
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

 
 
 

พระราชกําหนด                       

การบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

11/10/2010 
 

 



พระราชกําหนด 

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 

เปนปท่ี 60 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ี เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายว าดวยการบริหารราชการ 

ในสถานการณฉุกเฉิน 

 

พระราชกําหนดน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 

37 มาตรา 39 มาตรา 44 มาตรา 48 มาตรา 50 และมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปน้ี 



มาตรา 1  พระราชกําหนดน้ีเรียกวา “พระราชกําหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548” 

 

มาตรา 2 0

๑  พระราชกําหนดน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2495 

 

มาตรา 4  ในพระราชกําหนดน้ี 

“สถานการณฉุกเฉิน” หมายความวา สถานการณอันกระทบหรืออาจ

กระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรืออาจ

ทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหน่ึงของประเทศตกอยูในภาวะคับขันหรือมีการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม 

ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพ่ือรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เอกราช 

และบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ การปฏิบั ติตามกฎหมาย 

ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุมครอง

สิทธิเสรีภาพความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม หรือการปองปดหรือแกไข

เยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติ

หนาท่ีตามพระราชกําหนดน้ี 
                                                 

๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม 122/ตอนท่ี 58 ก/หนา 1/16 กรกฎาคม 2548 



 

มาตรา 5  เมื่อปรากฏวามีสถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้นและนายกรัฐมนตรี

เห็นสมควรใชกําลังเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือตํารวจ เจาหนาท่ีฝายพลเรือนหรือ

เจาหนาท่ีฝายทหารรวมกันปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับย้ัง ฟนฟูหรือชวยเหลือ

ประชาชน ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศ

สถานการณฉุกเฉินเพ่ือบังคับใชท่ัวราชอาณาจักรหรือในบางเขตบางทองท่ีไดตาม 

ความจําเปนแหงสถานการณ ในกรณีท่ีไมอาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

ไดทันทวงที นายกรัฐมนตรีอาจประกาศสถานการณฉุกเฉินไปกอน แลวดําเนินการ

ใหไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในสามวัน  หากมิไดดําเนินการขอ 

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในเวลาท่ีกําหนด หรือคณะรัฐมนตรีไมให

ความเห็นชอบ ใหการประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาวเปนอันสิ้นสุดลง 

การประกาศสถานการณฉุกเฉินตามวรรคหน่ึง ใหใชบังคับตลอดระยะเวลาท่ี

นายกรัฐมนตรีกําหนด แตตองไมเกินสามเดือนนับแต วันประกาศ ในกรณี ท่ีมี 

ความจําเปนตองขยายระยะเวลา ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มีอํานาจประกาศขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไปอีกเปนคราว ๆ คราวละไมเกิน 

สามเดือน 

เมื่อสถานการณฉุกเฉินสิ้นสุดลงแลว หรือเมื่อคณะรัฐมนตรีไมให 

ความเห็นชอบหรือเมื่อสิ้นสุดกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหนายกรัฐมนตรีประกาศ

ยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินน้ัน 

 

มาตรา 6  ใหมีคณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉินคณะหน่ึง 

ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และ



รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม 

ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผูอํานวยการสํานักขาวกรอง

แหงชาติ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ

ทหารเรือผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง 

และอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการ และเลขาธิการสภาความ

มั่นคงแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาท่ีติดตามและตรวจสอบ

เหตุการณท่ีเกิดขึ้นท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีอาจเกิดสถานการณฉุกเฉิน 

เพ่ือเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉิน

ตามมาตรา 5 หรือสถานการณท่ีมีความรายแรงตามมาตรา 11 และในการใชมาตรการ

ท่ีเหมาะสมตามพระราชกําหนดน้ี เพ่ือการปองกัน แกไขหรือระงับสถานการณฉุกเฉิน

น้ัน 

ความในมาตราน้ีไมกระทบกระเทือนการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรี  

ตามมาตรา 5 ในการประกาศสถานการณฉุกเฉินเมื่อมีเหตุการณจําเปนเรงดวนอันอาจ

เปนภัยตอประเทศหรือประชาชน 

 

มาตรา 7  ในเขตทองท่ีท่ีมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามมาตรา 5  

ใหบรรดาอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวงหน่ึงหรือหลาย

กระทรวง หรือท่ีเปนผูรักษาการตามกฎหมายหรือท่ีมีอยูตามกฎหมายใดก็ตาม  

เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับ บัญชา หรือชวยในการ

ปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับย้ังในสถานการณฉุกเฉินหรือฟนฟูหรือชวยเหลือ

ประชาชน โอนมาเปนอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีเปนการชั่วคราว เพ่ือใหการ 

สั่งการและการแกไขสถานการณเปนไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 



การกําหนดใหอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีตามกฎหมายใดท้ังหมดหรือ

บางสวนเปนอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามประกาศท่ี

คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังบุคคลเปนพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติ

หนาท่ีตามพระราชกําหนดน้ี และเพ่ือปฏิบัติงานตามกฎหมายท่ีไดรับโอนมาเปนอํานาจ

หนาท่ีของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง โดยใหถือวาบุคคลท่ีไดรับแตงต้ังเปนพนักงาน

เจาหนาท่ีเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายน้ัน ในการน้ี นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให 

สวนราชการหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายน้ันยังคงใชอํานาจหนาท่ีเชนเดิมตอไป

ก็ได แตตองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 

ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการพลเรือน ตํารวจหรือทหารซึ่งมี

ตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดี ผูบัญชาการตํารวจ แมทัพ หรือเทียบเทาเปนพนักงาน

เจาหนาท่ีและกําหนดใหเปนหัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉินใน

พ้ืนท่ีและบังคับบัญชาขาราชการและพนักงานเจาหนาท่ี ในการน้ี ใหการปฏิบัติหนาท่ีของ

สวนราชการและขาราชการท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังพนักงานเจาหนาท่ีเปนไปตามการสั่งการ

ของหัวหนาผูรับผิดชอบน้ัน เวนแตการปฏิบัติหนาท่ีทางทหารใหเปนไปตามกฎ 

ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการใชกําลังทหารแตจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับแนว

ทางการดําเนินการท่ีผูซึ่งไดรับแตงต้ังเปนหัวหนาผูรับผิดชอบกําหนด 

ในกรณีท่ีมีความจําเปน คณะรัฐมนตรีอาจใหมีการจัดต้ังหนวยงานพิเศษ

เปนการเฉพาะเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชกําหนดน้ีเปนการชั่วคราวได จนกวาจะ

ยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉิน 

นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหน่ึง

หรือหลายคนเปนผูใชอํานาจตามวรรคหน่ึง วรรคสาม หรือวรรคสี่แทน หรือมอบหมาย

ใหเปนผูกํากับการปฏิบัติงานของสวนราชการท่ีเกี่ยวของ พนักงานเจาหนาท่ีตาม 



วรรคสาม หัวหนาผูรับผิดชอบตามวรรคสี่ และหนวยงานตามวรรคหาได และใหถือวา

เปนผูบังคับบัญชาหัวหนาผูรับผิดชอบ ขาราชการ และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 

 

มาตรา 8  เพ่ือประโยชนในการประสานการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีประกาศ

สถานการณฉุกเฉินใหเปนไปดวยความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพเหตุการณและ

ความเปนอยูของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี นายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่งนายกรัฐมนตรี

มอบหมายอาจมีคําสั่งแตงต้ังคณะบุคคลหรือบุคคลเปนท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานของ

พนักงานเจาหนาท่ีหรือเปนผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาท่ี ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม 

พระราชกําหนดน้ีได 

ใหบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังตามวรรคหน่ึงไดรับความคุมครองเชนเดียวกับ

การปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี  ท้ังน้ี ตามขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ

แตงต้ัง 

 

มาตรา 9  ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติ 

ลงไดโดยเร็ว หรือปองกันมิใหเกิดเหตุการณรายแรงมากขึ้น ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจ

ออกขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

(1) หามมิใหบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เวนแต

จะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับยกเวน 

(2) หามมิใหมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ท่ีใด ๆ หรือกระทําการใดอันเปน

การยุยงใหเกิดความไมสงบเรียบรอย 

(3) หามการเสนอขาว การจําหนาย หรือทําใหแพรหลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ 

หรือสื่ออื่นใดท่ีมีขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนา

บิดเบือนขอมูลขาวสารทําใหเกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉินจนกระทบตอ



ความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ท้ังในเขต

พ้ืนท่ีท่ีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือท่ัวราชอาณาจักร 

(4) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ หรือกําหนด

เงื่อนไขการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 

(5) หามการใชอาคาร หรือเขาไปหรืออยูในสถานท่ีใด ๆ 

(6) ใหอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเพ่ือความปลอดภัยของ

ประชาชนดังกลาว หรือหามผูใดเขาไปในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 

ขอกําหนดตามวรรคหน่ึง จะกําหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามขอกําหนด

หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี หรือมอบหมายใหพนักงาน

เจาหนาท่ีกําหนดพ้ืนท่ีและรายละเอียดอื่นเพ่ิมเติม เพ่ือมิใหมีการปฏิบัติท่ีกอใหเกิด

ความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุก็ได 

 

มาตรา 10  เพ่ือประโยชนในการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีท่ีเกิดสถานการณ

ฉุกเฉินใหสามารถกระทําไดโดยรวดเร็ว นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหพนักงาน

เจาหนาที่ผูซึ่งไดรับการแตงต้ังเปนหัวหนาผูรับผิดชอบตามมาตรา 7 วรรคสี่ เปนผูใช

อํานาจออกขอกําหนดตามมาตรา 9 แทนก็ได แตเมื่อดําเนินการแลวตองรีบรายงานให

นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว และถานายกรัฐมนตรีมิไดมีขอกําหนดในเร่ืองเดียวกัน

ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีออกขอกําหนด ใหขอกําหนด

น้ันเปนอันสิ้นผลใชบังคับ 

 



มาตรา 11 1

๒  ในกรณีท่ีสถานการณฉุกเฉินมีการกอการราย การใชกําลัง

ประทุษรายตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําท่ีมี

ความรุนแรงกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสินของรัฐ

หรือบุคคล และมีความจําเปนท่ีจะตองเรงแกไขปญหาใหยุติไดอยางมีประสิทธิภาพ

และทันทวงที ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ

ใหสถานการณฉุกเฉินน้ันเปนสถานการณท่ีมีความรายแรง และใหนําความในมาตรา 5 

และมาตรา 6 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อมีประกาศตามวรรคหน่ึงแลว นอกจากอํานาจตามมาตรา 7 มาตรา 8 

มาตรา 9 และมาตรา 10  ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจดังตอไปน้ีดวย 

(1) ประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคล 

ท่ีสงสัยวาจะเปนผูรวมกระทําการใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน หรือเปนผูใช ผูโฆษณา 

ผูสนับสนุนการกระทําเชนวาน้ัน หรือปกปดขอมูลเกี่ยวกับการกระทําใหเกิด

สถานการณฉุกเฉิน  ท้ังน้ี เทาท่ีมีเหตุจําเปนเพ่ือปองกันมิใหบุคคลน้ันกระทําการหรือ

รวมมือกระทําการใด ๆ อันจะทําใหเกิดเหตุการณรายแรง หรือเพ่ือใหเกิดความรวมมือ

ในการระงับเหตุการณรายแรง 

(2) ประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหบุคคลใด 

มารายงานตัวตอพนักงานเจาหนาท่ีหรือมาใหถอยคําหรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐาน

ใดท่ีเกี่ยวเน่ืองกับสถานการณฉุกเฉิน 

                                                 
๒

 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินฯ ตราขึ้นเพ่ือใหอํานาจแก

คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในการกําหนดมาตรการเพ่ือแกไขปญหาและระงับเหตุท่ีเปนภัยตอ

ความม่ันคงของรัฐ ซึ่งไมอาจแกไขดวยการบริหารราชการในรูปแบบปกติ ประกาศซึ่งอาศัยอํานาจตาม

มาตรา 11 กําหนดใหกระทําการใด ยอมมีผลเปนอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ีตองปฏิบัติตาม (เรื่อง

เสร็จท่ี 96-97/2550) 



(3) ประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดอาวุธ 

สินคา เคร่ืองอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัตถุอื่นใด ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวา 

ไดใชหรือจะใชสิ่ง น้ัน เพ่ือการกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําใหเกิดเหตุ

สถานการณฉุกเฉิน 

(4) ประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําสั่งตรวจคน ร้ือ ถอน หรือ

ทําลายซึ่งอาคาร สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งกีดขวาง ตามความจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี

เพ่ือระงับเหตุการณรายแรงใหยุติโดยเร็วและหากปลอยเน่ินชาจะทําใหไมอาจระงับ

เหตุการณไดทันทวงที 

(5) ประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําสั่งตรวจสอบจดหมาย 

หนังสือ สิ่งพิมพ โทรเลข โทรศัพท หรือการสื่อสารดวยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสั่ง

ระงับหรือยับย้ังการติดตอหรือการสื่อสารใด เพ่ือปองกันหรือระงับเหตุการณรายแรง

โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ 

โดยอนุโลม 

(6) ประกาศหามมิใหกระทําการใด ๆ หรือสั่งใหกระทําการใด ๆ เทาท่ี

จํ า เปนแกการ รักษาความมั่นคงของ รัฐ  ความปลอดภัยของประเทศ ห รือ 

ความปลอดภัยของประชาชน 

(7) ประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําสั่งหามมิใหผูใดออกไป

นอกราชอาณาจักร เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการออกไปนอกราชอาณาจักรจะเปน

การกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ 

(8) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งการใหคนตางดาวออกไป

นอกราชอาณาจักร ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูสนับสนุนการกระทําใหเกิด

สถานการณฉุกเฉิน  ท้ังน้ี โดยใหนํากฎหมายวาดวยคนเขาเมืองมาใชบังคับโดย

อนุโลม 



(9) ประกาศใหการซื้อ ขาย ใช หรือมีไวในครอบครองซึ่งอาวุธ สินคา 

เวชภัณฑ เคร่ืองอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัสดุอุปกรณอยางหน่ึงอยางใดซึ่งอาจใช

ในการกอความไมสงบหรือกอการรายตองรายงานหรือไดรับอนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาท่ีหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 

(10) ออกคําสั่งใหใชกําลังทหารเพ่ือชวยเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือตํารวจ

ระงับเหตุการณรายแรง หรือควบคุมสถานการณใหเกิดความสงบโดยดวน  ท้ังน้ี  

ในการปฏิบัติหนาท่ีของทหารใหมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับอํานาจหนาท่ีของพนักงาน

เจาหนาท่ีตามพระราชกําหนดน้ี โดยการใชอํานาจหนาท่ีของฝายทหารจะทําไดในกรณีใด

ไดเพียงใดใหเปนไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด แตตองไมเกิน

กวากรณีท่ีมีการใชกฎอัยการศึก 

เมื่อเหตุการณรายแรงตามวรรคหน่ึงยุติลงแลว ใหนายกรัฐมนตรีประกาศ

ยกเลิกประกาศตามมาตราน้ีโดยเร็ว 

 

มาตรา 12  ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลท่ีตองสงสัยตามประกาศใน

มาตรา 11 (1) ใหพนักงานเจาหนาท่ีรองขอตอศาลท่ีมีเขตอํานาจหรือศาลอาญาเพ่ือ 

ขออนุญาตดําเนินการ เมื่อไดรับอนุญาตจากศาลแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ

จับกุมและควบคุมตัวไดไมเกินเจ็ดวัน และตองควบคุมไวในสถานท่ีท่ีกําหนดซึ่งไมใช

สถานีตํารวจ ท่ีคุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจํา โดยจะปฏิบัติตอบุคคลน้ันในลักษณะ

เปนผูกระทําความผิดมิได ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองควบคุมตัวตอเพ่ือประโยชนใน

การแกไขสถานการณฉุกเฉิน ใหพนักงานเจาหนาท่ีรองขอตอศาลเพ่ือขยายระยะเวลา

การควบคุมตัวตอไดอีกคราวละเจ็ดวัน แตรวมระยะเวลาควบคุมตัวท้ังหมดตองไมเกิน

กวาสามสิบวัน เมื่อครบกําหนดแลว หากจะตองควบคุมตัวตอไป ใหดําเนินการตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ใหพนักงานเจาหนาท่ีจัดทํารายงาน

เกี่ยวกับการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลน้ันเสนอตอศาลท่ีมีคําสั่งอนุญาตตาม 

วรรคหน่ึง และจัดสําเนารายงานน้ันไว ณ ท่ีทําการของพนักงานเจาหนาท่ี เพ่ือใหญาติ

ของบุคคลน้ันสามารถขอดูรายงานดังกลาวไดตลอดระยะเวลาท่ีควบคุมตัวบุคคลน้ันไว 

การรองขออนุญาตตอศาลตามวรรคหน่ึง ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการ

ขอออกหมายอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดย

อนุโลม 

 

มาตรา 13  สิ่งของหรือวัสดุอุปกรณท่ีประกาศตามมาตรา 11 (9)  

หากเปนเคร่ืองมือหรือสวนหน่ึงของเคร่ืองมือท่ีใชในการสื่อสาร นายกรัฐมนตรีอาจ

ประกาศใหใชมาตรการดังกลาวท่ัวราชอาณาจักรหรือในพ้ืนท่ีอื่นซึ่งมิไดประกาศ

สถานการณฉุกเฉินเพ่ิมขึ้นดวยก็ได 

 

มาตรา 14  ขอกําหนด ประกาศ และคําสั่งตามมาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8 

มาตรา 9 มาตรา 11 และมาตรา 15 เมื่อมีผลใชบังคับแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ดวย 

 

มาตรา 15  ใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับ

พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชกําหนดน้ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

และมีอํานาจหนาท่ีเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา  ท้ังน้ี ตามท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 



มาตรา 16  ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดน้ี

ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวย

การจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 

มาตรา 17  พนักงานเจาหนาท่ีและผูมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับพนักงาน

เจาหนาท่ีตามพระราชกําหนดน้ีไมตองรับผิดท้ังทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย 

เน่ืองจากการปฏิบัติหนาท่ีในการระงับหรือปองกันการกระทําผิดกฎหมาย หากเปนการ

กระทําท่ีสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกินสมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปน 

แตไมตัดสิทธิผูไดรับความเสียหายท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากทางราชการตาม

กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

 

มาตรา 18  ผูใดฝาฝนขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามมาตรา 9 

มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 13 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน

สี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 19  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกําหนดน้ี 

 

      ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

      พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

              นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับน้ี คือ โดยท่ีกฎหมาย 

วาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว 

บทบัญญัติตาง ๆ ไมสามารถนํามาใชแกไขสถานการณที่มีผลกระทบตอความมั่นคง

ของรัฐที่มีหลากหลายรูปแบบใหยุติลงไดโดยเร็ว รวมท้ังไมอาจนํามาใชในการแกไข

ปญหาท่ีเกิดจากภัยพิบัติสาธารณะและการฟนฟูสภาพความเปนอยูของประชาชนท่ี

ไดรับความเสียหาย และเน่ืองจากในปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ซึ่งมี

ความรายแรงมากยิ่งขึ้นจนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต และ

กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศ รวมท้ังทําใหประชาชนไดรับอันตรายหรือ

เดือดรอนจนไมอาจใชชีวิตอยางเปนปกติสุข และไมอาจแกไขปญหาดวยการบริหาร

ราชการในรูปแบบปกติได สมควรตองกําหนดมาตรการในการบริหารราชการสําหรับ

สถานการณฉุก เฉินไว เปนพิ เศษ เพ่ือให รัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ 

ความปลอดภัย และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท้ังปวงใหกลับสูสภาพ

ปกติไดโดยเร็ว จึงเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได 

เพ่ือประโยชนในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 

และปองปดภัยพิบัติสาธารณะ  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดน้ี 

 


