบ้งัคบับญัชามหีน้าทีส่อดส่องอบรมเจา้หน้าทีแ่ละสมาชกิกองอาสา
รกัษาดนิแดนใหป้ระพฤตหิรอืปฏบิตัตินอยู่ในวนิัยโดยเคร่งครดั 

 

หมวด ๒ 

การลงทณัฑ ์

   
 

มาตรา ๘  ทณัฑท์ีจ่ะลงแก่ผูก้ระท าผดิวนิัย มสีามสถาน 

(๑) ภาคทณัฑ ์

(๒) ทณัฑกรรม 

(๓) กกับรเิวณ 

 

มาตรา ๙  ภาคทณัฑ์ ใช้ส าหรบัลงแก่ผู้กระท าผดิวนิัย แต่มเีหตุอนัควรปรานี 
โดยแสดงความผดิของผูน้ัน้ใหป้รากฏไวเ้ป็นหนังสอื และจะใหท้ าทณัฑบ์นไวด้ว้ยกไ็ด ้
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๒๓ 

มาตรา ๑๐  ทัณฑกรรม ใช้ส าหรับลงแก่ผู้กระท าผิดวินัย โดยให้ท างาน
สุขาภิบาล งานโยธา หรืองานอื่นท านองเดียวกันเพิ่มจากหน้าที่ประจ าซึ่งตนจะต้อง
ปฏบิตัอิยู่แลว้ 

 

มาตรา ๑๑  กกับรเิวณ ใชส้ าหรบัลงแก่ผูก้ระท าผดิวนิัย โดยกกัตวัไวใ้นบรเิวณ
หนึ่งบรเิวณใดตามแต่จะก าหนดให ้

 

มาตรา ๑๒  ห้ามลงทณัฑ์อย่างอื่นนอกจากทณัฑ์ที่ได้บญัญัติไว้ในมาตรา ๘ 
และใหล้งทณัฑไ์ดเ้พยีงสถานเดยีว 

 

มาตรา ๑๓  ผู้ใดมีอ านาจเป็นผู้ลงทัณฑ์ชัน้ใด และผู้ใดเป็นผู้รบัทณัฑ์ชัน้ใด  
ให้เป็นไปตามตารางชัน้ผู้ลงทัณฑ์และผู้ร ับทัณฑ์ และตารางก าหนดทัณฑ์ท้าย
พระราชบญัญตันิี้ 

ผูร้กัษาการในต าแหน่ง ผูร้กัษาการแทน หรอืผูท้ าการแทนในต าแหน่งใด ใหถ้อื
เสมอืนเป็นผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ แต่ถ้าผู้นัน้มยีศตัง้แต่ชัน้นายหมู่ลงมา จะใช้อ านาจของ
ต าแหน่งผูบ้งัคบัหมวดขึน้ไปในการลงทณัฑด์งักล่าวไม่ได ้

ผูท้ีเ่ป็นว่าทีย่ศชัน้ใด ใหถ้อืเสมอืนมยีศชัน้นัน้ 

 

มาตรา ๑๔  ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
เฉพาะในเวลาปฏบิตังิานตามหน้าทีอ่ยู่ในบงัคบับญัชาเจา้หน้าทีฝ่่ายทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็นผู้มีอ านาจลงทัณฑ์ตาม
พระราชบญัญตันิี้ดว้ย 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารผู้ใด จะมตี าแหน่งเป็นผู้บงัคบับญัชาชัน้ใด มอี านาจเป็น
ผูล้งทณัฑ์ชัน้ใด ใหถ้ือเกณฑ์ตามตารางเกณฑ์เทียบชัน้เจา้หน้าทีฝ่่ายทหารผูม้อี านาจ
ลงทณัฑท์า้ยพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๑๕  ก่อนที่จะลงทณัฑ์ผู้ใดให้ตัง้คณะกรรมการขึ้นอย่างน้อยสามคน 
เพื่อท าการสอบสวน ผูเ้ป็นประธานกรรมการต้องมยีศสูงกว่าผูถู้กสอบสวน และผู้ทีเ่ป็น
กรรมการตอ้งมยีศไม่ต ่ากว่าผูถู้กสอบสวน 

ในกรณีทีผู่้กระท าผดิไดก้ระท าผดิต่อหน้าผู้บงัคบับญัชา ผู้มอี านาจสัง่ลงทณัฑ์
หรือได้รับสารภาพต่อผู้บังคับบัญชานั ้น ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสัง่ ลงทัณฑ ์ 
สัง่ลงทณัฑไ์ดโ้ดยไม่ตอ้งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
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๒๔ 

มาตรา ๑๖  การสัง่ลงทณัฑ์ผู้ใด ต้องพจิารณาให้ได้ความชดัเสยีก่อนว่า ผู้นัน้
ไดก้ระท าผดิจรงิแล้วจงึสัง่ลงทณัฑ์ตามควรแก่ความผดินัน้ และในค าสัง่ลงทณัฑ์ใหแ้สดง
ความผดิว่ากระท าผดิวนิัยตามมาตราใดและขอ้ใด 

 

มาตรา ๑๗  การสัง่ลงทณัฑ์ผู้มยีศตัง้แต่ชัน้นายหมวดขึ้นไป ให้ผู้สัง่ลงทณัฑ์
รายงานตามล าดบัชัน้จนถงึผูบ้ญัชาการ 

 

มาตรา ๑๘  ถ้าผู้กระท าผิดจะต้องได้รบัทณัฑ์เกินกว่าอ านาจที่ผู้บงัคบับญัชา
ชัน้ใดจะสัง่ลงทัณฑ์ได้ ให้รายงานชี้แจงแสดงความผิดของผู้กระท าผิด ตลอดจน
ความเหน็ในการทีจ่ะสัง่ลงทณัฑ์ เสนอไปตามล าดบัชัน้จนถงึผูบ้งัคบับญัชาทีม่อี านาจสัง่
ลงทณัฑไ์ด ้เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชานัน้พจิารณาสัง่การต่อไป 

 

มาตรา ๑๙  เมื่อผู้มีอ านาจได้สัง่ลงทัณฑ์ผู้ใดแล้ว ผู้บังคบับัญชาที่มีอ านาจ
เหนือผูส้ ัง่ลงทณัฑอ์าจสัง่เพิม่ทณัฑ ์ลดทณัฑ์ หรอืยกทณัฑ์เสยีกไ็ด ้ในกรณีสัง่เพิม่ทณัฑ ์
ทณัฑท์ีส่ ัง่เพิม่ขึน้นัน้ รวมกบัทณัฑท์ีส่ ัง่ไวแ้ลว้ตอ้งไม่เกนิอ านาจของผูท้ีส่ ัง่เพิม่ 

 

หมวด ๓ 

การรอ้งทุกข ์

   
 

มาตรา ๒๐  เมื่อผูอ้ยู่ในบงัคบับญัชาเหน็ว่าผูบ้งัคบับญัชาใชอ้ านาจ หรอืสัง่ลงทณัฑ์
ในทางที่ผ ิด หรือไม่เป็นธรรมหรือผิดกฎหมาย ระเบียบแบบธรรมเนียมหรือวินัย
กองอาสารกัษาดนิแดน หรอืเหน็ว่าตนเสยีประโยชน์หรอืสทิธติามทีค่วรได้ใหม้สีทิธริอ้งทุกข์
ต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปหนึ่งชัน้ได ้

ในกรณีทีผู่ร้อ้งทุกขไ์ม่ทราบชดัว่าตนไดร้บัความเดอืดรอ้นจากผูใ้ด ใหร้อ้งทุกข์
ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอต่อไปตามล าดบัชัน้จนถงึผูท้ีจ่ะสัง่การไต่สวน
และแกไ้ขความเดอืดรอ้นนัน้ได ้

 

มาตรา ๒๑  การรอ้งทุกขใ์หท้ าเป็นหนังสอืมรีายละเอยีดและเหตุผลโดยชดัเจน 
พร้อมด้วยลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ ค าร้องทุกข์ฉบับใดไม่มีลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ จะรับ
พจิารณามไิด ้แต่ถ้ารอ้งทุกขด์ว้ยวาจา ใหผู้ร้บัค ารอ้งทุกขบ์นัทกึขอ้ความส าคญัของเรื่อง
ที่ร้องทุกข์นัน้ไว้ พร้อมกับลงวนั เดือน ปี และลายมือชื่อผู้รบัค าร้องทุกข์ แล้วอ่านให้
ผู้รอ้งทุกขฟั์งตามทีจ่ดไวแ้ละใหผู้ร้อ้งทุกขล์งลายมอืชื่อไว้ 
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๒๕ 

มาตรา ๒๒  การร้องทุกข์จะกระท าได้แต่ส าหรับตนเองเท่านัน้ ห้ามร้องทุกข์
แทนผูอ้ื่น และหา้มลงชื่อรวมกนั หรอืเขา้มารอ้งทุกขพ์รอ้มกนัหลายคน และหา้มประชุม
กนัเพื่อหารอืเรื่องจะรอ้งทุกข ์

 

มาตรา ๒๓  ห้ามร้องทุกข์ในเวลาที่ตนก าลังเข้าแถว หรือในขณะที่ก าลัง 
ท าหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด และห้ามรอ้งทุกข์ก่อนยี่สบิสี่ชัว่โมงนับแต่ที่มเีหตุรอ้งทุกข์
เกดิขึน้ 

 

มาตรา ๒๔  ห้ามร้องทุกข์ว่าผู้บังคับบัญชาลงทัณฑ์หนักเกินไป ถ้าหากว่า
ผูบ้งัคบับญัชานัน้มไิดล้งทณัฑเ์กนิอ านาจทีจ่ะกระท าไดต้ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวด ๒ 

 

มาตรา ๒๕  เมื่อผู้ใดร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบดังกล่าวแล้ ว  
และเวลาล่วงพน้ไปเจด็วนัยงัมไิดร้บัค าชีแ้จงประการใด ทัง้ความเดอืดรอ้นกย็งัไม่ปลดเปลือ้งไป 
ให้ร้องทุกข์ใหม่ต่อผู้บงัคบับญัชาชัน้สูงถัดขึ้นไปเป็นล าดบัอีก และในการร้องทุกข์ครัง้นี้ 
ใหช้ีแ้จงดว้ยว่า ไดร้อ้งทุกขต์่อผูบ้งัคบับญัชาชัน้ใดมาแลว้แต่เมื่อใด 

 

มาตรา ๒๖  ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับค าร้องทุกข์รีบไต่สวน และแก้ความ
เดอืดร้อน หรอืชี้แจงให้ผู้ร้องทุกข์เขา้ใจโดยด่วนจะเพิกเฉยเสยีไม่ได้ ผู้ใดเพกิเฉยให้ถือว่า
กระท าผดิวนิัยกองอาสารกัษาดนิแดน 

 

มาตรา ๒๗  เมื่อผู้บังคับบัญชาที่ได้รับค าร้องทุกข์ได้ชี้แจงแก่ผู้ร้องทุกข์แล้ว  
หากผู้ร้องทุกข์ยังไม่หมดสงสัย ก็ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชัน้เหนือขึ้นไปได้ ในการ 

รอ้งทุกขค์รัง้นี้ใหช้ีแ้จงดว้ยว่า ไดร้อ้งทุกขต์่อผูบ้งัคบับญัชาชัน้ใดและไดร้บัค าชีแ้จงอย่างใด 

 

มาตรา ๒๘  ในกรณีทีป่รากฏว่าขอ้ความทีร่อ้งทุกขเ์ป็นความเทจ็ หรอืการรอ้งทุกข์
กระท าไปโดยฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบญัญตันิี้ ใหถ้อืว่าผูร้อ้งทุกขก์ระท าผดิวนิัยกองอาสา
รกัษาดนิแดน 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม  กติตขิจร 

นายกรฐัมนตร ี
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๒๖ 

ตารางชัน้ผูล้งทณัฑแ์ละผูร้บัทณัฑ ์

   
 

ต าแหน่ง 
เป็นผูล้งทณัฑ ์

ชัน้ 

เป็นผูร้บัทณัฑ ์

ชัน้ 

   

ผูบ้ญัชาการ ๑ - 
รองผูบ้ญัชาการ ๒ - 
ผูช้่วยผูบ้ญัชาการ ๓ - 
ผูบ้งัคบัการจงัหวดั ๔ ก 

รองผูบ้งัคบัการจงัหวดั ๕ ข 

ผูบ้งัคบักองรอ้ย ๖ ค 

รองผูบ้งัคบักองรอ้ย ๗ ง 

ผูบ้งัคบัหมวด ๘ จ 

จ่ากองรอ้ย - ฉ 

ผูบ้งัคบัหมู ่ - ช 

สมาชกิประเภทประจ ากอง - ซ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๒๗ 

ตารางเกณฑเ์ทยีบชัน้เจา้หน้าทีฝ่่ายทหาร 

ผูม้อี านาจลงทณัฑต์ามมาตรา ๑๔ 

 

ต าแหน่ง เกณฑเ์ทยีบ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการ 

แม่ทพั รองผูบ้ญัชาการ 

ผูบ้ญัชาการกองพล ผูบ้งัคบัการกองเรอื 

ผูบ้ญัชาการกองพลบนิ 

 

ผูช้่วยผูบ้ญัชาการ 

ผูบ้งัคบัการกรม ผูบ้งัคบัหมวดเรอื 
 

ผูบ้งัคบักองบนิ ผูบ้งัคบัการจงัหวดั 

ผูบ้งัคบักองพนั ผูบ้งัคบัการเรอืชัน้ ๑ 
 

ผูบ้งัคบัฝงูบนิ หรอืผูบ้งัคบัการเรอืชัน้ ๒ รองผูบ้งัคบัการจงัหวดั 

ตน้เรอืชัน้ ๑ ผูบ้งัคบัหมวดบนิชัน้ ๑ 
 

ผูบ้งัคบักองรอ้ย ผูบ้งัคบัการเรอืชัน้ ๓ 
 

ตน้เรอืชัน้ ๒ ผูบ้งัคบัหมวดบนิชัน้ ๒ ผูบ้งัคบักองรอ้ย 

ผูบ้งัคบัหมวด ตน้เรอืชัน้ ๓ ผูบ้งัคบั 

หมวดบนิชัน้ ๓ รองผูบ้งัคบักองรอ้ย 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๒๘ 

ตารางก าหนดทณัฑ ์

 

ผูล้ง
ทณัฑ ์

ทณัฑกรรม กกับรเิวณ 

ผูร้บัทณัฑ ์ ผูร้บัทณัฑ ์

ชัน้ ชัน้ ชัน้ ชัน้ 

ก 

ชัน้ 

ข 

ชัน้ ชัน้ ชัน้ ชัน้ ชัน้ ชัน้ 

ฉ ช ซ ค ง จ ฉ ช ซ 

วนั วนั วนั วนั วนั วนั วนั วนั วนั วนั วนั 

            

ชัน้ ๑ ๓ ๓ ๓ ๒๐ ๓๐ ๔๕ ๖๐ ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๑๒๐ 

ชัน้ ๒ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ๒๐ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๖๐ ๖๐ ๙๐ 

ชัน้ ๓ ๓ ๓ ๓ ๗ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๔๕ ๔๕ ๖๐ 

ชัน้ ๔ ๓ ๓ ๓ - - ๓ ๗ ๗ ๑๕ ๑๕ ๒๐ 

ชัน้ ๕ ๓ ๓ ๓ - - - ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ 

ชัน้ ๖ ๒ ๒ ๒ - - - ๓ ๓ ๗ ๗ ๑๐ 

ชัน้ ๗ - ๒ ๒ - - - - - ๓ ๓ ๗ 

ชัน้ ๘ - ๑ ๑ - - - - - - ๒ ๕ 

หมายเหตุ 
๑. ก าหนดทณัฑ์ในตารางนี้  คอืก าหนดที่สูงสุด ผู้ลงทณัฑ์จะสัง่เกินก าหนดนี้

ไม่ไดแ้ต่ต ่ากว่าได ้

๒. ทณัฑกรรมที่ก าหนดไวเ้ป็นวนั ๆ หมายความว่า ท าทณัฑกรรมทุก ๆ วนั
จนกว่าจะครบก าหนด ในวนัหนึ่งนัน้ผูท้ีส่ ัง่ลงทณัฑ์จะก าหนดทณัฑกรรมไดไ้ม่เกนิวนัละ 
๖ ชัว่โมง แต่ถ้าใหอ้ยู่เวรยามในวนัหนึ่งตอ้งไม่เกนิก าหนดระยะเวลาอยู่เวรยามตามปกต ิ
ผูใ้ดจะสัง่ลงทณัฑกรรมใหก้ าหนดโดยชดัเจนว่า ทณัฑกรรมกีว่นั วนัละกีช่ ัว่โมง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๒๙ 

หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๑๐  
แห่งพระราชบญัญัติกองอาสารกัษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ก าหนดว่า วินัยและการลงโทษ
ผู้กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารกัษาดินแดนให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยวนิัยกองอาสารกัษาดนิแดน  จงึไดต้ราพระราชบญัญตัวินิัยกองอาสารกัษาดนิแดนขึน้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๓๐ 

พระราชบญัญตั ิ

การเกณฑช์่วยราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

เป็นปีที ่๔๒ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเกณฑ์พลเมืองอุดหนุน
ราชการทหารในเวลาปกตหิรอืเวลาสงคราม และในเวลาทีไ่ดป้ระกาศใชก้ฎอยัการศกึ 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหต้ราพระราชบญัญัติขึน้ไว ้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญัติการเกณฑ์ช่วยราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน  

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลกิพระราชบญัญตัิเกณฑ์พลเมืองอุดหนุนราชการทหารใน
เวลาปกติหรอืเวลาสงคราม และในเวลาที่ได้ประกาศใช้กฎอยัการศกึ พระพุทธศกัราช 
๒๔๖๔ 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัอื่นทีม่บีญัญตัไิวแ้ลว้ในพระราชบญัญตันิี้ หรอื
ซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิี้ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้แทน 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนที ่๒๗๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๘ ธนัวาคม ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๓๑ 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“การเกณฑ์ในเวลาปกติ” หมายความว่า การเกณฑ์ช่วยราชการทหารส าหรบั

หน่วยทหารที่ออกฝึกราชการสนามเฉพาะเมื่อไม่สามารถหรอืไม่มีเวลาพอที่จะจดัหา
ทรพัยส์นิเพื่อใชใ้นราชการทหารไดต้ามปกต ิ

“การเกณฑ์ในเวลาไม่ปกติ” หมายความว่า การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร 
ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการรบหรอืการสงคราม หรอืในระหว่างเวลาที่มี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรอืประกาศใชก้ฎอยัการศกึ 

“ใบเรียกเกณฑ์” หมายความว่า หนังสือสัง่เกณฑ์ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารผู้มี
อ านาจตามมาตรา ๑๗ ผู้รบัมอบอ านาจตามมาตรา ๑๘ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารผู้มี
อ านาจตามมาตรา ๔๗ (๒) ออกไปถงึเจา้พนักงานปกครองทอ้งที ่

“หมายเกณฑ์” หมายความว่า หนังสอืสัง่เกณฑ์ซึ่งเจา้พนักงานปกครองท้องที่
ออกไปถงึผูถู้กเกณฑแ์รงงาน หรอืเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นิทีถู่กเกณฑ์ 

“ใบรบั” หมายความว่า หนังสอืซึง่แสดงว่าเจา้หน้าทีฝ่่ายทหารหรอืเจา้พนักงาน
ปกครองทอ้งทีไ่ดร้บัหรอืไดค้นืทรพัยส์นิทีถู่กเกณฑน์ัน้แลว้ 

“พักแรม” หมายความว่า การที่ทหารและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือ
ปกครองของทหาร ตลอดจนสตัว ์ยานพาหนะ และสิง่ของเครื่องใชซ้ึง่ทหารน ามา ไดเ้ขา้
อาศยัในสถานทีท่ีเ่รยีกเกณฑ ์

“ยานพาหนะ” หมายความว่า ยานพาหนะทุกชนิดซึ่งสามารถบรรทุกคน สตัว ์
หรอืสิง่ของและเคลื่อนที่ไปได้ทัง้บนบก ในน ้า หรอืในอากาศ ไม่ว่าจะเคลื่ อนไปได้ด้วย
แรงคน สตัว ์เครื่องยนต ์หรอืพลงังานอื่นใด 

“เจา้พนักงานปกครองทอ้งที”่ หมายความว่า ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ผูว้่า
ราชการจงัหวดั ปลดัเมอืงพทัยา นายอ าเภอ ผูอ้ านวยการเขต ปลดัอ าเภอ ผูเ้ป็นหวัหน้า
ประจ ากิ่งอ าเภอ และผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ งมีอ านาจและหน้าที่ท านอง
เดยีวกบัผูด้ ารงต าแหน่งดงักล่าว 

“เจา้หน้าทีฝ่่ายทหาร” หมายความว่า เจา้หน้าที่ฝ่ายทหารทีไ่ดร้บัค าสัง่โดยชอบ
ดว้ยกฎหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย
รกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ และใหม้อี านาจออกกฎกระทรวงร่วมกนัเพื่อปฏบิตักิารตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๓๒ 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มาตรา ๖  เมื่อมกีารเกณฑช์่วยราชการทหารแลว้ เจา้พนักงานปกครองทอ้งทีท่ี่
ไดร้บัใบเรยีกเกณฑ ์หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัหมายเกณฑต์อ้งปฏบิตัติามทนัท ี

 

มาตรา ๗  ในเดือนมกราคมของทุกปี ให้ปลัดเมืองพัท ยา นายอ าเภอ 
ผูอ้ านวยการเขต ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหน้าประจ ากิง่อ าเภอ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งทีเ่รยีกชือ่
อย่ างอื่น  ซึ่ งมีอ านาจและหน้าที่ท านองเดียวกับนายอ าเภอ ท าบัญชีส่ งไปยัง
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมหรอืส่วนราชการที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม
ก าหนด 

บญัชดีงักล่าวใหเ้ป็นไปตามแบบทีก่ าหนดในกฎกระทรวงซึง่มรีายการดงันี้ 
(๑) สถานทีส่ าหรบัใชพ้กัแรม หรอืสรา้งทีพ่กัแรม 

(๒) ยานพาหนะ เส้นทางคมนาคม สถานพยาบาล ประชากร สาธารณูปโภค 
ผลติผลทางกสกิรรม ปศุสตัว ์และสตัวพ์าหนะ 

(๓) สถานทีเ่กบ็รกัษาหรอืจ าหน่ายเชือ้เพลงิ น ้ามนัเชือ้เพลงิ สิง่หล่อลื่น หรอืก๊าซ 

(๔) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวตัถุระเบดิ 

(๕) เครื่องมอืสื่อสารและเครื่องมอือเิลคทรอนิกส ์

(๖) โรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 

(๗) สถานที่จ าหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ส าหรบัยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร 
หรอืเครื่องมอือเิลคทรอนิกส ์

(๘) เครื่องกล เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอื่นที่ใช้ส าหรบัการสร้าง ซ่อมแซม 
หรอืบ ารุงรกัษาเสน้ทางคมนาคม 

(๙) สิง่อื่นตามทีท่างราชการทหารก าหนด 

 

มาตรา ๘  เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเห็นเป็นการสมควร อาจส ารวจรายการ 
ในบญัชตีามมาตรา ๗ ได ้ในการนี้ผู้เป็นเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัย์สนิต้องอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 

 

มาตรา ๙  ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ ใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายทหาร ผูม้ี
อ านาจตามมาตรา ๑๗ เจา้หน้าทีฝ่่ายทหารผูม้อี านาจตามมาตรา ๔๗ (๒) เจา้หน้าทีฝ่่าย
ทหารและเจา้พนักงานปกครองทอ้งทีเ่ป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๓๓ 

หมวด ๒ 

การเกณฑใ์นเวลาปกต ิ

   
 

ส่วนที ่๑ 

ขอบเขตการเกณฑ ์

   
 

มาตรา ๑๐  การเกณฑ์ในเวลาปกติกระท ามไิด ้ เว ้นแต่เป็นการเกณฑ์ 
เพื่อการฝึกราชการสนามทีจ่ าตอ้งมพีลเรอืนเขา้ร่วมในการฝึกนัน้ 

 

มาตรา ๑๑  การเกณฑต์ามมาตรา ๑๐ อาจเกณฑท์รพัยส์นิได ้ดงัต่อไปนี้ 
(๑) สถานทีส่ าหรบัใชพ้กัแรมหรอืสรา้งทีพ่กัแรม 

(๒) เชือ้เพลงิ น ้ามนัเชือ้เพลงิ สิง่หล่อลื่น และก๊าซ 

(๓) ยานพาหนะพรอ้มดว้ยอุปกรณ์และเครื่องมอืเครื่องใชส้ าหรบัการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะนัน้ 

(๔) สตัวพ์าหนะพรอ้มดว้ยเครื่องผกูเทยีมและเครื่องใชส้ าหรบัสตัวพ์าหนะนัน้ 

 

มาตรา ๑๒  การเกณฑร์ถไฟ เรอื หรอือากาศยาน เจา้หน้าทีฝ่่ายทหารอาจเขา้
ครอบครองและใช้สิง่อ านวยความสะดวก พสัดุและสิง่อื่นอนัจ าเป็นส าหรบัการใช้รถไฟ 
เรอื หรอือากาศยานทัง้หมด หรอืบางส่วนแลว้แต่จะเหน็สมควร 

 

มาตรา ๑๓  ทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ไดร้บัยกเวน้จากการเกณฑใ์นเวลาปกต ิ

(๑) ยานพาหนะทีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองไดร้บัเอกสทิธิแ์ละความคุม้กนัทางการทตู 

(๒) ยานพาหนะและสตัวพ์าหนะทีใ่ชเ้กีย่วกบัการไปรษณียโ์ทรเลข 

(๓) ยานพาหนะโดยสารทีใ่ชท้ าการตามก าหนดวนัเวลาและเสน้ทางตามปกต ิ

(๔) มา้พนัธุแ์ละโคพนัธุท์ีจ่ าเป็นส าหรบัใชใ้นการผสมพนัธุ์ 
ให้เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ที่ได้รบัใบเรยีกเกณฑ์เป็นผู้ออกหนังสอืยกเว้น

ส าหรบัทรพัย์สินตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้ไว้แก่เจ้าของหรอืผู้ครอบครอง ในหนังสือ
ยกเวน้นัน้ใหแ้จง้เหตุทีย่กเวน้ไวด้ว้ย 

หนังสอืยกเวน้ ใหเ้ป็นไปตามแบบทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๓๔ 

มาตรา ๑๔  สถานทีด่งัต่อไปนี้ไดร้บัยกเวน้จากการเกณฑใ์นเวลาปกต ิ

(๑) สถานทีร่าชการ 

(๒) สถานทูต สถานกงสุล หรอืสถานทีท่ าการขององค์การระหว่างประเทศหรอื
สถานทีท่ าการอื่นทีเ่ป็นของรฐับาลต่างประเทศ 

(๓) ทีท่ าการไปรษณียโ์ทรเลข 

(๔) สถานพยาบาล และสถานทีท่ีใ่ชส้ าหรบัสงเคราะหเ์ดก็ก าพรา้หรอืคนพกิาร 

(๕) สถานศกึษาทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 

(๖) สถานทีอ่ื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๕  การเกณฑ์ทรพัย์สินตามมาตรา ๑๑ (๒) จะต้องเหลือไว้ส าหรบั
เจา้ของ หรอืผูค้รอบครองบริโภคไม่น้อยกว่าสบิวนั หรอืถ้าเจา้ของหรอืผูค้รอบครองเป็น
ผูท้ าการคา้ใหเ้หลอืไวไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของปรมิาณทีม่อียู่ในวนัทีม่กีารเกณฑ ์

 

ส่วนที ่๒ 

วธิดี าเนินการ 

   
 

มาตรา ๑๖   การเกณฑ์ ในเวลาปกติ  ถ้ าจะกระท าในท้ องที่ ใด เมื่ อใด  
ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมหรอืผูซ้ึง่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย
เป็นหนังสอืเป็นผูป้ระกาศ และมหีนังสอืแจง้ไปยงัเจา้พนักงานปกครองทอ้งทีใ่นทอ้งทีน่ัน้ 
และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ 

 

มาตรา ๑๗  เมื่อได้ด าเนินการตามมาตรา ๑๖ แล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารผู้มี
อ านาจดงัต่อไปนี้มอี านาจออกใบเรยีกเกณฑ ์

(๑) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม 

(๒) ผูบ้ญัชาการทหารสงูสุด 

(๓) ผูบ้ญัชาการทหารบก 

(๔) ผูบ้ญัชาการทหารเรอื 

(๕) ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 

(๖) แม่ทพัภาค 

ใบเรยีกเกณฑ ์ใหเ้ป็นไปตามแบบทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๓๕ 

มาตรา ๑๘  เจา้หน้าทีฝ่่ายทหารผูม้อี านาจตามมาตรา ๑๗ อาจมอบอ านาจออก
ใบเรยีกเกณฑ์ โดยท าเป็นหนังสอืให้แก่นายทหารชัน้รองลงมาได้ และผู้รบัมอบอ านาจ
ตอ้งระบุในใบเรยีกเกณฑใ์หช้ดัเจนว่าไดร้บัมอบอ านาจจากผูใ้ด 

 

มาตรา ๑๙  ให้เจา้หน้าที่ฝ่ายทหารส่งใบเรยีกเกณฑ์แก่เจา้พนักงานปกครอง
ท้องที่ในท้องที่ที่มทีรพัย์สินที่จะเกณฑ์ก่อนก าหนดเกณฑ์ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั หากเป็น
กรณีจ าเป็นหรอืเร่งด่วนจะส่งใบเรยีกเกณฑท์นัทกีไ็ด ้

 

มาตรา ๒๐  เมื่อเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ตามมาตรา ๑๙ ได้รบัใบเรียก
เกณฑ์แล้วให้ออกหมายเกณฑ์ไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกเกณฑ์
โดยเรว็ 

หมายเกณฑ ์ใหเ้ป็นไปตามแบบทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๑  เมื่อมกีรณีจ าเป็นหรอืเร่งด่วน เจา้หน้าที่ฝ่ายทหารผูม้อี านาจตาม
มาตรา ๑๗ อาจเรยีกเกณฑ์โดยทางวาจา หรอืโดยเครื่องมือสื่อสารได้ และให้เจ้าพนักงาน
ปกครองทอ้งทีต่ามมาตรา ๑๙ ออกหมายเกณฑห์รอืด าเนินการเกณฑโ์ดยทางวาจา หรอื
โดยเครื่องมอืสื่อสารทนัทโีดยใหถ้อืว่าไดร้บัใบเรยีกเกณฑ์แล้วนับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จาก
เจา้หน้าทีฝ่่ายทหารผูม้อี านาจ 

เมื่อเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัย์สนิไดร้บัทราบการเกณฑ์จากเจา้พนักงาน
ปกครองท้องที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รบัหมายเกณฑ์จากเจา้พนักงานปกครอง
ทอ้งทีแ่ลว้ 

การเกณฑ์โดยทางวาจาหรอืโดยเครื่องมือสื่อสาร จะต้องออกใบเรยีกเกณฑ์
หมายเกณฑ ์หรอืเอกสารอื่นส่งตามไปภายในสามวนันับแต่วนัเรยีกเกณฑ ์

 

มาตรา ๒๒  ในการเกณฑ์ทรพัย์สินตามมาตรา ๑๑ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารผู้มี
อ านาจตามมาตรา ๑๗ อาจขอให้เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ที่มีทรพัย์สินที่จะเกณฑ์
ตรวจสอบว่ามทีรพัยส์นิใดทีจ่ะใหเ้กณฑไ์ดบ้า้ง 

 

มาตรา ๒๓  การเกณฑ์สถานที่ส าหรับใช้พักแรมหรือสร้างที่พักแรมตาม 
มาตรา ๑๑ (๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารต้องแจ้งไปยงัเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ที่ได้รบั 
ใบเรยีกเกณฑ์ใหท้ราบก าหนดวนัและเวลาอนัแน่นอนที่จะใชห้รอืสร้างที่พกัแรมโดยเร็ว
ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะกระท าได ้

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๓๖ 

มาตรา ๒๔  เมื่อเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ตามมาตรา ๒๓ ได้รบั ใบเรียก
เกณฑ์สถานที่ส าหรบัใช้พักแรม หรือสร้างที่พักแรมตามมาตรา ๑๑ (๑) แล้ว ให้ออก
หมายเกณฑไ์ปยงัเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทนัท ีและเมื่อถงึก าหนดวนัและเวลาในหมาย
เกณฑใ์หไ้ปตรวจสอบและอ านวยการร่วมกบัเจา้หน้าทีฝ่่ายทหาร 

การออกหมายเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง หา้มเกณฑ์ส่วนหนึ่งส่วนใดของเคหสถาน 
ทีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองจ าเป็นตอ้งใชอ้าศยัอยู่กนิหลบันอน 

 

มาตรา ๒๕  เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรพัย์สินได้รบัหมายเกณฑ์แล้ว  
ต้องน าทรพัย์สนิที่ถูกเกณฑ์ไปส่งตามก าหนดวนั เวลา และสถานที่ในหมายเกณฑ์ ถ้าต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการน าไปส่ง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรพัย์สินที่ถูกเกณฑ์ออก
ค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้วขอรับคืนจากเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ที่ออกหมายเกณฑ ์ 
แต่ถา้เจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นิทีถู่กเกณฑ์ไม่มเีงนิเป็นค่าใชจ้่าย ใหแ้จง้เจา้พนักงาน
ปกครองทอ้งทีด่งักล่าวเพื่อขอรบัเงนิส าหรบัเป็นค่าใชจ้่ายนัน้และเมื่อไดร้บัแจง้แลว้ใหร้บี
จ่ายเงนิให ้

เงนิค่าใชจ้่ายที่เจา้พนักงานปกครองท้องที่ต้องจ่ายตามวรรคหนึ่ง ใหข้อรบัคนื
จากเจา้หน้าทีฝ่่ายทหาร 

 

มาตรา ๒๖  ให้เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ที่ออกหมายเกณฑ์จัดให้มี 
การตรวจสอบและควบคุมการส่งมอบทรพัย์สนิที่ถูกเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตาม
ก าหนดวนั เวลา และสถานที ่ในหมายเกณฑ ์

 

มาตรา ๒๗  ถ้าในขณะที่เรียกเกณฑ์ ไม่มีทรัพย์สินที่ถูกเกณฑ์หรือมีแต่ 
ไม่เพียงพอกับจ านวนที่เรียกเกณฑ์ในท้องที่ใด ให้เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ที่ออก
หมายเกณฑแ์จง้ใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายทหารผูม้อี านาจตามมาตรา ๑๗ ทราบโดยเรว็ 

 

มาตรา ๒๘  การเกณฑ์ทรพัย์สนินัน้ ถ้าไม่พบเจ้าของหรอืผู ้ครอบครอง 
ให้เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ที่ออกหมายเกณฑ์เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองใหป้ฏบิตัติามหมายเกณฑน์ัน้แทน 

ในกรณีทีไ่ม่มบีุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว เจา้พนักงานปกครองทอ้งทีต่ามวรรคหนึ่ง 
มอี านาจปฏบิตักิารตามหมายเกณฑ์นัน้ โดยใหก้ระท าต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคน
ซึง่เจา้พนักงานปกครองทอ้งทีน่ัน้ไดร้อ้งขอมาเป็นพยาน 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๓๗ 

มาตรา ๒๙  ถ้าเจา้ของหรอืผูค้รอบครองมทีรพัย์สนิที่ถูกเกณฑ์แต่ไม่สามารถ
ส่งมอบทรพัย์สินนัน้ได้ตามก าหนดวนั เวลา และสถานที่ในหมายเกณฑ์ ต้องแจ้งให ้
เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ที่ออกหมายเกณฑ์ทราบทนัท ีและให้เจ้าพนักงานปกครอง
ทอ้งทีน่ัน้แจง้ใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายทหารทราบ ถ้าเป็นกรณีจ าเป็นหรอืเร่งด่วนทีจ่ะตอ้งเกณฑ์
ทรพัยส์นินัน้ ใหเ้จา้พนักงานปกครองทอ้งทีท่ีอ่อกหมายเกณฑจ์ดัหาทรพัย์สนิทีถู่กเกณฑ์
หรอืที่ใช้แทนกันได้ส่งมอบแทนโดยเร็ว และอาจคิดค่าใช้จ่ายในการส่งมอบแทนจาก
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นิทีถู่กเกณฑไ์ด ้

 

มาตรา ๓๐  เจา้พนักงานปกครองทอ้งทีท่ีอ่อกหมายเกณฑต์้องมอบใบรบัแสดง
ทรพัย์สนิทีถู่กเกณฑ์ และระบุว่าเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัย์สนิทีถู่กเกณฑ์ไดป้ฏบิตัิ
ตามหมายเกณฑ์แล้วให้ไวแ้ก่เจ้าของหรอืผูค้รอบครองขณะที่รบัเอาทรพัย์สนินัน้ ใบรบั
ส าหรับการเกณฑ์สถานที่ส าหรบัใช้พักแรมหรือสร้างที่พักแรมตามมาตรา ๑๑ (๑)  
ใหม้อบในขณะทีท่หารออกจากทีน่ัน้ 

 

มาตรา ๓๑  ทรพัยส์นิทีถู่กเกณฑ์มานัน้เมื่อหมดความจ าเป็นทีจ่ะใชใ้นราชการ
ทหารใหค้นืแก่เจา้ของหรอืผู้ครอบครองตามก าหนดวนั เวลา และสถานที่ ซึ่งเจา้หน้าที่
ฝ่ายทหารจะไดป้ระกาศใหท้ราบ เมื่อเจา้ของหรอืผูค้รอบครองได้รบัทรพัยส์นิทีถู่กเกณฑ์
แล้ว ให้ท าใบรบัแสดงทรพัย์สินที่ถูกเกณฑ์ และระบุว่าเจ้าของหรอืผู้ครอบครองได้รับ
ทรพัย์สนิที่ถูกเกณฑ์คนืไปแลว้ ให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรอืเจา้พนักงานปกครอง
ทอ้งทีท่ีอ่อกหมายเกณฑ ์

 

มาตรา ๓๒  ให้เจา้หน้าที่ฝ่ายทหารผู้มอี านาจตามมาตรา ๑๗ มอี านาจหน้าที่
ในการก ากบัโดยทัว่ไปซึง่การเกณฑใ์หเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

 

ส่วนที ่๓ 

ค่าทดแทนและค่าเสยีหาย 

   
 

มาตรา ๓๓  การเกณฑ์ช่วยราชการทหารก่อให้เกิดสทิธเิรยีกร้องค่าทดแทน 
หรอืค่าเสยีหายได ้เวน้แต่ทีจ่ะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๓๔  ให้เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ที่ออกหมายเกณฑ์เป็นผู้ก าหนด 

ค่าทดแทนทรพัยส์นิทีถู่กเกณฑ์แล้วแจง้เป็นหนังสอืใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัย์สนินัน้
มารบัค่าทดแทน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๓๘ 

การก าหนดค่าทดแทนใหค้ านึงถงึราคาหรอืค่าเช่าปานกลางในทอ้งทีท่ีท่รพัยส์นิ
นัน้ตัง้อยู่รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการน าส่งทรพัย์สนินัน้เป็นหลกั เว้นแต่ค่าเช่ายานพาหนะ 
ใหถ้อืตามอตัราทีก่ระทรวงกลาโหมก าหนด 

 

มาตรา ๓๕  ถ้าเจา้ของหรอืผู้ครอบครองทรพัย์สนิไม่พอใจจ านวนค่าทดแทน 

ที่เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ที่ออกหมายเกณฑ์ก าหนด ให้ยื่นค าคดัค้านเป็นหนังสือ  
ต่อเจา้พนักงานปกครองทอ้งทีน่ัน้ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้ใหม้ารบั 

ค่าทดแทน และใหเ้จา้พนักงานปกครองทอ้งทีน่ัน้ส่งค าคดัคา้นไปยงัเจา้หน้าทีฝ่่ายทหาร
โดยเรว็ 

เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้รบัค าคดัค้านแล้ว ให้เสนอค าคดัค้านต่อเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทหารผูม้อี านาจตามมาตรา ๑๗ ภายในเจด็วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าคดัคา้น ในกรณีนี้
ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารผู้มอี านาจตามมาตรา ๑๗ แต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อพจิารณา
ค่าทดแทนและส่งค าสัง่แต่งตัง้ พร้อมทัง้ค าคัดค้านไปยังประธานกรรมการภายใน 
สบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าคดัคา้นจากเจา้หน้าทีฝ่่ายทหาร 

คณะกรรมการตามวรรคสองประกอบด้วยนายทหารสญัญาบตัรสองคน 
และเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ในท้องที่ที่ออกหมายเกณฑ์หนึ่งคน โดยให้นายทหาร 
สญัญาบตัรคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและตอ้งพจิารณาและวนิิจฉัยใหเ้สรจ็สิน้ภายใน
สามสบิวนันับแต่วนัทีป่ระธานกรรมการไดท้ราบการแต่งตัง้ ในการนี้ผูย้ ื่นค าคดัคา้นจะน า
พยานหลกัฐานอนัควรแก่เรื่องมาแสดงดว้ยกไ็ด ้

ให้ประธานกรรมการแจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการไปยังเจ้าพนักงาน
ปกครองทอ้งทีท่ีอ่อกหมายเกณฑ ์และผูย้ื่นค าคดัคา้นโดยเรว็ 

 

มาตรา ๓๖  ใหเ้จา้พนักงานปกครองท้องทีใ่นทอ้งทีท่ีอ่อกหมายเกณฑ์ เป็นผู้จ่าย
ค่าทดแทนการเกณฑ์ทรัพย์สินตามจ านวนที่เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ก าหนด 
ตามมาตรา ๓๔ หรือที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๓๕ โดยให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองน าใบรบัมาแสดง ในกรณีที่ใบรบัสูญหายหรอืไม่สามารถน ามาแสดงได้ 
ใหน้ าหลกัฐานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาแสดงแทน 

การจ่ายค่าทดแทนใหก้ระท าใหเ้สรจ็สิน้ภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัทีเ่จา้ของหรอื
ผูค้รอบครองทรพัยส์นิน าใบรบัหรอืหลกัฐานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาแสดง แลว้แต่กรณี 

เมื่อไดจ้่ายค่าทดแทนแลว้ ใหเ้จา้พนักงานปกครองทอ้งทีต่ามวรรคหนึ่งรวบรวม
และส่งใบรบัหรอืหลกัฐานแสดงการรบัให้เจา้หน้าทีฝ่่ายทหารเป็นคราว ๆ แต่ไม่เกนิเดอืนละ
สองครัง้และใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายทหารจ่ายเงนิคนืใหโ้ดยเรว็ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๓๙ 

มาตรา ๓๗  ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรพัย์สินที่ถูกเกณฑ์ประสงค์จะเรียก
ค่าเสียหาย ให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร หรือเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ที่ออก 
หมายเกณฑภ์ายในเจด็วนันับแต่วนัทีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายทหารไดส่้งคนืทรพัยส์นิทีถู่กเกณฑ ์

ในกรณีทีย่ื่นต่อเจา้พนักงานปกครองทอ้งที ่ใหเ้จา้พนักงานปกครองทอ้งทีส่่งค ารอ้ง
ใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายทหารโดยเรว็ 

เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้รบัค าร้องแล้ว ให้สอบสวนความเสยีหายให้แน่ชดั
โดยไม่ชกัชา้ และมหีนังสอืแจง้ผลการสอบสวนหรอืจ านวนค่าเสยีหายไปยงัเจา้ของหรอื
ผูค้รอบครองทรพัยส์นิทีถู่กเกณฑภ์ายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีส่อบสวนเสรจ็ 

 

มาตรา ๓๘  ถา้เจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นิไม่พอใจผลการสอบสวนหรอื
จ านวนค่าเสยีหายตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม ใหย้ื่นค าคดัค้านเป็นหนังสอืต่อเจา้หน้าที่
ฝ่ายทหารภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้ 

เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้รบัค าคดัค้านแล้วให้เสนอค าคดัค้านต่อเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายทหารผูม้อี านาจตามมาตรา ๑๗ ภายในเจด็วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าคดัคา้น ในกรณีนี้
ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารผู้มีอ านาจตามมาตรา ๑๗ แต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ค่าเสยีหายและส่งค าสัง่แต่งตัง้ พรอ้มทัง้ค าคดัคา้นไปยงัประธานกรรมการภายในสบิหา้วนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าคดัคา้นจากเจา้หน้าทีฝ่่ายทหาร 

คณะกรรมการตามวรรคสองประกอบด้วยนายทหารสญัญาบตัรสองคน และ 
เจา้พนักงานปกครองทอ้งทีใ่นทอ้งที่ทีอ่อกหมายเกณฑ์หนึ่งคน โดยใหน้ายทหารสญัญา
บัตรคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และต้องพิจารณาและวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายใน
สามสบิวนั นับแต่วนัที่ประธานกรรมการได้ทราบการแต่งตัง้ ในการนี้ผู้ยื่นค าคดัค้าน 
จะน าพยานหลกัฐานอนัควรแก่เรื่องมาแสดงดว้ยกไ็ด ้

ใหป้ระธานกรรมการแจง้ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการไปยงัเจา้หน้าทีฝ่่ายทหาร
และผูย้ื่นค าคดัคา้นโดยเรว็ 

 

มาตรา ๓๙  ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจ่ายค่าเสียหายตามจ านวนที่เจ้าหน้าที ่
ฝ่ายทหารก าหนดตามมาตรา ๓๗ หรือที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๓๘ ภายใน 
เก้าสบิวนันับแต่วนัทีเ่จา้หน้าที่ฝ่ายทหาร หรอืประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี มหีนังสอื
แจง้จ านวนค่าเสยีหายไปยงัเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นิ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๔๐ 

มาตรา ๔๐  ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินไม่พอใจค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๓๕ หรอืมาตรา ๓๘ ใหฟ้้องต่อศาลไดภ้ายในสามสบิวนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัทราบค าวนิิจฉยันัน้ 

 

มาตรา ๔๑  ในกรณีทีก่ารจ่ายค่าทดแทนหรอืค่าเสยีหายไม่เป็นไปภายในเวลา
ทีก่ าหนดในพระราชบญัญตัินี้ ใหเ้จ้าของหรอืผู้ครอบครองทรพัย์สนิที่ถูกเกณฑ์ฟ้องต่อ
ศาลไดภ้ายในหนึ่งปีนับแต่วนัทีพ่น้ก าหนดนัน้ 

 

หมวด ๓ 

การเกณฑใ์นเวลาไม่ปกต ิ

   
 

มาตรา ๔๒  การเกณฑใ์นเวลาไม่ปกต ิใหก้ระท าได ้

(๑) ในระหว่างเวลาทีป่ระเทศอยู่ในภาวะการรบหรอืการสงครามนับแต่วนัเวลา
ที่ได้มีค าสัง่ให้ทหารเตรียมเข้าท าการรบ หรือนับแต่วันเวลาที่ได้ประกาศสงคราม  
แลว้แต่กรณี และใหใ้ชท้ัว่ราชอาณาจกัร 

(๒) ในระหว่างเวลาที่มปีระกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน นับแต่วนัเวลาและในเขต 
ทีไ่ดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(๓) ในระหว่างเวลาที่ประกาศใช้กฎอยัการศึก นับแต่วนัเวลาและในเขตที่ได้
ประกาศใชก้ฎอยัการศกึ 

 

มาตรา ๔๓  การเกณฑ์ในเวลาไม่ปกติอาจเกณฑ์ทรัพย์สินและแรงงานได้
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ทรพัยส์นิตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 

(๒) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วตัถุระเบดิ และไพโรเทคนิค 

(๓) เครื่องมอืสื่อสารและเครื่องมอือิเลคทรอนิกส์ตลอดจนอะไหล่และอุปกรณ์
ของเครื่องมอืดงักล่าว 

(๔) เครื่องกล เครื่องมอื เครื่องใชแ้ละสิง่อื่นทีใ่ชส้ าหรบัการสรา้ง ซ่อมแซมหรอื
บ ารุงรกัษาเสน้ทางคมนาคมและยานพาหนะเพื่อกจิการของทางราชการทหาร 

(๕) สิ่งต่าง ๆ ที่มีไว้เพื่ อใช้หรือเพื่ อประโยชน์ส าหรับจัดที่พักแรมหรือ
โรงพยาบาล 

(๖) เสบยีงอาหารส าหรบัคนหรอืสตัว ์



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๔๑ 

(๗) คนงาน คนน าทาง คนเดินข่าวสาร ล่าม หรือผู้ที่อาจเป็นประโยชน์ 
แก่กจิการของทางราชการทหาร 

(๘) แรงงานและทรัพย์สินอื่นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเห็นว่าเป็นประโยชน์ 
และจ าเป็นแก่กจิการของทางราชการทหาร 

 

มาตรา ๔๔  เมื่อต้องการเกณฑ์แรงงาน ให้เจา้พนักงานปกครองท้องที่ทีไ่ดร้บั  
ใบเรียกเกณฑ์ออกหมายเกณฑ์ไปยังบุคคลที่เหมาะสมแก่งานนัน้เป็นการเฉพาะตัว  
หรอืจะออกหมายเกณฑ์ไปยงัพลเมอืงทัง้หมดหรอืบางส่วนในท้องที่ที่มเีขตอ านาจก็ได้
แลว้แต่จะเหน็สมควร 

 

มาตรา ๔๕  ผู้ถูกเกณฑ์แรงงานให้ไปพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ณ สถานที่ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารก าหนด และใหเ้จา้หน้าที่ฝ่ายทหารเลี้ยงดู และให้การรกัษาพยาบาล
ตามทีก่ระทรวงกลาโหมก าหนด 

 

มาตรา ๔๖  โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน อาจถูกเกณฑ์ได้เฉพาะ 
ในระหว่างเวลาทีป่ระเทศอยู่ในภาวะการรบหรอืการสงครามและเพื่อใหไ้ดผ้ลตามทีเ่กณฑ์นัน้ 
อาจจดัใหอ้ยู่ในความอ านวยการของเจา้หน้าที่ฝ่ายทหารได ้แต่มใิหใ้ชโ้รงงานนัน้กระท า
สิ่งอื่น นอกจากที่ได้กระท าอยู่ เป็นปกติ เว้นแต่จะได้รับค าสัง่จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม 

 

มาตรา ๔๗  นับแต่วนัเวลาที่ได้มีค าสัง่หรอืประกาศตามมาตรา ๔๒ และได้
ด าเนินการตามมาตรา ๑๖ แล้ว ใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายทหารผูม้อี านาจดงัต่อไปนี้ออกใบเรยีก
เกณฑแ์ลว้ส่งตรงไปยงัเจา้พนักงานปกครองทอ้งทีไ่ดท้นัท ี

(๑) เจา้หน้าทีฝ่่ายทหารผูม้อี านาจตามมาตรา ๑๗ 

(๒) นายทหารซึ่งมีต าแหน่งบังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ที่นัน้ และมีก าลัง 
ในบงัคบับญัชาตัง้แต่หนึ่งกองพนัหรอืเทยีบเท่าขึ้นไป เมื่อน าทหารเขา้ท าการรบหรอืเขา้
สู่สงคราม หรอืเมื่อบงัคบับญัชาทหารอยู่ในเขตที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรอืในเขต 
ทีไ่ดป้ระกาศใชก้ฎอยัการศกึ 

 

มาตรา ๔๘  ในการเกณฑ์ตามมาตรา ๔๒ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารผู้มีอ านาจ 
ตามมาตรา ๔๗ อาจขอใหเ้จา้พนักงานปกครองทอ้งทีใ่นทอ้งทีท่ีจ่ะเกณฑ์ตรวจสอบว่ามี
แรงงานและทรพัยส์นิใดทีจ่ะใหเ้กณฑไ์ดบ้า้ง 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๔๒ 

มาตรา ๔๙  ในกรณีจ าเป็นถ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเห็นว่าจะต้องจัดซื้อหรือ 
เช่าทรพัย์สนิทีอ่าจจะเรยีกเกณฑ์ไดต้ามมาตรา ๑๑ (๓) และ (๔) แล้ว ใหม้อี านาจบงัคบั
ซื้อหรอืเช่าทรพัย์สนินัน้ได ้ตามราคาหรอืค่าเช่าทีเ่จา้พนักงานปกครองทอ้งทีแ่ห่งท้องที ่
ทีบ่งัคบัซื้อหรอืเช่าทรพัย์สนินัน้เป็นผู้ก าหนด โดยใช้ราคาหรอืค่าเช่าปานกลางในท้องที่นัน้
เป็นหลกัในการพจิารณา 

การฟ้องคดีเรยีกใหช้ าระราคาหรอืค่าเช่าทรพัย์สนิตามวรรคหนึ่ง เจา้ของหรอื 
ผู้ครอบครองต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันครบก าหนดช าระราคาหรือวันส่งคืน
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า แลว้แต่กรณี 

เมื่อทางราชการทหารหมดความจ าเป็นที่จะต้องใช้ทรัพย์สินที่จ ัดซื้อตาม 
วรรคหนึ่งแลว้ เจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นิทีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายทหารไดซ้ื้อไปนัน้มสีทิธิ
ทีจ่ะขอซื้อทรพัยส์นินัน้คนืไดต้ามราคาปานกลางในทอ้งทีท่ีซ่ื้อคนืซึง่ทัง้สองฝ่ายจะตกลงกนั 

 

มาตรา ๕๐  เจา้ของหรอืผูค้รอบครองยานพาหนะทีร่บัขนส่งในเขตหรอืใกลเ้ขต
ที่ทหารเข้าท าการรบหรือเขตที่กระท าสงคราม หรือในเขตที่ได้ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกต้องปฏิบัติตามค าสัง่ของเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายทหารอันเกี่ยวกับการกักหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามความต้องการของทาง 
ราชการทหาร และจะตอ้งใหค้วามสะดวกส าหรบัการเดนิทางของทหารก่อนการอื่น 

ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะไม่ปฏิบัติตามค าสัง่หรือไม่ ให้ 
ความสะดวกตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมอี านาจที่จะเขา้ไปจดัการตามสมควร 
เพื่ อให้เหมาะสมแก่กิจการของทางราชการทหารโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ยานพาหนะนัน้ตอ้งออกค่าใชจ้่ายเอง 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมหรอืผู้ซึ่งรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม
มอบหมายเป็นหนังสอืจะแต่งตัง้นายทหารสญัญาบตัรเขา้อ านวยการเดนิทางกไ็ด ้

เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนหรือ
ค่าเสยีหายทีเ่กดิจากการใชอ้ านาจของเจา้หน้าทีฝ่่ายทหารตามมาตรานี้ 

 

มาตรา ๕๑  เมื่อมีความจ าเป็นในการป้องกันประเทศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมมอี านาจสัง่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเขา้ยดึอสงัหาริมทรพัย์ไว้ชัว่คราว
เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการทหาร และใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายทหารออกใบรบัใหไ้วแ้ก่เจา้ของ
หรอืผูค้รอบครองอสงัหารมิทรพัย ์

เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการยึด
อสงัหารมิทรพัยต์ามวรรคหนึ่ง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๔๓ 

ถ้าเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทหารเห็นเป็นการสมควร อาจจ่ายค่าทดแทนการใช้
อสงัหารมิทรพัย์นัน้โดยให้เจ้าพนักงานปกครองท้องที่แห่งท้องที่ที่อสงัหารมิทรพัย์นัน้
ตัง้อยู่เป็นผูก้ าหนดค่าทดแทนตามราคาหรอืค่าเช่าปานกลางในทอ้งทีน่ัน้ 

 

มาตรา ๕๒  การเกณฑ์ในเวลาไม่ปกติ ผู้ใดทราบหมายเกณฑ์แล้วไม่ปฏิบตัิ
ตามหมายเกณฑ์ หรอืเจา้พนักงานปกครองทอ้งที่คนใดไม่ออกหมายเกณฑ์ตามที่ได้รบั
ใบเรยีกเกณฑ์ เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารมอี านาจใชก้ าลงับงัคบัไดต้ามความจ าเป็น และมอี านาจ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เขา้ไปและคน้ไดทุ้กเวลาเพื่อใหส้ าเรจ็ตามทีไ่ดเ้รยีกเกณฑ์ 
(๒) เข้ายึดหรือครอบครองทรัพย์สินตามหมายเกณฑ์หรือใบเรียกเกณฑ์ 

โดยออกใบรบัใหไ้วแ้ก่เจา้ของหรอืผูค้รอบครอง 

ผูถู้กเกณฑ์แรงงานหรอืเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นิทีถู่กเกณฑ์ไม่มสีทิธิ
เรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิจากการใชอ้ านาจของเจา้หน้าทีฝ่่ายทหารตามวรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๕๓  ผูถู้กเกณฑ์แรงงานซึ่งต้องท างานอนัเป็นหน้าที่ทีต่้องกระท าเป็น
ปกตแิละไดร้บัค่าจา้งจากนายจา้งส าหรบังานนัน้อยู่แลว้ ไม่มสีทิธไิดร้บัค่าทดแทน 

 

มาตรา ๕๔  การเกณฑ์ในเวลาไม่ปกต ิใหเ้จา้หน้าที่ฝ่ายทหารเป็นผูจ้่ายค่าทดแทน
การเกณฑแ์รงงาน ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและอตัราทีก่ระทรวงกลาโหมก าหนด 

ค่าทดแทนการเกณฑ์แรงงานทีเ่หลอือยู่ใหจ้่ายใหเ้สรจ็สิน้ในวนัเลกิเกณฑ์ เวน้แต่
ในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้มอบใบส าคญัแทนตวัเงนิไปก่อน
แล้วให้ด าเนินการจ่ายใหใ้นโอกาสแรกทีจ่ะกระท าได ้

 

มาตรา ๕๕  การเกณฑใ์นเวลาไม่ปกต ิค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการในการจ่าย 
ค่าทดแทนหรอืค่าเสยีหายส าหรบัทรพัยส์นิทีถู่กเกณฑใ์หเ้ป็นทีสุ่ด 

ในกรณีทีไ่ม่สามารถจ่ายค่าทดแทนหรอืค่าเสยีหายใหไ้ด้ตามเวลาที่ก าหนดไว ้
ใหม้อบใบส าคญัแทนตวัเงนิไปก่อน แลว้ด าเนินการจ่ายใหใ้นโอกาสแรกทีจ่ะกระท าได ้

 

มาตรา ๕๖  ให้น าบทบญัญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ 
มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๔๔ 

มาตรา ๔๑ ในหมวด ๒ ว่าดว้ยการเกณฑ์ในเวลาปกตมิาใชบ้งัคบัในหมวด ๓ ว่าดว้ย
การเกณฑใ์นเวลาไม่ปกตโิดยอนุโลม 

 

หมวด ๔ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๕๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรพัย์สินผู้ใดไม่อ านวยความสะดวก 
ตามสมควรแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการปฏิบัติการตามมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหา้พนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๕๘  ผู้ใดออกใบเรียกเกณฑ์  หรือเรียกเกณฑ์โดยทางวาจา หรือ 
โดยเครื่องมอืสื่อสาร โดยไม่มอี านาจใหท้ าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ตอ้งระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๕๙  ผู้ใดออกหมายเกณฑ์ หรอืด าเนินการเกณฑ์โดยทางวาจา หรือ 
โดยเครื่องมอืสื่อสาร โดยไม่มอี านาจใหท้ าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๖๐  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารผู้ใดออกใบเรียกเกณฑ์ หรือเรียกเกณฑ์ 
โดยทางวาจา หรอืโดยเครื่องมอืสื่อสารซึ่งสิง่ที่เกณฑ์ไม่ได้ตามพระราชบญัญัตินี้ หรอื 
สิ่งที่ทางราชการทหารไม่มีความต้องการ ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
หรอืปรบัตัง้แต่หนึ่งหมื่นบาทถงึหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๖๑  เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ผูใ้ดออกหมายเกณฑ์ หรอืด าเนินการ
เกณฑ์โดยทางวาจา หรอืโดยเครื่องมอืสื่อสารซึ่งสิง่ที่เกณฑ์ไม่ไดต้ามพระราชบญัญตัินี้ 
หรอืสิง่ที่ทางราชการทหารไม่มีความต้องการต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงสบิปี 
หรอืปรบัตัง้แต่หนึ่งหมื่นบาทถงึหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๖๒  เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ผู้ใดได้รบัใบเรยีกเกณฑ์แล้ว ขดัขนื
หรือละเลยไม่ออกหมายเกณฑ์อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ หรือกระท าการอย่างใด 
อนัเป็นการขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีฝ่่ายทหาร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ
หนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๔๕ 

มาตรา ๖๓  ผู้ถูกเกณฑ์แรงงานผู้ใดหลีกเลี่ยงหรอืขดัขนืไม่ไปพบเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายทหารอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๖๔  ผู้ถูกเกณฑ์แรงงานผูใ้ดละทิ้งหน้าที่ทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืไปเสยี
จากหน้าที่นั ้นโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ งปี หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๖๕  เจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัย์สนิผูใ้ดไม่น าทรพัย์สนิทีถู่กเกณฑ์
ไปส่งตามก าหนดวนั เวลา และสถานทีใ่นหมายเกณฑ์ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรอืไม่แจง้
ใหเ้จ้าพนักงานปกครองท้องที่ทราบตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๖๖  เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ผู้ใดไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร 
ผู้มอี านาจตามมาตรา ๑๗ ทราบตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน 
หรอืปรบัไม่เกนิหา้พนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๖๗  เจา้พนักงานปกครองทอ้งทีผู่ใ้ดไม่แจง้ใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายทหารทราบ 
หรอืไม่จดัหาทรพัย์สนิส่งมอบแทนตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน 
หรอืปรบัไม่เกนิหา้พนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๖๘  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานปกครองท้องที ่
ให้ปฏิบตัิการอนัมิชอบด้วยหน้าที่หรอืให้ละเว้นการปฏิบตัิการตามหน้าที่โดยใช้ก าลงั
ประทุษรา้ย หรอืขู่เขญ็ว่า จะใชก้ าลงัประทุษรา้ย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี หรอื
ปรบัไม่เกนิสามหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๖๙  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารผูใ้ดข่มขนืใจผู้อื่นในการเกณฑ์ให้กระท าหรอื
ละเว้นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมชิอบ ด้วยการใช้ก าลงัประทุษร้ายหรอืขู่เข็ญ 
ว่าจะใช้ก าลงัประทุษร้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรอืปรบัไม่เกินสามหมื่น
บาท หรอืทัง้จ าหรอืปรบั 

 

มาตรา ๗๐  ผู้ใดมหีน้าที่ต้องปฏิบตัติามการเกณฑ์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
ขดัขนืหรือละเลยไม่ปฏิบตัิตามการเกณฑ์นัน้ หรือขดัขวางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือ
เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ซึ่งปฏิบตัิการตามหน้าที่ หรอืให้ถ้อยค าซึ่งตนรู้ว่าเป็นเท็จ 
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๔๖ 

ในขอ้สาระส าคญัเพื่อหลกีเลี่ยงไม่ปฏิบตัติามการเกณฑ์นัน้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหา้พนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๗๑  ถ้าการกระท าความผิดตามหมวดนี้  เป็นการกระท าในกรณี 
การเกณฑใ์นเวลาไม่ปกต ิผูก้ระท าตอ้งระวางโทษตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรานัน้ ๆ เป็นทวคีณู 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป.  ตณิสลูานนท ์

นายกรฐัมนตร ี
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๔๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจากพระราชบญัญัติ
เกณฑ์พลเมืองอุดหนุนราชการทหารในเวลาปกติ หรือเวลาสงครามและในเวลาที่ได้
ประกาศใช้กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ได้ประกาศใช้บังคับมานานแล้ว  
ชื่อต าแหน่งเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ตามพระราชบญัญัติฉบบันี้ได้เปลี่ยนแปลงหรอืยกเลกิไปแล้ว 
ถ้อยค าต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ยังไม่รัดกุมและชัดเจนและเป็นการสมควรที่ จะแก้ไขปรับปรุง 
วิธีการเกณฑ์ให้เหมาะสมกับกาลสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศยิ่งขึ้น   
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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๔๘ 

พระราชบญัญตั ิ

สงเคราะหผ์ูป้ระสพภยัเนื่องในการรบ 

พุทธศกัราช ๒๔๘๕ 

   
 

ในพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัอานันทมหดิล 

คณะผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์

(ตามประกาศประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

ลงวนัที ่๔ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๐ 

และวนัที ่๑๖ ธนัวาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๔) 
อาทติยท์พิอาภา 

ปรดี ี พนมยงค ์

ตราไว ้ณ วนัที ่๒๑ เมษายน พทุธศกัราช ๒๔๘๕ 

เป็นปีที ่๙ ในรชัชกาลปัจจบุนั 

 

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรสงเคราะห์ราษฎรผู้สละชีพและอุทิศ
ร่างกายเพื่อประโยชน์แก่ชาตใินการรบ 

 

จงึมพีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอม
ของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้ใหเ้รยีกว่า “พระราชบญัญตัสิงเคราะห์ผูป้ระสพภยั
เน่ืองในการรบ พุทธศกัราช ๒๔๘๕” 

 

มาตรา ๒๑  ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  พระราชบญัญตันิี้มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีทีบุ่คคลไดร้บับ าเหน็จบ านาญ
อยู่แลว้ตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการฝ่ายพลเรอืนหรอืกฎหมายว่าดว้ย
บ าเหน็จบ านาญทหาร 

 

มาตรา ๔  บุคคลใดได้รบับาดเจ็บเนื่องในการรบจนถึงทุพพลภาพ ไม่สามารถใช้
ก าลงักายหรอืความคดิประกอบอาชพีได้ตามปกต ิถ้าไดร้บับาดเจบ็นัน้ในขณะหรือเนื่องจาก
ปฏบิตักิารตามหน้าทีซ่ึง่ทางราชการหรอืองคก์าร ซึง่ทางราชการรบัรองใหม้หีน้าทีป่ฏบิตักิาร

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๙/ตอนที ่๒๙/หน้า ๘๙๒/๒๘ เมษายน ๒๔๘๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๔๙ 

ในยามสงครามมอบหมายให้กระท า หรอืในขณะหรือเนื่องจากปฏิบตัิการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ บุคคลนั ้นมีสิทธิได้รับเงินเลี้ยงชีพตามความ 
ในพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๕๒  เงนิเลี้ยงชพีตามพระราชบญัญตันิี้ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้ก าหนดตามสมควรแก่พฤติการณ์และความทุพพลภาพได้ตัง้แต่สองร้อยห้าสบิบาทถึง 
เจด็รอ้ยหา้สบิบาท 

การขอเงนิเลี้ยงชีพตามพระราชบญัญัตินี้ ต้องแสดงรายงานแพทย์ผู้ตรวจอาการ
ทุพพลภาพซึง่ทางราชการเหน็ชอบดว้ย กบัรายงานเหตุการณ์ทีไ่ดป้ระสบอนัตราย 

 

มาตรา ๖  เงนิเลีย้งชพีตามความในมาตรา ๕ ใหจ้่ายเป็นรายเดอืนตลอดเวลาที่
ผูม้สีทิธไิดร้บัยงัทุพพลภาพอยู่ 

 

มาตรา ๗  ถา้ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ตามความในมาตรา ๔ ต้องถงึตายเพราะเหตุนัน้ กใ็ห้
บุตรภรยิาและบดิามารดาของผูต้ายไดร้บัเงนิเลี้ยงชพี ซึ่งรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นผูก้ าหนดตามสมควรแก่พฤตกิารณ์ และตามอตัราทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๕ 

 

มาตรา ๘  เงนิเลี้ยงชพีตามความในมาตรา ๗ ให้แบ่งจ่ายให้บุตรสองส่วน ภรยิา
หนึ่งส่วน และบดิามารดาหนึ่งส่วน แต่ถ้าผูต้ายมบีุตรตัง้แต่สามคนขึ้นไปใหแ้บ่งจ่ายใหบุ้ตร
สามส่วน ภรยิาหนึ่งส่วน และบดิามารดาหนึ่งส่วน 

ถ้าไม่มบีุคคลทัง้สามจ าพวกที่กล่าวแล้ว ให้จ่ายให้แก่ผู้ที่อยู่ในอุปการะของผูต้าย
หรอืผูม้อีุปการะแก่ผูต้าย ถ้าผูต้ายไดแ้สดงความจ านงเช่นนัน้ไวโ้ดยชดัแจง้เป็นหนังสอื และ
ถา้ผูต้ายไดก้ าหนดส่วนแบ่งไวอ้ย่างไร กใ็หจ้่ายตามนัน้ 

ถ้าในขณะที่สิทธิได้เงินเลี้ยงชีพเกิดขึ้นนัน้ บุคคลที่กล่าวในวรรคก่อนจ าพวกใด 
ไม่มีตัวที่มีสิทธิจะได้รบั หรือได้ถึงแก่ความตายไปเสียหมดทัง้จ าพวกแล้ว เงินเลี้ยงชีพ
ทัง้หมดนัน้ให้แบ่งเฉพาะระหว่างบรรดาจ าพวกที่ยงัมีสิทธิและมีชีวิตอยู่ตามส่วนที่กล่าว
ขา้งตน้ 

ถา้บุคคลที่รบัเงนิเลี้ยงชพีอยู่ตามความทีก่ล่าวมานี้คนใดตายหรอืหมดสทิธลิง  
กใ็หส่้วนทีผู่น้ัน้ไดร้บัอยู่เป็นอนัยุตลิงเพยีงนัน้ 

 

 
๒ มาตรา ๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัสิงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนื่องในการรบ (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
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๕๐ 

มาตรา ๙  เงนิเลี้ยงชพีตามความในมาตรา ๘ นัน้ ให้จ่ายเป็นรายเดอืน โดยมี
ก าหนดเวลาและเงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 

บุตรชายบุตรหญิงได้รบัจนอายุครบยี่สบิปีบรบิูรณ์ เว้นแต่เมื่ออายุครบยี่สบิปี
บรบิูรณ์นัน้ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้เตรยีมอุดมศกึษาหรอืในชัน้อุดมศกึษา ก็ใหไ้ดร้บัต่อไป
จนส าเรจ็การศกึษา แต่ไม่เกนิอายุยีส่บิหา้ปีบรบิูรณ์ 

ภรยิาไดร้บัตลอดอายุหรอืจนมสีามใีหม่ 
บดิาและมารดาไดร้บัตลอดอายุ 
ส่วนบุคคลที่ผูต้ายไดแ้สดงความจ านงไวใ้ห้เป็นผูร้บันัน้ ถ้าอายุยงัอยู่ในเกณฑ์

ศกึษา ใหอ้นุโลมอย่างบุตรแลว้แต่กรณี ถา้ไม่เขา้ลกัษณะดงักล่าวแลว้ ใหไ้ดร้บัเพยีงสบิปี 

ถา้ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิเลีย้งชพีตามความในมาตรา ๗ ไดพ้กิารทุพพลภาพอยู่ก่อน
ผู้ตายก็ดี หรอืพิการทุพพลภาพในระยะมีสทิธไิด้รบัเงนิเลี้ยงชพีของผู้ตายก็ด ีให้ผู้นัน้
ไดร้บัเงนิเลีย้งชพีตลอดเวลาทีย่งัพกิารทุพพลภาพอยู่ 

อนึ่ง ผู้มสีทิธริบัเงนิเลี้ยงชพีของผู้ตายถ้ายงัไม่บรรลุนิติภาวะ หรอืเป็นผู้ก าลงั
ศึกษาและอายุอยู่ในเกณฑ์ศึกษาตามมาตรานี้  หรือยังเป็นผู้พิการทุพพลภาพอยู่  
หากทางราชการเห็นสมควรเขา้ควบคุมและจดัการเกี่ยวกบัเงนิเลี้ยงชพี เพื่อประโยชน์
ของผูม้สีทิธนิัน้ ๆ กไ็ด ้

 

มาตรา ๑๐  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับแก่กรณีที่บุคคลได้รบับาดเจ็บถึง
ทุพพลภาพ หรอืถงึตายเนื่องในการรบก่อนวนัใชพ้ระราชบญัญตันิี้ไดด้้วย ถา้การทีไ่ดร้บั
บาดเจบ็ถงึทุพพลภาพหรอืถงึตายนัน้มไิดเ้กดิขึน้ก่อนเดอืนธนัวาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๔ 

 

มาตรา ๑๑  การรอ้งขอเงนิเลี้ยงชพีตามความในพระราชบญัญตันิี้ ต้องรอ้งขอ
ภายในก าหนดหนึ่งปี นับแต่วนัผูม้สีทิธริอ้งขอไดท้ราบถงึสทิธขิองตน 

 

มาตรา ๑๒  ให้ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.  พบิูลสงคราม 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๕๑ 

พระราชบญัญตัสิงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัเนื่องในการรบ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๒๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
เป็นตน้ไป  

 

มาตรา ๔  ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บัเงนิเพิม่ตามระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิเพิม่
พเิศษประจ าเดอืนชัว่คราว ส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัเงนิในงบประมาณเบี้ยหวดับ านาญ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหม้สีทิธไิดร้บัเงนิเลีย้งชพี โดยใหร้วมเงนิเพิม่พเิศษ
ประจ าเดอืนชัว่คราวนัน้กบัจ านวนเงนิเลีย้งชพีทีไ่ดร้บัอยู่หรอืมสีทิธจิะไดร้บัเขา้ดว้ยกนั 

 

มาตรา ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีไ่ดย้กเลกิระเบยีบ
เงนิเพิม่พเิศษประจ าเดือนชัว่คราว ส าหรบัผู้ที่ได้รบัเงนิในงบประมาณเบี้ยหวดับ านาญ 
พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึง่มคีวามใชบ้งัคบัในการค านวณเงนิทีจ่่ายใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัเนื่องในการรบ
รวมอยู่ดว้ย จงึสมควรแก้ไขกฎหมายใหร้วมเงนิเลี้ยงชพีกบัเงนิเพิม่ชัว่คราวเขา้ดว้ยกนั
เป็นเงนิเลีย้งชพีใชใ้นการเบกิจ่ายต่อไป 

นอกจากนัน้ เงินเลี้ยงชีพได้ก าหนดไว้ส าหรับผู้ประสบภัยเนื่ องในการรบ  
ได้ก าหนดขึ้นเมื่อปี ๒๔๘๕ จึงมีอตัราต ่ากว่าเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการ
ช่วยเหลอืราชการ ซึง่ก าหนดขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ อยู่มาก  จงึสมควรแกไ้ขเสยีใหม่ ใหม้ี
อตัราเท่ากนัต่อไปดว้ย 

 
 

 
๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนที ่๑๐๑/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๘/๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๕๒ 

พระราชบญัญตั ิ

ก าหนดวธิปีฏบิตัแิก่บุคคลซึง่เผยแพรข่า่วอนัเป็นการ 

ท าใหเ้สยีสมัพนัธไมตร ีระหว่างประเทศไทยกบัประเทศ 

ทีม่สีนธสิญัญาทางไมตรกีบัประเทศไทยในภาวะสงคราม 

พุทธศกัราช ๒๔๘๘ 

   
 

ในพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัอานันทมหดิล 

ผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์

(ตามประกาศประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

ลงวนัที ่๑ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๗) 
ปรดี ี พนมยงค ์

ตราไว ้ณ วนัที ่๑๑ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๘ 

เป็นปีที ่๑๒ ในรชัชกาลปัจจุบนั 

 

โดยทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรลงมตวิ่า สมควรมกีฎหมายก าหนดวธิปีฏิบตัแิก่บุคคล
ซึ่งเผยแพร่ข่าวอนัเป็นการท าให้เสยีสมัพนัธไมตรรีะหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มี
สนธสิญัญาทางไมตรกีบัประเทศไทยในภาวะสงคราม 

 

จงึมพีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอม
ของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติ 
แก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอนัเป็นการท าให้เสยีสมัพนัธไมตรรีะหว่างประเทศไทยกบัประเทศ 
ทีม่สีนธสิญัญาทางไมตรกีบัประเทศไทยในภาวะสงคราม พุทธศกัราช ๒๔๘๘” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัไดต้ัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  เมื่อมหีลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้่า ไดม้ผีูก้ระท าการเผยแพร่ข่าวไม่ว่า
โดยวิธีใด ๆ อันอาจท าให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มี

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๖๒/ตอนที ่๔๓/หน้า ๔๙๗/๑๔ สงิหาคม ๒๔๘๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๕๓ 

สนธสิญัญาทางไมตรกีบัประเทศไทย หรอือาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผดิในเจตจ านงของ
รฐับาลอนัมตี่อประเทศซึ่งมสีนธสิญัญาทางไมตรกีบัประเทศไทย ใหเ้จา้พนักงานต ารวจ
หรอืสารวตัรทหารรายงานพฤติการณ์และระบุผู้ถูกกล่าวหาไปยงัรฐับาล เพื่อจดัการแก่
บุคคลนัน้ 

 

มาตรา ๔  เมื่อรฐับาลได้รบัรายงานดงักล่าวในมาตรา ๓ รฐับาลจะได้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการซึ่งตัง้ขึน้ตามความในพระราชบญัญตันิี้พจิารณา และเพื่อป้องกนัมใิหเ้ผยแพร่
ขา่วต่อไป กใ็หเ้จา้พนักงานต ารวจหรอืสารวตัรมอี านาจจบักุมและควบคุมบุคคลนัน้ก่อน 

 

มาตรา ๕  ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ่ง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหแ้ต่งตัง้ขึน้ 
เพื่อปฏิบัติการตามความในพระราชบัญญัตินี้  ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งนาย  
และกรรมการอื่นอกีสีน่าย 

 

มาตรา ๖  เมื่อคณะกรรมการไดร้บัเรื่องจากรฐับาลแลว้ ถ้าพจิารณาไดค้วามว่า
บุคคลใดกระท าการเผยแพร่ข่าวดงักล่าวในมาตรา ๓ ใหค้ณะกรรมการมอี านาจสัง่กกัคุม
ผูถู้กกล่าวหาไวม้กี าหนดระยะเวลาตามทีเ่หน็สมควร แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ระยะเวลานัน้
ใหส้ิน้สุดลงในเมื่อไดม้ปีระกาศหรอืกฎหมายแสดงว่าภาวะสงครามไดส้ิน้สุดลงแลว้ 

ในการวนิิจฉัยสัง่ของคณะกรรมการตามความในวรรคก่อน ให้คณะกรรมการ 
มีอ านาจออกหมายเรียกพยานหลักฐานและบังคับให้พยานสาบานหรือปฏิญาณได ้
ตามกฎหมายว่าดว้ยวธิพีจิารณาความ และให้คณะกรรมการใหโ้อกาสแก่ผูถู้กกล่าวหาทราบ
ขอ้หาและยื่นค าใหก้าร 

ใหค้ณะกรรมการมอี านาจสัง่ใหค้วบคุมผูถู้กกล่าวหาไวใ้นระหว่างการพจิารณา
ของคณะกรรมการได ้

 

มาตรา ๗  ผูท้ี่อยู่ในระหว่างควบคุมหรอืกกัคุมตามความในพระราชบญัญัตินี้ 
ใหถ้อืว่า เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างคุมขงัโดยชอบดว้ยกฎหมายตามกฎหมายลกัษณะอาญา 

 

มาตรา ๘  เมื่อมเีหตุอนัสมควร คณะกรรมการจะเพกิถอนค าสัง่ใหก้กัคุมทีไ่ดส้ัง่
ไปแลว้เสยีกไ็ด ้

ผู้ที่ถูกคณะกรรมการสัง่กกัคุมไว้จะร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องของตน
ใหม่ โดยอา้งหลกัฐานซึง่ไดม้าภายหลงัการพจิารณาแลว้กไ็ด ้

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๕๔ 

มาตรา ๙  ผูใ้ดขดัขนืไม่มาใหก้ารต่อคณะกรรมการตามหมายเรยีก หรอืขดัขนื
ไม่สาบานหรอืปฏิญาณตามค าสัง่ของคณะกรรมการ หรอืขดัขนืไม่น าส่งหนังสือหรือ
ทรัพย์อย่างใด ๆ ที่คณะกรรมการเรียกให้น ามาแสดงต่อคณะกรรมการ มีความผิด 
ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้รอ้ยบาท หรอืจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า 

 

มาตรา ๑๐ ผู้ใดเอาความที่ตนรู้ว่าเป็นความเท็จมาให้การในข้ อส าคัญ 
ต่อคณะกรรมการ มคีวามผดิต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่สามเดอืนขึ้นไปถงึหา้ปี และปรบั 
ตัง้แต่รอ้ยบาทขึน้ไปถงึพนับาท 

 

มาตรา ๑๑  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตัินี้ 
และใหม้อี านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ควง  อภยัวงศ ์

นายกรฐัมนตร ี

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๕๕ 

พระราชบญัญตั ิ

ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

ซึง่อาวุธยทุธภณัฑ ์และสิง่ทีใ่ชใ้นการสงคราม 

พ.ศ. ๒๔๙๕ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕ 

เป็นปีที ่๗ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม เพื่อความปลอดภัย  
ของประเทศ และธ ารงไวซ้ึง่สนัตภิาพและความมัน่คงระหว่างประเทศ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัคิวบคุมการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัรซึง่อาวุธยุทธภณัฑ ์และสิง่ทีใ่ชใ้นการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕” 

 

มาตรา ๒ ๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

มาตรา ๓  เมื่ อเห็นเป็นการสมควรเพื่ อประโยชน์แห่งความปลอดภัย 
ของประเทศ หรอืเพื่อธ ารงไวซ้ึ่งสนัตภิาพและความมัน่คงระหว่างประเทศ จะใหม้กีารควบคุม
การส่งออกไปหรอืการส่งผ่านไปนอกราชอาณาจกัรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิง่ที่ใช้ใน 
การสงครามกไ็ด ้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีา 

สิ่งที่ใช้ในการสงครามให้หมายความรวมตลอดถึงสัมภาระ พลังสงคราม 
อุปกรณ์การล าเลยีงที่มคีุณค่าในการยุทธศาสตร์และวตัถุที่มปีระโยชน์ในการผลติอาวุธ 
กระสุน และสิง่ทีใ่ชใ้นการสงครามดว้ย 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๖๙/ตอนที ่๗/หน้า ๕๗/๒๙ มกราคม ๒๔๙๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สงครามและกฎอยัการศกึ 

 

  

 

 
 

๕๖ 

มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๓ ให้ระบุชนิด 
และประเภทของอาวุธยุทธภณัฑ ์และสิง่ทีใ่ชใ้นการสงคราม อนัพงึควบคุม 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุม จะระบุขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี้ไวด้ว้ยกไ็ด ้คอื 

(๑) ประเทศหรอืที่ที่ห้ามมิให้ส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใชใันการสงคราม
ออกไป 

(๒) วิธีการเพื่อป้องกันการส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม 
ทีค่วบคุมผ่านไปยงัประเทศหรอืทีท่ีห่า้มตาม (๑) 

(๓) เงือ่นไขในการควบคุมตามความจ าเป็นแก่พฤตกิารณ์ 

 

มาตรา ๕  ใหน้ าบทบญัญตัแิห่งกฎหมายว่าดว้ยการศุลกากร เฉพาะอย่างยิง่ว่าดว้ย
การตรวจ การยึดและริบของ หรือการจับกุมผู้กระท าผิด การแสดงเท็จ และการฟ้องร้อง  
มาใชบ้งัคบัแก่การควบคุมอาวุธยุทธภณัฑแ์ละสิง่ทีใ่ชใ้นการสงครามตามพระราชบญัญตันิี้ดว้ย 

 

มาตรา ๖  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความ 
ในพระราชบญัญตันิี้ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๗  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยร์กัษาตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.  พบิูลสงคราม 

นายกรฐัมนตร ี
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๕๗ 

พระราชบญัญตั ิ

บงัคบัการใหเ้ป็นไปตามอนุสญัญาเจนีวาเกีย่วกบัการ 

ปฏบิตัติ่อเชลยศกึ 

ลงวนัที ่๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ 

พ.ศ. ๒๔๙๘ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

เป็นปีที ่๑๐ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรมกีฎหมายเพื่อบงัคบัการให้เป็นไปตามอนุสญัญาเจนีวา
เกีย่วกบัการปฏบิตัติ่อเชลยศกึ ลงวนัที ่๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ซึง่ประเทศไทยไดเ้ขา้
เป็นภาค ี

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร ดัง่ต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตับิงัคบัการให้เป็นไปตาม
อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวนัที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒  
พ.ศ. ๒๔๙๘” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น  ๆ ในส่วนที่มีบัญญัต ิ
ไวแ้ลว้ในพระราชบญัญตันิี้หรอือนุสญัญา หรอืแยง้หรอืขดัต่อบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตันิี้
หรอือนุสญัญา มใิหน้ ามาใชบ้งัคบัแก่เชลยศกึ 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๒/ตอนที ่๘๓/หน้า ๑๔๔๓/๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๘ 
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๕๘ 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“อนุสญัญา” หมายความว่า อนุสญัญาเจนีวาเกี่ยวกบัการปฏิบตัิต่อเชลยศกึ 

ลงวนัที ่๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ 

“เชลยศกึ” หมายความว่า บุคคลทีร่ะบุไวใ้นขอ้ ๔ แห่งอนุสญัญา 

 

มาตรา ๕  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

ส่วนที ่๑ 

ความผดิทีเ่ชลยศกึกระท า 

   
 

มาตรา ๖  กฎหมาย ข้อบังคับ และค าสัง่ที่ใช้บังคบัในกองทหารไทย ให้ใช้
บงัคบัแก่เชลยศกึ และเมื่อเชลยศกึกระท าการใด ๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และค าสัง่นัน้ ๆ อาจน าวธิกีารทางศาลและทางวนิัยในส่วนที่เกี่ยวกบัความผดินั ้น ๆ 
มาใชแ้ก่เชลยศกึได ้แต่ตอ้งไม่ขดัต่ออนุสญัญา 

หา้มมใิหศ้าลพพิากษาลงโทษและมใิหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายทหารสัง่ลงทณัฑอ์ย่างหนึ่ง
อย่างใดแก่เชลยศกึ เวน้แต่จะเป็นโทษหรอืทณัฑ์ทีไ่ดบ้ญัญตัไิวส้ าหรบัผูส้งักดักองทหารไทย
ซึง่ไดก้ระท าความผดิอย่างเดยีวกนั 

 

มาตรา ๗  ใหศ้าลทหารพจิารณาพพิากษาคดอีาญาเกีย่วกบัความผดิทีเ่ชลยศกึ
กระท า เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายที่ใช้อยู่เวลานัน้บัญญัติให้ศาลพลเรือนพิจารณา
พพิากษาผูส้งักดักองทหารไทยได ้จงึใหศ้าลพลเรอืนมอี านาจพจิารณาพพิากษาความผดิ
ซึง่เชลยศกึกระท านัน้ 

 

มาตรา ๘  หา้มมใิหศ้าลพพิากษาลงโทษเชลยศกึโดยไม่ไดใ้หโ้อกาสแก่เชลยศกึ
ในการต่อสู้คดี หรอืโดยไม่ให้ได้รบัการช่วยเหลือตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในข้อ ๑๐๕  
แห่งอนุสญัญา 

 

มาตรา ๙  ทณัฑท์างวนิัยทีจ่ะพงึลงแก่เชลยศกึนัน้ ใหม้ไีดเ้ฉพาะดงัต่อไปนี้ 
(๑) ปรบัไม่เกินกว่าร้อยละห้าสบิของเงนิจ่ายล่วงหน้า และเงนิค่าจ้างแรงงานส าหรบั

ระยะเวลาไม่เกนิสามสบิวนั ซึง่เชลยศกึหากจะไดร้บั ตามขอ้ ๖๐ และขอ้ ๖๒ แห่งอนุสญัญา 

(๒) งดเอกสทิธิท์ีใ่หไ้ดร้บันอกเหนือจากผลปฏบิตัทิีบ่ญัญตัไิวใ้นอนุสญัญา 

(๓) ใหท้ างานเหน็ดเหนื่อยไม่เกนิวนัละสองชัว่โมง 

(๔) ขงั 
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๕๙ 

มใิหใ้ชก้ารลงทณัฑท์ีร่ะบุไวใ้น (๓) แก่นายทหารสญัญาบตัร 

การลงทณัฑ์ครัง้หนึ่งจะต้องมกี าหนดเวลาไม่เกินสามสบิวนั ระยะเวลาขงั
ขณะรอการพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยหรือค าสัง่ลงทัณฑ์ทางวินัยนั ้น ให้หักออกจาก
ก าหนดเวลาในค าสัง่ลงทณัฑเ์ชลยศกึ 

ก าหนดเวลาอย่างสูงสามสิบวันตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้จะเพิ่มขึ้นมิ ได ้ 
แมว้่าเชลยศกึจะตอ้งไดร้บัทณัฑส์ าหรบักรรมหลายกรรมดว้ยกนัในขณะทีถู่กสัง่ใหล้งทณัฑน์ัน้  
ทัง้นี้ ไม่ว่ากรรมหลายกรรมนัน้จะเกีย่วเนื่องกนัหรอืไม่ 

ระยะเวลาระหว่างการออกค าสัง่ลงทณัฑ์ทางวินัยและการบงัคบัตามค าสัง่
ลงทณัฑจ์ะตอ้งไม่เกนิหนึ่งเดอืน 

ในกรณีทีม่กีารออกค าสัง่ลงทณัฑ์เชลยศกึทางวนิัยอกี การบงัคบัตามค าสัง่ลงทณัฑ์
สองคราวต่อเนื่องกนั หากว่าคราวใดคราวหนึ่งมกี าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสบิวัน ให้เว้น
ระยะห่างกนัอย่างน้อยสามวนั 

 

มาตรา ๑๐  ถ้าม ีค าพ ิพากษาให ้ประหารช ีว ิตเชลยศึก ห้ามม ิให ้บงัคบั  
ตามค าพพิากษาก่อนครบก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหกเดอืนนับแต่วนัมคี าพพิากษา หรอืในกรณี 
ที่มรีฐัซึ่งท าหน้าที่คุ้มครอง นับแต่วนัที่รฐันัน้ได้รบัทราบการแจ้งตามที่ได้บญัญัติไว้ใน 

ขอ้ ๑๐๗ แห่งอนุสญัญา 

 

มาตรา ๑๑  เชลยศกึทีห่ลบหนีไปไดต้ามความหมายของขอ้ ๙๑ แห่งอนุสญัญา
แลว้ถูกจบัตวัได ้ไม่ตอ้งรบัโทษหรอืทณัฑใ์ด ๆ ส าหรบัการหลบหนีนัน้ 

เชลยศึกที่หลบหนีและถูกจับตัวได้ก่อนที่หลบหนีไปได้ตามความหมาย 
ของขอ้ ๙๑ แห่งอนุสญัญา จะตอ้งรบัผดิส าหรบัการหลบหนีนัน้เพยีงทณัฑท์างวนิัยเท่านัน้ 

ในกรณีทีเ่ชลยศกึถูกฟ้องต่อศาลส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าในระหว่างหลบหนี
หรือพยายามหลบหนี มิให้ถือเอาการหลบหนีหรือพยายามหลบหนีเป็นเหตุลงโทษ 
ใหห้นักขึน้ ไม่ว่าการหลบหนีหรอืพยายามหนีนัน้จะไดก้ระท ามาแลว้กีค่รัง้ 

บรรดาความผดิทีเ่ชลยศกึกระท าดว้ยเจตนาเพยีงเพื่อใหส้ะดวกแก่การหลบหนี
ของตน และความผดินัน้มไิดก้่อใหเ้กดิการประทุษรา้ยแก่ชวีติหรอืร่างกาย เช่น ความผดิ
ที่กระท าต่อทรัพย์สมบัติสาธารณะ การลักทรัพย์โดยไม่มีเจตนาที่จะให้ตนร ่ารวย  
การปลอมเอกสารหรือใช้เอกสารปลอม การสวมเครื่อ งแต่งกายพลเรือนนั ้น ย่อม
ก่อใหเ้กดิความรบัผดิเพยีงทณัฑท์างวนิัยเท่านัน้ 

เชลยศกึทีใ่หอุ้ปการะแก่การหลบหนีหรอืพยายามหลบหนี จะต้องรบัผดิส าหรบั
การกระท านัน้เพยีงทณัฑท์างวนิัยเท่านัน้ 
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๖๐ 

ส่วนที ่๒ 

ความผดิทีก่ระท าต่อเชลยศกึ 

   
 

มาตรา ๑๒  ผูใ้ดกระท าการทดลองชนิดใด ๆ แก่เชลยศกึในทางแพทย ์ทางชวีวทิยา 
หรอืทางวทิยาศาสตร์ อนัไม่เป็นการสมควรแก่เหตุในการรกัษาพยาบาลเชลยศกึนัน้ 
มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสามพนัหา้รอ้ยบาท และจ าคุกไม่เกนิเจด็ปี 

 

มาตรา ๑๓  ผู้ใดขู่เข็ญ ดูหมิ่น หรอืกระท าให้เชลยศึกได้รบัความอปัยศหรือ 

อปัมานในตัวตนและเกียรติยศ มคีวามผดิต้องระวางโทษปรบัไม่เกินห้าร้อยบาท หรอื
จ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า 

 

มาตรา ๑๔  ผูใ้ดทรมานร่างกายหรอืจติใจหรอืบงัคบัเชลยศกึดว้ยประการใด ๆ 
เพื่อจะไดม้าซึ่งขอ้ความใด ๆ จากเชลยศกึ หรอืคุกคาม ดหูมิน่ หรอืใหไ้ดร้บัผลปฏบิตัใิด
อนัเป็นทีเ่ดอืดรอ้นร าคาญ หรอืเสื่อมเสยีประโยชน์ไม่ว่าประการใด ๆ ในกรณีทีเ่ชลยศกึ
ไม่ยอมให้ค าตอบมคีวามผิดต้องระวางโทษปรบัไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท หรอืจ าคุก 

ไม่เกนิสามปี หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า 

 

มาตรา ๑๕  ผู้ใดบังคับเชลยศึกให้เข้าประจ าการในกองทหารศัตรูของเชลยศึก 
มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่ เกินสองพันห้าร้อยบาท หรือจ าคุกไม่ เกินห้าปี  
หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า 

 

มาตรา ๑๖  ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพื่อให้เชลยศึกมิได้รับการพิจารณาคด ี
โดยเทีย่งธรรมหรอืตามระเบยีบทีก่ าหนดไวใ้นอนุสญัญา มคีวามผดิต้องระวางโทษปรบั 

ไม่เกนิหนึ่งพนัหา้รอ้ยบาท หรอืจ าคุกไม่เกนิสามปี หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า 

 

มาตรา ๑๗  ผูใ้ดกระท าการฝ่าฝืนบทบญัญัตใินมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญัตินี้  
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันห้าร้อยบาท หรือจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือ 
ทัง้ปรบัทัง้จ า 
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๖๑ 

ส่วนที ่๓ 

ความผดิทีก่ระท าในกรณีการสูร้บกนัทีไ่มม่ลีกัษณะระหว่างประเทศ 

   
 

มาตรา ๑๘  ในกรณีการสูร้บกนัทีไ่ม่มลีกัษณะระหว่างประเทศ ผูใ้ดกระท าการ
ใด ๆ ทีร่ะบุไวใ้นมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ หรอืมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญตันิี้แก่บุคคล
ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ ๓ แห่งอนุสญัญา มคีวามผดิตอ้งระวางโทษตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรานัน้ ๆ 

 

มาตรา ๑๙  ในกรณีการสูร้บกนัทีไ่ม่มลีกัษณะระหว่างประเทศ ผูใ้ดจบับุคคลไว้
เป็นตัวประกัน มีความผิดต้องระวางโทษปรบัไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท หรือจ าคุก 

ไมเ่กนิสามปี หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.  พบิูลสงคราม 

นายกรฐัมนตร ี
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๖๒ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีป่ระเทศไทยได้
เขา้เป็นภาคแีห่งอนุสญัญาเจนีวาเกี่ยวกบัการปฏิบตัิต่อเชลยศกึ ลงวนัที่ ๑๒ สงิหาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๒ ตามความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  จงึเห็นสมควรตรากฎหมายขึ้น 
เพื่ออนุวตัติามบทบญัญตัแิห่งอนุสญัญานี้ 
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๖๓ 

ค าอธิบาย 

 

(๒) สถานการณ์ฉุกเฉินและภาวะคบัขนั 

 

สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายความว่า สถานการณ์อนักระทบหรืออาจกระทบ 
ต่อความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน หรอืเป็นภยัต่อความมัน่คงของรฐั หรอือาจท าให้
ประเทศหรอืส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคบัขนั หรอืมกีารกระท าความผดิ
เกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม  
ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรกัษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เอกราชและ 
บูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาต ิการปฏบิตัติามกฎหมาย ความปลอดภยั
ของประชาชน การด ารงชีวิตโดยปรกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  
ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปั ดหรือแก้ไขเยียวยา 
ความเสยีหายจากภยัพบิตัสิาธารณะอนัมมีาอย่างฉุกเฉินและรา้ยแรง 

การประกาศว่าทอ้งทีใ่ดก าลงัตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และสมควรใช้ก าลงั
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร  
เข้าร่วมกันป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงบัยบัยัง้ หรอืฟ้ืนฟูช่วยเหลือประชาชนนัน้ 
เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยจะประกาศ 
ทัง้ราชอาณาจักรหรือบางท้องที่ก็ได้ และประกาศนี้มีอายุการใช้บังคบัตามระยะเวลาที่
นายกรฐัมนตรีก าหนดแต่ต้องไม่เกินสามเดือนนับแต่วนัประกาศ และในกรณีมีความ
จ าเป็นนายกรฐัมนตรีมอี านาจขยายระยะเวลาการใชบ้งัคบัออกไปได้อีกคราวละไม่เกิน
สามเดอืนโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินสิน้สุดลงแล้วก็ด ีเมื่อคณะรฐัมนตรไีม่ให้ความเห็นชอบก็ด ี
หรอืเมื่ออายุของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบบัหนึ่ง ๆ สิน้สุดลงกด็ ีนายกรฐัมนตรจีะมี
ประกาศยกเลกิประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนัน้ 

ท้องที่ ใดที่ มีก ารป ระกาศสถานการณ์ ฉุก เฉิ น  บ รรดาอ านาจห น้ าที่ 
ของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรอืหลายกระทรวง หรอืทีเ่ป็นผูร้กัษาการ
ตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายใดก็ตาม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต  
อนุมัติ สัง่การ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงบัยับยัง้  
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรอืฟ้ืนฟูหรอืช่วยเหลือประชาชน จะโอนมาเป็นอ านาจหน้าที ่
ของนายกรฐัมนตรเีป็นการชัว่คราว เพื่อให้การสัง่การและการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปโดย 
มีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ คณะรฐัมนตรียังมีอ านาจก าหนดให้
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๖๔ 

อ านาจหน้าที่บางส่วนหรอืทัง้หมดที่มอียู่ตามกฎหมายให้แก่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงใด 
กลายมาเป็นของนายกรฐัมนตรเีป็นการชัว่คราวดว้ย 

เพื่อจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ นายกรฐัมนตรมีีอ านาจ 
ออกข้อก าหนด โดยจะระบุเงื่อนไขหรอืระยะเวลาในการปฏิบตัิการของพนักงานเจ้าหน้าที ่
ก็ได้ หรือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดพื้นที่และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม 
ในการปฏบิตักิารกไ็ด ้
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๖๕ 

พระราชก าหนด 

การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เป็นปีที ่๖๐ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

 

พระราชก าหนดนี้มบีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ 
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๑๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชก าหนดขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชก าหนดนี้ เรียกว่า “พระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชก าหนดนี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลกิพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๙๕ 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที ่๕๘ ก/หน้า ๑/๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
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๖๖ 

มาตรา ๔  ในพระราชก าหนดน้ี 

“สถานการณ์ฉุกเฉิน” หมายความว่า สถานการณ์อนักระทบหรืออาจกระทบ 
ต่อความสงบเรยีบร้อยของประชาชนหรอืเป็นภัยต่อความมัน่คงของรฐัหรืออาจท าให้
ประเทศหรอืส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคบัขนัหรอืมกีารกระท าความผดิ
เกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจ าเป็น 
ต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่ อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราช 
และบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาต ิการปฏบิตัติามกฎหมาย ความปลอดภยั
ของประชาชน การด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  
ความสงบเรยีบร้อยหรอืประโยชน์ส่วนรวม หรอืการป้องปัดหรอืแก้ไขเยยีวยาความเสยีหาย
จากภยัพบิตัสิาธารณะอนัมมีาอย่างฉุกเฉินและรา้ยแรง 

“พนักงานเจา้หน้าที”่ หมายความว่า ผูซ้ึ่งนายกรฐัมนตรแีต่งตัง้ให้ปฏบิตัหิน้าที่
ตามพระราชก าหนดนี้ 

 

มาตรา ๕  เมื่อปรากฏว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นและนายกรัฐมนตรี
เห็นสมควรใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ เจ้าหน้ าที่ ฝ่ ายพลเรือน 
หรอืเจา้หน้าที่ฝ่ายทหารร่วมกนัป้องกนั แก้ไข ปราบปราม ระงบัยบัยัง้ ฟ้ืนฟูหรอืช่วยเหลอื
ประชาชน ให้นายกรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อบงัคบัใชท้ัว่ราชอาณาจกัรหรอืในบางเขตบางทอ้งทีไ่ดต้ามความ
จ าเป็นแห่งสถานการณ์ ในกรณีทีไ่ม่อาจขอความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรไีดท้นัท่วงท ี
นายกรฐัมนตรีอาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปก่อน แล้วด าเนินการให้ได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรภีายในสามวนั หากมไิด้ด าเนินการขอความเห็นชอบ
จากคณะรฐัมนตรภีายในเวลาที่ก าหนด หรอืคณะรฐัมนตรไีม่ให้ความเห็นชอบ ให้การ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดงักล่าวเป็นอนัสิน้สุดลง 

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ ง ให้ใช้บังคับตลอดระยะเวลา 
ที่นายกรัฐมนตรีก าหนด แต่ต้ องไม่ เกินสามเดือนนับแต่ วันประกาศ ในกรณีที่ม ี
ความจ าเป็นต้องขยายระยะเวลา ให้นายกรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี
มอี านาจประกาศขยายระยะเวลาการใชบ้งัคบัออกไปอกีเป็นคราว ๆ คราวละไม่เกนิสามเดอืน 

เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินสิน้สุดลงแลว้ หรอืเมื่อคณะรฐัมนตรไีม่ให้ความเหน็ชอบ
หรือเมื่อสิ้นสุดก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้นายกรฐัมนตรีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินนัน้ 
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๖๗ 

มาตรา ๖  ให้มีคณ ะกรรมการบริหารสถานการณ์ ฉุกเฉิ นคณ ะหนึ่ ง 
ประกอบด้วย รองนายกรฐัมนตรซีึ่งนายกรฐัมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย และรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ ปลดักระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง  
การต่างประเทศ ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ปลดักระทรวง
มหาดไทย ปลดักระทรวงยุติธรรม ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ อยัการสูงสุด  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการ 
ทหารอากาศ ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิอธบิดกีรมการปกครอง และอธบิดกีรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั เป็นกรรมการ และเลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาต ิเป็นกรรมการ
และเลขานุการ มอี านาจหน้าที่ติดตามและตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศทีอ่าจเกดิสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเสนอแนะต่อนายกรฐัมนตรใีนกรณีทีม่ี
ความจ าเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรา ๕ หรือสถานการณ์ที่ม ี
ความรา้ยแรงตามมาตรา ๑๑ และในการใชม้าตรการที่เหมาะสมตามพระราชก าหนดนี้ 
เพื่อการป้องกนั แกไ้ขหรอืระงบัสถานการณ์ฉุกเฉินนัน้ 

ความในมาตรานี้ ไม่กระทบกระเทือนการใช้อ านาจของนายกรัฐมนตร ี 
ตามมาตรา ๕ ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อมีเหตุการณ์จ าเป็นเร่งด่วนอนัอาจ
เป็นภยัต่อประเทศหรอืประชาชน 

 

มาตรา ๗๒  ในเขตท้องที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรา ๕  
ใหบ้รรดาอ านาจหน้าทีข่องรฐัมนตรวี่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรอืหลายกระทรวง 
หรือที่เป็นผู้รกัษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายใดก็ตาม เฉพาะในส่วน 
ที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สัง่การ บังคับ บัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข 
ปราบปราม ระงบัยบัยัง้ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรอืฟ้ืนฟูหรอืช่วยเหลอืประชาชน โอนมา
เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกรฐัมนตรเีป็นการชัว่คราว เพื่อให้การสัง่การและการแก้ไข
สถานการณ์เป็นไปโดยมเีอกภาพ รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 

 
๒ มาตรา ๗ ก าหนดให้มีการโอนอ านาจหน้าที่ของรฐัมนตรตีามกฎหมายต่าง ๆ มาเป็น

อ านาจของนายกรฐัมนตรแีต่เพยีงผูเ้ดยีว เพื่อใหก้ารสัง่การและการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปโดย
มเีอกภาพ รวดเรว็ และมปีระสทิธิภาพ ซึ่งการใช้อ านาจหน้าที่ของนายกรฐัมนตรตีามกฎหมายที่ได้มี
การโอนอ านาจหน้าที่มา ก็เป็นการใช้อ านาจหน้าที่ในฐานะนายกรฐัมนตร ีจงึมใิช่การใช้อ านาจหน้าที่
ในฐานะรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติ
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการฯ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๖๓/๒๕๕๙) 
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๖๘ 

การก าหนดใหอ้ านาจหน้าทีข่องรัฐมนตรตีามกฎหมายใดทัง้หมดหรอืบางส่วน
เป็นอ านาจหน้าทีข่องนายกรฐัมนตรตีามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามประกาศทีค่ณะรฐัมนตรี
ก าหนด 

ใหน้ายกรฐัมนตรมีอี านาจแต่งตัง้บุคคลเป็นพนักงานเจา้หน้าทีเ่พื่อปฏบิตัหิน้าที่
ตามพระราชก าหนดนี้ และเพื่อปฏบิตังิานตามกฎหมายทีไ่ดร้บัโอนมาเป็นอ านาจหน้าที่
ของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง โดยให้ถือว่าบุคคลที่ได้รบัแต่งตัง้เป็นพนักงาน
เจา้หน้าทีเ่ป็นผูม้อี านาจตามกฎหมายนัน้ ในการนี้ นายกรฐัมนตรอีาจมอบหมายใหส่้วนราชการ
หรอืพนักงานเจา้หน้าทีต่ามกฎหมายนัน้ยงัคงใชอ้ านาจหน้าทีเ่ช่นเดมิต่อไปกไ็ด ้แต่ต้อง
ปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑท์ีน่ายกรฐัมนตรกี าหนด 

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือน ต ารวจหรือทหารซึ่งมี
ต าแหน่งไม่ต ่ ากว่าอธิบดี ผู้บัญชาการต ารวจ แม่ทัพ ห รือเทียบเท่าเป็นพนักงาน
เจา้หน้าทีแ่ละก าหนดใหเ้ป็นหวัหน้าผูร้บัผดิชอบในการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพืน้ที่
และบงัคบับญัชาขา้ราชการและพนักงานเจา้หน้าที่ ในการนี้ ให้การปฏบิตัิหน้าทีข่องส่วนราชการ
และขา้ราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นไปตามการสัง่การของหวัหน้า
ผู้รบัผิดชอบนัน้ เว้นแต่การปฏิบัติหน้าที่ทางทหารให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ก าลังทหารแต่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทาง 
การด าเนินการทีผู่ซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นหวัหน้าผูร้บัผดิชอบก าหนด 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณะรัฐมนตรีอาจให้มีการจัดตัง้หน่วยงานพิเศษ 
เป็นการเฉพาะเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้เป็นการชัว่คราวได้ จนกว่ าจะ
ยกเลกิประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

นายกรฐัมนตรอีาจมอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรคีนหนึ่งหรอื
หลายคนเป็นผูใ้ชอ้ านาจตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม หรอืวรรคสีแ่ทน หรอืมอบหมายใหเ้ป็น
ผู้ก ากับการปฏิบตัิงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสาม 
หัวหน้าผู้ร ับผิดชอบตามวรรคสี่ และหน่วยงานตามวรรคห้าได้ และให้ถือว่าเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาหวัหน้าผูร้บัผดิชอบ ขา้ราชการ และพนักงานเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

มาตรา ๘  เพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปดว้ยความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพเหตุการณ์และ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพืน้ที ่นายกรฐัมนตรหีรอืผูซ้ึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมาย
อาจมีค าสัง่แต่งตัง้คณะบุคคลหรอืบุคคลเป็นที่ปรกึษาในการปฏิบตัิงานของพนักงาน
เจา้หน้าทีห่รอืเป็นผู้ช่วยเหลอืพนักงานเจา้หน้าที ่ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชก าหนด
นี้ได ้
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๖๙ 

ให้บุคคลที่ได้รบัการแต่งตัง้ตามวรรคหนึ่งได้รบัความคุ้มครองเช่นเดียวกับ 
การปฏบิตังิานของพนักงานเจา้หน้าที ่ ทัง้นี้ ตามขอบเขตการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 

มาตรา ๙  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้
โดยเร็ว หรอืป้องกนัมใิห้เกิดเหตุการณ์รา้ยแรงมากขึ้น ให้นายกรฐัมนตรมีีอ านาจออก
ขอ้ก าหนด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่ก าหนด เว้นแต่ 
จะไดร้บัอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที ่หรอืเป็นบุคคลซึง่ไดร้บัยกเวน้ 

(๒) หา้มมใิหม้กีารชุมนุมหรอืมัว่สุมกนั ณ ที่ใด ๆ  หรอืกระท าการใดอนัเป็นการยุยง
ใหเ้กดิความไม่สงบเรยีบรอ้ย 

(๓) ห้ามการเสนอข่าว การจ าหน่าย หรอืท าให้แพร่หลายซึ่งหนังสอื สิง่พมิพ ์
หรอืสื่ออื่นใดทีม่ขีอ้ความอนัอาจท าใหป้ระชาชนเกดิความหวาดกลวัหรอืเจตนาบดิเบอืน
ขอ้มูลข่าวสารท าให้เกิดความเขา้ใจผดิในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมัน่คง
ของรฐั หรอืความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ทัง้ในเขตพืน้ทีท่ีป่ระกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรอืทัว่ราชอาณาจกัร 

(๔) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรอืการใช้ยานพาหนะ หรอืก าหนดเงื่อนไข
การใชเ้สน้ทางคมนาคมหรอืการใชย้านพาหนะ 

(๕) หา้มการใชอ้าคาร หรอืเขา้ไปหรอือยู่ในสถานทีใ่ด ๆ 

(๖ ) ให้อพยพประชาชนออกจากพื้ นที่ที่ ก าหนดเพื่ อความปลอดภัย 
ของประชาชนดงักล่าว หรอืหา้มผูใ้ดเขา้ไปในพืน้ทีท่ีก่ าหนด 

ขอ้ก าหนดตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดเงือ่นเวลาในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดหรอื
เงื่อนไขในการปฏิบตัิงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรอืมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ก าหนดพืน้ทีแ่ละรายละเอยีดอื่นเพิม่เตมิ เพื่อมใิหม้กีารปฏบิตัทิีก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้น
แก่ประชาชนเกนิสมควรแก่เหตุกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๐  เพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาในพืน้ที่ทีเ่กดิสถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้สามารถกระท าได้โดยรวดเร็ว นายกรฐัมนตรีอาจมอบอ านาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู ้ซึ่งได้รบัการแต่งตัง้เป็นหัวหน้าผู้รบัผิดชอบตามมาตรา ๗ วรรคสี่ เป็นผู้ใช้อ านาจ 
ออกข้อก าหนดตามมาตรา ๙ แทนก็ได้ แต่เมื่ อด าเนินการแล้วต้องรีบรายงานให้
นายกรฐัมนตรีทราบโดยเร็ว และถ้านายกรฐัมนตรีมิได้มีข้อก าหนดในเรื่องเดียวกัน
ภายในสีส่บิแปดชัว่โมงนับแต่เวลาทีพ่นักงานเจา้หน้าทีอ่อกขอ้ก าหนด ใหข้อ้ก าหนดนัน้
เป็นอนัสิน้ผลใชบ้งัคบั 
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๗๐ 

มาตรา ๑๑๓  ในกรณีที่สถานการณ์ฉุกเฉินมีการก่อการร้าย การใช้ก าลัง
ประทุษร้ายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัย์สนิ หรอืมเีหตุอนัควรเชื่อได้ว่ามกีารกระท าที่มี
ความรนุแรงกระทบต่อความมัน่คงของรฐั ความปลอดภยัในชวีติหรอืทรพัยส์นิของรฐัหรอื
บุคคล และมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทนัท่วงที ให้นายกรฐัมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศให้
สถานการณ์ฉุกเฉินนัน้เป็นสถานการณ์ทีม่คีวามรา้ยแรง และใหน้ าความในมาตรา ๕ และ
มาตรา ๖ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เมื่อมีประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว นอกจากอ านาจตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ 
มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ใหน้ายกรฐัมนตรมีอี านาจดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ประกาศให้พนักงานเจา้หน้าทีม่อี านาจจบักุมและควบคุมตวับุคคลที่สงสัย
ว่าจะเป็นผูร้่วมกระท าการใหเ้กดิสถานการณ์ฉุกเฉิน หรอืเป็นผูใ้ช ้ผูโ้ฆษณา ผูส้นับสนุน
การกระท าเช่นว่านัน้ หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าให้เกิดสถานการณ์ ฉุกเฉิน  
ทัง้นี้ เท่าทีม่เีหตุจ าเป็นเพื่อป้องกนัมใิหบุ้คคลนัน้กระท าการหรอืร่วมมอืกระท าการใด ๆ 
อนัจะท าให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรอืเพื่อให้เกิดความร่วมมอืในการระงบัเหตุการณ์
รา้ยแรง 

(๒) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสัง่เรียกให้บุคคลใด 
มารายงานตวัต่อพนักงานเจา้หน้าทีห่รอืมาใหถ้อ้ยค าหรอืส่งมอบเอกสารหรอืหลกัฐานใด
ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(๓) ประกาศใหพ้นักงานเจา้หน้าทีม่อี านาจออกค าสัง่ยึดหรอือายดัอาวุธ สนิค้า 
เครื่องอุปโภคบรโิภค เคมภีณัฑ ์หรอืวตัถุอื่นใด ในกรณีทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่า ไดใ้ชห้รอื
จะใชส้ิง่นัน้ เพื่อการกระท าการหรอืสนับสนุนการกระท าใหเ้กดิเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(๔) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสัง่ตรวจค้น รื้อ ถอน หรอื
ท าลายซึ่งอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีดขวาง ตามความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อระงบัเหตุการณ์ร้ายแรงให้ยุติโดยเร็วและหากปล่อยเนิ่นช้าจะท าให้ไม่อาจระงบั
เหตุการณ์ไดท้นัท่วงท ี

 
๓ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ตราขึ้นเพื่อให้อ านาจแก่

คณะรฐัมนตรีและนายกรฐัมนตรีในการก าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและระงบัเหตุที่ เป็นภัย 
ต่อความมัน่คงของรฐั ซึ่งไม่อาจแก้ไขด้วยการบรหิารราชการในรูปแบบปกต ิประกาศซึ่งอาศยัอ านาจ 
ตามมาตรา ๑๑ ก าหนดให้กระท าการใด ย่อมมผีลเป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๙๖ - ๙๗/๒๕๕๐) 
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(๕) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสัง่ตรวจสอบจดหมาย 
หนังสือ สิ่งพิมพ์ โทรเลข โทรศพัท์ หรอืการสื่อสารด้วยวธิีการอื่นใด ตลอดจนการสัง่
ระงบัหรือยบัยัง้การติดต่อหรือการสื่อสารใด เพื่อป้องกันหรอืระงบัเหตุการณ์ร้ายแรง  
โดยต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 
โดยอนุโลม 

(๖) ประกาศห้ามมใิหก้ระท าการใด ๆ หรอืสัง่ให้กระท าการใด ๆ เท่าที่จ าเป็น
แก่การรกัษาความมัน่คงของรฐั ความปลอดภัยของประเทศ หรอืความปลอดภัยของ
ประชาชน 

(๗) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสัง่ห้ามมิให้ผู้ใดออกไป 
นอกราชอาณาจักร เมื่อม ีเหตุอ ันควรเชื่อได้ว่าการออกไปนอกราชอาณาจักรจะ
เป็นการกระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงของรฐัหรอืความปลอดภยัของประเทศ 

(๘) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่ม ีอ านาจสัง่การให้คนต่างด้าวออกไป
นอกราชอาณาจกัร ในกรณีที่มีเหตุอนัควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระท าให้เกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน  ทัง้นี้ โดยใหน้ ากฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมอืงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(๙) ประกาศใหก้ารซื้อ ขาย ใช ้หรอืมไีวใ้นครอบครองซึง่อาวุธ สนิคา้ เวชภณัฑ ์
เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัสดุอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจใช้ในการก่อ 
ความไม่สงบหรอืก่อการร้ายต้องรายงานหรอืได้รบัอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรอื
ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีน่ายกรฐัมนตรกี าหนด 

(๑๐) ออกค าสัง่ใหใ้ชก้ าลงัทหารเพื่อชว่ยเจา้หน้าทีฝ่่ายปกครองหรอืต ารวจระงบั
เหตุการณ์รา้ยแรง หรอืควบคุมสถานการณ์ใหเ้กดิความสงบโดยด่วน  ทัง้นี้ ในการปฏบิตัิ
หน้าที่ของทหารให้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชก าหนดนี้ โดยการใช้อ านาจหน้าที่ของฝ่ายทหารจะท าได้ในกรณีใดได้เพียงใด 
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่นายกรฐัมนตรกี าหนด แต่ต้องไม่เกินกว่ากรณีที ่
มกีารใชก้ฎอยัการศกึ 

เมื่อเหตุการณ์รา้ยแรงตามวรรคหนึ่งยตุลิงแลว้ ใหน้ายกรฐัมนตรปีระกาศยกเลกิ
ประกาศตามมาตรานี้โดยเรว็ 

 

มาตรา ๑๒  ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยตามประกาศ 
ในมาตรา ๑๑ (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลที่มีเขตอ านาจหรือศาลอาญา 
เพื่อขออนุญาตด าเนินการ เมื่อไดร้บัอนุญาตจากศาลแลว้ ใหพ้นักงานเจ้าหน้าทีม่อี านาจ
จบักุมและควบคุมตวัไดไ้ม่เกินเจด็วนั และต้องควบคุมไว้ในสถานที่ทีก่ าหนดซึ่งไม่ใช่สถานี
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ต ารวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจ า โดยจะปฏิบัติต่อบุคคลนั ้นในลักษณะ 
เป็นผู้กระท าความผิดมิได้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องควบคุมตัวต่อเพื่อประโยชน์ 
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีร่อ้งขอต่อศาลเพื่อขยายระยะเวลา
การควบคุมตวัต่อได้อีกคราวละเจ็ดวนั แต่รวมระยะเวลาควบคุมตวัทัง้หมดต้องไม่เกิน
กว่าสามสิบวนั เมื่อครบก าหนดแล้ว หากจะต้องควบคุมตัวต่อไป ให้ด าเนินการตาม
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจา้หน้าที่จดัท ารายงานเกี่ยวกบั
การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั ้นเสนอต่อศาลที่มีค าสัง่อนุญาตตามวรรคหนึ่ ง  
และจดัส าเนารายงานนัน้ไว ้ณ ทีท่ าการของพนักงานเจา้หน้าที ่เพื่อใหญ้าตขิองบุคคลนัน้
สามารถขอดรูายงานดงักล่าวไดต้ลอดระยะเวลาทีค่วบคุมตวับุคคลนัน้ไว ้

การรอ้งขออนุญาตต่อศาลตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบญัญัติเกี่ยวกบัวธิกีารขอ
ออกหมายอาญาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๓  สิ่งของหรอืวสัดุอุปกรณ์ที่ประกาศตามมาตรา ๑๑ (๙) หากเป็น
เครื่องมอืหรอืส่วนหนึ่งของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสื่อสาร นายกรฐัมนตรอีาจประกาศใหใ้ช้
มาตรการดงักล่าวทัว่ราชอาณาจกัรหรอืในพื้นที่อื่นซึ่งมไิด้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
เพิม่ขึน้ดว้ยกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๔  ขอ้ก าหนด ประกาศ และค าสัง่ตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ 
มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๕ เมื่อมีผลใช้บังคบัแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาดว้ย 

 

มาตรา ๑๕  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรอืผูม้อี านาจหน้าที่เช่นเดยีวกบัพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
และมอี านาจหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา  ทัง้นี้ ตามทีน่ายกรฐัมนตรปีระกาศก าหนด 

 

มาตรา ๑๖  ขอ้ก าหนด ประกาศ ค าสัง่ หรอืการกระท าตามพระราชก าหนดนี้ไม่อยู่
ในบงัคบัของกฎหมายว่าด้วยวธิปีฏิบตัิราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้
ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
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มาตรา ๑๗  พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ไม่ต้องรับผิดทัง้ทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย 
เนื่องจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการระงบัหรอืป้องกนัการกระท าผดิกฎหมาย หากเป็นการกระท า
ที่สุจรติ ไม่เลือกปฏิบตัิ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรอืไม่เกินกว่ากรณีจ าเป็น แต่ไม่ตดั
สทิธผิูไ้ดร้บัความเสยีหายทีจ่ะเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าดว้ย
ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่

 

มาตรา ๑๘  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสัง่ที่ออกตามมาตรา ๙ 
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรอืมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรอืปรบัไม่เกิน 
สีห่มื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๙  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พนัต ารวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชก าหนดฉบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมายว่าดว้ย
การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานแล้ว บทบญัญตัติ่าง ๆ 
ไม ่สามารถน ามาใช ้แก ้ไขสถานการณ์ที ่ม ผีลกระทบต่อความมัน่คงของรฐัที ่มี
หลากหลายรูปแบบให้ยุติลงได้โดยเรว็ รวมทัง้ไม่อาจน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากภัยพิบัติสาธารณะและการฟ้ืนฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับ 
ความเสยีหาย และเนื่องจากในปัจจุบนัมปัีญหาเกีย่วกบัความมัน่คงของรฐั ซึ่งมคีวามรา้ยแรง
มากยิง่ขึ้นจนอาจกระทบต่อเอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต และก่อให ้เก ิด  
ความไม่สงบเรยีบรอ้ยในประเทศ รวมทัง้ท าให้ประชาชนไดร้บัอนัตรายหรอืเดอืดรอ้นจนไม่อาจ
ใช้ชวีติอย่างเป็นปกติสุข และไม่อาจแก้ไขปัญหาด้วยการบรหิารราชการในรูปแบบปกติได ้
สมควรต้องก าหนดมาตรการในการบริหารราชการส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ 
เป็นพิเศษ เพื่อให้รฐัสามารถรกัษาความมัน่คงของรฐั ความปลอดภัย และการรกัษาสิทธ ิ
และเสรภีาพของประชาชนทัง้ปวงให้กลบัสู่สภาพปกตไิดโ้ดยเรว็ จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่ม ี
ความจ าเป็นรบีด่วนอนัมอิาจจะหลกีเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอนัที่จะรกัษาความปลอดภัย
ของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ และป้องปัดภยัพบิตัิสาธารณะ  จงึจ าเป็นต้อง
ตราพระราชก าหนดนี้ 
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๗๕ 

พระราชบญัญตั ิ

ใหบ้ าเหน็จในการปราบปรามผูก้ระท าความผดิ 

พุทธศกัราช ๒๔๘๙ 

   
 

อานันทมหดิล 

ตราไว ้ณ วนัที ่๘ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๙ 

เป็นปีที ่๑๓ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้บ าเหน็จแก่ผู้ปราบปรามผู้กระท าความผิดในบาง
ประการ 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้บ าเหน็จในการ
ปราบปรามผูก้ระท าความผดิ พุทธศกัราช ๒๔๘๙” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญตันิี้ให้ใชบ้งัคบัได้ตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคบัอื่นใดซึ่งมีข้อความ 
ขดัหรอืแยง้กบับทพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ ค าว่า 

“สนิบน” หมายความว่า เงนิตราทีจ่่ายใหแ้ก่ผูน้ าจบั 

“รางวัล” หมายความว่า เงินตราที่จ่ายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจับกุม
ผูก้ระท าความผดิ 

“ผูน้ าจบั” หมายความว่า บุคคลผูม้ใิช่พนักงานเจา้หน้าทีซ่ึ่งน าความมาแจง้ต่อ
พนักงานเจา้หน้าทีใ่หท้ าการจบักุมผูก้ระท าความผดิ 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๖๓/ตอนที ่๒๙/หน้า ๒๘๓/๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙ 
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๗๖ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
ซึ่งมีอ านาจหน้าที่จบักุมผู้กระท าความผิดตามความในประมวลกฎหมายวิธพีิจารณา
ความอาญา 

“ของกลาง” หมายความว่า ทรพัยซ์ึง่มไีวเ้ป็นความผดิหรอืไดม้าโดยกระท าผดิ 

 

มาตรา ๕  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัแก่ความผดิซึง่เกดิขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย 

(๑) การควบคุมเครื่องอุปโภคบรโิภคและของอื่น ๆ ในภาวะคบัขนั 

(๒) การศุลกากร 

(๓) การส ารวจและกกักนัขา้ว 

(๔) การป้องกนัการคา้ก าไรเกนิควร 

 

มาตรา ๖  ผูน้ าจบัมสีทิธไิดร้บัสนิบน และพนักงานเจา้หน้าทีซ่ึ่งจบักุมผูก้ระท าผดิ
มสีทิธไิดร้บัรางวลั 

 

มาตรา ๗  สนิบนและรางวลัใหจ้่ายจากเงนิทีไ่ดจ้ากการขายของกลางซึง่ศาลสัง่รบิ
เมื่อคดถีงึทีสุ่ดแลว้ 

ในกรณีที่ศาลมิได้สัง่รบิของกลางหรือของกลางที่ศาลสัง่รบินัน้ไม่อาจขายได ้ 
ใหจ้่ายจากเงนิค่าปรบัทีไ่ดช้ าระต่อศาล 

 

มาตรา ๘  ใหจ้่ายสนิบนรอ้ยละสามสบิของราคาของกลางหรอืค่าปรบั ให้จ่าย
รางวลัรอ้ยละสบิหา้ของราคาของกลางหรอืค่าปรบั๒ 

ในกรณีที่ไม่มผีูน้ าจบั ให้จ่ายรางวลัแก่พนักงานเจา้หน้าทีซ่ึ่งจบักุมผู้ท าผดิรอ้ยละ
ยีส่บิของราคาของกลางหรอืค่าปรบั 

 

 
๒ การที่ส านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรขอแก้ไขอตัราเงนิรางวลัจาก “รอ้ยละยีส่บิหา้” 

เป็น “รอ้ยละสบิหา้” โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษานัน้ ไม่มผีลทางกฎหมาย เนื่องจากมใิช่การแกไ้ข
ค าผดิที่เกิดจากความผดิพลาดในการพิมพ์ หากแต่เป็นสาระส าคญัของกฎหมาย การจ่ายเงนิรางวลั
ให้แก่ผู้จับกุมจึงต้องถืออัตรา “ร้อยละยี่สิบห้าของราคาของกลางหรือค่าปรับ” เช่นเดิม (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๓๔/๒๕๒๓) 

ของกลางที่อาจขายเพื่อเป็นค่าสนิบนและรางวลัตามพระราชบญัญัติให้บ าเหน็จในการ
ปราบปรามผูก้ระท าผดิฯ ต้องเป็นทรพัย์ที่มไีวเ้ป็นความผดิหรอืได้มาจากการกระท าความผดิ หากเป็น
เพียงทรพัย์ที่ใช้ในการกระท าความผิด ก็ไม่อาจน ามาค านวณราคาเพื่อให้บ าเหน็จได้ (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๕๒/๒๔๙๓) 
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๗๗ 

มาตรา ๙  ในการยื่นฟ้องผู้กระท าผดิซึ่งผู้น าจบัหรอืพนักงานเจา้หน้าที่มสีทิธิ 
จะไดร้บัเงนิสนิบนหรอืรางวลัตามพระราชบญัญตันิี้ ใหพ้นักงานอยัการรอ้งขอต่อศาลให้
จ่ายสนิบนหรอืรางวลั 

 

มาตรา ๑๐  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ท าการจบักุมตามค าแจ้งของผู้น าจับ 
โดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร มคีวามผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิ
หา้พนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๑  ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย ์และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ในส่วนที่
เกี่ยวกบักระทรวงนัน้ ๆ และใหม้อี านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตัิการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ปรดี ี พนมยงค ์

นายกรฐัมนตร ี
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๗๘ 

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี

ว่าดว้ยการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์ห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

เพื่อให้การส่งเสริมความสมานฉันท์และป้องกันความขัดแย้งที่จะน าไปสู่ 
ความรุนแรงตามนโยบายความมัน่คงแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้
มีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีจงึวาง
ระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการเสรมิสรา้ง
ความสมานฉนัทแ์ห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐” 

 

ขอ้ ๒๑  ระเบยีบนี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี้ 
“การเสรมิสรา้งความสมานฉันท์” หมายความว่า การด าเนินการใด ๆ ทีน่ าไปสู่

การป้องกันแก้ไขและจดัการกบัปัญหาข้อพิพาทและความขดัแย้งในด้านต่าง ๆ ทัง้ใน
ระดบับุคคลและที่สบืเนื่องจากกฎหมายและนโยบายสาธารณะ โดยรวมถึงการส่งเสรมิ
แนวทางในการป้องกนัแกไ้ขและจดัการกบัปัญหาขอ้พพิาทและความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิี
ในรูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการสร้ างสันติ
วัฒนธรรมให้ เกิดขึ้นภายใต้หลักการและแนวทางการมี ส่วนร่วม  สันติวิธีและ 
ความยุตธิรรมเชงิสมานฉนัท ์

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์
แห่งชาต ิ

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพเิศษ ๑๙๙ ง/หน้า ๑/๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
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๗๙ 

“เลข าธิก าร ” ห ม ายความว่ า  เลข าธิก ารคณ ะกรรม การเสริม สร้า ง 
ความสมานฉนัทแ์ห่งชาต ิ

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัท์
แห่งชาต ิ

“กระบวนการยุติธรรมทางเลือก” หมายความว่า กระบวนการจัดการกับปัญหา 
ข้อพิพาทและความขัดแย้งที่อาศัยบุคคลผู้เป็นกลางมาช่วยเหลือ ก ากับหรืออ านวย
กระบวนการเพื่อใหคู้่พพิาทไดเ้จรจาตกลงในปัญหาทีเ่กดิขึน้ร่วมกนัแทนการฟ้องรอ้งต่อศาล 

“ยุตธิรรมชุมชน” หมายความว่า ยุทธศาสตร์และยุทธวธิส่ีงเสรมิสนับสนุนหรอื
กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเขา้มามส่ีวนร่วมหรอืเป็นหุน้ส่วนกบัภาครฐัในการป้องกนั
แกไ้ขและจดัการกบัปัญหาขอ้พพิาทและความขดัแยง้ เยยีวยาความเสยีหายใหก้บัผูไ้ดร้บั
ผลกระทบและมส่ีวนร่วมในการสรา้งความเป็นธรรมใหเ้กดิขึน้ในชุมชน 

“ความยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์” หมายความว่า ปรชัญาในการอ านวยความยุตธิรรม
ที่ต้องการให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รบัผลกระทบจากปัญหาข้อพิพาทและ 
ความขดัแยง้ไดม้ส่ีวนร่วมในการแสวงหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน โดยท าให้ผูเ้สยีหาย 
มีโอกาสได้รบัการเยียวยา และผู้กระท าผิดมีโอกาสแก้ไขความผิดพลาดที่ตนเองได้
กระท า อนัมเีป้าหมายสุดทา้ยไปสู่การสรา้งความสมานฉนัทใ์นสงัคม 

“การสร้างสันติวัฒนธรรม” หมายความว่า แบบแผน ประเพณีหรือวิถีชีวิต 
ที่ปฏิเสธความรุนแรงทุกชนิด โดยเน้นความเอื้ออาทร ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ความคดิเชงิบวก การสานเสวนาหรอืหนัหน้ามาพูดคุยกนั และตระหนักถงึคุณค่าศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษยเ์พื่อใหเ้กดิความสมานฉนัท ์

 

ข้อ ๔  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรียกว่ า “คณะกรรมการเสริมสร้าง 
ความสมานฉันท์แห่งชาต”ิ เรยีกโดยย่อว่า “คสส.” ประกอบด้วย นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน
กรรมการ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรม เป็นรองประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการคลงั 
ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ปลดักระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ
ผู้อ านวยการรกัษาความมัน่คงภายใน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ อยัการสูงสุด เลขาธกิารส านักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดนิ เลขาธกิารส านักงานศาล
ยุติธรรม เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า นายกสภาทนายความ และผู้ทรงคุณวุฒอิีกไม่เกิน
แปดคน ซึ่งนายกรฐัมนตรีแต่งตัง้จากบุคคลที่มีบทบาทและมีความรู้ความเข้าใจหลักการ 
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๘๐ 

และแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขและจัดการกับปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาท 
ด้วยสันติวิธี การสร้างความสมานฉันท์ กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ความยุติธรรม 
เชงิสมานฉนัท ์การประชาเสวนา และธรรมาภบิาล เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และเลขาธิก ารอาจแต่งตัง้
ผูช้่วยเลขานุการไดต้ามความจ าเป็น 

 

ข้อ ๕  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งวาระคราวละสี่ปี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัแต่งตัง้อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระ
ตดิต่อกนั 

ในกรณีทีก่รรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ หรอืในกรณีทีม่ี
การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพิม่ขึน้ในระหว่างทีก่รรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่แต่งตัง้ไว้
แล้วยงัมวีาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งแทนหรอืเป็นกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒเิพิม่ขึน้อยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ได้
แต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

ในกรณีทีม่กีรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากต าแหน่งตามวาระ หากยงัมไิดแ้ต่งตัง้
กรรมการผูท้รงคุณวุฒขิึน้ใหม่ ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่  ทัง้นี้  
ตอ้งไม่เกนิหกสบิวนั 

 

ขอ้ ๖  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๕) นายกรฐัมนตรใีหอ้อก 

(๖) ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก 

 

ขอ้ ๗  การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทีม่อียู่จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
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๘๑ 

ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่
ในทีป่ระชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม 
หากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 

ขอ้ ๘  ใหค้ณะกรรมการมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรฐัมนตรีในการก าหนดนโยบาย 

และแนวทางการเสรมิสรา้งความสมานฉนัท ์

(๒) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรีให้มีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
หรอืมตคิณะรฐัมนตร ีเพื่อใหเ้อือ้ต่อการเสรมิสรา้งความสมานฉนัท ์

(๓) จดัท าแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
เสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

(๔) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน และงบประมาณ 
เพื่อเสรมิสรา้งความสมานฉนัทอ์ย่างต่อเน่ือง 

(๕) ส่งเสรมิใหม้กีระบวนการในการสรา้งสนัติวฒันธรรม กระบวนการยุตธิรรม
ทางเลือกภายใต้หลกัความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการอ านวยความยุตธิรรมภายใตห้ลกัยุตธิรรมชุมชนในสงัคมไทย 

(๖) ส่งเสริมให้มีการด าเนินการวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม  
และจดักิจกรรมในระดบัต่าง ๆ รวมทัง้ด าเนินการโครงการน าร่องหรอืโครงการทดลองใด ๆ 
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการเสรมิสรา้งความสมานฉนัท ์

(๗) ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการเสรมิสร้างความสมานฉันท ์
การมส่ีวนร่วมของประชาชน และการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสนัตวิธิ ี

(๘) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนงานของส านักงาน 

(๙) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อด าเนินการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

(๑๐) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรฐั  
หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งมาสอบถามขอ้เท็จจรงิ รวมทัง้เรยีกเอกสารจากหน่วยงานของรฐั
หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมาเพื่อประกอบการพจิารณา 

(๑๑) สรุปรายงานสถานการณ์และการด าเนินงานเสนอต่อคณะรฐัมนตรี
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
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๘๒ 

(๑๒) ปฏิบตัิการเกี่ยวกบัการเสรมิสรา้งความสมานฉันท์ ตามที่คณะรฐัมนตรี
หรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

ข้อ ๙  การประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน ให้น าข้อ ๗  
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๑๐  ให้มีส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาต ิ
เป็นหน่วยงานภายในส านักงานปลดักระทรวงยุตธิรรม 

ให้ส านักงานมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส านักงาน 
และรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานของส านักงานขึน้ตรงต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรม 

ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรมแต่งตัง้เลขาธกิารจากขา้ราชการกระทรวงยุตธิรรม 

 

ขอ้ ๑๑  ใหส้ านักงานมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รบัผดิชอบในงานธุรการ งานวชิาการ งานการประชุม งานประชาสมัพนัธ ์

และงานเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 

(๒) ติดตามสถานการณ์ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 

(๓) ประสานงานกบัองคก์รและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๔) ปฏบิตังิานหรอืด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

 

ข้อ ๑๒  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เพื่ อประโยชน์ในการบริหารงาน 
ของส านักงาน นายกรัฐมนตรีอาจมีค าสัง่ให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ พนักงานหรอืลูกจา้งของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐั ไปช่วยปฏบิตังิาน
เป็นเจา้หน้าทีข่องส านักงานได ้โดยถอืว่าเป็นการปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานตามปกต ิ 
โดยจะใหไ้ปช่วยปฏบิตังิานเตม็เวลา บางเวลาหรอืนอกเวลากไ็ด ้

 

ข้อ ๑๓  ให้ส านักงานจัดหาพนักงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
เพื่อปฏบิตังิานในส านักงาน 

 

ข้อ ๑๔  ให้หน่วยงานของรฐั เจ้าหน้าที่ของรฐัและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ใหค้วามร่วมมอืและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการและส านักงาน 

 

ขอ้ ๑๕  ใหส้ านักงบประมาณจดัสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการตามระเบยีบนี้
ตามความจ าเป็น 
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๘๓ 

ขอ้ ๑๖  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามระเบยีบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พลเอก สุรยุทธ ์ จุลานนท ์

นายกรฐัมนตร ี

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สถานการณ์ฉุกเฉินและภาวะคบัขนั 

 

  

 

 

๘๔ 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี

ว่าดว้ยกองทุนสนับสนุนการใหค้วามช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

สบืเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรจัดตัง้กองทุนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
สนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้เพื่อใหก้ารด าเนินการให้ความช่วยเหลอืเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีจงึวาง
ระเบยีบไวด้งัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุน
สนับสนุนการให้ความช่วยเหลอืผู้ไดร้บัผลกระทบสบืเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 

ขอ้ ๒๑  ระเบยีบนี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ

ผลกระทบสบืเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

“ผู้ได้รบัผลกระทบ” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคลทัง้ภาครฐั และ
ภาคเอกชนที่ได้รบัผลกระทบสบืเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ตัง้แต่วนัที ่๔ มกราคม ๒๕๔๗ ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

“จงัหวดัชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จงัหวัดนราธิวาส จงัหวัดปัตตานี 
จงัหวดัยะลา และจงัหวดัอื่นหรอืบางพื้นที่ของจงัหวัดอื่นในภาคใต้ตามที่คณะรฐัมนตรี
ก าหนด 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพเิศษ ๑๕๘ ง/หน้า ๑/๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
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๘๕ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบรหิารกองทุนสนับสนุนการให้
ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่ องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

 

ข้อ ๔  ให้จดัตัง้กองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ขึ้นในส านักงานปลดั
ส านักนายกรฐัมนตร ีโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

 

ขอ้ ๕  กองทุนประกอบดว้ยเงนิหรอืทรพัย์สนิทีม่ผีูม้อบใหเ้พื่อใชจ้่ายในกจิการ
ของกองทุนรวมทัง้ดอกผลทีเ่กดิจากเงนิหรอืทรพัยส์นิดงักล่าว 

 

ขอ้ ๖  เงนิหรอืทรพัย์สนิของกองทุนจะน าไปใช้จ่ายได้แต่เฉพาะการให้ความ
ช่วยเหลอืเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบเพื่อด ารงชพี การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การศกึษาบุตร 
และการฟ้ืนฟูสภาพความเป็นอยู่ใหด้ขี ึน้ การรกัษาความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิ และ
การด าเนินการอื่นใดในการจดัให้มสีาธารณประโยชน์ที่จ าเป็น รวมทัง้การด าเนินการอื่น ๆ 
ตามวตัถุประสงคข์องกองทุน และตามมตคิณะกรรมการในขอ้ ๙ (๒) 

 

ขอ้ ๗  ให้มคีณะกรรมการบรหิารกองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลอืผู้ได้รบั
ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 
นายกรฐัมนตร ีหรอืผู้ที่นายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการ 
นโยบายและอ านวยการการเยยีวยาผู้ได้รบัผลกระทบสบืเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นรองประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ปลดักระทรวงยุติธรรม อยัการสูงสุด ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ อธิบดีกรมการปกครอง ผู้อ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค ๔ 
ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธาน
กรรมการแต่งตัง้จากภาคเอกชนจ านวนหนึ่ง เป็นกรรมการ ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
เป็นกรรมการและเลขานุการ ผูต้รวจราชการส านักนายกรฐัมนตรทีี่ปลดัส านักนายกรฐัมนตรี
มอบหมาย ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร และผู้อ านวยการกองคลงั ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีเป็นกรรมการ
และผูช้่วยเลขานุการ 
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๘๖ 

ขอ้ ๘  ใหค้ณะกรรมการมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) อนุมตักิารจ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิของกองทุนเพื่อช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

(๒) ควบคุมดแูลการรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคใหก้องทุน 

(๓) ควบคุม เร่งรดั และประสานงานการใหค้วามช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบกบั
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ได้รบัผลกระทบได้รบัการช่วยเหลอือย่างรวดเร็วและทัว่ถึง 
รวมทัง้ไม่ซ ้าซอ้นกนั 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ได้รับ
ผลกระทบ การรบัมอบเงนิและทรพัยส์นิ และการช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุม ดูแลรกัษาและการเบิกจ่ายเงินหรือ
ทรพัยส์นิของกองทุน 

(๖) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

(๗) ด าเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุน 

 

ขอ้ ๙  การจ่ายเงนิกองทุนใหจ้่ายไดต้ามมตขิองคณะกรรมการดงัต่อไปนี้ 
(๑) เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องกองทุนตามขอ้ ๔ และขอ้ ๖ 

(๒) เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของกองทุน 

 

ขอ้ ๑๐  ใหส้ านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรีดูแลรกัษาเงนิและทรพัย์สนิของ
กองทุนตลอดจนควบคุมและเบิกจ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิของกองทุนใหเ้ป็นไปตามมตขิอง
คณะกรรมการ 

 

ขอ้ ๑๑  ให้ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรเีปิดบญัชเีงนิฝากกับธนาคาร 
ที่เป็นรฐัวิสาหกิจโดยใช้ชื่อว่า “บัญชีกองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รบั
ผลกระทบสบืเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้” เพื่อฝากเงนิ
ของกองทุน 

การด าเนินการเกี่ยวกบัการรบัเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ การน าส่งเงนิ การเบกิเงนิ 
การจ่ายเงนิ และการพสัดุของกองทุน ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบของทางราชการโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๒  ระเบียบนี้ให้เป็นอนัยกเลิกเมื่อคณะกรรมการมมีติให้ยกเลกิกองทุน 
และเมื่อยกเลกิกองทุนแลว้ ใหน้ าเงนิกองทุนทีย่งัเหลอือยู่ส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 
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๘๗ 

ข้อ ๑๓  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 
และสัง่การไดต้ามสมควรภายในวตัถุประสงคข์องกองทุน 

 

ขอ้ ๑๔  ใหป้ลดัส านักนายกรฐัมนตรเีป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พลเอก สุรยุทธ ์ จุลานนท ์

นายกรฐัมนตร ี
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๘๘ 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี

ว่าดว้ยบ าเหน็จความชอบส าหรบัเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึ่งตอ้งปฏบิตังิานในภาวะไม่ปกต ิสมควรใหม้รีะเบยีบว่าดว้ย
บ าเหน็จความชอบส าหรบัเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นกรณีพเิศษ
แตกต่างจากกรณีปกต ิ

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
แผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีจงึวางระเบยีบไว ้ดงันี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ
ส าหรบัเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 

ขอ้ ๒๑  ระเบยีบนี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  บรรดาบ าเหน็จความชอบส าหรบัเจา้หน้าที่ผูป้ฏบิตัิงาน ให้เป็นไปตาม 
ทีก่ าหนดในระเบยีบนี้ แต่ในกรณีทีร่ะเบยีบนี้ไม่ไดก้ าหนดไวห้รอืในกรณีทีม่กีฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรฐัมนตรีอื่นใดก าหนดไว้เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมากกว่าที่ก าหนดในระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัหรอืมตคิณะรฐัมนตรวี่าดว้ยการนัน้ 

 

ขอ้ ๔  ใหป้ลดัส านักนายกรฐัมนตรเีป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี้ 
 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพเิศษ ๑๐๖ ง/หน้า ๑/๒๙ สงิหาคม ๒๕๕๐ 
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๘๙ 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๕  ในระเบยีบนี้ 
“เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 

ของหน่วยงานของรฐั ก านัน ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัรก านัน ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 
สมาช ิกกองอาสาร ักษาด ินแดน และอาสาสม ัครทหารพราน ซึ ่ง ได ้ร ับค าสั ง่ 
จากทางราชการใหป้ฏบิตังิานในหน้าทีป่ระจ าในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยงานอื่นของรฐัทุกประเภท 

“จงัหวดัชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จงัหวัดนราธิวาส จงัหวัดปัตตานี 
จงัหวดัยะลา จังหวดัสตูล จงัหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย 
อ าเภอนาทวี และอ าเภอจะนะ และท้องที่อื่นที่คณะรฐัมนตรีก าหนดให้เป็นจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

“บ าเหน็จความชอบ” หมายความว่า เงนิค่าตอบแทนพเิศษ การเลื่อนเงนิเดอืนกรณี
พิเศษนอกเหนือโควตาปกติ  การประกันชีวิต ทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน  
เงนิช่วยเหลอืตามที ่ก.บ.จ.ต. พจิารณาเหน็สมควร การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 
การขอพระราชทานเหรยีญราชการชายแดน การยกย่องเชดิชูเกยีรตยิิง่ การแต่งตัง้เจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน การจัดสรรโควตาพิเศษส าหรบัการคัดเลือกเข้ารบัการศึกษาหรือฝึกอบรม
หลกัสูตรที่หน่วยงานของรฐัเป็นผู้จดัหรือร่วมจดัสิทธิลาพักผ่อน และการสงเคราะห์และ
ช่วยเหลอืแก่ทายาท 

“ทายาท” หมายความว่า คู่สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมาย บุตรและบุตรบุญธรรม 
ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

 

ขอ้ ๖  ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ่ง เรยีกว่า “คณะกรรมการพจิารณาบ าเหน็จ
ความชอบส าหรบัเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” เรียกโดยย่อว่า 
“ก.บ.จ.ต.” ประกอบดว้ย 

(๑) ปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี  ประธานกรรมการ 

(๒) ปลดักระทรวงกลาโหม  รองประธานกรรมการ 

(๓) ปลดักระทรวงมหาดไทย  รองประธานกรรมการ 

(๔) ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม  กรรมการ 
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๙๐ 

(๕) ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั  กรรมการ 

(๖) ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรรมการ 

(๗) ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย  กรรมการ 

(๘) ผูแ้ทนกระทรวงศกึษาธกิาร  กรรมการ 

(๙) ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข  กรรมการ 

(๑๐) ผูแ้ทนส านักงบประมาณ  กรรมการ 

(๑๑) ผูแ้ทนส านักงาน ก.พ.  กรรมการ 

(๑๒) ผูแ้ทนส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ กรรมการ 

(๑๓) ผูแ้ทนกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่  กรรมการ 

(๑๔) ผูแ้ทนส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ กรรมการ 

(๑๕) ผูแ้ทนกองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายใน  กรรมการ 

(๑๖) ผูแ้ทนกองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายใน ภาค ๔  กรรมการ 

(๑๗) ผูแ้ทนศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ กรรมการ 

(๑๘) ผูแ้ทนกองบญัชาการผสมพลเรอืน ต ารวจ ทหาร  กรรมการ 

(๑๙) ผูแ้ทนต ารวจภธูร ภาค ๙  กรรมการ 

(๒๐) ผูอ้ านวยการส านักอาลกัษณ์และเครื่องราชอสิรยิาภรณ์  กรรมการ 

ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี

(๒๑) ผูอ้ านวยการส านักกฎหมายและระเบยีบกลาง  กรรมการ 

ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี และเลขานุการ 

ให้ประธานกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้ข้าราชการสังกัดส านักงานปลดัส านัก
นายกรัฐมนตรี และศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เกินสองคน  
เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 

ขอ้ ๗  ให ้ก.บ.จ.ต. มอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 
(๑) พิจารณาเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติกา ร 

ใหบ้ าเหน็จความชอบตามระเบยีบนี้ 
(๒) พจิารณาอนุมตักิารให้บ าเหน็จความชอบ หรอืพจิารณาให้ความเห็นชอบ

การด าเนินการตามระเบยีบนี้ 
(๓) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานของ ก.บ.จ.ต.  

ไดต้ามความเหมาะสม 
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๙๑ 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอรับบ าเหน็จความชอบเพื่อให้
หน่วยงานของรฐัปฏบิตั ิ

(๕) ตดิต่อประสานงานกบัส่วนราชการ หน่วยงานอื่นใดของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอื
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามระเบยีบนี้ 

(๖) ก ากับดูแล ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าแก่ผู้รกัษาการในการรกัษาการ 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 

(๗) ตคีวามและวนิิจฉยัปัญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี้ 
 

ขอ้ ๘  การประชุมของ ก.บ.จ.ต. ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติห น้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม 
หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงัคบักับการประชุม 
ของคณะอนุกรรมการซึง่ ก.บ.จ.ต. แต่งตัง้ตามขอ้ ๗ (๓) โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๙  ให้กรรมการ ก.บ.จ.ต. และอนุกรรมการที่ ก.บ.จ.ต. แต่งตัง้ตามระเบียบนี้  
มสีทิธไิดร้บัเบีย้ประชุมตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยเบีย้ประชุมกรรมการ 

 

หมวด ๒ 

บ าเหน็จความชอบทีเ่ป็นตวัเงนิ 

   
 

ขอ้ ๑๐  บ าเหน็จความชอบทีเ่ป็นตวัเงนิ หรอือาจค านวณเป็นเงนิได ้ไดแ้ก่ 
(๑) เงนิค่าตอบแทนพเิศษ 

(๒) การเลื่อนเงนิเดอืนกรณีพเิศษนอกเหนือโควตาปกต ิ

(๓) การประกนัชวีติ 

(๔) ทุนการศกึษา ฝึกอบรม หรอืดงูาน 

(๕) เงนิช่วยเหลอืตามที ่ก.บ.จ.ต. พจิารณาเหน็สมควร 
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๙๒ 

ข้อ ๑๑  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามที่
คณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

ขอ้ ๑๒  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิได้รบัการเลื่อนเงนิเดือนกรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตาปกตติามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

ข้อ ๑๓  ให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดให้ม ี
การประกนัชวีติใหแ้ก่เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน เพื่อใหไ้ดร้บัค่าสนิไหมทดแทนกรณีเสยีชวีติ
หรือได้รบับาดเจ็บทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

ข้อ ๑๔  ให้ ก.บ.จ.ต. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รบั
ทุนการศึกษาฝึกอบรม หรือดูงาน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกต ิ

 

ขอ้ ๑๕  ให้ ก.บ.จ.ต. ก าหนดเงนิช่วยเหลอืให้แก่เจา้หน้าทีผู่้ปฏิบตังิานตามที่
เหน็สมควรแลว้น าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอนุมตั ิ

 

หมวด ๓ 

บ าเหน็จความชอบทีม่ใิช่เป็นตวัเงนิ 

   
 

ขอ้ ๑๖  บ าเหน็จความชอบทีม่ใิช่เป็นตวัเงนิ ไดแ้ก่ 
(๑) การขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

(๒) การขอพระราชทานเหรยีญราชการชายแดน 

(๓) การยกย่องเชดิชเูกยีรตยิิง่ 

(๔) การแต่งตัง้เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 

(๕) การจดัสรรโควตาพเิศษส าหรบัการคดัเลอืกเขา้รบัการศกึษา หรอืฝึกอบรม
หลกัสตูรทีห่น่วยงานของรฐัเป็นผูจ้ดัหรอืร่วมจดั 

(๖) สทิธลิาพกัผ่อน 

(๗) การสงเคราะหแ์ละช่วยเหลอืแก่ทายาท 
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๙๓ 

ข้อ ๑๗๒  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานได้รบัการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์เป็นกรณีพเิศษ ดงันี้ 

(๑) กรณีเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานเป็นผูม้ผีลงานดเีด่นและมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ก าหนดในระเบยีบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นที่
เชดิชูยิง่ชา้งเผอืก และเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัมเีกียรติยศยิง่มงกุฎไทย ให้พจิารณาเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีเ่ชดิชูยิง่ชา้งเผอืก หรอืเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทยแก่เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานนัน้เป็นกรณีพเิศษ โดยใหล้ดระยะเวลา
การเสนอขอพระราชทานลงจากหลกัเกณฑป์กตไิม่เกนิสองปี 

(๒) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่ได้กระท าความดีความชอบที่มิได้ 
เป็นผลงานตามปกติที่ต้องกระท าในหน้าที่  หรือมิได้เป็นผู้ซึ่งมีผลงานและคุณสมบัต ิ
ตามหลกัเกณฑ์ทีจ่ะไดร้บัการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีเ่ชดิชู
ยิง่ชา้งเผอืก หรอืเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกุฎไทย ใหพ้จิารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นที่สรรเสรญิยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่เจ้าหน้าที่
ผูป้ฏบิตังิานนัน้เป็นกรณีพเิศษ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎหมาย
และระเบยีบว่าดว้ยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรก
คุณาภรณ์ 

(๓) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่ องมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และมิได้เกิดจากสาเหตุส่วนตวัหรอื
ความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานนั ้นเอง ใหพ้จิารณาเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นที่เชดิชูยิง่ชา้งเผอืก เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
อนัมเีกยีรติยศยิง่มงกุฎไทยหรอืเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์
แก่เจา้หน้าที่ผูป้ฏบิตังิานนัน้ในชัน้สูงขึ้นจากเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ทีไ่ดร้บัพระราชทาน
มาแล้วเป็นกรณีพเิศษไดไ้ม่เกนิสองชัน้ และถา้ยงัต ่ากว่าชัน้เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยหรอื
ชัน้เบญจมดเิรกคุณาภรณ์ กใ็หพ้จิารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชัน้
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย หรอืชัน้เบญจมดเิรกคุณาภรณ์ แลว้แต่กรณี 

(๔) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตาม (๓) เป็นผู้ไม่เคยได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์มาก่อน ให้พจิารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

 
๒ ขอ้ ๑๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรบั

เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๙๔ 

ในชัน้เริม่ตน้ตามต าแหน่ง ระดบั หรอืชัน้ยศขณะทีผู่น้ัน้ปฏบิตังิานอนัเป็นเหตุใหเ้สยีชวีติ
หรอืทุพพลภาพหรอืนับจากชัน้เริม่ต้นอีกไม่เกินหนึ่งชัน้แต่ไม่ต ่ากว่าชัน้เบญจมาภรณ์
มงกุฎไทย หรือให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสรญิยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ ในชัน้เบญจมดเิรกคุณาภรณ์ แลว้แต่กรณี 

การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบตัิงานตาม (๓) และ (๔) ให้ค านึงถึงสถานะของผู้นัน้ในขณะที่ได้กระท าความดี
ความชอบ พฤตกิารณ์และผลการปฏบิตังิานดว้ย 

การด าเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้หน่วยงานของรฐัต้นสงักัดของ
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเสนอ ก.บ.จ.ต. พจิารณาก่อนส่งเรื่องให้
ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีพิจารณาด าเนินการ เว้นแต่กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน
เสียชีวิต ให้หน่วยงานดังกล่าวส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ด าเนินการ แลว้รายงานผลการด าเนินการของส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรใีห ้ก.บ.จ.ต. 
ทราบต่อไป 

 

ขอ้ ๑๘  ให้เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานเป็นบุคคลผู้อยู่ในหลกัเกณฑ์และคุณสมบตัิ 
ที่จะได้รบัการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรยีญราชการชายแดนตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน สิทธิของผู้ได้รบัพระราชทาน และการเรียกเหรยีญและบตัรเหรียญราชการ
ชายแดนคนื 

 

ขอ้ ๑๙  การใหบ้ าเหน็จความชอบอาจกระท าไดด้ว้ยการประกาศยกย่องเชดิชู
เกียรติยิ่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือท าคุณประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาตเิป็นอย่างยิง่ 

การประกาศยกย่องเชิดชู เกียรติยิ่งตามวรรคหนึ่ ง ให้นายกรัฐมนตร ี
เป็นผูป้ระกาศ โดยการออกเกยีรตบิตัร และจะใหม้เีขม็ หรอืโล่ยกย่องเชดิชูเกยีรตยิิง่ดว้ย
กไ็ด ้ตามที ่ก.บ.จ.ต. ก าหนด 

 

ขอ้ ๒๐  ใหห้น่วยงานของรฐันับระยะเวลาทีเ่จา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานไดป้ฏบิตังิาน
ในหน้าทีป่ระจ าในจงัหวดัชายแดนภาคใต้เป็นทวคีูณ ส าหรบัใชใ้นการค านวณระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งหรอืเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตัง้ เพื่อประโยชน์ในการ
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งสงูขึน้ ตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีอ่งคก์รกลางบรหิารงานบุคคล
แต่ละประเภทก าหนด 
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๙๕ 

ข้อ ๒๑  ให้หน่วยงานของรฐัสนับสนุนและส่งเสรมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน 
มโีอกาสกา้วหน้าในต าแหน่ง เพื่อจงูใจมใิหข้อยา้ยออกนอกพืน้ที ่

 

ขอ้ ๒๒  ให้หน่วยงานของรฐัที่เป็นผู้จดัหรอืร่วมจดัหลกัสูตรการศึกษา หรือ
ฝึกอบรมพิจารณาจดัสรรโควตาพิเศษให้แก่ ก.บ.จ.ต เพื่อพิจารณาคดัเลือกเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที ่ก.บ.จ.ต ก าหนด 

 

ขอ้ ๒๓  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานซึ่งได้ปฏิบตัิงานในหน้าที่ประจ าในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามเดือน มีสิทธิลาพกัผ่อนประจ าปีในปีหนึ่ง 
ไดเ้พิม่ขึน้อกีสบิวนัท าการ ถ้าในปีใด เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตัิงานผูใ้ดมไิดล้าพกัผ่อนประจ าปี 
หรอืลาพักผ่อนประจ าปีแล้วแต่ไม่ครบยี่สิบวนัท าการ ให้สะสมวนัที่ยงัมิได้ลาในปีนัน้
รวมเขา้กบัปีต่อ ๆ ไปได ้แต่วนัลาพกัผ่อนสะสมรวมกบัวนัลาพกัผ่อนในปีปัจจุบนัจะตอ้ง
ไม่เกนิสีส่บิวนัท าการ 

มใิหน้ าความในวรรคหนึ่งมาใชบ้งัคบักบัหน่วยงานของรฐัทีม่ไิดก้ าหนดใหม้สีทิธิ
ลาพกัผ่อน 

 

ข้อ  ๒๔   ให้ ห น่ วย งานของรัฐต้ น สังกัด ของเจ้ าห น้ าที่ ผู้ ป ฏิบัติ งาน 
ใหก้ารสงเคราะห์และช่วยเหลอืแก่ทายาทของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานทีเ่สยีชวีติหรอืไดร้บั
บาดเจบ็ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ราชการได ้และถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการ
หรือออกจากงาน อันเนื่ องมาจากการสู้รบ ต่อสู้ปราบปราม หรือถูกประทุษร้าย 
จากสถานการณ์ความไม่สงบ และมไิดเ้กดิจากสาเหตุส่วนตวัหรอืความประมาทเลนิเล่อ
อย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั ้นเอง โดยให้พิจารณาบรรจุทายาทของ
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานเขา้ท างานตามขอ้ ๒๕ ไดค้รอบครวัละหนึ่งคน 

 

ขอ้ ๒๕  ใหห้น่วยงานของรฐัต้นสงักดัของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานทีเ่สยีชวีติ หรอื
ไดร้บับาดเจบ็ทุพพลภาพตามขอ้ ๒๔ ซึง่มทีายาทอยู่ในวยัท างาน ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือสอบถามทายาทว่า ประสงค์จะขอบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรอืไม่ โดยให้ทายาทซึ่งมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัว่าด้วย
การนัน้ และมีความพร้อมรบัการบรรจุเข้ารบัราชการแจ้งความประสงค์ ภายในหกเดือน 
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากหน่วยงานของรฐัตน้สงักดั 

(๒) กรณีทีท่ายาทประสงค์จะขอบรรจุเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานของรฐั
ต้นสงักัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ให้พิจารณาบรรจุทายาทในโอกาสแรกที่สามารถ
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๙๖ 

ด าเนินการได้ โดยการบรรจุทายาทดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการเลือกสรร 
ตามแนวทางทีห่น่วยงานของรฐัดงักล่าวเหน็สมควร เพื่อใหไ้ดผู้ท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ 
และคุณลกัษณะทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัต าแหน่ง 

(๓) กรณีที่ทายาทประสงค์จะขอบรรจุเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานของรฐัอื่น 
หรอืมไิดร้ะบุหน่วยงาน หรอืระบุเป็นหน่วยงานเอกชน ใหห้น่วยงานของรฐัตน้สงักดัของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเรื่องให้ส านักงาน ก.พ. เพื่อประสานงานให้ความช่วยเหลือ
ต่อไป 

(๔) หน่วยงานใดไดบ้รรจุทายาทตามความประสงคข์องทายาทแล้ว ใหร้ายงาน
ใหส้ านักงาน ก.พ. ทราบเพื่อเป็นขอ้มลูกลาง 

 

ขอ้ ๒๖  การด าเนินการบรรจุทายาทเป็นขา้ราชการทหารหรอืขา้ราชการต ารวจ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ และหลกัเกณฑ์ว่าดว้ยการนัน้ 

 

ขอ้ ๒๗  ใหห้น่วยงานของรฐัพจิารณาจดัสรรโควตาพเิศษส าหรบัรบัทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานที่เสียชีวติหรอืได้รบับาดเจ็บทุพพลภาพตามข้อ ๒๔ เขา้ศึกษา 
ในสถาบนัการศกึษาของรฐัทุกระดบัจนถงึระดบัปรญิญาตร ีตามความเหมาะสม 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ้ ๒๘  สทิธแิละประโยชน์เกี่ยวกบับ าเหน็จความชอบที่ก าหนดในระเบยีบนี้ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับหรือมีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่
ผูป้ฏบิตังิานนัน้ยงัคงไดร้บัสทิธแิละประโยชน์นัน้ต่อไป และในกรณีทีส่ทิธแิละประโยชน์
นัน้แตกต่างกบัสทิธแิละประโยชน์ตามทีก่ าหนดในระเบยีบนี้ ให ้ก.บ.จ.ต. พจิารณาและ
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรฐัมนตรี หรือพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ หรือ
พจิารณาวางแนวทางปฏบิตั ิแลว้แต่กรณี เพื่อใหเ้จา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานนัน้ไดร้บัสทิธแิละ
ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พลเอก สุรยุทธ ์ จุลานนท ์

นายกรฐัมนตร ี
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๙๗ 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยบ าเหน็จความชอบส าหรบัเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๓ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป  

 
 

 
๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพเิศษ ๑๑๗ ง/หน้า ๑/๑๘ สงิหาคม ๒๕๕๒ 
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๙๘ 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี

ว่าดว้ยระบบบรหิารจดัการเพื่อเสรมิสรา้งสนัตสุิขในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

โดยที่สถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และความมัน่คงของประเทศ จงึจ าเป็นต้องบูรณาการ 
การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา และพฒันาในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตใ้นทุกรปูแบบ
ใหเ้ป็นระบบ มเีอกภาพและประสทิธภิาพ อนัจะส่งผลใหเ้กดิการพฒันา และแกไ้ขปัญหา
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี 
จงึวางระเบยีบไวด้งัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบียบนี้เรยีกว่า “ระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยระบบบรหิาร
จดัการเพื่อเสรมิสรา้งสนัตสุิขในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

ขอ้ ๒๑  ระเบยีบนี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรีใด  
ทีก่ าหนดไวแ้ลว้ในระเบยีบนี้ หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“จงัหวดัชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จงัหวดันราธิวาส จงัหวดั ปัตตานี 

จงัหวดัยะลา จงัหวดัสตูล จงัหวดัสงขลาเฉพาะอ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอนาทว ี
และอ าเภอจะนะ และจงัหวดัอื่นหรอืบางพืน้ทีใ่นจงัหวดัอื่น ตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงานอื่นของรฐั แต่ไม่รวมถงึศาล และองคก์รอสิระ
ตามรฐัธรรมนูญ 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพเิศษ ๒๑ ง/หน้า ๒/๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ 
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๙๙ 

“กพต.” หมายความว่า คณะกรรมการเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ตามค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรีที่ ๒๒๙/๒๕๕๐ ลงวนัที่ ๑๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

“กอ.รมน.” หมายความว่า กองอ านวยการรกัษา 

 ตามค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรทีี่ ๒๐๕/๒๕๔๙ ลงวนัที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

“กอ.รมน. ภาค ๔” หมายความว่า กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค ๔ 
ตามค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรทีี ่๒๐๕/๒๕๔๙ ลงวนัที ่๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิ 

“พตท.” หมายความว่า กองบญัชาการผสมพลเรอืน ต ารวจ ทหาร ตามค าสัง่ส านัก
นายกรฐัมนตรทีี ่๒๐๗/๒๕๔๙ ลงวนัที ่๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

“ศอ.บต.” หมายความว่า ศูนย์อ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตามค าสัง่
ส านักนายกรฐัมนตรทีี ่๒๐๗/๒๕๔๙ ลงวนัที ่๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 

ขอ้ ๕  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามระเบยีบนี้ 
 

หมวด ๑ 

การบรหิารจดัการเพื่อเสรมิสรา้งสนัตสุิขในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
   

 

ข้อ ๖  ให้ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติเสนอแนะต่อสภาความมัน่คง
แห่งชาติ ในการจดัท านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้
หน่วยงานของรฐัใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการปฏบิตัอิย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้
สภาความมัน่คงแห่งชาตพิจิารณาทบทวนและปรบัปรุงนโยบายทุกรอบระยะเวลาหา้ปี 

ในการก าหนดนโยบายเสรมิสรา้งสนัตสุิขในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตามวรรคหนึ่ง 
ให้มีสาระส าคัญครอบคลุมทัง้ด้านความมัน่คงและด้านการพัฒนา  ทัง้นี้ ให้ค านึงถึง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ได้นโยบายที่มาจากความต้องการ และ
สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของประชาชน และแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั 

 

ขอ้ ๗  ให้ กอ.รมน. จดัท ายุทธศาสตร์ เพื่อรองรบันโยบายเสรมิสรา้งสนัติสุข  
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพื่อก าหนดทศิทางการปฏบิตังิานทีค่รอบคลุมทัง้ดา้นความมัน่คง 
และดา้นการพฒันา 
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๑๐๐ 

ข้อ ๘  ให้มีแผนพัฒนา และแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพื่อแปลง
นโยบาย และยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีหน่วยงานด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให ้ศอ.บต. จดัท า และบูรณาการแผนงาน และโครงการในดา้นการพฒันา 

(๒) ให ้พตท. จดัท า และบูรณาการแผนงาน และโครงการในดา้นความมัน่คง 

(๓) ให้หน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งจดัท าแผนงาน และโครงการภายใต้กรอบ
นโยบาย และยุทธศาสตรเ์ฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน 

ทัง้นี้ ให้ กอ.รมน. ภาค ๔ เป็นหน่วยงานที่รบัผิดชอบส่งเสรมิและสนับสนุน
การบูรณาการแผนงาน และโครงการตามวรรคหนึ่ง รวมทัง้จดัท าค าของบประมาณเสนอ 
กอ.รมน. 

 

หมวด ๒ 

การบรหิารจดัการเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

   
 

ขอ้ ๙  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายเสรมิสร้างสนัติสุข 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ให้ กพต. เสนอกรอบแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการพัฒนาต่อคณะรฐัมนตรี เพื่อพิจารณา 
ใหค้วามเหน็ชอบ 

กรอบแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ตามวรรคหนึ่ง ใหม้สีาระส าคญัครอบคลุมในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การศกึษา 
สาธารณสุข ทรพัยากร เทคโนโลยี การต่างประเทศ การปฏิบ ัติการเช ิงจิตวิทยา 
การบรหิารจดัการ และดา้นอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

ขอ้ ๑๐  เมื่อคณะรฐัมนตรพีจิารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรฐั 
ที่เกี่ยวขอ้งจดัท าแผนพฒันาเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรบั
กรอบแนวทางการพฒันาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยให้มี
รายละเอยีดทีช่ดัเจนเกีย่วกบัเป้าหมาย ขัน้ตอนวธิกีารในการด าเนินงาน และงบประมาณ 
รวมทัง้การบูรณาการแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรฐัใหส้อดคล้องกนั 
แลว้ใหน้ าเสนอต่อ กพต. เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
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๑๐๑ 

ขอ้ ๑๑  เมื่อ กพต. ใหค้วามเหน็ชอบแผนงานหรอืโครงการใดตามขอ้ ๑๐ แล้ว 
ใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่ป็นเจา้ของแผนงานหรอืโครงการนัน้ใชเ้ป็นกรอบหลกัในการจดัท า
ค าเสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และให้ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยไม่ชกัชา้ 

 

ขอ้ ๑๒  ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรอืมคีวามจ าเป็นเร่งด่วน และในขณะนัน้ 
ยงัไม่มีแผนงานโครงการ หรืองบประมาณรองรบักรณีดังกล่าว ให้หน่วยงานของรฐั 
ทีเ่กี่ยวขอ้งพจิารณาจดัท าแผนงานหรอืโครงการเร่งด่วนเฉพาะกิจ เสนอนายกรฐัมนตรี
เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 

ขอ้ ๑๓  นอกจากอ านาจและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ี
ที ่๒๒๙/๒๕๕๐ ลงวนัที ่๑๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ รวมทัง้อ านาจหน้าที่
ตามขอ้ ๙ และขอ้ ๑๐ แล้ว ให ้กพต. มอี านาจและหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง การติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และกรอบแนวทางการพฒันาเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
รวมทัง้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีค่ณะรฐัมนตร ีหรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมาย 

ให ้ศอ.บต. เป็นส านักงานเลขานุการ กพต. ท าหน้าทีส่นับสนุน การด าเนินงาน
ของ กพต. ประสานงานกบัหน่วยงานของรฐัในการด าเนินการตามแผนงาน หรอืโครงการ
ของหน่วยงานของรฐัและปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามที ่กพต. มอบหมาย 

 

หมวด ๓ 

การบรูณาการการด าเนินงานของหน่วยงานของรฐั 

   
 

ขอ้ ๑๔  ให้หน่วยงานของรฐัให้ความส าคญักับการแปลงนโยบายเสริมสร้าง
สนัตสุิขในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์ เพื่อรองรบันโยบายดงักล่าวไปสู่การปฏบิตั ิ
เพื่อให้การบรหิารจดัการในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ทัง้นี้ ต้องยดึหลกักระบวนการมสี่วนร่วมในการจดัท าแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
และการติดตามประเมินผลการด าเนินการ เพื่อให้เกิดการพฒันา และแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบ และมปีระสทิธภิาพ 
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๑๐๒ 

หมวด ๔ 

งบประมาณรายจ่าย 

   
 

ขอ้ ๑๕  บรรดาแผนงานและโครงการตามหมวด ๑ และหมวด ๒ ทีไ่ดก้ าหนด
ไว้ในระเบียบนี้ ให้จงัหวดัน าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนพฒันาจงัหวัดของแต่ละจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อส านัก
งบประมาณจะได้ใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาเป็นพิเศษในการจัดท า
ร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ในการจดัท าค าเสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานของรฐั  
ให้ค านึงถงึนโยบายเสรมิสรา้งสนัตสุิขในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตรเ์พื่อรองรบั
นโยบายเสรมิสรา้งสนัตสุิขในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แผนงาน และโครงการตามระเบยีบนี้ดว้ย 

 

ขอ้ ๑๖  ให้กระทรวงการคลงัวางระเบยีบ เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และ
เงื่อนไขในการให้เงินอุดหนุนแก่ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนที่ได้รับมอบหมาย 
จากหน่วยงานของรฐัให้เป็นหน่วยด าเนินการตามแผนงานหรอืโครงการตามระเบยีบนี้ 
รวมทัง้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และพัสดุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยให้ค านึงถึงความยดืหยุ่น และความคล่องตวั เพื่อให้สามารถ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

 

หมวด ๕ 

การก ากบัดแูล ตดิตาม และประเมนิผล 

   
 

ข้อ ๑๗  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุข 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นผลส าเรจ็ ใหห้น่วยงานดงัต่อไปนี้ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 

(๑) ใหส้ภาความมัน่คงแห่งชาตเิป็นองคก์รรบัผดิชอบในระดบันโยบาย 

(๒) ให ้กอ.รมน. เป็นองคก์รรบัผดิชอบในระดบัยุทธศาสตร์ 
(๓) ให ้กอ.รมน. ภาค ๔ เป็นองคก์รอ านวยการระดบัพืน้ที ่รบัผดิชอบ ส่งเสรมิ 

สนับสนุนก ากบัดแูลการด าเนินงานของ ศอ.บต. พตท. และ หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๔) ให้ พตท. เป็นองค์กรระดับปฏิบัติในพื้นที่ร ับผิดชอบยุทธศาสตร์ด้าน 
ความมัน่คง 
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๑๐๓ 

(๕) ให้ ศอ.บต. เป็นองค์กรระดับปฏิบัติในพื้นที่ร ับผิดชอบยุทธศาสตร ์
ดา้นการพฒันา 

(๖) ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ
ส านักงบประมาณเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการตามแผนงาน โครงการ และ
งบประมาณในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

ขอ้ ๑๘  ใหส้ านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาตทิ าหน้าที่ตดิตามและประเมนิผล 
ตามแผนงานและโครงการตามระเบียบนี้ รวมทัง้รวบรวมและจ ัดท ารายงานผล
การตรวจสอบ ผลการปฏบิตังิานและขอ้เสนอแนะต่อสภาความมัน่คงแห่งชาตติ่อไป 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ส านักงานสภาความมัน่คง
แห่งชาตอิาจขอความร่วมมอืจากหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ้ ๑๙  ใหน้โยบายเสรมิสรา้งสนัตสุิขในจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามค าสัง่ส านัก
นายกรฐัมนตร ีที่ ๒๐๖/๒๕๔๙ ลงวนัที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัที่
ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ข ัดหรือแย้งกับ
ระเบยีบนี้ จนกว่าจะมนีโยบายเสรมิสรา้งสนัตสุิขในจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามระเบยีบนี้ 

 

ข้อ ๒๐  ให้แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความมัน่คงในพื้นที่จ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๔) ที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัที่ระเบยีบนี้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษายังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกับระเบียบนี้จนกว่า 
จะมียุทธศาสตร์ เพื่ อรองรับนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามระเบยีบนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พลเอก สุรยุทธ ์ จุลานนท ์

นายกรฐัมนตร ี
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๑๐๔ 

ค าอธิบาย 

 

(๓) ความมัน่คงภายใน 
 

ตามพระราชบญัญตัิการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑  
“การรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร” หมายความว่า การด าเนินการเพื่อป้องกนั 
ควบคุม แก้ไข และฟ้ืนฟูสถานการณ์ใดที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอัน เกิดจากบุคคล 
หรอืกลุ่มบุคคลทีก่่อใหเ้กดิความไม่สงบสุข ท าลาย หรอืท าความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย 
หรือทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ  รวมถึงในกรณีที่ เกิดหรือคาดว่าจะเกิด 
สาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ให้กลบัสู่สภาวะ
ปกตเิพื่อใหเ้กดิความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน หรอืความมัน่คงของรฐั 

ผลกระทบต่อสถานการณ์โลกและสถานการณ์ในภูมิภาค ก่อให้เกิดปัญหา 
ด้านความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่มคีวามหลากหลาย 
สลบัซบัซอ้นเชื่อมโยงกนัหลายมติ ิสามารถขยายตวัจนส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง น าไปสู่
การก าหนดประเดน็ภยัคุกคามทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ไดแ้ก่ 
ความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ภยัจากยาเสพตดิ ปัญหาคนต่างดา้วหลบหนี
เขา้เมอืงโดยผดิกฎหมาย การก่อการรา้ยและอาชญากรรมขา้มชาติ ภยัคุกคามจากการ
บุกรกุทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ในการด าเนินการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร จึงได้มีการจัดตัง้ 
กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร หรือ กอ.รมน. เพื่อท าหน้าที่
ดงักล่าวขึน้ในส านักนายกรฐัมนตรซีึง่เป็นส่วนราชการรปูแบบเฉพาะอยู่ภายในการบงัคบั
บญัชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตร ีมีนายกรฐัมนตร ีเป็น “ผอ.รมน.” และได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร มีอ านาจหน้าที่ก ากับ  
ใหค้ าปรกึษาและเสนอแนะการปฏบิตังิานในกรอบอ านาจหน้าทีข่อง กอ.รมน. 

กอ.รมน. มีภารกิจในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแล 
การด าเนินการต ามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้ านความมัน่คงภายในของรัฐ  
และด าเนินการแก้ไขปัญหาดา้นความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรทีส่ าคญัของชาตติามที่
ไดร้บัมอบในทุกพืน้ทีข่องประเทศ เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คงของชาตภิายใตก้ารปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข โดยมอี านาจหน้าทีท่ีบ่ญัญตัไิว้
ในกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร คือ  การด าเนินการ 
เพื่อป้องกนั ควบคุม แก้ไข และฟ้ืนฟูสถานการณ์ใด ๆ ที่เป็นภยัหรอือาจเป็นภยัอนัเกดิจาก
บุคคล หรอืกลุ่มบุคคล ทีก่่อใหเ้กิดความไม่สงบสุข ท าลายหรอืท าความเสยีหายต่อชวีติ
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๑๐๕ 

ร่างกาย ทรพัย์สนิของประชาชนหรอืของรฐัให้กลบัสู่สภาวะปกต ิเพื่อให้เกิดความสงบ
เรยีบรอ้ยของประชาชน หรอืความมัน่คงของรฐั 
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๑๐๖ 

พระราชบญัญตั ิ

สภาความมัน่คงแห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป็นปีที ่๗๑ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตั ินี ้เรยีกว่า “พระราชบญัญตั ิสภาความมัน่คง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศในราช
กจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัสิภาความมัน่คงแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๒ 

(๒) พระราชบญัญตัสิภาความมัน่คงแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“ความมัน่คงแห่งชาติ” หมายความว่า ภาวะที่ประเทศปลอดจากภยัคุกคามต่อ

เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ์
ความปลอดภยัของประชาชน การด ารงชวีติโดยปกตสุิขของประชาชน หรอืทีก่ระทบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติหรอืการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข รวมทัง้ความพรอ้มของประเทศทีจ่ะเผชญิสถานการณ์ต่าง ๆ อนัเกดิจากภยั
คุกคามทุกรปูแบบ 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๘๕ ก/หน้า ๑/๒๖ กนัยายน ๒๕๕๙ 
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๑๐๗ 

“นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่ งชาติ” หมายความว่า 
นโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการด าเนินการป้องกัน  
แจง้เตอืน แกไ้ข หรอืระงบัยบัยัง้ภยัคุกคามเพื่อธ ารงไวซ้ึง่ความมัน่คงแห่งชาต ิ

“ภยัคุกคาม” หมายความว่า ภาวะหรอืสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่มัน่คง 
ซึ่งเป็นปัญหาที่มคีวามรุนแรง สลบัซับซ้อน หากไม่ด าเนินการแก้ไขจะเกิดผลกระทบ 
ในวงกวา้งต่อความมัน่คงแห่งชาต ิ

“สภา” หมายความว่า สภาความมัน่คงแห่งชาต ิ

“สมาชกิ” หมายความว่า สมาชกิสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอื่นของรฐั 

“ส านกังาน” หมายความว่า ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ

“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๕  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

สภาความมัน่คงแห่งชาต ิ

   
 

มาตรา ๖  ใหม้สีภาความมัน่คงแห่งชาต ิประกอบดว้ยสมาชกิดงัต่อไปนี้ 
(๑) นายกรฐัมนตรเีป็นประธานสภา 

(๒) รองนายกรฐัมนตรซีึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นรองประธานสภา 

(๓) รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรม และผูบ้ญัชาการทหารสงูสุด 

ใหเ้ลขาธกิารเป็นสมาชกิและเลขานุการ และใหเ้ลขาธกิารแต่งตัง้ขา้ราชการของ
ส านักงานเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าทีข่องสภา สภาอาจมมีตใิหเ้ชญิ
รฐัมนตรีหรอืหวัหน้าส่วนราชการที่มอี านาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับ เรื่องที่จะพิจารณา 
หรอืผูซ้ึ่งมคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดา้นความมัน่คงหรอืนักวชิาการดา้น
ความมัน่คงในเรื่องนัน้ ใหเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นครัง้คราวในฐานะสมาชิกเฉพาะกจิดว้ยกไ็ด ้
ในกรณีเช่นนัน้ ให้ผู้ที่ได้รบัเชญิและมาประชุมมฐีานะเป็นสมาชกิตามวรรคหนึ่งส าหรบั
การประชุมครัง้ทีไ่ดร้บัเชญินัน้ 
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๑๐๘ 

มาตรา ๗  สภาความมัน่คงแหง่ชาตมิอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) จัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติเสนอต่อ

คณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณา 

(๒) เสนอแนะและใหค้วามเหน็ในการก าหนดยุทธศาสตรช์าตใินมติดิา้นความมัน่คง 
หรอืประเดน็เกี่ยวกบัความมัน่คงแห่งชาต ิหรอืการแก้ไขเพิม่เตมิหรอืปรบัปรุงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกบัความมัน่คงแห่งชาติ ต่อนายกรฐัมนตร ีคณะรฐัมนตร ีหรอืหน่วยงานของรฐั 
ทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้แต่กรณี 

(๓) พิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมัน่คงเฉพาะเรื่อง  
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนบริหารวิกฤตการณ์ ที่ เกี่ยวข้องกับความมัน่คง
แห่งชาต ิ

(๔) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ความมัน่คงแห่งชาต ิเพื่อเสนอนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรพีจิารณา 

(๕) ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์อันเป็น 
ภยัคุกคามต่อความมัน่คงแห่งชาต ิ

(๖) ก ากับและติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วย
ความมัน่คงแห่งชาต ิ

(๗) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้และกฎหมายอื่น หรอื
ตามทีน่ายกรฐัมนตร ีหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

มาตรา ๘  ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญัตินี้ ประธานสภาโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมสภา มีอ านาจเรียกให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ส่งข้อมูลหรอืเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา หรอือาจขอให้
บุคคลใด ๆ มาชีแ้จงดว้ยกไ็ด ้

 

มาตรา ๙  ใหน้ าบทบญัญตัวิ่าดว้ยคณะกรรมการทีม่อี านาจด าเนินการพจิารณา
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การ
ประชุมสภาโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๐  สภามีอ านาจแต่งตัง้คณะที่ปรกึษาของสภาซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกบัความมัน่คงในด้านต่าง ๆ ดา้นละไม่เกนิเจด็คน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบดว้ย
หวัหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในด้านที่จะได้รบัการแต่งตัง้ และผู้ซึ่งมี
ความรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์ดา้นความมัน่คงหรอืนักวชิาการดา้นความมัน่คง
ในดา้นนัน้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๐๙ 

คณะที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ งมีอ านาจหน้าที่ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์
สถานการณ์อนัเป็นภัยคุกคามต่อความมัน่คงแห่งชาติในด้านที่ได้รบัการแต่งตัง้ เพื่อ
เสนอความเห็นต่อสภา หรือพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับความมัน่คงแห่งชาติตามที่สภา
มอบหมาย 

หลกัเกณฑ์และว ิธ ีการในการแต่งตัง้  และการปฏิบตั ิหน้าที ่ของคณะที่
ปรึกษา ให้เป็นไปตามที่สภาก าหนด 

 

มาตรา ๑๑  สภาจะแต่งตัง้ผู้เคยเป็นสมาชกิเฉพาะกจิตามมาตรา ๖ วรรคสาม 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างาน เพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามทีส่ภามอบหมายกไ็ด ้

การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างาน ให้น ามาตรา ๙ 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตัง้ และการปฏิบัติงานของผู้เคยเป็นสมาชิก
เฉพาะกจิทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามทีส่ภาก าหนด 

 

มาตรา ๑๒  ใหป้ระธานสภา สมาชกิ ผูเ้คยเป็นสมาชกิเฉพาะกจิซึง่ไดร้บัแต่งตัง้
ตามมาตรา ๑๑ กรรมการ และอนุกรรมการ ไดร้บัเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

ทีป่รกึษาตามมาตรา ๑๐ มสีทิธไิด้รับค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์อื่นตามที่
คณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

หมวด ๒ 

ความมัน่คงแห่งชาต ิ

   
 

ส่วนที ่๑ 

นโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาต ิ

   
 

มาตรา ๑๓  เพื ่อประโยชน์ในการธ ารงไว ้ซึ ่งความมัน่คงแห่งชาต ิ ให้
คณะรฐัมนตรจีดัให้มนีโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติขึ้นตาม
ขอ้เสนอแนะของสภา 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๑๐ 

ในการจดัท านโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาต ิใหส้ภาจดั
ใหม้กีารรบัฟังความคดิเหน็ของหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งและของประชาชนดว้ย 

การประกาศใชแ้ละการแก้ไขปรบัปรุงนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความ
มัน่คงแห่งชาต ิใหท้ าเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๑๔  นโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาต ิตอ้งมสีาระ
ทีค่รอบคลุมถงึนโยบายภายในประเทศ นโยบายต่างประเทศ และนโยบายการทหารกบั
การเศรษฐกิจ และอื่น ๆ อนัเกี่ยวกับความมัน่คงแห่งชาติให้สอดคล้องต้องกนั เพื่อให้
กจิการของหน่วยงานของรฐัสามารถประสานกนัไดอ้ย่างใกล้ชดิเป็นผลดตี่อความมัน่คง
แห่งชาติ และอย่างน้อยต้องก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินการในการรกัษา
ความมัน่คงแห่งชาตใินเรื่องดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) การเสรมิสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาตแิละการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 

(๒) การปกป้องและรกัษาผลประโยชน์แห่งชาต ิ

(๓) การพฒันาระบบการเตรยีมพรอ้มแหง่ชาตแิละศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 

(๔) การรกัษาความมัน่คงภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

 

มาตรา ๑๕  เมื่อมพีระบรมราชโองการประกาศใหใ้ชน้โยบายและแผน
ระดบัชาตวิ่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาตแิลว้ ใหค้ณะรฐัมนตรหีรอืหน่วยงานของรฐั แลว้แต่
กรณี ใช้เป็นกรอบหรอืแนวทางหรอืด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการจดัท าแผนการ
บรหิารราชการแผ่นดนิ แผนนิตบิญัญตั ิการก าหนดยุทธศาสตรห์รอืแผนดา้นความมัน่คง
เฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
มัน่คงแห่งชาติ หรือการก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผน
ระดบัชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ หรอืการปฏิบตัิราชการอื่นใด ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดบัชาตดิงักล่าว 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัท ายุทธศาสตรห์รอืแผนดา้นความมัน่คงเฉพาะ
เรื่อง หรอืการก าหนดแผนงานหรอืโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามทีส่ภาก าหนด
โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๑๖  ให้ส านักงบประมาณพิจารณาจดัสรรงบประมาณให้หน่วยงาน
ของรฐัให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาต ิ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๑๑ 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับแผนงานหรือ
โครงการเกี่ยวกับความมัน่คงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอ
แผนงานหรอืโครงการดงักล่าวต่อส านักงานเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ และใหห้น่วยงาน
ของรฐัที่มอี านาจหน้าที่ในการจดัท างบประมาณ น าความเห็นดงักล่าวไปประกอบการ
พจิารณาดว้ย 

แผนงานหรอืโครงการใดจะถอืเป็นแผนงานหรอืโครงการเรื่องส าคญัตามวรรคสอง 
ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๑๗  ให้ส านักงานติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน
ระดบัชาติว่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาต ิยุทธศาสตร์หรอืแผนดา้นความมัน่คงเฉพาะเรื่อง 
และแผนงานหรอืโครงการซึ่งเป็นเรื่องส าคญัตามมาตรา ๑๖ เพื่อสนับสนุน อ านวยการ 
หรอืประสานการด าเนินการทีจ่ าเป็น รวมทัง้ให้ค าแนะน าเกีย่วกบัการเร่งรดัหรอืปรบัปรุง
การด าเนินงานดงักล่าว ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

ในกรณีทีส่ านักงานเหน็ว่าการด าเนินงานใดของหน่วยงานของรฐัไม่เป็นไปตาม
นโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์หรอืแผนด้านความ
มัน่คงเฉพาะเรื่อง หรือแผนงานหรอืโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้เสนอความเห็นต่อสภา
เพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรพีจิารณาตามที่เห็นสมควร
ต่อไป 

 

ส่วนที ่๒ 

การรกัษาความมัน่คงแหง่ชาต ิ

   
 

มาตรา ๑๘  ให้ส านักงานติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมัน่คงแห่งชาติ และจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกนัหรอืแกไ้ขสถานการณ์อนัเป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงแห่งชาต ิ

ในกรณีที่มสีถานการณ์ซึ่งมคีวามเสีย่งอนัจะน าไปสู่ภยัคุกคามต่อความมัน่คง
แห่งชาติ ให้ส านักงานแจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมเสนอความเห็น แนวทาง 
มาตรการ หรือการด าเนินการอื่นที่จ าเป็นในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์นั ้น  
ต่อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณี  
เพื่อพจิารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าทีต่่อไป และใหส้ านักงานรายงานการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อสภา 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๑๒ 

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่มสีถานการณ์อนัเป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงแห่งชาต ิ
ให้สภาประกาศระดับความร้ายแรงของภัยคุกคามดังกล่าว พร้อมทั ้งเสนอความเห็น 
แนวทาง มาตรการ หรอืการด าเนินการอื่นทีจ่ าเป็น ต่อนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรี
เพื่อพจิารณาอนุมตัหิรอืสัง่การใหห้น่วยงานของรฐัหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ตามที่บญัญตัไิวใ้นกฎหมายเพื่อป้องกนั แก้ไข หรอืระงบัยบัยัง้ภยัคุกคาม
ดงักลา่ว 

ในกรณีทีน่ายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรยีงัไม่พจิารณาด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ใหส้ภาเป็นผูใ้ชอ้ านาจสัง่ใหห้น่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
ไดเ้ท่าทีจ่ าเป็นและเหมาะสมจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงหรอืมกีารด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อการใช้อ านาจของสภาสิ้นสุดลงตามวรรคสองแล้ว ให้สภารายงานผล 
การด าเนินการใหค้ณะรฐัมนตรทีราบโดยเรว็ 

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื ่อนไขในการประกาศให ้สถานกา รณ์ใดเป็น
สถานการณ์อนัเป็นภยัคุกคามและการยกเลิกการประกาศ รวมทัง้การก าหนดระดบั
ความร้ายแรงของภัยคุกคาม ให้เป็นไปตามที่สภาก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๒๐  ในกรณีทีน่ายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรเีหน็ว่าการพจิารณาเรื่อง
ใดเป็นเรื่องส าคญัทีจ่ะกระทบต่อความมัน่คงแห่งชาต ิใหน้ายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรี
ส่งเรื่องให้สภาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา หรือในกรณีที่สภาเห็นว่าการ
ด าเนินการในเรื่องใดเป็นเรื่องส าคญัเกี่ยวกบัความมัน่คงแห่งชาต ิใหส้ภาเสนอความเหน็
ต่อนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตร ี

 

หมวด ๓ 

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ

   
 

มาตรา ๒๑  ใหม้สี านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) รบัผดิชอบในงานธุรการของสภา และศกึษาและรวบรวมขอ้มูลด้านความ

มัน่คงทีเ่กีย่วกบังานของสภา 

(๒) จัดท าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติตาม
เป้าหมายและแนวทางทีส่ภาก าหนดเพื่อเสนอต่อสภา 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๑๓ 

(๓) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการ
พจิารณาก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน และการอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับความมัน่คง
แห่งชาต ิ

(๔) ใหค้ าปรกึษา เสนอแนะ และใหค้วามเหน็ ตลอดจนอ านวยการและประสาน
การปฏิบตัิงานใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความมัน่คง
แห่งชาตกิบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๕) ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และแจ้งเตือนสถานการณ์ด้านความมัน่คง  
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงในเชิงยุทธศาสตร ์
พสิจูน์ทราบและคาดการณ์ภยัคุกคามและการประเมนิก าลงัอ านาจของชาต ิ

(๖) ประสานงานหรอืร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างประเทศในกจิการดา้นความมัน่คง
ระหว่างประเทศ ดา้นความมัน่คงในเชงิยุทธศาสตร ์ดา้นการประเมนิสภาวะแวดลอ้ม และ
ดา้นวชิาการทีเ่กีย่วกบัความมัน่คง 

(๗) ศกึษา วจิยั รวบรวม พฒันา ส่งเสรมิ และเผยแพร่ขอ้มูลหรอืองค์ความรู้
เกีย่วกบัความมัน่คงแห่งชาต ิ

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  
หรอืตามทีส่ภานายกรฐัมนตร ีหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

มาตรา ๒๒  ให้มีเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและบริหารราชการของส านักงาน ขึ้นตรงต่อนายกรฐัมนตรี และให้มีรอง
เลขาธกิารเป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตัริาชการ 

ให้เลขาธกิารเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญั โดยในการพจิารณาเสนอชื่อผู้ซึ่ง
สมควรด ารงต าแหน่งเลขาธกิาร ใหส้ภาเสนอชื่อบุคคลเพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๒๓  บรรดาค าสัง่หรอืมตขิองสภาความมัน่คงแห่งชาต ิที่มผีลใชบ้งัคบั
อยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหค้งมผีลใชบ้งัคบัไดต้่อไปเพยีงเท่าทีไ่ม่ขดั
หรอืแยง้กบัพระราชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ จนกว่าสภาความมัน่คงแห่งชาตติามพระราชบญัญตัิ
นี้จะมคี าสัง่หรอืมตเิป็นอย่างอื่น 

 

มาตรา ๒๔  ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการซึ่งได้รบัการแต่งตัง้โดย
สภาความมัน่คงแห่งชาติตามพระราชบญัญัติสภาความมัน่คงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๑๔ 

ยงัคงปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายไดต้่อไป  ทัง้นี้ จนกว่าสภาความมัน่คงแห่งชาติ
ตามพระราชบญัญตันิี้จะมมีตเิป็นอย่างอื่น 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๑๕ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่ องจากบริบท
สถานการณ์ด้านความมัน่คงและแนวโน้มภัยคุกคามต่อความมัน่คงในปัจจุบัน 
ได้เปลี่ยนแปลงไปทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศโดยมคีวามเชื่อมโยงกบัมิติ
ดา้นต่าง ๆ และมคีวามรุนแรงและสลบัซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ แต่โดยทีก่ลไกการด าเนินการ
ดา้นความมัน่คงตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัสิภาความมัน่คงแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๒ 
ยงัไม่เอื้อต่อการปฏบิตัภิารกจิในการจดัท าและบรหิารนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้นความ
มัน่คงให้ไปสู่การปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ในการติดตาม ประเมนิ วเิคราะห ์
และการแจง้เตอืนสถานการณ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิภยัคุกคาม หรอืการประกาศสถานการณ์อนั
เป็นภัยคุกคามและการประกาศระดับความร้ายแรงของภัยคุกคาม ตลอดจนการ
ด าเนินการอื่นที่จ าเป็นในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์นัน้  ดังนัน้ เพื่อให้การ
ด าเนินการด้านความมัน่คงแห่งชาติและการรกัษาความมัน่คงแห่งชาติเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและพร้อมรองรบัสถานการณ์ด้านความมัน่คงและแนวโน้มภยัคุกคามต่อ
ความมัน่คงแห่งชาตยิิง่ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๑๖ 

พระราชบญัญตั ิ

การรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๙ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที ่๖๓ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

 

พระราชบญัญตัินี้มบีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓  
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญัติการรกัษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“การรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร”๒ หมายความว่า การด าเนินการ

เพื่อป้องกนั ควบคุม แก้ไข และฟ้ืนฟูสถานการณ์ใดทีเ่ป็นภยัหรอือาจเป็นภยัอนัเกดิจาก
 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๓๙ ก/หน้า ๓๓/๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๑ 
๒ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “การรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายว่าด้วยการ
รกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๑๗ 

บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกดิความไม่สงบสุข ท าลาย หรอืท าความเสยีหายต่อชวีติ 
ร่างกาย หรอืทรพัย์สนิของประชาชนหรอืของรฐั รวมถึงในกรณีทีเ่กดิหรอืคาดว่าจะเกิด
สาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ให้กลบัสู่สภาวะ
ปกตเิพื่อใหเ้กดิความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน หรอืความมัน่คงของรฐั 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอ านวยการรกัษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจกัร 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัร 

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงานอื่นของรฐั แต่ไม่รวมถงึศาลและองค์กรอสิระ
ตามรฐัธรรมนูญ 

“เจ้าห น้าที่ของรัฐ ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน แ ละลูกจ้าง 
ของหน่วยงานของรฐั 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งผู้อ านวยการแต่งตัง้ให้ปฏิบตัิการ 
ตามพระราชบญัญตันิี้ 

“จงัหวดั” หมายความรวมถงึ กรุงเทพมหานคร 

“ผูว้่าราชการจงัหวดั” หมายความรวมถงึ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

มาตรา ๔  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

   
 

มาตรา ๕๓  ให้จดัตัง้กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 
เรียกโดยย่อว่า “กอ.รมน.” ขึ้นในส านักนายกรฐัมนตร ีมีอ านาจหน้าที่และรบัผิดชอบ
เกีย่วกบัการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

 
๓ ผู้ซึ่งได้รบับรรจุและแต่งตัง้ใน กอ.รมน. จะมฐีานะเป็นข้าราชการพลเรอืนหรอืเป็นลูกจ้าง

หรอืขา้ราชการประเภทอื่นใด ย่อมขึน้อยู่กบัว่า กอ.รมน. ไดข้ออนุมตัอิตัราก าลงัประจ าที่มฐีานะใด และ 
ครม. ได้อนุมตัอิตัราก าลงัประจ าใดให ้โดยหากไดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้เป็นขา้ราชการพลเรอืน ก็อาจ
เป็นขา้ราชการพลเรอืนที่มวีธิปีฏิบตัริาชการและการบรหิารงานแตกต่างจากขา้ราชการพลเรือนอื่นได ้
ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๕ วรรคสอง (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๖๓/๒๕๕๔) 

 (มตี่อหน้าถดัไป) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๑๘ 

กอ.รมน. มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะอยู่ภายใต้การบังคบับญัชา 
ขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ีโดยวธิกีารปฏบิตัริาชการและการบรหิารงาน การจดัโครงสรา้ง 
การแบ่งส่วนงานและอ านาจหน้าที่ของส่วนงาน และอัตราก าลัง ให้เป็นไปตามที่
คณะรฐัมนตรกี าหนด 

ให้นายกรฐัมนตรีในฐานะหัวหน้ารฐับาลเป็นผู้อ านวยการรกัษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจกัร เรยีกโดยย่อว่า “ผอ.รมน.” เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างใน กอ.รมน. และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน. โดยม ี

ผูบ้ญัชาการทหารบกเป็นรองผูอ้ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

ผู้อ านวยการอาจแต่งตัง้ผู้ช่วยผู้อ านวยการจากข้าราชการในสงักัด กอ.รมน. 
หรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึโครงสรา้งและการแบ่งส่วนงาน
ภายในของ กอ.รมน. 

ให้เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่ร ับผิดชอบงาน
อ านวยการและธุรการของ กอ.รมน. 

รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และเลขาธกิาร กอ.รมน. มอี านาจบงัคบั
บญัชาขา้ราชการ พนักงาน และลูกจ้างใน กอ.รมน. รองจากผู้อ านวยการและมอี านาจ
หน้าทีอ่ื่นตามทีผู่อ้ านวยการก าหนด 

ใหผู้อ้ านวยการมอี านาจท านิตกิรรม ฟ้องคด ีถูกฟ้องคด ีและด าเนินการทัง้ปวง
เกี่ยวกับคดีอันเกี่ยวเนื่องกับอ านาจหน้าที่ของ กอ.รมน.  ทัง้นี้  โดยกระท าในนาม 
ของส านักนายกรฐัมนตร ี

ในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจตามพระราชบัญญัตินี้  ผู้ อ านวยการ 
จะมอบอ านาจเป็นหนังสอืใหร้องผูอ้ านวยการเป็นผูป้ฏบิตัหิรอืใชอ้ านาจแทนกไ็ด ้

 

 
(ตอ่จากเชงิอรรถที ่๓) 

กอ.รมน. มฐีานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ มไิด้มฐีานะเป็นส่วนราชการระดบักรม  
การแบ่งส่วนงานภายในและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนงานภายในของ กอ.รมน. จึงไม่อาจ
ออกเป็นกฎกระทรวงโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทัง้ไม่อาจออกเป็นประกาศกองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในได ้เพราะมาตรา ๕ 
วรรคสอง ไม่ไดใ้หอ้ านาจในการออกประกาศไว้ 

การก าหนดกรอบอตัราก าลงัของ กอ.รมน. จะต้องเป็นไปตามที่คณะรฐัมนตรกี าหนดไว้
ตามมาตรา ๕ วรรคสอง โดยไม่ต้องจดัให้ม ีอ.ก.พ. สามญั เพื่อใหเ้ป็นองค์กรในการบรหิารงานบุคคล 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๐๑/๒๕๕๒) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๑๙ 

มาตรา ๖๔  ให้ กอ.รมน. เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ
และกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั 

 

มาตรา ๗  ให ้กอ.รมน. มอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑)๕ ตดิตาม ตรวจสอบ ประสานงาน และประเมนิแนวโน้มของสถานการณ์ทัง้

ภายในและนอกราชอาณาจักร ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัร และรายงานคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาด าเนินการต่อไป 

(๒)๖ อ านวยการในการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร  ในการนี้ ให้มี
อ านาจหน้าทีเ่สนอแผนและแนวทางในการปฏบิตังิานและด าเนินการต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยแผนและแนวทางนัน้ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั  ทัง้นี้ ใหส้ านักงบประมาณจดัสรรงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนและ
แนวทางนัน้ดว้ย 

เมื่อคณะรฐัมนตรใีห้ความเห็นชอบแผนและแนวทางตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
หน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งจดัท าแผนงานและโครงการเพื่อปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบัแผน
และแนวทางดงักล่าว๗ 

(๓) อ านวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบตัิงานตาม (๒) ในการนี้ 
คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้  กอ.รมน. มีอ านาจในการก ากับการด าเนินการ 
ของหน่วยงานของรฐัตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนดดว้ยกไ็ด ้

 
๔ กฎหมายมิได้ประสงค์ให้  กอ.รมน. มีระบบงบประมาณที่แยกต่างหากจากระบบ 

การคลังของรฐั  ดังนัน้ มาตรา ๑๐ วรรคสอง (๓) จึงเป็นเพียงการให้อ านาจคณะกรรมการก าหนด
หลกัเกณฑ์และวธิกีารปฏิบตัเิพื่อใช้ในการบรหิารงบประมาณที่ได้รบัการจดัสรรมาแล้วเท่านัน้ ซึ่งต้อง
อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงนิคงคลงั (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๗๒/๒๕๕๑) 

๕ มาตรา ๗ (๑) แก้ไขเพิม่เตมิโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๕๑/๒๕๖๐ 
เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายว่าดว้ยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

๖ มาตรา ๗ (๒) แก้ไขเพิม่เตมิโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๕๑/๒๕๖๐ 
เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายว่าดว้ยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

๗ มาตรา ๗ (๒) วรรคสอง เพิม่โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๕๑/๒๕๖๐ 
เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายว่าดว้ยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๒๐ 

(๔) เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รกัษาไว้ซึ่งชาต ิ
ศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์สรา้งความรกัความสามคัคขีองคนในชาต ิรวมทัง้ส่งเสรมิให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมัน่คง
ภายในราชอาณาจกัรและความสงบเรยีบรอ้ยของสงัคม 

(๕) ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายบญัญตัหิรอืตามทีค่ณะรฐัมนตร ีสภาความมัน่คง
แห่งชาตหิรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

มาตรา ๘  นอกจากการมอบอ านาจตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการ
แผ่นดินแล้วบรรดาอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอ้ านวยการ 
จะมอบอ านาจให้ ผอ.รมน.ภาค ผอ.รมน.จงัหวัด หรือผู้อ านวยการศูนย์หรือหัวหน้า
หน่วยงานทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นปฏบิตัแิทนกไ็ด ้

 

มาตรา ๙๘  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิการตามอ านาจหน้าที่ของ กอ.รมน. 
ตามพระราชบญัญตันิี้ ให้หน่วยงานของรฐัจดัส่งเจา้หน้าทีข่องรฐัไปปฏบิตัหิน้าทีใ่น กอ.
รมน. ตามที่ผู้อ านวยการรอ้งขอและให้องค์กรกลางบรหิารงานบุคคลหรอืองค์กรอื่นที่มี
อ านาจหน้าที่ท านองเดียวกันของหน่วยงานของรฐันัน้จดัให้หน่วยงานของรฐัที่จดัส่ง
เจา้หน้าที่ของรฐัไปปฏิบตัิหน้าที่ยงั กอ.รมน. มอีตัราก าลงัแทนตามความจ าเป็นแต่ไม่
เกนิจ านวนอตัราก าลงัทีจ่ดัส่งไป โดยการจดัอตัราก าลงัแทนดงักล่าวอาจจดัเป็นรายอตัรา
หรอืเป็นหน่วยกไ็ด ้

ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัทีไ่ดร้บัค าสัง่ใหไ้ปปฏบิตัหิน้าที่ใน กอ.รมน. ตามวรรคหนึ่ง 
มสีทิธไิดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งในอตัราทีไ่ดร้บัอยู่เดมิต่อไป ส าหรบัสทิธปิระโยชน์อื่นให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

 

มาตรา ๑๐๙  ให้มีคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจักรคณะหนึ่ งประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง
นายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นประธานกรรมการ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมและ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรม ปลดักระทรวงกลาโหม 

 
๘ มาตรา ๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง 

การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายว่าดว้ยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
๙ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ 

เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายว่าดว้ยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๒๑ 

ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวงมหาดไทย อยัการสูงสุด เลขาธกิารสภา
ความมัน่คงแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรอื ผู้บญัชาการทหารอากาศ ผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ อธบิดกีรมบญัชกีลาง 
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิ เศษ เป็น
กรรมการ และเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการ
แต่งตัง้ขา้ราชการใน กอ.รมน. เป็นผูช้่วยเลขานุการไม่เกนิสองคน 

ใหค้ณะกรรมการมอี านาจหน้าทีก่ ากบั ใหค้ าปรกึษาและเสนอแนะต่อ กอ.รมน. 
ในการปฏบิตังิานในอ านาจหน้าทีข่อง กอ.รมน. รวมตลอดทัง้อ านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) วางระเบยีบเกี่ยวกบัการอ านวยการและประสานงานกบัหน่วยงานของรฐัที่
เกีย่วขอ้งในการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

(๒) วางระเบยีบเกี่ยวกบัการปฏบิตัิงานของ กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค กอ.รมน. 
จงัหวัด คณะกรรมการอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค และคณะกรรมการ
อ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดั 

(๓)๑๐ ออกขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการงบประมาณ การเงนิการคลงั การพสัดุและการ
จดัการทรพัยส์นิของ กอ.รมน. 

(๔) แต่งตัง้คณะทีป่รกึษา กอ.รมน. โดยค านึงถงึการมส่ีวนร่วมของประชาชนใน
ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างน้อยใหป้ระกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒหิรอืมปีระสบการณ์ดา้นรฐัศาสตร ์
รฐัประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการคุ้มครองสทิธเิสรภีาพ
ของประชาชน การแกไ้ขปัญหาโดยสนัตวิธิ ีการรกัษาความมัน่คงของรฐั สื่อมวลชนและมี
หน้าที่ในการเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรอืป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น และให้ค าป รกึษา
ตามทีค่ณะกรรมการหารอื 

(๕) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบั
มอบหมาย 

(๖) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้หรอืกฎหมายอื่น 

 

 
๑๐ กฎหมายมไิด้ประสงค์ให ้กอ.รมน. มรีะบบงบประมาณที่แยกต่างหากจากระบบการคลงั

ของรฐั  ดงันัน้ มาตรา ๑๐ วรรคสอง (๓) จงึเป็นเพยีงการให้อ านาจคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์
และวธิกีารปฏิบตัิเพื่อใช้ในการบรหิารงบประมาณที่ได้รบัการจดัสรรมาแล้วเท่านัน้ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้
บงัคบัของกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงนิคงคลงั (ความเหน็คณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๗๒/๒๕๕๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๒๒ 

มาตรา ๑๑  เมื่อมกีรณีจ าเป็นในอนัทีจ่ะรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร
ในพื้นที่ของกองทัพภาคใด คณะกรรมการโดยค าเสนอแนะของผู้อ านวยการจะมีมต ิ
ให้กองทพัภาคนัน้จดัให้มกีองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค เรยีกโดยย่อว่า  
“กอ.รมน.ภาค” กไ็ด ้

ให้ กอ.รมน.ภาค เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ กอ.รมน. โดยมีแม่ทัพภาค 
เป็นผูอ้ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค เรยีกโดยย่อว่า “ผอ.รมน.ภาค” มหีน้าที่
รบัผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่
รบัผดิชอบของกองทพัภาคตามทีผู่อ้ านวยการมอบหมาย 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที่ของ กอ.รมน.ภาค ให้ผู้อ านวยการมอี านาจ
แต่งตัง้ขา้ราชการและลูกจ้างของกองทพัภาค รวมตลอดทัง้ขา้ราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรฐัที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้มาปฏิบตัิงานประจ าหรอืเป็นครัง้คราว 
ใน กอ.รมน.ภาค ไดต้ามที ่ผอ.รมน.ภาค เสนอ 

ผอ.รมน.ภาค เป็นผู้บงัคบับญัชาขา้ราชการ พนักงาน และลูกจา้งที่ไดร้บัค าสัง่
ใหม้าปฏบิตังิานใน กอ.รมน.ภาค และรบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการของ กอ.รมน.ภาค 

การจัด โค รงสร้าง  การแบ่ ง ส่วน งานและอ าน าจห น้ าที่  อัต ราก าลัง  
และการบรหิารงานของส่วนงานภายใน กอ.รมน.ภาค ให้เป็นไปตามที่ผู้อ านวยการก าหนด
ตามขอ้เสนอของ ผอ.รมน. ภาค 

ให้ กอ.รมน. และกองทัพภาคพิจารณาให้การสนับสนุนด้านบุคลากร 
งบประมาณและทรพัย์สนิ ในการปฏิบตัิงานของ กอ.รมน.ภาค ตามที่ ผอ.รมน.ภาค ร้องขอ 
และใหน้ าความในมาตรา ๙ มาใชบ้งัคบักบั กอ.รมน.ภาค ดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๑/๑๑๑  ในกรณีทีม่กีารจดัใหม้ ีกอ.รมน. ภาค ตามมาตรา ๑๑ ให ้กอ.
รมน. ภาค แต่ละแห่งมีคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค
ประกอบดว้ย ผอ.รมน.ภาค เป็นประธานกรรมการ อธบิดอียัการภาคทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีท่ีม่ ี
อาวุโสสูงสุด แม่ทพัน้อย ผู้บญัชาการต ารวจภูธรภาคที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มอีาวุโสสูงสุด 
และผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ ผูว้่าราชการจงัหวดัทีอ่ยู่ในเขต
พืน้ที ่อธบิดอียัการภาคที่อยู่ในเขตพื้นที ่ผูอ้ านวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัเขตทีอ่ยู่ในเขตพื้นที่ ผูอ้ านวยการส านักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาคที่
อยู่ในเขตพืน้ที ่ผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาคทีอ่ยู่ในเขตพืน้ที ่หวัหน้าส านักงานเลขานุการ

 
๑๑ มาตรา ๑๑/๑ เพิม่โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การ

แกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายว่าดว้ยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๒๓ 

คณะกรรมการพฒันาเพื่อความมัน่คงในระดบัพื้นที่ หวัหน้าส่วนราชการอื่นที่อยู่ในเขต
พืน้ทีซ่ึง่ ผอ.รมน.ภาค แต่งตัง้จ านวนไม่เกนิสบิหา้คน และผูท้รงคุณวุฒซิึง่ ผอ.รมน.ภาค 
แต่งตัง้จ านวนไม่เกนิหา้คน เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธกิารกองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

 

มาตรา ๑๑/๒๑๒  คณะกรรมการอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค มี
อ านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(๑) อ านวยการ บูรณาการ และประเมนิผลการด าเนินงานการรกัษาความมัน่คง
ภายในภาค 

(๒) น านโยบายของรฐับาล และนโยบายในการปฏบิตังิานของผูอ้ านวยการไปสู่
การปฏบิตัโิดยก าหนดมาตรการทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในพืน้ที ่

(๓) บูรณาการ ประสานงาน และเสรมิการปฏบิตัิของหน่วยงานของรฐัทีอ่ยู่ใน
เขตพืน้ทีใ่หเ้ป็นไปตามแผนรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร และยุทธศาสตร์การ
พฒันาเพื่อเสรมิความมัน่คงของชาต ิ

(๔) ใหค้ าแนะน า ขอ้เสนอแนะ การปฏบิตังิานของ กอ.รมน.จงัหวดั ในเขตพืน้ที่
รบัผดิชอบ 

(๕) แต่งตั ้งอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่ อปฏิบัติห น้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

(๖) มหีน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

มาตรา ๑๒  เพื่อประโยชน์ในการสร้างการมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรอื
ป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น ผอ.รมน.ภาค อาจแต่งตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาคขึ้น
คณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการมีจ านวนไม่เกินห้าสิบคน 
โดยแต่งตัง้จากผูซ้ึง่เป็นทีย่อมรบันับถอืของประชาชนในพืน้ทีท่กุภาคส่วน มหีน้าทีใ่นการ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรอืป้องกนัภยัที่จะเกิดขึ้น และใหค้ าปรกึษาตามที่ ผอ.รมน.ภาค 
รอ้งขอ 

 

มาตรา ๑๓  เพื่ อประโยชน์ในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และปฏิบัติการ 
ตามอ านาจหน้าที่ของ กอ.รมน.ภาค ตามมาตรา ๑๑ ผอ.รมน.ภาค โดยความเห็นชอบ

 
๑๒ มาตรา ๑๑/๒ เพิ่มโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง 

การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายว่าดว้ยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๒๔ 

ของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยและผูอ้ านวยการจะตัง้กองอ านวยการรกัษาความมัน่คง
ภายในจงัหวดั เรยีกโดยย่อว่า “กอ.รมน.จงัหวดั” ขึ้นในจงัหวดัที่อยู่ในเขตของกองทพั
ภาคเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ กอ.รมน.ภาค ก็ได้ โดยมหีน้าที่รบัผดิชอบและสนับสนุน
การรกัษาความมัน่คงภายในเขตพื้นที่ร ับผิดชอบของจังหวัดนัน้ตามที่ผู้อ านวยการ
มอบหมาย และให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผู้อ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดั
เรยีกโดยย่อว่า “ผอ.รมน.จงัหวดั” เป็นผู้บงัคบับญัชาขา้ราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
และรบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการของ กอ.รมน.จงัหวดั 

การจดัโครงสรา้ง การแบ่งส่วนงานและอ านาจหน้าที่ อตัราก าลงั และการบรหิารงาน
ของส่วนงานภายใน กอ.รมน.จงัหวดั ใหเ้ป็นไปตามทีผู่อ้ านวยการก าหนด 

ให้ กอ.รมน. และจงัหวดัพิจารณาให้การสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ
และทรพัยส์นิในการปฏบิตังิานของ กอ.รมน.จงัหวดั ตามที ่ผอ.รมน.จงัหวดั รอ้งขอ และ
ใหน้ าความในมาตรา ๙ มาใชบ้งัคบักบั กอ.รมน.จงัหวดั ดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๓/๑๑๓  ในกรณีที่มกีารตัง้ กอ.รมน. จงัหวดั ตามมาตรา ๑๓ ให ้กอ.
รมน. จังหวดัแต่ละแห่ง มีคณะกรรมการอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดั
ประกอบดว้ย ผอ.รมน. จงัหวดั เป็นประธานกรรมการ อยัการจงัหวดัซึ่งเป็นหวัหน้าทีท่ า
การอัยการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย รอง
ผู้อ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในจังหวดัฝ่ายทหาร และผู้บงัคบัการต ารวจภูธร
จงัหวดั เป็นรองประธานกรรมการ หวัหน้าส านักงานจงัหวดั หวัหน้าส านักงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั ท้องถิ่นจงัหวดั โยธาธกิารและผงัเมืองจงัหวดั ผู้แทน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ซึ่งประจ าอยู่ ในจังหวัด ผู้แทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งประจ าอยู่ในจงัหวดั ผูแ้ทนกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมซึ่งประจ าอยู่ในจงัหวดั ผู้แทนกระทรวงพลงังานซึ่งประจ าอยู่ในจังหวดั 
ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจ าอยู่ในจงัหวดั ผู้แทนกระทรวงแรงงานซึ่งประจ าอยู่ใน
จงัหวดั ผูแ้ทนกระทรวงศกึษาธกิารซึง่ประจ าอยู่ในจงัหวดั ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุขซึง่
ประจ าอยู่ในจงัหวดั ผูแ้ทนมณฑลทหารบกทีร่บัผดิชอบพืน้ทีจ่งัหวดั หวัหน้าส่วนราชการ
อื่นซึ่ง ผอ.รมน. จงัหวดั แต่งตัง้จ านวนไม่เกินสิบห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผอ.รมน. 
จงัหวดั แต่งตัง้จ านวนไม่เกนิหา้คน เป็นกรรมการ 

ใหป้ลดัจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

 
๑๓ มาตรา ๑๓/๑ เพิ่มโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง  

การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายว่าดว้ยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๒๕ 

มาตรา ๑๓/๒๑๔  คณะกรรมการอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดั มี
อ านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) อ านวยการ บูรณาการ และประเมินผลการด าเนินงานรกัษาความมัน่คง
ภายในจงัหวดั 

(๒) ก าหนดแนวทางในการจดัท าแผนรกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดั และ
พจิารณาให้ความเห็นชอบแผนรกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดัและแผนงานโครงการ
ดา้นอื่น ๆ อาท ิดา้นการรกัษาความสงบ เรยีบรอ้ย ดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของทุกส่วน
ราชการในจงัหวดัทีเ่ชื่อมโยงกบัความมัน่คงภายในจงัหวดั 

(๓) ก าหนดแนวทางหรอืมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัความ
มัน่คงภายในจงัหวดัเพื่อเสนอต่อผูอ้ านวยการพจิารณา 

(๔) พจิารณาใหค้วามเหน็ต่อการด าเนินการตามแผนงานโครงการของทุกภาค
ส่วนที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงภายในจังหวัด โดยเสนอให้
หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งรบัไปประกอบการพจิารณา 

(๕) ให้ค าปรึกษาแนะน าหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ร ักษาความมัน่คง
ภายในจงัหวดั 

(๖) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

(๗) เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ข้อมูลหรือจัดส่งข้อมูลพร้อม
หลกัฐานประกอบเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๑๔  เพื่อประโยชน์ในการสรา้งการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรอื
ป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น ผอ.รมน.จงัหวดั อาจแต่งตัง้คณะกรรมการที่ปรกึษา กอ.รมน.
จงัหวดัขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการมจี านวนไม่เกนิสามสบิคน
โดยแต่งตัง้จากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน มีหน้าที ่
ในการเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรอืป้องกนัภยัทีจ่ะเกดิขึน้ และใหค้ าปรกึษาตามที ่ผอ.รมน.
จงัหวดั รอ้งขอ 

 

 
๑๔ มาตรา ๑๓/๒ เพิ่มโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง 

การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายว่าดว้ยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๒๖ 

มาตรา ๑๔/๑๑๕  การประชุม การปฏิบตัิหน้าที่ และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะอนุกรรมการและคณะท างานตามมาตรา ๑๑/๒ (๕) และมาตรา ๑๓/๒ (๖) ใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรก าหนด 

 

หมวด ๒ 

ภารกจิการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

   
 

มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัรแต่ยงัไม่มคีวามจ าเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วย
การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเหตุการณ์นัน้มีแนวโน้มที่จะมีอยู่ต่อไป 
เป็นเวลานานทัง้อยู่ในอ านาจหน้าทีห่รอืความรบัผดิชอบในการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงาน
ของรัฐหลายหน่วยคณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให้  กอ.รมน. เป็นผู้ร ับผิดชอบ 
ในการป้องกัน ปราบปราม ระงบั ยับยัง้ และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบ 
ต่อความมัน่คงภายในราชอาณาจักรนั ้นภายในพื้นที่และระยะ เวลาที่ก าหนดได ้  
ทัง้นี้ ใหป้ระกาศใหท้ราบโดยทัว่ไป 

ในกรณีที่เหตุการณ์ตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลงหรือสามารถด าเนินการแก้ไขได้ 
ตามอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบตามปกต ิใหน้ายกรฐัมนตรปีระกาศ
ให้ อ าน าจห น้ าที่ ข อ ง กอ .รมน . ที่ ได้ รับม อบหมายตามวรรคหนึ่ งสิ้น สุ ดลง  
และใหน้ายกรฐัมนตรรีายงานผลต่อสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภาทราบโดยเรว็ 

 

มาตรา ๑๖  ในการด าเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายตามมาตรา ๑๕ ให ้กอ.รมน. 
มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ป้องกนั ปราบปราม ระงบั ยบัยัง้ และแก้ไขหรอืบรรเทาเหตุการณ์ทีก่ระทบ
ต่อความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรตามทีไ่ดร้บัมอบหมายตามมาตรา ๑๕ 

(๒) จัดท าแผนการด าเนินการตาม (๑) เสนอต่อคณะกรรมการเพื่ อให้ 
ความเหน็ชอบ 

(๓) ก ากบั ตดิตาม และเร่งรดัหน่วยงานของรฐัและเจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง
ใหด้ าเนินการหรอืบูรณาการในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนตาม (๒) 

 
๑๕ มาตรา ๑๔/๑ เพิม่โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การ

แกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายว่าดว้ยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๒๗ 

(๔) สัง่ให้เจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งมีพฤติกรรมว่าจะเป็นภัยต่อความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัรหรอืเป็นอุปสรรคต่อการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรออกจาก
พืน้ทีท่ีก่ าหนด 

ในการจดัท าแผนตาม (๒) ให้ กอ.รมน. ประชุมหารอืกบัส านักงานสภาความมัน่คง
แห่งชาติและหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้องด้วย และในการนี้ให้จดัท าแผนเผชิญเหตุ 
ในแต่ละสถานการณ์ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

ในกรณีทีม่คี าสัง่ตาม (๔) แลว้ ให ้กอ.รมน. แจง้ใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าที่
ของรฐัผู้นัน้สงักดัทราบพรอ้มด้วยเหตุผล และให้เจา้หน้าที่ของรฐัซึ่งได้รบัค าสัง่ให้ออก
จากพื้นที่นัน้ไปรายงานตวัยังหน่วยงานของรฐัทีต่นสงักดัโดยเรว็ ในการนี้ให้หน่วยงาน
ของรฐัเจา้สงักดัด าเนินการออกค าสัง่ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้พน้จากต าแหน่งหน้าที ่หรอื
พน้จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นพืน้ทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นค าสัง่ดงักล่าว 

เพื่ อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ ง ถ้าม ี
ความจ าเป็นที่ กอ.รมน. ต้องใช้อ านาจหรอืหน้าที่ตามกฎหมายใดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
หรอืความรบัผดิชอบของหน่วยงานของรฐัใดใหค้ณะรฐัมนตรมีอี านาจแต่งตัง้ผูด้ ารงต าแหน่ง
ใด ๆ ใน กอ.รมน.เป็นเจ้าพนักงานหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนัน้ หรอืมมีติ 
ให้หน่วยงานของรฐันัน้มอบอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบตามกฎหมายในเรื่องดงักล่าว 
ให้ กอ.รมน. ด าเนินการแทนหรือมีอ านาจด าเนินการด้วยภายในพื้นที่และระยะเวลา 
ทีก่ าหนด  ทัง้นี้ ตอ้งก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการใชอ้ านาจนัน้ไวด้ว้ย 

 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ 
ทีก่ระทบต่อความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ในมาตรา ๑๖ 
ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งให้ผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจ
จดัตัง้ศูนย์อ านวยการหรอืหน่วยงานที่เรยีกชื่ออย่างอื่นเพื่อปฏบิตัิภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใด
หรอืหลายอย่างเป็นการเฉพาะกไ็ด ้

โครงสรา้ง อตัราก าลงั การบรหิารจดัการ อ านาจหน้าที ่การก ากบัตดิตามหรือ
บงัคบับญัชาศูนย์อ านวยการหรอืหน่วยงานที่เรยีกชื่ออย่างอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่ผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนด โดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาและให้น าความในมาตรา ๙ มาใช้บังคับกับศูนย์หรือหน่วยงาน 
ตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม โดยให้อ านาจของผู้อ านวยการเป็นอ านาจของผู้อ านวยการ
ศูนยห์รอืหวัหน้าหน่วยงานนัน้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๒๘ 

มาตรา ๑๘  เพื่อประโยชน์ในการป้องกนั ปราบปราม ระงบั ยับยัง้ และแก้ไข
หรอืบรรเทาเหตุการณ์ภายในพื้นที่ตามมาตรา ๑๕ ให้ผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบ
ของคณะรฐัมนตรมีอี านาจออกขอ้ก าหนด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้เจา้หน้าที่ของรฐัที่เกี่ยวขอ้งปฏิบตัิการหรอืงดเว้นการปฏิบตักิารอย่างหนึ่ง
อย่างใด 

(๒) ห้ามเขา้หรอืใหอ้อกจากบรเิวณพื้นที่ อาคาร หรอืสถานที่ทีก่ าหนดในหว้ง
เวลาที่ปฏิบตัิการ เว้นแต่ได้รบัอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรอืเป็นบุคคลซึ่งได้รบั
การยกเวน้ 

(๓) หา้มออกนอกเคหสถานในเวลาทีก่ าหนด 

(๔) หา้มน าอาวุธออกนอกเคหสถาน 

(๕) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรอืการใช้ยานพาหนะ หรอืก าหนดเงื่อนไข
การใชเ้สน้ทางคมนาคมหรอืการใชย้านพาหนะ 

(๖) ให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่ งอย่างใดอันเกี่ยวกับ
เครื่องมอืหรอือุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิแก่ชวีติ ร่างกาย หรอื
ทรพัยส์นิของประชาชน 

ขอ้ก าหนดตามวรรคหนึ่งจะก าหนดหลกัเกณฑ์ เงือ่นเวลาหรอืเงื่อนไขทีก่ าหนด
ไวด้ว้ยกไ็ด ้ ทัง้นี้ การก าหนดดงักล่าวตอ้งไม่ก่อความเดอืดรอ้นแก่ประชาชนเกนิสมควร
แก่เหตุ 

 

มาตรา ๑๙  ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าทีต่ามมาตรา ๑๖ (๑) ให้ผูอ้ านวยการ
และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อ านวยการมอบหมาย เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
ชัน้ผูใ้หญ่และร่วมเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

 

มาตรา ๒๐  ในการใช้อ านาจของ กอ.รมน. ตามมาตรา ๑๖ (๑) ถ้าก่อให้เกิด
ความเสยีหายแก่ประชาชนผูสุ้จรติ ให้ กอ.รมน. จดัให้ผูน้ัน้ได้รบัการชดเชยค่าเสยีหาย
ตามควรแกก่รณีตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๒๑  ภายในเขตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ กอ.รมน. ด าเนินการ 
ตามมาตรา ๑๕ หากปรากฏว่าผูใ้ดตอ้งหาว่าไดก้ระท าความผดิอนัมผีลกระทบต่อความมัน่คง
ภายในราชอาณาจกัรตามที่คณะรฐัมนตรีก าหนด แต่กลับใจเข้ามอบตัวต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรอืเป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวนแล้วปรากฏว่าผู้นัน้ 
ไดก้ระท าไปเพราะหลงผดิหรอืรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์และการเปิดโอกาสใหผู้น้ัน้กลบัตวัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ในการนี้ให้พนักงานสอบสวน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๒๙ 

ส่งส านวนการสอบสวนของผูต้้องหานัน้ พรอ้มทัง้ความเหน็ของพนักงานสอบสวนไปให้
ผูอ้ านวยการ 

ในกรณีทีผู่อ้ านวยการเหน็ดว้ยกบัความเหน็ของพนักงานสอบสวนใหส่้งส านวน
พร้อมความ เห็นของผู้ อ านวยการให้พนั กงานอัยการเพื่ อยื่ นค าร้อ งต่ อศาล  
หากเห็นสมควรศาลอาจสัง่ให้ส่งผูต้้องหานัน้ให้ผูอ้ านวยการเพื่อเขา้รบัการอบรม ณ สถานที่
ทีก่ าหนดเป็นเวลาไม่เกนิหกเดอืนและปฏบิตัติามเงือ่นไขอื่นทีศ่าลก าหนดดว้ยกไ็ด ้

การด าเนินการตามวรรคสอง ให้ศาลสัง่ได้ต่อเมื่อผู้ต้องหานัน้ยินยอมเข้ารบั 
การอบรมและปฏบิตัติามเงือ่นไขดงักล่าว 

เมื่อผู้ต้องหาได้เขา้รบัการอบรมและปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ศาลก าหนดดงักล่าว
แลว้สทิธนิ าคดอีาญามาฟ้องผูต้อ้งหานัน้เป็นอนัระงบัไป 

 

มาตรา ๒๒  พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่ก าหนด 
ตามมาตรา ๑๕ อาจไดร้บัค่าตอบแทนพเิศษตามทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

พนักงานเจา้หน้าทีต่ามวรรคหนึ่งผูใ้ดเจบ็ป่วย เสยีชวีติ ทุพพลภาพ พกิาร หรอื
สูญเสียอวยัวะอนัเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รบัสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือ 
จากทีม่กีฎหมายก าหนด  ทัง้นี้ ตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๒๓  บรรดาข้อก าหนด ประกาศ ค าสัง่ หรอืการกระท าตามหมวดนี้ 
ไม่อยู่ในบงัคบัของกฎหมายว่าดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

การด าเนินคดใีด ๆ อนัเนื่องมาจากขอ้ก าหนด ประกาศ ค าสัง่ หรอืการกระท า
ตามหมวดนี้ใหอ้ยู่ในอ านาจของศาลยุตธิรรม  ทัง้นี้ ในกรณีทีศ่าลจะตอ้งพจิารณาเพื่อใช้
มาตรการหรอืวธิกีารชัว่คราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง
หรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา แล้วแต่กรณี ใหศ้าลเรยีกเจา้พนักงานหรอื
พนักงานเจา้หน้าทีซ่ึง่ออกขอ้ก าหนด ประกาศหรอืค าสัง่ หรอืกระท าการนัน้ มาเพื่อชีแ้จง
ข้อเท็จจรงิ รายงาน หรือแสดงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาสัง่ใช้มาตรการหรือ
วธิกีารชัว่คราวดงักลา่วดว้ย 

 

หมวด ๓ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๒๔  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก าหนดที่ออกตามมาตรา ๑๘ (๒) (๓) (๔) (๕)  
หรอื (๖) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๓๐ 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๒๕  ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ หนี้ สทิธ ิขา้ราชการ 
พนักงานลูกจ้าง และอตัราก าลงัของกองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในตามค าสัง่
ส านักนายกรฐัมนตรี ที่ ๒๐๕/๒๕๔๙ เรื่อง การจดัตัง้กองอ านวยการรกัษาความมัน่คง
ภายใน ลงวนัที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มาเป็นของกองอ านวยการรกัษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจกัรตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๒๖  ให้ศูนย์อ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และกองบญัชาการ
ผสมพลเรือน ต ารวจ ทหาร ที่จ ัดตัง้ขึ้นตามค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙  
เรื่อง การบรหิารราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ลงวนัที ่๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นศูนย์
อ านวยการหรอืหน่วยงานทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ ์ จุลานนท ์

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๓๑ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีปั่จจุบนัมปัีญหา
เกี่ยวกับความมัน่คงจากบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่มีหลากหลาย มีความรุนแรง รวดเร็ว 
สามารถขยายตวัจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และมีความสลบัซบัซ้อน จนอาจกระทบ 
ต่อเอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศ  
และเป็นภยนัตรายต่อความสงบสุขของประชาชน ดงันัน้ เพื่อให้สามารถป้องกนัและระงบัภยั 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างทนัท่วงท ีจงึสมควรก าหนดให้มหีน่วยปฏิบตัิงานหลกัเพื่อรบัผดิชอบ
ด าเนินการรกัษาความมัน่คงในราชอาณาจกัร ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏบิตัิ
ร่วมกับทุกส่วนราชการ ส่งเสรมิให้ประชาชนเขา้มามส่ีวนร่วมในการป้องกนัและรักษา
ความมัน่คง รวมทัง้เสรมิสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน เพื่อป้องกันภยนัตราย 
ที่เกิดขึ้นตัง้แต่ในยามปกติ และในยามที่เกิดสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมัน่คง 
ในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึ่ง และก าหนดใหม้มีาตรการและกลไกควบคุมการใชอ้ านาจเป็นการเฉพาะ
ตามระดบัความรุนแรงของสถานการณ์ เพื่อใหส้ามารถแก้ไขสถานการณ์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และเป็นเอกภาพ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

ค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าดว้ยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร๑๖ 
 

โดยที่ในปัจจุบันสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามด้านความมัน่คงได้มี การ
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างรวดเรว็ มีความซบัซ้อนและกระท าได้หลากหลายรูปแบบ 
โดยสถานการณ์อนัเป็นภัยนัน้อาจเกิดขึ้นได้ทัง้ภายนอกและภายในประเทศ และอาจ
เกิดขึน้ไดท้ัง้จากการกระท าของบุคคลหรอืภยัจากธรรมชาตอินัเป็นสาธารณภยั เพื่อให้
การด าเนินการของภาครฐัในการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิสถานการณ์ และอ านวยการ
ในการรกัษาความมัน่คง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงท ี
สามารถดูแลความปลอดภัยและความสงบเรยีบรอ้ยให้แก่ประชาชนได้อย่างทัว่ถึง  จงึ
จ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
เพื่อให้กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักรมีอ านาจหน้าที่ในการ
รองรบัต่อสถานการณ์อนัเป็นภัยดงักล่าว อีกทัง้เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความมัน่คง
และป้องกนับรรเทาสาธารณภัยมกีารบูรณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานของรฐัในทุก
ระดับ เพื่อประโยชน์ต่อความมัน่คงของชาติ ความสงบเรียบร้อยในสังคมและความ
ปลอดภยัในชวีติทรพัยส์นิของประชาชน 
 

 
๑๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๒๘๕ ง/หน้า ๑๓/๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๓๒ 

ขอ้ ๘  ในกรณีที่เหน็สมควรนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรอีาจเสนอใหค้ณะ
รกัษาความสงบแห่งชาตแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค าสัง่นี้ได ้
 

ขอ้ ๙  ค าสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๓๓ 

พระราชบญัญตั ิ

ขา่วกรองแห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   

 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที ่๔ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มพีระราชโองการโปรด
เกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยขา่วกรองแห่งชาต ิ

 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธแิละเสรภีาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญัติให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญัติแห่ง
กฎหมาย 

 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลตามพระราชบญัญตันิี้ 
เพื่อประโยชน์แก่การปฏบิตัหิน้าทีข่องส านักข่าวกรองแห่งชาตใินการไดม้าซึง่ขอ้มูลหรอืเอกสาร
ทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คงแหง่ชาต ิซึง่การตราพระราชบญัญตันิี้สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขทีบ่ญัญตัิ
ไวใ้นมาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยแลว้ 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัตขิึ้นไว้โดยค าแนะน าและยนิยอม
ของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิ าหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตั ินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิข่าวกรองแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศในราช
กจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๐ ก/หน้า ๒๒/๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๓๔ 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิพระราชบญัญตัขิา่วกรองแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๒๘ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“การข่าวกรอง” หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ทราบถึงความมุ่งหมาย 

ก าลังความสามารถและความเคลื่อนไหว รวมทัง้วิถีทางของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
องค์การใด ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจกระท าการอนัเป็นพฤตกิารณ์เป็น
ภัยคุกคาม  ทัง้นี้  เพื่อรักษาความมัน่คงหรือประโยชน์แห่งรัฐและให้รัฐบาลน ามา
ประกอบการพจิารณาในการก าหนดนโยบายแห่งชาต ิ

“การต่อต้านข่าวกรอง” หมายความว่า การด าเนินการเพื่อต่อต้านการกระท า
ของต่างชาต ิบุคคล กลุ่มบุคคล หรอืองค์การใด ทีมุ่่งหมายจะใหไ้ดไ้ปซึ่งความลบัของชาต ิ
หรอืท าลายความมัน่คงแห่งชาติโดยการจารกรรม การบ่อนท าลาย การก่อวนิาศกรรม 
และการก่อการรา้ย หรอืการอื่นใดอนัเป็นภยัคุกคามเพื่อรกัษาความมัน่คงหรอืประโยชน์
แห่งรฐั 

“การข่าวกรองทางการสื่อสาร” หมายความว่า การใช้เทคนิคและการด าเนิน
กรรมวธิทีางเทคโนโลยแีละเครื่องมอืสื่อสาร เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกบัความ
เคลื่อนไหวในการขา่วกรองและการต่อตา้นขา่วกรอง 

“การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน” หมายความว่า การให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลอืและก ากบัดูแลส่วนราชการฝ่ายพลเรอืน รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอื่นของรฐั 
ในการด าเนินการเพื่อรกัษาความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ สถานที่ ข้อมูลข่าวสาร และ
สิ่งของอื่น ๆ ของทางราชการให้พ้นจากการจารกรรม การบ่อนท าลาย การก่อ
วนิาศกรรม และการก่อการรา้ย 

“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการส านักขา่วกรองแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๕  ใหส้ านักขา่วกรองแห่งชาตมิหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ปฏบิตังิานเกี่ยวกบักจิการการขา่วกรอง การต่อต้านขา่วกรอง การข่าวกรอง

ทางการสื่อสาร และการรกัษาความปลอดภยัฝ่ายพลเรอืน 

(๒) ตดิตามสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศทีม่ผีลกระทบต่อความ
มัน่คงแห่งชาต ิและรายงานต่อนายกรฐัมนตรแีละสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ

(๓) กระจายขา่วกรองที่มผีลกระทบต่อความมัน่คงแห่งชาตใิหห้น่วยงานของรฐั
หรอืรฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วขอ้งใชป้ระโยชน์ตามความเหมาะสม 
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๑๓๕ 

(๔) ศกึษา วจิยั และพฒันาเกี่ยวกบักจิการการข่าวกรอง การต่อต้านขา่วกรอง 
และการรกัษาความปลอดภยัฝ่ายพลเรอืน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

(๕) เป็นศูนย์กลางประสานกิจการการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและ 
การรกัษาความปลอดภยัฝ่ายพลเรอืนกบัหน่วยข่าวกรองอื่นภายในประเทศ 

(๖) เป็นหน่วยงานหลกัในการประสานกจิการการข่าวกรองและการต่อต้าน
ข่าวกรองกบัหน่วยขา่วกรองของต่างประเทศในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัความมัน่คงแห่งชาต ิ

(๗) เสนอแนะนโยบายและมาตรการ ตลอดจนให้ข้อมูล ค าแนะน า และ
ค าปรกึษาด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรกัษาความปลอดภยั 
ฝ่ายพลเรอืนต่อนายกรฐัมนตรแีละสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ

(๘ ) ปฏิบัติห น้ าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ห รือตามที่
นายกรฐัมนตรหีรอืสภาความมัน่คงแห่งชาตมิอบหมาย 

 

มาตรา ๖  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติอาจสัง่ให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบ 
ต่อความมัน่คงแห่งชาติภายในระยะเวลาที่ผู้อ านวยการก าหนด หากหน่วยงานของรฐั
หรอืบุคคลดงักล่าวไม่ส่งข้อมูลหรอืเอกสารภายในก าหนดเวลาโดยไม่มเีหตุอนัสมควร  
ให้ส านักข่าวกรองแห่งชาติรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสัง่การตามที่
เหน็สมควรต่อไป 

ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งไดม้าซึง่ขอ้มลูหรอืเอกสารอนัเกี่ยวกบัการขา่วกรอง 
การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร หรือการรักษาความปลอดภัย 
ฝ่ายพลเรือน ส านักข่าวกรองแห่งชาติอาจด าเนินการด้วยวิธกีารใด ๆ รวมทัง้อาจใช้
เครื่องมอือเิลก็ทรอนิกส ์เครื่องมอืทางวทิยาศาสตร์ เครื่องโทรคมนาคม หรอืเทคโนโลยี
อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้  ทัง้นี้  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่นไขในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีผู่อ้ านวยการก าหนดโดยความเหน็ชอบ
ของนายกรฐัมนตร ีโดยระเบยีบดงักล่าวอย่างน้อยตอ้งก าหนดใหม้กีารบนัทกึรายละเอยีด
ขัน้ตอนการด าเนินการโดยเจ้าหน้าทีผู่้รบัผดิชอบ เหตุผล ความจ าเป็น วธิกีาร บุคคลที่
ไดร้บัผลกระทบหรอือาจได้รบัผลกระทบ และระยะเวลาในการด าเนินการ รวมทัง้วธิกีาร
ป้องกนั แกไ้ข และเยยีวยาผลกระทบต่อบุคคลภายนอกทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 

การด าเนินการตามมาตรานี้ หากไดก้ระท าตามหน้าทีแ่ละอ านาจโดยสุจรติตาม
สมควรแก่เหตุแล้ว และเป็นไปเพื่อประโยชน์ด้านความมัน่คงหรือการป้องกันภัย
สาธารณะ ใหถ้อืว่าเป็นการกระท าโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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๑๓๖ 

มาตรา ๗  ในกรณีทีห่น่วยขา่วกรองอื่นของรฐัไดร้วบรวมและรายงานขา่วกรอง
ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รบัผิดชอบในหน่วยข่าวกรองนัน้แล้ว ให้หน่วยข่าวกรอง
ดงักล่าวจดัส่งส าเนารายงานข่าวกรองนัน้ต่อส านักขา่วกรองแห่งชาต ิ ทัง้นี้ ตามระเบยีบ
ทีผู่อ้ านวยการก าหนดโดยความเหน็ชอบของนายกรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๘  บรรดาขอ้มูลข่าวสารที่ส านักข่าวกรองแห่งชาติได้รบัมาเนื่องจาก 
การปฏิบตัหิน้าที่ตามพระราชบญัญตัินี้จะเปิดเผยมไิด้ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยต่อหน่วย
ขา่วกรอง หน่วยงานความมัน่คง นายกรฐัมนตร ีหรอืตามค าสัง่ศาล 

 

มาตรา ๙  ให้มีผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ มีหน้าที่ควบคุมดูแล
โดยทัว่ไปซึ่งราชการของส านักข่าวกรองแห่งชาติ รบัผดิชอบขึ้นตรงต่อนายกรฐัมนตร ี
และเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในส านักขา่วกรองแห่งชาต ิ

ให้มรีองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ และจะให้มผีู้ช่วยผู้อ านวยการ
ส านักขา่วกรองแห่งชาตเิป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตัริาชการกไ็ด้ 

ให้ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ รองผู้อ านวยการส านักข่าวกรอง
แห่งชาต ิและผูช้่วยผูอ้ านวยการส านักขา่วกรองแห่งชาต ิเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญั 

 

มาตรา ๑๐  เพื่อประโยชน์แก่การพฒันาคุณภาพการปฏบิตังิานดา้นการข่าวกรอง
ของรฐั ให้ผู้อ านวยการแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัในส านักข่าวกรองแห่งชาติที่มี
ความรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์ในงานด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง 
การข่าวกรองทางการสื่อสาร หรอืการรกัษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรอืนตามระเบียบ 
ทีผู่อ้ านวยการก าหนด เป็นผูป้ฏบิตังิานขา่วกรองเพื่อปฏบิตัหิน้าทีใ่นงานดา้นการข่าวกรอง
ของส านักขา่วกรองแหง่ชาต ิ

ให้ผูป้ฏิบตัิงานข่าวกรองตามวรรคหนึ่ง ไดร้บัเงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุ
พเิศษตามระเบยีบทีผู่อ้ านวยการก าหนด โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั 

 

มาตรา ๑๑  เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องส านักขา่วกรองแห่งชาตติาม
พระราชบัญญัตินี้  ให้หน่วยงานอื่นของรัฐมีค าสัง่แต่งตัง้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้
ความสามารถหรอืมปีระสบการณ์ในงานด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง หรอื
การรกัษาความปลอดภยัฝ่ายพลเรอืนไปช่วยปฏิบตัิราชการในส านักข่าวกรองแห่งชาติ
ตามทีผู่อ้ านวยการรอ้งขอ 
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๑๓๗ 

ให้เจา้หน้าที่ของรฐัที่ได้รบัค าสัง่ใหไ้ปปฏบิตัิหน้าที่ในส านักข่าวกรองแห่งชาติ
ตามวรรคหนึ่ง มสีทิธไิดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งในอตัราทีไ่ด้รบัอยู่เดมิต่อไป ส าหรบัสทิธิ
ประโยชน์อื่น ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

 

มาตรา ๑๒  ใหส้ านักข่าวกรองแห่งชาตจิดัใหม้ศีูนยป์ระสานข่าวกรองแห่งชาติ 
เรยีกโดยย่อว่า “ศป.ข.” เป็นหน่วยงานภายใน เพื่อท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานกจิการการขา่วกรอง การต่อตา้นขา่วกรอง และการรกัษาความปลอดภยัฝ่ายพล
เรือนร่วมกับหน่วยข่าวกรองอื่นภายในประเทศ โดยให้ผู้อ านวยการแต่งตัง้รอง
ผู้อ านวยการคนหนึ่งเป็นผู้อ านวยการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เรยีกโดยย่อว่า 
“ผอ.ศป.ข.” มหีน้าที่รบัผดิชอบ บรหิารจดัการ และก ากบัดูแลการด าเนินงานของ ศป.ข. 
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูอ้ านวยการ 

 

มาตรา ๑๓  ให ้ศป.ข. มหีน้าทีแ่ละอ านาจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ติดตาม ประเมนิ และวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัทัง้ภายในประเทศและ

ต่างประเทศตลอดยี่สบิสี่ชัว่โมง รวมทัง้รายงานข่าวประจ าวนั ข่าวเร่งด่วน ข่าวเฉพาะ
กรณี และรายงานการแจง้เตือนภยัล่วงหน้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความมัน่คงต่อนายกรฐัมนตร ี
สภาความมัน่คงแห่งชาติ และผู้อ านวยการ ตลอดจนกระจายข่าวไปยังหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

(๒) เฝ้าระวงัภัยคุกคามความมัน่คงปลอดภัย ทัง้ในภาวะปกติและช่วงที่มี
สถานการณ์ ช่วงเทศกาลที่ส าคญั พระราชพธิ ีและการประชุมหรืองานพธิกีารที่ส าคญั
ของรฐั เพื่อสนับสนุนการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
รุนแรงเกดิขึน้ และปฏบิตัติ่อเนื่องจนสิน้สุดสถานการณ์นัน้ 

(๓) ให้ความรู้และประสานความร่วมมือด้านการข่าวกับภาครฐั ภาคเอกชน 
รวมทัง้ประชาชนทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

(๔) รายงานสถานการณ์และผลการปฏบิตังิานโดยรวม ปัญหาและอุปสรรคใน
การท างานของ ศป.ข. ตามระยะเวลาที่ผู้อ านวยการก าหนด ต่อนายกรฐัมนตรีหรือ
รฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมาย และผูอ้ านวยการ 

(๕) ปฏบิตังิานอื่นตามทีน่ายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมาย 
สภาความมัน่คงแห่งชาต ิหรอืผูอ้ านวยการมอบหมาย 

 

มาตรา ๑๔  เมื่อมีกรณีจ าเป็นในการปฏิบัติงานที่ต้องมีการประสานการ
ด าเนินงานขา่วกรองกบัหน่วยงานอื่นของรฐัในพืน้ทีภ่าคใด ผูอ้ านวยการอาจจดัใหม้ศีูนย์
ประสานขา่วกรองแห่งชาตภิาค เรยีกโดยย่อว่า “ศป.ข.ภาค” กไ็ด ้



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๓๘ 

ให ้ศป.ข.ภาค เป็นหน่วยงานขึน้ตรงต่อ ผอ.ศป.ข. โดยใหผู้อ้ านวยการแต่งตัง้
ข้าราชการพลเรือนสามัญในส านักข่าวกรองแห่งชาติคนหนึ่งเป็นผู้อ านวยการศูนย์
ประสานขา่วกรองแห่งชาตภิาค เรยีกโดยย่อว่า “ผอ.ศป.ข.ภาค” 

 

มาตรา ๑๕  การแต่งตัง้ การพ้นจากต าแหน่ง และวิธีการปฏิบัติงานของ
ผูป้ฏบิตังิานใน ศป.ข. และ ศป.ข.ภาค ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีผู่อ้ านวยการก าหนด 

 

มาตรา ๑๖  เจา้หน้าทีห่รอืผูป้ฏิบตังิานของส านักข่าวกรองแห่งชาตผิู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิหกหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้
ปรบั 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าทีห่รอืความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ ตอ้งระวางโทษสองเท่าของโทษทีก่ฎหมาย
ก าหนดไวส้ าหรบัความผดินัน้ 

 

มาตรา ๑๗  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๓๙ 

หมายเหตุ  :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจาก
พระราชบญัญตัขิา่วกรองแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๒๘ ไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานแลว้ เน้ือหา
และหลักเกณฑ์บางส่วนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามความมัน่คงและ
เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไป  นอกจากนี้ ยงัมแีนวโน้มของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้วย
วธิกีารทีห่ลากหลายซบัซอ้นขยายตวัมากขึน้ เพื่อเสรมิสรา้งสภาวะแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการ
ปฏบิตักิารข่าวกรองของชาติ เพิม่ขดีความสามารถในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่และ
ท าให้ภารกิจของรัฐด้านกิจการการข่าวกรองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
สถานการณ์ภยัคุกคามความมัน่คงทุกรปูแบบไดอ้ย่างเหมาะสมและทนัท่วงท ีเพื่อรกัษา
ความมัน่คงและผลประโยชน์แห่งรฐั  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๔๐ 

พระราชบญัญตั ิ

กองอาสารกัษาดนิแดน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๐ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๙๗ 

เป็นปีที ่๙ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยกองอาสารกัษาดนิแดน 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตัินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญัติกองอาสารกัษาดนิแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญตัินี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป และจะใชบ้งัคบัในทอ้งทีใ่ด ใหป้ระกาศโดยพระราชกฤษฎกีา 

 

มาตรา ๓  เมื่อได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับ 
ในท้องที่ใด บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ซึ่งมีข้อความแย้งหรือขัดต่อ
พระราชบญัญตันิี้ มใิหใ้ชบ้งัคบัในทอ้งทีน่ัน้ 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๑/ตอนที ่๑๔/หน้า ๒๘๕/๒๓ กุมภาพนัธ ์๒๔๙๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๔๑ 

หมวด ๑ 

การจดัตัง้กองอาสารกัษาดนิแดน 

   
 

มาตรา ๔  ใหจ้ดัตัง้กองอาสารกัษาดนิแดนเป็นองคก์ารขึน้อยู่ในกระทรวงมหาดไทย
มฐีานะเป็นนิตบิุคคล เรยีกว่า “กองอาสารกัษาดนิแดน” 

 

มาตรา ๕  กองอาสารกัษาดนิแดนแบ่งออกเป็นสองส่วน คอื 

(๑) ส่วนกลาง 

(๒) ส่วนภูมภิาค 

 

มาตรา ๖๒  ให้มกีรรมการคณะหนึ่งจ านวนไม่น้อยกว่าสบิคน และไม่เกินยี่สบิคน 
เรยีกว่า “คณะกรรมการกลางกองอาสารกัษาดินแดน” ประกอบด้วย รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธาน  
โดยต าแหน่ง ส่วนกรรมการอื่น เลขาธิการและรองเลขาธิการนัน้ ให้รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผูแ้ต่งตัง้และถอดถอนโดยอนุมตัคิณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๗๓  คณะกรรมการกลางกองอาสารกัษาดนิแดน มอี านาจและหน้าทีจ่ดั
และด าเนินงานกองอาสารกัษาดนิแดนโดยทัว่ไปตามนโยบายและวชิาทางเทคนิคของ
สภาความมัน่คงแห่งชาติ และวางระเบียบและขอ้บงัคบัส าหรบักองอาสารกัษาดนิแดน 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดวธิรีบัสมคัร วธิคีดัเลอืก และการใหอ้อกจากสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน 

(๒) ก าหนดยศ ชัน้ ของสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน 

(๓) ก าหนดเหล่าของสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน 

(๔) ก าหนดหลกัสตูร การอบรม และการฝึก 

(๕) ก าหนดการใชจ้่ายและงบประมาณของกองอาสารกัษาดนิแดน 

(๖) ก าหนดการเกบ็ รกัษา และการใชอ้าวุธ 

 

 
๒ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๐๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๔๒ 

มาตรา ๘  กองอาสารกัษาดนิแดนส่วนภูมภิาค ประกอบด้วยกองอาสารกัษา
ดนิแดนจงัหวดั และกองอาสารกัษาดนิแดนอ าเภอ ตามชื่อทอ้งทีท่ีไ่ดป้ระกาศตัง้ขึน้ 

 

มาตรา ๙  ต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หน้าที่ ตลอดจนอ านาจการปกครอง
บงัคบับญัชารวมทัง้การก าหนดอตัราก าลงัของแต่ละหน่วยในกองอาสารกัษาดนิแดน  
ใหก้ าหนดโดยกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๐  วินัยและการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่และสมาชิก 
กองอาสารกัษาดนิแดน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยวนิัยกองอาสารกัษาดนิแดน 

 

มาตรา ๑๑  การเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้กระท าโดยวิธ ี
รบัสมคัรผู้อาสา แต่ถ้าในท้องที่ใดไม่มบีุคคลสมคัร หรอืมบีุคคลสมัครไม่เพียงพอตาม
ความต้องการ จะก าหนดให้ท้องที่นัน้มกีารเรยีกบุคคลให้สมคัรเพื่อคดัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิ
โดยพระราชกฤษฎกีากไ็ด ้และใหถ้อืว่าผูท้ีไ่ดร้บัสมคัรหรอืไดร้บัการคดัเลอืกเป็นสมาชกิ
กองอาสารกัษาดนิแดนมสีทิธแิละหน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ นับแต่วนัไดร้บัสมคัรหรอื
ไดร้บัการคดัเลอืก 

 

มาตรา ๑๒  สมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดนตอ้งมคีุณสมบตัแิละลกัษณะ ดงันี้ 
(๑) มภีูมลิ าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยู่ในทอ้งทีท่ีเ่ขา้เป็นสมาชกิ 

(๒) มสีญัชาตไิทย 

(๓) มอีายุตัง้แต่ ๑๗ ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป แต่ไม่เกนิ ๖๐ ปีบรบิูรณ์ 

(๔) มรี่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน 

(๕) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๖) ไม่เป็นพระภกิษุ สามเณร หรอืนักบวชแห่งศาสนาใด 

(๗) ไม่เป็นสมาชกิกองอาสากาชาด 

(๘) ไม่เป็นทหารหรอืต ารวจประจ าการตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 

(๙) ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์อนัเป็นที่รงัเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอนัธพาล หรือ
เป็นผูต้ดิยาเสพตดิใหโ้ทษ หรอืเป็นผูม้สีนัดานเป็นผูร้า้ย เป็นตน้ 

 

มาตรา ๑๓  ขา้ราชการที่เป็นสมาชกิกองอาสารกัษาดินแดนจะปฏิบัติหน้าที่
ของกองอาสารกัษาดนิแดนไดใ้นเมื่อไม่ตดิราชการจ าเป็น 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๔๓ 

มาตรา ๑๔  สมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดนม ี๓ ประเภท คอื 

(๑) ประเภทส ารอง คอืสมาชกิทีย่งัไม่ไดเ้ขา้รบัการฝึกหดัและอบรม 

(๒) ประเภทประจ ากอง คอืสมาชกิทีไ่ดร้บัการฝึกหดัและอบรม และบรรจุอยู่ใน
อตัราก าลงั 

(๓) ประเภทกองหนุน คอืสมาชกิทีไ่ดป้ลดออกจากประจ ากอง 

 

มาตรา ๑๕  การรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้ผู้ว่า
ราชการจงัหวดัตัง้คณะกรรมการขึน้เพื่อรบัสมคัรหรอืคดัเลอืก 

 

หมวด ๒ 

หน้าทีข่องกองอาสารกัษาดนิแดน 

   
 

มาตรา ๑๖๔  กองอาสารกัษาดนิแดนมหีน้าที ่
(๑) บรรเทาภยัทีเ่กดิจากธรรมชาตแิละการกระท าของขา้ศกึ 

(๒) ท าหน้าทีต่ ารวจรกัษาความสงบภายในทอ้งทีร่่วมกบัพนกังานฝ่ายปกครอง
หรอืต ารวจ 

(๓) รกัษาสถานทีส่ าคญัและการคมนาคม 

(๔) ป้องกนัจารกรรม สดบัตรบัฟัง และรายงานขา่ว 

(๕) ท าการช่วยให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามทีท่หารต้องการ และตัดทอน
ก าลงัขา้ศกึ 

(๖) เป็นก าลงัส ารองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนก าลงัทหารได้ 
เมื่อจ าเป็น 

 

มาตรา ๑๗  เจา้หน้าทีแ่ละสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดนมหีน้าที ่
(๑) กระท าตามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาทีส่ัง่การโดยชอบ 

(๒) ปฏบิตัติามหน้าที ่ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และวนิัยของกองอาสารกัษาดนิแดน 

 

มาตรา ๑๘  ผูบ้งัคบับญัชามอี านาจทีจ่ะสัง่ใชก้ าลงัของกองอาสารกัษาดินแดน
ใหท้ าการตามอ านาจหน้าทีไ่ด ้ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

 
๔ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๐๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๔๔ 

มาตรา ๑๙  เมื่อประกาศใช้กฎอยัการศกึในท้องที่ใด ให้เจา้หน้าที่และสมาชกิ
กองอาสารกัษาดนิแดนอยู่ในบงัคบับญัชาเจา้หน้าทีฝ่่ายทหาร 

 

หมวด ๓ 

ธงประจ ากอง เครื่องหมาย และเครื่องแบบ 

   
 

มาตรา ๒๐  ใหม้ธีงประจ ากอง และเครื่องหมายส าหรบักองอาสารกัษาดนิแดน
กบัเครื่องแบบส าหรบัสมาชกิ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๔ 

การอบรมและการฝึก 

   
 

มาตรา ๒๑  สมาชิกกองอาสารกัษาดนิแดนต้องเข้ารบัการอบรม การฝึกหดั 
และการฝึกซอ้ม ตามหลกัสตูรและระยะเวลาทีค่ณะกรรมการกลางกองอาสารกัษาดนิแดน
ก าหนด 

 

มาตรา ๒๒  สมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดนที่ถูกเรยีกเขา้รบัการอบรม การฝึกหดั 
และการฝึกซ้อม ตามหลกัสูตรของกองอาสารกัษาดนิแดนก็ดี หรอืในเวลาปฏิบตัิหน้าที่ก็ด ี 
ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้งใหค้วามสะดวกแก่สมาชกิไม่ตดัเงนิรายเดอืนหรอืค่าจา้งภายใน
ก าหนดเวลาไม่เกนิสองเดอืน และไม่ตดัรอนสทิธอินัควรไดข้องสมาชกิเหล่านัน้ 

 

หมวด ๕ 

สทิธขิองสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน 

   
 

มาตรา ๒๓  สมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดนประเภทประจ ากองอาจได้รบัสทิธิ
บางประการตลอดระยะเวลาทีย่งัประจ ากองอยู่ ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกลางกอง
อาสารกัษาดนิแดนก าหนด 

 

มาตรา ๒๔  เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจ็บป่วยหรือได้รบับาดเจ็บ 
จากการปฏิบตัิหน้าที่ จะได้รบัการรกัษาพยาบาลตามที่คณะกรรมการกลางกองอาสารกัษา
ดนิแดนก าหนด 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๔๕ 

มาตรา ๒๕๕  เมื่อสมาชิกกองอาสารกัษาดินแดนประสบอนัตรายถึงแก่ความ
ตายหรอืพกิารทุพพลภาพเนื่องในการปฏบิตัหิน้าที ่ใหไ้ดร้บับ านาญพเิศษตามกฎหมาย
ว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการโดยอนุโลม 

เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุพิการ
ทุพพลภาพตามวรรคหนึ่งถงึแก่ความตาย ใหจ้่ายเงนิเป็นบ าเหน็จตกทอดแก่ทายาทผูม้ี
สทิธติามทีก่ฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการบญัญตัไิว ้เป็นจ านวนสามสบิเท่า
ของบ านาญพเิศษรายเดอืน และใหน้ าบทบญัญตัวิ่าดว้ยการจ่ายบ าเหน็จตกทอดตามกฎ
หมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

หมวด ๖ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๒๖  ผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในพระราชกฤษฎกีาซึ่งออกโดย
อาศยัอ านาจตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญตันิี้ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิ
หนึ่งพนับาท หรอืจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า 

 

มาตรา ๒๗  ผู้ใดแต่งเครื่องแบบ หรือประดับ หรือใช้ธง หรือเครื่ องหมาย 
ทีก่ าหนดขึน้ตามบทบญัญตัใินมาตรา ๒๐ โดยไม่มสีทิธทิีจ่ะแต่ง ประดบั หรอืใช ้มคีวามผดิ
ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับาท หรอืจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า 

 

มาตรา ๒๘  ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญตัใินมาตรา ๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบั
ไม่เกนิหา้พนับาท หรอืจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า 

 

หมวด ๗ 

เบด็เตลด็ 

   
 

มาตรา ๒๙  เจา้หน้าทีห่รอืสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดนในระหวา่งท าการตาม
หน้าที ่ใหถ้อืว่าเป็นเจา้พนักงานตามกฎหมายลกัษณะอาญา 

 

 
๕ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๔๖ 

มาตรา ๓๐๖  ให้รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งตัง้เจ้าหน้าที ่ 
วางระเบยีบและออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.  พบิูลสงคราม 

นายกรฐัมนตร ี

 
๖ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่  ๒ )  

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐ โดยการเพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็น 

ผู้รกัษาการอีกต าแหน่งหนึ่ง ถือเป็นการแก้ไขเพิม่เติมในสาระส าคญั  ดงันัน้ กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๒  
ซึ่งมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยลงชื่อแต่ผูเ้ดยีว จงึถูกยกเลกิไปตัง้แต่วนัที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม
ดงักล่าว (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๓๒/๒๕๑๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๔๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การป้องกัน
ประเทศชาติในสถานการณ์สงครามปัจจุบันเป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองทุกคน 
ที่จะต้องร่วมมือช่วยเหลอื และจะต้องได้รบัการศกึษาอบรมเพื่อให้มคีวามรู้ในการที่จะ
ป้องกันตนเองและประเทศชาติ  จึงจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมและจดัหน่วยการบังคบั
บญัชาเตรยีมไวแ้ต่เวลาปกต ิ

 

พระราชบญัญตักิองอาสารกัษาดนิแดน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๔๗ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้ คอื เนื่องจากพระราชบญัญัติ
กองอาสารกัษาดนิแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๗ บญัญตัใิหค้ณะกรรมการกลางกองอาสารกัษา
ดนิแดนมีอ านาจหน้าที่จดัและด าเนินงานกองอาสารกัษาดนิแดนตามนโยบายและวิชาการ
ทางเทคนิคของสภาป้องกนัราชอาณาจกัร แต่บดันี้ สภาป้องกนัราชอาณาจกัรต้องถูกยกเลกิ
ไปโดยพระราชบัญญัติสภาความมัน่คงแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ แล้ว  สมควรแก้ไข
พระราชบญัญตักิองอาสารกัษาดนิแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหส้อดคล้องกนัดว้ย นอกจากนี้สมควร
ให้กองอาสารักษาดินแดนขึ้นอยู่ ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยกับ
กระทรวงกลาโหมร่วมกนั และเพิม่อ านาจและหน้าทีใ่หแ้ก่คณะกรรมการกลางกองอาสารกัษา
ดินแดนในการก าหนดเหล่าของกองอาสารกัษาดินแดนและก าหนดหน้าที่กองอาสารกัษา
ดนิแดนเพิม่ขึน้ 

 

พระราชบญัญตักิองอาสารกัษาดนิแดน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป  
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
กองอาสารกัษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ บัญญัติให้เมื่อสมาชิกกองอาสารกัษาดินแดน
ประสบอนัตรายถงึชวีติหรอืพกิารทุพพลภาพเนื่องในการปฏบิตัหิน้าที่มสีทิธไิดร้บัเพยีง
บ านาญพเิศษ ท าให้ทายาทของสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดนซึ่งเสยีชวีติภายหลงัจาก 
ที่ได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุพิการทุพพลภาพไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด  
แม้สมาชิกกองอาสารกัษาดินแดนจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรกัษาความมัน่คงภายใน 

 
๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๘/ตอนที ่๑๙/หน้า ๒๔๕/๒๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๐๔ 
๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที ่๗๙ ก/หน้า ๑/๔ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๔๘ 

ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงภยัหรอืในการปกป้องอธปิไตยของประเทศชาติร่วมกบั
ขา้ราชการ ทหาร หรอืต ารวจกต็าม ซึ่งแตกต่างกบักรณีทายาทของขา้ราชการ พลทหาร
กองประจ าการ หรอืบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ซึ่งมีสทิธิ
ไดร้บับ าเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  ดงันัน้ เพื่อความ
เป็นธรรมและเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจให้กับสมาชิกกองอาสารกัษาดินแดน สมควร
ก าหนดให้ทายาทของสมาชิกกองอาสารกัษาดนิแดนมีสทิธไิด้รบับ าเหน็จตกทอดด้วย  
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๔๙ 

พระราชบญัญตั ิ

คุม้ครองความลบัในราชการ 

พุทธศกัราช ๒๔๘๓ 

   
 

ในพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัอานันทมหดิล 

คณะผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์

(ตามประกาศประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

ลงวนัที ่๔ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๐) 
อาทติย ์ทพิอาภา 

พล.อ. พชิเยนทร โยธนิ 

ตราไว ้ณ วนัที ่๕ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๓ 

เป็นปีที ่๗ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

โดยทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรลงมตวิ่า สมควรมกีฎหมายคุม้ครองความลบัในราชการ
เพื่อความมัน่คงสาธารณะ 

 

จึง่มพีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไว้โดยค าแนะน าและยนิยอม
ของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับ 
ในราชการ พุทธศกัราช ๒๔๘๓” 

 

มาตรา ๒๑  ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ ค าว่า 

“ทีส่งวน” หมายความดงันี้ 
(ก) สิง่ปลูกสร้างทุกชนิดส าหรบัการป้องกันประเทศ ฐานทพับก ฐานทพัเรือ 

ฐานทพัอากาศ โรงงานท าอาวุธหรอืยุทธภัณฑ์ โรงช่างแสง หรือคลงัอาวุธยุทธภัณฑ ์ 
อู่เรอืรบ ท่าเรอือนัใช้เป็นฐานทพัเรอื สถานีวทิยุหรอืโทรเลขหรอืสถานีส่งและรบัอาณัติ
สญัญาณ รวมทัง้สถานทีใ่ด ๆ ซึง่ใชใ้นการสรา้งหรอืซ่อมแซมเรอืรบหรอือาวุธยุทธภณัฑ์ 
หรอืวตัถุใด ๆ ส าหรบัใชใ้นการสงคราม 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๗/-/หน้า ๘๐๕/๖ ธนัวาคม ๒๔๘๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๕๐ 

(ข) ชุมทางรถไฟ โรงงาน และสถานที่จ่ายน ้ าหรือกระแสไฟฟ้าอันเป็น 
การสาธารณูปโภค 

(ค) ทีห่รอืสิง่ใด ๆ ซึง่รฐัมนตรจีะไดก้ าหนดไวเ้ป็นครัง้คราว โดยประกาศในราช
กจิจานุเบกษา 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๔  ที่สงวนตามพระราชบญัญตันิี้ให้ถือเป็นความลบั ผู้ใดมไิด้มอี านาจ
โดยชอบด้วยกฎหมาย กระท าการคัดลอก เขียน จ าลอง หรือถ่ายภาพที่สงวน 
ตามพระราชบญัญตัินี้ มคีวามผดิต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๕  การฟ้องขอให้ลงโทษผู้ใดซึ่งกระท าความผดิตามพระราชบญัญตัินี้ 
ไม่ลบลา้งความผดิอนัอาจมไีดต้ามกฎหมายลกัษณะอาญา 

 

มาตรา ๖  บทบญัญตัิแห่งมาตรา ๔ มใิห้ใช้บงัคบัแก่บุคคลซึ่งกระท าการโดย
ไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรหีรอืบุคคลทีร่ฐัมนตรมีอบหมาย 

 

มาตรา ๗  ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รกัษาการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติก ารให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พบิูลสงคราม 

นายกรฐัมนตร ี

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๕๑ 

พระราชบญัญตั ิ

การบรหิารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   

 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เป็นปีที ่๖๕ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรด
เกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการบรหิารราชการจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

 

พระราชบญัญตัินี้มบีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตักิารบรหิารราชการจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศในราช
กจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“จงัหวดัชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จงัหวัดนราธิวาส จงัหวัดปัตตานี 

จงัหวดัยะลา จงัหวดัสตูล และจงัหวดัสงขลา 

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์การมหาชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงานอื่นของรฐั 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๘๐ ก/หน้า ๑/๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๕๒ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
หน่วยงานของรฐั 

“ฝ่ายพลเรอืน” หมายความว่า หน่วยงานของรฐัที่ไม่ใช่ฝ่ายทหาร ฝ่ายอยัการ 
หรอืฝ่ายตุลาการ และเจา้หน้าทีข่องรฐัซึง่ไม่ใช่เจา้หน้าทีฝ่่ายทหาร ฝ่ายอยัการ หรอืฝ่าย
ตุลาการ 

“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารศูนย์อ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

 

มาตรา ๔  ใหส้ านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาตจิดัท านโยบายการบรหิารและ
การพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้เสนอต่อสภาความมัน่คงแห่งชาติและคณะรฐัมนตร ี
เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่คณะรฐัมนตร ี
ใหค้วามเหน็ชอบตามวรรคหนึ่งแลว้ ใหค้ณะรฐัมนตรนี าเสนอต่อรฐัสภาเพื่อทราบ แลว้ให้
หน่วยงานของรฐัใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการปฏบิตัอิย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

ใหส้ภาความมัน่คงแห่งชาตเิสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาทบทวนและ
ปรบัปรุงนโยบายการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทุกรอบระยะเวลาสามปี
หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นคณะรฐัมนตรจีะก าหนดระยะเวลาใหเ้ร็วกว่านัน้กไ็ด ้

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามวรรคหนึ่ง  
อย่างน้อยต้องมสีาระส าคญัครอบคลุมทัง้ดา้นการพฒันาและดา้นความมัน่คงและเพื่อให้
ได้นโยบายที่มาจากความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ศาสนา 
วฒันธรรม อตัลกัษณ์ ชาตพินัธุ ์และประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
และแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั ในการจดัท านโยบายตามวรรคหนึ่ง และการทบทวนและ
ปรบัปรุงตามวรรคสาม ตอ้งน าความคดิเหน็ของประชาชนทุกภาคส่วนไปใชใ้นการจดัท า 
การทบทวนและปรบัปรุงดว้ย 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต ามวรรคสี ่ 
ทีส่ านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาตจิดัท าหรอืปรบัปรุง ตอ้งใหส้ภาทีป่รกึษาการบรหิาร
และการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้จิารณาให้ความเหน็และสภาความมัน่คงแห่งชาติ
ตอ้งน าความเหน็ดงักล่าวมาประกอบการพจิารณาจดัท าหรอืปรบัปรุงดว้ย 

 

มาตรา ๕  ให้กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรปรบัปรุง
แผนและแนวทางในการปฏิบตัิงานและด าเนินการที่จดัท าขึ้นตามมาตรา ๗ (๒) และ
แผนการด าเนินการตามมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายใน



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๕๓ 

ราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต้ใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายการบรหิารและการพฒันาตามมาตรา ๔ 

 

มาตรา ๖๒  ให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  เรียกโดยย่ อว่ า  “กพต .” ป ระกอบด้วย  นายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน  
รองนายกรฐัมนตรคีนหนึ่งซึ่งนายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นรองประธาน รฐัมนตรปีระจ า
ส านั กนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ งซึ่ งน ายก รัฐมนตรีมอบหมาย  รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรม รฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรม รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยคนหนึ่ง ซึ่งรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เลขาธกิาร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมัน่คง
แห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธกิารกองอ านวยการรกัษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจักร ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานสภา 
ที่ปรกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และผู้แทนภาคประชาชน 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้จงัหวดัละหนึ่งคน ซึ่งไดร้บัการคดัเลอืกโดยสภาที่ปรกึษาการ
บรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นกรรมการ 

ผูแ้ทนภาคประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตามวรรคหนึ่ง ต้องมคีุณสมบัติ
และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามมาตรา ๒๐ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และให้
ด ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว 

 
๒ มาตรา ๖ กฎหมายมีเจตนารมณ์ให้สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ คดัเลือกผู้แทนภาคประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก
ของสภาที่ปรกึษาฯ มาเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ กพต. 
ไดร้บัฟังความคดิเหน็จากผูแ้ทนภาคประชาชน  ดงันัน้ สมาชกิสภาที่ปรกึษาฯ จงึไม่สามารถเป็นผู้แทน
ภาคประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ได้ (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๘๙/๒๕๕๔) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๕๔ 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และรองเลขาธิการคนหนึ่งซึ่ง
เลขาธกิารมอบหมายเป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 

มาตรา ๗  ให ้กพต. มอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวดัชายแดน

ภาคใตท้ี ่ศอ.บต. เสนอ 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ และการจดัตัง้งบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเขตพฒันาพเิศษและกรอบแนว
ทางการบรหิารและการพฒันาเขตพฒันาพเิศษที ่ศอ.บต. เสนอ 

(๔) พิจารณาเสนอแนะหน่วยงานของรฐัให้จดัท าแผนพฒันา แผนงาน และ
โครงการพรอ้มดว้ยงบประมาณในเขตจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(๕) ก ากบั เร่งรดั ติดตาม แก้ไขกฎระเบยีบ และลดขัน้ตอนการปฏิบตัิต่าง ๆ 
เพื่อใหก้ารพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

(๖) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเขตจงัหวัดชายแดน
ภาคใตต้่อคณะรฐัมนตร ี

(๗) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยเหลอืหรอืปฏบิตังิานได้
ตามความเหมาะสม 

(๘) ปฏิบตักิารอื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กพต. หรอื
ตามทีค่ณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมาย 

การประชุมของ กพต. คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบที ่กพต. ก าหนด 

 

มาตรา ๘  ให้มศีูนย์อ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เรยีกโดยย่อว่า 
“ศอ.บต.” เป็นส่วนราชการรปูแบบเฉพาะทีไ่ม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอื
ทบวง มฐีานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ในบงัคบับญัชาของนายกรฐัมนตร ีมอี านาจหน้าที่
ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

การบริห ารราชการของ ศอ .บต . ถ้ ามิ ได้บัญญั ติ ไว้ เป็ นอย่ างอื่ น ใน
พระราชบญัญตันิี้หรอืคณะรฐัมนตรมีไิดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายว่า
ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิและกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๕๕ 

มาตรา ๙  ให ้ศอ.บต. มอี านาจหน้าทีใ่นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัต่อไปนี้ 
(๑) จดัท ายุทธศาสตร์ด้านการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับ

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต้ โดยให้สภาที่ปรึกษาการ
บริหารและการพัฒนาจงัหวดัชายแดนภาคใต้พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ กพต.  
ใหค้วามเหน็ชอบ 

(๒) จดัท าแผนปฏิบตัิการที่จะด าเนินการในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(๓) เสนอแนะและบูรณาการ แผนงาน และโครงการในด้านการพัฒนาของ
กระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานอื่นของรฐั ที่ด าเนินการในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตักิารตาม (๒) 

(๔)๓ ด าเนินการตามแผนงานและโครงการต่อเน่ืองจากแผนงานและโครงการ 
ทีห่น่วยงานของรฐัไม่อาจด าเนินการต่อไปได้ ซึ่งหากไม่ด าเนินการจะส่งผลเสยีต่อการ
แกไ้ขปัญหาตามยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

(๕) ก ากับ เร่งรดั และติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานของรฐัฝ่ายพลเรือน 
ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตักิารตาม (๒) 

(๖) คุม้ครองสทิธเิสรภีาพและอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยการรบั
เรื่องราวร้องทุกข์ให้ความช่วยเหลือ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมของเจา้หน้าทีข่องรฐั 

(๗) ใหค้วามชว่ยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัความเสยีหายและผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
การกระท าของเจ้าหน้าที่ของรฐัอนัสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตต้ามระเบยีบที ่กพต. ก าหนด  ทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธปิระโยชน์ทีผู่น้ัน้ไดร้บัตาม
กฎหมายอื่น 

(๘) เสนอแนะมาตรการสรา้งขวญัและก าลงัใจส าหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐัในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตต้่อคณะรฐัมนตร ี

 
๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๔) เป็นบทบัญญัติแต่เพียงให้อ านาจ ศอ.บต. ในการเร่งร ัด 

และประสานงานการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการที่หน่วยงานของรฐัไม่อาจด าเนินการต่อไปได ้ 
โดยไม่มอี านาจไปยกเว้นหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  ดงันัน้ ศอ.บต.  
จงึไม่สามารถใช้อ านาจตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) เพื่ออนุญาตใหป้ระชาชนไปตดัต้นยางพาราโดยไมต่้อง
เพกิถอนเขตอุทยานแห่งชาตไิด ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๙๐/๒๕๕๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๕๖ 

(๙) เสนอแนะหรอืแนะน าต่อหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกบัลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะสัง่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทัง้
ด าเนินการให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้และบูรณาการการปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัฝ่ายพลเรอืนเพื่อให้
ปฏิบตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบัสภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ และวถิี
ชวีติของประชาชน 

(๑๐) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

(๑๑) ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกและแก้ไข ปัญหาแก่คนไทย 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญ์ ณ ราชอาณาจกัรซาอุดอีาระเบยี 

(๑๒) ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการการศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(๑๓) ประชาสัมพันธ์นโยบาย และการด าเนินงานของ ศอ.บต. และรฐับาล 
รวมทัง้เผยแพร่ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เพื่อสรา้งความเขา้ใจ
อนัดแีก่คนไทยทัง้ในและต่างประเทศ 

(๑๔) ร่วมมอืกบัส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งในการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ ความ
เข้าใจอนัดีและประสานงานในโครงการ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และการแก้ไข
ปัญหาในพืน้ที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้กบัต่างประเทศ  ทัง้นี้ ภายใต้กรอบนโยบายของ
รฐับาลหรอืมติคณะรฐัมนตร ีรวมทัง้แนวทางหรอืนโยบายที่กระทรวงการต่างประเทศ 
ไดก้ าหนดไว ้

(๑๕) ส่งเสรมิแนวคดิดา้นพหุวฒันธรรมในฐานะทีเ่ป็นส่วนส าคญัของวฒันธรรม
แห่งชาติ รวมถึงการลดการผูกขาดทางวฒันธรรมหรือการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
วฒันธรรมโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล  ทัง้นี้ เท่าทีไ่ม่ขดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญและ
กฎหมาย 

(๑๖) ปฏิบตัิการอื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ ศอ.บต. 
หรอืตามทีค่ณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมาย 

ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าทีต่ามวรรคหนึ่ง ศอ.บต. อาจวางระเบยีบเพื่อ
เป็นแนวทางการปฏบิตังิานร่วมกนัระหว่าง ศอ.บต. กบัหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งได ้

ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตาม (๑) ให้ใช้ได้เป็นเวลา
สามปี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๕๗ 

แผนปฏิบตักิารตาม (๒) เมื่อคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบแล้ว ใหห้น่วยงาน
ของรัฐที่ เกี่ยวข้องจัดท าแผนงานและโครงการ และให้ส านักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตักิารนัน้ 

ในการจดัท าแผนปฏบิตักิารตาม (๒) ให ้ศอ.บต. หารอืกบัหวัหน้าหน่วยงานที่
ก ากบัดูแลยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คงดว้ย เพื่อใหแ้ผนปฏบิตักิารดงักล่าวสอดคล้องกบั
แผนปฏิบัติการด้านความมัน่คงตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัร 

 

มาตรา ๑๐  ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ศอ.บต. โดยความเห็นชอบของ กพต. อาจก าหนดให้เขตพื้นที่ใดในจังหวัด
ชายแดนภาคใตเ้ป็นเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิและก าหนดกรอบแนวทางการบรหิารและ
การพฒันาในเขตพืน้ทีน่ัน้ได ้

กรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมี
สาระส าคญัครอบคลุมในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ศาสนา วฒันธรรม การศกึษา 
สาธารณสุข ทรพัยากร เทคโนโลยี การต่างประเทศ การปฏิบตัิการเชิงจิตวทิยา การ
บรหิารจดัการ และดา้นอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแก้ไขปัญหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ทัง้นี้ ต้องไม่ขดัหรือแย้งต่อนโยบายตามมาตรา ๔ และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที ่
กพต. ใหค้วามเหน็ชอบแลว้ 

เมื่อ กพต. ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนาตาม 
วรรคหนึ่งแล้วใหห้น่วยงานของรฐัใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าค าเสนอขอตัง้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและใหด้ าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งโดยไม่ชกัชา้ 

 

มาตรา ๑๑  ให้ ศอ.บต. จดัท าสรุปสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการ
แก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกหนึ่ งปี  และให้
คณะรฐัมนตรเีสนอรฐัสภาเพื่อทราบ 

 

มาตรา ๑๒๔  ในกรณีทีข่อ้เท็จจรงิปรากฏแก่เลขาธกิารหรอืโดยการเสนอของ
สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
๔ มาตรา ๑๒ เป็นบทบญัญัติแห่งกฎหมายเฉพาะที่ใหอ้ านาจแก่เลขาธกิารศูนย์อ านวยการ

บรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ในการสัง่ให้เจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งมพีฤติกรรมไม่เหมาะสมออกจากพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ มไิด้เกี่ยวกบัอ านาจสัง่การของผู้บงัคบับญัชาของเจ้าหน้าที่ของรฐัที่ผู้นัน้
สงักดัอยู่  ดงันัน้ การออกจากพื้นทีแ่ละการไปรายงานตวัจงึไม่จ าเป็นต้องมคี าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาของ
เจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๓๓/๒๕๕๔) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๕๘ 

ฝ่ายพลเรอืนผูใ้ดมพีฤตกิรรมไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุใหเ้กดิความเดอืดรอ้นหรอืไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชนหรอืความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ หรอืกระท าการอนัอาจเป็นภยั
ต่อความมัน่คงของรฐัหรอืความสงบเรยีบรอ้ยหรอืสวสัดภิาพของประชาชน ใหเ้ลขาธกิาร
มีอ านาจสัง่ให้เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้ออกจากพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และให้แจ้ง
หน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้สงักดัทราบพรอ้มดว้ยเหตุผล 

เจา้หน้าทีข่องรฐัซึ่งไดร้บัค าสัง่ใหอ้อกจากพืน้ทีต่ามวรรคหนึ่ง ใหไ้ปรายงานตวั
ยงัหน่วยงานของรฐัที่ตนสังกัดภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวนันับแต่
วนัทีร่บัทราบค าสัง่ ในการนี้ใหห้น่วยงานของรฐัเจา้สงักดัดงักล่าวด าเนินการออกค าสัง่ให้
เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่หรอืพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยเรว็ และในกรณีทีม่มีลูความผดิทางวนิัยใหผู้บ้งัคบับญัชาซึ่งมอี านาจ
สัง่บรรจุของเจา้หน้าที่ของรฐัผูน้ัน้พจิารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ต่อไป 
และเมื่อด าเนินการไดผ้ลประการใดแล้ว ใหแ้จง้ใหเ้ลขาธกิารทราบภายในสบิหา้วนันับแต่
วนัทีไ่ดม้คี าสัง่ลงโทษทางวนิัยหรอืวนัทีไ่ดม้คี าวนิิจฉยัว่าไม่มคีวามผดิทางวนิัย 

เจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งได้รบัค าสัง่ให้ออกจากพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง มสีทิธอิุทธรณ์
ค าสัง่ของเลขาธิการต่อนายกรฐัมนตรี ซึ่งต้องกระท าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
รบัทราบค าสัง่ 

การสัง่ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัออกจากพืน้ทีแ่ละการกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งหน้าที่
หรือปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไขและระยะเวลา ที ่กพต. ประกาศก าหนด 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรฐัฝ่ายพลเรอืนหรือซึ่งเป็น
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีพฤติกรรมหรือกระท าการตามวรรคหนึ่ง  
ใหเ้ลขาธกิารส่งรายงานและเอกสารทีม่อียู่พรอ้มทัง้ความเหน็ไปยงัผูม้อี านาจสัง่บรรจุและ
แต่งตัง้ของเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้หรือผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ก ากบัดูแล  แล้วแต่กรณี เพื่อ
พจิารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ภายในสามวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงาน 

 

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา สามี ภรยิา ผู้บุพการ ีผู้สบืสนัดาน
หรอืญาติสนิทของบุคคลดงักล่าวร้องเรยีนว่า ไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการสอบสวน
คดอีาญา เลขาธกิารอาจใหพ้นักงานสอบสวนหรอืหวัหน้าพนักงานสอบสวนผูร้บัผดิชอบ
มาชี้แจง หากเห็นว่าผู้ต้องหาหรอืผู้เสียหายไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการสอบสวน
คดีอาญาจรงิ ให้เลขาธิการแจ้งหวัหน้าของพนักงานสอบสวนนัน้พิจารณาด าเนินการ 
ใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อไป 
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๑๕๙ 

มาตรา ๑๔  ให้มีเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
มีฐานะเทียบเท่าปลดักระทรวง รบัผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ ศอ.บต. และเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานใน ศอ.บต. ขึ้นตรงต่อ
นายกรฐัมนตร ีโดยจะใหม้รีองเลขาธกิารตามจ านวนทีน่ายกรฐัมนตรกี าหนดเป็นผูช้่วยสัง่
และปฏบิตังิานตามทีเ่ลขาธกิารมอบหมายกไ็ด ้

ใหเ้ลขาธกิารและรองเลขาธกิารเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญั 

ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้น าความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้
เลขาธกิารและรองเลขาธกิาร และใหเ้ลขาธกิารและรองเลขาธกิารพน้จากต าแหน่ง 

 

มาตรา ๑๕  ให้เลขาธิการมีอ านาจอนุมตัิให้เลื่อนเงนิเดือนประจ าปีเป็นกรณี
พิเศษส าหรบัเจ้าหน้าที่ของรฐัฝ่ายพลเรอืนซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
นอกเหนือจากการอนุมตัขิองผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หน้าทีข่องรฐัดงักล่าว ตามหลกัเกณฑ์
และเงือ่นไขทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธกิาร หรอืมแีต่ไม่อาจปฏิบตัิ
หน้าที่ไดใ้ห้รองเลขาธิการเป็นผูร้กัษาราชการแทน ถ้ามรีองเลขาธกิารหลายคน ให้รอง
เลขาธกิารทีเ่ลขาธกิารมอบหมายเป็นผูร้กัษาราชการแทน ถ้าเลขาธกิารมไิดม้อบหมาย
ให้รองเลขาธิการผู้ใดรกัษาราชการแทนให้รองเลขาธกิารที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รกัษา
ราชการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้รกัษาราชการแทนตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต ่ ากว่า 
รองปลดักระทรวงเป็นผูร้กัษาราชการแทน 

 

มาตรา ๑๗  ศอ.บต. โดยความเห็นชอบของนายกรฐัมนตรมีีอ านาจจดัแบ่ง 
ส่วนงานภายใน ศอ.บต. และก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนงานดังกล่ าว  ทัง้นี้  
โดยค านึงถึงความคล่องตัวและความเหมาะสมกับภารกิจของ ศอ.บต. เป็นส าคัญ  
โดยท าเป็นประกาศของ ศอ.บต. และประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ให้หน่วยงานของรฐัฝ่ายพลเรอืนจดัส่งเจ้าหน้าที่ของรฐัฝ่ายพลเรอืนไปปฏิบตัิ
หน้าทีใ่นหน่วยงานภายในตามวรรคหนึ่งตามจ านวนทีเ่ลขาธิการรอ้งขอโดยเรว็ และให้
องคก์รกลางบรหิารงานบุคคลหรอืองคก์รอื่นที่มอี านาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกนัของหน่วยงาน
ของรฐันัน้จดัให้หน่วยงานของรฐัที่จดัส่งเจ้าหน้าที่ของรฐัไปปฏิบตัิหน้าที่ในหน่วยงาน
ภายในของ ศอ.บต. มอีตัราก าลงัทดแทนเท่าจ านวนอตัราก าลงัทีจ่ดัส่งไป 
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๑๖๐ 

มาตรา ๑๘  เพื่อประโยชน์แห่งความคล่องตวัและประสทิธภิาพในการบรหิาร
ราชการนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีปลดัส านักนายกรฐัมนตรี ปลดักระทรวง ปลดัทบวง 
อธบิดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทยีบเท่า จะมอบอ านาจให้เลขาธกิาร
เป็นผูป้ฏบิตัริาชการแทนกไ็ด ้ตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

เลขาธกิารจะมอบอ านาจของตนและอ านาจที่เลขาธกิารได้รบัมอบตามวรรคหนึ่ง
ใหแ้ก่รองเลขาธกิารหรอืผูด้ ารงต าแหน่งอื่นกไ็ด ้ตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

คณะรฐัมนตรจีะก าหนดใหป้ลดัส านักนายกรฐัมนตร ีปลดักระทรวง ปลดัทบวง 
อธบิด ีหรอืหวัหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทยีบเท่าอธบิดขีึน้ไป ต้องมอบอ านาจ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ก าหนดให้เลขาธิการ เพื่อปฏิบัติการในพื้นที่จงัหวดัชายแดน
ภาคใตก้ไ็ด ้

 

มาตรา ๑๙๕  ให้มีสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วยสมาชิกสภาที่ปรกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทีน่ายกรฐัมนตรแีต่งตัง้จ านวนไม่
เกนิสีส่บิเกา้คน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงัหวดัละหนึ่งคน 

(๒) ผูแ้ทนก านันและผูใ้หญ่บา้นจงัหวดัละหนึ่งคน 

(๓) ผู้แทนกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัและอิหม่ามประจ ามสัยิดจงัหวดัละ
หนึ่งคน ผู้แทนเจ้าอาวาสในพระพุทธศาสนาจงัหวดัละหนึ่งคน และผู้แทนศาสนาอื่น
จ านวนหนึ่งคน 

(๔) ผูแ้ทนผูซ้ึ่งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการพฒันาสงัคม ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ หรอื
วถิชีวีติของประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัละหนึ่งคน 

 
๕ การเลือกสมาชิกสภาที่ปรกึษาการบรหิารและการพฒันาจังหวดัชายแดนภาคใต้ ตาม

มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๕) กฎหมายมิได้จ ากัดในการเลือกผู้แทนจากผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในกลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าวเท่านั ้น แต่สามารถเลือกบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นผู้แทน
สมาชิกในประเภทของตนได้ การด ารงต าแหน่งจงึมใิช่คุณสมบตัทิี่จะให้ผูน้ัน้มสีทิธไิด้รบัเลอืก  ดงันัน้ 
กรณีที่บุคคลซึง่ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ก านันหรอืผูใ้หญ่บา้น หรอืขา้ราชการคร ูไดร้บัเลอืกเป็น
สมาชิกสภาที่ปรกึษาฯ ซึ่งต่อมาขณะอยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งสมาชิก บุคคลดงักล่าวได้พ้นจาก
ต าแหน่งดังกล่าว ก็ไม่เป็นเหตุให้บุคคลนั ้นพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๘๙/๒๕๕๔) 
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๑๖๑ 

(๕) ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาตจิงัหวดัละหนึ่งคน ผูแ้ทนสถาบนัศกึษาปอเนาะตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร
ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะจ านวนหนึ่งคน และผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
จ านวนหนึ่งคน 

(๖) ผูแ้ทนกลุ่มสตรจีงัหวดัละหนึ่งคน 

(๗) ผู้แทนหอการค้าจงัหวดัและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งมีความรู้ความ
เข้าใจเป็นอย่างดีในด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ อุตสาหกรรม แรงงาน หรอืเกษตรกรรม
จงัหวดัละหนึ่งคน 

(๘) ผู้แทนสื่อมวลชนในกิจการหนังสอืพิมพ์ กิจการกระจายเสยีง และกิจการ
โทรทศัน์จ านวนหนึ่งคน 

(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรฐั
จ านวนไม่เกนิหา้คน 

การแต่งตัง้สมาชิกตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้แต่งตัง้จาก
บุคคลซึ่งได้มาจากการเลือกกันเองหรือในแต่ละกลุ่มอาจเลือกบุคคลอื่นที่เห็นสมควร 
เพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิในประเภทของตนได้ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกตามวรรคหนึ่ง 
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่ น  ให้ เป็นไปตามระเบียบที่  ศอ.บต. ก าหนดโดย 
ความเห็นชอบของ กพต.  ทัง้นี้ หลักเกณฑ์ในการได้มาซึ่งสมาชิกให้ค านึงถึงการมี 
ส่วนร่วมของหญงิและชายประกอบดว้ย๖ 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารตามวรรคสาม เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
๖ พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นบทบญัญัติที่ใช้ส าหรบัองค์กร 

ที่ได้รบัการแต่งตัง้ในรูปแบบของคณะกรรมการเท่านัน้ แต่สภาที่ปรึกษาการบรหิารและการพฒันา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มใิช่เป็นคณะกรรมการในความหมายของพระราชกฤษฎกีาฯ หากแต่เป็นองคก์ร
ทีจ่ดัตัง้ขึน้เป็น “สภา” จงึไม่อาจน าหลกัเกณฑต์ามบทบญัญตัใินพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวมาใชบ้งัคบัได ้ 
นอกจากนี้ มาตรา ๑๙ วรรคสาม ประกอบกบัมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวยงัก าหนดไม่ให้
ใช้บังคับกับกรรมการที่ได้รบัแต่งตัง้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีการก าหนดเบี้ยประชุมหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้  ดงันัน้ การเบกิจ่ายเบี้ยประชุมของสมาชกิสภาที่ปรกึษาฯ 
จึงต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบศูนย์อ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๒๙/๒๕๕๔) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๖๒ 

ให้เลขาธิการจดัท าบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งได้รบัการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ งเสนอ
นายกรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นสมาชกิสภาที่ปรกึษาการบรหิารและการพฒันา
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ให้สมาชกิตามวรรคหนึ่งเลอืกกนัเองเป็นประธานสภาทีป่รกึษาการบรหิารและ
การพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตห้นึ่งคน รองประธานสภาทีป่รกึษาการบรหิารและการ
พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้สองคน และเลขานุการสภาที่ปรกึษาการบรหิารและการ
พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตห้นึ่งคน 

สมาชิกตามวรรคหนึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รบั
แต่งตัง้อกีไดแ้ต่ตอ้งไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

เมื่อพน้ก าหนดหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัหรอืนับแต่
วนัที่สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจงัหวัดชายแดนภาคใต้พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ แลว้แต่กรณี ในกรณีทีม่เีหตุใด ๆ ท าใหก้ารเลอืกสมาชกิตามวรรคหนึ่ง
มจี านวนไม่ถึงสี่สิบเก้าคนแต่มีจ านวนไม่น้อยกว่าสี่สิบคน ให้ถือว่าสมาชิกจ านวนนัน้
ประกอบเป็นสภาที่ปรึกษาการบรหิารและการพัฒนาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ แต่ต้อง
ด าเนินการให้มสีมาชกิสภาที่ปรกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ให้ครบจ านวนตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และให้สมาชกิที่ได้รบัแต่งตัง้ในภายหลงันัน้อยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของสมาชกิซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

 

มาตรา ๒๐  สมาชิกสภาที่ปรกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดน
ภาคใตต้อ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) เป็นผู้มีความประพฤติตามหลักการของศาสนาและมีจริยธรรมเป็นที่
ประจกัษ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลวกิลจรติ จติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ คนไรค้วามสามารถ หรอื
คนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) ไม่ตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 

(๕) ไม่เป็นบุคคลทีต่อ้งค าพพิากษาใหจ้ าคุกและถูกคุมขงัอยู่โดยหมายของศาล 

(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ หน่วยงานของรฐั หรอื
รฐัวสิาหกจิ เพราะทุจรติต่อหน้าที ่หรอืประพฤตชิัว่อย่างรา้ยแรง 

(๗) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๖๓ 

มาตรา ๒๑  ในกรณีทีต่ าแหน่งสมาชกิสภาที่ปรกึษาการบรหิารและการพฒันา
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และยงัมิได้มีการเลอืกสมาชิกแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบดว้ยสมาชกิเท่าทีม่อียู่ 

ใหด้ าเนินการคดัเลอืกและแต่งตัง้สมาชกิตามมาตรา ๑๙ แทนสมาชกิทีพ่น้จาก
ต าแหน่งตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันับแต่วนัที่มีเหตุดงักล่าว และให้
สมาชกิทีไ่ดร้บัแต่งตัง้อยู่ในต าแหน่งเพยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของสมาชกิซึง่ตนแทน เวน้
แต่วาระที่เหลอือยู่ไม่ถึงหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัจะไม่ด าเนินการเพื่อแต่งตัง้สมาชกิขึ้นใหม่
แทนกไ็ด ้

 

มาตรา ๒๒  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๙ สมาชิก
สภาทีป่รกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้น้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) สภาทีป่รกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้มมีตใิหพ้้น
จากต าแหน่งเพราะขาดคุณสมบตัแิละมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๐ (๒) ดว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในหา้ของสมาชกิเท่าทีม่อียู่ 

(๔) ขาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) 
หรอื (๗) 

 

มาตรา ๒๓  สภาที่ปรกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
มอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความเหน็ในนโยบายการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ที่ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติจัดท าหรือปรับปรุงเพื่อเสนอสภาความมัน่คง
แห่งชาตพิจิารณา 

(๒) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ร่วมมือ และประสานงานกับ ศอ.บต. ในการ
ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

(๓) ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ของ ศอ.บต. 
แลว้รายงานต่อเลขาธกิาร และนายกรฐัมนตรเีพื่อทราบ 

(๔) ใหค้วามเหน็ในเรื่องทีน่ายกรฐัมนตร ีหรอืเลขาธกิารเหน็ว่า สมควรไดร้บัฟัง
ความคิดเห็นของสภาที่ปรกึษาการบรหิารและการพัฒนาจงัหวดัชายแดนภาคใต้เพื่อ
ประกอบการพจิารณาในการบรหิาร การพฒันา และการแก้ไขปัญหาในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๖๔ 

(๕) แสวงหาขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มูลข่าวสาร หรอืขอ้คดิเหน็จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้
ประกอบการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที ่

(๖) เสนอความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อประกอบการพิจารณาในการสัง่ให้
เจา้หน้าทีข่องรฐัฝ่ายพลเรอืนออกไปจากจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามมาตรา ๑๒ และหาก
มกีรณีฉุกเฉินหรอืมเีหตุจ าเป็นเร่งด่วน ประธานสภาที่ปรกึษาการบรหิารและการพฒันา
จงัหวดัชายแดนภาคใต้จะเสนอความเห็นไปก่อนก็ได ้แล้วรายงานใหส้ภาที่ปรกึษาการ
บรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ราบโดยเรว็ 

(๗) พจิารณาเรื่องร้องเรยีนของประชาชนที่เกี่ยวกบัปัญหาความไม่เป็นธรรม
หรอืไดร้บัความเดอืดรอ้นอนัเนื่องมาจากการปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ
หรอืการละเลยการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีข่องรฐั เพื่อการนี้อาจเชญิเจา้หน้าทีข่องรฐั
ที่เกี่ยวขอ้งมาให้ขอ้เท็จจรงิหรอืแสดงความคดิเห็นหรอืให้จดัส่งเอกสารหรอืขอ้มูลเพื่อ
ประกอบการพจิารณาไดต้ามความจ าเป็น 

(๘) แต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยเหลอืหรอืปฏบิตังิานไดต้าม
ความเหมาะสม 

(๙) ออกระเบยีบเกี่ยวกบัการประชุมและระเบยีบอื่นทีจ่ าเป็นในการปฏิบตัิงาน
ตามอ านาจหน้าที ่

 

มาตรา ๒๔  ใหน้โยบายเสรมิสรา้งสนัตสุิขในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ตาม
ค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น
นโยบายการบรหิารและการพัฒนาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตามมาตรา ๔ จนกว่าจะได้
จดัท านโยบายขึน้ใหม่หรอืปรบัปรุงตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๒๕  ให้ถือว่ายุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความมัน่คงในพื้นที่จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๔) ในส่วนที่เกี่ยวกับด้านการพฒันา เป็น
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมาตรา ๙ (๑) จนกว่าศูนย์
อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้จะจดัท ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจงัหวดั
ชายแดนภาคใตต้ามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๒๖  ในระหว่างที่ยงัมไิด้แต่งตัง้ประธานสภาที่ปรกึษาการบรหิารและ
การพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้และยงัมไิด้มกีารคดัเลอืกผูแ้ทนภาคประชาชนโดยสภา
ทีป่รกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นกรรมการยุทธศาสตร์ดา้น
การพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาจงัหวดั



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๖๕ 

ชายแดนภาคใตป้ระกอบดว้ย กรรมการโดยต าแหน่งทีเ่หลอือยู่ตามมาตรา ๖ และปฏบิตัิ
ห น้าที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
พระราชบญัญตันิี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมกีารแต่งตัง้ประธานสภาที่ปรกึษาการบรหิาร
และการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้และผูแ้ทนภาคประชาชนซึ่งไดร้บัการคดัเลอืกโดย
สภาทีป่รกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 

มาตรา ๒๗  ให้สภาที่ปรกึษาเสรมิสร้างสนัติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตาม
ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตร ีที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ ลงวนัที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ท าหน้าที่
สภาทีป่รกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตามพระราชบญัญตันิี้ไป
พลางก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้สมาชกิสภาทีป่รกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั  ทัง้นี้ มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใช้
บงัคบักบัการด ารงต าแหน่งของสมาชกิสภาทีป่รกึษาเสรมิสรา้งสนัตสุิขจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

 

มาตรา ๒๘  ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ สทิธ ิหน้าที ่ขา้ราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างและอตัราก าลงั เฉพาะของศูนย์อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตาม
มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาเป็นของศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๒๙  ใหโ้อนงบประมาณและหนี้สนิของกองอ านวยการรกัษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจกัรในส่วนทีเ่กีย่วกบัภารกจิของศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ตามพระราชบัญญัติการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑  
มาเป็นของศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๓๐  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการบริหารจงัหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามพระราชบญัญตัิการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขาธกิารศูนยอ์ านวยการบรหิาร
ราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตามพระราชบญัญตัินี้ จนกว่าจะมกีารแต่งตัง้เลขาธกิาร
ศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามพระราชบญัญตันิี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๖๖ 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ตามพระราชบัญญัติการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑  
อยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ปฏบิตัหิน้าทีร่องเลขาธกิารศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการแต่งตัง้รอง
เลขาธกิารศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๓๑  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ 
นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๖๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พื้นที่จงัหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ทีม่ลีกัษณะพเิศษในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม และ
เชื่อมโยงสมัพนัธ์กับต่างประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อีกทัง้มี
สถานการณ์ความไม่สงบในบางพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและการพฒันาของประเทศ จงึสมควรก าหนดใหม้ี
กฎหมายว่าด้วยการบรหิารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพื่อให้มีหน่วยปฏิบตัิงาน
หลักที่สามารถด าเนินการบูรณาการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จ ังหวัด
ชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นระบบ มเีอกภาพทัง้ในเรื่องนโยบายยุทธศาสตร์ การบงัคบับญัชา 
และการปฏิบตัิ รวมทัง้การใหค้วามส าคญักับกระบวนการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๖๘ 

ค าอธิบาย 

 

(๔) การก่อการร้าย 

 

การรกัษาความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศเป็นสิง่ที่มีความส าคญัอย่างยิ่ง  
ดังนัน้ การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายจึงมีความส าคัญมาก  
เพื่ อรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติและประชาชนซึ่ งสภาวการณ์ 
ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมอืงของประเทศมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจน าไปสู่
ความขดัแยง้ของกลุ่มชนต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและจากต่างประเทศ การก าหนดมาตรการ
ทางกฎหมายรองรับต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ได้แก่  
การก าหนดความผดิของการกระท าทีม่ลีกัษณะเป็นการก่อการรา้ย รวมทัง้ก าหนดโทษ
ส าหรบัความผดิดงักล่าว ซึ่งมปีระมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายหลกัในเรื่องนี้ โดยมี
บทบญัญัติก าหนดความผดิต่อความมัน่คงของรฐัภายนอกราชอาณาจกัร ได้แก่ กรณี 
การกระท าใด ๆ เพื่อใหเ้กดิเหตุรา้ยแก่ประเทศจากภายนอก ตามมาตรา ๑๒๗ ความผดิ
เกีย่วกบัการก่อใหเ้กดิภยนัตรายต่อประชาชน เช่น กรณีการวางเพลงิเผาทรพัยข์องผูอ้ื่น 
ตามมาตรา ๒๑๗ และมาตรา ๒๑๘ กรณีการกระท าใหเ้กดิระเบดิจนน่าจะเป็นอนัตราย
แก่บุคคลอื่นหรอืทรพัย์ของผู้อื่นตามมาตรา ๒๒๑ หรอืกรณีการกระท าให้ยานพาหนะ 
อยู่ในลกัษณะอนัน่าจะเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายแก่บุคคลตามมาตรา ๒๓๒ 

นอกจากนี้ ยงัมกีฎหมายทีก่ าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการก่อการรา้ย
ที่มีลกัษณะเฉพาะ ได้แก่ กรณีการเข้ายึดหรือควบคุมอากาศยานในระหว่างการบิน  
การท าความเสยีหายหรอืท าลายอากาศยานในระหว่างบรกิาร รวมทัง้การประทุษร้าย
ผู้อื่นในอากาศยานในระหว่างการบิน ซึ่งจะท าให้เกิดอนัตรายต่อความปลอดภัยของ
อากาศยาน อีกทัง้ให้อ านาจผู้ควบคุมอากาศยานส่งตวับุคคลใดให้เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวกบั
ความผดิในอากาศยานเพื่อให้มกีารด าเนินคดีอาญา เมื่อผู้ควบคุมอากาศยานมเีหตุอนั
ควรเชื่อว่าบุคคลนัน้ไดก้ระท าการในอากาศยานในระหว่างการบนิทีผู่ค้วบคุมอากาศยาน
เห็นว่าเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายไทยซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงของกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะมพีระราชบญัญตัวิ่าดว้ยความผดิบางประการ
ต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดความผิดและโทษส าหรบัความผดิในลกัษณะ
ดงักล่าวไวเ้ช่นเดยีวกบักรณีการกระท าที่เป็นการก่อวนิาศกรรมสถานทีผ่ลติปิโตรเลยีม
ในทะเลซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ หรือไหล่ทวีป ก็จะมีพระราชบัญญัติว่ าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ ก าหนดให้การกระท า
ดงักล่าวเป็นความผดิและก าหนดโทษไว ้รวมทัง้ก าหนดให้ทหารเรอืไทยมอี านาจหน้าที่



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๖๙ 

ในการด าเนินการป้องกันและระงบัการกระท าที่เป็นการก่อวนิาศกรรมในสถานที่ผลิต
ปิโตรเลยีมในทะเล หรอือยู่ในเขตเศรษฐกจิจ าเพาะ หรอืไหล่ทวปี และในกรณีการกระท า
อนัเป็นโจรสลดัซึ่งเกิดขึ้นในน่านน ้าอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ และทะเลหลวง  
มพีระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั พ.ศ. ๒๕๓๔ บญัญตัิ
ให้การเขา้ยึดหรอืเข้าควบคุมเรอื การท าลายหรอืท าให้เรอืเสยีหาย การหน่วงเหนี่ยว
กักขังผู้อื่น รวมทัง้การชิงทรัพย์หรือปล้นทรพัย์ซึ่งกระท าในทะเลหลวงหรือในเขต
เศรษฐกจิจ าเพาะ เป็นความผดิและก าหนดโทษไวโ้ดยใหท้หารเรอืมอี านาจในการตรวจคน้
และจบักุมผูก้ระท าความผดิ รวมทัง้ท าการสบืสวนสอบสวนเกีย่วกบัการกระท าความผดิ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๗๐ 

ประมวลกฎหมายอาญา* 
   

 

ลกัษณะ ๑/๑ 

ความผดิเกีย่วกบัการก่อการรา้ย๑ 

   
 

มาตรา ๑๓๕/๑  ผูใ้ดกระท าการอนัเป็นความผดิอาญาดงัต่อไปนี้ 
(๑) ใช้ก าลงัประทุษรา้ย หรอืกระท าการใดอนัก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวติ หรือ

อนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อร่างกาย หรอืเสรภีาพของบุคคลใด ๆ 

(๒) กระท าการใดอนัก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่ง
สาธารณะ ระบบโทรคมนาคม หรอืโครงสรา้งพืน้ฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะ 

(๓) กระท าการใดอนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของรฐัหนึ่งรฐัใด หรอื
ของบุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
ทางเศรษฐกจิอย่างส าคญั 

ถา้การกระท านัน้ไดก้ระท าโดยมคีวามมุ่งหมายเพื่อขู่เขญ็หรอืบงัคบัรฐับาลไทย 
รฐับาลต่างประเทศ หรอืองค์การระหว่างประเทศ ให้กระท าหรอืไม่กระท าการใดอนัจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเพื่ อสร้างความปั ่นป่วนโดยให้เกิด 
ความหวาดกลวัในหมู่ประชาชน ผูน้ัน้กระท าความผดิฐานก่อการรา้ย ต้องระวางโทษประหาร
ชวีิต จ าคุกตลอดชีวิต หรอืจ าคุกตัง้แต่สามปีถึงยี่สบิปี และปรบัตัง้แต่หกหมื่นบาทถึง 

หนึ่งลา้นบาท 

การกระท าในการเดินขบวน ชุมนุม ประท้วง โต้แย้ง หรือเคลื่อน ไหว 
เพื่อเรียกร้องให้รฐัช่วยเหลือหรือให้ได้รบัความเป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตาม
รฐัธรรมนูญ ไม่เป็นการกระท าความผดิฐานก่อการรา้ย 

 

มาตรา ๑๓๕/๒  ผูใ้ด 

(๑) ขู่เขญ็ว่าจะกระท าการก่อการรา้ย โดยมพีฤติการณ์อนัควรเชื่อได้ว่าบุคคลนัน้
จะกระท าการตามทีขู่เ่ขญ็จรงิ หรอื 

 
* เฉพาะมาตราทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ ลกัษณะ ๑/๑ ความผดิเกี่ยวกบัการก่อการรา้ย มาตรา ๑๓๕/๑ ถึง มาตรา ๑๓๕/๔ เพิ่ม

โดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๗๑ 

(๒) สะสมก าลงัพลหรอือาวุธ จดัหาหรอืรวบรวมทรพัย์สิน ให้หรอืรบัการฝึก 

การก่อการรา้ย ตระเตรยีมการอื่นใด หรอืสมคบกัน เพื่อก่อการรา้ย หรอืกระท าความผดิ
ใด ๆ อนัเป็นส่วนของแผนการเพื่อก่อการร้าย หรอืยุยงประชาชนให้เข้ามีส่วนในการ 

ก่อการรา้ย หรอืรูว้่ามผีูจ้ะก่อการรา้ยแลว้กระท าการใดอนัเป็นการช่วยปกปิดไว ้

ผู้นัน้ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่สองปีถึงสิบปี และปรบัตัง้แต่สี่หมื่นบาทถึง 
สองแสนบาท 

 

มาตรา ๑๓๕/๓  ผูใ้ดเป็นผูส้นับสนุนในการกระท าความผดิตามมาตรา ๑๓๕/๑ 
หรอืมาตรา ๑๓๕/๒ ตอ้งระวางโทษเช่นเดยีวกบัตวัการในความผดินัน้ ๆ 

 

มาตรา ๑๓๕/๔  ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติของหรือประกาศ
ภายใต้คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาตกิ าหนดใหเ้ป็นคณะบุคคลทีม่กีารกระท า
อนัเป็นการก่อการรา้ยและรฐับาลไทยไดป้ระกาศใหค้วามรบัรองมตหิรอืประกาศดงักล่าว
ดว้ยแลว้ ผูน้ัน้ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิเจด็ปีและปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนสีห่มื่นบาท 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๗๒ 

พระราชบญัญตั ิ

ว่าดว้ยความผดิบางประการต่อการเดนิอากาศ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๗ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นปีที ่๗๐ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรด
เกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการ
เดนิอากาศ 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบาง
ประการต่อการเดนิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศในราช
กจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยความผดิบางประการต่อการเดนิอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๒) พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยความผดิบางประการต่อการเดนิอากาศ (ฉบบัที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 

มาตรา ๔  พระราชบญัญตันิี้ไม่ใชบ้งัคบัแก่อากาศยานทีใ่ชใ้นบรกิารทางทหาร 
ต ารวจ หรอืศุลกากรของรฐัต่างประเทศ 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๑๐ ก/หน้า ๒๘/๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๗๓ 

มาตรา ๕  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“อากาศยาน” หมายความว่า อากาศยานตามกฎหมายว่าดว้ยการเดนิอากาศ 

“อากาศยานไทย” หมายความว่า อากาศยานทีจ่ดทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ย
การเดินอากาศและให้หมายความรวมถึงอากาศยานที่อยู่ ในหรือบินอยู่ เหนือ
ราชอาณาจกัร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) อากาศยานต่างประเทศที่ผูด้ าเนินการเดนิอากาศตามกฎหมายว่าดว้ยการ
เดนิอากาศซึ่งเป็นผูด้ าเนินการเดนิอากาศไทย เช่าหรอืน ามาด าเนินการ  ทัง้นี้ ไม่ว่าจะมี
หรอืไม่มเีจา้หน้าทีป่ระจ าอากาศยานมาดว้ย 

(๒) อากาศยานทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนเพื่อแสดงสญัชาตติามอนุสัญญาว่าดว้ยการ
บนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ซึง่ท าขึน้ทีเ่มอืงชคิาโก เมื่อวนัที ่๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ 

“อากาศยานต่างประเทศ” หมายความว่า อากาศยานทีไ่ม่ใช่อากาศยานไทย 

“อากาศยานในระหว่างการบนิ” หมายความว่า อากาศยานซึง่อยู่ในระหว่างเวลา
ตัง้แต่ประตูด้านนอกทุกบานของอากาศยานได้ปิดภายหลงัที่ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่
ประจ าอากาศยานขึน้ จนถงึขณะทีป่ระตูดา้นนอกบานใดบานหนึ่งของอากาศยานนัน้ได้
เปิดออกเพื่อให้ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานลงจากอากาศยานตามปกต ิ
และในกรณีที่อากาศยานต้องลงสู่พื้นโดยเหตุจ าเป็นบงัคบั ให้หมายความรวมถึงขณะที่
เจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวกบัความผดิในอากาศยานไดเ้ขา้คุม้ครองความปลอดภยัของอากาศยาน 
บุคคลและทรพัยส์นิในอากาศยานนัน้ 

“อากาศยานในระหว่างบรกิาร” หมายความว่า อากาศยานซึ่งอยู่ในระหว่างเวลา
ตัง้แต่ผูป้ระจ าหน้าที่ภาคพืน้หรอืเจา้หน้าทีป่ระจ าอากาศยานเริม่เตรยีมการก่อนการบนิ
ส าหรบัเที่ยวบนิใดโดยเฉพาะ จนถึงเวลาครบยี่สบิสีช่ ัว่โมงหลงัจากอากาศยานลงสู่พื้น  
ทัง้นี้ ใหร้วมถงึระยะเวลาของอากาศยานในระหว่างการบนิดว้ย 

“ท่าอากาศยาน” หมายความว่า สนามบนิตามกฎหมายว่าดว้ยการเดนิอากาศที่
ใหบ้รกิารสาธารณะ 

“บุหรี”่ หมายความว่า บุหรีต่ามกฎหมายว่าดว้ยยาสบู 

“ใชก้ าลงัประทุษรา้ย” หมายความว่า ใชก้ าลงัประทุษรา้ยตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

“ใช้ก าลงัท าร้าย” หมายความว่า ใช้ก าลงัท าร้ายผู้อื่นโดยไม่ถงึกบัเป็นเหตุให้
เกดิอนัตรายแก่กายหรอืจติใจ 

“ท ารา้ยร่างกาย” หมายความว่า ท ารา้ยผูอ้ื่นจนเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายแก่กาย
หรอืจติใจ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๗๔ 

“เจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยาน” หมายความว่า บุคคลทีผู่้ด าเนินการเดนิอากาศ
หรอืบุคคลที่เจ้าของอากาศยานก าหนดให้มีหน้าที่ในอากาศยานส าหรบัการบินแต่ละ
เทีย่วบนิ 

“ผู้ควบคุมอากาศยาน” หมายความว่า นักบินที่ผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือ
นักบนิทีเ่จา้ของอากาศยานก าหนดใหเ้ป็นผูค้วบคุมและรบัผดิชอบความปลอดภยัส าหรบั
การบนิแต่ละเทีย่วบนิ 

“เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวกบัความผดิในอากาศยาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานที่มี
อ านาจในการรบัแจง้รบัรายงาน หรอืด าเนินการเกีย่วกบัการกระท าหรอืความผดิทีเ่กดิขึน้
ในอากาศยานในระหว่างการบนิทีผู่บ้ญัชาการต ารวจแห่งชาตแิต่งตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่าม
พระราชบญัญตันิี้ และส าหรบัอากาศยานไทยทีจ่ะลงสู่พืน้นอกราชอาณาจกัร ใหห้มายถงึ
เจา้หน้าทีเ่พื่อการน้ีในประเทศนัน้ 

“เจ้าหน้าที่ผู้ร ักษาความปลอดภัยในอากาศยาน ” หมายความว่า ผู้ซึ่ ง
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตัง้ใหม้อี านาจหน้าทีใ่นการป้องกนัและปราบปราม
การกระท าความผดิในอากาศยานในระหว่างการบนิตามมาตรา ๓๘ และเจา้หน้าที่เพื่อ
การนี้ส าหรบัอากาศยานต่างประเทศ 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๖  ใหน้ายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รกัษาการตามพระราชบญัญัตินี้  และให้มอี านาจแต่งตัง้เจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัตินี้ กบัให้มอี านาจออกกฎกระทรวงและระเบยีบตาม
พระราชบญัญตันิี้ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัอ านาจหน้าทีข่องแต่ละกระทรวงหรอืหน่วยงานของรฐั 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ 
 

หมวด ๑ 

ความผดิเกีย่วกบัการเดนิอากาศและอากาศยาน 

   
 

มาตรา ๗  ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตาม
ค าสัง่ของผู้ควบคุมอากาศยานหรอืเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานซึ่งสัง่ในนามผู้ควบคุม
อากาศยาน ที่เป็นค าสัง่เพื่ อรักษากฎ ระเบียบ และความเรียบร้อยในอากาศยาน  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๗๕ 

ถา้การกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิัตติามค าสัง่ ทีส่ ัง่เพื่อให้
เกดิความปลอดภยัแก่อากาศยานหรอืแก่บุคคลหรอืทรพัยส์นิในอากาศยาน ผูก้ระท าตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปีหรอืปรบัไม่เกนิสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๘  ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบนิผู้ใดกระท าการหรอืมสีิง่อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท 

(๑) สบูบุหรีใ่นหอ้งน ้าหรอืทีอ่ื่นใดทีม่ใิช่สถานทีท่ีจ่ดัไวใ้หส้บูบุหรีเ่ป็นการเฉพาะ 

(๒) ใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์นเวลาทีห่า้มใช ้หรอื 

(๓) มสีิง่ทีม่ปีระกาศหา้มมใิหน้ าขึน้ไปในอากาศยานไวใ้นการครอบครอง 

ถา้การกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าเพื่อใหเ้กดิการขดัขอ้งแก่อุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยของอากาศยาน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรอืปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ความผดิตามวรรคหนึ่ง ใหผู้ค้วบคุมอากาศยานมอี านาจรบัช าระค่าปรบัในอตัรา
ขัน้สงูจากผูก้ระท าความผดิได ้และเมื่อผูก้ระท าความผดิไดช้ าระค่าปรบัแลว้ ใหค้ดเีลกิกนั 

 

มาตรา ๙  ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดท าให้เครื่องตรวจจบัควนั
หรอือุปกรณ์อื่นใดในอากาศยานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอากาศยานไม่ท าง าน  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปีหรอืปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๐  ผูอ้ยู่ในอากาศยานในระหว่างการบนิผูใ้ดใช้ก าลงัประทุษรา้ยผูอ้ื่น 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิแปดหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๑  ผูอ้ยู่ในอากาศยานในระหว่างการบนิผูใ้ดกระท าการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดงัต่อไปนี้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรอืปรบัไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

(๑) กระท าต่อร่างกายผูอ้ื่นอนัเป็นการมุ่งหมายในทางเพศ 

(๒) กระท าการอนัควรขายหน้าต่อหน้าธารก านัลโดยเปลอืยหรอืเปิดเผยส่วน
ของร่างกาย หรอื 

(๓) ใชว้าจาลวนลามหรอืแสดงกริยิาท่าทางอนัเป็นการลามกอย่างอื่น 

 

มาตรา ๑๒  ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดดงัต่อไปนี้ ถ้าการกระท านัน้น่าจะเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายต่อความปลอดภยัของ
อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานหรือเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎ ระเบียบ และความ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๗๖ 

เรยีบร้อยในอากาศยาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรอืปรบัไม่เกินสองแสนบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

(๑) ใชก้ าลงัท ารา้ยผูอ้ื่น 

(๒) ท าใหเ้สยีทรพัย์ 
(๓) ดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลห์รอืใชส้ารทีม่ฤีทธิต์่อจติประสาท หรอื 

(๔) กระท าดว้ยประการใด ๆ ทีก่่อใหเ้กดิความวุ่นวายในอากาศยาน 

 

มาตรา ๑๓  ผูอ้ยู่ในอากาศยานในระหว่างการบนิผูใ้ดกระท าการอย่างหนึ่งอยา่ง
ใดดงัต่อไปนี้ ถา้การกระท านัน้เป็นการรบกวนการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูค้วบคุมอากาศยาน
หรอืเจา้หน้าทีป่ระจ าอากาศยานหรอืท าใหป้ระสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูค้วบคุม
อากาศยานหรอืเจา้หน้าที่ประจ าอากาศยานลดลง ผูก้ระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
เจด็ปี หรอืปรบัไม่เกนิสองแสนแปดหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

(๑) ใชก้ าลงัท ารา้ยผูค้วบคุมอากาศยานหรอืเจา้หน้าทีป่ระจ าอากาศยาน หรอื 

(๒) ท าให้ผูค้วบคุมอากาศยานหรอืเจา้หน้าที่ประจ าอากาศยานเกิดความกลวั
หรอืความตกใจโดยการขูเ่ขญ็ ไม่ว่าจะท าดว้ยใชแ้รงกายภาพหรอืดว้ยวธิอีื่นใด 

 

มาตรา ๑๔  ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอนัสมควรเข้าไปหรอืซ่อนตัวอยู่ในอากาศยาน 
ในระหว่างบริการหรือไม่ยอมออกไปเมื่อผู้ควบคุมอากาศยานได้สัง่ให้ออกไปจาก 
อากาศยาน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปีหรอืปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๕  ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดท าร้ายร่างกายผู้อื่น  
ถา้การกระท านัน้น่าจะเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายตอ่ความปลอดภยัของอากาศยาน ผูก้ระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ห้าปีถึงสบิปี หรอืปรับตัง้แต่สองแสนบาทถงึสี่แสนบาท หรอื 
ทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๖  ผูอ้ยู่ในอากาศยานในระหว่างการบนิผูใ้ดฆา่ผูอ้ื่น ถ้าการกระท านัน้
น่าจะเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายต่อความปลอดภยัของอากาศยาน ผูก้ระท าต้องระวางโทษ
ประหารชวีติ 

 

มาตรา ๑๗  ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบนิผู ้ใดยดึหรอืเขา้ควบคุม
อากาศยานโดยใชก้ าลงัประทุษรา้ยหรอืขู่เขญ็ว่าจะใชก้ าลงัประทุษรา้ยผูอ้ื่น หรือขู่ว่าจะ
กระท าอนัตรายต่ออากาศยานนัน้ตอ้งระวางโทษประหารชวีติ จ าคุกตลอดชวีติ หรอืจ าคุก
ตัง้แต่สบิปีถงึยีส่บิปี 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๗๗ 

มาตรา ๑๘  ผูใ้ดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดงัตอ่ไปนี้ ตอ้งระวางโทษประหาร
ชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตัง้แต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตัง้แต่หกแสนบาท 
ถงึแปดแสนบาท 

(๑) ท าลายอากาศยานในระหว่างบรกิาร 

(๒) ท าให้อากาศยานในระหว่างบรกิารเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนัน้ 
ไม่สามารถท าการบนิได ้หรอืเป็นเหตุหรอืน่าจะเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายตอ่ความปลอดภยั
ของอากาศยานในระหว่างการบนิ หรอื 

(๓) วางหรอืกระท าดว้ยประการใด ๆ เพื่อใหม้กีารวางในอากาศยานในระหว่าง
บริการซึ่งวัสดุหรือสิ่งใด ๆ ที่น่าจะท าลายอากาศยานนัน้ หรือน่าจะก่อให้เกิดความ
เสยีหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนัน้ไม่สามารถท าการบนิได ้หรือน่าจะก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายจนน่าจะเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายต่อความปลอดภยัของอากาศยานในระหว่างการบนิ 

 

มาตรา ๑๙  ผูใ้ดใช้อาวุธหรอืวสัดุอื่นใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้ 
ถ้าการกระท านัน้เป็นอนัตรายหรอืน่าจะเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัของท่าอากาศยาน 
ผูก้ระท าต้องระวางโทษประหารชวีติจ าคุกตลอดชวีติ หรอืจ าคุกตัง้แต่สบิห้าปีถงึยีส่บิปี 
และปรบัตัง้แต่หกแสนบาทถงึแปดแสนบาท 

(๑) ท าร้ายร่างกายผู้อื่นในท่าอากาศยานจนเป็นเหตุให้หรอืน่าจะเป็นเหตุให้
ผูอ้ื่นรบัอนัตรายสาหสัหรอืถงึแก่ความตาย 

(๒) ท าลายหรอืท าให้เสียหายอย่างร้ายแรงต่อท่าอากาศยานหรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกของท่าอากาศยาน หรอืต่ออากาศยานที่จอดอยู่ในท่าอากาศยานซึ่งไม่ใช่
อากาศยานในระหว่างบรกิาร หรอื 

(๓) ท าใหก้ารใหบ้รกิารของท่าอากาศยานหยุดชะงกั 

 

มาตรา ๒๐  ผูใ้ดใชอ้าวุธหรอืวสัดุอื่นใดฆา่ผูอ้ื่นในท่าอากาศยาน ถา้การกระท านัน้
เป็นอนัตรายหรอืน่าจะเป็นอนัตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษประหารชวีติ 

 

มาตรา ๒๑  ผูใ้ดท าลายหรอืท าใหเ้สยีหายแก่เครื่องอ านวยความสะดวกในการ
เดนิอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ หรอืท าให้การท างานของเครื่องอ านวย
ความสะดวกดงักล่าวขดัขอ้ง ถ้าการกระท านัน้เป็นเหตุหรอืน่าจะเป็นเหตุใหเ้กิดอนัตราย
ต่อความปลอดภยัของอากาศยานในระหว่างการบนิ ผูก้ระท าต้องระวางโทษประหารชวีติ 
จ าคุกตลอดชีวติ หรอืจ าคุกตัง้แต่สบิห้าปีถึงยี่สบิปี และปรบัตัง้แต่หกแสนบาทถึงแปด
แสนบาท 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๗๘ 

มาตรา ๒๒  ผูใ้ดแจง้ขอ้ความหรอืส่งขา่วสารซึง่รูอ้ยู่แลว้ว่าเป็นเทจ็ และการนัน้
เป็นเหตุหรอืน่าจะเป็นเหตุใหผู้ท้ีอ่ยู่ในท่าอากาศยานหรอืผูท้ีอ่ยู่ในอากาศยานในระหว่าง
การบนิตื่นตกใจ ผูก้ระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิสองแสนบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ถ้าการกระท านัน้เป็นเหตุให้เกิดอนัตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน 
ในระหว่างการบิน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ห้าปีถึงสบิห้าปี หรอืปรบัตัง้แต่ 
สองแสนบาทถงึหกแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๒๓  ผูใ้ดเป็นผูส้นับสนุนในการกระท าความผดิตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ 
มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ หรอืมาตรา ๒๒ ต้องระวาง
โทษเช่นเดยีวกบัตวัการ 

 

มาตรา ๒๔  ผูใ้ดพยายามกระท าความผดิตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ 
มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษ
เช่นเดยีวกบัผูก้ระท าความผดิส าเรจ็ 

 

มาตรา ๒๕  ผู้ใดตระเตรยีมการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ 
มาตรา ๑๙ หรอืมาตรา ๒๐ ตอ้งระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษทีก่ าหนดไวใ้นมาตรานัน้ 

 

หมวด ๒ 

อ านาจหน้าทีข่องผูค้วบคุมอากาศยาน เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วกบัความผดิในอากาศยาน 

และเจา้หน้าทีผู่ร้กัษาความปลอดภยัในอากาศยาน 

   
 

มาตรา ๒๖  ผู้ควบคุมอากาศยานของอากาศยานไทยซึ่งเป็นอากาศยาน 
ในระหว่างการบนิอาจใช้มาตรการอนัสมควร รวมทัง้การควบคุมตวับุคคลผู ้อยู่ใน
อากาศยานเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อคุ้มครองความปลอดภยัของอากาศยานหรอืของบุคคล หรอื
ทรพัยส์นิในอากาศยาน หรอืเพื่อรกัษาไวซ้ึ่งกฎ ระเบยีบและความเรยีบรอ้ยในอากาศยาน 
หรอืเพื่อส่งตวับุคคลนัน้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกบัความผดิในอากาศยานหรอืน าตวับุคคล
นัน้ลงจากอากาศยานได ้เมื่อพบเหน็หรอืมเีหตุอนัควรสงสัยว่าบุคคลดงักล่าวกระท าการ
หรอืจะกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นความผดิอาญา 

(๒) เป็นหรอือาจเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัของอากาศยานหรอืของบุคคล
หรอืทรพัยส์นิในอากาศยาน หรอื 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๗๙ 

(๓) เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎ ระเบยีบ และความเรยีบรอ้ยในอากาศยาน 

ผูค้วบคุมอากาศยานอาจสัง่หรอืมอบอ านาจใหเ้จา้หน้าทีป่ระจ าอากาศยาน และ
อาจขอรอ้งหรอืมอบอ านาจใหผู้โ้ดยสาร ควบคุมตวับุคคลผูก้ระท าการหรอืจะกระท าการ
ตาม (๑) (๒) หรอื (๓) ได ้

 

มาตรา ๒๗  เจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานหรอืผู้โดยสารในอากาศยานไทยซึ่ง
เป็นอากาศยานในระหว่างการบนิ อาจใชม้าตรการอนัสมควรในทางป้องกนัเพื่อคุม้ครอง
ความปลอดภยัของอากาศยานหรอืของบุคคลหรอืทรพัยส์นิในอากาศยานไดโ้ดยไม่ตอ้งมี
การมอบอ านาจตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง ในเมื่อมีเหตุอนัควรเชื่อว่ามีความจ าเป็น
จะตอ้งกระท าเช่นนัน้ทนัท ีแต่ผูค้วบคุมอากาศยานอาจสัง่ใหย้กเลกิมาตรการนัน้ได ้

 

มาตรา ๒๘  ในกรณีทีม่ผีูถู้กควบคุมตวัตามมาตรา ๒๖ อยู่ในอากาศยานไทย 
ใหผู้ค้วบคุมอากาศยานแจง้การควบคุมพรอ้มดว้ยเหตุผลแก่เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วกบัความผดิ
ในอากาศยานของประเทศทีอ่ากาศยานจะลงสู่พื้นทราบโดยเร็วทีสุ่ดทีจ่ะท าได ้และหาก
เป็นไปไดใ้หแ้จง้ก่อนอากาศยานลงสู่พืน้ 

 

มาตรา ๒๙  เมื่ออากาศยานไทยลงสู่พื้นแล้ว ห้ามมใิห้ใช้มาตรการควบคุมตวั
ตามมาตรา ๒๖ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นมาตรการเพื่อให้สามารถส่งตวัผู้ถูกควบคุมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกบั
ความผดิในอากาศยานเพื่อใหด้ าเนินคด ี

(๒) เป็นการบนิลงเพราะเหตุจ าเป็นและผูค้วบคุมอากาศยานไม่สามารถส่งตวั 
ผูถู้กควบคุมใหแ้ก่เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วกบัความผดิในอากาศยานได ้

(๓) ผู้ถูกควบคุมตัวยินยอมเดินทางต่อไปกับอากาศยานภายใต้การควบคุม 
หรอื 

(๔) เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วกบัความผดิในอากาศยานของประเทศนัน้ไม่ยนิยอมใหน้ า
ตวัผูถู้กควบคุมลงหรอืไม่ยอมรบัตวัไว ้

ในกรณีตาม (๔) ผู้ควบคุมอากาศยานมีอ านาจใช้มาตรการควบคุมตัวตาม
มาตรา ๒๖ ต่อไปได้จนกว่าจะสามารถส่งตัวผู้ถูกควบคุมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับ
ความผดิในอากาศยานของประเทศไทยหรอืประเทศอื่นได ้หรอืจนกว่าจะถงึถิน่ปลายทาง
ของการเดนิทางของผูถู้กควบคุมตวั 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๘๐ 

มาตรา ๓๐  เมื่ออากาศยานไทยลงสู่พืน้นอกราชอาณาจกัร ใหผู้ค้วบคุมอากาศ
ยานมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(๑) น าตวับุคคลใดลงจากอากาศยานเพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองความปลอดภยั
ของอากาศยานหรือของบุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยาน หรือเพื่อรักษาไว้ซึ่งกฎ 
ระเบยีบ และความเรยีบรอ้ยในอากาศยาน เมื่อผู้ควบคุมอากาศยานมเีหตุอนัควรเชื่อว่า
บุคคลนัน้ไดก้ระท าการหรอืจะกระท าการในอากาศยานในระหว่างการบนิอนัเป็นหรอือาจ
เป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัของอากาศยาน หรอืของบุคคลหรอืทรพัยส์นิในอากาศยาน 
หรอืเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎ ระเบียบ และความเรยีบร้อยในอากาศยาน  ทัง้นี้ ไม่ว่าการ
กระท านัน้จะเป็นความผดิอาญาหรอืไม่กต็าม 

(๒) ส่งตวับุคคลใดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกบัความผดิในอากาศยานเพื่อให้มกีาร
ด าเนินคดีอาญา เมื่อผู้ควบคุมอากาศยานมีเหตุอนัควรเชื่อว่าบุคคลนั ้นได้กระท าการ 
ในอากาศยานในระหว่างการบนิที่ผู้ควบคุมอากาศยานเห็นว่าเป็นความผิดอาญาตาม
กฎหมายไทยซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงของกระทรวง
คมนาคม 

 

มาตรา ๓๑  ในการน าตวับุคคลใดลงจากอากาศยานไทยตามมาตรา ๓๐ (๑)  
ใหผู้ค้วบคุมอากาศยานจดัท าบนัทกึรายงานใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วกบัความผดิในอากาศยาน
ของประเทศทีอ่ากาศยานลงสู่พื้นทราบขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลของการน าตวับุคคลนัน้ลง
จากอากาศยาน 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมอากาศยานของอากาศยานไทยมีความประสงค์จะส่งตัว
บุคคลที่กระท าความผดิให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกบัความผิดในอากาศยานของประเทศ 
ทีอ่ากาศยานลงสู่พืน้เพื่อด าเนินคดอีาญาตามมาตรา ๓๐ (๒) ใหผู้ค้วบคุมอากาศยานแจง้
ความประสงค์ดงักล่าวแก่เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวกบัความผดิในอากาศยานทราบโดยเรว็ที่สุด 
ที่จะท าได้ หากเป็นไปได้ให้แจ้งก่อนอากาศยานลงสู่พื้น และเมื่อส่งตัวบุคคลนัน้ให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกบัความผดิในอากาศยาน ให้ผู้ควบคุมอากาศยานส่งพยานหลกัฐาน 
ที่ชอบด้วยกฎหมายไทยซึ่งอยู่ในความครอบครองของตนแก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับ
ความผดิในอากาศยานนัน้ดว้ย 

 

มาตรา ๓๒  การส่งตัวหรือไม่ส่งตัวบุคคลใดของผู้ควบคุมอากาศยานของ
อากาศยานไทยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานตามมาตรา ๓๐ (๒) 
หรือการให้ค ารบัรองของผู้ควบคุมอากาศยานหรือผู้ด าเนินการเดินอากาศในกรณีที่
กฎหมายของประเทศทีอ่ากาศยานลงสู่พืน้ก าหนดใหต้อ้งท าค ารบัรองเกีย่วกบัการไม่รอ้ง



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๘๑ 

ขอหรอืจะไม่รอ้งขอใหป้ระเทศอื่นด าเนินคดอีาญาแก่ผูถู้กส่งตวั ใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขตามระเบยีบที่ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวงคมนาคม และ
ปลดักระทรวงมหาดไทยร่วมกนัก าหนด 

 

มาตรา ๓๓  การแจง้หรอืการรายงานใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวกบัความผดิในอากาศ
ยานของประเทศที่อากาศยานไทยลงสู่พื้นทราบตามมาตรา ๒๘ หรอืมาตรา ๓๑ ให้ผู้
ควบคุมอากาศยานปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีป่ระเทศนัน้ก าหนด 

เมื่อผูค้วบคุมอากาศยานได้ใชม้าตรการตามมาตรา ๒๖ หรอืน าตวับุคคลใดลง
จากอากาศยานหรอืส่งตวับุคคลใดใหแ้ก่เจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวกบัความผดิในอากาศยานเพื่อ
ด าเนินคดตีามมาตรา ๓๐ ให้ผูค้วบคุมอากาศยานแจง้สถานทูตหรอืสถานกงสุลไทยที่มี
เขตอ านาจในประเทศนัน้ทราบและให้รายงานใหเ้จา้หน้าทีท่ี่เกี่ยวกบัความผดิในอากาศ
ยานของประเทศไทยทราบ  ทัง้นี้ ใหก้ระท าโดยเรว็ทีสุ่ดทีจ่ะท าได ้

 

มาตรา ๓๔  เมื่ออากาศยานไทยลงสู่พื ้นในราชอาณาจกัร ให้ผู ้ควบคุม
อากาศยานมีอ านาจตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๐ โดยอนุโลม เว้นแต่ความผดิอาญา
ตามมาตรา ๓๐ (๒) ไม่จ าตอ้งเป็นความผดิรา้ยแรงตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ใหผู้ค้วบคุมอากาศยานจดัท าบนัทกึรายงานการน าตวับุคคลลงจากอากาศยาน
และแจ้งความประสงค์จะส่งตัวบุคคลเพื่อด าเนินคดีอาญา พร้อมทัง้ ส่งพยานหลกัฐาน
ใหแ้ก่เจา้หน้าที่ทีเ่กี่ยวกบัความผดิในอากาศยาน  ทัง้นี้ ให้น าความในมาตรา ๓๑ มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๕  เมื่ออากาศยานต่างประเทศลงสู่พืน้ในราชอาณาจกัรและผูค้วบคุม
อากาศยานส่งตวับุคคลใดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกบัความผดิในอากาศยานเพื่อให้ด าเนิ น
คดอีาญาในราชอาณาจกัร เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วกบัความผดิในอากาศยานจะยอมรบัตวับุคคล
ดงักลา่วไดต้่อเมื่อการกระท าของบุคคลนัน้เป็นความผดิอาญาตามกฎหมายไทย 

 

มาตรา ๓๖  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๓๕ เมื่ออากาศยานต่างประเทศลงสู่พื้นใน
ราชอาณาจกัรและผูค้วบคุมอากาศยานน าตวับุคคลใดลงหรอืส่งตวับุคคลใดใหเ้จา้หน้าทีท่ี่
เกี่ยวกบัความผดิในอากาศยานเพื่อให้ด าเนินคดใีนราชอาณาจกัร เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวกบั
ความผิดในอากาศยานอาจไม่ยอมให้น าตัวบุคคลนัน้ลงหรอืไม่รบัตัวบุคคลนัน้ไว้เพื่อ
ด าเนินคด ีในกรณีดงัต่อไปนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๘๒ 

(๑) ผู้ควบคุมอากาศยานไม่ได้แจ้งหรือไม่ได้รายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับ
ความผดิในอากาศยานทราบตามระเบยีบทีป่ลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวง
คมนาคม และผูบ้ญัชาการต ารวจแหง่ชาตริ่วมกนัก าหนด 

(๒) ประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานไม่ได้เป็นรฐัภาคีแห่งอนุสญัญาว่าด้วย
ความผิดและการกระท าอื่น ๆ บางประการที่กระท าบนอากาศยาน ซึ่งท าขึ้นที่
กรุงโตเกยีว เมื่อวนัที ่๑๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ 

(๓) การกระท าที่ผู้ควบคุมอากาศยานเห็นว่าเป็นความผดิอาญารา้ยแรงตาม
กฎหมายของประเทศผู้จดทะเบยีนอากาศยาน แต่ไม่เป็นความผดิอาญาตามกฎหมาย
ไทย หรอื 

(๔) ในกรณีทีเ่ป็นการส่งตวัผูก้ระท าความผดิเพื่อใหด้ าเนินคดสี าหรบัความผดิที่
บญัญัติไว้ในมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ หรือ
มาตรา ๑๓ ผูค้วบคุมอากาศยานหรอืผูด้ าเนนิการเดนิอากาศไม่ใหค้ ารบัรองว่าไม่ไดร้อ้ง
ขอหรอืจะไม่รอ้งขอประเทศอื่นใหด้ าเนินคดอีาญา 

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตาม (๑) หรอื (๒) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกบัความผิดในอากาศ
ยานอาจยอมให้น าตัวลงหรือรับตัวไว้ด าเนินคดีในราชอาณาจักร ตามระเบียบที่
ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวงคมนาคม และผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ
ร่วมกนัก าหนด 

การรบัแจ้งและการรบัรายงานจากผูค้วบคุมอากาศยานต่างประเทศ ตลอดจน
วธิดี าเนินการในการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวงคมนาคม และ 
ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาตริ่วมกนัก าหนด 

ในกรณีทีผ่ลการสอบสวนเบื้องต้นปรากฏว่าไม่อาจด าเนินคดใีนราชอาณาจกัร
ได ้และไม่มกีารขอใหด้ าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งผูร้า้ยขา้มแดน ใหเ้จา้หน้าที่
ทีเ่กี่ยวกบัความผดิในอากาศยานควบคุมตวับุคคลดงักล่าวไว้เท่าที่จ าเป็นเพื่อให้บุคคล
นัน้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจกัร เว้นแต่บุคคลนัน้เป็นผู้มีสิทธิเข้ามาหรอือยู่ใน
ราชอาณาจกัรกใ็หป้ล่อยตวัไป 

 

มาตรา ๓๗  ในการใชอ้ านาจหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยาน เจา้หน้าทีป่ระจ า
อากาศยาน ผู้โดยสาร ผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือผู้ท าการแทนบุคคลดังกล่าวตาม
บทบญัญตัใินหมวดนี้ ย่อมไม่ก่อใหเ้กดิความรบัผดิทางอาญาและทางแพ่งต่อผูใ้ด เวน้แต่
กระท าการโดยไม่สุจรติหรอืเกนิสมควรแก่เหตุ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๘๓ 

มาตรา ๓๘  เพื่อเป็นการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิในอากาศ
ยานในระหว่างการบินของอากาศยานขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ  
ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ผู้รกัษาความปลอดภัย 
ในอากาศยาน โดยค าแนะน าของปลดักระทรวงกลาโหมและผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ

ผู้ที่จะได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รกัษาความปลอดภัยในอากาศยาน
ตามวรรคหนึ่งตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงของ
กระทรวงคมนาคม 

หลกัเกณฑก์ารใหม้เีจา้หน้าทีผู่ร้กัษาความปลอดภยัในอากาศยานประจ าอากาศ
ยานล าใดตลอดจนแนวทางการปฏิบตัิหน้าที่และการพกอาวุธของเจ้าหน้าที่ดงักล่าว  
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมก าหนด 

 

มาตรา ๓๙  ให้ผู้ด าเนินการเดินอากาศเป็นผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทางของเจา้หน้าทีผู่ร้กัษาความปลอดภยัในอากาศยานตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงคมนาคมก าหนด 

 

มาตรา ๔๐  ในการปฏิบตัหิน้าที่ตามพระราชบญัญตัินี้ ให้เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวกบั
ความผิดในอากาศยานและเจ้าหน้าที่ผู้ร ักษาความปลอดภัยในอากาศยานเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจชัน้ผูใ้หญ่
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

 

มาตรา ๔๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๘ เจ้าหน้าที่ผู้ร ักษาความ
ปลอดภัยในอากาศยานต้องแสดงบตัรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวขอ้ง เว้นแต่ในกรณี
ฉุกเฉิน 

บตัรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ผู้รกัษาความปลอดภัยในอากาศยาน ให้เป็นไปตาม
แบบทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

 

หมวด ๓ 

เขตอ านาจศาล 

   
 

มาตรา ๔๒  ผู้ใดกระท าความผิดตามที่บญัญัติไว้ในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ต่ออากาศยานไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักร 
จะตอ้งรบัโทษในราชอาณาจกัร 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๘๔ 

มาตรา ๔๓  ผูใ้ดกระท าความผดิตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ 
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ในอากาศยานต่างประเทศ จะต้องรบั
โทษในราชอาณาจกัร ถ้าอากาศยานนัน้อยู่ในระหว่างการบนินอกราชอาณาจกัร และ
อากาศยานนัน้ไดล้งสู่พืน้ในราชอาณาจกัรเป็นแห่งแรกหลงัจากทีม่กีารกระท าความผดิ 

อากาศยานในระหว่างการบนิตามวรรคหนึ่ง ใหห้มายความถงึอากาศยานซึง่อยู่
ในระหว่างเวลาตัง้แต่อากาศยานใช้ก าลงัของเครื่องยนต์ของอากาศยานเพื่อจะบินขึ้น
จนถงึอากาศยานดงักล่าวไดส้ิน้สุดการบนิลง 

 

มาตรา ๔๔  ผูใ้ดกระท าความผดิตามที่บญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๒ เฉพาะกรณีที่
น่าจะเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายต่อความปลอดภยัของอากาศยานต่างประเทศ และมาตรา ๑๕ 
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ 
ในหรอืต่ออากาศยานต่างประเทศนอกราชอาณาจกัร จะตอ้งรบัโทษในราชอาณาจกัร ถา้ 

(๑) อากาศยานนัน้อยู่ในระหว่างการบนินอกราชอาณาจกัร และอากาศยานนัน้
ลงสู่พืน้ในราชอาณาจกัรพรอ้มดว้ยผูก้ระท าความผดิ หรอื 

(๒) พบตัวผู้กระท าความผิดในราชอาณาจกัรและมิได้มีการส่งตัวผู้นัน้ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการส่งผูร้า้ยขา้มแดน 

 

มาตรา ๔๕  ผูใ้ดกระท าความผดิตามที่บญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ 
ณ ท่าอากาศยานทีใ่หบ้รกิารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศซึ่งตัง้อยู่นอกราชอาณาจกัร 
และทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๒๑ ต่อเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดนิอากาศทีใ่หบ้รกิาร
การเดินอากาศระหว่างประเทศซึ่ งตัง้อยู่นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษใน
ราชอาณาจกัร ถ้าพบตวัผูก้ระท าความผดิในราชอาณาจกัรและมไิดม้กีารส่งตวัผูน้ัน้ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการส่งผูร้า้ยขา้มแดน 

 

มาตรา ๔๖  ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญามาใชบ้งัคบักบัการกระท านอกราชอาณาจกัรซึง่เป็นความผดิตามพระราชบญัญตันิี้ 
หรอืการกระท าทีจ่ะตอ้งรบัโทษในราชอาณาจกัรตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๗  ให้ผู้ได้รบัแต่งตัง้เป็นเจา้หน้าที่ผูม้อี านาจตามพระราชบญัญตัิว่า
ด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๘๕ 

ความผดิในอากาศยานตามพระราชบญัญตันิี้จนกว่าผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาตจิะแต่งตัง้
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วกบัความผดิในอากาศยานตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๔๘  บรรดาการส่งตัว การรบัแจ้ง การรบัรายงาน และการสอบสวน
เบือ้งต้นทีค่า้งด าเนินการอยู่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหด้ าเนินการต่อไปตาม
พระราชบญัญตัิว่าดว้ยความผดิบางประการต่อการเดนิอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ จนกว่าจะ
เสรจ็สิน้ 

 

มาตรา ๔๙  ในระหว่างทีย่งัมไิดอ้อกกฎกระทรวงก าหนดความผดิรา้ยแรงตาม
มาตรา ๓๐ ให้ความผิดอาญาที่มีอตัราโทษจ าคุกขัน้สูงตัง้แต่ห้าปีขึ้นไปเป็นความผิด
รา้ยแรงตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๘๖ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้  คอื โดยที่ในปัจจุบนัมกีาร
กระท าความผดิอาญาต่อการเดนิอากาศหลายลกัษณะและมจี านวนมากขึน้ ประกอบกบั
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ ยังมี
บทบัญญัติไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยานไทยและของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานในเรื่องการรบัแจ้งและการรับตัวบุคคล
ผู้กระท าความผดิในอากาศยานในระหว่างการบนิ และยงัมบีทบญัญัติไม่ครอบคลุมถึง
การกระท าความผดิทีก่ าหนดในอนุสญัญาทีป่ระเทศไทยเป็นภาค ีไดแ้ก่ อนุสญัญาว่าดว้ย
ความผดิและการกระท าอื่น ๆ บางประการทีก่ระท าบนอากาศยานซึง่ท าขึน้ทีก่รุงโตเกยีว 
เมื่อวนัที ่๑๔ กนัยายน ค.ศ. ๑๙๖๓ (พ.ศ. ๒๕๐๖) อนุสญัญาว่าดว้ยการปราบปรามการ
ยดึอากาศยานโดยมชิอบด้วยกฎหมาย ซึ่งท าขึ้นที่กรุงเฮก เมื่อวนัที่ ๑๖ ธนัวาคม 
ค.ศ. ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓) และอนุสญัญาว่าด้วยการปราบปรามการกระท าอนัมชิอบ
ดว้ยกฎหมายต่อความปลอดภยัของการบนิพลเรอืน ซึง่ท าขึน้ทีก่รุงมอนตรอิอล เมื่อวนัที ่
๒๓ กนัยายน ค.ศ. ๑๙๗๑ (พ.ศ. ๒๕๑๔) พร้อมทัง้พธิสีาร ลงวนัที่ ๒๔ กุมภาพนัธ์ 
ค.ศ. ๑๙๘๘ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ตลอดจนพระราชบญัญตัดิงักล่าวยงัไม่มบีทบญัญตัเิกี่ยวกบั
ความผดิบางประการที่ผูโ้ดยสารได้กระท าในอากาศยานในระหว่างการบนิต่อผู้ควบคุม
อากาศยาน เจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานหรอืผู้โดยสาร และต่อทรพัย์สนิในอากาศยาน  
ทีส่มควรก าหนดให้เป็นความผดิดว้ย รวมทัง้ยงัไม่มบีทบญัญตัวิ่าด้วยเจา้หน้าที่ผูร้กัษา
ความปลอดภยัในอากาศยานในระหว่างการบนิ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๘๗ 

พระราชบญัญตั ิ

ว่าดว้ยความผดิเกีย่วกบัสถานทีผ่ลติปิโตรเลยีมในทะเล 

พ.ศ. ๒๕๓๐* 
   

 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

เป็นปีที ่๔๒ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยความผดิเกีย่วกบัสถานทีผ่ลติปิโตรเลยีม
ในทะเล 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิว่าดว้ยความผดิเกี่ยวกับ
สถานทีผ่ลติปิโตรเลยีมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศในราช
กจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน
พระราชบญัญตันิี้ หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิี้ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้แทน 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“ปิโตรเลยีม” หมายความว่า ปิโตรเลยีมตามกฎหมายว่าดว้ยปิโตรเลยีม 

“สถานทีผ่ลติปิโตรเลยีมในทะเล” หมายความว่า สิง่ตดิตัง้เดีย่วหรอืมากกว่านัน้ 
ที่สร้างขึ้นหรอืติดตัง้อย่างชัว่คราวหรอืถาวรในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะหรอืไหล่ทวปีของ
ราชอาณาจักรไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตหรืออ านวยประโยชน์ในการผลิต

 
* เฉพาะมาตราทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนที ่๒๒๔/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๖ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๘๘ 

ปิโตรเลียมและหมายความรวมถึงเรือ แท่นลอย หรอืโครงสร้างอื่นใดที่อยู่ประจ าและ 
เป็นส่วนหนึ่งของการผลติหรอือ านวยประโยชน์ในการผลติปิโตรเลยีมในเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะหรอืไหล่ทวปีดงักล่าว 

“เขตปลอดภยั” หมายความว่า เขตรอบสถานที่ผลติปิโตรเลยีมในทะเลมรีะยะ
หา้รอ้ยเมตร โดยวดัจากแต่ละจุดของขอบด้านนอกของสถานที่ผลติปิโตรเลยีมในทะเล
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

“สืบสวนสอบสวนเบื้องต้น” หมายความว่า แสวงหาข้อเท็จจริงและหลกัฐาน
รวบรวมพยานหลกัฐาน หรอืด าเนินการทัง้หลายอื่นตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี้ 
ซึง่เจา้หน้าทีท่หารเรอืไดท้ าไปเกี่ยวกบัความผิดทีก่ล่าวหาเพื่อทีจ่ะทราบขอ้เทจ็จรงิหรอื
ทราบรายละเอียดแห่งความผดิหรอืพิสูจน์ความผิดหรอืเพื่อให้ได้ตัวผู้กระท าความผิด 
มาส่งใหแ้ก่พนักงานสอบสวนต่อไป 

“การก่อวนิาศกรรม” หมายความว่า การก่อวินาศกรรมตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน 

“เจ้าหน้าที่ทหารเรือ” หมายความว่า นายทหารเรือประจ าการชัน้สัญญาบัตร  
ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บงัคบัการเรอื ผู้บงัคบัหมู่เรอื ผู้บงัคบัหมวดเรอื ผู้บงัคบัการกองเรอื  

ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้บัญชาการทหารเรือ  
หรอืต าแหน่งอื่นที่ผูบ้ญัชาการทหารเรอืไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาใหเ้ทยีบเท่ากบั
ต าแหน่งดงักล่าว และนายทหารเรอืประจ าการชัน้สญัญาบตัรซึง่ผูบ้ญัชาการทหารเรอืได้
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแต่งตัง้ขึน้โดยเฉพาะ 

 

มาตรา ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังาน*มอี านาจประกาศ 

(๑) ก าหนดหรอืยกเลกิเขตทีต่ัง้และเขตปลอดภยัของสถานทีผ่ลติปิโตรเลยีมในทะเล 

(๒) ก าหนดหรือยกเลิกเขตท่อรวมทัง้อุปกรณ์ของท่อที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ปิโตรเลยีมซึง่เชื่อมโยงกนัระหว่างสถานทีผ่ลติปิโตรเลยีมในทะเลทีอ่ยู่นอกเขตปลอดภยั 

การประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๑๐  ในกรณีทีม่กีารประกาศก าหนดเขตท่อรวมทัง้อุปกรณ์ของท่อที่ใช้
ในกระบวนการผลติปิโตรเลยีมตามมาตรา ๕ (๒) หรอืมกีารประกาศก าหนดเขตระบบ
การขนส่งปิโตรเลยีมทางท่อตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย ห้ามมใิห้
ผูใ้ดทอดสมอเรอืหรอืเกาสมอหรอืกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอนัอาจเป็นอนัตรายต่อท่อ
ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติปิโตรเลยีม หรอืท่อทีใ่ชใ้นระบบการขนส่งปิโตรเลยีมจากสถานที่
ผลิตปิโตรเลียมในทะเลมาถึงชายฝัง่หรือท่อที่ใช้หรือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิต



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๘๙ 

ปิโตรเลยีมซึง่เชื่อมโยงกนัระหว่างสถานที่ผลติปิโตรเลยีมในทะเลทีอ่ยู่นอกเขตปลอดภยั
รวมทัง้อุปกรณ์ของท่อดงักล่าว 

หา้มมใิหผู้ใ้ดเดนิเรอืขา้มท่อหรอือุปกรณ์ของท่อตามวรรคหนึ่ง โดยมไิดช้กัสมอ
ขึน้พน้จากน ้าจนแลเหน็ได ้

การกระท าผดิตามมาตรานี้ใหถ้อืว่าไดก้ระท าในราชอาณาจกัร 

ในการสอบสวนการกระท าความผดิตามมาตรานี้ ใหน้ าความในมาตรา ๖ วรรคสาม 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๗  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังาน*รกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัอ านาจ
หน้าทีข่องแต่ละกระทรวง 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป.  ตณิสลูานนท ์

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๙๐ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เน่ืองจากในปัจจุบนันี้มี
การผลติปิโตรเลยีมในทะเล ในเขตเศรษฐกจิจ าเพาะและไหล่ทวปีของราชอาณาจกัรไทย 
สมควรให้เจา้หน้าที่ทหารเรอืไทยมอี านาจหน้าทีใ่นการด าเนินการป้องกนัและระงบัการ
กระท าทีเ่ป็นการก่อวนิาศกรรมสถานทีผ่ลติปิโตรเลยีมในทะเล ในเขตเศรษฐกจิจ าเพาะ
และไหล่ทวีปดังกล่าว และมีอ านาจสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นเพื่อส่งเรื่องให้พนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาด าเนินการต่อไป  จงึจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

*พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 

มาตรา ๑๐๑  ในพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิต
ปิโตรเลยีมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ ใหแ้ก้ไขค าว่า “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม” 
เป็น “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังาน” และค าว่า “อธิบดีกรมทรพัยากรธรณี” เป็น 
“อธบิดกีรมเชือ้เพลงิธรรมชาต”ิ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้ส่วนราชการขึน้ใหม่โดยมี
ภารกจิใหม่ ซึง่ไดม้กีารตราพระราชกฤษฎกีาโอนกจิการบรหิารและอ านาจหน้าทีข่องส่วน
ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว และ
เน่ืองจากพระราชบญัญตัดิงักล่าวไดบ้ญัญตัใิหโ้อนอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ รฐัมนตรี
ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่  
โดยให้มกีารแก้ไขบทบญัญตัิต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัอ านาจหน้าที่ที่โอนไปดว้ย  ฉะนัน้ 
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดงักล่าว  จงึสมควรแก้ไขบทบญัญตัิของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ 
เพื่อให้ผูเ้กี่ยวขอ้งมคีวามชดัเจนในการใชก้ฎหมายโดยไม่ต้องไปคน้หาในกฎหมายโอน
อ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มกีารโอนภารกิจของส่วนราชการหรอืผู้รบัผิดชอบ
ตามกฎหมายนัน้ไปเป็นของหน่วยงานใดหรอืผูใ้ดแล้ว โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รฐัมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของ 

ส่วนราชการใหต้รงกบัการโอนอ านาจหน้าที ่และเพิม่ผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการ

 
๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๙๑ 

ใหต้รงตามภารกจิทีม่กีารตดัโอนจากส่วนราชการเดมิมาเป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทัง้
ตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ 
และพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

พระราชกฤษฎกีาแก้ไขบทบญัญตัใิหส้อดคล้องกบัการโอนอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐๓ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยทีม่าตรา ๘๕ และ
มาตรา ๘๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหน้าที่
ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ บญัญตัใิหแ้กไ้ขค าว่า “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร” เป็น “นายกรฐัมนตร”ี 
ในพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ อนัเป็นการคลาดเคลื่อนและ
ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติอย่างมาก สมควรแก้ไขให้ถูกต้อง  จึงจ าเป็นต้องตรา 

พระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

พระราชกฤษฎกีาแก้ไขบทบญัญตัใิหส้อดคล้องกบัการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๑๔ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยทีม่าตรา ๑๔ และ
มาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกจิการบรหิารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
บญัญตัใิหโ้อนกจิการบรหิารและอ านาจหน้าทีข่องส านักรฐัวสิาหกิจและหลกัทรพัยข์องรฐั 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั และโอนกิจการบรหิารและอ านาจหน้าที่ของกองอาชีว 

อนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข แต่เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอน
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง 

 
๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๒๗ ก/หน้า ๑๗/๑๘ มถิุนายน ๒๕๕๐ 
๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๑๓๗ ก/หน้า ๒๒/๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ การก่อการรา้ย 

 

  

 

 

๑๙๒ 

กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
ใหส้อดคล้องกบัการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการดงักล่าว จงึสมควรแก้ไขเพิม่เติม 
มาตรา ๔๙ และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง 
กบัการโอนอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อใหส้อดคล้องกนั  จงึจ าเป็นต้องตราพระราช
กฤษฎกีานี้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๑๙๓ 

พระราชบญัญตั ิ

ป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

และการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป็นปีที ่๑ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร มพีระราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตัินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลาย
ลา้งสงู พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อ
การรา้ย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๒) พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อ
การรา้ย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๑๑๔ ก/หน้า ๑๐/๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
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๑๙๔ 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“ทรพัย์สนิ” หมายความว่า เงนิ ทรพัย์ หรอืวตัถุไม่มรีูปร่างซึ่งอาจมรีาคาและ 

อาจถอืเอาได ้รวมทัง้ดอกผลของเงนิ ทรพัย ์หรอืวตัถุดงักล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรอื
ตราสารในรูปแบบใด ๆ ทัง้ที่ปรากฏในสื่ออื่นใด กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
ที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ ์สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อื่นใด 
ในทรพัยส์นินัน้ 

“การก่อการรา้ย” หมายความว่า การกระท าทีเ่ป็นความผดิเกีย่วกบัการก่อการรา้ย
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระท าที่เป็นความผดิตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้
ขอบเขตของอนุสญัญาและพธิสีารระหว่างประเทศเกี่ยวกบัการก่อการรา้ยทีป่ระเทศไทย
เป็นภาคีหรือรับรอง  ทั ้งนี้  ไม่ ว่ าการกระท าที่ เป็นความผิดนั ้นได้กระท า ขึ้น 
ในราชอาณาจกัรหรอืนอกราชอาณาจกัร 

“อาวุธทีม่อีานุภาพท าลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลยีร ์อาวุธชวีภาพ 
อาวุธเคม ีหรอือาวุธอื่นใดซึ่งมอีานุภาพที่จะก่อให้เกิดอนัตรายต่อชวีติมนุษย์ สตัว์ พืช 
จ านวนมากหรอืต่อสิง่แวดล้อมอย่างรา้ยแรงท านองเดยีวกบัอาวุธดงักล่าว รวมทัง้ระบบ
การส่งอาวุธ ส่วนประกอบหรอือุปกรณ์ของอาวุธนัน้ดว้ย 

“บุคคลทีถู่กก าหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิตบิุคคล หรอืองค์กร
ตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรอืประกาศภายใต้คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติ
ก าหนดใหเ้ป็นผูท้ีม่กีารกระท าอนัเป็นการก่อการรา้ยหรอืการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานุภาพ
ท าลายล้างสงูและส านักงานไดป้ระกาศรายชื่อนัน้ หรอืบุคคล คณะบุคคล นิตบิุคคล หรอื
องค์กรตามรายชื่ อที่ศาลได้พิจารณาและมีค าสัง่ ให้เป็นบุคคลที่ถูกก าหนดตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

“ระงบัการด าเนินการกบัทรัพย์สนิ” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยกัย้าย 
หรือจ าหน่ายซึ่งทรัพย์สิน หรือเปลี่ยนสภาพใช้ประโยชน์ หรือกระท าการใด ๆ  
ต่อทรพัย์สนิอนัจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจ านวน มูลค่า ปรมิาณ ท าเลที่ตัง้ หรอืลกัษณะ
ของทรพัยส์นินัน้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

“คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
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๑๙๕ 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

 

มาตรา ๕  ให้นายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญัตินี้ และให้มอี านาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

หมวด ๑ 

การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

   
 

มาตรา ๖  ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมัน่คง 
แห่งสหประชาชาติก าหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรอืองค์กรใดเป็นผู้ที่มี
การกระท าอนัเป็นการก่อการรา้ยและส านักงานเห็นว่ามติหรอืประกาศดงักล่าวไม่ขดัต่อ
รฐัธรรมนูญและกฎหมายไทย ใหส้ านักงานด าเนินการประกาศรายชื่อนัน้เป็นบุคคลทีถู่ก
ก าหนดเพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมตหิรอืประกาศดงักล่าว 

การเพกิถอนรายชื่อของบุคคลทีถู่กก าหนดตามวรรคหนึ่ง ใหก้ระท าไดเ้มื่อมมีตขิอง
หรอืประกาศภายใต้คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาตอินัเป็นผลใหต้้องเพกิถอน
รายชื่อผูน้ัน้ออกจากรายชื่อบุคคลทีถู่กก าหนดแลว้ 

การประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งและการเพิกถอนรายชื่อตามวรรคสอง 
ส านักงานต้องด าเนินการโดยไม่ชักช้า  ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่นไขทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

มาตรา ๗  ในกรณีที่มเีหตุอนัควรสงสยัและมพียานหลกัฐานอนัสมควรว่าผู้ใด 
มพีฤตกิารณ์เกีย่วขอ้งกบัการก่อการรา้ยหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
หรอืด าเนินการแทนหรอืตามค าสัง่หรอืภายใต้การควบคุมของบุคคลนัน้ ให้ส านักงาน 
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพจิารณาส่งรายชื่อผูน้ัน้ใหพ้นักงานอยัการ
พิจารณายื่นค าร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีค าสัง่เป็นบุคคลที่ถูกก าหนด และถ้าปรากฏ 
แก่ศาลว่ามพียานหลกัฐานอนัควรเชื่อไดด้งัต่อไปนี้ ใหศ้าลมคี าสัง่ตามทีข่อ 

(๑) ผูน้ัน้มพีฤตกิารณ์เกี่ยวขอ้งกบัการก่อการรา้ยหรอืการสนับสนุนทางการเงนิ
แก่การก่อการรา้ย หรอื 

(๒) ผูน้ัน้ด าเนินการแทนหรอืตามค าสัง่หรอืภายใต้การควบคุมของบุคคลทีถู่ก
ก าหนดตาม (๑) หรอืตามมาตรา ๖ 

เมื่ อคณะกรรมการธุ รกรรมเห็นชอบให้ ส่งรายชื่ อตามวรรคหนึ่ งแล้ว  
ใหส้ านักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถดัไป 
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๑๙๖ 

ให้ส านักงานประกาศรายชื่อบุคคลทีถู่กศาลมคี าสัง่เป็นบุคคลที่ถูกก าหนดและ
แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ  ทัง้นี้  การประกาศและการแจ้งให้เป็นไปตามระเบียบ 
ทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

ให้ส านักงานทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเห็นว่า 
มพีฤตกิารณ์เปลี่ยนแปลงไป ใหส้ านักงานโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการธุรกรรม
พิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นค าร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีค าสัง่ 
เพกิถอนรายชื่อผูน้ัน้ออกจากรายชื่อบุคคลทีถู่กก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของส านักงานและคณะกรรมการธุรกรรม 
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวง
ดงักล่าวที่เกี่ยวกบัการพจิารณาของส านักงานให้ส านักงานแต่งตัง้คณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่งเพื่อพ ิจารณารายชื่อก่อนส่งเรื่องให ้คณะกรรมการธุรกรรมพ ิจารณา 
ให้ความเหน็ชอบ 

ให้ส านักงาน คณะกรรมการธุรกรรม พนักงานอยัการ และศาล ด าเนินการ 
ตามมาตรานี้โดยไม่ชกัชา้ 

 

มาตรา ๘  เมื่อส านักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดตามมาตรา  ๖  
หรอืมาตรา ๗ แลว้ ใหผู้ม้หีน้าทีร่ายงานหรอืบุคคลทีค่รอบครองทรพัยส์นิของบุคคลทีถู่ก
ก าหนดด าเนินการดงัต่อไปนี้โดยไม่ชกัชา้ 

(๑) ระงบัการด าเนินการกับทรพัย์สนิของบุคคลที่ถูกก าหนด หรอืของผูก้ระท า
การแทนหรอืตามค าสัง่ของผูน้ัน้ หรอืของกจิการภายใต้การครอบครองหรอืควบคุมของ 
ผูน้ัน้ ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน 
ใหส้ านักงานทราบ 

(๓) แจ้งให้ส านักงานทราบเกี่ยวกบัผู้ที่เป็นหรอืเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อ
บุคคลทีถู่กก าหนด หรอืผูท้ีม่หีรอืเคยมกีารท าธุรกรรมกบัผู้นัน้ 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบยีบ
ทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

มาตรา ๙  ใหผู้้มหีน้าทีร่ายงานก าหนดนโยบายในการประเมนิความเสีย่งหรอื
แนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
หรอืก าหนดมาตรการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตินี้  ทัง้นี้ 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 
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๑๙๗ 

มาตรา ๑๐  การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับ 
การด าเนินการกบัทรพัยส์นิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

มาตรา ๑๑  ผู้ซึ่ งได้ด าเนินการตามมาตรา ๘ โดยสุจริตไม่ต้องรับผิด 
แมก้่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บุคคลใด เวน้แต่จะพสิจูน์ไดว้่าเป็นการกระท าโดยประมาท
เลนิเล่ออย่างรา้ยแรง 

 

มาตรา ๑๒  บุคคลทีถู่กก าหนดตามมาตรา ๗ หรอืผูซ้ึ่งถูกระงบัการด าเนินการ
กบัทรพัยส์นิตามมาตรา ๘ อนัเน่ืองมาจากมกีารก าหนดการเป็นบุคคลทีถู่กก าหนดตาม
มาตรา ๗ อาจยื่นค ารอ้งต่อศาลเพื่อใหพ้จิารณาในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(๑) ขอใหด้ าเนินการเพกิถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลทีถู่กก าหนด 

(๒) ขอใหเ้พกิถอนการระงบัการด าเนินการกบัทรพัยส์นิ 

(๓ ) ขอให้มีค าสัง่อนุญาตให้ด าเนินการใด ๆ  กับทรัพย์สินที่ถูกระงับ 
การด าเนินการกบัทรพัยส์นิ 

กรณีมคี าสัง่อนุญาตตาม (๓) ศาลอาจก าหนดเงือ่นไขใด ๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อป้องกนั
มิให้มีการน าทรพัย์สินไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยก็ได ้ 
และหากปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าการอนุญาตดงักล่าวอาจเป็นช่องทางให้น าทรพัย์สนิไปใช ้
ในการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย ศาลจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติม 
หรอืจะเพกิถอนการอนุญาตนัน้เสยีกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๓  บุคคลอื่นนอกจากบุคคลทีถู่กก าหนดตามมาตรา ๖ หรอืมาตรา ๗ 
อาจยื่นค ารอ้งต่อศาลเพื่อใหม้คี าสัง่อนุญาตใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(๑) ช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระแก่ผู้ที่ถูกระงบัการด าเนินการกับทรัพย์สิน 
ตามมาตรา ๘ ซึ่งสญัญาหรอืขอ้ผกูพนันัน้ไดท้ าขึน้หรอืเกดิขึน้ก่อนวนัทีบ่ญัชนีัน้ถูกระงบั
การด าเนินการกบัทรพัยส์นิ 

(๒) ช าระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจ าเป็นที่ต้องช าระเงินเข้าบัญชี 
ของผูท้ีถู่กระงบัการด าเนินการกบัทรพัยส์นิตามมาตรา ๘ 

(๓) ช าระหนี้ซึ่งศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกระงับการด าเนินการ 
กบัทรพัยส์นิอนัเนื่องมาจากเป็นบุคคลทีถู่กก าหนดตามมาตรา ๗ เป็นผูท้ีต่อ้งช าระหนี้ 

(๔) ด าเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน 
อนัเนื่องมาจากเป็นบุคคลทีถู่กก าหนดตามมาตรา ๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๑๙๘ 

กรณีมีค าสัง่อนุญาตตามวรรคหนึ่ ง ถ้าต้องมีการช าระหนี้หรือโอนเงินเข้า 
หรอืออกจากบญัชีของผู้ที่ถูกระงบัการด าเนินการกับทรพัย์สินตามมาตรา ๘ ศาลอาจ
ก าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้น าทรพัย์สินไปใช้ในการสนับสนุน 
ทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๔  การด าเนินการทางศาลตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ 
ใหย้ื่นต่อศาลแพ่งและใหน้ าบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่งมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 

หมวด ๒ 

การสนับสนุนทางการเงนิแก่การแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู 

   
 

มาตรา ๑๕  ในกรณีที่มมีตขิองหรอืประกาศภายใต้คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่ง
สหประชาชาตกิ าหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิตบิุคคล หรอืองคก์รใดเป็นผูก้ระท าการ
อนัเกี่ยวขอ้งกบัการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายล้างสูง และส านักงานเหน็ว่ามติ
หรอืประกาศดงักล่าวไม่ขดัต่อรฐัธรรมนูญและกฎหมายไทย ใหส้ านักงานประกาศรายชื่อ
นัน้เป็นบุคคลทีถู่กก าหนดเพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมตหิรอืประกาศดงักล่าว 

การเพกิถอนรายชื่อของบุคคลทีถู่กก าหนดตามวรรคหนึ่ง ใหก้ระท าไดเ้มื่อมมีติ
ของหรอืประกาศภายใต้คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้อง  
เพกิถอนรายชื่อผูน้ัน้ออกจากรายชื่อบุคคลทีถู่กก าหนดแลว้ 

การประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งและการเพิกถอนรายชื่อตามวรรคสอง 
ส านักงานต้องด าเนินการโดยไม่ชักช้า  ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่นไขทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจรงิว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรอื
องค์กรใดกระท าการอนัเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาก าหนดรายชื่อตามวรรคสอง 
อาจพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งค าร้องไปยังคณะมนตรี 
ความมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิให้ด าเนินการก าหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคลนิตบิุคคล 
หรอืองคก์รดงักล่าวกไ็ด ้

เพื่อประโยชน์แก่การพจิารณาก าหนดรายชือ่ตามวรรคหนึ่ง ใหส้ านักงานแต่งตัง้
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาก าหนดรายชื่อ ”  
เพื่อพจิารณารายชื่อดงักล่าวก่อนส่งเรื่องใหก้ระทรวงการต่างประเทศ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๑๙๙ 

คณะกรรมการตามวรรคสองอย่างน้อยให้มีผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทน
กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานสภา 
ความมัน่คงแห่งชาติ ผู้แทนกองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานศาลยุติธรรม และผู้แทนส านักงาน
อยัการสูงสุด เป็นกรรมการรวมอยู่ดว้ย  ทัง้นี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการพจิารณา
ก าหนดรายชื่อ และหลกัเกณฑ์ และวิธกีารพิจารณาของส านักงานและคณะกรรมการ
ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อคณะกรรมการพจิารณาก าหนดรายชื่อด าเนินการพจิารณารายชื่อตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ใหส้ านักงานรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถดัไป 

 

มาตรา ๑๗  เมื่อส านักงานประกาศรายชื่อบุคคลทีถู่กก าหนดตามมาตรา ๑๕ แล้ว 
ใหผู้ม้หีน้าทีร่ายงานหรอืบุคคลทีค่รอบครองทรพัย์สนิของบุคคลทีถู่กก าหนดด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้โดยไม่ชกัชา้ 

(๑) ระงบัการด าเนินการกับทรพัย์สนิของบุคคลที่ถูกก าหนด หรอืของผูก้ระท า
การแทนหรือตามค าสัง่ของผู้นัน้ หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุม  
ของผูน้ัน้ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน 
ใหส้ านักงานทราบ 

(๓) แจ้งให้ส านักงานทราบเกี่ยวกบัผู้ที่เป็นหรอืเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ ในรายชื่อ
บุคคลทีถู่กก าหนด หรอืผูท้ีม่หีรอืเคยมกีารท าธุรกรรมกบัผูน้ัน้ 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

มาตรา ๑๘  ใหผู้ม้หีน้าทีร่ายงานก าหนดนโยบายในการประเมนิความเสีย่งหรอื
แนวทางปฏบิตัใิด ๆ เพื่อป้องกนัมใิห้มกีารสนับสนุนทางการเงนิแก่การแพร่ขยายอาวุธ 
ทีม่อีานุภาพท าลายล้างสูง หรอืก าหนดมาตรการอื่นใดทีจ่ าเป็นเพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

มาตรา ๑๙  ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ 
มาใชบ้งัคบักบัการด าเนินการตามหมวดนี้โดยอนุโลม 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๐๐ 

มาตรา ๒๐  ผู้ซึ่งถูกระงบัการด าเนินการกบัทรพัย์สนิอนัเนื่องมาจากการเป็น
บุคคลที่ถูกก าหนดตามมาตรา ๑๕ อาจยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการพิจารณาก าหนด
รายชื่อตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง เพื่อขออนุญาตด าเนินการใด ๆ กบัทรพัย์สนิทีถู่กระงบั
การด าเนินการกบัทรพัยส์นิกไ็ด ้

ก่อนมีการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดรายชื่อ 
ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งค าร้องไปยังคณะมนตรีความมัน่คง  
แห่งสหประชาชาตเิพื่อใหพ้ิจารณาค ารอ้งของบุคคลทีถู่กก าหนดตามวรรคหนึ่ง และเมื่อ 
คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมัน่คง 
แห่งสหประชาชาตมิอบหมายวนิิจฉยัเป็นอย่างไรแลว้ ใหค้ณะกรรมการพจิารณาก าหนด
รายชื่อด าเนินการไปตามนัน้ 

 

หมวด ๓ 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการและส านักงาน 

   
 

ม าต รา  ๒ ๑   เพื่ อ ป ระ โย ช น์ ใน ก ารปฏิ บั ติ ต าม พ ระราช บัญ ญั ติ นี้  
ใหค้ณะกรรมการมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดหลกัเกณฑ ์ระเบยีบ และประกาศตามพระราชบญัญตันิี้ 
(๒) ก าหนดแนวทางในการก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  

ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 
(๓) ก าหนดแนวทางปฏบิตัทิีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้ม้หีน้าทีท่ ารายงานหรอืบุคคลอื่นใด

ด าเนินการ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 
(๔) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๒๒  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัตินี้ ให้ส านักงาน 
มอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใหค้ าแนะน าหรอืชีแ้จงแนวทางการปฏบิตัแิก่ผูม้หีน้าทีต่อ้งปฏบิตั ิใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญตันิี้ 

(๒ ) ก ากับดูแล  ติดตาม  ต รวจสอบ  และป ระเมินผล ให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้  รวมถึงการด าเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบญัญตันิี้ 

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ การ 
ตามพระราชบญัญตันิี้หรอืตามกฎหมายอื่น 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๐๑ 

(๔) เกบ็รวบรวมขอ้มูลและพยานหลกัฐานเพื่อด าเนินการเกีย่วกบัการยดึ อายดั 
หรอืรบิทรพัยส์นิตามพระราชบญัญตันิี้หรอืตามกฎหมายอื่น 

 

หมวด ๔ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๒๓  บุคคลทีค่รอบครองทรพัย์สนิของบุคคลทีถู่กก าหนดผูใ้ดไม่ปฏบิตัิ
ตามมาตรา ๘ (๑) หรอื (๒) หรอืมาตรา ๑๗ (๑) หรอื (๒) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามปี หรอืปรบัไม่เกนิสามแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ผูม้หีน้าทีร่ายงานผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๘ (๑) หรอื (๒) หรอืมาตรา ๑๗ (๑) 
หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรบัอีกวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาทีย่งัฝ่าฝืนอยู่ หรอืจนกว่าจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองเป็นนิติบุคคล ถ้าการ
กระท าความผิดของนิติบุคคลนัน้เกิดจากการสัง่การหรือการกระท าของกรรมการ  
หรอืผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดซึ่งรบัผดิชอบในการด าเนินงานของนิตบิุคคลนัน้ หรอืในกรณี
ทีบุ่คคลดงักล่าวมหีน้าทีต่อ้งสัง่การหรอืกระท าการและละเวน้ไม่สัง่การหรอืไม่กระท าการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนัน้กระท าความผิด ผู้นัน้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  
หรอืปรบัไม่เกนิสามแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๒๔  ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๓)  
หรอืมาตรา ๑๗ (๓) ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้แสนบาท และปรบัอกีวนัละหา้พนับาท
ตลอดเวลาทีย่งัฝ่าฝืนอยู่ หรอืจนกว่าจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

ในกรณีทีผู่ก้ระท าความผดิตามวรรคหนึ่งเป็นนิตบิุคคล ถ้าการกระท าความผดิ
ของนิติบุคคลนั ้นเกิดจากการสัง่การหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จ ัดการ  
หรือบุคคลใดซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนัน้ หรือในกรณีที่บุคคล
ดงักล่าวมหีน้าทีต่อ้งสัง่การหรอืกระท าการและละเวน้ไม่สัง่การหรอืไม่กระท าการจนเป็น
เหตุให้นิติบุคคลนัน้กระท าความผิด ผู้นั ้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรอืปรบั 
ไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๒๕  ผูใ้ดจดัหา รวบรวม หรอืด าเนินการทางการเงนิหรอืทรพัย์สนิหรอื
ด าเนินการดว้ยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรอืโดยรูอ้ยู่แล้วว่าผู้ได้รบัประโยชน์
ทางการเงนิหรอืทรพัย์สินหรือจากการด าเนินการนัน้เป็นบุคคลที่ถูกก าหนด หรอืโดย
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๒๐๒ 

เจตนาให้เงนิหรอืทรพัย์สนิหรอืการด าเนินการนัน้ถูกน าไปใช้เพื่อสนับสนุนการด าเนิน
กจิกรรมใด ๆ ของบุคคลทีถู่กก าหนดหรอืของบุคคล คณะบุคคล นิตบิุคคล หรอืองค์กร 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการก่อการร้าย ผู้นัน้กระท าความผดิฐานสนับสนุนทางการเงนิแก่การ
ก่อการร้าย ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่สองปีถึงสิบปี หรือปรบัตั ้งแต่สี่หมื่นบาทถึง 
สองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ผูใ้ดจดัหา รวบรวม หรอืด าเนินการทางการเงนิหรอืทรพัย์สนิ หรอืด าเนินการ
ดว้ยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู หรอืโดยรูอ้ยู่แลว้ว่า
ผู้ได้รบัประโยชน์ทางการเงนิหรอืทรพัย์สินหรอืจากการด าเนินการนัน้เป็นบุคคลที่ถูก
ก าหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการด าเนินการนั ้นถูกน าไปใช้ 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมใด ๆ ของบุคคลทีถู่กก าหนดหรอืของบุคคล คณะบุคคล 
นิตบิุคคล หรอืองค์กรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายล้างสูง ผูน้ัน้
กระท าความผดิฐานสนับสนุนทางการเงนิแก่การแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสูง 
ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่สองปีถึงสิบปี หรือปรบัตัง้แต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท  
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ผูส้นับสนุนหรอืผู้สมคบกนัในการกระท าความผดิตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง 
ตอ้งระวางโทษเช่นเดยีวกบัตวัการในการกระท าความผดินัน้ 

นิติบุคคลใดกระท าความผิดหรือพยายามกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ ง 
หรือวรรคสอง หรือเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบในการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง 
หรอืวรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่หา้แสนบาทถงึสองลา้นบาท 

ในกรณีที่การกระท าความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสี่เกิดจากการสัง่การ 
หรอืการกระท าของกรรมการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดซึง่รบัผดิชอบในการด าเนินงาน
ของนิติบุคคลนัน้ หรือในกรณีที่บุคคลดงักล่าวมีหน้าที่ต้องสัง่การหรอืกระท าการและ 
ละเวน้ไม่สัง่การหรอืไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิตบิุคคลนัน้กระท าความผดิ ผูน้ัน้ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่สองปีถงึสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สีห่มื่นบาทถงึสองแสนบาท หรอืทัง้จ า
ทัง้ปรบั 

ใหค้วามผดิตามมาตรานี้ เป็นความผดิมูลฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ 

 

มาตรา ๒๖  ความผดิตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคสี่  
ที่นิติบุคคลเป็นผู้กระท าความผดิ ให้เป็นความผดิที่เปรยีบเทยีบได้โดยคณะกรรมการ
เปรยีบเทยีบตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๐๓ 

มาตรา ๒๗  ผู้ใดกระท าความผดิฐานสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย
หรอืฐานสนับสนุนทางการเงนิแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายล้างสูง แม้จะ
กระท านอกราชอาณาจักร ผู้นั ้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ 
ในพระราชบญัญตันิี้ ถา้ปรากฏว่า 

(๑) ผู ้กระท าความผดิหรอืผู้ร่วมกระท าความผดิคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย
หรอืมถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

(๒) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระท าโดยประสงค์ให้ความผดิ
เกดิขึน้ในราชอาณาจกัร หรอืรฐับาลไทยเป็นผูเ้สยีหาย หรอื 

(๓) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระท านัน้เป็นความผิดตาม
กฎหมายของรฐัทีก่ารกระท าเกดิขึน้ในเขตอ านาจของรฐันัน้ หากผู้นัน้ไดป้รากฏตวัอยู่ใน
ราชอาณาจกัรและมไิดม้กีารส่งตวัผูน้ัน้ออกไปตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งผูร้า้ยขา้มแดน 

ทัง้นี้ ให้น าบทบญัญตัิมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๒๘  บรรดาประกาศรายชื่อของบุคคลทีถู่กก าหนดซึ่งอาศยัอ านาจตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และยงัมไิด้ถูกเพกิถอนรายชื่อ
ของบุคคลทีถู่กก าหนด ใหถ้อืเป็นรายชื่อของบุคคลทีถู่กก าหนดตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๒๙  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ  หรือประกาศที่ ออกตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงนิแก่การก่อการร้าย (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่
พระราชบญัญัตนิี้ใช้บงัคบั ให้ยงัคงใชบ้งัคบัได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรอืแย้งกบับทบญัญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
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๒๐๔ 

การด าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรอืประกาศตามพระราชบญัญตัินี้ 
ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อ
คณะรฐัมนตรเีพื่อทราบ 

 
 

ผูร้บัสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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๒๐๕ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีปั่จจุบนัประเทศไทย
ไดต้ราพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นใช้บงัคบัเพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย แต่มาตรการดังก ล่าวไม่ครอบคลุมถึงการป้องกัน 
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสูง 
ซึ่งต้องใช้มาตรการในลักษณะเดียวกันกับพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่ องจากมี
วตัถุประสงค์ร่วมกันในการด าเนินการเพื่อรองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่
คณะท างานเฉพาะกจิเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงนิเกี่ยวกบัการฟอกเงนิ (Financial 
Action Task Force on Money Laundering: FATF) ก าหนด  ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึง
ความจ าเป็นในการตรากฎหมายและความเป็นเอกภาพของกฎหมาย สมควรน า
บทบญัญตัิเกี่ยวกบัมาตรการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่ 
การก่อการรา้ยและมาตรการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงมาก าหนดรวมไว้ในพระราชบัญญัติเดียวกัน   
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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๒๐๖ 

กฎกระทรวง 

ก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการพจิารณาก าหนดรายชื่อ 

และการพจิารณารายชื่อผูซ้ึง่กระท าการอนัเกีย่วขอ้งกบัการแพรข่ยายอาวุธทีม่อีานุภาพ
ท าลายลา้งสงู พ.ศ. ๒๕๖๐๒ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๖ วรรคสาม  
แห่งพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ นายกรฐัมนตรีออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

การฟอกเงนิ 

 

ข้อ ๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงนี้จะต้อง
กระท าดว้ยความระมดัระวงัโดยปกปิดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิตบิุคคล หรอืองค์กรใด
ซึ่งกระท าการอนัเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ไว้เป็น
ความลบัจนกว่าส านักงานจะไดป้ระกาศรายชื่อนัน้ใหเ้ป็นบุคคลทีถู่กก าหนดตามมาตรา ๑๕ 

 

ข้อ ๓  เมื่อส านักงานได้รับค าร้องขอหรือจากการตรวจสอบของส านักงาน 
แล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระท าการ 
อนัเกี่ยวขอ้งกบัการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายล้างสูง ให้ส านักงานเสนอเรื่อง 
ต่อคณะกรรมการพจิารณาก าหนดรายชื่อเพื่อพจิารณาต่อไป 

 

ขอ้ ๔  ใหส้ านักงานแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาก าหนดรายชื่อ ประกอบดว้ย
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ เป็นประธานกรรมการ 
ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ ผูแ้ทนกรมการคา้ต่างประเทศ 
ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนกอง
อ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ผูแ้ทนส านักขา่วกรองแห่งชาต ิผูแ้ทน
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานปรมาณูเพื่อสนัติ ผู้แทนส านักงานป้องกัน 

 
๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๒๘ ก/หน้า ๑/๙ มนีาคม ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๐๗ 

และปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนส านักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนส านักงานสภา 
ความมัน่คงแห่งชาต ิและผูแ้ทนส านักงานอยัการสงูสุด เป็นกรรมการ 

ใหส้ านักงานแต่งตัง้ขา้ราชการในส านักงานเป็นกรรมการและเลขานุการจ านวน
หนึ่งคนและผูช้่วยเลขานุการอกีไม่เกนิสองคน 

 

ขอ้ ๕  การประชุมของคณะกรรมการพจิารณาก าหนดรายชื่อ ต้องมกีรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่า
ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

 

ขอ้ ๖  ในการเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการพิจารณาก าหนดรายชื่อ ส านักงาน
ตอ้งจดัใหม้ขีอ้มลูหรอืพยานหลกัฐานเพื่อประกอบการพจิารณาอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

(ก) ชื่อและนามสกุล (ถ้ามชีื่ออื่น ใหร้ะบุชื่ออื่นดว้ยทุกชื่อ) และถ้ามชีื่อเป็น
ภาษาต่างประเทศใหร้ะบุไวด้ว้ย 

(ข) ค าน าหน้าชื่อ ยศหรอืต าแหน่ง 

(ค) อาชพี 

(ง) เพศ 

(จ) วนั เดอืน ปีเกดิ 

(ฉ) สถานทีเ่กดิ 

(ช) สัญชาติ (ถ้ามีสัญชาติเดิม ให้ระบุสัญชาติเดิมด้วย และให้ระบุ 
ทุกสญัชาตใินกรณีทีม่มีากกว่าหนึ่งสญัชาต)ิ 

(ซ) เลขประจ าตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลข
หนังสอืเดนิทาง เลขใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรอืเลขเอกสารหลกัฐานแสดงตนอื่น
ทีอ่อกหรอืรบัรองโดยหน่วยงานหรอืองคก์รทีน่่าเชื่อถอื 

(ฌ) ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นหรอืทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได้ 
(๒) กรณีเป็นคณะบุคคล นิตบิุคคล หรอืองคก์ร 

(ก) ชื่อเต็ม (ถ้ามีชื่ออื่น ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่อ) และถ้ามีชื่อเป็น
ภาษาต่างประเทศใหร้ะบุไวด้ว้ย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๐๘ 

(ข) เลขทะเบยีนนิตบิุคคล 

(ค) เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 
(ง) สถานทีต่ัง้ สาขา หรอืสถานทีต่ดิต่อ 

(๓) ข้อมูลหรือพยานหลักฐานใด ๆ ที่ท าให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล  
คณะบุคคล นิติบุคคล หรอืองค์กรใดกระท าการอนัเกี่ยวขอ้งกบัการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายลา้งสงู เช่น ขอ้มลูการสบืสวนสอบสวน หมายจบั หรอืค าพพิากษาของศาล 

(๔) ขอ้มูลอื่นใดทีเ่หน็ว่าจะเป็นประโยชน์ในการพจิารณาก าหนดรายชื่อบุคคล 
คณะบุคคล นิตบิุคคล หรอืองคก์รใดเป็นบุคคลทีถู่กก าหนด 

 

ขอ้ ๗  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาก าหนดรายชื่อพจิารณารายชื่อและข้อมูล
หรือพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องแล้วและเห็นชอบว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล  
หรอืองค์กรใดกระท าการอนัเกี่ยวขอ้งกบัการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายล้างสูง 
ให้ส านักงานส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งค าร้องไปยังคณะมนตรี 
ความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ เพื่อด าเนินการก าหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล  
นิติบุคคล หรอืองค์กรดงักล่าวเป็นผู้กระท าการอันเกี่ยวขอ้งกบัการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายลา้งสงูต่อไป 

 

ข้อ ๘  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาก าหนดรายชื่อเห็นว่ารายชื่อ 
ทีส่ านักงานเสนอให้พจิารณายงัมขีอ้มูลหรอืพยานหลกัฐานไม่เพยีงพอให้ควรเชื่อได้ว่า
บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรอืองค์กรใดกระท าการอนัเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ให้แจ้งให้ส านักงานด าเนินการเพื่อ ให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
หรอืพยานหลกัฐานดงักล่าวต่อไป 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๐๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีม่าตรา ๑๖ วรรคสาม 
แห่งพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย
และการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดใหอ้งค์ประกอบ
ของคณะกรรมการพจิารณาก าหนดรายชื่อ นอกจากที่บัญญัติไวใ้นมาตราดงักล่าวแล้ว 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง รวมทัง้ให้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
พจิารณาของส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและคณะกรรมการดงักล่าว 
ไวด้ว้ย  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๑๐ 

กฎกระทรวง 
การพจิารณารายชื่อผูซ้ึง่มพีฤตกิารณ์เกีย่วขอ้งกบัการก่อการรา้ยหรอืการสนับสนุนทาง

การเงนิแก่การก่อการรา้ยและการทบทวนรายชื่อบุคคลทีถู่กก าหนด 
พ.ศ. ๒๕๖๐๓ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๗ วรรคห้า  
แห่งพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ นายกรฐัมนตรีออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิ 

 

ข้อ ๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงนี้จะต้อง
กระท าดว้ยความระมดัระวงัโดยปกปิดรายชื่อผูซ้ึง่มพีฤตกิารณ์เกี่ยวขอ้งกบัการก่อการรา้ย
หรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอืด าเนินการแทนหรอืตามค าสัง่หรอื
ภายใตก้ารควบคุมของบุคคลนัน้ ไวเ้ป็นความลบัจนกว่าศาลจะมคี าสัง่ใหผู้น้ัน้เป็นบุคคล
ทีถู่กก าหนด 

 

ขอ้ ๓  เมื่อส านักงานได้รบัค ารอ้งขอหรอืจากการตรวจสอบของส านักงานแล้ว 
มเีหตุอนัควรสงสยัและมพียานหลกัฐานอนัสมควรว่าผูใ้ดมพีฤตกิารณ์เกีย่วขอ้งกบัการก่อ
การร้ายหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอืด าเนินการแทนหรอืตาม
ค าสัง่หรอืภายใต้การควบคุมของบุคคลนัน้ ให้ส านักงานเสนอรายชื่อผู้ซึ่งมพีฤติการณ์
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตามขอ้ ๔ เพื่อพจิารณารายชื่อนัน้ 

 

ขอ้ ๔  ให้ส านักงานแต่งตัง้คณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพจิารณารายชื่อผู้ซึ่งมี
พฤตกิารณ์ตามขอ้ ๓ 

 

ข้อ ๕  การประชุมของคณะกรรมการตามข้อ ๔ ต้องมีกรรมการมาประชุม  
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 
๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๒๘ ก/หน้า ๕/๙ มนีาคม ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๑๑ 

ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่า
ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

 

ขอ้ ๖  ในการเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการตามขอ้ ๔ คณะกรรมการธุรกรรม 
หรอืพนักงานอยัการ แล้วแต่กรณี ส านักงานต้องจดัให้มขีอ้มูลหรอืพยานหลกัฐานเพื่อ
ประกอบการพจิารณาอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

(ก) ชื่อและนามสกุล (ถ้ามชีื่ออื่น ใหร้ะบุชื่ออื่นดว้ยทุกชื่อ) และถ้ามชีื่อเป็น
ภาษาต่างประเทศใหร้ะบุไวด้ว้ย 

(ข) ค าน าหน้าชื่อ ยศหรอืต าแหน่ง 

(ค) อาชพี 

(ง) เพศ 

(จ) วนั เดอืน ปีเกดิ 

(ฉ) สถานทีเ่กดิ 

(ช) สัญชาติ (ถ้ามีสัญชาติ เดิม ให้ระบุสัญชาติเดิมด้วย และให้ระบุ 
ทุกสญัชาตใินกรณีทีม่มีากกว่าหนึ่งสญัชาต)ิ 

(ซ) เลขประจ าตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลข
หนังสอืเดนิทาง เลขใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรอืเลขเอกสารหลกัฐานแสดงตนอื่น
ทีอ่อกหรอืรบัรองโดยหน่วยงานหรอืองคก์รทีน่่าเชื่อถอื 

(ฌ) ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นหรอืทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได ้

(๒) กรณีเป็นนิตบิุคคลหรอืคณะบุคคล 

(ก) ชื่อเต็ม (ถ้ามีชื่ออื่น  ให้ระบุชื่ออื่นด้วยทุกชื่ อ) และถ้ามีชื่อเป็น
ภาษาต่างประเทศใหร้ะบุไวด้ว้ย 

(ข) เลขทะเบยีนนิตบิุคคล 

(ค) เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี

(ง) สถานทีต่ัง้ สาขา หรอืสถานทีต่ดิต่อ 

(๓) ข้อมูลหรือพยานหลักฐานใด ๆ ที่ท าให้มี เหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั ้นมี
พฤตกิารณ์ตามขอ้ ๓ เช่น ขอ้มลูการสบืสวนสอบสวน หมายจบั หรอืค าพพิากษาของศาล 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๑๒ 

(๔) ขอ้มูลหรอืพยานหลกัฐานอื่นใดที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพจิารณา
ก าหนดรายชื่อผูน้ัน้เป็นบุคคลทีถู่กก าหนด 

 

ข้อ ๗  เมื่ อคณะกรรมการตามข้อ ๔  พิจารณารายชื่ อแล ะข้อมูลหรือ
พยานหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งแล้ว เห็นว่าผู้นัน้มพีฤติการณ์ตามข้อ ๓ ให้ส านักงานเสนอ
รายชื่อดงักล่าวต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 

 

ขอ้ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมพจิารณารายชื่อตามขอ้ ๗ แล้ว เห็นว่า 
มพียานหลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้่าผู้นัน้มพีฤตกิารณ์ตามขอ้ ๓ ใหค้ณะกรรมการธุรกรรม 
มมีตใิห้ความเหน็ชอบรายชื่อนัน้ และใหส้ านักงานส่งรายชื่อดงักล่าวใหพ้นักงานอยัการ
พจิารณายื่นค ารอ้งฝ่ายเดยีวขอใหศ้าลมคี าสัง่เป็นบุคคลทีถู่กก าหนดต่อไป 

การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมใหน้ าขอ้ ๕ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๙  ในกรณีที่คณะกรรมการตามขอ้ ๔ หรอืคณะกรรมการธุรกรรม เห็นว่า
รายชื่อบุคคลทีส่ านักงานเสนอใหพ้จิารณานัน้ยงัมขีอ้มูลหรอืพยานหลกัฐานไม่เพยีงพอ
ให้ ค วรเชื่ อ ได้ ว่ าผู้ นั ้น มีพ ฤติก ารณ์ ตามข้อ  ๓  ให้ คณ ะกรรมการตามข้อ  ๔  
หรอืคณะกรรมการธุรกรรม แล้วแต่กรณี แจ้งให้ส านักงานด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ขอ้มลูหรอืพยานหลกัฐานดงักล่าวต่อไป 

 

ข้อ ๑๐  เมื่อศาลมีค าสัง่ให้ผู้ใดเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดแล้ว ให้ส านักงาน
พิจารณาทบทวนรายชื่อดังกล่าวเป็นประจ าทุกหกเดือน ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์
เปลี่ยนแปลงไป สมควรเพิกถอนรายชื่อผู้นั ้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด  
ให้ส านักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตามขอ้ ๔ พิจารณารายชื่อผู้นั ้นก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมให้ความเห็นชอบรายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้ว  
ให้ส านักงานส่งรายชื่อผู้นัน้ให้พนักงานอยัการพจิารณายื่นค าร้องฝ่ายเดยีวขอให้ศาลมี
ค าสัง่เพกิถอนรายชื่อผูน้ัน้ออกจากรายชื่อบุคคลทีถู่กก าหนด 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๑๓ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่มาตรา ๗ วรรคห้า 
แห่งพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ บญัญัติให้หลกัเกณฑ์
และวิธีการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่ งมีพฤติการณ์ เกี่ยวข้องกับการก่อการร้า ยหรือ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือด าเนินการแทนหรือตามค าสัง่หรือ
ภายใตก้ารควบคุมของบุคคลนัน้ เพื่อด าเนินการขอใหศ้าลมคี าสัง่เป็นบุคคลที่ถกูก าหนด
และการทบทวนรายชื่อบุคคลทีถู่กก าหนดของส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
และคณะกรรมการธุรกรรม ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะต้องมีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพจิารณารายชื่อก่อนส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการ
ธุรกรรมพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๒๑๔ 

ค าอธิบาย 

 

(๕) สาธารณภยั 

 

ประเทศไทยตอ้งเผชญิสาธารณภยัต่าง ๆ อยู่เสมอไม่วา่จะเป็นอุทกภยั อคัคภียั 
วาตภัย หรือธรณีพิบตัิภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  
การป้องกันหรือหลีกเลี่ยงมิให้ประชาชนต้องเผชิญกับสาธารณภัย รวมทัง้การแก้ไข
ปัญหาเมื่อประชาชนเผชิญกับสาธารณภัยแล้ว โดยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น 
ซึ่งเป็นสิง่ที่จ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องมหีน่วยงานที่รบัผดิชอบดงักล่าวซึ่งไดแ้ก่ กรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย และมพีระราชบญัญตัิป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในระดบัชาติท าหน้าที่หลกัในการก าหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ส่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานปฏิบัติ 
และประสานการปฏบิตัติามแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย และก าหนดให้หวัหน้า
ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดบัจงัหวดั อ าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มส่ีวนร่วมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัดว้ย ก าหนดวธิกีารปฏบิตัเิมื่อเกดิหรอืคาดว่าจะเกดิสาธารณภยั 
และให้มเีจา้พนักงานและอาสาสมคัรปฏิบตัิหน้าที่ ส าหรบัในพื้นที่ที่อยู่ในหมู่บ้านอาสา
พฒันาและป้องกนัตนเอง มคีณะกรรมการป้องกนัและรกัษาความสงบเรยีบร้อยภายใน
หมู่บ้านท าหน้าที่จดัก าลงัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง และในกรณีที่มสีาธารณภัย
เกิดขึ้น ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือประธาน
คณะกรรมการป้องกันและรกัษาความสงบเรยีบร้อยที่ได้รบัมอบหมายมีอ านาจหน้าที ่
หรืออ านาจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปก่อนได้  ทัง้นี้  ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญตัจิดัระเบยีบบรหิารหมู่บา้นอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น ในกรณีของธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในจงัหวดัต่าง ๆ 
ชายฝัง่ทะเลอนัดามนั ท าให้มคีนจ านวนมากสูญหายไปไม่สามารถที่จะสืบทราบได้ว่า 
มชีวีติอยู่หรือเสียชวีติแล้ว ท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินการเกี่ยวกบัทรพัย์สนิต่าง ๆ 
ของบุคคลดังกล่าว ซึ่งหากจะด าเนินการให้มีผลเป็นบุคคลสาบสูญตามมาตรา ๖๑  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ต้องรอให้ครบระยะเวลา ๕ ปี นับจาก 
เกิดเหตุการณ์ จึงจะร้องขอต่อศาลเพื่อมีค าสัง่ให้บุคคลนัน้เป็นคนสาบสูญ การแก้ไข
ปัญหาเรื่องระยะเวลาดงักล่าว พระราชบญัญตัยิกเว้นการน าระยะเวลาและเงื่อนไขตาม
มาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บงัคบัแก่ผู้สูญหายจากกรณี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๑๕ 

ธรณีพบิตัิภยั พ.ศ. ๒๕๔๘ จงึบญัญัตกิารยกเว้นระยะเวลาตามมาตา ๖๑ มใิห้น ามาใช้
บงัคบัแกผู่ส้ญูหายจากกรณีพบิตัภิยัดงักล่าว 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๑๖ 

พระราชบญัญตั ิ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีที ่๖๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่ 
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัป้ิองกนัภยัฝ่ายพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) พระราชบญัญตัป้ิองกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“สาธารณภยั” หมายความว่า อคัคภียั วาตภยั อุทกภยั ภยัแลง้ โรคระบาดในมนุษย ์

โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น ้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมี
ผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกดิจากธรรมชาติ มผีูท้ าให้เกดิขึน้ อุบตัิเหตุ หรอืเหตุอื่นใด 
ซึ่งก่อให้เกิดอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรพัย์สิน 
ของประชาชน หรอืของรฐั และใหห้มายความรวมถงึภยัทางอากาศ และการกอ่วนิาศกรรมดว้ย 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๕๒ ก/หน้า ๑/๗ กนัยายน ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๑๗ 

“ภยัทางอากาศ” หมายความว่า ภยัอนัเกดิจากการโจมตทีางอากาศ 

“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระท าใด ๆ อันเป็นการมุ่งท าลาย
ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน 
ขดัขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏบิตังิานใด ๆ ตลอดจนการประทุษรา้ยต่อบุคคลอนัเป็น
การก่อใหเ้กดิความปัน่ป่วนทางการเมอืง การเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิโดยมุ่งหมาย 
ทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อความมัน่คงของรฐั 

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชน
และหน่วยงานอื่นของรฐั แต่ไม่หมายความรวมถงึองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาล องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เมอืงพทัยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมายจดัตัง้ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายความว่า องค์การบรหิารส่วนต าบล 
เทศบาลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตัง้ แต่ไม่
หมายความรวมถงึองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 

“จงัหวดั” ไม่หมายความรวมถงึกรุงเทพมหานคร 

“อ าเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอ าเภอ แต่ ไม่หมายความรวมถึงเขต 
ในกรุงเทพมหานคร 

“นายอ าเภอ” หมายความรวมถงึปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหน้าประจ ากิง่อ าเภอ 

“ผูบ้รหิารทอ้งถิน่” หมายความว่า นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล นายกเทศมนตร ี
นายกเมอืงพทัยา และหวัหน้าผูบ้รหิารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งพืน้ทีอ่ื่น 

“ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาต ิ

“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการกลาง ผูอ้ านวยการจงัหวดั ผูอ้ านวยการ
อ าเภอ ผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ และผูอ้ านวยการกรุงเทพมหานคร 

“เจา้พนักงาน” หมายความว่า ผูซ้ึ่งได้รบัแต่งตัง้ใหป้ฏิบตัิหน้าที่ในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัในพืน้ทีต่่าง ๆ ตามพระราชบญัญตันิี้ 

“อาสาสมคัร” หมายความว่า อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนตามพระราชบญัญตันิี้ 
“อธบิด”ี หมายความว่า อธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
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๒๑๘ 

มาตรา ๕  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญัตินี้
และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาต ิ 
เรยีกโดยย่อว่า “กปภ.ช.” ประกอบดว้ย นายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรซีึ่งนายกรฐัมนตรี
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงคมนาคม ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้บญัชาการทหาร
สูงสุด ผู้บญัชาการทหารบก ผู้บญัชาการทหารเรอื ผู้บญัชาการทหารอากาศ เลขาธกิารสภา
ความมัน่คงแห่งชาต ิและผูท้รงคุณวุฒอิกีไม่เกนิหา้คนซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผูม้คีวามรู ้
ความเชีย่วชาญ หรอืประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผงัเมอืง และการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั เป็นกรรมการ 

ให้อธบิดเีป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตัง้ขา้ราชการในกรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัจ านวนไม่เกนิสองคนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

 

มาตรา ๗  ให ้กปภ.ช. มอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาต ิ

(๒) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ
ตามมาตรา ๑๑ (๑) ก่อนเสนอคณะรฐัมนตร ี

(๓) บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่าง
หน่วยงานของรฐัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้งให้มี
ประสทิธภิาพ 
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๒๑๙ 

(๔) ให้ค าแนะน า ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั 

(๖) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้หรอืกฎหมายอื่น หรอื
ตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

ในการปฏิบตักิารตามอ านาจหน้าทีใ่นวรรคหนึ่ง กปภ.ช. จะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนหรอืตามที่มอบหมายก็ได้  ทัง้นี้ ให้น าบทบญัญัติใน
มาตรา ๑๐ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตักิารตามอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง กปภ.ช. อาจ
เรยีกใหห้น่วยงานของรฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืหน่วยงานของภาคเอกชนที่
เกีย่วขอ้งมาร่วมประชุมหรอืชีแ้จงหรอืใหข้อ้มลูกไ็ด ้

 

มาตรา ๘  ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒอิยู่ในต าแหน่งคราวละสีปี่ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่
คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ซึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยู่ในต าแหน่ง ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งแทน หรอืเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตัง้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั ้น  
อยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใิหม่ 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้ 
ทัง้นี้ ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒพิน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสอืลาออกต่อประธานกรรมการ 

(๓) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๕) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
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๒๒๐ 

(๖) ได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรบั
ความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 

มาตรา ๑๐  การประชุมของ กปภ.ช. ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ไดใ้ห้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธาน
คนที่หนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานคนที่สอง
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทัง้สองไม่อยู่ 
ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ  

คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุมส าหรบัการประชุมคราวนัน้ 

การวนิจิฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเีสยีงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

 

มาตรา ๑๑  ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นหน่วยงานกลางของรฐั 
ในการด าเนินการเกี่ยวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของประเทศ โดยมอี านาจ
หน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช.  
เพื่อขออนุมตัติ่อคณะรฐัมนตร ี

(๒) จดัให้มกีารศกึษาวจิยัเพื่อหามาตรการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

(๓) ปฏิบตักิาร ประสานการปฏิบตัิ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลอืหน่วยงาน
ของรฐัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั และใหก้ารสงเคราะห์เบือ้งตน้แก่ผูป้ระสบภยั ผูไ้ดร้บัภยนัตราย หรอืผูไ้ดร้บั
ความเสยีหายจากสาธารณภยั 

(๔) แนะน า ให้ค าปรกึษา และอบรมเกี่ยวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

แก่หน่วยงานของรฐั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงานภาคเอกชน 

(๕) ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินการตามแผนการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัในแต่ละระดบั 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

หรอืตามทีผู่บ้ญัชาการ นายกรฐัมนตร ีกปภ.ช. หรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 
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๒๒๑ 

เมื่อคณะรฐัมนตรีอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ
ตาม (๑) แล้วให้หน่วยงานของรฐัและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีเ่กี่ยวขอ้งปฏบิตักิาร
ใหเ้ป็นไปตามแผนดงักล่าว 

ในการจดัท าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาตติาม (๑) ให้กรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัร่วมกบัหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งและตวัแทนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแต่ละประเภทมาปรกึษาหารอืและจดัท า  ทัง้นี้ จะจดัให้หน่วยงาน
ภาคเอกชนเสนอขอ้มลูหรอืความเหน็เพื่อประกอบการพจิารณาในการจดัท าแผนดว้ยกไ็ด ้

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที่ตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) กรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยจะจัดให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัด 
เพื่อปฏิบตังิานในจงัหวดันัน้และจงัหวดัอื่นที่อยู่ใกล้เคยีงกนัได้ตามความจ าเป็น และจะให้มี
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขึ้น เพื่อก ากับดูแลและสนับสนุน 
การปฏบิตักิารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในจงัหวดัหรอืตามที่ผู้อ านวยการจงัหวดั
มอบหมายดว้ยกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๒  แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาตติามมาตรา ๑๑ (๑) 
อย่างน้อยตอ้งมสีาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 

(๑) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

(๒) แนวทางและวธิีการในการให้ความช่วยเหลอืและบรรเทาความเดอืดรอ้น 

ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน 
หน่วยงานของรฐั และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั การดูแล
เกีย่วกบัการสาธารณสุข และการแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัการสื่อสารและการสาธารณูปโภค 

(๓) หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร ับผิดชอบในการ
ด าเนินการตาม (๑) และ (๒) และวิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณเพื่อการด าเนินการ
ดงักล่าว 

(๔) แนวทางในการเตรยีมพรอ้มดา้นบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมอืเครื่องใช้
และจดัระบบการปฏิบตัิการในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง 
การฝึกบุคลากรและประชาชน 

(๕) แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ ฟ้ืนฟู และให้ความช่วยเหลอืประชาชน
ภายหลงัทีส่าธารณภยัสิน้สุด 
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๒๒๒ 

การก าหนดเรื่องตามวรรคหนึ่ง จะต้องก าหนดให้สอดคล้องและครอบคลุม
ถงึสาธารณภยัต่าง ๆ โดยอาจก าหนดตามความจ าเป็นแห่งความรุนแรงและความเสีย่ง
ในสาธารณภยัดา้นนัน้ และในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นต้องมกีารแกไ้ขหรอืปรบัปรุงกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง ใหร้ะบุไวใ้นแผนการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาตดิว้ย 

 

มาตรา ๑๓  ใหร้ฐัมนตรเีป็นผูบ้ญัชาการมอี านาจควบคุมและก ากบัการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัทัว่ราชอาณาจกัรให้เป็นไปตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติและพระราชบญัญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจบังคบับัญชาและสัง่การผู้อ านวยการ  
รองผูอ้ านวยการ ผูช้่วยผูอ้ านวยการ เจา้พนักงาน และอาสาสมคัรไดท้ัว่ราชอาณาจกัร 

ให้ปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นรองผูบ้ญัชาการมหีน้าทีช่่วยเหลอืผูบ้ญัชาการ
ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ผู้บญัชาการมอบหมาย 
โดยใหม้อี านาจบงัคบับญัชาและสัง่การตามวรรคหนึ่งรองจากผูบ้ญัชาการ 

 

มาตรา ๑๔๒  ใหอ้ธบิดเีป็นผูอ้ านวยการกลางมหีน้าทีป้่องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ทัว่ราชอาณาจักร และมีอ านาจควบคุมและก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ  
รองผูอ้ านวยการ ผูช้่วยผูอ้ านวยการ เจา้พนกังาน และอาสาสมคัร ไดท้ัว่ราชอาณาจกัร 

 

มาตรา ๑๕  ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูอ้ านวยการจงัหวดั รบัผดิชอบในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัในเขตจงัหวดั โดยมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(๑) จดัท าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั ซึ่งต้องสอดคล้องกบั
แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ

(๒) ก ากบัดแูลการฝึกอบรมอาสาสมคัรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๓) ก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จดัให้มวีสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่
ก าหนดในแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 

 
๒ การใชช้ื่อต าแหน่งเพื่อด าเนินการหรอืสัง่การใด ๆ ตอ้งใชช้ื่อต าแหน่งตามทีพ่ระราชบญัญตัิ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัฯ ก าหนดไว ้โดยไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรอืขยายความชื่อต าแหน่งใหผ้ดิ
ไปได ้เพราะพระราชบญัญตัดิงักล่าวไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่ และเขตอ านาจในการปฏบิตัหิน้าทีส่ าหรบั
ต าแหน่งต่าง ๆ ไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๒/๒๕๕๑) 
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๒๒๓ 

(๔) ด าเนินการใหห้น่วยงานของรฐัและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหก้ารสงเคราะห์
เบื้องตน้แก่ผูป้ระสบภยั หรอืผูไ้ดร้บัภยนัตรายหรอืเสยีหายจากสาธารณภยัรวมตลอดทัง้
การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและการปฏบิตักิารใด ๆ ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(๕) สนับสนุนและใหค้วามช่วยเหลอืแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

(๖) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีผู่บ้ญัชาการและผูอ้ านวยการกลางมอบหมาย 

เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทีต่าม (๓) (๔) และ (๕) ใหผู้อ้ านวยการจงัหวดั
มอี านาจสัง่การหน่วยงานของรฐัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ซึง่อยู่ในจงัหวดั ใหด้ าเนินการ
ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั 
และมอี านาจสัง่การ ควบคุมและก ากบัดูแลการปฏิบตัหิน้าทีข่องเจา้พนักงานและอาสาสมคัร
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๑๖  แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัตามมาตรา ๑๕ (๑) 
อย่างน้อยตอ้งมสีาระส าคญัตามมาตรา ๑๒ และสาระส าคญัอื่นดงัต่อไปนี้ 

(๑) การจดัตัง้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มี
อ านาจสัง่การดา้นต่าง ๆ ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(๒) แผนและขัน้ตอนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมอืเครื่องใช ้และยานพาหนะ เพื่อใชใ้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(๓) แผนและขัน้ตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจดัให้มีเครื่องหมาย
สญัญาณหรอืสิง่อื่นใด ในการแจง้ใหป้ระชาชนไดท้ราบถงึการเกดิหรอืจะเกดิสาธารณภยั 

(๔) แผนปฏิบตัิการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

(๕) แผนการประสานงานกบัองคก์ารสาธารณกุศล 

 

มาตรา ๑๗  ในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง ประกอบดว้ย 

(๑) ผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รองผูว้่าราชการจงัหวดัซึ่งผูว้่าราชการจงัหวดัมอบหมาย เป็นรองประธาน
กรรมการ 

(๓) ผู้บญัชาการมณฑลทหารบกหรอืผู้บงัคบัการจงัหวดัทหารบกหรอืผู้แทน
เป็นรองประธานกรรมการ 

(๔) นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เป็นรองประธานกรรมการ 
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๒๒๔ 

(๕) กรรมการอื่น ประกอบดว้ย 

(ก) ผู้แทนหน่วยงานของรฐัที่ประจ าอยู่ในพื้นที่จงัหวดัตามจ านวนที่ผู้ว่า
ราชการจงัหวดัเหน็สมควรแต่งตัง้ 

(ข) ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งพืน้ทีจ่ านวนเจด็คน ซึ่งประกอบดว้ย
ผูแ้ทนเทศบาลจ านวนสองคนและผูแ้ทนองคก์ารบรหิารส่วนต าบลจ านวนหา้คน 

(ค) ผูแ้ทนองคก์ารสาธารณกุศลในจงัหวดัตามจ านวนทีผู่ว้่าราชการจงัหวดั
เหน็สมควรแต่งตัง้ 

(๖) หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผู้แทน
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีทีจ่งัหวดัใดเป็นทีต่ัง้ของสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ใหพ้จิารณา
แต่งตัง้ผูบ้รหิารของสถาบนัการศกึษานัน้ เป็นทีป่รกึษาหรอืกรรมการตามจ านวนที่ผูว้่า
ราชการจงัหวดัเหน็สมควร 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จ ัดท าแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดัเสนอผูว้่าราชการจงัหวดัเพื่อประกาศใชต้่อไป 

การปฏิบตัิหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามทีผู่ว้่าราชการจงัหวดัก าหนด 

ในกรณีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นว่าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวดัไม่สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
สามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 

 

มาตรา ๑๘  ให้นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเป็นรองผู้อ านวยการจงัหวดั  
มหีน้าทีช่่วยเหลอืผูอ้ านวยการจงัหวดัในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และปฏบิตัิ
หน้าทีอ่ื่นตามทีผู่อ้ านวยการจงัหวดัมอบหมาย 

 

มาตรา ๑๙  ใหน้ายอ าเภอเป็นผูอ้ านวยการอ าเภอ รบัผดิชอบและปฏบิตัหิน้าที่
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผูอ้ านวยการจงัหวดัตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการอ าเภอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการ
อ าเภอ มอี านาจสัง่การหน่วยงานของรฐัและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่อยู่
ในเขตอ าเภอให้ด าเนินการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกนั
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๒๒๕ 

และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั และมอี านาจสัง่การควบคุม และก ากบัดูแลการปฏิบตัิ
หน้าทีข่องเจา้พนักงานและอาสาสมคัรใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๒๐  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัในเขตทอ้งถิน่ของตน โดยมผีูบ้รหิารทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่แห่งพืน้ทีน่ัน้เป็นผูร้บัผดิชอบในฐานะผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ และมหีน้าทีช่่วยเหลอื
ผูอ้ านวยการจงัหวดัและผูอ้ านวยการอ าเภอตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นมีอ านาจสัง่การควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าพนักงานและ
อาสาสมคัรใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

ให้ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
นัน้เป็นผูช้่วยผูอ้ านวยการทอ้งถิ่น รบัผดิชอบและปฏบิตัหิน้าทีใ่นการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัในเขตทอ้งถิน่ของตนและมหีน้าทีช่่วยเหลอืผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

 

หมวด ๒ 

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

   
 

มาตรา ๒๑  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งพืน้ทีใ่ด ใหผู้อ้ านวยการทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
แห่งพื้นที่นัน้มหีน้าที่เขา้ด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัโดยเรว็ และแจ้งให้
ผูอ้ านวยการอ าเภอทีร่บัผดิชอบในเขตพืน้ทีน่ัน้และผูอ้ านวยการจงัหวดัทราบทนัท ี

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที ่
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สัง่ขา้ราชการฝ่ายพลเรอืน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจา้หน้าที่ของหน่วยงาน
ของรฐั เจ้าพนักงาน อาสาสมคัร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยให้ปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจ าเป็นในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

(๒) ใช้อาคาร สถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ และยานพาหนะของ
หน่วยงานของรฐัและเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิด
สาธารณภยัเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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๒๒๖ 

(๓) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขต
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แห่งพืน้ทีท่ีเ่กดิสาธารณภยัหรอืทอ้งทีท่ีเ่กีย่วเน่ือง 

(๔) ขอความช่วยเหลอืจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

(๕) สัง่หา้มเขา้หรอืใหอ้อกจากพืน้ที ่อาคารหรอืสถานทีท่ีก่ าหนด 

(๖) จดัใหม้กีารสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัโดยทัว่ถงึและรวดเรว็ 

 

มาตรา ๒๒  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๑ เกิดขึ้น ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ และ
ผู้อ านวยการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการท้องถิ่น โดยในกรณี
ผูอ้ านวยการอ าเภอ ให้สัง่การได้ส าหรบัในเขตอ าเภอของตน และในกรณีผู้อ านวยการ
จงัหวดั ใหส้ัง่การไดส้ าหรบัในเขตจงัหวดั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ 
จากเจา้หน้าที่ของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐัทีอ่ยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
แห่งพืน้ทีข่องตน ใหแ้จง้ใหผู้อ้ านวยการอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการจงัหวดั แลว้แต่กรณี เพื่อสัง่การ
โดยเรว็ต่อไป 

ในกรณีจ าเป็นเพื่ อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใด 
ผูอ้ านวยการจงัหวดัจะสัง่การใหห้น่วยงานของรฐั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เจา้หน้าที่
ของรฐั หรอืบุคคลใดกระท าหรอืงดเว้นการกระท าใดที่มีผลกระทบต่อการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยันัน้ก็ได้ ค าสัง่ดงักล่าวให้มผีลบงัคบัเป็นระยะเวลาตามที่ก าหนดใน
ค าสัง่ แต่ตอ้งไม่เกนิยีส่บิสีช่ ัว่โมง ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใหค้ าสัง่ดงักล่าวมผีลบงัคบั
เกินยี่สบิสีช่ ัว่โมง ให้เป็นอ านาจของผู้บญัชาการที่จะสัง่การได้ตามความจ าเป็นแต่ต้อง 

ไม่เกนิเจด็วนั 

ในกรณีทีพ่ืน้ทีท่ีเ่กดิหรอืจะเกดิสาธารณภยัตามวรรคหนึ่งอยู่ในความรบัผดิชอบ
ของผู้อ านวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใชอ้ านาจหรอื
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา ๒๑ ไปพลางกอ่นกไ็ด ้แลว้ใหแ้จง้ผูอ้ านวยการทอ้งถิน่อื่นทราบ
โดยเรว็ 

 

มาตรา ๒๓  เมื่อเกดิสาธารณภยัขึน้ในเขตพืน้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
แห่งพื้นที่ใดให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งพืน้ทีน่ัน้ ทีจ่ะสนับสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ทีเ่กดิขึน้ 
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๒๒๗ 

มาตรา ๒๔  เมื่อเกดิสาธารณภยั ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ประสบเหตุ
ต้องเข้าด าเนินการเบื้องต้นเพื่อระงบัสาธารณภัยนัน้ แล้วรบีรายงานให้ผู้อ านวยการ
ทอ้งถิ่นทีร่บัผดิชอบในพืน้ทีน่ัน้เพื่อสัง่การต่อไป และในกรณีจ าเป็นอนัไม่อาจหลกีเลี่ยง
ได ้ใหเ้จา้พนักงานมอี านาจด าเนินการใด ๆ เพื่อคุม้ครองชวีติหรอืป้องกนัภยนัตรายทีจ่ะ
เกดิแก่บุคคลได ้

 

มาตรา ๒๕  ในกรณีทีเ่กดิสาธารณภยัและภยนัตรายจากสาธารณภยันัน้ใกล้จะถึง
ผูอ้ านวยการมอี านาจสัง่ใหเ้จา้พนักงานดดัแปลง ท าลาย หรอืเคลื่อนยา้ยสิง่ก่อสรา้ง วสัดุ 
หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบ าบัดปัดป้องภยันตรายได้  ทัง้นี้  
เฉพาะเท่าทีจ่ าเป็นแก่การยบัยัง้หรอืแกไ้ขความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้จากสาธารณภยันัน้ 

ความในวรรคหนึ่งใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีมคีวามจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อป้องกนั
ภยัต่อส่วนรวมดว้ยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่การดดัแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนยา้ยสิง่ก่อสร้าง วสัดุ หรอืทรพัย์สนิ
จะมผีลท าใหเ้กดิสาธารณภยัขึน้ในเขตพืน้ทีอ่ื่นหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายเพิม่ขึน้แก่เขต
พื้นที่อื่น ผู้อ านวยการท้องถิ่นจะใช้อ านาจตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมิได้ เว้นแต่ 
จะไดร้บัความเหน็ชอบจากผูอ้ านวยการจงัหวดั 

 

มาตรา ๒๖  เมื่อมกีรณีที่เจ้าพนักงานจ าเป็นต้องเขา้ไปในอาคารหรอืสถานที ่
ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อท าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ให้กระท าได้เมื่อได้รบัอนุญาตจากเจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารหรอืสถานที่แล้ว เว้นแต่ 
ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ ใน เวลานั ้นหรือเมื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของ
ผูอ้ านวยการ กใ็หก้ระท าไดแ้มเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองจะไม่ไดอ้นุญาต 

ในกรณีทีท่รพัยส์นิที่อยู่ในอาคารหรอืสถานทีต่ามวรรคหนึ่ง เป็นสิง่ทีท่ าใหเ้กดิ
สาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจสัง่ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้าย
ทรพัยส์นินัน้ออกจากอาคารหรอืสถานทีด่งักล่าวได ้

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ของเจ้าพนักงานตาม
วรรคสอง ใหเ้จา้พนักงานมอี านาจขนยา้ยทรพัยส์นินัน้ไดต้ามความจ าเป็นแก่การป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั โดยเจา้พนักงานไม่ต้องรบัผดิชอบบรรดาความเสยีหายอนัเกิด
จากการกระท าดงักล่าว 
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๒๒๘ 

มาตรา ๒๗  ในการบรรเทาสาธารณภยั ผูอ้ านวยการและเจา้พนักงานซึ่งไดร้บั
มอบหมายจากผูอ้ านวยการมอี านาจหน้าทีด่ าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(๑) จดัใหม้สีถานทีช่ ัว่คราวเพื่อใหผู้ป้ระสบภยัอยูอ่าศยัหรอืรบัการปฐมพยาบาล 
และการรกัษาทรพัยส์นิของผูป้ระสบภยั 

(๒) จดัระเบยีบการจราจรชัว่คราวในพื้นทีท่ีเ่กดิสาธารณภยัและพื้นทีใ่กล้เคยีง
เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(๓) ปิดกัน้มิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขา้ไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่
ใกลเ้คยีง 

(๔) จดัใหม้กีารรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและป้องกนัเหตุโจรผูร้า้ย 

(๕) ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั และช่วยขนย้ายทรพัย์สนิในพืน้ที่ทีเ่กดิสาธารณภยั
และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง เมื่อเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นิรอ้งขอ 

ผู้อ านวยการหรอืเจ้าพนักงานซึ่งได้รบัมอบหมายจากผู้อ านวยการจะจดัให้มี
เครื่องหมายหรืออาณัติสญัญาณเพื่อใช้ในการก าหนดสถานที่หรือการด าเนินการใด 
ตามวรรคหนึ่งกไ็ด ้

ในการด าเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงาน 
จะด าเนินการเองหรือมอบหมายให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจในพื้นที ่
เป็นผู้ด าเนินการ หรือช่วยด าเนินการก็ได้และในกรณีตาม (๕) จะมอบหมายให้องค์การ 
สาธารณกุศลเป็นผูด้ าเนินการหรอืช่วยด าเนินการดว้ยกไ็ด ้

 

มาตรา ๒๘  เมื่อเกิดหรอืใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการที่ผู้ใด 
อยู่อาศยัในพืน้ทีน่ัน้จะก่อใหเ้กดิภยนัตรายหรอืกดีขวางต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้พนักงาน 
ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย 
มอี านาจสัง่อพยพผูซ้ึ่งอยู่ในพืน้ทีน่ัน้ออกไปจากพืน้ทีด่งักล่าว  ทัง้นี้ เฉพาะเท่าทีจ่ าเป็น
แก่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 

มาตรา ๒๙  เมื่อเกดิหรอืใกล้จะเกดิสาธารณภยัขึ้นในพื้นทีใ่ดและการอยู่อาศยั
หรอืด าเนินกจิการใด ๆ ในพืน้ทีน่ัน้จะเป็นอนัตรายอย่างรา้ยแรง ผูบ้ญัชาการ รองผูบ้ญัชาการ 
ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจงัหวดั ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการท้องถิ่น 
โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการอ าเภอ จะประกาศห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เขา้ไปอยู่อาศยั
หรอืด าเนินกจิการใดในพืน้ทีด่งักล่าวกไ็ด้ ประกาศดงักล่าวใหก้ าหนดระยะเวลาการหา้ม
และเขตพืน้ทีท่ีห่า้มตามทีจ่ าเป็นไวด้ว้ย 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๒๙ 

มาตรา ๓๐  ให้ผู้อ านวยการในเขตพื้นที่ที่ร ับผิดชอบส ารวจความเสียหาย 
จากสาธารณภยัทีเ่กิดขึน้และท าบญัชรีายชื่อผูป้ระสบภยัและทรพัย์สนิทีเ่สยีหายไวเ้ป็น
หลักฐาน พร้อมทัง้ออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับ 
การสงเคราะหแ์ละฟ้ืนฟ ู

หนังสือรบัรองตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และ 
การฟ้ืนฟูที่ผู้ประสบภัยมสีทิธไิด้รบัจากทางราชการ พร้อมทัง้ระบุหน่วยงานที่เป็นผู้ให้
การสงเคราะห์หรอืฟ้ืนฟูและสถานที่ตดิต่อของหน่วยงานนัน้ไวด้้วย  ทัง้นี้ ตามแบบทีอ่ธบิดี
ก าหนด 

บรรดาเอกสารราชการของผูป้ระสบภยัที่สูญหายหรอืเสยีหายเนื่องจากสาธารณภยั 

ทีเ่กิดขึ้น เมื่อผู้ประสบภยัรอ้งขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งพื้นที่ทีเ่กิดสาธารณภยั 
หรือที่เป็นภูมิล าเนาของผู้ประสบภัย ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แห่งพื้นที่นัน้แจ้งให้หน่วยงานของรฐัและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้งทราบ 
และให้หน่วยงานของรฐัและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้งออกเอกสารทางราชการ
ดงักล่าวให้ใหม่ตามหลกัฐานที่อยู่ในความครอบครองของตนส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัย
หรือ ส่งมอบผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ งพื้นที่ที่ เ ป็นผู้แจ้ง  ทัง้นี้  
โดยผู้ประสบภัยไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิาร แม้ว่าตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การออกเอกสารราชการดงักลา่วจะก าหนดใหต้อ้งเสยีค่าธรรมเนียมหรอืคา่บรกิารกต็าม 

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยหรอืเจ้าของหรอืผู้ครอบครองทรพัย์สินร้องขอหลกัฐาน
เพื่อรับการสงเคราะห์หรือบริการอื่นใด ให้ผู้อ านวยการในเขตพื้นที่ที่ร ับผิดชอบ  
ออกหนังสอืรบัรองใหต้ามระเบยีบทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

มาตรา ๓๑  ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรฐัมนตรีหรือ
รองนายกรฐัมนตรซีึ่งนายกรฐัมนตรมีอบหมายมอี านาจสัง่การผูบ้ญัชาการ ผูอ้ านวยการ 
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
เพื่อป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวมตลอดทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืแก่ประชาชนในพืน้ที่
ทีก่ าหนดกไ็ด ้โดยใหม้อี านาจเช่นเดยีวกบัผูบ้ญัชาการตามมาตรา ๑๓ และผูอ้ านวยการ
ตามมาตรา ๒๑ และมีอ านาจก ากับและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการ  
รองผู้บญัชาการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงาน 
ในการด าเนินการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ดว้ย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๓๐ 

เจา้หน้าทีข่องรฐัผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของนายกรฐัมนตร ีหรอืรองนายกรฐัมนตร ี
ตามวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่าเป็นการปฏบิตัิหน้าทีโ่ดยไม่ชอบหรอืเป็นความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 
แลว้แต่กรณี 

 

หมวด ๓ 

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

   
 

มาตรา ๓๒  ใหผู้ว้่าราชการกรงุเทพมหานครเป็นผูอ้ านวยการกรุงเทพมหานคร
รบัผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตกรุงเทพมหานคร และมอี านาจ
หน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จดัท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้อง
สอดคลอ้งกบัแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ

(๒) ก ากบัดแูลการฝึกอบรมอาสาสมคัรของกรุงเทพมหานคร 

(๓) จดัใหม้วีสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิง่อื่น เพื่อใช้ใน
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตามทีก่ าหนดในแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
กรุงเทพมหานคร 

(๔) ด าเนินการใหก้ารสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผูป้ระสบภยั หรอืผูไ้ดร้บัภยนัตราย 
หรือเสียหายจากสาธารณภัย รวมตลอดทัง้การรักษาความสงบเรียบร้อย และ 
การปฏบิตักิารใด ๆ ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลอืแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมพีื้นที่
ตดิต่อหรอืใกลเ้คยีงในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(๖) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีผู่บ้ญัชาการและผูอ้ านวยการกลางมอบหมาย 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครมอี านาจสัง่การส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทัง้
ประสานกบัหน่วยงานของรฐัและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้งในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร และมีอ านาจสัง่การ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจา้พนักงานและอาสาสมคัรของกรุงเทพมหานครใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๓๓  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
ตามมาตรา ๓๒ (๑) อย่างน้อยต้องมีสาระส าคญัตามมาตรา ๑๒ และสาระส าคัญอื่น
ดงัต่อไปนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๓๑ 

(๑) การจดัตัง้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้าง
และผู้มอี านาจสัง่การดา้นต่าง ๆ ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(๒ ) แผนและขัน้ ตอนในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่ องใช้  
และยานพาหนะเพื่อใชใ้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(๓) แผนและขัน้ตอนในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ หรือสิ่งอื่นใด  
ในการแจง้ใหป้ระชาชนไดท้ราบถงึการเกดิหรอืจะเกดิสาธารณภยั 

(๔) แผนปฏบิตักิารในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๕) แผนการประสานงานกบัองคก์ารสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

มาตรา ๓๔  ในการจดัท าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร 
ใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง ประกอบดว้ย 

(๑) ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ปลดักรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการอื่น ประกอบดว้ย 

(ก) ผู้แทนส่วนราชการหรอืหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตามจ านวน 
ทีผู่ว้่าราชการกรุงเทพมหานครเหน็สมควรแต่งตัง้ 

(ข) ผูแ้ทนกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(ค) ผูแ้ทนองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครตามจ านวนทีผู่ว้่า
ราชการกรุงเทพมหานครเหน็สมควรแต่งตัง้ 

(ง) ผู้แทนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเหน็สมควรแต่งตัง้ 

ใหแ้ต่งตัง้ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหมและผูแ้ทนสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา
เป็นทีป่รกึษาหรอืกรรมการตามจ านวนทีผู่ว้่าราชการกรุงเทพมหานครเหน็สมควรแต่งตัง้ 

ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จดัท าแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยักรุงเทพมหานครเสนอผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประกาศใชต้่อไป 

การปฏิบตัิหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามทีผู่ว้า่ราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

 

มาตรา ๓๕  ให้ปลดักรุงเทพมหานครเป็นรองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
มหีน้าที่ช่วยเหลอืผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครมอบหมาย และให้น า 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๓๒ 

ความในวรรคสองของมาตรา ๓๒ มาใชบ้งัคบักบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องรองผูอ้ านวยการ
กรุงเทพมหานครดว้ยโดยอนุโลม 

ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะ 
รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ปลดักรุงเทพมหานครจะมอบหมาย 
ใหร้องปลดักรุงเทพมหานครเป็นผูช้่วยปฏบิตัดิว้ยกไ็ด ้

 

มาตรา ๓๖  ใหผู้้อ านวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นผูช้่วย
ผูอ้ านวยการกรุงเทพมหานครรบัผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตามที่
ไดร้บัมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง  
ให้ผูช้่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร มอี านาจสัง่การส่วนราชการและหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้ช่วยเหลอืหรือร่วมมอืในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร และมอี านาจ
สัง่การ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมคัรของ
กรุงเทพมหานครใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

ความรบัผดิชอบ และอ านาจหน้าทีข่องผูอ้ านวยการเขตในฐานะผูช้่วยผูอ้ านวยการ
กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้อ านวยการเขตจะมอบหมายให้ผู้ช่วย
ผูอ้ านวยการเขตเป็นผูช้่วยปฏบิตัดิว้ยกไ็ด ้

 

มาตรา ๓๗  เมื่อเกดิหรอืคาดว่าจะเกดิสาธารณภยัขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 
ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่เข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครและรองผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครทราบทนัท ี

ให้น าความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๔ 
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใชบ้งัคบั
กบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตกรุงเทพมหานครดว้ยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๘   ในกรณีที่มีความจ า เป็นที่ จ ะต้องได้รับความช่ วย เหลือ 
จากเจา้หน้าทีข่องรฐัผู้ใดหรอืหน่วยงานของรฐัใดในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรฐั 
ผูน้ัน้หรอืหน่วยงานของรฐันัน้ทราบ และเมื่อเจา้หน้าที่ของรฐัผู้นัน้หรอืหน่วยงานของรฐันัน้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๓๓ 

แล้วแต่กรณี ได้รบัแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลอืในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้ในเขตกรุงเทพมหานครตามทีไ่ดร้บัแจง้โดยเรว็ 

 

หมวด ๔ 

เจา้พนักงานและอาสาสมคัร 

   
 

มาตรา ๓๙  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจแต่งตัง้เจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ดงัต่อไปนี้ 

( ๑) ผู้ อ านวยการกลาง มีอ านาจแต่ งตั ้งเจ้ าพนั กงานให้ปฏิบัติ ห น้ าที่ 
ไดท้ัว่ราชอาณาจกัร 

(๒) ผู้อ านวยการจงัหวดั มีอ านาจแต่งตัง้เจ้าพนักงานให้ปฏิบตัิหน้าที่ได้ในเขต
จงัหวดั 

(๓) ผู้อ านวยการอ าเภอ มีอ านาจแต่งตัง้เจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขต
อ าเภอ 

(๔) ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจแต่งตัง้เจ้าพนักงานให้ปฏิบตัิหน้าที่ได้ในเขต
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งพืน้ที ่

(๕) ผูอ้ านวยการกรุงเทพมหานคร มอี านาจแต่งตัง้เจา้พนักงานใหป้ฏบิตัหิน้าที่
ไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์การแต่งตัง้และการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานพบเห็นว่าอาคารหรือ
สถานที่ใดมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่ายหรือมีวัสดุหรือสิ่งของใด 
ในอาคารหรือสถานที่ใดที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที ่
ตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ทราบเพื่อตรวจสอบตามอ านาจหน้าทีต่่อไป 

 

มาตรา ๔๑  ใหผู้อ้ านวยการจดัใหม้อีาสาสมคัรในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ เพื่อปฏบิตัิ
หน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(๑) ใหค้วามช่วยเหลอืเจา้พนักงานในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(๒) ปฏิบัติห น้าที่อื่นตามที่ผู้อ านวยการมอบหมายและตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๓๔ 

การบรหิารและก ากบัดูแลอาสาสมัคร การคดัเลอืก การฝึกอบรม สิทธ ิหน้าที่
และวนิัยของอาสาสมคัร ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

มาตรา ๔๒  ในกรณีที่องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเข้ามาช่วยเหลือ 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณภัย ให้ผู้อ านวยการหรือ 
เจ้าพนักงานที่ได้รบัมอบหมายมีอ านาจมอบหมายภารกิจหรอืจดัสถานที่ให้องค์การ 
สาธารณกุศลและบุคคลดงักล่าวในการใหค้วามช่วยเหลอืไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

เพื่อให้การช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ให้ผู้อ านวยการแจ้งให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ในการให ้
ความช่วยเหลอืผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ที่รบัผดิชอบ ทราบถึงแนวทางการปฏิบตัิตามแผน 
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัหรอืแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
กรุงเทพมหานคร และวธิกีารประสานงานในการปฏบิตัหิน้าที ่

 

หมวด ๕ 

เบด็เตลด็ 

   
 

มาตรา ๔๓  ให้ผู้บญัชาการ รองผู้บญัชาการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
ผูช้่วยผูอ้ านวยการ และเจา้พนักงานซึ่งปฏบิตักิารตามหน้าที่ในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
และในการปฏบิตักิารตามหน้าทีด่งักล่าว หากไดด้ าเนินการไปตามอ านาจหน้าที ่และไดก้ระท า
ไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง ให้ผู้กระท าการนัน้พ้นจาก
ความผดิและความรบัผดิทัง้ปวง 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแก่ทรพัย์สนิของผู้ใด 

ซึง่มใิช่เป็นผูไ้ดร้บัประโยชน์จากการบ าบดัภยนัตรายจากสาธารณภยันัน้ ใหท้างราชการ
ชดเชยความเสียหายที่ เกิดขึ้น ให้แก่ผู้นั ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๔๔  ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัที่ได้ก าหนดไว้ในแผนต่าง ๆ ตามพระราชบญัญตัินี้เปลี่ยนแปลงไป
หรอืแผนดงักล่าวไดใ้ชม้าครบหา้ปีแลว้ ใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูซ้ึง่รบัผดิชอบในการจดัท าแผน 
ปรบัปรุง หรอืทบทวนแผน ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของตนโดยเรว็ 
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๒๓๕ 

มาตรา ๔๕  ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัว ส าหรับ 
เจ้าพนักงานและอาสาสมัครเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบตัรประจ าตวัตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามแบบ 
ทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ในกรณีที่ผู้บญัชาการ รองผู้บญัชาการ ผู้อ านวยการ หรอืผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ประสงคจ์ะแต่งเครื่องแบบ กใ็หก้ระท าไดต้ามแบบทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

มาตรา ๔๖๓  การด าเนินการตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ 
หรือมาตรา ๒๙ ภายในเขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรพัย์สินใน
ราชการทหารให้เป็นไปตามความตกลงเป็นหนังสอืร่วมกนัระหว่างผู้อ านวยการจงัหวดั
หรอืผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครและผูบ้งัคบับญัชาของทหารในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวขอ้ง 
เวน้แต่เป็นกรณีการสัง่การของนายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตร ีตามมาตรา ๓๑ 

 

มาตรา ๔๗  บรรดาค่าปรบัตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของท้องถิ่น  
เพื่อน าไปใชจ้่ายเกีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของทอ้งถิน่นัน้ 

 

มาตรา ๔๘  ห้ามมใิห้บุคคลทีป่ฏบิตัหิน้าที่ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
น าเอาความลับ ซึ่งตนได้มาในฐานะนัน้ ๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผย
ความลับนั ้นแก่ผู้อื่นโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายในประการที่น่าจะเกิด 
ความเสยีหายแก่ผูห้นึ่งผูใ้ด หรอืแก่การประกอบอาชพีของผูน้ัน้ 

 

 
๓ การด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทหาร หรือการกระท าใด ๆ  

ในราชการทหาร เป็นอ านาจหน้าที่ของผูบ้งัคบับญัชาของทหารที่มอี านาจเหนือพื้นที่นัน้ตามบทบญัญตัิ
ของกฎหมายที่เกี่ยวกับราชการทหาร ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษต่างจากกิจการของ 
พลเรอืน ส่วนการด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและการใช้อ านาจหน้าที่ของผูอ้ านวยการ
จงัหวดัหรอืผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร ย่อมต้องเป็นไปตามบนัทกึขอ้ตกลงว่าด้วยการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัทีร่่วมกนัจดัท าขึน้ตามมาตรา ๔๖ 

การด าเนินการการจัดท าความตกลงตามมาตรา ๔๖ เป็นบทบัญญัติที่บังคับให้
ผูอ้ านวยการจงัหวดัหรอืผูอ้ านวยการกรุงเทพมหานครตอ้งจดัท าร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาของทหารในเขต
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง มิใช่เป็นบทบัญญัติที่ให้ผู้อ านวยการฯ ใช้ดุลพินิจได้ว่าจะจดัท าความตกลงร่วมกัน
หรอืไม่ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๘๙/๒๕๕๒) 
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๒๓๖ 

หมวด ๖ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๔๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสัง่หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรบัไม่เกิน 

หกพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๕๐  ผูใ้ดขดัขวางการด าเนินการของเจา้พนักงานตามมาตรา ๒๔ หรอื
การปฏบิตัติามค าสัง่ของผูอ้ านวยการตามมาตรา ๒๕ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
เจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๕๑  ผู้ใดเขา้ไปในพื้นที่ที่ปิดกัน้ตามมาตรา ๒๗ (๓) โดยไม่มอี านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายหรอืตามค าสัง่ของผู้อ านวยการ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดอืน 
หรอืปรบัไม่เกนิหกพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผดิตามวรรคหนึ่งเป็นเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร
หรือสถานที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ปิดกัน้ตามมาตรา ๒๗ (๓) ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงาน 
ซึง่ไดร้บัมอบหมายจากผูอ้ านวยการจะเรยีกบุคคลดงักล่าวมาตกัเตอืนแทนการด าเนินคดกีไ็ด ้

 

มาตรา ๕๒  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสัง่อพยพบุคคลออกจากพื้นที ่
ตามมาตรา ๒๘ ถ้าค าสัง่อพยพนัน้เพื่อเป็นการป้องกันการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที ่
ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หรอืฝ่าฝืนค าสัง่ตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๕๓  ในขณะเกิดสาธารณภัย ผู้ ใดแต่งเครื่องแบบหรือประดับ
เครื่องหมายของอาสาสมคัรหรือขององค์การสาธารณกุศล และเข้าไปในพื้นที่ที่เกิด
สาธารณภยั โดยมิได้เป็นอาสาสมคัรหรอืสมาชกิองค์การสาธารณกุศลดงักล่าว เพื่อให้
บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลดงักล่าวตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิ
หกพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๕๔  ผูใ้ดเรีย่ไรหรอืหาประโยชน์อื่นใดส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ
โดยแสดงตนว่าเป็นอาสาสมัคร เจ้าพนักงานหรอืผู้ด ารงต าแหน่งอื่นใดในหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือใช้ชื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวกับ 
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๒๓๗ 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัในการด าเนินการดงักล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๕๕  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดอืน หรอื
ปรบัไม่เกนิสองพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๖  ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จ ัดท าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัตามพระราชบญัญตันิี้ ด าเนินการจดัท าแผนการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัตามพระราชบญัญตันิี้ ใหแ้ล้วเสรจ็ภายในสองปีนับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้
ใช้บังคับ การด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระหว่างที่ยังจัดท าแผน
ดังกล่าวไม่แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนที่ เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๕๗  ใหบ้รรดาศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต กรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั เป็นศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมาตรา ๑๑ 
วรรคสี ่แห่งพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๕๘  บรรดากฎกระทรวง ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืค าสัง่ที่ออก
ตามพระราชบญัญัติป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบญัญัติป้องกัน
และระงบัอคัคภียั พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใชบ้งัคบัอยู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหย้งัใช้
บงัคบัไดต้่อไปเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ ์ จุลานนท ์

นายกรฐัมนตร ี
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๒๓๘ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจากการปฏิรูป
ระบบราชการตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดจ้ดัตัง้
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นเป็นส่วนราชการสงักดักระทรวงมหาดไทย มภีารกิจ
หลกัในการด าเนินการป้องกนั บรรเทา ฟ้ืนฟูสาธารณภยัและอุบตัภิยั ซึ่งมผีลท าใหง้าน
ดา้นสาธารณภยัและงานด้านอุบตัิภยั ที่เดมิด าเนินการโดยกองป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย
แห่งชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านั กนายกรัฐมนตรี มารวมอยู่ ใน 
ความรบัผิดชอบของหน่วยงานเดียวกัน นอกจากน้ีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงบั
อัคค ีภ ัย เป็นกฎหมายที่ม ีสาระส าคญัและรายละเอียดเกี่ยวก ับการป้องก ันและ
บรรเทาสาธารณภยัในดา้นของอคัคภียั รวมทัง้หน่วยงานที่จะต้องปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายดังกล่าวก็เป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
อ านวยการและบรหิารจดัการเกี่ยวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงึเหน็สมควร
น ากฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและระงบั
อคัคภียัมาบญัญตัไิวร้วมกนั  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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๒๓๙ 

กฎกระทรวง 
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารชดเชยความเสยีหาย 

แก่ผูเ้สยีหายจากการบ าบดัภยนัตรายจากสาธารณภยั 
พ.ศ. ๒๕๕๔๔ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบญัญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกบัมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“การบ าบัดภยันตราย” หมายความว่า การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่เพื่อเป็นผลให้ 
สาธารณภยัทีเ่กดิหรอืคาดว่าจะเกดิไดร้บัการแกไ้ขใหบ้รรเทาลงโดยฉบัพลนั 

“ผูเ้สยีหาย” หมายความว่า ผู้ซึ่งทรพัย์สนิของตนได้รบัความเสยีหายจากการ
บ าบดัภยนัตรายจากสาธารณภัยของเจ้าหน้าที่และมิใช่เป็นผู้ได้รบัประโยชน์จากการ
บ าบดัภยนัตราย จากสาธารณภยันัน้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพจิารณาก าหนดค่าชดเชยความ
เสยีหายแก่ทรพัยส์นิของผูเ้สยีหาย 

“เจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ  
รองผูอ้ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และเจา้พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

 

ขอ้ ๒  เมื่อเกดิความเสยีหายแก่ทรพัย์สนิของผูเ้สยีหายและมเีหตุอนัควรเชื่อว่า
เกิดจากการบ าบัดภยันตรายของเจ้าหน้าที่  ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นหรือผู้ช่วย
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครแห่งพื้นที่ที่ทรพัย์สนินัน้ตัง้อยู่ รายงานต่อผู้อ านวยการ
จงัหวดัหรอืผูอ้ านวยการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวนันับแต่วนัที่รูห้รอื

 
๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๘๐ ก/หน้า ๑/๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ 
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๒๔๐ 

ควรจะได้รู้ถึ งความ เสียห าย  เพื่ อ ให้ ผู้ อ าน วยการจังหวัดห รือผู้ อ านวยการ
กรุงเทพมหานครแต่งตัง้คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ งโดยไม่ชกัช้า เพื่อพิจารณาเสนอ
ความเหน็เกี่ยวกบัผูเ้สยีหายทีม่ีสทิธไิดร้บัค่าชดเชยความเสยีหายและจ านวนค่าชดเชย
ความเสยีหาย 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้มจี านวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้แต่งตัง้จาก
เจา้หน้าทีข่องรฐัซึง่ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ในจงัหวดัหรอืในเขตกรุงเทพมหานครทีท่รพัย์สนิของ
ผูเ้สยีหายตัง้อยู่ แลว้แต่กรณี และใหข้า้ราชการส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดัหรอืขา้ราชการกรุงเทพมหานคร แลว้แต่กรณี เป็นกรรมการและเลขานุการ 

การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบทีอ่ธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

ขอ้ ๓  ในกรณีเกิดความเสยีหายแก่ทรพัย์สนิของผู้เสยีหายต่อเนื่องกนัหลาย
จังหวัดหรือต่อเนื่ องกันระหว่างจังหวัดกับกรุงเทพมหานคร ให้ผู้มีอ านาจแต่งตัง้
คณะกรรมการตามขอ้ ๒ ร่วมกนัแต่งตัง้คณะกรรมการ 

 

ขอ้ ๔  ในกรณีทีผู่บ้ญัชาการ รองผูบ้ญัชาการ ผูอ้ านวยการกลาง ผูอ้ านวยการ
จงัหวดั หรอืผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ด าเนินการหรอืมีส่วนร่วมด าเนินการ
บ าบัดภยนัตรายตามข้อ ๒ ให้นายกรฐัมนตรี ผู้บังคบับญัชา หรอืผู้ก ากับดูแลบุคคล
ดงักล่าว แล้วแต่กรณี มอี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการตามขอ้ ๒ โดยให้มีองค์ประกอบ
คณะกรรมการตามทีเ่หน็สมควร และมใิหน้ าขอ้ ๒ วรรคสอง มาใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๕  ใหค้ณะกรรมการมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส ารวจและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้เสียหายและทรพัย์สินที่เสียหายไว้เป็น

หลกัฐานโดยตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานทัง้ปวงที่เกี่ยวขอ้ง รบัฟัง
พยานบุคคล และค าชี้แจงของเจ้าหน้าที่และผู้เสียหาย หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ และ
ตรวจสอบเอกสาร วตัถุ หรอืสถานที ่

(๒) พจิารณาขอ้เทจ็จรงิอนัเกีย่วกบัการกระท าของเจา้หน้าทีว่่าไดด้ าเนินการไป
ตามอ านาจหน้าที ่และไดก้ระท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของผูเ้สยีหายหรอืไม่ 

(๓) ก าหนดค่าชดเชยความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของผูเ้สยีหาย 
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๒๔๑ 

ข้อ ๖  ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม
หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง 
ขึน้ท าหน้าทีแ่ทน 

มติทีป่ระชุมให้ถอืเสยีงขา้งมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกบัมติทีป่ระชุมอาจท า
ความเหน็แยง้มตทิีป่ระชุมรวมไวใ้นความเหน็ของคณะกรรมการได ้

 

ขอ้ ๗  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตามอ านาจหน้าทีใ่หแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนั
นับแต่วนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ หรอืนับแต่วนัที่ได้รบัเรื่องที่ส่งมาตามข้อ ๑๑ วรรคสอง  
หากไม่อาจด าเนินการไดท้นัภายในก าหนดจะตอ้งรายงานปัญหาและอุปสรรคใหผู้แ้ต่งตัง้
คณะกรรมการทราบ เพื่อพจิารณาอนุมตัขิยายระยะเวลาออกไปไดอ้กีไม่เกนิสามสบิวนั 

 

ข้อ ๘  ในการพิจารณาก าหนดค่าชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ผูเ้สยีหาย ใหค้ณะกรรมการค านึงถึงสภาพของทรพัย์สนินัน้ ราคาทีซ่ื้อขายกนัตามปกติ
ในทอ้งตลาด หรอืเทยีบราคาที่อ้างองิจากราคากลางทีท่างราชการก าหนดตามทีเ่ป็นอยู่
ในวันที่เกิดความเสียหายนัน้ การเสื่อมราคาจากการใช้ตามหลักเกณฑ์การค านวณ 
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่กระทรวงการคลังก าหนดในการเรียกให้ผู้ท าละเมิดชดใช ้
ความเสยีหายใหแ้ก่ทางราชการ การทีท่างราชการไดบ้รรเทาหรอืแกไ้ขความเสยีหายไป
แลว้ และปัจจยัอื่นทีจ่ะท าใหเ้กดิความเป็นธรรม 

 

ข้อ ๙  เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดค่าชดเชยความเสียหายแก่
ทรพัย์สนิของผู้เสยีหายเสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นไปยงัผู้แต่งตัง้คณะกรรมการ ถ้าผู้
แต่งตัง้คณะกรรมการขอใหท้บทวนหรอืสอบสวนเพิม่เตมิ ใหค้ณะกรรมการรบีด าเนินการ
ใหเ้สรจ็สิน้ภายในเวลาทีผู่แ้ต่งตัง้คณะกรรมการก าหนด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตอ้งมขีอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายทีแ่จง้ชดั และตอ้ง
มพียานหลกัฐานทีส่นับสนุนประกอบดว้ย 

ความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมดัผู้แต่งตัง้คณะกรรมการที่จะมคีวามเห็น
เป็นอย่างอื่น 
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๒๔๒ 

ขอ้ ๑๐  เมื่อผู้แต่งตัง้คณะกรรมการได้มีความเห็นให้ชดเชยความเสยีหายแก่
ผูเ้สยีหายแล้ว ใหค้ณะกรรมการประกาศบญัชรีายชื่อผูเ้สยีหายทีม่สีทิธไิดร้บัการชดเชย
ความเสียหาย ณ ศาลากลางจงัหวดัหรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และที่ว่าการ
อ าเภอหรอืส านักงานเขตแห่งพื้นที่ทีท่รพัย์สนิของผูเ้สยีหายตัง้อยู่ แล้วแต่กรณี ภายใน
เจด็วนันับแต่วนัทีม่คีวามเหน็ของผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ 

 

ขอ้ ๑๑  ผู้เสยีหายผู้ใดที่มไิด้มชีื่ออยู่ในบญัชรีายชื่อตามขอ้ ๑๐ ผูเ้สียหายนัน้
อาจยื่นค าร้องขอชดเชยความเสียหายต่อผู้อ านวยการท้องถิ่นหรอืผู้ช่วยผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครแห่งพืน้ทีท่ีท่รพัยส์นิของผูเ้สยีหายตัง้อยู่ไดภ้ายในเกา้สบิวนันับแต่วนัที่
ไดป้ระกาศบญัชรีายชื่อผูเ้สยีหายตามขอ้ ๑๐ 

ใหผู้อ้ านวยการทอ้งถิน่หรอืผูช้่วยผูอ้ านวยการกรุงเทพมหานครออกใบรบัค าขอ
แก่ผู้เสยีหายตามวรรคหนึ่งไว้เป็นหลกัฐาน แล้วส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมการตามขอ้ ๒ 
โดยไม่ชกัชา้ และใหน้ าขอ้ ๗ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ค ารอ้งขอและใบรบัค าขอตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามแบบทีอ่ธบิดกีรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

ข้อ ๑๒  ให้ผู้แต่งตัง้คณะกรรมการแจ้งผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการจ่าย
ค่าชดเชยความเสยีหายให้แก่ผู้เสยีหายพร้อมกบัแจ้งสิทธกิารอุทธรณ์ตามกฎหมายว่า
ดว้ยวธิปีฏิบตัิราชการทางปกครองให้ผูเ้สยีหายทราบภายในเจด็วนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัผล
การพจิารณาของคณะกรรมการ 

ผู้เสียหายมีสิทธิอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งโดยยื่นต่อผู้แต่งตัง้
คณะกรรมการภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ผลการวนิิจฉัยดงักล่าว 

 

ขอ้ ๑๓  การจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่แห่งพื้นทีห่รอืกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพืน้ที่ที่ทรพัย์สนิของผู้เสยีหายตัง้อยู่ 
จ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย โดยให้ใช้เงินจากงบประมาณรายได้ หรือเงินนอก
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งพืน้ทีห่รอืกรุงเทพมหานคร แลว้แต่กรณี 
หากไม่มหีรอืมไีม่เพยีงพอ ให้ใช้เงนิจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบกลาง รายการ
เงนิส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น  ทัง้นี้ ตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 
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๒๔๓ 

ในการขอรบัจดัสรรเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบกลาง รายการเงนิส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็นตามวรรคหนึ่ง ใหด้ าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ยกเว้นเมอืงพทัยา ให้แจ้งกรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเพื่อขอท าความตกลงกบัส านักงบประมาณ 

(๒) กรณีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ให้ขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณโดยตรง 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ฐานิสร ์ เทยีนทอง 

รฐัมนตรชี่วยว่าการฯ ปฏบิตัริาชการแทน 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๔๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีม่าตรา ๔๓ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้การ
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้บัญชาการ  
รองผู้บญัชาการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงาน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หากเกิดความเสียหายแก่ทรพัย์สนิของผู้ใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รบั
ประโยชน์จากการบ าบัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั ้น ให้ทางราชการชดเชย 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นัน้ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
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๒๔๕ 

พระราชบญัญตั ิ

ยกเวน้การน าระยะเวลาและเงือ่นไขตามมาตรา ๖๑ แหง่ประมวลกฎหมาย 

แพ่งและพาณิชยม์าใชบ้งัคบัแกผู่ส้ญูหายจากกรณีธรณีพบิตั ิ

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เป็นปีที ่๖๐ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นการน าระยะเวลาและ
เงื่อนไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บงัคบัแก่ผูสู้ญหาย
จากกรณีธรณีพบิตั ิ

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญตัิขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตนิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิยกเวน้การน าระยะเวลา
และเงื่อนไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใชบ้งัคบัแก่ผูสู้ญหาย
จากกรณีธรณีพบิตั ิพ.ศ. ๒๕๔๘” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับตั ้งแต่ วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“กรณีธรณีพิบัติ” หมายความว่า เหตุการณ์คลื่นยักษ์ที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที ่

ฝัง่ทะเลอนัดามนัของจงัหวดักระบี่ จงัหวดัตรงั จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเกต็ จงัหวดัระนอง 
และจงัหวดัสตูล เมื่อวนัที ่๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๒ ก/หน้า ๑/๙ มกราคม ๒๕๔๙ 
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๒๔๖ 

“ผู้สูญหายจากกรณีธรณีพบิตัิ” หมายความว่า ผู้มชีื่ออยู่ในบญัชรีายชื่อผู้สูญหาย
จากกรณีธรณีพบิตัทิีก่ระทรวงยุตธิรรมประกาศตามมาตรา ๕ 

 

มาตรา ๔  ใหย้กเวน้การน าระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าใชบ้งัคบัแก่ผูส้ญูหายจากกรณีธรณีพบิตั ิ

เมื่อผู้มส่ีวนได้เสยีหรอืพนักงานอัยการรอ้งขอ ศาลจะสัง่ให้ผู้สูญหายจากกรณี
ธรณีพบิตันิัน้เป็นคนสาบสญูกไ็ด ้

บุคคลซึ่งศาลได้มคี าสัง่ใหเ้ป็นคนสาบสูญตามวรรคสอง ให้ถอืว่าถงึแก่ความตาย
ตามมาตรา ๖๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เมื่อเวลาทีเ่ริม่เกดิกรณีธรณีพบิตั ิ
เวน้แต่พสิูจน์ได้ว่าบุคคลนัน้สูญหายไปในเวลาอื่นหลงัจากเวลาที่เริม่เกดิกรณีธรณีพบิตั ิ
กใ็หถ้อืว่าถงึแก่ความตายในเวลานัน้ 

 

มาตรา ๕  ใหก้ระทรวงยุตธิรรมน าบญัชรีายชือ่ผูส้ญูหายจากกรณีธรณีพบิตัขิอง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มาประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงยุติธรรมประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาภายในสิบห ้าว ันนับแต่ว ัน ได ้ร ับแจ ้งจากกรมป้องก ันและ
บรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 

 

มาตรา ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรมรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พนัต ารวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี
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๒๔๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ สืบเนื่องจากที่ได้มี
เหตุการณ์ธรณีพิบตัิจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยกัษ์ เมื่อวนัที่ ๒๖ ธนัวาคม 
๒๕๔๗ บรเิวณพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลอนัดามนัของจงัหวดัภาคใต้ฝัง่ตะวนัตกรวม ๖ จงัหวดั 
อนัไดแ้ก่ จงัหวดัภูเกต็ พงังา กระบี่ ระนอง ตรงั และสตูล เป็นเหตุการณ์รุนแรงทีเ่กดิขึ้น
และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก  ดงันัน้  
เพื่อประโยชน์ในการจดัการกจิการต่าง ๆ และเพื่อให้เกดิความชดัเจนเกี่ยวกบัสทิธแิละ
หน้าทีข่องทายาทและผู้มส่ีวนได้เสยีต่อสทิธติามกฎหมายของบุคคลผู้มรีายชื่อในบญัช ี

ผู้สูญหายที่ไม่พบศพ  จากกรณีธรณีพิบัติเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ 
ของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยสมควรให้ทายาทหรอืผู้มี
ส่วนได้เสียของบุคคลผู้สูญหายสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อให้บุคคลดังกล่าวเป็นคน
สาบสญู โดยไม่ตอ้งรอระยะเวลาตามหลกัทัว่ไปในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ จงึ
จ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัฉิบบันี้ 
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๒๔๘ 

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าดว้ยการป้องกนัอุบตัภิยัแห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๓๘ 

   
 

โดยที่ในปัจจุบันคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติซึ่งมีอ านาจหน้าที ่
ในการก าหนดนโยบายและแผนงานทีเ่กี่ยวกบัการป้องกนัอุบตัภิยัไม่สามารถด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพเพียงพอ  ดงันัน้ เพื่อให้คณะกรรมการ
ป้องกนัอุบตัิภัยแห่งชาติท าหน้าที่อย่างมปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น สมควรปรบัปรุงระเบียบ
ส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการป้องกนัอุบตัภิยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๒๖ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรจีงึวาง
ระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการป้องกัน
อุบตัภิยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๘” 

 

ขอ้ ๒๑  ระเบยีบนี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัย
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๒๖ 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“อุบตัิภัย” หมายความว่า ภัยที่เกิดจากอุบตัิเหตุเนื่องจากการจราจรทางบก ทางน ้า 

หรอืทางอากาศ อุบตัเิหตุเนื่องจากการท างาน หรอือุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ในบา้นหรอืในทีส่าธารณะ 

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมภิาค 
ราชการส่วนทอ้งถิน่ องคก์ารของรฐั และรฐัวสิาหกจิ 

“นโยบาย” หมายความว่า หลกัการส าคัญที่ก าหนดขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ป้องกนัอุบตัภิยั 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนที ่๙๕ ง/หน้า ๓๔/๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ 
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๒๔๙ 

“แผนหลกั” หมายความว่า แผนการป้องกนัอุบตัิภัยเพื่อเป็นแนวทางส าหรบั
หน่วยงานของรฐัปฏบิตั ิเพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นนโยบาย 

 

ขอ้ ๕๒  ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่ง เรยีกว่า “คณะกรรมการป้องกนัอุบตัิภยั
แห่งชาติ” เรยีกโดยย่อว่า “กปอ.” ประกอบด้วย นายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตร ี
ซึ่งนายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นประธานกรรมการ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น
รองประธานกรรมการ ปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวง
คมนาคม ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิาร ปลดักระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เลขาธกิารคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรม 
การขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่ง 
ทางอากาศ อธบิดกีรมการปกครอง อธบิดกีรมควบคุมมลพษิ อธบิดกีรมทางหลวง อธบิดกีรม
ทางหลวงชนบท อธบิดกีรมประชาสมัพนัธ์ อธบิดกีรมป่าไม้ อธบิดกีรมโยธาธกิารและ 
ผงัเมอืง อธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น อธบิดี
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน อธบิดกีรมอุตุนิยมวทิยา อธบิดกีรมอุทยานแห่งชาต ิ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราช 
ประชานุเคราะหใ์นพระบรมราชูปถมัภ์ นายกสมาคมอาสาสมคัรบรรเทาสาธารณภยั และ
ผูท้รงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตัง้จากผู้มปีระสบการณ์ด้านการป้องกนัอุบตัิภัย 
หรอืมผีลงานเป็นทีย่อมรบัของ กปอ. จ านวนไม่เกนิสีค่นเป็นกรรมการ 

ใหอ้ธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ให้ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสองคน เป็นกรรมการและ
ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ขอ้ ๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ตามข้อ ๕ มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสองปี 

ในกรณีที่กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้พ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่

 
๒ ขอ้ ๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการป้องกนัอุบตัิภยัแห่งชาต ิ

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๒๕๐ 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ่งแต่งตัง้ไวแ้ล้วยงัมวีาระอยู่ในต าแหน่งใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งแทนหรอืเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพิม่ขึน้อยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่
ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระดงักล่าวในวรรคหนึ่ง หากยงัมไิด้มกีารแต่งตัง้กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒขิึน้ใหม่ ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ในต าแหน่ง
เพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหน้าที ่

กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้

 

ขอ้ ๗  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามขอ้ ๖ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 

(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๕) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๖) ต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรบั
ความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

 

ขอ้ ๘  องค์ประชุมและระเบียบการประชุมของ กปอ. ให้เป็นไปตามที่ กปอ. 
ก าหนด 

 

ข้อ ๙  กปอ. จะแต่ งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาเพื่ อพิจารณา  
ใหค้ าปรกึษาและปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่งตามที ่กปอ. มอบหมายกไ็ด ้

ให้น าบทบัญญัติข้อ ๘ มาใช้บงัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการด้วย 
โดยอนุโลม 

ใหท้ีป่รกึษาซึง่ กปอ. แต่งตัง้ไดร้บัค่าตอบแทนตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

ขอ้ ๑๐  ให ้กปอ. มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายและแผนหลกัเกีย่วกบัการป้องกนัอุบตัภิยัต่อคณะรฐัมนตร ี

(๒) เสนอแนะแนวทางปฏิบตัิและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐัซึ่งรบั
นโยบายและแผนหลกัทีค่ณะรฐัมนตรเีหน็ชอบแลว้ไปด าเนินการ 
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๒๕๑ 

(๓) จดัท าขอ้เสนอแนะและใหค้วามเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน
ของรฐัและปัญหาขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ เกี่ยวกบัการป้องกนัอุบตัิภยัเสนอต่อนายกรฐัมนตรี
หรอืคณะรฐัมนตร ี

(๔) เสนอความเหน็และขอ้สงัเกตต่อนายกรฐัมนตร ีหรอืคณะรฐัมนตรเีกี่ยวกบั
การใหม้กีฎหมาย หรอืแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัอุบตัภิยั 

(๕) ประสานงานและติดต่อขอความช่วยเหลอืจากต่างประเทศในการป้องกัน
อุบตัภิยั 

(๖) สนับสนุนและส่งเสรมิให้มกีารฝึกอบรม การประชุม หรอืสมัมนาเกี่ยวกับ
การป้องกนัอุบตัภิยั 

(๗) ประชาสมัพนัธด์า้นการป้องกนัอุบตัภิยัและดา้นอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๘) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายและแผนหลกั 

(๙) ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยหรือสาธารณภัยตามที่
นายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

อ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง กปอ. อาจมอบหมายใหส้ านักงาน กปอ. เป็นผู้ปฏิบตัิ
หรอืด าเนินการแทนได ้

 

ขอ้ ๑๑  ใหม้สี านักงานคณะกรรมการป้องกนัอุบตัภิยัแห่งชาตใินส านักงานปลดั
ส านักนายกรฐัมนตร ีเรยีกโดยย่อว่า “ส านักงาน กปอ.” ท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการ
ของ กปอ. 

ใหส้ านักงาน กปอ. มหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหน่วยงานกลางดา้นก าหนดนโยบายและวางแผนหลกัรวมทัง้การประสานงาน

และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานปฏิบัติทัง้ภาครัฐและเอกชน ประเมินผล 
การปฏบิตังิาน แลว้รายงานต่อ กปอ. 

(๒) สนับสนุนและส่งเสรมิงานวชิาการ และเผยแพร่งานฝึกอบรมและพฒันา
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัอุบตัภิยั 

(๓) เป็นศูนยก์ลางขอ้มลูและสถติเิกีย่วกบัอุบตัภิยั 

(๔) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานดา้นการป้องกนัอุบตัภิยัของ
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

ขอ้ ๑๒  ให ้กปอ. ก าหนดใหม้หาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอุดมศกึษาในส่วนภูมภิาคตามที่
เหน็สมควรเป็นศูนยป์ระสานงานทางวชิาการดา้นการป้องกนัอบุตัภิยัประจ าภาค 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๕๒ 

ข้อ ๑๓  ให้จังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานการปฏิบัติด้านการป้องกันอุบัติภัย 

ในส่วนภูมภิาค โดยใหค้วามร่วมมอืและสนับสนุนการปฏบิตังิานของ กปอ. และส านักงาน กปอ. 
 

ขอ้ ๑๔  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามระเบยีบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๗ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 

บรรหาร  ศลิปอาชา 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๕๓ 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการป้องกนัอุบตัภิยัแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓๓ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็น
ตน้ไป 

 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการป้องกนัอุบตัภิยัแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖๔ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็น
ตน้ไป 
 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการป้องกนัอุบตัภิยัแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๘๕ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็น
ตน้ไป 
 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการป้องกนัอุบตัภิยัแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๖ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็น
ตน้ไป 
 

 

 
๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพเิศษ ๑๓๑ ง/หน้า ๘/๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๓ 
๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพเิศษ ๓๔ ง/หน้า ๑๔/๑๙ มนีาคม ๒๕๔๖ 
๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพเิศษ ๑๒๒ ง/หน้า ๘/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพเิศษ ๘๓ ง/หน้า ๑/๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๕๔ 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี

ว่าดว้ยการรบับรจิาคและการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

เพื่อให้การรบับริจาคและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ อาศยัอ านาจตามความใน
มาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีจงึวางระเบยีบไวด้งัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการรบับรจิาค
และการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

ขอ้ ๒๑  ระเบยีบนี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี้ 
“สาธารณภยั” หมายความว่า อคัคภียั วาตภยั อุทกภยั ตลอดจนภยัอื่น ๆ อนัมี

มาเป็นสาธารณะไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรอืมีผู้ท าให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอนัตรายแก่
ชวีติร่างกายของประชาชนหรอืก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ทรพัย์สนิของประชาชนหรอื
ของรฐั 

“กองทุน ” หมายความว่า กองทุน เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  
ส านักนายกรฐัมนตร ี

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเงนิช่วยเหลอืผู้ประสบ 

สาธารณภยั ส านักนายกรฐัมนตร ี

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงานหรอืหน่วยงานอื่นใด
ของรฐั และจงัหวัด แต่ไม่รวมถึงรฐัวิสาหกิจและหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ 

“ผูป้ระสบสาธารณภยั” หมายความว่า ประชาชนผูป้ระสบสาธารณภยั 

 

ขอ้ ๔  ใหป้ลดัส านักนายกรฐัมนตรเีป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี้ 
 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๔๖ ง/หน้า ๒๓/๑๐ มถิุนายน ๒๕๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๕๕ 

หมวด ๑ 

กองทุน 

   
 

ขอ้ ๕  ใหจ้ดัตัง้กองทุนเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั ส านักนายกรฐัมนตร ี
ขึน้ในส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีเพื่อรบัเงนิหรอืทรพัย์สนิทีม่ผีูบ้รจิาคช่วยเหลอื
ผูป้ระสบสาธารณภยั 

 

ขอ้ ๖  กองทุนประกอบด้วยเงนิที่ได้รบับรจิาคช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัในปี 
พ.ศ. ๒๕๓๘ และเงนิหรือทรพัย์สนิที่มผีูบ้รจิาคให้กองทุน รวมทัง้ดอกผลทีเ่กิดจากเงนิ
หรอืทรพัยส์นิดงักล่าว 

 

ข้อ ๗  เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนจะน าไปใช้จ่ายได้แต่ เฉพาะการให ้
ความช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยัเพื่อการด ารงชพี การประกอบอาชพี และการฟ้ืนฟูสภาพ
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมทัง้เพื่อด าเนินการอื่นใดในการจัดให้มีสาธารณประโยชน์ 
ทีจ่ าเป็น 

 

ขอ้ ๘๒  ให้มคีณะกรรมการกองทุนเงนิช่วยเหลอืผู้ประสบสาธารณภัย ส านัก
นายกรฐัมนตร ีประกอบดว้ย รองนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงสาธารณสุข 
เลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และ
อธิบดีกรมทรัพยากรน ้ า เป็นกรรมการ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและ
เลขานุการ ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและผู้อ านวยการกองคลงั ส านักงานปลดั
ส านักนายกรฐัมนตร ีเป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 

ขอ้ ๙  ใหค้ณะกรรมการมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) อนุมตักิารจ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิของกองทุนเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั 

(๒) ควบคุมดแูลการรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคใหก้องทุน 

 
๒ ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการรบับรจิาคและการให้

ความช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๕๖ 

(๓) ควบคุม เร่งรัด และประสานงานการช่ วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
กบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหผู้้ประสบสาธารณภยัได้รบัการช่วยเหลอือย่างรวดเรว็และทัว่ถึง 
รวมทัง้ไม่ซ ้าซอ้นกนั 

(๔) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตังิานในเรื่องตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการรบับรจิาค
และการช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุม ดูแลรักษาและการเบิกจ่ายเงินหรือ
ทรพัยส์นิของส านักงานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี

(๖) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

 

ข้อ ๑๐  ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรีดูแลรกัษาเงินและทรัพย์สิน 
ของกองทุน ตลอดจนเบกิจ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิของกองทุนตามมตขิองคณะกรรมการ 

 

ขอ้ ๑๑  ให้ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรเีปิดบญัชีเงนิฝากกับธนาคาร 
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ธนาคารใดธนาคารหนึ่ ง โดยใช้ชื่อว่า “บัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือ 
ผู้ประสบสาธารณภยั ส านักนายกรฐัมนตร”ี เพื่อฝากเงนิของกองทุน 

 

หมวด ๒ 

การรบับรจิาค 

   
 

ขอ้ ๑๒  ผู้ซึ่งประสงค์จะบรจิาคเงนิหรอืทรพัย์สนิให้แก่กองทุนสามารถน าเงนิ
หรือทรพัย์สินที่จะบริจาคมอบให้แก่คณะกรรมการหรือส่วนราชการที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดใหเ้ป็นส่วนราชการทีร่บับรจิาคกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๓  ในกรณีทีส่่วนราชการในส่วนกลางเป็นผูร้บัมอบเงนิบรจิาคใหส่้วนราชการ
นั ้นน าเงินที่ได้รับบริจาคฝากเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  
ส านักนายกรฐัมนตร ีภายในหนึ่งวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บั 

ในกรณีที่ส่วนราชการในส่วนภูมภิาคเป็นผู้รบัมอบเงนิบรจิาค ให้ส่วนราชการนัน้ 

น าเงนิทีไ่ดร้บับรจิาคส่งมอบใหแ้ก่ส านักงานจงัหวดัทีม่เีขตความรบัผดิชอบอยูใ่นพืน้ทีน่ัน้
โดยเร็ว และให้ส านักงานจงัหวดัน าเงนิที่ได้รบั ฝากเขา้บญัชกีองทุนเงนิช่วยเหลอื 
ผูป้ระสบสาธารณภยั ส านักนายกรฐัมนตร ีภายในหนึ่งวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บั 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๕๗ 

ข้อ ๑๔  การรับบริจาคทรัพย์สินอื่นที่ไม่ ใช่ เงิน ในกรณีที่ ส่วนราชการ 
ในส่วนกลางเป็นผูร้บัมอบ ใหส่้วนราชการนัน้จดัส่งไปยงัส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี
โดยเร็วในกรณีที่ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคเป็นผู้รบัมอบ ให้ส่วนราชการนัน้เป็นผู้เก็บ
รกัษาทรพัย์สนิที่รบับรจิาคไว้และรายงานจ านวนทรพัย์สนิที่ได้รบับรจิาคต่อส านักงาน
จงัหวดัที่มีเขตความรบัผดิชอบอยู่ในพื้นที่นัน้ เพื่อรวบรวมและรายงานยอดรวมไปยงั
ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรโีดยเรว็ 

ในกรณีทรพัย์สนิที่ได้รบับริจาคตามวรรคหนึ่งมสีภาพเป็นของสด ของเสยีได ้
ส่วนราชการนัน้อาจจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักลา่วได ้

การจ าหน่ายทรัพย์สินตามวรรคสอง และการด าเนินการเกี่ยวกับเงินหรือ
ทรพัย์สนิทีเ่กดิจากการจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร 
ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

ขอ้ ๑๕  ในการรบับรจิาคเงนิหรอืทรพัย์สนิเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบสาธารณภยั
ใหส่้วนราชการทีร่บับรจิาคออกใบเสรจ็รบัเงนิของกองทุนใหก้บัผูบ้รจิาค 

 

ขอ้ ๑๖  ให้ส่วนราชการที่รบับรจิาคในส่วนกลางและส านักงานจงัหวดัรายงาน
ผลการรบับรจิาคเงนิหรอืทรพัย์สิน และการน าเงนิเข้าบญัชีกองทุน ให้ส านักงานปลัด
ส านักนายกรฐัมนตรทีราบทุกวนัพฤหสับด ีในกรณีที่วนัพฤหสับดเีป็นวนัหยุดราชการ 
ใหร้ายงานในวนัท าการถดัไป 

 

หมวด ๓ 

การใหค้วามช่วยเหลอื 

   
 

ส่วนที ่๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๑๗๓  เงนิกองทุนใหน้ าไปใชไ้ดแ้ต่เฉพาะกรณีดงัต่อไปนี้ 
(๑) ค่าจดัการศพ หรอืค่าใชจ้่ายในการช่วยเหลอืกรณีสญูหายไม่พบศพ 

(๒) ค่าซ่อมสรา้งทีอ่ยู่อาศยัทัง้หมดหรอืบางส่วนตามความจ าเป็นแก่การด ารงชพี 

 
๓ ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการรบับรจิาคและการให้

ความช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๕๘ 

(๓) ค่าเครื่องอุปโภคบรโิภค ยารกัษาโรค เครื่องมอืประกอบอาชพีและเครื่องใช้
อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นแก่ครอบครวั 

(๔) ค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อและค่าขนส่งวสัดุสิ่งของส าหรบัช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบสาธารณภยั 

(๕) เงนิทนุเลีย้งชพี 

(๖) ค่าใชจ้่ายเพื่อป้องกนัหรอืบรรเทาความรุนแรงของภยัทีเ่กดิขึน้ 

(๗) รายจ่ายอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการอนุมตั ิ

 

ขอ้ ๑๘  การให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบสาธารณภยัจะกระท าได้เมื่อมกีารยื่น
ค าขอรบัความช่วยเหลอืจากกองทุน หรอืเมื่อคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าสาธารณภยั
ที่เก ิดขึ้นเป็นกรณีที ่ม ีความจ าเป็นหรือสมควรให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 
โดยไม่จ าตอ้งมกีารยื่นค าขอรบัความช่วยเหลอื 

 

ส่วนที ่๒ 

การใหค้วามช่วยเหลอืในกรณีทีม่กีารยื่นขอรบัความชว่ยเหลอื 

   
 

ขอ้ ๑๙  การยื่นขอรบัความช่วยเหลอืจากกองทุนในส่วนกลาง อาจกระท าโดย
ผูป้ระสบสาธารณภยัเป็นผูย้ื่นค าขอผ่านส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งหรอืมหีน้าทีร่บัผดิชอบ
ภายในทอ้งที่นัน้เพื่อรวบรวมส่งปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีหรอืโดยส่วนราชการดงักล่าว
เป็นผูย้ื่นค าขอเพื่อน าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยัโดยตรงกไ็ด ้

ในกรณีที่เป็นการยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนในส่วนภูมิภาค 
ให้ผู้ประสบสาธารณภยัหรอืส่วนราชการตามวรรคหนึ่งส่งค าขอดงักล่าวไปยงัส านักงาน
จงัหวดัในเขตพืน้ทีน่ัน้เพื่อรวบรวมส่งไปยงัปลดัส านักนายกรฐัมนตรตี่อไป 

ค าขอรบัความช่วยเหลอือย่างน้อยตอ้งมรีายการดงัต่อไปนี้ 
(๑) ประเภทของภยั 

(๒) วนั เดอืน ปี ทีเ่หตุเกดิขึน้ 

(๓) สถานทีเ่กดิเหตุ 
(๔) จ านวนผูป้ระสบสาธารณภยัโดยประมาณ 

(๕) ความเสียหายโดยประมาณ เช่น จ านวนบ้านเรอืนที่เสียหาย ทรพัย์สนิที่
เสยีหาย มลูค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ จ านวนผูบ้าดเจบ็ ผูเ้สยีชวีติ เป็นตน้ 

(๖) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ที่ทางราชการ 
ไดด้ าเนินการไปแลว้ (ถา้ม)ี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๕๙ 

(๗) รายละเอยีดของความตอ้งการในการขอรบัความช่วยเหลอื 

เมื่อมกีารยื่นค าขอรบัความช่วยเหลอืจากกองทุน ให้ปลดัส านักนายกรฐัมนตรี
น าค าขอรบัความช่วยเหลอืเสนอคณะกรรมการเพื่อพจิารณาโดยเรว็ 

 

ข้อ ๒๐  เมื่อคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้การช่วยเหลือตามค าขอรับ 
ความช่วยเหลอืรายใดแล้ว ใหป้ลดัส านักนายกรฐัมนตรดี าเนินการใหเ้ป็นไปตามมตดิงักล่าว
โดยเรว็ 

ในกรณีคณะกรรมการอนุมัติให้การช่วยเหลือโดยมีข้อสังเกต หรือก าหนด
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร หรอืเงื่อนไขในการจ่ายเงนิไว้ ใหแ้จง้รายละเอยีดการอนุมตัดิงักล่าว
แก่ส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

 

ขอ้ ๒๑  ในกรณีที่การให้ความช่วยเหลอืเป็นเงนิ ให้ปลดัส านักนายกรฐัมนตรี
พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิกองทุนใหแ้ก่ส่วนราชการทีย่ื่นค าขอรบัความช่วยเหลอืหรอืที่
ผูป้ระสบสาธารณภยัยื่นค าขอผ่าน แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการทราบ 

 

ข้อ ๒๒  การให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๒๑ ไปยังราชการส่วนภูมิภาค 
ให้ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรโีอนเงนิกองทุนไปที่ส านักงานจงัหวดัเพื่อส่งต่อไปยงั 
ผู้ยื่นค าขอ และเพื่อการนี้ ให้ส านักงานจงัหวดัเปิดบญัชีเงนิฝากกบัสาขาของธนาคาร 
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีกองทุนเงิน
ช่วยเหลอืผู้ประสบสาธารณภยั ส านักนายกรฐัมนตร ีประจ าจงัหวดั ...” เพื่อใช้ส าหรบั
ฝากเงนิทีไ่ดร้บัโอนจากกองทุนเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั ส านักนายกรฐัมนตร ี

 

ขอ้ ๒๓๔  ในการสัง่จ่ายเงนิหรอืโอนเงนิจากบญัชกีองทุนเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบ
สาธารณภัย ส านักนายกรฐัมนตรี ไปยังส านักงานจังหวดัเพื่อส่งให้แก่ผู้ยื่นค าขอรบั 
ความช่วยเหลอืให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการ 
หรอืผูอ้ านวยการกองคลงั ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีเป็นผูล้งนามร่วมกนัอย่างน้อย
สองคน 

 

 
๔ ข้อ ๒๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการรบับรจิาคและการให้

ความช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๖๐ 

ขอ้ ๒๔  ในการสัง่จ่ายเงนิจากบญัชกีองทุนเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั 
ส านักนายกรฐัมนตร ีประจ าจงัหวดัใด ให้บุคคลซึ่งผู้ว่าราชการจงัหวดันัน้มอบหมาย 
เป็นผูล้งลายมอืชื่อสัง่จ่ายร่วมกนัสองคน 

 

ขอ้ ๒๕  กรณีการให้ความช่วยเหลอืเป็นสิง่ของในส่วนกลาง ให้ส านักงานปลดั
ส านักนายกรฐัมนตรจีดัส่งสิง่ของไปยงัส่วนราชการที่ขอรบัความช่วยเหลอืหรอืส่วนราชการ 

ทีผู่้ประสบสาธารณภยัยื่นค าขอผ่าน ส าหรบักรณีการให้ความช่วยเหลอืในส่วนภูมภิาค 
ใหส่้งสิง่ของไปยงัส านักงานจงัหวดัทีม่เีขตความรบัผดิชอบเพื่อส่งใหแ้ก่ผูย้ ื่นค าขอต่อไป 

 

ขอ้ ๒๖  เมื่อส่วนราชการที่ขอรบัความช่วยเหลือหรอืที่ผู้ประสบสาธารณภัย 
ยื่นค าขอผ่านได้รบัเงินหรือสิ่งของจากส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรแีล้ว ให้รีบ
ด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยัตามมตขิองคณะกรรมการโดยเรว็ 

 

ขอ้ ๒๗  ในกรณีทีส่่วนราชการไม่ไดจ้่ายเงนิหรอืสิง่ของหรอืจ่ายไม่หมดภายใน
เจ็ดวนันับแต่วนัที่ได้รบัเงนิหรอืสิง่ของ ให้ส่วนราชการนัน้แจง้เหตุผลที่ท าให้ไม่อาจจ่ายได้
หรอืจ่ายไม่หมดใหส้ านักงานปลดัส านกันายกรฐัมนตรทีราบ 

หากปรากฏว่าส่วนราชการไม่สามารถจ่ายเงนิหรอืสิง่ของให้หมดภายในสบิห้าวนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัเงนิหรอืสิง่ของ ใหส่้วนราชการนัน้คนืเงนิหรอืสิง่ของดงักล่าวแก่กองทุน
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

ขอ้ ๒๘  ภายหลงัที่การให้ความช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบสาธารณภยัเสร็จสิน้ลง
หากปรากฏว่ามีพสัดุคงเหลอืจากการด าเนินการ ให้ส่วนราชการนัน้เก็บรกัษาไว้ก่อน
พรอ้มทัง้จดัท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาและสัง่การต่อไป 

เมื่อคณะกรรมการมมีตใิหด้ าเนินการเป็นประการใดแล้ว ใหส่้วนราชการปฏบิตัิ
ตามมตนิัน้โดยเรว็ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรให้พสัดุตามวรรคหนึ่งตกเป็นของส่วนราชการใด 
ให้ส่วนราชการนัน้ลงบญัชพีสัดุหรือทะเบยีนครุภัณฑ์ของส่วนราชการนัน้ตามระเบยีบ
ของทางราชการต่อไป 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๖๑ 

ส่วนที ่๓ 

การใหค้วามช่วยเหลอืในกรณีเรง่ด่วน 

   
 

ขอ้ ๒๙  ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็ว่าสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้เป็นกรณี
ที่มีความจ าเป็นหรือสมควรให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยไม่จ าต้องมีการยื่น
ค าขอรบัความช่วยเหลือ ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีด าเนินการให้เป็นไปตามมติ
ดังก ล่าวโดยเร็ว  และให้น าความในข้อ ๒๐ ถึงข้อ  ๒๘ ของส่วนที่  ๒  การให้ 
ความช่วยเหลอืในกรณีทีม่กีารยื่นขอรบัความช่วยเหลอื มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

หมวด ๔ 

การจดัหา การตรวจรบัและการควบคุมพสัดุ 
   

 

ข้อ ๓๐  การจัดหาพัสดุ เพื่ อใช้ในการช่วย เหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
ให้ด าเนินการตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการพสัดุ เวน้แต่คณะกรรมการมี
มตวิ่าเป็นกรณีฉุกเฉินทีไ่ม่อาจปฏบิตัติามระเบยีบดงักล่าวได ้ในกรณีเช่นว่านี้การจดัหา
พสัดุใหป้ฏบิตัติามความในหมวดนี้ 

 

ขอ้ ๓๑  การจดัหาพสัดุในกรณีฉุกเฉิน ให้ปลดัส านักนายกรฐัมนตรหีรอืผู้ซึ่ง
ปลดัส านักนายกรฐัมนตรมีอบหมาย แต่งตัง้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรอืหลายคนให้มีหน้าที่
รบัผดิชอบในการจดัหา เจรจาต่อรองและตกลงราคากบัผู้มีอาชพีขายหรอืรบัจ้างท างานนัน้
โดยตรง ในราคาซึ่ งไม่สูงกว่าราคาตลาดของท้องที่ในช่วงเวลาที่ภัยนั ้นเกิดขึ้น 
เพื่อด าเนินการจดัซื้อหรอืจดัจ้างต่อไป และให้ปลดัส านักนายกรฐัมนตรหีรอืผู้ซึ่งได้รบั
มอบหมายมอี านาจอนุมตัแิละออกใบสัง่ซื้อหรอืใบสัง่จา้ง 

 

ข้อ ๓๒  การตรวจรบัพัสดุ ให้ปลดัส านักนายกรฐัมนตรีหรอืผู้ซึ่งปลัดส านัก
นายกรฐัมนตรมีอบหมาย แต่งตัง้เจา้หน้าทีค่นหนึ่งหรอืหลายคน ท าหน้าทีต่รวจรบัพสัดุ 
เว้นแต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหาบุคคลอื่นได้ อาจแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ผู้จดัหาพัสดุ 
ท าหน้าทีต่รวจรบัพสัดุดว้ยกไ็ด ้

 

ขอ้ ๓๓  ใหป้ลดัส านักนายกรฐัมนตรหีรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมาย แต่งตัง้เจา้หน้าที่
คนหนึ่งหรอืหลายคนท าหน้าทีจ่ดัท าบญัชรีบั-จ่ายพสัดุ โดยแสดงรายการและจ านวนพสัดุ
พรอ้มกบัรายชื่อหน่วยงานหรอืเจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบพสัดุ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๖๒ 

ข้อ ๓๔  ส าหรบัการด าเนินการตามหมวดนี้ในส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัหรอืผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจงัหวดัมอบหมาย เป็นผู้มอี านาจกระท าการเช่นเดียวกับ
ปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี

 

หมวด ๕ 

การรายงานและการตรวจสอบ 

   
 

ขอ้ ๓๕  ใหส่้วนราชการทีไ่ดร้บัเงนิหรอืสิง่ของจากกองทุน รายงานการรบัและ
จ่ายเงินหรือสิ่งของที่ได้รับจากกองทุนทุกสิบห้าวนันับแต่วันที่ได้รับเงินหรือสิ่งของ
ดงักล่าวจนกว่าการด าเนินการช่วยเหลอืผู้ประสบสาธารณภยัสิ้นสุดลง โดยในกรณีของ
ส่วนราชการในส่วนกลาง ใหร้ายงานต่อส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรแีละในกรณี
ของส่วนราชการในส่วนภูมภิาค ใหร้ายงานต่อส านักงานจงัหวดัเพื่อรวบรวมและรายงาน
ใหส้ านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรทีราบทุกสบิหา้วนั 

เพื่อประโยชน์ในการจดัท ารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการดงักล่าวจดัท า
บนัทกึควบคุมการรบัและจ่ายเงนิหรอืสิง่ของในระบบบญัชหีรอืทะเบยีน แลว้แต่กรณีไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๓๖  ให้ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรีรายงานผลการรบัและจ่ายเงนิหรือ
สิง่ของ และยอดเงนิหรอืพสัดุคงเหลอืของกองทุน ใหค้ณะกรรมการทราบอย่างน้อยเดอืนละครัง้ 

 

ขอ้ ๓๗  ภายในสี่สบิห้าวนั หลงัจากภารกิจในการช่วยเหลอืผู้ประสบสาธารณภยั
สิ้นสุดลง ให้ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรที ารายงานสรุปผลการรบัจ่ายเงนิหรอื
สิง่ของเสนอคณะกรรมการ 

 

ขอ้ ๓๘  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ให้ส่วนราชการทีไ่ดร้บัเงนิหรอืสิง่ของ
จากกองทุน จดัท าบญัชีตามระบบบญัชีส่วนราชการ โดยมบีญัชยี่อยหรือทะเบียนคุม
แสดงรายละเอยีดการรบัและจ่ายเงนิหรอืสิง่ของ 

การรบั การจ่าย การควบคุม และการตรวจสอบเงินและพัสดุ ให้ปฏิบตัิตาม
ระเบยีบของทางราชการโดยอนุโลม 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๖๓ 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการรบับรจิาคและการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๕ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป  
 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการรบับรจิาคและการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั 
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๖ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป  
 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการรบับรจิาคและการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบสา
ธารณภยั (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๓๗ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
 

 

 
๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพเิศษ ๔๕ ง/หน้า ๔๓/๒๖ เมษายน ๒๕๔๗ 
๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพเิศษ ๒๑ ง/หน้า ๓๓/๑๑ มนีาคม ๒๕๔๘ 
๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพเิศษ ๑๒๔ ง/หน้า ๑/๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๖๔ 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี

ว่าดว้ยการบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิหง่ชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการบรหิาร
ระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรจีงึวาง
ระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการบรหิารระบบ
การเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒” 

 

ขอ้ ๒๑  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการบรหิารระบบการเตือนภัยพิบัติ
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒) ระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการบรหิารระบบการเตือนภัยพิบตัิ
แห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“ภยัพบิตั”ิ หมายความว่า อคัคภียั วาตภยั อุทกภยั ธรณีพบิตัภิัย ตลอดจนภยั

อื่น ๆ อนัมมีาเป็นสาธารณะ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรอืมผีู้ท าให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
อนัตรายแก่ชีวติร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรพัย์สินของ
ประชาชนหรอืของรฐั 

“การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ” หมายความว่า การด าเนิน
นโยบาย การก าหนดแนวทางและหลกัปฏบิตัิในการบรหิารการเตือนภยัพิบัติแห่งชาต ิ
รวมทัง้การจดัให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ตามที่คณะกรรมการ
บรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาตกิ าหนด เพื่อเป็นการป้องกนัและลดความรุนแรง
ของภยั 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพเิศษ ๑๘๕ ง/หน้า ๑/๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๖๕ 

“หน่วยราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รฐัวสิาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรฐับรรดาที่มกีารด าเนินงานเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
ระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิ

 

ขอ้ ๕๒  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามระเบยีบนี้ 
 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการ 

   
 

ขอ้ ๖๓  ใหม้คีณะกรรมการบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิเรยีกโดยย่อว่า 
“กภช.” ประกอบดว้ย นายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรซีึ่งนายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
ผูท้รงคุณวุฒคินหนึ่งที่นายกรฐัมนตรแีต่งตัง้ เป็นรองประธานกรรมการคนทีส่าม ปลดัส านัก
นายกรฐัมนตรี ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ปลดักระทรวงคมนาคม ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลดักระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก  
ผูบ้ญัชาการทหารเรอื ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ อธบิดกีรมการ
ปกครอง อธบิดกีรมควบคุมมลพษิ อธบิดกีรมชลประทาน อธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ อธบิดกีรมทรพัยากรธรณี อธบิดกีรมทรพัยากรน ้า อธบิดกีรมประชาสมัพนัธ์ อธบิดี
กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ อธบิดกีรมอุตุนิยมวทิยา เลขาธกิารส านักงานทรพัยากรน ้า
แห่งชาติ เลขาธิการศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผู้อ านวยการ
สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน ้า ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั ้งอีกไม่เกินห้าคน เป็น
กรรมการ และใหอ้ธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
๒ ขอ้ ๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการบรหิารระบบการเตอืนภยั

พบิตัแิห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓ ขอ้ ๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการบรหิารระบบการเตือนภยั

พบิตัแิห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๖๖ 

ให้อธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่งตัง้ขา้ราชการในกรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั จ านวนไม่เกนิสองคน เป็นผูช้่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และเมื่อพ้นจากต าแหน่ง
แลว้อาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

เมื่อกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากต าแหน่งตามวาระทีก่ าหนดในวรรคสาม หากยงั
มไิด้มกีารแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระนั ้น อยู่ ในต าแหน่งเพื่ อด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะมีการแต่ งตั ้งกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒใิหม่ 

 

ขอ้ ๖/๑๔  กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสอืลาออกต่อประธานกรรมการ 
(๓) นายกรฐัมนตรใีหอ้อก 
(๔) เป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 
(๕) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(๖) ได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรบั

ความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
ในกรณีทีก่รรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้ให้

ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ่งได้
แต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

 

ขอ้ ๗  ให ้กภช. มอี านาจและหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการบรหิารระบบการเตือนภยั

พบิตัแิห่งชาตติ่อคณะรฐัมนตร ี

(๒) ใหค้วามเหน็ต่อคณะรฐัมนตรใีนการพจิารณาอนุมตัิเกี่ยวกบัแผนงานหรอื
โครงการและให้ความเห็นเกี่ยวกับวงเงินลงทุนของหน่วยราชการ เพื่อด าเนินงาน 
ตามนโยบายและแผนการบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิ

(๓) จัดท ามาตรการ แนวทาง แผนงาน และโครงการในการบริหารระบบ 
การเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานของหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
๔ ข้อ ๖/๑ เพิม่โดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการบรหิารระบบการเตือนภยัพบิตัิ

แห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๖๗ 

(๔) เป็นศูนย์กลางประสานงานกบัคณะกรรมการอื่นทีแ่ต่งตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
หรอืตามมติคณะรฐัมนตร ีและมหีน้าที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารระบบการเตือนภัยพบิตัิ
แห่งชาต ิ

(๕) เชิญบุคคลจากหน่วยราชการและหน่วยงานอื่นของรฐัให้มาชี้แจงหรือ 
ส่งขอ้มลูหรอืสถติใิด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการตามระเบยีบนี้ 

(๖) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อปฏิบัติการตามที่ กภช. 
มอบหมาย 

(๗) ออกระเบยีบ ประกาศ หรอืค าสัง่ เพื่อปฏบิตักิารตามระเบยีบนี้ 
(๘) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี  

เพื่อใหก้ารบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาตบิรรลุผลตามเป้าหมาย 

 

ขอ้ ๘๕  การประชุม กภช. ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อยกว่าหนึ่งในสามของ
กรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุหรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้
ให้รองประธานกรรมการตามล าดบัที่มาประชุม เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมให้ถอืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้เีสยีง
หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้นอีก
เสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

หมวด ๒ 

ส านักงานเลขานุการของ กภช.๖ 

   
 

ขอ้ ๙๗  ใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เรยีกโดยย่อว่า “ปภ.” ท าหน้าที่
เป็นส านักงานเลขานุการของ กภช. 

 

 
๕ ขอ้ ๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการบรหิารระบบการเตอืนภยั

พบิตัแิห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖ หมวด ๒ ส านักงานเลขานุการ กภช. แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ี 

ว่าดว้ยการบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗ ขอ้ ๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการบรหิารระบบการเตอืนภยั

พบิตัแิห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๖๘ 

ขอ้ ๑๐๘  ใหส้ านักงานเลขานุการของ  กภช.  มหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) รบัผดิชอบงานธุรการ งานวชิาการ งานการประชุม และงานเลขานุการของ 

กภช. 
(๒) ศึกษา วเิคราะห์และจดัท าขอ้เสนอเกี่ยวกับแนวทาง นโยบาย มาตรการ 

และแผนการบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาตเิสนอต่อ กภช. 
(๓) ประสานงานกบัหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัเตรยีมแนวทางนโยบาย 

มาตรการ และแผนการบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิ

(๔) ประสานงานกบัหน่วยราชการในด้านการศกึษา วเิคราะห์ และวจิยัปัญหา
และอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ในการบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิ

(๕) ปฏิบตัิงานหรอืด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น ตามที่ กภช. มอบหมายเพื่อให้
การบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาตบิรรลุผลตามเป้าหมาย 

 

หมวด ๓ 

การด าเนินงานตามนโยบายและแผนการบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิ

   
 

ส่วนที ่๑ 

การจดัท านโยบาย แผนการบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิ

แผนงาน และโครงการ 

   
 

 

ขอ้ ๑๑  เมื่อคณะรฐัมนตรอีนุมตันิโยบายและแผนการบรหิารระบบการเตอืนภยั
พิบตัิแห่งชาติที่ กภช. เสนอแล้ว ให้ กภช. ก าหนดแนวทางด าเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนดงักล่าว และถา้จ าเป็นตอ้งจดัท าแผนงานหรอืโครงการ เพื่อปฏบิตัติาม
นโยบายและแผนการบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิให ้กภช. ก าหนดแนวทาง
การด าเนินงาน และก าหนดหน่วยราชการทีจ่ะใหร้บัผดิชอบงานดงักล่าวดว้ย 

 

ขอ้ ๑๒  ให้หน่วยราชการที่ กภช. ก าหนดตามขอ้ ๑๑ จดัเตรยีมแผนงานหรอื
โครงการส าหรับงานที่จะต้องปฏิบตัิ โดยประสานงานกับส านักงานเลขานุการ กภช. 
แผนงานหรือโครงการดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับ เป้าหมาย 
การด าเนินงานแต่ละขัน้ตอน ก าลงัคน วสัด ุอุปกรณ์ และทรพัยากรการบรหิาร ตลอดจน
วงเงนิรายจ่าย 

 
๘ ขอ้ ๑๐ แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการบรหิารระบบการเตอืน

ภยัพบิตัแิห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๖๙ 

เมื่อหน่วยราชการที่ เกี่ยวข้องจัดเตรียมแผนงานหรือโครงการขึ้นแล้ว  
ให้ส านักงานเลขานุการ กภช. รวบรวมและวิเคราะห์ แล้วเสนอ กภช. เพื่อน าเสนอ
คณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป 

 

ขอ้ ๑๓  เมื่อคณะรฐัมนตรพีจิารณาอนุมตัิแผนงานหรอืโครงการ ตามขอ้ ๑๒ 
วรรคสองแล้ว ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานหรือ
โครงการนัน้ โดยไม่ชกัชา้ 

ในกรณีที่ต้องใช้เงนิงบประมาณ เงนิกู้ หรอืความช่วยเหลือจากต่างประเทศ  
ให ้ปภ. กระทรวงมหาดไทย ขอท าความตกลงไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อพจิารณา
ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนด้านการเงินให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายทีก่ าหนดตามความเหมาะสม๙ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามแผนงานหรอืโครงการใดโดยเร่งด่วน 
กภช. อาจน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินงบประมาณ  
เพื่อด าเนินการตามแผนงานหรอืโครงการนัน้เป็นกรณีพเิศษได ้

 

ขอ้ ๑๔  ถา้หน่วยราชการแห่งใดที ่กภช. ก าหนดตามขอ้ ๑๑ เหน็ว่าไม่สามารถ
รบัผิดชอบงานที่จะให้ปฏิบัตินั ้นได้ หรือไม่เห็นด้วยกับ กภช. ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด 
ตามแผนงานหรอืโครงการที่จะรบัมาปฏิบัติ ให้หน่วยราชการดงักล่าวรายงานปัญหา  
และเสนอความเหน็ให ้กภช. ทราบเพื่อพจิารณาหาขอ้ยุต ิ

เมื่อ กภช. ได้พจิารณารายงานของหน่วยราชการตามวรรคหนึ่งแล้วมมีติเป็น
เช่นใดใหห้น่วยราชการปฏิบตัติามนัน้ ถ้าหน่วยราชการนัน้ไม่เหน็ดว้ยกบัมตขิอง กภช. 
ใหน้ าเสนอนายกรฐัมนตรวีนิิจฉยัชีข้าด 

 

ส่วนที ่๓ 

การควบคุมแผนงานหรอืโครงการ 

   
 

ขอ้ ๑๕  ใหห้น่วยราชการที่ กภช. ก าหนดใหร้บัผดิชอบแผนงานหรอืโครงการ
ตามขอ้ ๑๑ แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ต าแหน่งส าคญัที่จะมอบหมายให้ปฏิบตังิานตามแผนงาน
หรอืโครงการและผูป้ระสานงานตามแผนงานหรอืโครงการต่อส านักงานเลขานุการ กภช. 
เพื่อประสานงานระหว่างหน่วยปฏบิตั ิ

 

 
๙ ขอ้ ๑๓ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการบรหิารระบบ

การเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๗๐ 

ข้อ ๑๖  ให้หน่วยราชการที่รบัผิดชอบแผนงานหรือโครงการที่ได้รบัอนุมัต ิ
จากคณะรฐัมนตรตีามขอ้ ๑๓ จดัใหม้แีผนปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม ทบทวนค่าใชส้อย และค่าใช้
วสัดุอุปกรณ์ และทรัพยากรการบริหารเป็นประจ าตามควรแก่กรณี และท ารายงาน
ความก้าวหน้าของแผนงานหรอืโครงการเสนอ กภช. ตามรูปแบบและระยะเวลาที่ กภช. 
ก าหนด เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย 
และมคีุณภาพ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ  
ให้เจา้หน้าทีต่ าแหน่งส าคญัซึ่งไดร้บัมอบหมายให้ปฏบิตังิานตามแผนงานหรอืโครงการ
ตามขอ้ ๑๕ ประสานงานกบัส านักงานเลขานุการ กภช. เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

 

ส่วนที ่๓ 

การควบคุมแผนงานหรอืโครงการ 

   
 

ข้อ ๑๗  ให้หัวหน้าหน่วยราชการตามข้อ ๑๑ เป็นผู้รบัผิดชอบอ านวยการ 
ให้งานตามแผนงานหรอืโครงการที่ได้รบัมอบหมาย ด าเนินการไปด้วยความเรยีบร้อย
และสอดคลอ้งกบันโยบายและแผนการบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาติ พรอ้มทัง้ 
จัดให้มีระบบการควบคุม ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน ตามแผนงานหรือ
โครงการดงักล่าว 

 

ขอ้ ๑๘  ใหส้ านักงานเลขานุการ กภช. ตดิตามความก้าวหน้าของแผนงานหรอื
โครงการต่าง ๆ ในการบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิกบัใหพ้จิารณา วเิคราะห์
และประเมินผลความก้าวหน้าของงาน เสนอต่อ กภช. เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา 
ตามควรแก่กรณี 

 

หมวด ๔ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของหน่วยราชการ 
   

 

ขอ้ ๑๙  ให้หน่วยราชการตามข้อ ๑๑ มีหน้าที่จดัส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาให้
ส านักงานเลขานุการ กภช. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๗๑ 

ในกรณีที่  กภช. เชื่อว่าน่าจะเกิดเหตุภัยพิบัติและมีความจ าเป็นต้องให้
ผูเ้ชีย่วชาญหรอืเจา้หน้าที่ทางเทคนิคจากหน่วยราชการตามขอ้ ๑๑ มาร่วมปฏบิตังิานที่ 
ปภ. หน่วยราชการดงักล่าวมหีน้าทีต่อ้งใหค้วามร่วมมอื๑๐ 

 

หมวด ๕ 

การด าเนินงานอื่น ๆ เพื่อการบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิหง่ชาต ิ

   
 

ขอ้ ๒๐ ในกรณีที ่กภช. ไดม้มีตใิหด้ าเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกบัการประสานงาน 
การบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัิแห่งชาต ิใหห้น่วยราชการที่เกี่ยวขอ้งปฏบิตัิตามมติ
ของ กภช. 

หากหน่วยราชการใดมปัีญหาในการปฏบิตัติามมตขิอง กภช. ใหร้ายงาน กภช. 
เพื่ อพิจารณาหาข้อยุติต่อไป ถ้าหน่วยราชการนั ้นไม่เห็นด้วยกับมติของ กภช.  
ใหน้ าเสนอนายกรฐัมนตรวีนิิจฉยัชีข้าด 

 

ข้อ ๒๑๑๑  เพื่อประโยชน์ในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
นายกรัฐมนตรีอาจมีค าสัง่ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการอื่ น  หรือ
นายกรฐัมนตรอีาจมมีตใิหพ้นักงานหรอืลูกจา้งของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรฐัไป
ช่วยปฏิบตัิงานเป็นเจ้าหน้าที่ของ ปภ. ในงานด้านการบรหิารระบบการเตือนภัยพิบตัิ
แห่งชาติได้ มีก าหนดคราวละไม่เกินหกเดือน โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือ
ปฏบิตังิานตามปกต ิ

 

ข้อ ๒๒๑๒  เพื่อประโยชน์ในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบตัิแห่งชาติ ให้
สมัฤทธิผ์ลให้หน่วยราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการที่เกี่ยวขอ้งใหค้วามร่วมมือ
และสนับสนุนการปฏบิตังิานของ ปภ. และหน่วยราชการอื่นทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบนี้ 

 

 
๑๐ ขอ้ ๑๙ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการบรหิารระบบ

การเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑ ขอ้ ๒๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการบรหิารระบบการเตอืน

ภยัพบิตัแิห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒ ขอ้ ๒๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการบรหิารระบบการเตอืน

ภยัพบิตัแิห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๗๒ 

บทเฉพาะกาล 

   
 

ข้อ ๒๓  ให้ กภช. ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
เป็น กภช. ต่อไป จนกว่าจะมกีารแต่งตัง้ กภช. ตามระเบยีบนี้ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสบิวนั
นับแต่วนัทีร่ะเบยีบนี้ใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๒๔  การใดอยู่ระหว่างด าเนินการตามระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่
ระเบียบนี้ใช้บงัคบั การด าเนินการต่อไปส าหรบัการนัน้ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  แต่ถ้า 
ไม่สามารถปฏบิตัติามระเบยีบนี้ได ้ใหเ้ป็นไปตามที ่กภช. ก าหนด 

ข้อ  ๒ ๕   บ รรด าระ เบี ย บ  ป ระก าศ  ห รือ ค าสั ง่ที่ อ อกต าม ระ เบี ย บ 
ส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการบรหิารระบบการเตือนภัยพิบตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยงัคงใช้บังคบัได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
จนกว่าจะมรีะเบยีบ ประกาศ หรอืค าสัง่ตามระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ 

นายกรฐัมนตร ี

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สาธารณภยั 

 

  

 

 

๒๗๓ 

ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการบรหิารระบบการเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒๑๓ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 
  

 
๑๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนพเิศษ ๑๗๔ ง/หน้า ๑/๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ความมัน่คงภายใน 

 

  

 

 

๒๗๔ 

ค าอธิบาย 

 

(๖) การควบคมุสินค้าและโภคภณัฑ ์

 

ในชีวิตประจ าวัน ประชาชนจ าเป็นต้องบริโภคเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ  
ซึ่งหากสนิคา้ทีเ่ป็นเครื่องอุปโภคบรโิภค หรอืสนิคา้จ าเป็นอย่างอื่นขาดแคลนย่อมส่งผล
กระทบต่อชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งควบคุมปรมิาณของสนิคา้
ทีม่คีวามจ าเป็นไม่ให้เกิดการกกัตุน โดยรฐัมมีาตรการในการควบคุมด้วยวธิกีารต่าง ๆ 
ได้แก่ กรณีรฐับาลควบคุมโภคภัณฑ์หรือเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงสินค้าจ าเป็น 
อย่างอื่นเมื่อมคีวามจ าเป็นเพื่อสวสัดภิาพของประชาชน เพื่อเศรษฐกิจและความมัน่คง
ของประเทศ โดยการควบคุมปริมาณโภคภัณฑ์ที่จะมีไว้ในครอบครองและที่จะได้มา  
การวางระเบียบในการจ าหน่าย ซึ่งมีรายละเอียดก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุม 
โภคภณัฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ และการควบคุมสนิค้าโภคภณัฑ์จ าเป็นต้องมกีารส ารวจให้ทราบว่า 
บุคคลใดท าการกักตุนสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อบังคบัให้ผู้กักตุนขายสิ่งของแก่ประชาชน  
โดยจดัใหม้คีณะกรรมการส ารวจการกกัตุนโภคภณัฑ ์เพื่อด าเนินการส ารวจและบงัคบัใหข้าย 
ซึง่มรีายละเอยีดก าหนดไวต้ามพระราชบญัญตัสิ ารวจการกกัตุนโภคภณัฑ ์พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ส าหรบัสนิคา้ประเภทน ้ามนัเชื้อเพลงิ เป็นสนิคา้ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการคมนาคม
ขนส่ง จึงมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวการณ์ขาดแคลนน ้ ามันเชื้อเพลิง 
ที่น ามาใช้กบัภาวะขาดแคลนน ้ามันที่เกิดขึ้นแล้วโดยพระราชก าหนดแก้ไขและป้องกนั
ภาวการณ์ขาดแคลนน ้ามนัเชื้อเพลงิ พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งก าหนดให้นายกรฐัมนตรมีอี านาจ
ออกค าสัง่ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน ้ามันเชื้อเพลิงเกี่ยวกับ 
การผลิตพลงังานไฟฟ้า การผลิต การจ าหน่าย การครอบครอง การน าเขา้และส่งออก 
การใช ้รวมทัง้การปันส่วนน ้ามนัเชือ้เพลงิทุกชนิด 

ในเขตท้องถิ่นบางแห่ง สนิค้าบางชนิดเป็นสนิค้าที่มีความจ าเป็นต้องควบคุม 
มใิห้ตกไปอยู่กับบุคคลที่เป็นภัยต่อประเทศ เพื่อจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแทรกซึม 
บ่อนท าลายความมัน่คงและปลอดภัยของประเทศ เช่น สารเคมี อาวุธ ยานพาหนะ  
ซึ่งมีมาตรการก าหนดไว้ในพระราชก าหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔  
โดยการก าหนดทอ้งทีท่ีเ่ป็นเขตควบคุมทีจ่ะก าหนดชนิดหรอืประเภทของสนิคา้ทีค่วบคุม 
ซึง่จะมกีารควบคุมปรมิาณทีจ่ะครอบครอง ควบคุมการจ าหน่าย การเกบ็รกัษาและการขนยา้ย 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ควบคุมสนิคา้และโภคภณัฑ ์

 

  

 

 

๒๗๕ 

พระราชบญัญตั ิ

ควบคุมโภคภณัฑ ์

พ.ศ. ๒๔๙๕ 

   
 

ภูมพิลอดลุยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๓ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๙๕ 

เป็นปีที ่๗ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยการควบคุมโภคภณัฑ ์เพื่อสวสัดภิาพ
ของประชาชนตามความจ าเป็นแห่งสถานการณ์ 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร ดัง่ต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้เร ียกว่า “พระราชบญัญัติควบคุมโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. ๒๔๙๕” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถ ัดจากวนัประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป และจะใชใ้นทอ้งทีใ่ดใหป้ระกาศโดยพระราชกฤษฎกีา 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“โภคภณัฑ”์ หมายความว่า เครื่องอุปโภคบรโิภค และหมายความรวมตลอดถงึ

สิง่ทีร่ะบุไวใ้นกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตันิี้ 
“พนักงานเจา้หน้าที”่ หมายความว่า เจา้พนักงานซึ่งรฐัมนตรแีต่งตัง้เพื่อปฏบิตัิการ

ตามพระราชบญัญตันิี้ หรอืตามพระราชกฤษฎกีาออกตามความในพระราชบญัญตันิี้ 
“จ าหน่าย” หมายความรวมตลอดถึงการโอนสิทธิ หรือกรรมสิทธิ ์หรือโอน 

การครอบครองใหแ้ก่กนั ไม่ว่าในกรณีใด 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๖๙/ตอนที ่๑๒/หน้า ๑๘๔/๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๔๙๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ควบคุมสนิคา้และโภคภณัฑ ์

 

  

 

 

๒๗๖ 

มาตรา ๔  เมื่อมคีวามจ าเป็นโดยสถานการณ์เพื่อสวสัดภิาพของประชาชน หรอื
มีความจ าเป็นเกิดขึ้นเพื่อเศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศ ให้รัฐบาลมีอ านาจ
ควบคุมโภคภณัฑไ์ด ้

 

มาตรา ๕  การควบคุมตามความในมาตรา ๔ ใหก้ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
เพื่อการดงัต่อไปนี้ 

๑. จ ากดัปรมิาณโภคภณัฑซ์ึง่บุคคลจะมไีวใ้นครอบครองได ้

๒. จ านวนปรมิาณโภคภณัฑซ์ึง่บุคคลจะไดม้า 

๓. วางระเบยีบในการคา้ การจ าหน่าย การเกบ็รกัษา และการกระท าอย่างหนึ่ง
อย่างใดเกีย่วกบัโภคภณัฑ ์ตลอดจนการควบคุมรา้นคา้ทัง้ปวงซึง่จ าหน่ายโภคภณัฑ ์

๔. ก าหนดเวลา และสถานที ่และพฤตกิารณ์ในการจ าหน่ายโภคภณัฑ ์

๕. จ ากดัชนิด ปรมิาณ ประเภทแห่งโภคภณัฑซ์ึง่อนุญาตใหจ้ าหน่ายได ้

๖. หา้มการจ าหน่ายหรอืการใชโ้ภคภณัฑ ์

๗. ก าหนดวธิกีารปันส่วนโภคภณัฑ ์

๘. ก าหนดกิจการและก าหนดวิธีด าเนินการอื่นใดเพื่อบรรลุจุดประสงค์ดัง
บญัญตัไิวใ้นมาตรา ๔ 

 

มาตรา ๖  โภคภณัฑช์นิดใด ประเภทใด จะพงึควบคุม ใหร้ะบุโดยกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๗  พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัตินี้  หรือตาม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบญัญตันิี้ ต้องมบีตัรประจ าตวัตามทีก่ าหนด
ไวใ้นกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๘  เพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้และพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าตรวจในเคหสถาน หรือ
สถานที่ใด ๆ ในระหว่างอาทติย์ขึ้นถึงอาทติย์ตก เมื่อมเีหตุควรสงสยัว่าได้มกีารฝ่าฝืน
พระราชกฤษฎกีาออกตามความในพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๙  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
พระราชบญัญตัินี้ มคีวามผดิต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสบิปี หรอืปรบัไม่เกนิห้าหมื่นบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และในกรณีทีก่ระท าความผดิซ ้าใหร้ะวางโทษเป็นทวคีณู 

โภคภณัฑซ์ึง่เกีย่วเน่ืองกบัความผดิใหร้บิเสยี 
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๒๗๗ 

มาตรา ๑๐  ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ หรอืพระราชกฤษฎกีาออกตาม
ความในพระราชบญัญตันิี้ พนักงานเจา้หน้าทีผู่้ใดกระท าการใด ๆ อนัเป็นความผดิตาม
กฎหมายลกัษณะอาญา ภาค ๒ ส่วนที ่๒ หมวดที ่๒ ตัง้แต่มาตรา ๑๒๙ ถงึมาตรา ๑๔๖ 
ใหร้ะวางโทษเป็นทวคีณู 

 

มาตรา ๑๑  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยและรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
พาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงแต่งตัง้
พนักงานเจา้หน้าทีแ่ละก าหนดกจิการอื่นเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.  พบิูลสงคราม 

นายกรฐัมนตร ี
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๒๗๘ 

พระราชบญัญตั ิ

ส ารวจการกกัตุนโภคภณัฑ ์

พ.ศ. ๒๔๙๗ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๐ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๙๗ 

เป็นปีที ่๙ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยการส ารวจการกกัตุนโภคภณัฑ ์

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร ดัง่ต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญัติส ารวจการกกัตุนโภคภณัฑ ์
พ.ศ. ๒๔๙๗” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถ ัดจากวนัประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“โภคภณัฑ”์ หมายความว่า เครื่องอุปโภคบรโิภค และหมายความรวมตลอดถงึ

สิง่ทีร่ะบุไวใ้นกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตันิี้ 
“กักตุน” หมายความว่า มีโภคภัณฑ์ไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่จ าเป็น

ส าหรบัใชจ้่ายส่วนตวัและไม่น าออกจ าหน่ายตามวถิทีางการคา้ปกต ิ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ ์ 
และคณะกรรมการส่วนทอ้งที ่

“พนักงานเจา้หน้าที่” หมายความว่า บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตัง้ตามความ
ในพระราชบญัญตันิี้ 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๑/ตอนที ่๑๔/หน้า ๒๗๗/๒๓ กุมภาพนัธ ์๒๔๙๗ 
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๒๗๙ 

มาตรา ๔  ให้มีคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ขึ้นคณะหนึ่ ง 
ประกอบด้วยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และบุคคลอื่นอีกไม่น้อยกว่า
แปดคนซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ เป็นกรรมการ และให้มอี านาจหน้าที่ตามพระราชบญัญัตินี้
ทุกทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร 

 

มาตรา ๕  ใหม้คีณะกรรมการส ารวจการกกัตุนโภคภณัฑป์ระจ าท้องที ่เรยีกว่า 
“คณะกรรมการส่วนทอ้งที”่ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับท้องถิ่นที่ยกฐานะเป็นเทศบาลแล้ว คณะกรรมการส่วนท้องที่
ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจงัหวดัหรอืนายกเทศมนตรซีึ่งแล้วแต่รฐัมนตรจีะแต่งตัง้เป็น
ประธาน และบุคคลอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คน ซึ่งประธานแต่งตัง้ด้วยความเห็นชอบของ
รฐัมนตรเีป็นกรรมการ 

(๒) ส าหรับท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลภายในจังหวัดหนึ่ง ๆ 
คณะกรรมการส่วนทอ้งทีป่ระกอบดว้ย ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน และบุคคลอื่นอกี
ไม่ น้อยกว่าสี่คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตัง้ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตร ี
เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการส่วนท้องที่มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่ 
ของตน และใหป้ฏบิตัติามค าสัง่ของคณะกรรมการส ารวจการกกัตุนโภคภณัฑ ์

 

มาตรา ๖  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั ้งบุคคลใดหรือคณะบุคคลใด 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตัิการอนัอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการทัง้หมด
หรอืแต่บางส่วนในทอ้งทีใ่ดทอ้งทีห่นึ่งแทนคณะกรรมการได ้

 

มาตรา ๗  ใหก้รรมการและพนักงานเจา้หน้าทีเ่ป็นเจา้พนกังานตามความหมาย
ของกฎหมายลกัษณะอาญา 

 

มาตรา ๘  เมื่อเป็นการสมควรส ารวจการกกัตุนโภคภณัฑ์ในท้องที่ใด จะได้มี
พระราชกฤษฎกีาก าหนดใหท้อ้งทีน่ัน้เป็นเขตส ารวจการกกัตุนโภคภณัฑ ์

 

มาตรา ๙  ในเขตส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มหีนังสอืสอบถามบุคคลใด ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งใหช้ี้แจงขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัโภค
ภัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการประสงค์จะท าการส ารวจการกักตุน และสัง่ หรืออนุมัติให้
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๒๘๐ 

พนักงานเจ้าหน้าที่สัง่ให้บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าเกี่ยวกับการส ารวจ 
การกกัตุนโภคภณัฑไ์ด ้

(๒) ประกาศใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองโภคภณัฑ์ซึ่งคณะกรรมการประสงค์
จะท าการส ารวจการกักตุนมาแจ้งปรมิาณและสถานที่เก็บ และห้ามยกัย้ายโภคภัณฑ์
ดังกล่าวจากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์นัน้ เว้นแต่จะได้รับ
หนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการ ประกาศดงักล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจงัหวดั 
ที่ท าการเทศบาล และทีชุ่มนุมชนอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 

(๓) เข้าไป หรอืสัง่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่หรอืเคหสถานของ
บุคคลใด ซึง่คณะกรรมการประสงคจ์ะท าการส ารวจการกกัตุนเพื่อตรวจโภคภณัฑ์ ใบรบั
ในการขายหรอืแลกเปลีย่น รายการการคา้และเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เกีย่วกบัโภคภณัฑ์
ดงักล่าวได้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ในการนี้ให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองสถานที่หรือเคหสถานดังกล่าวให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการหรือ
พนักงานเจา้หน้าทีต่ามสมควร 

(๔) สัง่ หรอือนุมตัิให้พนักงานเจ้าหน้าที่สัง่ให้เจา้ของหรอืผู้ครอบครองโภคภณัฑ ์
ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้ม ีการกักตุน ขายโภคภัณฑ์ดงักล่าวให้แก่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดหรอืคณะกรรมการตามวธิกีาร ราคา และปรมิาณทีค่ณะกรรมการก าหนด หรอื
สัง่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ตามวิธีการ ราคา และปริมาณ 
ที่คณะกรรมการก าหนดในกรณีที่มกีารขดัขนืค าสัง่ของคณะกรรมการ กบัมีอ านาจก าหนด
ระยะเวลาและเงือ่นไขในการช าระเงนิและในการส่งมอบโภคภณัฑน์ัน้ 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ คณะกรรมการ 
มอี านาจสัง่ให้ปิดประกาศค าสัง่ตามความในวรรคก่อนนัน้ไว้ ณ สถานที่เก็บโภคภัณฑ ์
หรอืพาหนะที่ขนโภคภณัฑ์นัน้ เมื่อล่วงพน้เจด็สบิสองชัว่โมงนับแต่วนัปิดประกาศค าสัง่
แล้ว เจา้ของหรอืผู้ครอบครองโภคภณัฑ์ไม่จดัการตามค าสัง่ ให้คณะกรรมการมอี านาจ
ยดึและบงัคบัซื้อตามความในวรรคก่อนได ้

โภคภณัฑข์องราชการหรอืขององคก์ารรฐับาลไม่อยู่ในบงัคบัแห่งมาตรานี้ 
 

มาตรา ๑๐  ผู้ใดไม่ยอมชี้แจงขอ้เทจ็จรงิตามความในมาตรา ๙ (๑) หรอืฝ่าฝืน 
ค าสัง่หรอืประกาศของคณะกรรมการหรอืพนักงานเจา้หน้าทีต่ามความในมาตรา ๙ (๑) 
(๒) หรอื (๔) มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี 
หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า 
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๒๘๑ 

มาตรา ๑๑  ผู้ใดขดัขวางการกระท าของคณะกรรมการหรอืพนักงานเจ้าหน้าที ่
หรอืไม่ใหค้วามสะดวกตามความในมาตรา ๙ (๓) มคีวามผดิต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรอืจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า 

 

มาตรา ๑๒  ผู้ใดให้ถ้อยค าเท็จแก่คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามมาตรา ๙ (๑) หรือให้ถ้อยค าเท็จในการแจ้งปริมาณหรือสถานที่ เก็บโภคภัณฑ ์
ตามมาตรา ๙ (๒) มคีวามผดิต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืจ าคุกไม่เกนิสองปี 
หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า 

 

มาตรา ๑๓  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตัินี้ 
และใหม้อี านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.  พบิูลสงคราม 

นายกรฐัมนตร ี
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๒๘๒ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ปรากฏว่ามีพ่อค้า 
เป็นจ านวนมากไดถ้อืโอกาสกกัตุนโภคภณัฑ ์เพื่อประสงคจ์ะใหส้ิง่ของดงักล่าวขาดแคลน
ในท้องตลาด ราคาสิ่งของจะได้สูงขึ้น แล้วจึงจะน าของดังกล่าวออกขาย การกระท า 
ของพ่อค้าดงักล่าวนัน้ไม่เป็นธรรมแก่สงัคมจงึเป็นการสมควรที่จะใหม้กีารส ารวจการกกัตุน
เครื่องโภคภณัฑ์ และมกีารบงัคบัใหผู้ท้ีก่กัตุนสิง่ของดงักล่าวขายสิง่ของแก่ประชาชนได ้ 
ทัง้นี้ โดยจดัให้มคีณะกรรมการส ารวจการกกัตุนโภคภณัฑ์ขึ้น เพื่อด าเนินการส ารวจ 
การบงัคบัใหข้าย  ในการนี้จ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตั ิ
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๒๘๓ 

พระราชก าหนด 

ควบคุมสนิคา้ตามชายแดน 

พ.ศ. ๒๕๒๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

เป็นปีที ่๓๖ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่มีความจ าเป็นจะต้องควบคุมสินค้าตามชายแดนเพื่ อป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าอนักระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงของรฐัและความสงบเรยีบรอ้ย
ตามชายแดน 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชก าหนดขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชก าหนดนี้ เรียกว่า “พระราชก าหนดควบคุมสินค้าตาม
ชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่ว ันถัดจากวันประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่บัญญัติไว้แล้ว 
ในพระราชก าหนดนี้ หรือซึ่งขดัหรือแย้งกับบทแห่งพระราชก าหนดนี้ ให้ใช้พระราช
ก าหนดน้ีแทน 

 

มาตรา ๔  ในพระราชก าหนดน้ี 

“สนิคา้” หมายความว่า สิง่ของทีอ่าจใชใ้นการอุปโภคหรอืบรโิภค สารเคม ีอาวุธ 
ยานพาหนะ และสิง่ของอื่นใด 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๘/ตอนที ่๑๗๔/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๔ 
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๒๘๔ 

“เขตควบคุม” หมายความว่า เขตที่ร ัฐมนตรีประกาศเป็นเขตควบคุม
ตามพระราชก าหนดนี้ 

“จ าห น่ าย ” หมายความว่ า  ขาย  แลก เปลี่ ยน  ให้  โอนสิท ธิห รือ โอน 
การครอบครองใหแ้ก่บุคคลอื่น 

“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการควบคุมสนิคา้ในเขตควบคุม 

“พนักงานเจา้หน้าที”่ หมายความว่า ผูซ้ึ่งผูอ้ านวยการแต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิารตาม
พระราชก าหนดนี้ 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
 

มาตรา ๕  พระราชก าหนดนี้มิให้ใช้บังคับแก่สถาบันระหว่างประเทศหรือ
สถาบนัของต่างประเทศที่รฐัมนตรกี าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน่วยงาน
ของรฐั และรฐัวสิาหกจิ 

 

มาตรา ๖  เมื่อมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องควบคุมสนิคา้ตามชายแดนเพื่อประโยชน์
ในการป้องกันหรือปราบปรามการแทรกซึมบ่อนท าลาย ป้องกันหรือปราบปราม 
การกระท าอนักระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงของรฐัหรอืความสงบเรยีบรอ้ยตามชายแดน 
หรอืเพื่อมิให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอนัจะเป็นภัยต่อประเทศ รฐัมนตรโีดยความเห็นชอบ 
ของคณะรฐัมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ท้องที่หนึ่งท้องที่ใดตาม
ชายแดน หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดในน่านน ้าของประเทศไทยเป็นเขตควบคุมได ้

 

มาตรา ๗  เมื่อได้ประกาศเขตควบคุมตามมาตรา ๖ แล้ว ใหร้ฐัมนตรมีอี านาจ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดชนิดหรอืประเภทสนิคา้ใดเป็นสนิคา้ควบคุมในเขตควบคุมนัน้ 

(๒) แต่งตัง้นายทหารยศตัง้แต่พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป หรือ
ผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นผูอ้ านวยการ 

การก าหนดชนิดหรือประเภทสินค้าควบคุมตาม (๑) เมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

มาตรา ๘  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจก าหนดมาตรการโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการตามมาตรา ๙ ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดจ านวนหรอืปรมิาณสนิคา้ควบคุมซึง่บุคคลจะมไีวใ้นครอบครองหรอื
มไีวเ้พื่อใชห้รอืจ าหน่ายไดต้ามความจ าเป็น และจะก าหนดเงือ่นไขอย่างใดดว้ยกไ็ด ้
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๒๘๕ 

(๒) ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขในการจ าหน่าย การเกบ็รกัษา และ
การขนยา้ยสนิคา้ควบคุม 

(๓) ด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินค้าควบคุมเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการ 
ตามพระราชก าหนดนี้ 

การก าหนดตาม (๑) และ (๒) ใหท้ าเป็นประกาศปิดไว้ ณ ศาลากลางจงัหวดั 
ทีว่่าการอ าเภอ ทีท่ าการต าบล และทีบ่า้นผูใ้หญ่บา้น ซึง่เขตควบคุมอยู่ในทอ้งที ่

ประกาศนัน้ เมื่อไดป้ฏบิตัติามวรรคสองแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

มาตรา ๙  ในแต่ละจงัหวดัที่อยู่ในเขตควบคุม ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง
ประกอบดว้ยผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นประธานกรรมการ รองผูว้่าราชการจงัหวดั อยัการ
จงัหวดั ผู้ก ากับการต ารวจภูธร นายอ าเภอแห่งท้องที่ที่เกี่ยวข้อง พาณิชย์จงัหว ัด 
และผูบ้งัคบัหน่วยทหารซึ่งไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหร้บัผดิชอบ
ในการป้องกนัในพืน้ทีช่ายแดน เป็นกรรมการ 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ซึง่ผูว้่าราชการจงัหวดัมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

 

มาตรา ๑๐  ใหผู้อ้ านวยการมอี านาจแต่งตัง้นายทหารสญัญาบตัรซึ่งมยีศตัง้แต่
รอ้ยตร ีเรอืตร ีเรอือากาศตรขีึ้นไป หรอืข้าราชการต ารวจยศตัง้แต่ร้อยต ารวจตรขีึ้นไป 
หรอืขา้ราชการตัง้แต่ระดบั ๓ ขึน้ไป เป็นพนักงานเจา้หน้าทีต่ามความจ าเป็น 

 

มาตรา ๑๑  ในการปฏบิตัหิน้าที ่ผูอ้ านวยการและพนักงานเจา้หน้าที่ตอ้งแสดง
บตัรประจ าตวัต่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

บตัรประจ าตวั ใหเ้ป็นไปตามแบบทีร่ฐัมนตรกี าหนด 

 

มาตรา ๑๒  เมื่อไดม้กีารประกาศก าหนดจ านวนหรอืปรมิาณสนิคา้ควบคุมตาม
มาตรา ๘ (๑) แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใดมีสนิค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกินจ านวนหรอื
ปริมาณดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อ านวยการหรือผู้ซึ่ ง
ผูอ้ านวยการมอบหมาย 

บุคคลใดมีสินค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกินจ านวนหรือปริมาณที่ก าหนด 
ในวนัทีม่ปีระกาศตามมาตรา ๘ (๑) ตอ้งขออนุญาตต่อผูอ้ านวยการหรอืผูซ้ึง่ผูอ้ านวยการ
มอบหมายภายในระยะเวลาที่ผูอ้ านวยการก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจด็วนันับแต่วนัที่
ไดม้ปีระกาศดงักล่าว 
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๒๘๖ 

มาตรา ๑๓  หา้มมใิหบุ้คคลใดน าสนิคา้ควบคุมเขา้มาในหรอืส่งออกไปนอกเขต
ควบคุม เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อ านวยการหรือผู้ซึ่งผู้อ านวยการ
มอบหมาย 

 

มาตรา ๑๔  การขออนุญาตและการอนุญาตตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓  
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด และให้น า
มาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัแก่การประกาศในกรณีนี้โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๕  ในเขตควบคุมซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน ให้ผูอ้ านวยการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
ชัน้ผูใ้หญ่และพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และใหม้ี
อ านาจดงัต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปตรวจค้นในเคหะสถาน สถานที่หรอืยานพาหนะใด ๆ ได้ทุกเวลา  
เมื่อมเีหตุอนัควรสงสยัว่ามกีารกระท าความผดิตามพระราชก าหนดนี้ 

(๒) ตรวจคน้บุคคลใด ๆ เมื่อมเีหตุอนัควรสงสยัว่ากระท าความผดิตามพระราช
ก าหนดน้ี 

(๓) ตรวจคน้ยานพาหนะทีจ่ะเขา้มาในหรอืออกนอกเขตควบคุมไดทุ้กเวลาและ
สัง่เจ้าของหรอืผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุด จอด หรอืน ายานพาหนะไปยงัที่หนึ่งที่ใด 
เพื่อตรวจคน้และสัง่การตามทีเ่หน็สมควร 

(๔) สัง่บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค า หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่น 
เมื่อมเีหตุอนัควรเชื่อได้ว่า ถ้อยค า บัญช ีเอกสาร หรอืหลกัฐานดงักล่าวจะมปีระโยชน์ 
แก่การด าเนินการตามพระราชก าหนดนี้ 

(๕) ยึดหรืออายัดสินค้า เอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งของใด ๆ  
ทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิตามพระราชก าหนดนี้ 

(๖) จับ ควบคุม และสอบสวน หรือส่งผู้ต้องหาตามพระราชก าหนดนี้ไปยัง
พนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินการต่อไปกไ็ด ้

การสัง่เจา้ของหรอืผูค้วบคุมยานพาหนะใหห้ยุด จอด หรอืน ายานพาหนะไปยงั
ที่หนึ่งที่ใดตาม (๓) ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก หรือกฎหมาย
เกีย่วกบัการเดนิเรอื หรอืกฎหมายอื่นว่าดว้ยการนัน้ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๖  บรรดาคดทีีม่ขีอ้หาว่ากระท าความผดิต่อพระราชก าหนดนี้ เวน้แต่
ความผดิตามมาตรา ๒๒ ไม่ว่าจะมขีอ้หาว่ากระท าความผดิต่อกฎหมายอื่นดว้ยหรอืไม่กต็าม 
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๒๘๗ 

ใหผู้อ้ านวยการ พนักงานเจา้หน้าทีห่รอืพนักงานสอบสวน ควบคุมผูต้้องหาไวเ้พื่อท าการ
สอบสวนไดไ้ม่เกนิสามสบิวนันับแต่วนัทีผู่ต้อ้งหาถูกจบั 

ถ้าเกิดความจ าเป็นที่จะควบคุมผู้ต้องหาไว้เกินก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
เพื่อให้การสอบสวนเสร็จสิน้ ให้ผู้อ านวยการ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวน 
แล้วแต่กรณี ส่งตัวผู้ต้องหามาศาล และให้ผู้อ านวยการ พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงาน
สอบสวน หรอืพนักงานอยัการประจ าท้องที่ ที่อยู่ในเขตควบคุมนัน้ยื่นค าร้องต่อศาล 
ขอหมายขงัผูต้้องหานัน้ไว ้ในการนี้ใหศ้าลมอี านาจสัง่ขงัหลายครัง้ติด ๆ กนัได้ แต่ครัง้หนึ่ง
ตอ้งไม่เกนิสบิหา้วนัและรวมกนัทัง้หมดตอ้งไม่เกนิหกสบิวนั 

 

มาตรา ๑๗  ในกรณีทีผู่อ้ านวยการเป็นผูส่้งส านวนและมคีวามเหน็ควรสัง่ฟ้อง
ไปยงัพนักงานอยัการ การแยง้ค าสัง่ไม่ฟ้องของพนักงานอยัการตามประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความอาญา ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้ใช้อ านาจของอธิบดีกรมต ารวจหรอื
ผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๘  สิง่ของที่ยดึไว ้ถ้าไม่ปรากฏตวัเจา้ของหรอืผูค้รอบครองในขณะทีย่ดึ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศหาตัวเจ้าของภายในสิบห้าวันนับแต่วันยึด หากไม่มี
เจา้ของมาแสดงตวัขอรบัคนืภายในสามสบิวนันับแต่วนัประกาศ ใหต้กเป็นของแผ่นดนิ 

สิง่ของที่ยดึไว ้ถ้ามคี าสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องคด ีหรอืศาลไม่พพิากษาใหร้บิ และผู้เป็น
เจ้าของมไิด้ขอรบัคนืภายในสามสบิวนั นับแต่วนัมคี าสัง่เด็ดขาดไม่ฟ้องคด ีหรอืวนัที่
ค าพพิากษาถงึทีสุ่ด แลว้แต่กรณี ใหต้กเป็นของแผ่นดนิ 

สิ่งของที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ถ้าเป็นของเสียง่าย หรือถ้าเก็บ
รกัษาไว ้จะเป็นการเสีย่งความเสยีหาย หรอืจะเสยีค่าใชจ้่ายในการดแูลรกัษาเกนิสมควร 
ให้พนักงานเจา้หน้าที่ท าบญัชไีวแ้ล้วจดัการขายทอดตลาดหรอืจดัการโดยวธิอีื่นตามที่
เหน็สมควรกไ็ด ้เงนิทีไ่ดเ้มื่อหกัค่าใชจ้่ายในการด าเนินการแลว้ ใหย้ดึไวแ้ทนสิง่ของ 

 

มาตรา ๑๙  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดตามมาตรา ๘ หรอืเงือ่นไขที่
ผูอ้ านวยการก าหนดตามมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิ
หนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๒๐  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบั
ไม่เกนิสองหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
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๒๘๘ 

มาตรา ๒๑  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี หรอืปรบั
ไม่เกนิสามหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๒๒  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของผูอ้ านวยการ หรอืพนักงานเจา้หน้าที่
ผูใ้ชอ้ านาจตามมาตรา ๑๕ (๓) หรอื (๔) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอืปรบั
ไม่เกนิสามพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๒๒ ทว๒ิ  สนิคา้ควบคุมทีบุ่คคลใดมไีวใ้นครอบครอง หรอืมไีวเ้พื่อการใด 
รวมทัง้บรรดาเครื่องมือเครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ  
ที่บุคคลใดใช้อนัเป็นการไม่ปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนดตามมาตรา ๘ หรอืสนิค้าควบคุม 
ทีบุ่คคลใดมไีวใ้นครอบครองอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ หรอืน าเขา้มาในหรอืส่งออกไป
นอกเขตควบคุมอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ ใหร้บิเสยีทัง้สิน้ 

 

มาตรา ๒๓๓  ในกรณีทีผู่ก้ระท าความผดิเป็นนิตบิุคคล ถ้าการกระท าความผดิ
ของนิติบุคคลนัน้เกิดจากการสัง่การหรือการกระท าของกรรมการ หรอืผู้จดัการ หรือ
บุคคลใดซึ่งรบัผดิชอบในการด าเนินงานของนิตบิุคคลนัน้ หรอืในกรณีที่บุคคลดงักล่าว 
มหีน้าที่ต้องสัง่การหรอืกระท าการและละเว้นไม่สัง่การหรอืไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้ 
นิตบิุคคลนัน้กระท าความผดิ ผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิวส้ าหรบัความผดินัน้ ๆ ดว้ย 

 

มาตรา ๒๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมรกัษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป. ตณิสลูานนท ์

นายกรฐัมนตร ี

 
๒ มาตรา ๒๒ ทว ิเพิม่โดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิม่เตมิพระราชก าหนดควบคุมสนิค้าตาม

ชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๓ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๒๘๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบบันี้ คอื โดยที่มคีวามจ าเป็น
รบีด่วนในอนัทีจ่ะรกัษาความปลอดภยัของประเทศและความมัน่คงของรฐั รฐับาลจงึต้อง
ควบคุมสนิค้าบางชนิดหรอืบางประเภทในเขตท้องที่บางแห่งตามบริเวณชายแดน 
เพื่อมใิห้สินค้าเหล่านัน้ตกไปอยู่กับบุคคลที่เป็นภัยต่อประเทศเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
ในการด าเนินการแทรกซึมบ่อนท าลายความมัน่คงและความปลอดภัยของประเทศ ในการนี้
จ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรการเพื่อควบคุมสนิคา้เหล่านัน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชก าหนดนี้ 

 

พระราชบญัญัติแก้ไขเพิม่เติมพระราชก าหนดควบคุมสนิคา้ตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
พ.ศ. ๒๕๒๘๔ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีม่าตรการในการ
ควบคุมสนิคา้ตามชายแดนทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นพระราชก าหนดควบคุมสนิคา้ตามชายแดน 
พ.ศ. ๒๕๒๔ ยงัไม่สามารถป้องกนัหรอืปราบปรามการลกัลอบน าสนิคา้ควบคุมเขา้มาใน
หรอืส่งออกไปนอกเขตควบคุมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สมควรก าหนดใหม้โีทษรบิสนิคา้
ควบคุมที่บุคคลใดมีไว้ในครอบครอง มีไว้เพื่อการใด หรือน าเข้ามาในหรอืส่งออกไป 
นอกเขตควบคุม รวมทัง้บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจกัรกลใด ๆ ที่บุคคลใดใช้ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้การควบคุมสินค้า 
ตามชายแดนมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิในทางอาญา
ของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป  
 

 

 
๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที ่๑๒๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๕ กนัยายน ๒๕๒๘ 
๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๘ ก/หน้า ๑/๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 
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๒๙๐ 

พระราชก าหนด 

แกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลนน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

พ.ศ. ๒๕๑๖* 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

เป็นปีที ่๒๘ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 
 

โดยทีร่าคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกไดท้วสีงูขึน้เป็นล าดบั และน ้ามนัดบิทีจ่ะหาซื้อ
ไดม้ปีรมิาณลดน้อยลง ซึ่งจะมผีลให้ราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิภายในประเทศสูงตามไปดว้ย 
และจะก่อใหเ้กดิภาวะการขาดแคลนน ้ามนัเชื้อเพลงิขึน้ในประเทศไทย ฉะนัน้ เพื่อรกัษา
ไวซ้ึง่ความมัน่คงของประเทศและความผาสุกของประชาชน จ าเป็นตอ้งด าเนินการแก้ไข
และป้องกนัภาวการณ์ดงักล่าวใหท้นัต่อเหตุการณ์ ในการนี้นายกรฐัมนตรจี าตอ้งมอี านาจ
ในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ไดโ้ดยฉับพลนั ไม่จ าต้องใหก้ระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ 
แยกปฏบิตักิารตามกฎหมายทีม่อียู่ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร 
พุทธศักราช ๒๕๑๕  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้
ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชก าหนดนี้ เรียกว่า “พระราชก าหนดแก้ไขและป้องกัน
ภาวะการขาดแคลนน ้ามนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๑๖” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชก าหนดนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

 
* เฉพาะมาตราทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๐/ตอนที่ ๑๗๖/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๗ ธนัวาคม ๒๕๑๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ควบคุมสนิคา้และโภคภณัฑ ์

 

  

 

 

๒๙๑ 

มาตรา ๓  เพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขและป้องกนัการขาดแคลนน ้ามนัเชื้อเพลงิ 
นายกรฐัมนตรมีอี านาจออกค าสัง่เพื่อก าหนดมาตรการเกี่ยวกบัเรื่องต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การผลิต การจ าหน่าย การขนส่ง การมไีว้ในครอบครอง การส ารองและ
การส่งออกนอกราชอาณาจักรและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งน ้ามันเชื้อเพลิง 

ทุกชนิด 

(๒) การผลติหรอืการจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าหรอืพลงังานอื่น 

(๓) การใช้น ้ ามันเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้าหรือพลงังานอื่น หรือการด าเนิน
กจิการทีต่อ้งใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ พลงังานไฟฟ้าหรอืพลงังานอื่น เช่น 

(ก) ก าหนดวนัเวลาและเงือ่นไขการด าเนินกจิการโรงงาน 

(ข) ก าหนดวนัเวลาในการเปิดและปิดและเงื่อนไขในการด าเนินกิจการ 
ของโรงมหรสพ โรงภาพยนตร ์สถานบรกิาร ภตัตาคาร หรอืสถานบนัเทงิอื่น ๆ 

(ค) ก าหนดวันเวลาและเงื่อนไขในการใช้ยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็น
ยานพาหนะทีใ่ชใ้นกจิการสาธารณะหรอืยานพาหนะส่วนบุคคล 

(ง) การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอาคาร ในการโฆษณาและในสถานทีอ่ื่น ๆ 

(๔) การปันส่วนน ้ามนัเชือ้เพลงิทุกชนิด 

ในการปฏบิตักิารตามวรรคหนึ่ง ใหน้ายกรฐัมนตรมีอี านาจมอบหมายใหบุ้คคล
หนึ่งบุคคลใดหรอืคณะกรรมการซึ่งนายกรฐัมนตรแีต่งตัง้ขึ้นปฏิบตัิการแทนได้ โดยจะ
ก าหนดเงือ่นไขอย่างหนึ่งอย่างใดกไ็ด ้

ค าสัง่ของนายกรฐัมนตร ีหรอืผู ้ที ่นายกรฐัมนตรมีอบหมายซึ ่งได้สัง่การ 
ตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกบับุคคลทัว่ไป และค าสัง่มอบหมายของนายกรฐัมนตรี
ตามวรรคสอง ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๑๑  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชก าหนดน้ี 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

สญัญา  ธรรมศกัดิ ์ 
นายกรฐัมนตร ี
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๒๙๒ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบบันี้ คอื โดยที่ราคาน ้ามนัดบิ 
ในตลาดโลกไดท้วสีงูขึน้เป็นล าดบั และน ้ามนัดบิทีจ่ะหาซื้อไดม้ปีรมิาณลดน้อยลง ซึง่จะมี
ผลให้ราคาน ้ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศสูงตามไปด้วย และจะก่อให้เกิดภาวะการ 
ขาดแคลนน ้ามนัเชื้อเพลงิขึ้นในประเทศไทย ฉะนัน้ เพื่อรกัษาไวซ้ึ่งความมัน่คงของประเทศ
และความผาสุกของประชาชน จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ 
ดังกล่าวให้ทันต่อเหตุการณ์ ในการนี้นายกรัฐมนตรีจ าต้องมีอ านาจในการก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ได้โดยฉับพลนั ไม่จ าต้องให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ แยกปฏิบตัิการ
ตามกฎหมายทีม่อียู่  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชก าหนดนี้ขึน้ 

 

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิพระราชก าหนดแกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลนน ้ามนั
เชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๗๒ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
เป็นตน้ไป  
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่พระราชก าหนด
แก้ไขและป้องกนัภาวะการขาดแคลนน ้ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ มกี าหนดระยะเวลา 
ให้ใช้บงัคบัได้เพียงหนึ่งปี และจะสิ้นสุดลงในวนัที่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๑๗ แต่ภาวะการ 
ขาดแคลนน ้ามนัเชื้อเพลงิยงัไม่มแีนวโน้มทีจ่ะสิน้สุดลง สมควรขยายระยะเวลาการใช้บงัคบั
พระราชก าหนดดงักล่าวออกไปอกีหนึ่งปี  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

พระราชก าหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน ้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๑๘๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เป็นตน้ไป  
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชก าหนดฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระราชก าหนด
แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน ้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ มีก าหนดเวลา 
ใช้บงัคบัได้เพียงสองปี และจะสิ้นสุดลงในวนัที่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๑๘ แต่ภาวะการขาด
แคลนน ้ามนัเชื้อเพลงิยงัไม่มแีนวโน้มทีจ่ะสิน้สุดลง สมควรขยายระยะเวลาการใชบ้งัคบั

 
๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๑/ตอนที ่๒๒๑/หน้า ๕๒๗/๒๔ ธนัวาคม ๒๕๑๗ 
๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนที ่๒๖๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๓ ธนัวาคม ๒๕๑๘ 
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๒๙๓ 

ออกไปอีกหนึ่งปี แต่เนื่องจากขณะนี้ไม่อยู่ในระหว่างสมยัประชุมของรฐัสภา และเรื่องนี้
เป็นกรณีฉุกเฉินทีม่คีวามจ าเป็นรบีด่วนในอนัทีจ่ะรกัษาความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชก าหนดนี้ขึน้ 

 

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิพระราชก าหนดแกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลนน ้ามนั
เชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๑๖ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๙๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
เป็นตน้ไป  
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ก าหนดเวลา 
การใช้บังคับพระราชก าหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน ้ ามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิครัง้สุดทา้ยโดยพระราชก าหนดแกไ้ขและป้องกนัภาวะการ
ขาดแคลนน ้ามนัเชื้อเพลิง (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ จะสิ้นสุดลงในวนัที่ ๒๖ ธนัวาคม 
๒๕๑๙ แต่เน่ืองจากขณะนี้ภาวะการขาดแคลนน ้ามนัเชือ้เพลงิในราชอาณาจกัรยงัคงมอียู่ 
สมควรขยายเวลาการใชบ้งัคบัพระราชก าหนดดงักล่าวต่อไปอกีระยะหนึ่ง  จงึจ าเป็นตอ้ง
ตราพระราชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิพระราชก าหนดแกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลนน ้ามนั
เชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๑๖ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๐๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชบญัญตันิี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 
เป็นตน้ไป  
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจากพระราชก าหนด
แก้ไขและป้องกนัภาวะการขาดแคลนน ้ามนัเชื้อเพลงิ พ.ศ. ๒๕๑๖ ก าหนดเวลาการใชบ้งัคบั
ไว้เพียงหนึ่งปี ซึ่งต่อมาได้มีการขยายเวลาการใช้บังคับรวม ๓ ครัง้ ๆ ละหนึ่งปี บัดนี้
ก าหนดเวลาการใช้บงัคบักฎหมายดงักล่าวจะสิ้นสุดลงในวนัที่ ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐  
แต่โดยทีภ่าวะการขาดแคลนน ้ามนัเชือ้เพลงิยงัคงมอียู่และมคีวามจ าเป็นตอ้งใชก้ฎหมายนี้ต่อไป
อีกโดยไม่อาจก าหนดระยะเวลาไว้ได้ ดงันัน้เพื่อให้สามารถใช้บังคบักฎหมายนี้ได้ต่อไป 
โดยไม่มีก าหนดเวลาเช่นเดียวกับกฎหมายอื่นทัว่ ๆ ไป สมควรยกเลิกมาตรา ๑๐  
แห่งพระราชก าหนดดงักล่าว  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 
๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๓/ตอนที ่๑๕๖/ฉบบัพเิศษ หน้า ๔๙/๒๔ ธนัวาคม ๒๕๑๙ 
๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนที ่๑๓๓/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๖ ธนัวาคม ๒๕๒๐ 


