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คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๙๘/๒๕๕๒
เรื่อง การจัดตั้งกองอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน
ตามที่ ไ ด มี ป ระกาศสถานการณ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามร า ยแรงในเขตท อ งที่ ก รุ ง เทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางพลี อําเภอพระประแดง อําเภอบางบอ อําเภอบางเสาธง
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ อํ า เภอธั ญ ญบุ รี อํ า เภอลาดหลุ ม แก ว อํ า เภอสามโคก อํ า เภอลํ า ลู ก กา
อํ า เภอคลองหลวง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี อํ า เภอพุ ท ธมณฑล จั ง หวั ด นครปฐม และอํ า เภอวั ง น อ ย
อํ า เภอบางประอิ น อํ า เภอบางไทร อํ า เภอลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เมื่ อ วั น ที่
๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ แลว นั้น
เพื่ อ ใหการดําเนิ น การแกไขสถานการณ ฉุ กเฉิ น เปน ไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ วรรคสาม วรรคหา วรรคหก มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๕
แห งพระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ ฉุ กเฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยความเห็ น ชอบ
ของคณะรัฐ มนตรี นายกรั ฐมนตรีจึ งมี คําสั่งจัดตั้งกองอํานวยการแก ไขสถานการณฉุ กเฉิน (กอฉ.)
โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ของผูปฏิบัติงาน ดังนี้
ขอ ๑ ใหกองอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (กอฉ.) เปนหนวยงานพิเศษตามมาตรา ๗
วรรคหา แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีผูปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี้
๑.๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปนที่ปรึกษา
๑.๒ ผูบัญชาการทหารสูงสุด
เปนผูอํานวยการ
๑.๓ ผูบัญชาการทหารบก
๑.๔ ผูบัญชาการทหารเรือ
๑.๕ ผูบัญชาการทหารอากาศ
๑.๖ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๑.๗ ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
๑.๘ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๙ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
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๑.๑๐ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑.๑๑ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
๑.๑๒ เสนาธิการทหาร
๑.๑๓ เสนาธิการทหารบก
๑.๑๔ เสนาธิการทหารเรือ
๑.๑๕ เสนาธิการทหารอากาศ
๑.๑๖ ข าราชการทหาร ข าราชการตํ ารวจ และข าราชการพลเรื อ นที่ ได รั บคํ าสั่ ง
จากผูอํานวยการใหปฏิบัติหนาที่ใน กอฉ.
ขอ ๒ ใหผู ปฏิบั ติงานในกองอํานวยการแกไขสถานการณ ฉุกเฉิน (กอฉ.) เปน พนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๓ ใหกองอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (กอฉ.) มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๓.๑ ปฏิ บัติ หนาที่ตามพระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณฉุ กเฉิ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎหมายที่โอนมาเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี หรือกฎหมายที่นายกรัฐมนตรี
รักษาการ และประกาศของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้เทาที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหสถานการณฉุกเฉินยุติลง
๓.๒ จัดโครงสรางขององคกรใหเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ และจัดใหมีหนวยงาน
หรือศูนยปฏิบัติการ เพื่อเปนองคกรปฏิบัติการไดตามที่เห็นสมควร
๓.๓ ดําเนินการดานการขาวและตอตานขาวกรองที่เกี่ยวกับสถานการณ การกอความ
ไมสงบและที่เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
๓.๔ ดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารที่ถูกตองตรงตามความเปนจริง
เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาล ประชาชน และกลุมผูกอความไมสงบ รวมทั้งปฏิบัติการ
จิตวิทยาที่เกี่ยวของ
๓.๕ จัดกําลังพลเรือน ตํารวจ และทหาร ดําเนินการตามแผนรักษา ความปลอดภัย
บุคคลสําคัญและสถานที่สําคัญตาง ๆ รวมทั้งประสานใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ซึ่งเปนเจาของสถานที่นั้น ๆ ดําเนินการปองกันตนเองตามความสามารถเปนอันดับแรก
๓.๖ จัดชุดปฏิบัติการจากตํารวจ ทหารและฝายพลเรือนเขาระงับการกอความไมสงบ
และชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่เกี่ยวกับสถานการณฉุกเฉิน
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๓.๗ มอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ สนับสนุนกําลังพล
งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เพื่อดําเนินการแกไขสถานการณฉุกเฉิน
๓.๘ เรียกใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวของ เขารวมประชุม ชี้แจง ใหขอมูลขาวสาร จัดสงเอกสาร หรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
๓.๙ แตงตั้งคณะที่ปรึกษาหรือเจาหนาที่เพื่อดําเนินการแกไขสถานการณฉุกเฉินได
ตามความจําเปน
๓.๑๐ ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๔ ให พนั กงานเจ าหน าที่ มี อํ านาจเช น เดี ยวกั บพนั กงานฝ ายปกครองหรื อตํ ารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา เวน แตการใช อํานาจสอบสวนตองเป นพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งเปนขาราชการฝายพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๓ เจาหนาที่ฝายทหารซึ่งมียศตั้งแตรอยตรี
เรือตรี และเรืออากาศตรี หรือเจาหนาที่ฝายตํารวจซึ่งมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

