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นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เพือ่ ให้การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นไปตามหลักการ
บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการปกครองใน
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และทำให้
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้อง
ตรารัฐธรรมนูญนี้
สาระสำคัญในส่วนที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
๑) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ความในมาตรา ๙๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย เกีย่ วกับจำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร โดยกำหนดให้มี
สภาผูแ้ ทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก จำนวน ๕๐๐ คน โดยเป็นสมาชิกซึง่ มาจาก
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน ๓๗๕ คน และสมาชิกซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน ๑๒๕ คน จากเดิมที่กำหนดให้มีสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร จำนวน ๔๘๐ คน โดยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ มาจาก
การเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ จำนวน ๔๐๐ คน  และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน จำนวน ๘๐ คน
ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ให้ใช้วิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้ใช้บตั รเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบละ
๑ ใบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น
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ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แต่ในกรณีที่ตำแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรขึ้ น แทนตำแหน่ ง ที่ ว่ า ง ให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๙ (๒)๑ ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ทำให้
ในระหว่างอายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรมีสมาชิกซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ แบบบัญชี
รายชื่อมีจำนวนไม่ถึง ๑๒๕ คน ให้สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
ในกรณีทมี่ เี หตุการณ์ใด ๆ ทำให้การเลือกตัง้ ทัว่ ไปครัง้ ใดมีจำนวน
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่ถงึ ๕๐๐ คน แต่มจี ำนวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๙๕ ของ
จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดให้ถือว่าสมาชิกจำนวนนั้นประกอบ
เป็นสภาผู้แทนราษฎร แต่ต้องดำเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้ครบตามจำนวนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายใน ๑๘๐ วันและให้อยู่ใน
ตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่
๒) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ความในมาตรา ๙๔ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ในเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ โดยกำหนดให้นำระบบเสียงข้างมาก
เขตละ ๑ คน เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาใช้ กล่าวคือ กำหนดให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตละ ๑ คน จากเดิมที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เท่าจำนวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่มีได้ในเขตเลือกตั้งนั้น
ส่วนการคำนวณเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิก ๑ คนนั้น
ให้คำนวณจากจำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่
ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ๓๗๕ คน โดยจำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีแ่ ต่ละจังหวัดจะ
พึงมีให้นำจำนวนราษฎรต่อสมาชิก ๑ คนทีค่ ำนวณได้มาเฉลีย่ จำนวนราษฎรใน
		 ๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๙ (๒) แก้ไขเพิม่ เติมโดยมาตรา ๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ บัญญัติว่า
“(๒) ในกรณีที่เป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่ไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมา
แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่”.
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จังหวัดนั้น จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิก ๑ คน ให้มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้ ๑ คน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ์
จำนวนราษฎรต่อสมาชิก ๑ คน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้น
เพิ่มขึ้นอีก ๑ คนทุกจำนวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิก ๑ คน
ทั้งนี้ เมื่อได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดแล้ว
ถ้าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบ ๓๗๕ คน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือ
จากการคำนวณมากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีก
๑ คน และให้เพิม่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามวิธกี ารดังกล่าวแก่จงั หวัดทีม่ เี ศษ
ที่เหลือจากการคำนวณในลำดับรองลงมาตามลำดับจนครบจำนวน ๓๗๕ คน
ซึ่งจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน ๑ คน ให้ถือเขต
จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ได้เกิน ๑ คน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่าจำนวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ๑ คน และในกรณีที่จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่า
๑ เขต ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องให้
จำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน
ในการนับคะแนนเลือกตั้งนั้น ให้ดำเนินการนับคะแนนที่หน่วย
เลือกตั้ง และให้ส่งผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้ง
เพื่อนับคะแนนรวม แล้วให้ประกาศผลการนับคะแนนโดยเปิดเผย ณ สถานที่
แห่ ง ใดแห่ ง หนึ่ ง แต่ เ พี ย งแห่ ง เดี ย วในเขตเลื อ กตั้ ง นั้ น เว้ น แต่ เ ป็ น กรณี ที่ มี
ความจำเป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดให้นับคะแนน
รวมผลการนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนเป็นอย่างอื่นก็ได้   ทั้งนี้
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
๓) แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗
และมาตรา ๙๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในเรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยกำหนด
ให้ น ำระบบการเลื อ กตั้ ง แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ เช่ น เดี ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาใช้ กล่าวคือ กำหนดให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชือ่ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ทีพ่ รรคการเมือง
จัดทำขึน้ โดยให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชือ่ ใด
บัญชีรายชื่อหนึ่งเพียง ๑ บัญชี และให้ถือเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง
จากเดิมที่กำหนดให้ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนที่มีการแบ่งเป็นกลุ่ม
จังหวัดออกเป็น ๘ กลุ่มจังหวัด
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ให้ พ รรคการเมื อ งจั ด ทำบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ขึ้ น
พรรคการเมืองละ ๑ บัญชี ไม่เกินบัญชีละ ๑๒๕ คน และให้ยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ก่อนวันเปิดสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกซึง่ มาจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และหากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมืองใดที่ได้ยื่นไว้แล้ว ถ้าปรากฏว่าก่อนหรือในวันเลือกตั้งมีเหตุ
ไม่วา่ ด้วยประการใดทีม่ ผี ลทำให้บญ
ั ชีรายชือ่ ของพรรคการเมืองนัน้ มีจำนวน
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ครบตามจำนวนที่พรรคการเมืองนั้น
ได้ยื่นไว้ ให้ถือว่าบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นมีจำนวนผู้สมัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเท่าที่มีอยู่ และในกรณีนี้ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเท่าทีม่ อี ยู่ ซึง่ ในการจัดทำบัญชีรายชือ่
ของพรรคการเมือง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ต้ อ งประกอบด้ ว ยรายชื่ อ
ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ จากภูมภิ าคต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม และต้องคำนึงถึงโอกาส
สัดส่วนที่เหมาะสมและความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย
(๒) รายชื่อในบัญชีต้องไม่ซ้ำกับบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองอื่น
จัดทำขึ้น และไม่ซ้ำกับรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ตามข้อ ๒) และ
(๓) จัดทำรายชื่อเรียงตามลำดับหมายเลข
ในการคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่
ละพรรคการเมืองทีจ่ ะได้รบั เลือกตัง้ มานัน้ รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้นำคะแนน
ทีแ่ ต่ละพรรคการเมืองได้รบั การเลือกตัง้ มารวมกันทัง้ ประเทศแล้วคำนวณเพือ่
แบ่งจำนวนผูท้ จ่ี ะได้รบั เลือกของแต่ละพรรคการเมือง เป็นสัดส่วนทีส่ มั พันธ์กนั
โดยตรงกับจำนวนคะแนนรวมข้างต้น โดยให้ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ ซึง่ มีรายชือ่ ใน
บัญชีรายชือ่ ของแต่ละพรรคการเมืองได้รบั เลือกตามเกณฑ์คะแนนทีค่ ำนวณได้
เรียงตามลำดับหมายเลขในบัญชีรายชือ่ ของพรรคการเมืองนัน้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ในการนั บ คะแนนการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบ
บั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ ห น่ ว ยเลื อ กตั้ ง นั้ น รั ฐ ธรรมนู ญ กำหนดให้ น ำบทบั ญ ญั ติ
มาตรา ๙๔ วรรคหก ว่าด้วยการดำเนินการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง มาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม ทั้ ง นี้
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง อาจกำหนดให้ มี ก ารรวมผลการนั บ คะแนน
เบื้องต้นที่จังหวัดก่อนก็ได้
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			 ๔) ยกเลิก (๕) ของมาตรา ๑๐๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
			 ๕) แก้ไขเพิ่มเติมความใน (๒) ของมาตรา ๑๐๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ในกรณีตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจาก
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อว่างลง กล่าวคือ เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึง
คราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปใน
บัญชีรายชือ่ ของพรรคการเมืองนัน้ เลือ่ นขึน้ มาเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแทน
ตำแหน่งที่ว่าง โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน ๗ วันนับแต่วัน
ที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่ไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทน
ตำแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วย
สมาชิกเท่าที่มีอยู่
๖) ภายใต้บังคับมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญนี้ (ข้อ ๗)) ในวาระเริ่มแรก
มิให้นำบทบัญญัติตามมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖
มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๑ (๕) และมาตรา ๑๐๙ (๒) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ (ข้อ ๑) – ๕)) มาใช้
บังคับกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจนกว่าจะถึงวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ น การทั่ ว ไปครั้ ง แรก
ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ มีผลใช้บังคับ และในระหว่างที่ยังมิให้นำบท
บัญญัตติ ามมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘
มาตรา ๑๐๑ (๕) และมาตรา ๑๐๙ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ (ข้อ ๑) – ๕)) มาใช้บังคับนั้น รัฐธรรมนูญ
ได้ ก ำหนดให้ บ ทบั ญ ญั ติ ข องมาตราดั ง กล่ า วก่ อ นการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
รัฐธรรมนูญนี  ้ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ตราขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญญัตินั้นยังคงนำมาใช้บังคับต่อไป
๗) กำหนดให้รฐั สภาดำเนินการพิจารณาและให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้
ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ และหากยังไม่สามารถ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ ปี และต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรเป็นการทัว่ ไป ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอำนาจประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญนี้ เพื่อใช้บังคับกับการเลือกตั้งนั้น และให้ข้อกำหนดตามประกาศ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พุแนะนำกฎหมายใหม่
ทธศักราช ๒๕๕๔ และกฎหมายที่น่าสนใจ

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้บังคับแทนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนี้
หมายเหตุ:รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓ ก หน้า ๗

หลักการและเหตุผล
โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดให้
หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ รั ฐ บาลทำกั บ นานาประเทศหรื อ กั บ องค์ ก ารระหว่ า ง
ประเทศในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ
ประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณ
ของประเทศอย่างมีนัยสำคัญนั้น ยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันเนื่องจาก
ไม่มีความชัดเจนพอเพียง จึงเป็นอุปสรรคในการดำเนินนโยบายด้านการ
ต่างประเทศของรัฐ จึงสมควรแก้ไขเพิม่ เติมให้มคี วามชัดเจนในการนำไปปฏิบตั ิ
อย่างถูกต้องต่อไปได้โดยให้มีการตรากฎหมายกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประเภทของหนังสือสัญญาที่จะต้องมีลักษณะใดจึงจะนำเสนอให้รัฐสภา
เห็นชอบ  จึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญนี้
สาระสำคัญในส่วนที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
โดยที่ บ ทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยที่
กำหนดให้ ห นั ง สื อ สั ญ ญาที่ รั ฐ บาลทำกั บ นานาประเทศหรื อ กั บ องค์ ก าร
ระหว่างประเทศในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรือ
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งบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญนั้น ยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน
เนื่องจากไม่มีความชัดเจนพอเพียง จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๙๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำ
หนังสือสัญญาที่รัฐบาลทำกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ
เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการกำหนดให้มีการตรากฎหมายกำหนด
รายละเอียดเกีย่ วกับประเภท กรอบการเจรจา ขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดทำหนังสือ
สัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง
กว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ
อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ
ตามหนังสือสัญญาดังกล่าว โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์
กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชน
จึงจะนำเสนอให้รัฐสภาเห็นชอบ
ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดให้มีกฎหมายดังกล่าว ภายใน ๑ ปีนับแต่
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔
หมายเหตุ:รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๙ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ องทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้บัญญัติให้ผู้รับบำนาญมีสิทธินำบำเหน็จดำรงชีพมาใช้ได้ก่อน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อให้ผู้รับบำนาญสามารถดำรงชีพอยู่ได้
โดยเหมาะสมกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ แต่ ก ารดำเนิ น การดั ง กล่ า วสามารถ
ช่วยเหลือผู้รับบำนาญได้เพียงบางส่วน และปรากฏว่ายังมีผู้รับบำนาญอีก
จำนวนมากที่ได้รับบำนาญรายเดือนในอัตราต่ำ ทำให้ได้รับบำเหน็จดำรงชีพ
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ในอัตราที่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของผูร้ บั บำนาญและจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนอันเป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของประเทศในภาพรวมอีกทางหนึ่ง สมควรกำหนดให้ผู้รับบำนาญสามารถ
นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับ
สถาบันการเงิน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
สาระสำคัญในส่วนที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
๑) เพิ่มความเป็นมาตรา ๕๗/๒ มาตรา ๕๗/๓ มาตรา ๕๗/๔
และมาตรา ๕๗/๕ แห่งพระราชบัญญัตกิ องทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๙ ในเรื่องการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ใน
การประกันการกู้เงิน ดังนี้
(๑) กำหนดให้ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะ
เหตุทพุ พลภาพอาจนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน
การกู้เงินกับสถาบันการเงิน แต่ในกรณีที่ผู้รับบำนาญดังกล่าวได้รับบำเหน็จ
ดำรงชีพไปแล้ว หากประสงค์จะนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์
ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน ก็ให้หักบำเหน็จดำรงชีพออกจาก
สิทธิในบำเหน็จตกทอดเสียก่อน
(๒) ในกรณีที่ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะ
เหตุทพุ พลภาพ ได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน
การกู้เงินถึงแก่ความตายหรือผิดสัญญากู้เงินจนต้องบังคับเอากับสิทธิใน
บำเหน็จตกทอดทีน่ ำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกูเ้ งิน ก็ให้กระทรวง
การคลังจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินที่ผู้นั้นได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไป
เป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินเท่ากับจำนวนที่ถูกบังคับได้แต่ไม่เกิน
จำนวนทีน่ ำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกูเ้ งิน
ซึ่งในการจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินนั้น ให้กระทรวงการคลังจ่ายจาก
งบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับการเบิกจ่ายบำเหน็จตกทอด
ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ ระทรวงการคลังได้จา่ ยเงินแก่สถาบันการเงิน
ไปแล้ว กฎหมายได้กำหนดให้กระทรวงการคลังหักจำนวนเงินนัน้ ออกจากสิทธิ
ในบำเหน็จตกทอดเท่ากับจำนวนที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงิน แต่ในกรณีที่
กระทรวงการคลังไม่อาจหักจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงินจาก
สิทธิในบำเหน็จตกทอดได้ ให้กระทรวงการคลังเรียกเงินคืนจากผู้รับบำนาญ
ปกติ หรือผูร้ บั บำนาญพิเศษเพราะเหตุทพุ พลภาพหรือจากกองมรดกของผูน้ นั้
แล้วแต่กรณี เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนที่กระทรวงการคลังได้จ่ายให้แก่
สถาบันการเงิน  
(๓) ผู้ รั บ บำนาญปกติ ห รื อ ผู้ รั บ บำนาญพิ เ ศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพผูใ้ ดได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน
การกูเ้ งินแล้วหากภายหลังผูน้ น้ั กลับเข้ารับราชการใหม่โดยใช้สทิ ธินบั เวลาราชการ
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สำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับ
ราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๘ และเมือ่ ออกจากราชการในครัง้ หลังได้เลือก
รับบำเหน็จ ให้จ่ายบำเหน็จแก่ผู้นั้นตามสิทธิที่จะได้รับ แต่ต้องไม่เกินจำนวนที่
เหลือจากสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน
โดยให้กระทรวงการคลังกันเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนดังกล่าวไว้และเมือ่ สัญญา
กู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลัก
ทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ให้กระทรวงการคลังคืนเงินบำเหน็จที่กันไว้
ในกรณีที่ผู้รับบำเหน็จถึงแก่ความตายหรือสัญญากู้เงินสิ้นสุดลง
ถ้ามีการบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดทีน่ ำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน
การกู้เงิน ให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงิน โดยกระทรวง
การคลังมีสิทธิหักจากเงินบำเหน็จที่ได้กันไว้ก่อน ถ้ามีเงินเหลือให้จ่ายคืนแก่
ผู้รับบำเหน็จหรือทายาท แล้วแต่กรณี
๒) เพิม่ ความเป็นมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัตกิ องทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในเรื่องสิทธิในการได้รับบำเหน็จตกทอด
ของทายาท ซึง่ ได้กำหนดว่า ภายใต้บงั คับมาตรา ๖๕๒ ในกรณีทผี่ รู้ บั บำนาญปกติ
หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอด
ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินหากสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการ
บังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน
การกู้เงิน ทายาทมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดเต็มตามจำนวนที่มีสิทธิ หาก
ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตาย
หรือสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยมีการบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำ
ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกูเ้ งิน ทายาทมีสทิ ธิได้รบั บำเหน็จตกทอด
เท่ากับจำนวนที่เหลือหลังจากที่กระทรวงการคลังได้หักจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่
สถาบันการเงินออกจากสิทธิในบำเหน็จตกทอด
ทัง้ นี้ กฎหมายได้กำหนดให้ผรู้ บั บำนาญปกติหรือผูร้ บั บำนาญพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพซึ่งยังคงมีสิทธิได้รับบำนาญอยู่ก่อนวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๓ ให้มีสิทธินำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน
การกู้เงินได้ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้ด้วย
หมายเหตุ:พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		 ๒พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า
“บำเหน็จตกทอดที่จ่ายให้แก่ทายาทของผู้รับบำนาญ ให้จ่ายสามสิบเท่าของอัตราบำนาญที่ผู้ตายมีสิทธิได้รับ
   ในกรณีที่ได้มีการรับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้ว เมื่อผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย การจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่ง
ให้หักเงินออกจากบำเหน็จตกทอดที่จะได้รับเท่ากับเงินบำเหน็จดำรงชีพเสียก่อน” (มาตรา ๖๕ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖).
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แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที
สนใจ
พระราชบั
ญญัติการบริ
หารราชการจั่นง่าหวั
ดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติการบริหารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล
โดยทีพ่ นื้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้เป็นพืน้ ทีท่ มี่ ลี กั ษณะพิเศษในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับต่างประเทศที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งมีสถานการณ์ความไม่สงบใน
บางพืน้ ทีข่ องจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความสงบสุข
ของประชาชนและการพัฒนาของประเทศ จึงสมควรกำหนดให้มีกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ ให้มหี น่วยปฏิบตั งิ านหลัก
ที่ ส ามารถดำเนิ น การบู ร ณาการในการพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นระบบ มีเอกภาพทัง้ ในเรือ่ งนโยบาย ยุทธศาสตร์
การบังคับบัญชา และการปฏิบัติ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับกระบวนการ
มี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนอั น จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและแก้ ไ ข
ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม
“จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ” หมายความว่ า จั ง หวั ด นราธิ ว าส
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
“ฝ่ายพลเรือน” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ฝ่ายทหาร
ฝ่ายอัยการ หรือฝ่ายตุลาการ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ ไม่ใช่เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหาร
ฝ่ายอัยการ หรือฝ่ายตุลาการ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
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๒) การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
กฎหมายได้ ก ำหนดให้ ส ำนั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ จั ด ทำ
นโยบายการบริ ห ารและการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เ สนอต่ อ สภา
ความมั่ น คงแห่ ง ชาติ แ ละคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
ก่อนนำเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบ แล้วให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีสาระสำคัญครอบคลุมทั้ง
ด้านการพัฒนาและด้านความมั่นคงและเพื่อให้ได้นโยบายที่มาจากความต้อง
การและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ศาสนา วัฒนธรรม อัตลักษณ์
ชาติ พั น ธุ์ และประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในการจัดทำนโยบายดังกล่าว ให้รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนประกอบด้วย รวมทั้งให้ครอบคลุมแต่ละด้าน
ดังต่อไปนี้
(๑)		ด้านความมั่นคง เมื่อนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร เรียกโดยย่อว่า (กอ.รมน.) ปรับปรุงแผนและแนวทางใน
การปฏิบตั งิ านและดำเนินการทีจ่ ดั ทำขึน้ ตามมาตรา ๗ (๒) และแผนการดำเนินการ
ทีค่ ณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให้ กอ.รมน. เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำแผน
การป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยัง้ และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ทกี่ ระทบ
ต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
การรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๒)		ด้ า นการพั ฒ นา ให้ ศอ.บต. จั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการ
พั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการบริ ห ารและ
การพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยให้ ส ภาที่ ป รึ ก ษาการบริ ห ารและ
การพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ก่ อ นเสนอ กพต.
เพื่อให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ ศอ.บต. จัดทำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารที่ จ ะดำเนิ น การในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานและโครงการ
และให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการนั้น
ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว ให้ ศอ.บต. หารือกับหัวหน้า
หน่วยงานที่กำกับดูแลยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงด้วย เพื่อให้แผนปฏิบัติ
การดังกล่าวสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงตามกฎหมายว่าด้วย
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๔
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๓) การจัดองค์กร แบ่งออกได้เป็น ๒ ระดับ คือ
๓.๑) องค์กรระดับยุทธศาสตร์
กฎหมายได้ ก ำหนดให้ มี ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า “กพต.” ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นรองประธาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
ซึง่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง
มหาดไทยคนหนึง่ ซึง่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย   เลขาธิการ
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เลขาธิ ก าร
สภาความมัน่ คงแห่งชาติ ผูอ้ ำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดชาย
แดนภาคใต้ ประธานสภาทีป่ รึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และผู้ แ ทนภาคประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ จั ง หวั ด ละ
๑ คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรรมการ โดยให้เลขาธิการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และรองเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
					ทั้งนี้ ให้ผ้แู ทนภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวาระ
การดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
					อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ศอ.บต. เสนอ รวมทัง้ แผนงาน โครงการ และการจัดตัง้
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการ
กำหนดเขตพัฒนาพิเศษและกรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษที่ ศอ.บต. เสนอ
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(๒) พิจารณาเสนอแนะหน่วยงานของรัฐให้จัดทำแผนพัฒนา
แผนงาน และโครงการพร้อมด้วยงบประมาณในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) กำกับ เร่งรัด ติดตาม แก้ไขกฎระเบียบ และลดขั้นตอน
การปฏิ บั ติ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๔) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรี
(๕) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพือ่ ช่วยเหลือหรือ
ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
(๖) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ตามทีก่ ฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าทีข่ อง
กพต. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
๓.๒) องค์กรระดับผู้บริหาร
ให้ มี ศู น ย์ อ ำนวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เรี ย ก
โดยย่อว่า “ศอ.บต.” เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะทีไ่ ม่สงั กัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ในบังคับบัญชาของ
นายกรั ฐ มนตรี มี อ ำนาจหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารตามกฎหมายนี้ ใ นจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ และหากการบริหารราชการของ ศอ.บต. กฎหมายนีม้ ไิ ด้บญ
ั ญัติ
ไว้เป็นอย่างอื่นหรือคณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
						 อำนาจหน้าที่ของ ศอ.บต. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๑) จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามข้อ ๒) (๒) และจัดทำแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
รวมทั้งให้การเสนอแนะและบูรณาการ แผนงาน และโครงการในด้านการ
พัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดำเนินการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนกำกับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว
(๒) ดำเนิ น การตามแผนงานและโครงการต่ อ เนื่ อ งจาก
แผนงานและโครงการที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งหาก
ไม่ดำเนินการจะส่งผลเสียต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) คุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพและอำนวยความเป็ น ธรรมแก่
ประชาชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและ
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ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามระเบียบที่ กพต. กำหนด  
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิประโยชน์ที่ผู้นั้นได้รับตามกฎหมายอื่น
(๔) เสนอแนะมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรี
(๕) เสนอแนะหรื อ แนะนำต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เกี่ ย วกั บ
ลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งดำเนินการให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบูรณาการ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ ฝ่ า ยพลเรื อ นเพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ สภาพทางสั ง คม เศรษฐกิ จ
และวิถีชีวิตของประชาชน
(๖) ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนทุ ก ภาคส่ ว นใน
การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมมือกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีและประสานงาน
ในโครงการ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้กับต่างประเทศ  
(๗) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น อำนวยความสะดวกและแก้ ไ ข
ปัญหาแก่คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๙) ประชาสัมพันธ์นโยบาย และการดำเนินงานของ ศอ.บต.
และรัฐบาล รวมทัง้ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่คนไทยทั้งในและต่างประเทศ
(๑๐)  ส่งเสริมแนวคิดด้านพหุวฒ
ั นธรรมในฐานะทีเ่ ป็นส่วนสำคัญ
ของวัฒนธรรมแห่งชาติ รวมถึงการลดการผูกขาดทางวัฒนธรรมหรือการขจัด
การเลือกปฏิบตั ทิ างวัฒนธรรมโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ทัง้ นี้ เท่าทีไ่ ม่ขดั ต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๑๑) ปฏิบตั ิการอืน่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของ ศอ.บต. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ ศอ.บต. จัดทำสรุปสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรค
ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุก ๑ ปี
และให้คณะรัฐมนตรีเสนอรัฐสภาเพื่อทราบ
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๔) การบริหารงาน
กฎหมายได้กำหนดให้ ศอ.บต. มีการบริหารงานในลักษณะพิเศษ
บางประการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และมีความยืดหยุ่นดังนี้
๔.๑) การกำหนดเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ และกำหนดกรอบ
แนวทางการบริหารและการพัฒนา ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. โดยความเห็นชอบของ กพต. อาจกำหนดให้
เขตพืน้ ทีใ่ ดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและกำหนด
กรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนา๓ ในเขตพื้นที่นั้นได้
๔.๒) เลขาธิ ก ารศู น ย์ อ ำนวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
กฎหมายได้กำหนดให้เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ ศอ.บต.
และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานใน
ศอ.บต. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีรองเลขาธิการตามจำนวนที่นายก
รัฐมนตรีกำหนดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได้
โดยให้เลขาธิการและรองเลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
						 ทั้ ง นี้ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ผู้ น ำความกราบบั ง คมทู ล เพื่ อ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเลขาธิการและรองเลขาธิการ และให้เลขาธิการและ
รองเลขาธิการพ้นจากตำแหน่ง
						 อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๑) อนุ มั ติ ใ ห้ เ ลื่ อ นเงิ น เดื อ นประจำปี เ ป็ น กรณี พิ เ ศษสำหรั บ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ฝ่ า ยพลเรื อ นซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
นอกเหนื อ จากการอนุ มั ติ ข องผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ดั ง กล่ า ว
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
(๒) สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนผู้หนึ่งผู้ใดออกจากพื้น
ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏแก่เลขาธิการหรือโดย
การเสนอของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนผู้นั้นมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้เกิด
ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ ไม่ เ ป็ น ธรรมแก่ ป ระชาชนหรื อ ความไม่ ส งบในจั ง หวั ด
		 ๓กรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนา อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญครอบคลุมในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากร เทคโนโลยี การต่างประเทศ การปฏิบัติการเชิงจิตวิทยา การบริหารจัดการ และด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อนโยบายตามมาตรา ๔ และยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาที่ กพต. ให้ความเห็นชอบแล้ว.
จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๔
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ญญัติการบริ
หารราชการจั่นง่าหวั
ดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓

ชายแดนภาคใต้ หรือกระทำการอันอาจเป็นภัยต่อความมัน่ คงของรัฐหรือความ
สงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน โดยการแจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐ
ทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ สังกัดอยูท่ ราบพร้อมด้วยเหตุผล แต่ทงั้ นี้ ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ซึ่งได้รับคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าว มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของ
เลขาธิการต่อนายกรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง
แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฝ่ายพลเรือนหรือซึง่ เป็นผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูใ้ ดมีพฤติกรรม
หรือกระทำการไม่เหมาะสมเช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น ให้เลขาธิการ
ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือผู้ที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล
แล้วแต่กรณี เพือ่ พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ ภายใน ๓ วัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
(๓) ในกรณีทผ่ี เู้ สียหาย ผูต้ อ้ งหา สามี ภริยา ผูบ้ พุ การี ผูส้ บื สันดาน
หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวร้องเรียนว่า ไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากการ
สอบสวนคดีอาญา เลขาธิการอาจให้พนักงานสอบสวนหรือหัวหน้าพนักงาน
สอบสวนผูร้ บั ผิดชอบมาชีแ้ จง หากเห็นว่าผูต้ อ้ งหาหรือผูเ้ สียหายไม่ได้รบั ความ
เป็นธรรมจากการสอบสวนคดีอาญาจริง ให้เลขาธิการแจ้งหัวหน้าของ
พนักงานสอบสวนนั้นพิจารณาดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป
๔.๓) การจัดแบ่งส่วนงานภายใน ศอ.บต. กฎหมายกำหนดให้
ศอ.บต. โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีมอี ำนาจจัดแบ่งส่วนงานภายใน
ศอ.บต. และกำหนดอำนาจหน้าทีข่ องส่วนงานดังกล่าว โดยทำเป็นประกาศของ
ศอ.บต.  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้หน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน
จัดส่งเจ้าหน้าทีข่ องรัฐฝ่ายพลเรือนไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นหน่วยงานภายในดังกล่าว
ตามจำนวนทีเ่ ลขาธิการร้องขอโดยเร็ว และให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
หรือองค์กรอื่นที่มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันของหน่วยงานของรัฐนั้นจัดให้
หน่วยงานของรัฐทีจ่ ดั ส่งเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นหน่วยงานภายใน
ของ ศอ.บต. มีอัตรากำลังทดแทนเท่าจำนวนอัตรากำลังที่จัดส่งไป
๔.๔) การมอบอำนาจ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดสำนักนายก
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรง
ตำแหน่งเทียบเท่า จะมอบอำนาจให้เลขาธิการเป็นผูป้ ฏิบตั ริ าชการแทนก็ได้
และเลขาธิการจะมอบอำนาจของตนและอำนาจที่เลขาธิการได้รับมอบ
ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ร องเลขาธิ ก ารหรื อ ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง อื่ น ก็ ไ ด้ รวมทั้ ง
คณะรั ฐ มนตรี จ ะกำหนดให้ ป ลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด กระทรวง
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ปลัดทบวง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดี
ขึ้นไป ต้องมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่กำหนดให้เลขาธิการ เพื่อปฏิบัติ
การในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้
๕) การมีส่วนร่วมของประชาชน
กฎหมายกำหนดให้ มี ส ภาที่ ป รึ ก ษาการบริ ห ารและการพั ฒ นา
จังหวัดชายแดนภาคใต้๔   ประกอบด้วยสมาชิกสภาทีป่ รึกษาการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน ๔๙ คน ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดละ ๑ คน
(๒) ผู้แทนกำนันและผู้ใหญ่บ้านจังหวัดละ ๑ คน
(๓) ผู้แทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามประจำมัสยิด
จังหวัดละ ๑ คน ผู้แทนเจ้าอาวาสในพระพุทธศาสนาจังหวัดละ ๑ คน และ
ผู้แทนศาสนาอื่นจำนวน ๑ คน
(๔) ผู้แทนผู้ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดละ ๑ คน
(๕) ผู้ แ ทนผู้ ส อนและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การศึกษาแห่งชาติจังหวัดละ ๑ คน ผู้แทนสถาบันศึกษาปอเนาะตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน ๑ คน และ
ผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จำนวน ๑ คน
(๖) ผู้แทนกลุ่มสตรีจังหวัดละ ๑ คน
(๗) ผู้ แ ทนหอการค้ า จั ง หวั ด และสภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ซึ่ ง มี
ความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ อุตสาหกรรม แรงงาน
หรือเกษตรกรรมจังหวัดละ ๑ คน
(๘) ผู้ แ ทนสื่ อ มวลชนในกิ จ การหนั ง สื อ พิ ม พ์ กิ จ การกระจายเสี ย ง
และกิจการโทรทัศน์จำนวน ๑ คน
(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐจำนวนไม่เกิน ๕ คน
ในการแต่งตั้งสมาชิกตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) นั้น
ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้มาจากการเลือกกันเองหรือในแต่ละกลุ่มอาจเลือก
บุคคลอื่นที่เห็นสมควรเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกในประเภทของตนได้
		 ๔ทัง้ นี้เมือ่ พ้นกำหนด          ๑๒๐        วันนับแต่วนั ที       ่ ๓๐     ธันวาคม     ๒๕๕๓      หรือนับแต่วนั ทีส่ มาชิกสภาทีป่ รึกษาการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ทำให้การเลือกสมาชิกดังกล่าว มีจำนวนไม่ถึง
๔๙ คนแต่มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ คน ให้ถือว่าสมาชิกจำนวนนั้นประกอบเป็นสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้แต่ต้องดำเนินการให้มีสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ครบจำนวน ๔๙ คน
โดยเร็ว และให้สมาชิกที่ได้รับแต่งตั้งในภายหลังนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว.
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และให้สมาชิกสภาทีป่ รึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เลื อ กสมาชิ ก ด้ ว ยกั น เองเป็ น ประธานสภาที่ ป รึ ก ษาการบริ ห ารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑ คน รองประธานสภาที่ปรึกษาการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒ คน และเลขานุการสภาที่ปรึกษา
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑ คน โดยสมาชิกดังกล่าว
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้อง
ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน
อำนาจหน้าที่สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๑) ให้ ค วามเห็ น ในนโยบายการบริ ห ารและการพั ฒ นาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทำหรือปรับปรุงเพื่อ
เสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณา
(๒) ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ร่วมมือ และประสานงานกับ ศอ.บต.
ในการปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
(๓) ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ก ารตามกฎหมายนี้
ของ ศอ.บต. แล้วรายงานต่อเลขาธิการ และนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๔) ให้ความเห็นในเรื่องที่นายกรัฐมนตรี หรือเลขาธิการเห็นว่า
สมควรได้รับฟังความคิดเห็นของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประกอบการพิจารณาในการบริหาร การพัฒนา
และการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๕) แสวงหาข้อเท็จจริง ข้อมูลข่าวสาร  หรือข้อคิดเห็นจากแหล่งต่าง ๆ
เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
(๖) เสนอความเห็นต่อเลขาธิการเพือ่ ประกอบการพิจารณาในการสัง่
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนออกไปจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามข้อ
๔.๒) และหากมีกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ประธานสภาที่ปรึกษา
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเสนอความเห็นไปก่อนก็ได้
แล้วรายงานให้สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ทราบโดยเร็ว
(๗) พิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวกับปัญหาความ
ไม่เป็นธรรมหรือได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เพื่อการนี้อาจเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหรือ
แสดงความคิดเห็นหรือให้จดั ส่งเอกสารหรือข้อมูลเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ได้ตามความจำเป็น
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(๘) แต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทำงานเพือ่ ช่วยเหลือหรือปฏิบตั งิ าน
ได้ตามความเหมาะสม
(๙) ออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การประชุ ม และระเบี ย บอื่ น ที่ จ ำเป็ น ใน
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
๖) การกำหนดความเชื่อมโยงการบริหารจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่
(๑) ให้นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เป็นนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามข้อ ๒) จนกว่า
จะได้จดั ทำนโยบายขึน้ ใหม่หรือปรับปรุงตามกฎหมายนี้ และให้ถอื ว่ายุทธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหาความมัน่ คงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๔)
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับด้านการพัฒนา เป็นยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามข้อ ๒) (๒) จนกว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จะ
จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายนี้
(๒) ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และยังมิได้มกี ารคัดเลือกผูแ้ ทนภาคประชาชน
โดยสภาทีป่ รึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรรมการ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่งทีเ่ หลือ
อยู่ตามข้อ ๓.๑) และปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายนี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
ผู้แทนภาคประชาชนซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยสภาที่ปรึกษาการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) ให้สภาทีป่ รึกษาเสริมสร้างสันติสขุ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามคำสัง่
สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ทำหน้าที่
สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายนี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ สมาชิกสภาทีป่ รึกษาการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายนี้ ซึ่งต้องไม่เกิน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทัง้ นี้ มิให้นำบทบัญญัตมิ าตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใช้บงั คับ
กับการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาทีป่ รึกษาเสริมสร้างสันติสขุ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
(๔) ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้างและอัตรากำลัง เฉพาะของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ตามมาตรา ๒๖๕ ตลอดจนงบประมาณและหนีส้ นิ ของกองอำนวยการรักษาความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักรในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเป็นของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายนี้
(๕) ให้ผ้ดู ำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
ในวันก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการศูนย์อำนวยการ
บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายนี้ จนกว่าจะมีการแต่งตัง้ เลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายนี้ และให้ ผู้ด ำรงตำแหน่ ง
รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ในวันก่อนวันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายนี้ จนกว่าจะมีการแต่งตัง้ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายนี้ด้วย
หมายเหตุ:พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

		 ๕พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๖ บัญญัติว่า
“ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง
สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ เรื่อง การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นศูนย์
อำนวยการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้”.
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