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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗
เรื่อง การควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ
ตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพื้นที่ต่าง ๆ
ของประเทศในหลายพื้นที่ เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม นั้น
เพื่ อ ให้ ส ถานการณ์ ดั ง กล่ า วกลั บ เข้ า สู่ ส ภาวะปกติ โ ดยเร็ ว ประชาชนในชาติ เ กิ ด ความรั ก
ความสามัคคีเช่นเดียวกับห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกพวก ทุกฝ่าย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย
กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
จึงมีความจําเป็นต้องเข้าควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๖๓๐ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบ ดําเนินวิถีชีวิต และประกอบอาชีพต่อไปตามปกติ
ให้ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการดังที่เคยปฏิบัติ
สําหรับข้าราชการ ทหาร ตํารวจ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีอาวุธเพื่อใช้
ในราชการของหน่ ว ย ห้ า มเคลื่ อ นย้ า ยกํ า ลั ง และอาวุ ธ โดยเด็ ด ขาด เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ คํ า สั่ ง จาก
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่เพียงผู้เดียว
สํ า หรั บ คณะทู ต านุ ทู ต สถานกงสุ ล องค์ ก รระหว่ า งประเทศ รวมทั้ ง ชาวต่ า งประเทศ
ที่พํานักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะได้ให้ความคุ้มครอง และขอยืนยันว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ
ยังเป็นไปตามปกติ ตามที่รัฐบาลชุดเดิมได้ดําเนินการไว้

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะยึดมั่นในความจงรักภักดี และจะปกป้อง เทิดทูน ดํารงรักษาไว้
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย และทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้บัญชาการทหารบก/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
ผู้บัญชาการทหารเรือ/รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
ผู้บัญชาการทหารอากาศ/รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ/รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๘๔ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗
เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เพื่อความสงบเรียบร้อยในการปกครองประเทศ จึงให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบั บที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวั นที่ ๒๒ เดื อนพฤษภาคม พุ ทธศั กราช ๒๕๕๗ เรื่ อง การสิ้ นสุ ดชั่ วคราว
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ใช้ข้อความตามประกาศฉบับนี้
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด ๒
๒. คณะรัฐมนตรีรักษาการ สิ้นสุดลง
๓. วุฒิสภา ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู่ ณ วันที่ประกาศฉบับนี้
มีผลบังคับใช้
๔. ศาลทั้งหลาย คงมีอํานาจดําเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย
และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๕. องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๘๙ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗
เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป
เพื่อให้องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ธรรม คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ จึ ง ประกาศให้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ มีผลบังคับใช้ต่อไป
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
๕. พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี อ าญาของผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
ทั้งนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๘๒ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศ
แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ด้วย พลเอก ประยุท ธ์ จัน ทร์โอชา ได้นํ าความกราบบังคมทูลว่า เนื่องจากสถานการณ์
ความรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มขยายตัว
จนอาจนํ า ไปสู่ ก ารเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ร้ า ยแรงหรื อ เหตุ จ ลาจล ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงของชาติ แ ละ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะ
ปรกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทาง
การเมืองและอื่น ๆ อันจะก่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย คณะทหาร และตํารวจ ซึ่งมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า ได้เข้าควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๒
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่ประเทศชาติและความสมานฉันท์ของประชาชน จึงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่ ง ตั้ง พลเอก ประยุ ทธ์ จัน ทร์ โอชา เป็น หัว หน้ าคณะรัก ษา
ความสงบแห่งชาติ บริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม พุท ธศัก ราช ๒๕๕๗ เป็น ปีที่ ๖๙
ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้บญ
ั ชาการทหารบก

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๘๔ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๗
เรื่อง ให้อํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี เป็นอํานาจหน้าที่ของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยที่มีกฎหมายบางฉบับ ได้บัญญัติไว้ถึงอํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในอันที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายไว้ และเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ให้บรรดาอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า
เป็นอํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ให้เป็น อํานาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือผู้ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๘๗ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๗
เรื่อง ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้าควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
แล้วนั้น
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ จึงกําหนดให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวง
เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๓๘/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
พุท ธศั กราช ๒๕๕๗ เรื่ อง การจั ดส่ วนงาน การกํ าหนดอํา นาจหน้า ที่ และความรับ ผิด ชอบของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แล้วนั้น
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศฉบับดังกล่าว เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้
๑. องค์ประกอบคณะที่ปรึกษา
๑.๑ พลเอก จิระเดช
โมกขะสมิต เป็น ประธานคณะที่ปรึกษาฯ
๑.๒ พลเอก สุรศักดิ์
กาญจนรัตน์ เป็น รองประธานคณะที่ปรึกษาฯ
๑.๓ พลเอก วิชิต
ศรีประเสริฐ เป็น เลขานุการคณะที่ปรึกษาฯ
๑.๔ คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายความมั่นคง ประกอบด้วย
๑.๔.๑ พลเอก วรพงษ์
สง่าเนตร
๑.๔.๒ พลเรือเอก อมรเทพ
ณ บางช้าง
๑.๔.๓ พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
๑.๔.๔ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
๑.๔.๕ พลเอก ศิริชัย
ดิษฐกุล
ชื่นตระกูล
๑.๔.๖ พลเอก สกล
๑.๕ คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
๑.๕.๑ พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์
๑.๕.๒ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
๑.๕.๓ พลอากาศเอก พลเทพ โหมดสุวรรณ
๑.๕.๔ พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์
๑.๕.๕ พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
๑.๕.๖ พลโท พรจักร
มนูธรรม
๑.๖ คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ประกอบด้วย
๑.๖.๑ พลเรือเอก จักรชัย
ภู่เจริญยศ ร.น.
๑.๖.๒ พลเรือเอก ไกรสร
จันทร์สุวานิชย์ ร.น.
๑.๖.๓ พลเรือเอก ธนะรัตน์
อุบล ร.น.
ณ บางช้าง ร.น.
๑.๖.๔ พลเรือเอก ณรงค์พล

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

ประกอบด้วย

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑.๖.๕ พลเรือเอก ณะ
อารีนิจ ร.น.
๑.๖.๖ พลเอก ประตินันต์
สายหัสดี
๑.๗ คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๑.๗.๑ พลเอก ณัทกร
เกิดสุขผล
๑.๗.๒ พลเอก วิชิต
ศรีประเสริฐ
๑.๘ คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง ฝ่ายกิจการพิเศษ ประกอบด้วย
๑.๘.๑ พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
๑.๘.๒ พลตํารวจเอก เอก
อังสนานนท์
๑.๘.๓ พลตํารวจเอก พีระ
พุ่มพิเชฏฐ์
๑.๘.๔ พลตํารวจเอก สันติ
เพ็ญสูตร
๑.๘.๕ พลตํารวจโท อํานาจ
อันอาตม์งาม
ตัณฑโกศล
๑.๘.๖ พลโท ชานุกร
๑.๙ คณะที่ ป รึ ก ษาและประสานงานด้ า นความมั่ น คง กํ า กั บ ดู แ ลส่ ว นงานขึ้ น ตรง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบด้วย
๑.๙.๑ พลเอก อุทิศ
สุนทร
๑.๙.๒ พลเอก จีระศักดิ์
ชมประสพ
๒. หน้าที่รับผิดชอบของคณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ มีดังนี้
๒.๑ ให้ประธานคณะที่ปรึกษาฯ, รองประธานคณะที่ปรึกษาฯ และเลขานุการคณะที่ปรึกษาฯ
รับผิดชอบ กํากับดูแล การดําเนินงานและการประสานงานของฝ่ายต่างๆ ในภาพรวม ตลอดจน
ประสานกับส่วนงาน หรือองค์กรต่างๆ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๒.๒ ทําหน้าที่เชื่อมโยงและประสานการดําเนินงาน ตลอดจนถ่ายทอดนโยบายต่าง ๆ
ของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ไปยั ง ฝ่ า ย ระดั บ กระทรวง ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ตามความรับผิดชอบ
๒.๓ ให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ หั ว หน้ า ฝ่ า ย แต่ ล ะฝ่ า ยของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ตามขอบเขตงานที่กําหนด
๒.๔ ติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกระทรวง ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ
ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแล ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายนั้นๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๙๓ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(เฉพาะ)
ที่ ๒๒/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ เรื่ อ ง การจั ด ส่ ว นงาน การกํ า หนดอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แล้วนั้น
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ตามประกาศฉบั บ ดั ง กล่ า ว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดังนี้
๑. พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ
ประธาน
๒. พลเอก อนุพงษ์
เผ่าจินดา
รองประธาน
๓. หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล
รองประธาน
๔. นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ์
ที่ปรึกษา
๕. นายณรงค์ชัย
อัครเศรณี
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
๖. นายวิษณุ
เครืองาม
๗. นายยงยุทธ
ยุทธวงศ์
ที่ปรึกษา
๘. พลอากาศเอก อิทธพร
ศุภวงศ์
ที่ปรึกษา
๙. พลเอก นพดล
อินทปัญญา
ที่ปรึกษา
๑๐. พลเอก ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ
ที่ปรึกษาและเลขานุการ
ให้คณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอํานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(๒) ให้ความเห็นตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติขอคําปรึกษา
(๓) แต่งตั้งคณะบุคคลทําหน้าที่คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม
(๔) การเสนอเรื่อ งใด ๆ ต่ อ หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ให้ เสนอผ่า นประธาน
ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๘๗ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗
เรื่อง การจัดส่วนงาน การกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงกําหนดส่วนงาน อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. การจัดส่วนงาน แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
๑.๑ ระดับนโยบาย : ได้แก่
๑.๑.๑ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบด้วย หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ, รองหัวหน้าคณะฯ ๔ ท่าน และเลขาธิการฯ ๑ ท่าน
๑.๑.๒ คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง
๑.๒ ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ : ได้แก่
๑.๒.๑ ฝ่ายความมั่นคง
๑.๒.๒ ฝ่ายเศรษฐกิจ
๑.๒.๓ ฝ่ายสังคมจิตวิทยา
๑.๒.๔ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑.๒.๕ ฝ่ายกิจการพิเศษ
๑.๒.๖ ส่วนงานขึ้นตรง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑.๓ ระดั บ ปฏิ บั ติ : ได้ แ ก่ ส่ ว นราชการที่ ขึ้ น ตรงต่ อ คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ประกอบด้วย
๑.๓.๑ กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ หัวหน้าคณะ ฯ
๑.๓.๒ กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย
๒. อํานาจหน้าที่ ให้แต่ละส่วนงาน มีหน้าที่ดังนี้
๒.๑ ระดับนโยบาย
๒.๑.๑ คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ กํ า หนดนโยบายการบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน ทั้งนโยบายเฉพาะหน้า และนโยบายระยะยาว เพื่อให้ส่วนงานระดับแปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ และระดับปฏิบัติ นําไปดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้
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๒.๑.๒ คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง มีหน้าที่ให้คําแนะนําต่อ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติร้องขอ หรือที่ริเริ่มขึ้นเอง
๒.๒ ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีหน้าที่ อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล
การปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกําหนด
๒.๓ ระดับปฏิบัติ มีหน้าที่ ปฏิบัติราชการ ตามนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
กําหนด
๓. การแบ่งมอบความรับผิดชอบ
๓.๑ สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ : มี พลเอก อุดมเดช สีตบุต ร
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบหน่วยงาน/ส่วนราชการ
ที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงาน/ส่วนราชการที่มิได้กําหนดไว้ในประกาศ
ฉบับนี้ รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานทั้งปวงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลโท ชาตอุดม
ติตถะสิริ รองเสนาธิการทหารบก เป็นรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๓.๒ กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย : มี แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นผู้บัญชาการกองกําลัง
รักษาความสงบเรียบร้อย มีหน่วยในบังคับบัญชาประกอบด้วย กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย
กองทัพภาคที่ ๑ - ๔ (กําลังของกองทัพไทย เหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขึ้นควบคุมทางยุทธการ)
๓.๓ ฝ่ายความมั่นคง : มี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และมี พลเอก อักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบก เป็น รองหัวหน้า
ฝ่ายความมั่นคง มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ รวม ๔ หน่วยงาน ได้แก่
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงการต่างประเทศ
๓.๔ ฝ่ายสังคมจิตวิทยา : มี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ เป็นหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา และมี พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบก
เป็นรองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ รวม ๗ หน่วยงาน
คือ
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓.๕ ฝ่ายเศรษฐกิจ : มี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
เป็นรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ รวม ๗ หน่วยงาน ได้แก่
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงคมนาคม
๓.๖ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : มี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วย
ผู้บัญชาการทหารบก เป็น หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และมี พลโท ฉัตรเฉลิม
เฉลิมสุข รองเสนาธิการทหารบก เป็น รองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีหน่วยงาน/
ส่วนราชการในความรับผิดชอบ จํานวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่
- กระทรวงยุติธรรม
- สํานักงานอัยการสูงสุด
- สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๓.๗ ฝ่ายกิจการพิเศษ : มี พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รองหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ เป็น หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ และมี พลโท สุชาติ หนองบัว ผู้ช่วยเสนาธิการ
ทหารบกฝ่ายกําลังพล เป็น รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน่วยงานและส่วนราชการ ในความรับผิดชอบ
จํานวน ๒๐ หน่วยงาน ได้แก่
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- สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
- สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
- กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)
- สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- สํานักนายกรัฐมนตรี
- สํานักราชเลขาธิการ
- สํานักพระราชวัง
- สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- ราชบัณฑิตยสถาน
- สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- สํานักรับรองมาตรฐานและประเมิน
๓.๘ ส่วนงานขึ้นตรงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๕ หน่วยงาน
ได้แก่
-

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
สํานักงบประมาณ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งสําคัญในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารประเทศ และการแก้ ไ ขปั ญ หาความไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ยภายในประเทศ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้
๑. พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็น หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
๒. พลเอก ธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร ผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป็ น รองหั ว หน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๓. พลเรือเอก ณรงค์
พิพัฒนาศัย ผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ เป็ น รองหั ว หน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๔. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เป็ น รองหั ว หน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๕. พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตํ ารวจแห่งชาติ เป็น รองหัวหน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๖. พลเอก อุดมเดช
สีตบุตร
รองผู้ บั ญ ชาการทหารบก เป็ น เลขาธิ ก าร
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๔๗/๒๕๕๗
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆ
ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งสําคัญในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง ให้อํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอํานาจหน้าที่
ของหั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ และฉบั บ ที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๒๓ พฤษภาคม
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ เรื่ อ ง การจั ด ส่ ว นงาน การกํ า หนดอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น
โดยที่ ก ารกํ า หนดอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละการแบ่ ง มอบความรั บ ผิ ด ชอบดั ง กล่ า ว เป็ น การมอบ
ความรับผิดชอบและการกํากับดูแลหน่วยงานในสายงานของหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินดําเนินไปได้โดยเรียบร้อย จึงสมควรมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆ
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ให้ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือรองหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ในระดับแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน รองประธาน หรือกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีตามสายงานความรับผิดชอบของตน แล้วแต่กรณี
โดยถือว่าการมอบหมายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นการใช้อํานาจนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรี เว้นแต่จะสั่งการเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒. ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงใด เป็นประธาน รองประธาน หรือกรรมการ ให้ปลัดกระทรวงซึ่งมีประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง ให้ปลัดกระทรวง
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว กําหนดไว้แล้ว เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน รองประธาน
หรือกรรมการในคณะกรรมการนั้น ๆ แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะสั่งการเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ถ้ามีข้อขัดข้อง หรือเป็นการพิจารณา
ปัญหาสําคัญในเชิงนโยบาย หรือคาบเกี่ยวกับฝ่ายอื่นหรือก่อให้เกิดภาระทางงบประมาณในสาระสําคัญ
ให้หารือหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๙๗ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

ประกาศกองทัพบก

ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗
เรื่อง การจัดตั้งกองอํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.)
ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ในทุกท้องที่ของประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๐
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น
เพื่อให้มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒
และ มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้
ดําเนินการ ดังนี้
๑. จัดตั้งกองอํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ดังนี้
๑.๑ ผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้อํานวยการ รักษาความสงบเรียบร้อย (ผอ.รส.)
๑.๒ ให้ กอ.รส. มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑.๒.๑ ป้องกั น ระงั บ ยับยั้ ง และแก้ ไขสถานการณ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อความสงบ
เรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศ ในทุกท้องที่ของประเทศ
๑.๒.๒ มี อํ า นาจบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายทุ ก มาตราใน พระราชบั ญ ญั ติ ก ฎอั ย การศึ ก
พุทธศักราช ๒๔๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และนําความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว
๑.๒.๓ มีอํานาจในการเชิญบุคคลมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หรือมาให้ถ้อยคํา
หรือส่งมอบเอกสาร หรือหลักฐานใด เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบได้
๒. ให้หน่วยเกี่ยวข้องดําเนินการดังนี้
๒.๑ ศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ เรื่อง พื้นที่
ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๐๓๐๐ และให้กําลังของ
หน่วยต่างๆ ตามโครงสร้างการจัด ของ ศอ.รส. (เว้น กําลังของกองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ)
เคลื่อนย้ายกลับที่ตั้ง เพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามปกติของแต่ละหน่วย
๒.๒ ให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบกําลัง
ในอัตราให้ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับ กอ.รส. เมื่อได้รับคําสั่ง เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนําความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้บัญชาการทหารบก

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๓/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทําธุรกรรมทางการเงิน หรือการดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล เท่าที่จําเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม
เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ความมั่ น คงของชาติ และให้ ก ารดํ า เนิ น งานของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกคําสั่งดังนี้
ข้อ ๑ แต่งตั้งคณะทํางานในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการทําธุรกรรมทางการเงิน
หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล เท่าที่จําเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ดังนี้
๑.๑ อธิบดีกรมสรรพากร
๑.๒ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑.๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑.๔ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ข้อ ๒ ให้คณะทํางานตามข้อ ๑ มีอํานาจแต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๗
เรื่อง อํานาจในการอนุมัติงบประมาณของปลัดกระทรวง
ตามที่ได้กําหนดให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
แล้วนั้น
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกําหนดให้ดําเนินการดังนี้
๑. การอนุมัติแผนงาน/โครงการใดๆ ที่อยู่ในอํานาจอนุมัติของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงจะต้อง
เสนอเรื่องให้ หัวหน้ าฝ่ายซึ่ งเป็น ผู้ที่มีหน้ าที่อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบั ติราชการของ
กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
๒๒/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๒๓ พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ น
จึงจะสามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการได้
๒. การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
แม้จะเคยได้รับการอนุมัติหลักการไว้แล้ว โดยรัฐบาลในอดีต ในขั้นการอนุมัติงบประมาณจะต้องเสนอให้
หัวหน้าฝ่าย ตามข้อ ๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการก่อน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๙๕ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๔๖/๒๕๕๗
เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้
ด้วยปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมในการติดตามทวงถามหนี้จากชาวนาอย่างไม่เป็นธรรม
และเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยผู้กระทําความผิดไม่เกรงกลัวต่อการบังคับใช้กฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และโทษที่จะได้รับสําหรับความผิดนั้น เพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้
ผู้ใดข่มขืนใจชาวนาให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน
โดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทําอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือ
ทรัพย์สินของชาวนาหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๐/๒๕๕๗
เรื่อง ห้ามมิให้กระทําการใด ๆ หรือสั่งให้กระทําการใด ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน
หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล เท่าที่จําเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม
ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคําสั่งที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่ อ ง ให้ บุ ค คลมารายงานตั ว นั้ น เนื่ อ งจากปรากฏว่ า บุ ค คลที่ มี ร ายชื่ อ ต้ อ งมา
รายงานตัวบางราย ฝ่าผืนไม่มารายงานตัวตามคําสั่งดังกล่าว ดังนั้น เพื่อป้องกัน ระงับ มิให้บุคคล
ทั้ ง สองกระทํ า การช่ ว ยเหลื อ หรื อ สนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น แก่ บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ก ระทํ า การหรื อ มี
การกระทําที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงออกคําสั่งดังนี้
ข้อ ๑ ห้ามมิให้สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารตามที่ได้มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ บริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชําระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด นิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ทํานิติกรรมสัญญา หรือการดําเนินการใด ๆ ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
และห้ามมิให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดรับซื้อหรือรับแลกเปลี่ยนเช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หรือ
ตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่สั่งจ่ายให้กับบุคคลดังต่อไปนี้
๑. นายจารุพงศ์
เรืองสุวรรณ
๒. นายจาตุรนต์
ฉายแสง
ข้อ ๒ ให้สถาบันการเงิน และนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจตามข้อ ๑ แจ้งและส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
การทํ าธุ รกรรมของบุ คคลดั งกล่ าวที่ ได้ กระทํ าขึ้ นตั้ งแต่ วั นที่ ๑ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึ งวั นที่ ๒๔
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่งให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายในสามวันนับตั้งแต่วันที่มีคําสั่ง

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๓ การขอเพิกถอนคําสั่งห้ามทํานิติกรรมสัญญาหรือการดําเนินการใด ๆ ทางการเงิน
ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินกับบุคคลทั้งสอง เฉพาะรายครั้งแล้วแต่กรณี ให้บุคคลทั้งสอง
พร้อมด้วยสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ ตามข้อ ๑ ยื่นคําขอ และแสดงตนต่อหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าการทํานิติกรรม สัญญาหรือการดําเนินการใด ๆ
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามข้อ ๑ ไม่ได้เป็นการกระทํา หรือสนับสนุน
การกระทําเพื่อให้เกิดเหตุแห่งความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ข้อ ๔ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๙๓ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๕๗
เรื่อง ห้ามมิให้กระทําการใด ๆ หรือสั่งให้กระทําการใด ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน
หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล เท่าที่จําเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม
ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคําสั่งที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ และคํ า สั่ ง ที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๒๔ พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม นั้น เนื่องจากปรากฏว่าบุคคลที่มีรายชื่อต้องมารายงานตัวบางราย
ฝ่ า ฝื น ไม่ ม ารายงานตั ว ตามคํ า สั่ ง ดั ง กล่ า ว ดั ง นั้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ระงั บ มิ ใ ห้ บุ ค คลทั้ ง สองกระทํ า
การช่ ว ยเหลื อ หรื อ สนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น แก่ บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ก ระทํ า การหรื อ มี ก ารกระทํ า
ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงออกคําสั่งดังนี้
ข้อ ๑ ห้ามมิให้สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารตามที่ได้มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ บริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
ให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ชํ า ระเงิ น ต่ า งประเทศตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม
การแลกเปลี่ยนเงิน นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด นิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ทํานิติกรรมสัญญา หรือการดําเนินการใด ๆ ทางการเงิน
ทางธุ ร กิ จ หรื อ การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น และห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลใดรั บ ซื้ อ หรื อ
รับแลกเปลี่ยนเช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่สั่งจ่ายให้กับบุคคล
ดังต่อไปนี้
๑. นายสมบัติ บุญงามอนงค์
๒. จ่าสิบตํารวจ ประสิทธิ์ ไชยศีรษะ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๙๓ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๒ ให้ สถาบั นการเงิ น และนิ ติบุ ค คลที่ป ระกอบธุร กิ จตามข้อ ๑ แจ้ง และส่ง ข้อ มู ล
เกี่ยวกับการทําธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวที่ได้กระทําขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
จนถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ส่งให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายใน
สามวันนับตั้งแต่วันที่มีคําสั่ง
ข้อ ๓ การขอเพิกถอนคําสั่งห้ามทํานิติกรรมสัญญาหรือการดําเนินการใด ๆ ทางการเงิน
ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินกับบุคคลทั้งสอง เฉพาะรายครั้งแล้วแต่กรณี ให้บุคคลทั้งสอง
พร้อมด้วยสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ ตามข้อ ๑ ยื่นคําขอ และแสดงตนต่อ
หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ พร้ อ มด้ ว ยหลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า การทํ า นิ ติ ก รรม สั ญ ญาหรื อ
การดําเนินการใด ๆ ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามข้อ ๑ ไม่ได้เป็น
การกระทํา หรือสนับสนุนการกระทําเพื่อให้เกิดเหตุแห่งความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ข้อ ๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

