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คําสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ พิเศษ ๑/๒๕๕๗
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ
ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามร้ า ยแรงในเขตท้ อ งที่ ก รุ ง เทพมหานคร
จังหวัด นนทบุ รี อํา เภอลาดหลุม แก้ว จังหวัด ปทุมธานี และอํ าเภอบางพลี จังหวัด สมุท รปราการ
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การแก้ ไ ขสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น เป็ น ไปอย่ างเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ วรรคสาม วรรคห้า และวรรคหก มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑
และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรี
จึงมีมติให้จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.) โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ ศู น ย์ รั ก ษาความสงบ (ศรส.) เป็ น หน่ ว ยงานพิ เ ศษตามมาตรา ๗ วรรคห้ า
แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีผู้ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ผู้อํานวยการ
๑.๒ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
รองผู้อํานวยการ
๑.๓ ปลัดกระทรวงกลาโหม
รองผู้อํานวยการ
๑.๔ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด
กรรมการ
กรรมการ
๑.๕ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก
๑.๖ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ
กรรมการ
๑.๗ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ
กรรมการ
๑.๘ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรรมการ
๑.๙ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
๑.๑๐ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ
๑.๑๑ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
๑.๑๒ ปลัดกระทรวงคมนาคม
กรรมการ
๑.๑๓ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
และการสื่อสาร
๑.๑๔ ปลัดกระทรวงพลังงาน
กรรมการ
๑.๑๕ อัยการสูงสุด
กรรมการ
๑.๑๖ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
๑.๑๗ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
กรรมการ
และปราบปรามการฟอกเงิน
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ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ
กรรมการ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรรมการ
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรรมการ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
กรรมการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนเลขาธิการกองอํานวยการรักษา
กรรมการและผู้ ช่ว ยเลขานุ การ
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑.๓๐ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ และข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็น ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตท้องที่ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ข้อ ๒ ให้ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัว หน้า
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ข้อ ๓ ให้ศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.) มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๓.๑ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามพระราชกํ าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎหมายที่โอนมาเป็นอํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี หรือกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีรักษาการ
และประกาศของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เท่าที่จําเป็นในการปฏิบัติงานให้สถานการณ์ฉุกเฉินยุติลง
๓.๒ จัดโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ และจัดให้มีหน่วยงาน
หรือศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อเป็นองค์กรปฏิบัติการได้ตามที่เห็นสมควร
๓.๓ ดําเนินการด้านการข่าวและต่อต้านข่าวกรองที่เกี่ยวกับสถานการณ์การก่อความไม่สงบ
และที่ เ ป็ น ภั ย ต่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ หรื อ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข
๓.๔ ดําเนิ น การประชาสัมพัน ธ์เผยแพร่ข้อ มูลข่า วสารที่ถู กต้อ งตามความเป็ นจริ ง
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาล ประชาชน และกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ รวมทั้งปฏิบัติการ
จิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
๓.๕ จัดกําลังตํารวจ ทหาร และพลเรือนดําเนินการตามแผนรักษาความปลอดภัย
บุคคลสําคัญและสถานที่สําคัญต่าง ๆ รวมทั้งประสานให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่นั้น ๆ ดําเนินการป้องกันตนเองตามความสามารถเป็นอันดับแรก
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๓.๖ จัด ชุด ปฏิบัติการจากตํารวจ ทหาร และฝ่ายพลเรือนเข้าระงับการก่อความ
ไม่สงบและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
๓.๗ มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกําลังพล
งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อดําเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
๓.๘ เรีย กให้ส่ว นราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ชี้แจง ให้ข้อมูลข่าวสาร จัดส่งเอกสาร หรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
๓.๙ แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้
ตามความจําเป็น
๓.๑๐ ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๔ ให้ พ นั กงานเจ้ า หน้า ที่ มี อํา นาจเช่ น เดีย วกั บพนั ก งานฝ่ า ยปกครองหรือ ตํ า รวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เว้นแต่การใช้อํานาจสอบสวนต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น
ข้าราชการฝ่ายพลเรือนซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี
และเรืออากาศตรี หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายตํารวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตํารวจตรีขึ้นไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

