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ข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๑๘
แห่งพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
ตำมที่ ไ ด้มีป ระกำศพื้ น ที่ป รำกฏเหตุก ำรณ์ อั นกระทบต่อควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลำน จังหวัดปัตตำนี อำเภอจะนะ อำเภอนำทวี อำเภอเทพำ และอำเภอสะบ้ำย้อย
จังหวัดสงขลำ อำเภอเบตง จังหวัดยะลำ และอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุคิริน และอำเภอศรีสำคร
จังหวัดนรำธิวำส ระหว่ำงวันที่ ๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
และมอบหมำยให้กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกำร นั้น
เพื่อให้สำมำรถป้องกัน ควบคุม และแก้ไขเหตุกำรณ์ในพื้นที่ปรำกฏเหตุกำรณ์อันกระทบต่อ
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพ อำศัยอำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
ผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่น คงภำยในรำชอำณำจักร โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกข้อกำหนด ดังนี้
๑. ให้ เจ้ำหน้ ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติกำรหรืองดเว้นกำรปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกำรดำเนินกำรในอำนำจหน้ำที่ของกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ทั้งนี้
ตำมที่ผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ผู้อำนวยกำรศูนย์อำนวยกำร หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรหรือผู้อำนวยกำรศูนย์อำนวยกำร
มีคำสั่ง หรือเป็นกำรปฏิบัติตำมแผนกำรดำเนินกำร เพื่อป้องกัน ปรำบปรำม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไข
หรือบรรเทำเหตุกำรณ์ที่กระทบต่อควำมมั่นคงในรำชอำณำจักร
๒. ห้ำมบุคคลใดเข้ำหรือให้บุคคลใดต้องออกจำกบริเวณพื้นที่ อำคำร หรือสถำนที่ที่เกีย่ วข้อง
กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร และภำยในระยะเวลำ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ทั้งนี้ ตำมที่ผู้อำนวยกำร
รักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ผู้อำนวยกำรศูนย์อำนวยกำร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรหรือผู้อำนวยกำรศูนย์อำนวยกำรประกำศกำหนด
เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือเป็นบุคคลที่มีประกำศของบุคคลดังกล่ำว
ว่ำเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้น
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๓. ห้ ำ มบุ ค คลใดออกนอกเคหสถำนในเวลำที่ ก ำหนด ทั้ ง นี้ ตำมที่ ผู้ อ ำนวยกำรรั ก ษำ
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ผู้อำนวยกำรศูนย์อำนวยกำร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อำนวยกำร
รั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก รหรือ ผู้ อ ำนวยกำรศูน ย์ อ ำนวยกำรประกำศก ำหนด เว้ น แต่
เป็ น บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตจำกพนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ หรื อ เป็ น บุ ค คลที่ มี ป ระกำศของบุ ค คลดั ง กล่ ำ ว
ว่ำเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้น
๔. ห้ำมนำอำวุธออกนอกเคหสถำน
๕. ห้ำมกำรใช้เส้นทำงคมนำคมหรือกำรใช้ยำนพำหนะ หรือต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรใช้
เส้นทำงคมนำคมหรือกำรใช้ยำนพำหนะ ทั้งนี้ ตำมที่ผู้อำนวยกำรรักษำควำมมัน่ คงภำยในรำชอำณำจักร
ผู้ อ ำนวยกำรศู น ย์ อ ำนวยกำร หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยจำกผู้ อ ำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยใน
รำชอำณำจักรหรือผู้อำนวยกำรศูนย์อำนวยกำรประกำศกำหนด
๖. ให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ตำมชนิด ประเภท ลักษณะกำรใช้ หรือภำยในเขตบริเวณพื้นที่ที่ผู้อำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ผู้อำนวยกำรศูนย์อำนวยกำร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อำนวยกำร
รักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรหรือผู้อำนวยกำรศูนย์อำนวยกำรประกำศกำหนด เพื่อป้องกัน
อันตรำยที่จะเกิดแก่ชีวิต ร่ำงกำย หรือทรัพย์สินของประชำชน
ในกำรนี้ ผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ผู้อำนวยกำรศูนย์อำนวยกำร
หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บมอบหมำยจำกผู้ อ ำนวยกำรรั กษำควำมมั่ นคงภำยในรำชอำณำจั กรหรื อ ผู้ อำนวยกำร
ศู น ย์ อ ำนวยกำรจะก ำหนดเงื่ อ นเวลำในกำรปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนด หรื อ เงื่ อ นไขในกำรปฏิ บั ติ ง ำน
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมที่เห็นสมควร เพื่อมิให้มีกำรปฏิบัติที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ประชำชน
เกินสมควรแก่เหตุได้
เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน ปรำบปรำม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไข
หรือบรรเทำเหตุกำรณ์ที่กระทบต่อควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ให้บรรดำประกำศ หรือคำสั่งใด
ที่ผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ผู้อำนวยกำรศูนย์อำนวยกำร หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรหรือผู้อำนวยกำรศูนย์อำนวยกำร
กำหนดขึ้นตำมข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่ำจะมีกำรกำหนดเป็นอย่ำงอื่น
(๑) ข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่
อ ำเภอแม่ล ำน จั ง หวั ด ปัต ตำนี อ ำเภอจะนะ อ ำเภอนำทวี อ ำเภอเทพำ และอ ำเภอสะบ้ำย้อย
จังหวัดสงขลำ อำเภอเบตง จังหวัดยะลำ และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส
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(๒) ข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวัน ที่ ๑๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่
อำเภอสุคิริน จังหวัดนรำธิวำส
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่ำงวันที่ ๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน
พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกำศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

