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ข้อกําหนด
ออกตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามที่ได้ประกาศให้เขตพื้นทีเ่ ขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบหมายให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการนั้น
เพื่ อให้ สามารถป้ องกั น ควบคุ ม และแก้ ไขเหตุ การณ์ ในพื้ นที่ ปรากฏเหตุ การณ์ อั นกระทบต่ อ
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๑ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกข้อกําหนด ดังนี้
๑. ให้ เจ้ าหน้าที่ ข องรั ฐที่ เกี่ ย วข้องปฏิ บั ติ การหรื องดเว้ น การปฏิ บั ติ การอย่ างหนึ่งอย่ างใด
เพื่ อช่ ว ยเหลื อหรื อสนั บสนุ น การดํ า เนิ น การในอํ านาจหน้ าที่ ข องกองอํ านวยการรั กษาความมั่ น คง
ภายในราชอาณาจักร และพนักงานเจ้าหน้าที่ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ทั้งนี้ ตามที่ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการมีคําสั่ง
หรื อเป็ น การปฏิ บั ติ ต ามแผนการดํ าเนิ น การ เพื่ อ ป้ องกั น ปราบปราม ระงั บ ยั บยั้ ง และแก้ ไ ข
หรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร
๒. ห้ ามบุ คคลใดเข้ าหรื อต้ องออกจากบริ เวณพื้ น ที่ อาคาร หรื อสถานที่ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ข องกองอํ านวยการรั กษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั กร และภายในระยะเวลา
การปฏิบัติหน้าที่ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามที่ผู้อํานวยการ
รักษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจั กร ผู้อํ านวยการศู นย์ อํ านวยการ หรือผู้ ที่ได้ รั บมอบหมายจาก
ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ ประกาศกําหนด
เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลที่มีประกาศของบุคคลดังกล่าว
ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้น
๓. ห้ามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน
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๔. ห้ามการใช้เส้ นทางคมนาคมหรือการใช้ย านพาหนะ หรือต้องปฏิบั ติตามเงื่อนไขการใช้
เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ ทั้งนี้ ตามที่ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
หรือผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการประกาศกําหนด
๕. ให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตามชนิ ด ประเภท ลั กษณะการใช้ หรื อภายในเขตบริ เวณพื้ น ที่ ที่ ผู้ อํ า นวยการรั กษาความมั่ น คง
ภายในราชอาณาจักร ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจั ก ร หรื อผู้ อํ า นวยการศู น ย์ อํ า นวยการประกาศกํ าหนด เพื่ อ ป้ องกั น อั น ตรายที่
จะเกิดแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน
ในการนี้ ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ หรือ
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ อํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร หรื อ ผู้ อํ า นวยการ
ศูนย์อํานวยการ จะกําหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกําหนด หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของ
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ตามที่ เห็น สมควร เพื่ อมิ ให้ มี การปฏิ บั ติที่ ก่ อให้เกิ ด ความเดือดร้ อนแก่ ประชาชน
เกินสมควรแก่เหตุได้
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

