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พระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๙
__________________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม 
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคง 
แห่งชาติ

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว ้
โดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙”

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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 มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

 (๑) พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒

 (๒) พระราชบญัญตัสิภาความมัน่คงแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๗

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

 “ความมัน่คงแห่งชาต”ิ หมายความว่า ภาวะทีป่ระเทศปลอดจาก 

ภยัคุกคามต่อเอกราช อธิปไตย บรูณภาพแห่งอาณาเขต สถาบนัศาสนา สถาบนั 

พระมหากษัตริย์ ความปลอดภัยของประชาชน การด�ารงชีวิตโดยปกติสุข 

ของประชาชน  หรือที่กระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติหรือการปกครอง 

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ รวมทัง้ความพร้อม 

ของประเทศทีจ่ะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ  อนัเกดิจากภยัคกุคามทกุรปูแบบ

 “นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” 

หมายความว่า นโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทาง 

ในการด�าเนนิการป้องกัน แจ้งเตอืน แก้ไข หรอืระงบัยบัยัง้ภัยคกุคามเพือ่ธ�ารงไว้ 

ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

 “ภัยคุกคาม” หมายความว่า ภาวะหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด 

ความไม่ม่ันคงซ่ึงเป็นปัญหาทีม่คีวามรนุแรง สลบัซบัซ้อน หากไม่ด�าเนนิการ 

แก้ไขจะเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อความมั่นคงแห่งชาติ

 “สภา” หมายความว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติ

 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการ 

ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
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 “ส�านักงาน” หมายความว่า ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

__________________

 มาตรา ๖ ให้มีสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิก 

ดังต่อไปนี้

 (๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภา

 (๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรอง 

ประธานสภา

 (๓) รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว ่าการ 

กระทรวงการคลงั รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ รฐัมนตรว่ีาการ 

กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สาร รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม 

และผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 ให้เลขาธิการเป็นสมาชิกและเลขานุการ และให้เลขาธิการ 

แต่งตั้งข้าราชการของส�านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ของสภา 
สภาอาจมมีตใิห้เชญิรฐัมนตรหีรอืหวัหน้าส่วนราชการทีม่อี�านาจหน้าทีโ่ดยตรง 
เกีย่วกับเรือ่งทีจ่ะพิจารณา หรอืผู้ซึง่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์ 
ด้านความมัน่คงหรอืนกัวิชาการด้านความม่ันคงในเรือ่งน้ัน ให้เข้าร่วมประชมุเป็น 
ครัง้คราวในฐานะสมาชกิเฉพาะกิจด้วยก็ได้ ในกรณเีช่นน้ัน ให้ผูท้ีไ่ด้รบัเชญิ 
และมาประชุมมีฐานะเป็นสมาชกิตามวรรคหนึง่ส�าหรับการประชมุครัง้ท่ีได้รบั 
เชิญนั้น

 มาตรา ๗ สภาความมั่นคงแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) จดัท�านโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต ิ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
 (๒) เสนอแนะและให้ความเห็นในการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาต ิ
ในมติิด้านความม่ันคง หรอืประเดน็เกีย่วกบัความมัน่คงแห่งชาต ิหรอืการแก้ไข 
เพิม่เตมิหรือปรบัปรงุกฎหมายท่ีเกีย่วกับความม่ันคงแห่งชาติ ต่อนายกรฐัมนตร ี
คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
 (๓) พจิารณาก�าหนดยทุธศาสตร์หรอืแผนด้านความมัน่คงเฉพาะ 
เรือ่ง แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิและแผนบรหิารวิกฤตการณ์ ทีเ่ก่ียวข้องกับ 
ความมั่นคงแห่งชาติ
 (๔) ก�าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไข 
ปัญหาเกีย่วกับความมัน่คงแห่งชาติ เพือ่เสนอนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตร ี
พิจารณา
 (๕) ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในเชงิยทุธศาสตร์ 
อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ
 (๖) ก�ากับและติดตามการด�าเนินการตามนโยบายและแผน 
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
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 (๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และ 
กฎหมายอื่น หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 มาตรา ๘ ในการปฏิบตัหิน้าทีต่ามพระราชบัญญตันิี ้ประธานสภา 
โดยความเห็นชอบของทีป่ระชมุสภา มอี�านาจเรยีกให้หน่วยงานของรฐัและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบ 
การพิจารณา หรืออาจขอให้บุคคลใด ๆ  มาชี้แจงด้วยก็ได้

 มาตรา ๙ ให้น�าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ�านาจ 
ด�าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมสภาโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๐ สภามีอ�านาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของสภาซึ่งม ี
ความเชีย่วชาญเกีย่วกับความม่ันคงในด้านต่าง ๆ  ด้านละไม่เกินเจ็ดคน ซ่ึงอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วยหวัหน้าส่วนราชการทีมี่อ�านาจหน้าทีโ่ดยตรงในด้านทีจ่ะได้รบั 
การแต่งต้ัง และผูซ่ึ้งมคีวามรูค้วามเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านความมัน่คง 
หรือนักวิชาการด้านความมั่นคงในด้านนั้น
 คณะที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งมีอ�านาจหน้าที่ติดตาม ประเมิน 
วเิคราะห์สถานการณ์อนัเป็นภัยคกุคามต่อความมัน่คงแห่งชาตใินด้านท่ีได้รบั 
การแต่งต้ัง เพือ่เสนอความเหน็ต่อสภาหรอืพจิารณาเรือ่งเกีย่วกบัความมัน่คง 
แห่งชาติตามที่สภามอบหมาย
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่สภาก�าหนด
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 มาตรา ๑๑ สภาจะแต่งต้ังผูเ้คยเป็นสมาชกิเฉพาะกจิตามมาตรา ๖ 
วรรคสาม คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรอืคณะท�างาน เพือ่พจิารณา 
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่สภามอบหมายก็ได้
 การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างาน 
ให้น�ามาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการแต่งตัง้ และการปฏบิตังิานของผูเ้คย 
เป็นสมาชกิเฉพาะกจิทีไ่ด้รบัแต่งต้ังตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีส่ภาก�าหนด

 มาตรา ๑๒ ให้ประธานสภา สมาชกิ ผูเ้คยเป็นสมาชกิเฉพาะกิจ 
ซึง่ได้รบัแต่งต้ังตามมาตรา ๑๑ กรรมการ และอนกุรรมการ ได้รบัเบีย้ประชมุ 
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด
 ที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๐ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและสิทธิ 
ประโยชน์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

หมวด ๒
ความมั่นคงแห่งชาติ

__________________

ส่วนที่ ๑
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

__________________

 มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการธ�ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ 
ให้คณะรฐัมนตรจีดัให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติขึน้ 
ตามข้อเสนอแนะของสภา
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 ในการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง 

แห่งชาติ ให้สภาจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของหน่วยงานของรฐัทีเ่ก่ียวข้อง 

และของประชาชนด้วย

 การประกาศใช ้และการแก ้ไขปรับปรุงนโยบายและแผน 

ระดบัชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาต ิ ให้ท�าเป็นประกาศพระบรมราชโองการ 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๔ นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยความมั่นคง 

แห่งชาติ ต้องมสีาระทีค่รอบคลุมถงึนโยบายภายในประเทศ นโยบายต่างประเทศ 

และนโยบายการทหารกบัการเศรษฐกจิ และอืน่ ๆ  อนัเก่ียวกับความมัน่คงแห่งชาติ 

ให้สอดคล้องต้องกัน เพือ่ให้กจิการของหน่วยงานของรฐัสามารถประสานกนัได้ 

อย่างใกล้ชิดเป็นผลดีต่อความมั่นคงแห่งชาติ และอย่างน้อยต้องก�าหนด 

เป้าหมายและแนวทางการด�าเนนิการในการรกัษาความมัน่คงแห่งชาตใินเรือ่ง 

ดังต่อไปนี้ด้วย

 (๑) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 (๒) การปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

 (๓) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและศักยภาพ 

การป้องกันประเทศ

 (๔) การรักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ
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 มาตรา ๑๕ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศให้ใช้นโยบาย 
และแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติแล้ว ให้คณะรัฐมนตรีหรือ 
หน่วยงานของรฐั แล้วแต่กรณ ี ใช้เป็นกรอบหรอืแนวทาง หรอืด�าเนินการ 
ตามอ�านาจหน้าทีใ่นการจดัท�าแผนการบริหารราชการแผ่นดนิ แผนนิตบิญัญติั 
การก�าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง แผนเตรยีมพร้อม 
แห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือ 
การก�าหนดแผนงานหรอืโครงการทีเ่กีย่วกบันโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วย 
ความม่ันคงแห่งชาต ิหรอืการปฏบิตัริาชการอืน่ใด ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และแผนระดับชาติดังกล่าว
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท�ายุทธศาสตร ์หรือแผน 
ด้านความมัน่คงเฉพาะเร่ือง หรอืการก�าหนดแผนงานหรือโครงการตามวรรคหนึง่ 
ให้เป็นไปตามที่สภาก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 มาตรา ๑๖ ให้ส�านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติ
 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณส�าหรับ 
แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซ่ึงเป็นเรื่องส�าคัญ 
ให้หน่วยงานของรฐัเสนอแผนงานหรอืโครงการดังกล่าวต่อส�านกังานเพือ่พจิารณา 
ให้ความเห็น และให้หน่วยงานของรฐัทีม่อี�านาจหน้าทีใ่นการจัดท�างบประมาณ 
น�าความเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาด้วย
 แผนงานหรือโครงการใดจะถือเป็นแผนงานหรือโครงการเรื่อง 

ส�าคัญตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด
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 มาตรา ๑๗ ให้ส�านักงานติดตามผลการด�าเนินงานตามนโยบาย 

และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์หรือแผน 

ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง และแผนงานหรือโครงการซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญ 

ตามมาตรา ๑๖ เพื่อสนับสนุน อ�านวยการ หรือประสานการด�าเนินการ 

ท่ีจ�าเป็น รวมทัง้ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกบัการเร่งรดัหรอืปรบัปรงุการด�าเนนิงาน 

ดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 ในกรณทีีส่�านกังานเหน็ว่าการด�าเนนิงานใดของหน่วยงานของรฐั 

ไม่เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาต ิ ยทุธศาสตร์ 

หรอืแผนด้านความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง หรอืแผนงานหรอืโครงการตามวรรคหน่ึง 

ให้เสนอความเห็นต่อสภาเพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีหรือ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป

ส่วนที่ ๒

การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

__________________

 มาตรา ๑๘ ให้ส�านักงานติดตาม ประเมิน และวิเคราะห ์

สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ และจัดท�า 

ฐานข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัหรอืแก้ไขสถานการณ์อันเป็น 

ภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ
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 ในกรณีที่มีสถานการณ์ซ่ึงมีความเสี่ยงอันจะน�าไปสู่ภัยคุกคาม 
ต่อความม่ันคงแห่งชาต ิ ให้ส�านกังานแจ้งเตอืนสถานการณ์ดงักล่าวพร้อมเสนอ 
ความเห็น แนวทาง มาตรการ หรอืการด�าเนนิการอืน่ท่ีจ�าเป็นในการป้องกนัหรอื 
แก้ไขสถานการณ์นัน้ ต่อนายกรฐัมนตรี คณะรฐัมนตร ี หรอืหน่วยงานของรฐั 
ทีเ่กีย่วข้อง แล้วแต่กรณ ี เพือ่พจิารณาด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าทีต่่อไป และ 
ให้ส�านักงานรายงานการด�าเนินการดังกล่าวต่อสภา

 มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ มีสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อ 
ความม่ันคงแห่งชาต ิ ให้สภาประกาศระดับความร้ายแรงของภัยคกุคามดงักล่าว 
พร้อมทัง้เสนอความเหน็ แนวทาง มาตรการ หรอืการด�าเนนิการอืน่ทีจ่�าเป็น 
ต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการ 
ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที ่
ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเพื่อป้องกัน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม 
ดังกล่าว
 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรียังไม ่พิจารณา 
ด�าเนนิการตามวรรคหนึง่ ให้สภาเป็นผูใ้ช้อ�านาจสัง่ให้หน่วยงานของรฐัหรอื 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัด�าเนนิการตามวรรคหนึง่ได้เท่าทีจ่�าเป็นและเหมาะสม จนกว่า 
จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง
 เมื่อการใช้อ�านาจของสภาสิ้นสุดลงตามวรรคสองแล้ว ให้สภา 
รายงานผลการด�าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
 หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการประกาศให้สถานการณ์ใด 
เป็นสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามและการยกเลิกการประกาศ รวมทั้ง 
การก�าหนดระดับความร้ายแรงของภัยคุกคาม ให้เป็นไปตามที่สภาก�าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี



13

 มาตรา ๒๐ ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเห็นว่า 
การพิจารณาเรื่องใดเป็นเรื่องส�าคัญที่จะกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาต ิ
ให้นายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรส่ีงเรือ่งให้สภาให้ความเหน็เพือ่ประกอบ 
การพจิารณา หรอืในกรณทีีส่ภาเหน็ว่าการด�าเนนิการในเรือ่งใดเป็นเรือ่งส�าคญั 
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ให้สภาเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีหรือ 
คณะรัฐมนตรี

หมวด ๓
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

__________________

 มาตรา ๒๑ ให้มีส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ มีอ�านาจ 
หน้าที่ดังต่อไปนี้
 (๑) รับผิดชอบในงานธุรการของสภา และศึกษาและรวบรวม 
ข้อมูลด้านความมั่นคงที่เกี่ยวกับงานของสภา
 (๒) จัดท�าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง 
แห่งชาติตามเป้าหมายและแนวทางที่สภาก�าหนดเพื่อเสนอต่อสภา
 (๓) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาหรือคณะรัฐมนตร ี
เพือ่ประกอบการพจิารณาก�าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงาน และการอืน่ 
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
 (๔) ให้ค�าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความเห็น ตลอดจน 
อ�านวยการและประสานการปฏบิตังิานใด ๆ  เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายและแผน 
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



14

 (๕) ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และแจ้งเตือนสถานการณ์ 

ด้านความมัน่คง การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คง 

ในเชงิยทุธศาสตร์ พสิจูน์ทราบและคาดการณ์ภยัคกุคาม และการประเมนิก�าลงั 

อ�านาจของชาติ

 (๖) ประสานงานหรือร ่วมมือกับหน่วยงานต ่างประเทศ 

ในกิจการด้านความมัน่คงระหว่างประเทศ ด้านความมัน่คงในเชงิยทุธศาสตร์ 

ด้านการประเมนิสภาวะแวดล้อม และด้านวิชาการที่เกี่ยวกับความมั่นคง

 (๗) ศกึษา วิจยั รวบรวม พฒันา ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมูลหรอื 

องค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ

 (๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และ 

กฎหมายอื่น หรือตามที่สภา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 มาตรา ๒๒ ให้มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป ็น 

ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของส�านักงาน ขึ้นตรงต่อ 

นายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

 ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยในการพิจารณา 

เสนอช่ือผู ้ซึ่งสมควรด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ ให้สภาเสนอชื่อบุคคล 

เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
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บทเฉพาะกาล

__________________

 มาตรา ๒๓ บรรดาค�าสั่งหรือมติของสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

ทีม่ผีลใช้บงัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบัญญตันิีใ้ช้บงัคบั ให้คงมผีลใช้บงัคบัได้ 

ต่อไปเพยีงเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งกบัพระราชบญัญติันี ้ทัง้นี ้จนกว่าสภาความมัน่คง 

แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้จะมีค�าสั่งหรือมติเป็นอย่างอื่น

 มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการซึ่งได้รับ 

การแต่งตัง้โดยสภาความมัน่คงแห่งชาตติามพระราชบญัญตัสิภาความมัน่คง 

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ยงัคงปฏิบตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายได้ต่อไป ทัง้นี ้

จนกว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้จะมีมติเป็นอย่างอื่น

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี
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หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี ้คอื เนือ่งจากบรบิท 

สถานการณ์ด้านความม่ันคงและแนวโน้มภัยคุกคามต่อความมั่นคง 

ในปัจจบุนัได้เปลีย่นแปลงไปทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยม ี

ความเชือ่มโยงกบัมติด้ิานต่าง ๆ  และมคีวามรนุแรงและสลบัซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ 

แต่โดยทีก่ลไกการด�าเนนิการด้านความม่ันคงตามทีบ่ญัญตัไิว้ในพระราชบญัญตั ิ

สภาความมัน่คงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ยงัไม่เอือ้ต่อการปฏิบตัภิารกจิในการจดัท�า 

และบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้ไปสู่การปฏิบัติได ้

อย่างเป็นรปูธรรม รวมทัง้ในการตดิตาม ประเมนิ วเิคราะห์ และการแจ้งเตอืน 

สถานการณ์ทีอ่าจก่อให้เกดิภยัคกุคาม หรอืการประกาศสถานการณ์อนัเป็น 

ภัยคุกคามและการประกาศระดับความร้ายแรงของภัยคุกคาม ตลอดจน 

การด�าเนนิการอืน่ทีจ่�าเป็นในการป้องกันหรอืแก้ไขสถานการณ์นัน้ ดงันัน้ เพือ่ให้ 

การด�าเนนิการด้านความมัน่คงแห่งชาตแิละการรกัษาความมัน่คงแห่งชาตเิป็นไป 

อย่างมปีระสทิธภิาพและพร้อมรองรบัสถานการณ์ด้านความมัน่คงและแนวโน้ม 

ภยัคกุคามต่อความมัน่คงแห่งชาตย่ิิงขึน้ จงึจ�าเป็นต้องตราพระราชบญัญตันิี้

__________________
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NATIONAL SECURITY COUNCIL ACT,
B.E. 2559 (2016)

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX;
Given on the 26th Day of September, B.E. 2559;

Being the 71st Year of the Present Reign

 His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased 
to proclaim that:

 Whereas it is expedient to revise the law on the National 
Security Council;

 Be it, therefore, enacted by the King, by and with 
the advice and consent of the National Legislative Assembly, 
as follows:

 Section 1. This Act is called the “National Security 
Council Act, B.E. 2559 (2016)”.

 Section 2. This Act shall come into force as from the day 
following the date of its publication in the Government Gazette.
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 Section 3. The following shall be repealed:
 (1) The National Security Council Act, B.E. 2502; and
 (2) The National Security Council Act (No. 2), B.E. 2507.

 Section 4. In this Act:
 “national security” means the situation in which 
the country is free from any threat to its independence, 
sovereignty, territorial integrity, religious institution, monarchical 
institution, public safety, and peaceful livelihood that may affect 
the national interests or its democratic regime of government 
with the King as Head of State. It also means the country’s 
preparedness to confront all types of threat situations;
 “National security policy and plan” means the key policy 
and plan that provides a framework or directions for the prevention, 
warning, mitigation or suppression of security threats to safeguard 
national security;
 “threat” means the state or situation leading to the state 
of insecurity or serious and complicated security problems which, 
if not rectified, shall have a pervasive impact on national security;
 “Council” means the National Security Council;
 “member” means a member of the National Security 
Council;
 “State agency” means a central administration, provincial 
administration, local administration, State enterprise and other 
agencies of the State;
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 “Office” means the Office of the National Security Council;
 “Secretary General” means the Secretary General 
of the National Security Council.

 Section 5. The Prime Minister shall have charge and control 
of the execution of this Act.

CHAPTER I
NATIONAL SECURITY COUNCIL

 Section 6. There shall be a National Security Council 
comprising the members as follows:
 (1) the Prime Minister shall be the Council’s chairman;
 (2) a Deputy Prime Minister assigned by the Prime Minister 
shall be the Council’s deputy chairman;
 (3) the Ministers of Defense, Finance, Foreign Affairs, 
Transport, Information and Communication Technology, Interior, 
and Justice as well as the Supreme Commander of the Armed 
Forces;
 The Secretary General shall be the Council’s member 
and secretary and shall appoint civil servant in the Office to act 
as the assistant secretary.
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 To facilitate execution of its powers and duties, 
the Council may pass a resolution to invite a minister or head of 
a government agency with direct powers and duties over 
the issue under consideration or knowledgeable and experienced 
experts or academicians specializing in specific security issues 
to attend the Council’s meeting on an occasional basis as 
an ad hoc member. In such cases, the invited person who attends 
a meeting shall become a Council member under paragraph 
one for that meeting only.

 Section 7. The National Security Council has the powers 
and duties as follows:
 (1) to formulate national security policy and plan and 
submit them to the Cabinet for consideration;
 (2) to give advice and opinions on the formulation 
of national strategies on national security dimension or national 
security issues or the amendment or revision of the law on national 
security to the Prime Minister, the Cabinet or relevant state agencies 
as the case may be;
 (3) to deliberate and formulate specific security strategy 
or plan, national security preparedness plan and national security 
crisis management plan;
 (4) to formulate guidelines or measures for the prevention 
or mitigation of national security problems and submit them to 
the Prime Minister or the Cabinet for consideration;
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 (5) to assess and analyze the overall strategic situations 
which pose a threat to the national security;
 (6) to regulate and monitor the implementing of national 
security policy and plan;
 (7) to perform other acts under this Act and by other 
laws or as entrusted by the Prime Minister or the Cabinet.

 Section 8. In performing the duties stipulated under 
this Act, the Council’s chairman, with approval of the Council, 
is empowered to summon relevant data or documents from 
state agencies and government officials for consideration. 
It may also call upon an individual to clarify the matter to 
the Council’s meeting.

 Section 9. The provisions of law governing the committees 
with administrative power under the law on Public Administration 
Procedures shall apply mutatis mutandis to the Council’s meeting 
procedures.

 Section 10. The Council shall have the power to appoint 
an advisory board with not more than seven expert members 
for each security aspect. This advisory board must at least comprise 
heads of the government agencies with direct powers and duties 
on a specific security aspect, and knowledgeable and experienced 
experts or academicians specializing in various security aspects.
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 The advisory board under paragraph one shall have 
the powers and duties to monitor, assess and analyze the situations 
that pose a threat to the national security dimension for which 
the advisory board is appointed in order to give opinions to 
the Council or to deliberate any national security issue entrusted 
by the Council.
 Criteria and procedures for the advisory board appointment 
and their duties shall be determined by the Council.

 Section 11. The Council shall appoint former ad hoc 
members in paragraph three of section 6 as members of 
the committee, sub-committee or working group appointed 
by the Council to deliberate any security issues or perform any 
tasks assigned by the Council.
 The provisions of section 9 shall apply mutatis mutandis 
to the meeting procedures of such committee, sub-committee 
or working group.
 Criteria and procedures for the appointment of former 
ad hoc members of the Council under paragraph one shall be 
determined by the Council.

 Section 12. The Council’s chairman, members who are 
former ad hoc members under section 11 as well as committee 
and sub-committee members shall receive the meeting allowances 
and other benefits as prescribed by the Cabinet.
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 Advisors appointed under section 10 are entitled to receive 
the remuneration and benefits as prescribed by the Cabinet.

CHAPTER II
NATIONAL SECURITY

PART I
National Security Policy and Plan

 Section 13. In safeguarding the national security, 
the Cabinet shall have national security policy and plan established 
under the Council’s recommendations.
 In formulating the national security policy and plan, 
the Council shall organize hearings to solicit opinions from relevant 
state agency and the public.
 Announcement and revision of national security policy 
and plan shall be issued as a royal command to be promulgated 
in the Government Gazette.

 Section 14. The national security policy and plan must 
coherently address domestic and foreign policies as well as military, 
economic and other national security policies to ensure close 
collaboration between state agencies and national security. 
They must at least specify the national security goals and guidelines 
as follows:
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 (1) to promote the security of the country’s key institutions 
and the democratic regime of government with the King as Head 
of State;
 (2) to protect and uphold national interests;
 (3) to promote the national preparedness system and 
the country’s defense capability;
 (4) to protect national and international security.

 Section 15. Once the royal command on national 
security policy and plan has been announced, they shall be 
adopted by the Cabinet or state agencies, as the case may be, 
as the framework or guideline for the execution of their powers 
and duties in the formulation of the public administration plans, 
legislative plans, strategies or plans on specific security issues, 
national preparedness plans, national security crisis management 
plans or the formulating or national security plans or projects or 
the performing of other government functions that are consistent 
with the said national policies and plans.
 Criteria and procedures for the formulating of specific 
national security strategy or plan or the formulating of any plan 
or project under paragraph one shall be as prescribed by the Council 
with the Cabinet’s approval.

 Section 16. The Bureau of the Budget shall allocate 
budgets to different state agencies in accordance with the national 
security policy and plan.
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 To facilitate deliberation of budget allocations to key 

national security plans or projects, the relevant state agencies 

shall submit such plans or projects to the Office for consideration 

and opinions. State agencies with budget preparation powers and 

duties must take the Office’s opinions into consideration when 

preparing the budgets.

 The key plans or projects under paragraph two shall be 

determined by the Cabinet.

 Section 17. The Office shall monitor compliance with 

the national security policies and plans, specific security strategies 

or plans of the key plans or projects in section 16 for the provision 

of necessary support, direction or collaboration. There shall also 

be recommendations on suitable and efficient measure for 

the expediency or improvement of operations.

 In the case that the Office deems any of the operations of 

a state agency to be inconsistent with the national security policy 

and plan, the specific security strategy or plan or with the plan 

or project under paragraph one, the Office shall submit its opinions 

on such operations to the Council for consideration and forwarding 

to the Prime Minister or the Cabinet for consideration as it deems 

appropriate.
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PART II
National Security Safeguarding

 Section 18. The Office shall monitor, assess and analyze 
situations that may pose a threat to the national security and 
establish relevant databases for the prevention or mitigation 
of such situations.
 In the case of potential situations that might pose 
a threat to the national security, the Office shall issue a warning 
together with its opinions, guidelines, measures or any other 
necessary actions for the prevention or mitigation of such situations 
to the Prime Minister, the Cabinet or relevant state agencies, 
as the case may be, for the execution of their powers and duties. 
The Office shall report such actions to the Council.

 Section 19. In the case of situations that pose a threat 
to the national security, the Council shall announce the level 
of threat and submit its opinions, guidelines, measures or other 
necessary actions to the Prime Minister or the Cabinet for authorizing 
or instructing a state agency or government officials to execute 
their powers and duties as stipulated under the provisions of 
laws for the prevention, mitigation or suppression such threats.
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 In the case that the Prime Minister or the Cabinet has not 
taken any action under paragraph one, the Council shall exercise 
its power in instructing a state agency or government officials 
to carry out the actions prescribed in paragraph one as it deems 
necessary and appropriate until there is a change in the announcement 
of threat level or until the execution of the actions in paragraph 
one.
 When the exercising of powers by the Council has ended 
under the provision of paragraph two, the Council shall promptly 
report the outcome of operations to the Cabinet.
 Criteria, procedures, and conditions for the announcement 
of a situation with a national security threat, announcement 
termination, and the level of threat shall be determined by 
the Council with the Cabinet’s approval.

 Section 20. In the case that the Prime Minister or 
the Cabinet deems any situation significant enough to pose a threat 
to the national security, the Prime Minister or the Cabinet shall 
forward the matter to the Council for its opinions, which will be 
used for the Prime Minister’s or the Cabinet’s consideration. 
When the Council deems any issue to constitute a national security 
threat, it shall give opinions on the issue to the Prime Minister 
or the Cabinet.
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CHAPTER III
OFFICE OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL

 Section 21. There shall be established the Office of 
the National Security Council with the powers and duties as 
follows:
 (1) to be responsible for the Council’s administrative 
affairs, to study and collect data on the security issues related 
to the Council’s operations;
 (2) to prepare drafts of the national security policy and 
plan in compliance with the goals and guidelines prescribed 
by the Council for submission to the Council;
 (3) to recommend and give opinions to the Council 
or the Cabinet for the formulating of national security strategies, 
plans and operations;
 (4) to advise, give recommendations and opinions, direct 
and coordinate with relevant state agencies for the implementing 
of national security policy and plan;
 (5) to monitor, assess, analyze and issue warnings on 
security situations and their changes, and strategic security 
environments. To verify and predict national security threats 
and assess the national power;
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 (6) to coordinate or cooperate with foreign agencies on 
international security affairs, strategic security, security environment 
assessment and academic issues on national security;
 (7) to study, research, gather, develop, promote and 
disseminate data or knowledge management on national security;
 (8) to perform other acts under the provisions of this Act 
and other laws or as entrusted by the Council, the Prime Minister 
or the Cabinet.

 Section 22. There shall be a Secretary General of 
the National Security Council who is the superior of all civil servants 
and who is responsible for the Office’s operations, directly answerable 
to the Prime Minister. There shall be Deputy Secretary General 
to assist the Secretary General in the directing and administering 
of the Office’s operations.
 The Secretary General shall be a civil servant. In nominating 
suitable candidates for the Secretary General position, the Council 
must specify the candidate’s name(s) for consideration.
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Transitory Provisions

 Section 23. All directives or resolutions of the Council 
that have been effective prior to the date that this Act comes 
into force shall continue to be effective so long as they are not 
contrary to or conflicting with this Act until the National Security 
Council under this Act issues a directive or resolution otherwise.

 Section 24. The committees and sub-committees 
appointed by the National Security Council under the National 
Security Council Act, B.E. 2502 (1959) shall continue to perform 
their assigned duties until the National Security Council under 
this Act resolve otherwise.

Countersigned by:
General Prayut Chan-ocha
  Prime Minister
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Note :- The rationale behind the enactment of this Act is that 
there have currently been changes in the internal and external 
contexts of the national security situations and threats, with 
increasing interconnection between national security and other 
dimensions. National security issues have become more violent 
and complex while the mechanisms for the implementing of 
national security operations stipulated by the National Security 
Council Act, B.E. 2502 (1959) no longer contribute to the 
Council’s missions of formulating and executing national 
security policies and strategies. Such mechanisms are no longer 
beneficial to the monitoring, assessment, analysis, warning of 
security threats or the announcing of security situations and 
the level of threat and the implementing of necessary measures 
for the prevention or mitigation of national security situations. 
For these reasons, it is essential to enact the present Act to 
ensure efficient national security safeguarding operations and 
better preparedness in dealing with national security situations 
and threats.
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