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พระราชบัญญัติ 
สภาความม่ันคงแห�งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให,ไว, ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป0นป1ที่ ๗๑ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,าฯ 

ให,ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป0นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด,วยสภาความม่ันคงแห�งชาติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว,โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห�งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให,ใช,บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป0นต,นไป 
 
มาตรา ๓  ให,ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๒) พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ความม่ันคงแห�งชาติ” หมายความว�า ภาวะท่ีประเทศปลอดจากภัยคุกคามต�อเอกราช 

อธิปไตย บูรณภาพแห�งอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริยF ความปลอดภัยของ
ประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน หรือท่ีกระทบต�อผลประโยชนFแห�งชาติหรือการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยFทรงเป0นประมุข รวมท้ังความพร,อมของประเทศท่ี
จะเผชิญสถานการณFต�าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

“นโยบายและแผนระดับชาติว�าด,วยความม่ันคงแห�งชาติ” หมายความว�า นโยบาย
และแผนหลักของชาติท่ีเป0นกรอบหรือทิศทางในการดําเนินการปJองกัน แจ,งเตือน แก,ไข หรือระงับ
ยับย้ังภัยคุกคามเพ่ือธํารงไว,ซึ่งความม่ันคงแห�งชาติ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๘๕ ก/หน,า ๑/๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
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“ภัยคุกคาม” หมายความว�า ภาวะหรือสถานการณFที่ก�อให,เกิดความไม�มั่นคง 
ซึ่งเป0นป4ญหาที่มีความรุนแรง สลับซับซ,อน หากไม�ดําเนินการแก,ไขจะเกิดผลกระทบในวงกว,างต�อ
ความม่ันคงแห�งชาติ 

“สภา” หมายความว�า สภาความม่ันคงแห�งชาติ 
“สมาชิก” หมายความว�า สมาชิกสภาความม่ันคงแห�งชาติ 
“หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า ราชการส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาค ราชการ

ส�วนท,องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
“สํานักงาน” หมายความว�า สํานักงานสภาความม่ันคงแห�งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว�า เลขาธิการสภาความม่ันคงแห�งชาติ 
 
มาตรา ๕  ให,นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมวด ๑ 

สภาความม่ันคงแห�งชาติ 
   

 
มาตรา ๖  ให,มีสภาความม่ันคงแห�งชาติ ประกอบด,วยสมาชิกดังต�อไปน้ี 
(๑) นายกรัฐมนตรีเป0นประธานสภา 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป0นรองประธานสภา 
(๓) รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว�าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว�าการกระทรวง
ยุติธรรม และผู,บัญชาการทหารสูงสุด 

ให,เลขาธิการเป0นสมาชิกและเลขานุการ และให,เลขาธิการแต�งต้ังข,าราชการของ
สํานักงานเป0นผู,ช�วยเลขานุการ 

เพ่ือประโยชนFในการดําเนินการตามอํานาจหน,าท่ีของสภา สภาอาจมีมติให,เชิญ
รัฐมนตรีหรือหัวหน,าส�วนราชการท่ีมีอํานาจหน,าท่ีโดยตรงเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะพิจารณา หรือผู,ซึ่งมี
ความรู,ความเช่ียวชาญและประสบการณFด,านความม่ันคงหรือนักวิชาการด,านความม่ันคงในเร่ืองน้ัน 
ให,เข,าร�วมประชุมเป0นคร้ังคราวในฐานะสมาชิกเฉพาะกิจด,วยก็ได, ในกรณีเช�นน้ัน ให,ผู,ท่ีได,รับเชิญและ
มาประชุมมีฐานะเป0นสมาชิกตามวรรคหน่ึงสําหรับการประชุมคร้ังท่ีได,รับเชิญน้ัน 

 
มาตรา ๗  สภาความม่ันคงแห�งชาติมีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) จัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว�าด,วยความม่ันคงแห�งชาติเสนอต�อ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
(๒) เสนอแนะและให,ความเห็นในการกําหนดยุทธศาสตรFชาติในมิติด,านความม่ันคง 

หรือประเด็นเก่ียวกับความม่ันคงแห�งชาติ หรือการแก,ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
ความม่ันคงแห�งชาติ ต�อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข,อง แล,วแต�กรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๓) พิจารณากําหนดยุทธศาสตรFหรือแผนด,านความม่ันคงเฉพาะเร่ือง แผน
เตรียมพร,อมแห�งชาติ และแผนบริหารวิกฤตการณF ท่ีเก่ียวข,องกับความม่ันคงแห�งชาติ 

(๔) กําหนดแนวทางหรือมาตรการในการปJองกันหรือแก,ไขป4ญหาเก่ียวกับความ
ม่ันคงแห�งชาติ เพ่ือเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

(๕) ประเมินและวิเคราะหFสถานการณFภาพรวมในเชิงยุทธศาสตรFอันเป0นภัยคุกคาม
ต�อความม่ันคงแห�งชาติ 

(๖) กํากับและติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว�าด,วยความ
ม่ันคงแห�งชาติ 

(๗) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว,ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี
นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๘  ในการปฏิบัติหน,าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ประธานสภาโดยความ

เห็นชอบของท่ีประชุมสภา มีอํานาจเรียกให,หน�วยงานของรัฐและเจ,าหน,าท่ีของรัฐส�งข,อมูลหรือ
เอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข,องมาเพ่ือใช,ประกอบการพิจารณา หรืออาจขอให,บุคคลใด ๆ มาช้ีแจงด,วยก็ได, 

 
มาตรา ๙  ให,นําบทบัญญัติว�าด,วยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทาง

ปกครองตามกฎหมายว�าด,วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช,บังคับแก�การประชุมสภาโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๐  สภามีอํานาจแต�งต้ังคณะท่ีปรึกษาของสภาซึ่งมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับ

ความม่ันคงในด,านต�าง ๆ ด,านละไม�เกินเจ็ดคน ซึ่งอย�างน,อยต,องประกอบด,วยหัวหน,าส�วนราชการท่ีมี
อํานาจหน,าท่ีโดยตรงในด,านท่ีจะได,รับการแต�งต้ัง และผู,ซึ่งมีความรู,ความเช่ียวชาญและประสบการณF
ด,านความม่ันคงหรือนักวิชาการด,านความม่ันคงในด,านน้ัน 

คณะท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึงมีอํานาจหน,าท่ีติดตาม ประเมิน วิเคราะหFสถานการณF
อันเป0นภัยคุกคามต�อความม่ันคงแห�งชาติในด,านท่ีได,รับการแต�งต้ัง เพ่ือเสนอความเห็นต�อสภา หรือ
พิจารณาเร่ืองเก่ียวกับความม่ันคงแห�งชาติตามท่ีสภามอบหมาย 

หลักเกณฑFและวิธีการในการแต�งตั้ง และการปฏิบัติหน,าที่ของคณะที่ปรึกษา 
ให,เป0นไปตามท่ีสภากําหนด 

 
มาตรา ๑๑  สภาจะแต�งต้ังผู,เคยเป0นสมาชิกเฉพาะกิจตามมาตรา ๖ วรรคสาม 

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย�างหน่ึงอย�างใด
ตามท่ีสภามอบหมายก็ได, 

การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ให,นํามาตรา ๙ มาใช,
บังคับโดยอนุโลม 

หลักเกณฑFและวิธีการในการแต�งต้ัง และการปฏิบัติงานของผู,เคยเป0นสมาชิกเฉพาะกิจ
ท่ีได,รับแต�งต้ังตามวรรคหน่ึง ให,เป0นไปตามท่ีสภากําหนด 
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มาตรา ๑๒  ให,ประธานสภา สมาชิก ผู,เคยเป0นสมาชิกเฉพาะกิจซึ่งได,รับแต�งต้ังตาม
มาตรา ๑๑ กรรมการ และอนุกรรมการ ได,รับเบ้ียประชุมและประโยชนFตอบแทนอ่ืนตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ท่ีปรึกษาตามมาตรา ๑๐ มีสิทธิได,รับค�าตอบแทนและสิทธิประโยชนFอ่ืนตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๒ 

ความม่ันคงแห�งชาติ 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

นโยบายและแผนระดับชาติว�าด,วยความม่ันคงแห�งชาติ 
   

 
มาตรา ๑๓  เพื่อประโยชนFในการธํารงไว,ซึ่งความมั่นคงแห�งชาติ ให,คณะรัฐมนตรี

จัดให,มีนโยบายและแผนระดับชาติว�าด,วยความม่ันคงแห�งชาติขึ้นตามข,อเสนอแนะของสภา 
ในการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว�าด,วยความม่ันคงแห�งชาติ ให,สภาจัดให,มี

การรับฟ4งความคิดเห็นของหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข,องและของประชาชนด,วย 
การประกาศใช,และการแก,ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว�าด,วยความม่ันคง

แห�งชาติ ให,ทําเป0นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๔  นโยบายและแผนระดับชาติว�าด,วยความม่ันคงแห�งชาติ ต,องมีสาระท่ี

ครอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศ นโยบายต�างประเทศ และนโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจ 
และอ่ืน ๆ อันเก่ียวกับความม่ันคงแห�งชาติให,สอดคล,องต,องกัน เพ่ือให,กิจการของหน�วยงานของรัฐ
สามารถประสานกันได,อย�างใกล,ชิดเป0นผลดีต�อความม่ันคงแห�งชาติ และอย�างน,อยต,องกําหนด
เปJาหมายและแนวทางการดําเนินการในการรักษาความม่ันคงแห�งชาติในเร่ืองดังต�อไปน้ีด,วย 

(๑) การเสริมสร,างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยFทรงเป0นประมุข 

(๒) การปกปJองและรักษาผลประโยชนFแห�งชาติ 
(๓) การพัฒนาระบบการเตรียมพร,อมแห�งชาติและศักยภาพการปJองกันประเทศ 
(๔) การรักษาความม่ันคงภายในประเทศและระหว�างประเทศ 
 
มาตรา ๑๕  เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศให,ใช,นโยบายและแผนระดับชาติ

ว�าด,วยความม่ันคงแห�งชาติแล,ว ให,คณะรัฐมนตรีหรือหน�วยงานของรัฐ แล,วแต�กรณี ใช,เป0นกรอบหรือ
แนวทางหรือดําเนินการตามอํานาจหน,าท่ีในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ�นดิน แผนนิติบัญญัติ 
การกําหนดยุทธศาสตรFหรือแผนด,านความม่ันคงเฉพาะเร่ือง แผนเตรียมพร,อมแห�งชาติ แผนบริหาร
วิกฤตการณFท่ีเก่ียวข,องกับความม่ันคงแห�งชาติ หรือการกําหนดแผนงานหรือโครงการท่ีเก่ียวกับ
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นโยบายและแผนระดับชาติว�าด,วยความม่ันคงแห�งชาติ หรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด ให,สอดคล,องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติดังกล�าว 

หลักเกณฑFและวิธีการในการจัดทํายุทธศาสตรFหรือแผนด,านความม่ันคงเฉพาะเร่ือง 
หรือการกําหนดแผนงานหรือโครงการตามวรรคหน่ึง ให,เป0นไปตามท่ีสภากําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๖  ให,สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให,หน�วยงานของรัฐ

ให,สอดคล,องกับนโยบายและแผนระดับชาติว�าด,วยความม่ันคงแห�งชาติ 
เพ่ือประโยชนFในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับแผนงานหรือโครงการ

เก่ียวกับความม่ันคงแห�งชาติซึ่งเป0นเร่ืองสําคัญ ให,หน�วยงานของรัฐเสนอแผนงานหรือโครงการ
ดังกล�าวต�อสํานักงานเพ่ือพิจารณาให,ความเห็น และให,หน�วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน,าท่ีในการจัดทํา
งบประมาณ นําความเห็นดังกล�าวไปประกอบการพิจารณาด,วย 

แผนงานหรือโครงการใดจะถือเป0นแผนงานหรือโครงการเร่ืองสําคัญตามวรรคสอง 
ให,เป0นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๑๗  ให,สํานักงานติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ

ว�าด,วยความม่ันคงแห�งชาติ ยุทธศาสตรFหรือแผนด,านความม่ันคงเฉพาะเร่ือง และแผนงานหรือ
โครงการซึ่งเป0นเร่ืองสําคัญตามมาตรา ๑๖ เพ่ือสนับสนุน อํานวยการ หรือประสานการดําเนินการท่ี
จําเป0น รวมท้ังให,คําแนะนําเก่ียวกับการเร�งรัดหรือปรับปรุงการดําเนินงานดังกล�าว ให,เป0นไปอย�าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีท่ีสํานักงานเห็นว�าการดําเนินงานใดของหน�วยงานของรัฐไม�เป0นไปตาม
นโยบายและแผนระดับชาติว�าด,วยความม่ันคงแห�งชาติ ยุทธศาสตรFหรือแผนด,านความม่ันคงเฉพาะ
เร่ือง หรือแผนงานหรือโครงการตามวรรคหน่ึง ให,เสนอความเห็นต�อสภาเพ่ือพิจารณาเสนอเร่ืองต�อ
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามท่ีเห็นสมควรต�อไป 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การรักษาความม่ันคงแห�งชาติ 
   

 
มาตรา ๑๘  ให,สํานักงานติดตาม ประเมิน และวิเคราะหFสถานการณFท่ีอาจก�อให,เกิด

ภัยคุกคามต�อความม่ันคงแห�งชาติ และจัดทําฐานข,อมูลท่ีเก่ียวข,อง เพ่ือประโยชนFในการปJองกันหรือ
แก,ไขสถานการณFอันเป0นภัยคุกคามต�อความม่ันคงแห�งชาติ 

ในกรณีท่ีมีสถานการณFซึ่งมีความเสี่ยงอันจะนําไปสู�ภัยคุกคามต�อความม่ันคง
แห�งชาติ ให,สํานักงานแจ,งเตือนสถานการณFดังกล�าวพร,อมเสนอความเห็น แนวทาง มาตรการ หรือ
การดําเนินการอ่ืนท่ีจําเป0นในการปJองกันหรือแก,ไขสถานการณFน้ัน ต�อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
หรือหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข,อง แล,วแต�กรณี เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน,าท่ีต�อไป และให,
สํานักงานรายงานการดําเนินการดังกล�าวต�อสภา 
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มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีมีสถานการณFอันเป0นภัยคุกคามต�อความม่ันคงแห�งชาติ ให,
สภาประกาศระดับความร,ายแรงของภัยคุกคามดังกล�าว พร,อมท้ังเสนอความเห็น แนวทาง มาตรการ 
หรือการดําเนินการอ่ืนท่ีจําเป0น ต�อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการให,
หน�วยงานของรัฐหรือเจ,าหน,าท่ีของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน,าท่ีตามท่ีบัญญัติไว,ในกฎหมายเพ่ือ
ปJองกัน แก,ไข หรือระงับยับย้ังภัยคุกคามดังกล�าว 

ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรียังไม�พิจารณาดําเนินการตามวรรคหน่ึง 
ให,สภาเป0นผู,ใช,อํานาจสั่งให,หน�วยงานของรัฐหรือเจ,าหน,าท่ีของรัฐดําเนินการตามวรรคหน่ึงได,เท�าท่ี
จําเป0นและเหมาะสมจนกว�าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการดําเนินการตามวรรคหน่ึง 

เม่ือการใช,อํานาจของสภาสิ้นสุดลงตามวรรคสองแล,ว ให,สภารายงานผลการ
ดําเนินการให,คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว 

หลักเกณฑF วิธีการ และเงื่อนไขในการประกาศให,สถานการณFใดเป0นสถานการณF
อันเป0นภัยคุกคามและการยกเลิกการประกาศ รวมท้ังการกําหนดระดับความร,ายแรงของภัยคุกคาม 
ให,เป0นไปตามท่ีสภากําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเห็นว�าการพิจารณาเร่ืองใด

เป0นเร่ืองสําคัญท่ีจะกระทบต�อความม่ันคงแห�งชาติ ให,นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีส�งเร่ืองให,สภา
ให,ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา หรือในกรณีท่ีสภาเห็นว�าการดําเนินการในเร่ืองใดเป0นเร่ือง
สําคัญเก่ียวกับความม่ันคงแห�งชาติ ให,สภาเสนอความเห็นต�อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 

 
หมวด ๓ 

สํานักงานสภาความม่ันคงแห�งชาติ 
   

 
มาตรา ๒๑  ให,มีสํานักงานสภาความม่ันคงแห�งชาติ มีอํานาจหน,าท่ีดังต�อไปน้ี 
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของสภา และศึกษาและรวบรวมข,อมูลด,านความม่ันคง

ท่ีเก่ียวกับงานของสภา 
(๒) จัดทําร�างนโยบายและแผนระดับชาติว�าด,วยความม่ันคงแห�งชาติตามเปJาหมาย

และแนวทางท่ีสภากําหนดเพ่ือเสนอต�อสภา 
(๓) เสนอแนะและให,ความเห็นต�อสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณา

กําหนดนโยบายยุทธศาสตรF แผนงาน และการอ่ืนท่ีเก่ียวข,องกับความม่ันคงแห�งชาติ 
(๔) ให,คําปรึกษา เสนอแนะ และให,ความเห็น ตลอดจนอํานวยการและประสานการ

ปฏิบัติงานใด ๆ เพ่ือให,เป0นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว�าด,วยความม่ันคงแห�งชาติกับ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข,อง 

(๕) ติดตาม ประเมิน วิเคราะหF และแจ,งเตือนสถานการณFด,านความม่ันคง การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณF สภาวะแวดล,อมด,านความม่ันคงในเชิงยุทธศาสตรF พิสูจนFทราบและ
คาดการณFภัยคุกคามและการประเมินกําลังอํานาจของชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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(๖) ประสานงานหรือร�วมมือกับหน�วยงานต�างประเทศในกิจการด,านความม่ันคง
ระหว�างประเทศ ด,านความม่ันคงในเชิงยุทธศาสตรF ด,านการประเมินสภาวะแวดล,อม และด,าน
วิชาการท่ีเก่ียวกับความม่ันคง 

(๗) ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนา ส�งเสริม และเผยแพร�ข,อมูลหรือองคFความรู,เก่ียวกับ
ความม่ันคงแห�งชาติ 

(๘) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว,ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี
สภานายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๒  ให,มีเลขาธิการสภาความม่ันคงแห�งชาติเป0นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ

และบริหารราชการของสํานักงาน ข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี และให,มีรองเลขาธิการเป0นผู,ช�วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการ 

ให,เลขาธิการเป0นข,าราชการพลเรือนสามัญ โดยในการพิจารณาเสนอช่ือผู,ซึ่งสมควร
ดํารงตําแหน�งเลขาธิการ ให,สภาเสนอช่ือบุคคลเพ่ือประกอบการพิจารณาด,วย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๒๓  บรรดาคําสั่งหรือมติของสภาความม่ันคงแห�งชาติ ท่ีมีผลใช,บังคับอยู�ใน
วันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ ให,คงมีผลใช,บังคับได,ต�อไปเพียงเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย,งกับ
พระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี จนกว�าสภาความม่ันคงแห�งชาติตามพระราชบัญญัติน้ีจะมีคําสั่งหรือมติเป0น
อย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๒๔  ให,คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการซึ่งได,รับการแต�งต้ังโดยสภา

ความม่ันคงแห�งชาติตามพระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ยังคงปฏิบัติหน,าท่ี
ตามท่ีได,รับมอบหมายได,ต�อไป  ท้ังน้ี จนกว�าสภาความม่ันคงแห�งชาติตามพระราชบัญญัติน้ีจะมีมติ
เป0นอย�างอ่ืน 

 
 

ผู,รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธF  จันทรFโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากบริบทสถานการณFด,าน
ความม่ันคงและแนวโน,มภัยคุกคามต�อความม่ันคงในป4จจุบันได,เปลี่ยนแปลงไปท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศโดยมีความเช่ือมโยงกับมิติด,านต�าง ๆ และมีความรุนแรงและสลับซับซ,อนมากย่ิงข้ึน 
แต�โดยท่ีกลไกการดําเนินการด,านความม่ันคงตามท่ีบัญญัติไว,ในพระราชบัญญัติสภาความม่ันคง
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ยังไม�เอ้ือต�อการปฏิบัติภารกิจในการจัดทําและบริหารนโยบายและยุทธศาสตรF
ด,านความม่ันคงให,ไปสู�การปฏิบัติได,อย�างเป0นรูปธรรม รวมท้ังในการติดตาม ประเมิน วิเคราะหF และ
การแจ,งเตือนสถานการณFท่ีอาจก�อให,เกิดภัยคุกคาม หรือการประกาศสถานการณFอันเป0นภัยคุกคาม
และการประกาศระดับความร,ายแรงของภัยคุกคาม ตลอดจนการดําเนินการอ่ืนท่ีจําเป0นในการ
ปJองกันหรือแก,ไขสถานการณFน้ัน  ดังน้ัน เพ่ือให,การดําเนินการด,านความม่ันคงแห�งชาติและการรักษา
ความม่ันคงแห�งชาติเป0นไปอย�างมีประสิทธิภาพและพร,อมรองรับสถานการณFด,านความม่ันคงและ
แนวโน,มภัยคุกคามต�อความม่ันคงแห�งชาติย่ิงข้ึน  จึงจําเป0นต,องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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