
 
 
 
 อ - ๔ - ๑

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
เปนปที ่๖๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม 
ราชโองการ โปรดเกลาฯ  ใหประกาศวาโดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
กฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
 พระราชกําหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และ
มาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกําหนด 
ขึ้นไว ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑   พระราชกําหนดนี้เรียกวา “ พระราชกําหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ” 
มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๔๙๕ 
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มาตรา ๔  ในพระราชกาํหนดนี้ 
 “ สถานการณฉุกเฉิน ” หมายความวา สถานการณอันกระทบ
หรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคง
ของรัฐหรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่งของประเทศตกอยูใน
ภาวะคับขันหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวล
กฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการเรงดวน 
เพ่ือรักษาไว ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพ
แหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย
ของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุมครอง 
สิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม หรือการปองปด
หรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉิน
และรายแรง “ พนักงานเจาหนาที่ ”  หมายความวา ผูซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ 
มาตรา ๕  เมื่อปรากฏวามีสถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้นและนายกรัฐมนตรี
เห็นสมควรใชกําลังเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจ เจาหนาที่ฝายพลเรือน
หรือเจาหนาที่ฝายทหารรวมกันปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับยั้ง ฟนฟู
หรือชวยเหลือประชาชน ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มีอํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉิน เพ่ือบังคับใชท่ัวราชอาณาจักร หรือ
ในบางเขตบางทองที่ไดตามความจําเปนแหงสถานการณ ในกรณท่ีีไมอาจขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไดทันทวงที นายกรัฐมนตรีอาจประกาศ
สถานการณฉุกเฉินไปกอน แลวดําเนินการใหไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีภายในสามวัน หากมิไดดําเนินการขอความเห็นชอบจาก
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คณะรัฐมนตรีภายในเวลาที่กําหนด หรือ คณะรัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบ 
ใหการประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาวเปนอันสิ้นสุดลง 

 การประกาศสถานการณฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับ
ตลอดระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรีกําหนด แตตองไมเกินสามเดือนนับแต 
วันประกาศ ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองขยายระยะเวลา ใหนายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศขยายระยะเวลา 
การใชบังคับออกไปอีกเปนคราว ๆ คราวละไมเกินสามเดือน 

 เมื่อสถานการณฉุกเฉินสิ้นสุดลงแลว หรือเมื่อคณะรัฐมนตรีไมให
ความเห็นชอบหรือเมื่อสิ้นสุดกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหนายกรัฐมนตรี
ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น 
มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉินคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  เปนรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวง
กลาโหม  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม   ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  อัยการสูงสุด  ผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด  ผูบัญชาการทหารบก  ผูบัญชาการทหารเรือ   ผูบัญชาการทหารอากาศ   
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการ และเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ติดตามและตรวจสอบ
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกประเทศที่อาจเกิดสถานการณ
ฉุกเฉิน เพ่ือเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีความจําเปนตองประกาศ
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สถานการณฉุกเฉินตามมาตรา ๕ หรือสถานการณท่ีมีความรายแรงตาม
มาตรา ๑๑ และในการใชมาตรการที่เหมาะสมตามพระราชกําหนดนี้ เพ่ือ
การปองกัน แกไขหรือระงับสถานการณฉุกเฉินนั้น 

 ความในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรี 
ตามมาตรา ๕   ในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน  เมื่อมีเหตุการณจําเปน
เรงดวนอันอาจเปนภัยตอประเทศหรือประชาชน 

มาตรา ๗  ในเขตทองที่ท่ีมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามมาตรา ๕ 
ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือ
หลายกระทรวง หรือท่ีเปนผูรักษาการตามกฎหมายหรือท่ีมีอยูตามกฎหมาย
ใดก็ตาม เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา 
หรือชวยในการปองกัน  แกไข  ปราบปราม  ระงับยับยั้ง  ในสถานการณ
ฉุกเฉินหรือฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชน โอนมาเปนอํานาจหนาที่ของ
นายกรัฐมนตรีเปนการชั่วคราว เพ่ือใหการสั่งการและการแกไขสถานการณ
เปนไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 การกําหนดใหอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายใด
ท้ังหมดหรือบางสวนเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามประกาศที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจ
แตงตั้งบุคคลเปนพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนด
นี้ และเพื่อปฏิบัติงานตาม กฎหมายที่ไดรับโอนมาเปนอํานาจหนาที่ของ
นายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง โดยใหถือวาบุคคลที่ไดรับแตงตั้งเปน
พนักงานเจาหนาที่เปนผูมีอํานาจตามกฎหมายนั้น ในการนี้ นายกรัฐมนตรี
อาจมอบหมายใหสวนราชการหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้น
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ยังคงใชอํานาจหนาที่เชนเดิมตอไปก็ได แตตองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ
ท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 

 ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการพลเรือน ตํารวจหรือ
ทหารซึ่งมีตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดี ผูบัญชาการตํารวจ แมทัพ หรือ
เทียบเทาเปนพนักงานเจาหนาที่และกําหนดใหเปนหัวหนาผูรับผิดชอบใน
การแกไขสถานการณฉุกเฉิน ในพื้นที่และบังคับบัญชาขาราชการ และ
พนักงานเจาหนาที่ ในการนี้ ใหการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการและ
ขาราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่เปนไปตามการสั่งการของ
หัวหนาผูรับผิดชอบนั้น เวนแตการปฏิบัติหนาที่ทางทหารใหเปนไปตาม
กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการใชกําลังทหารแตจะตองปฏิบัติให
สอดคลองกับแนวทางการดําเนินการที่ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนหัวหนา
ผูรับผิดชอบกําหนด 

 ในกรณีท่ีมีความจําเปน คณะรัฐมนตรีอาจใหมีการจัดตั้งหนวยงาน
พิเศษเปนการเฉพาะเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้เปนการชั่วคราวได 
จนกวาจะยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉิน 

 นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม 
หรือวรรคสี่แทน หรือมอบหมายใหเปนผูกํากับการปฏิบัติงานของสวน
ราชการที่เกี่ยวของ พนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสาม หัวหนาผูรับผิดชอบ
ตามวรรคสี่ และหนวยงานตามวรรคหาได และใหถือวาเปนผูบังคับบัญชา
หัวหนาผูรับผิดชอบ ขาราชการ และพนักงานเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 

มาตรา ๘  เพ่ือประโยชนในการประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่ท่ีประกาศ
สถานการณฉุกเฉินใหเปนไปดวยความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ
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เหตุการณและความเปนอยูของประชาชนในเขตพื้นที่ นายกรัฐมนตรีหรือ
ผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจมีคําสั่งแตงตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลเปน
ท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่หรือเปนผูชวยเหลือ
พนักงานเจาหนาที่ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ได 
 ใหบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งไดรับความคุมครอง
เชนเดียวกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ท้ังนี้ ตามขอบเขต 
การปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับแตงตั้ง 

มาตรา ๙  ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติลงได
โดยเร็ว หรือปองกันมิใหเกิดเหตุการณรายแรงมากขึ้น ใหนายกรัฐมนตรี 
มีอํานาจออกขอกําหนด ดังตอไปนี ้
 (๑) หามมิใหบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะ เวลา 
ท่ีกําหนด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนบุคคล 
ซึ่งไดรับยกเวน 

 (๒)  หามมิใหมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ท่ีใด ๆ หรือกระทํา
การใดอันเปนการยุยงใหเกิดความไมสงบเรียบรอย 

 (๓)  หามการเสนอขาว การจําหนาย หรือทําใหแพรหลาย ซึ่งหนังสือ 
สิ่งพิมพ หรือสื่ออื่นใดที่มีขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว
หรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารทําใหเกิดความเขาใจผิดในสถานการณ
ฉุกเฉินจนกระทบตอความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ท้ังในเขตพื้นที่ท่ีประกาศสถานการณฉุกเฉิน
หรือท่ัวราชอาณาจักร 

 (๔)  หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะหรือ 
กําหนดเงื่อนไขการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 
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 (๕)  หามการใชอาคาร หรือเขาไปหรืออยูในสถานที่ใด  ๆ

 (๖)  ใหอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ท่ีกําหนด เพ่ือความปลอดภัย
ของประชาชนดังกลาว หรือหามผูใดเขาไปในพื้นที่ท่ีกําหนด 

 ขอกําหนดตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือ
มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดพื้นที่และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม 
เพ่ือมิใหมีการปฏิบัติท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควร
แกเหตุก็ได 
มาตรา ๑๐  เพ่ือประโยชนในการแกไขปญหาในพื้นที่ท่ีเกิดสถานการณ
ฉุกเฉินใหสามารถกระทําไดโดยรวดเร็ว นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจให
พนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนาผูรับผิดชอบตาม
มาตรา ๗ วรรคสี่ เปนผูใชอํานาจออกขอกําหนดตามมาตรา ๙ แทนก็ได 
แตเมื่อดําเนินการแลวตองรีบรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว และ
ถานายกรัฐมนตรีมิไดมีขอกําหนดในเรื่องเดียวกันภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
นับแตเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ออกขอกําหนด ใหขอกําหนดนั้นเปน 
อันสิ้นผลใชบังคับ  

มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีสถานการณฉุกเฉินมีการกอการราย การใชกําลัง
ประทุษรายตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา 
มีการกระทําที่มีความรุนแรงกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย
ในชีวิตหรือทรัพยสินของรัฐหรือบุคคล และมีความจําเปนที่จะตองเรงแกไข
ปญหาใหยุติไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันทวงที ใหนายกรัฐมนตรี 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใหสถานการณ
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ฉุกเฉินนั้นเปนสถานการณท่ีมีความรายแรง และใหนําความในมาตรา ๕ 
และมาตรา ๖ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 เมื่อมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว นอกจากอํานาจตามมาตรา ๗ 
มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจดังตอไปนี้
ดวย 

 (๑)  ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุม และควบคุมตัว
บุคคลที่สงสัยวาจะเปนผูรวมกระทําการใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน หรือ
เปนผูใช ผูโฆษณา ผูสนับสนุนการกระทําเชนวานั้น หรือปกปดขอมูล
เกี่ยวกับการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน ท้ังนี้ เทาที่มีเหตุจําเปนเพื่อ
ปองกันมิใหบุคคลนั้นกระทําการหรือรวมมือกระทําการใด ๆ อันจะทําใหเกิด
เหตุการณรายแรง หรือเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการระงับเหตุการณ
รายแรง 

 (๒) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งเรียกให
บุคคลใดมารายงานตัวตอพนักงานเจาหนาที่หรือมาใหถอยคําหรือสงมอบ
เอกสารหรือหลักฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณฉุกเฉิน  

 (๓)  ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งยึดหรือ
อายัดอาวุธ สินคา เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัตถุอื่นใด ในกรณี
ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวา ไดใชหรือจะใชสิ่งนั้น เพ่ือการกระทําการหรือ
สนับสนุนการกระทําใหเกิดเหตุสถานการณฉุกเฉิน 

 (๔) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งตรวจคน 
รื้อ ถอน หรือทําลายซึ่งอาคาร สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งกีดขวาง ตามความ
จําเปนในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือระงับเหตุการณรายแรงใหยุติโดยเร็ว และ
หากปลอยเนิ่นชาจะทําใหไมอาจระงับเหตุการณไดทันทวงที 
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 (๕)  ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งตรวจสอบ
จดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ โทรเลข โทรศัพท หรือการสื่อสารดวยวิธีการ
อื่นใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการติดตอหรือการสื่อสารใด เพ่ือ
ปองกันหรือระงับเหตุการณรายแรง โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม 

 (๖)  ประกาศหามมิใหกระทําการใด ๆ หรือสั่งใหกระทําการใด ๆ 
เทาที่จําเปนแกการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ 
หรือความปลอดภัยของประชาชน 

 (๗)  ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งหามมิให
ผูใดออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อมี เหตุอันควรเชื่อไดวาการออกไป 
นอกราชอาณาจักรจะเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐหรือ
ความปลอดภัยของประเทศ 
 (๘)  ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งการใหคนตางดาว
ออกไปนอกราชอาณาจักร ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูสนับสนุน
การกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน ท้ังนี้ โดยใหนํากฎหมายวาดวย 
คนเขาเมืองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 (๙)  ประกาศใหการซื้อ ขาย ใช หรือมีไวในครอบครองซึ่งอาวุธ 
สินคา เวชภัณฑ เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัสดุอุปกรณอยาง
หนึ่งอยางใดซึ่งอาจใชในการกอความไมสงบหรือกอการรายตองรายงานหรือ
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายกรัฐมนตรี
กําหนด  

 (๑๐) ออกคําสั่งใหใชกําลังทหารเพื่อชวยเจาหนาที่ฝายปกครอง
หรือตํารวจระงับเหตุการณรายแรง หรือควบคุมสถานการณใหเกิดความสงบ
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โดยดวน ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ของทหารใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียว 
กับอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ โดยการใช
อํานาจหนาที่ของฝายทหารจะทําไดในกรณีใดไดเพียงใดใหเปนไปตาม
เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่นายกรัฐมนตรีกําหนด แตตองไมเกินกวากรณีท่ีมี
การใชกฎอัยการศึก 

 เมื่อเหตุการณรายแรงตามวรรคหนึ่งยุติลงแลว ใหนายกรัฐมนตรี
ประกาศยกเลิกประกาศตามมาตรานี้โดยเร็ว 

มาตรา ๑๒ ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ตองสงสัยตามประกาศใน
มาตรา ๑๑ (๑) ใหพนักงานเจาหนาที่รองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจหรือศาลอาญา
เพ่ือขออนุญาตดําเนินการ เมื่อไดรับอนุญาตจากศาลแลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวไดไมเกินเจ็ดวัน และตองควบคุม
ไวในสถานที่ท่ีกําหนดซึ่งไมใชสถานีตํารวจ ท่ีคุมขัง ทัณฑสถาน หรือ
เรือนจํา โดยจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นในลักษณะเปนผูกระทําความผิดมิได 
ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองควบคุมตัวตอเพ่ือประโยชนในการแกไข
สถานการณฉุกเฉิน  ใหพนักงานเจาหนาที่รองขอตอศาลเพื่อขยาย
ระยะเวลาการควบคุมตัวตอไดอีกคราวละเจ็ดวัน แตรวมระยะเวลาควบคุม
ตัวท้ังหมดตองไมเกินกวาสามสิบวัน เมื่อครบกําหนดแลว หากจะตอง
ควบคุมตัวตอไป  ใหดํา เนินการตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณา 
ความอาญา 
 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่จัดทํา
รายงานเกี่ยวกับการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั้นเสนอตอศาลที่มีคําสั่ง
อนุญาตตามวรรคหนึ่ง และจัดสําเนารายงานนั้นไว ณ ท่ีทําการของ
พนักงานเจาหนาที่ เพ่ือใหญาติของบุคคลนั้นสามารถขอดูรายงานดังกลาว
ไดตลอดระยะเวลาที่ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว 
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 การรองขออนุญาตตอศาลตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติ
เกี่ยวกับวิธีการขอออกหมายอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๓  สิ่งของหรือวัสดุอุปกรณท่ีประกาศตามมาตรา ๑๑ (๙) หากเปน
เครื่องมือหรือสวนหนึ่งของเครื่องมือท่ีใชในการสื่อสาร นายกรัฐมนตรี 
อาจประกาศใหใชมาตรการดังกลาวทั่วราชอาณาจักรหรือในพื้นที่อื่น 
ซึ่งมิไดประกาศสถานการณฉุกเฉินเพิ่มขึ้นดวยก็ได 
มาตรา ๑๔  ขอกําหนด ประกาศ และคําสั่งตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ 
มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๕ เมื่อมีผลใชบังคับแลว ใหประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาดวย 
มาตรา ๑๕  ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีอํานาจหนาที่ เชนเดียว กับ
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และมีอํานาจหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท้ังนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๖  ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชกําหนด
นี้ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

มาตรา ๑๗  พนักงานเจาหนาที่และผูมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือ
ทางวินัย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในการระงับหรือปองกันการกระทําผิด
กฎหมาย หากเปนการกระทําที่สุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกินสมควร 
แกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปน แตไมตัดสิทธิผูไดรับความเสียหาย 
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ท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที ่
มาตรา ๑๘  ผูใดฝาฝนขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่ง ท่ีออกตามมาตรา ๙ 
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๙  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้

-------------------------------------- 
 

                                                               ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
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หมายเหตุ :  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ี
กฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินไดใชบังคับ 
มาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติตาง ๆ ไมสามารถนํามาใชแกไขสถานการณ
ท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐที่มีหลากหลายรูปแบบใหยุติลงได
โดยเร็ว รวมทั้งไมอาจนํามาใชในการแกไขปญหาที่ เกิดจากภัยพิบัติ
สาธารณะและการฟนฟูสภาพความเปนอยูของประชาชนที่ไดรับความ
เสียหาย และเนื่องจากในปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ซึ่ง 
มีความรายแรงมากยิ่งขึ้นจนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหง 
อาณาเขต และกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศ รวมทั้งทําให
ประชาชนไดรับอันตรายหรือเดือดรอนจนไมอาจใชชีวิตอยางเปนปกติสุข 
และไมอาจแกไขปญหาดวยการบริหารราชการในรูปแบบปกติได สมควร
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ตองกําหนดมาตรการในการบริหารราชการสําหรับสถานการณฉุกเฉินไว
เปนพิเศษ เพ่ือใหรัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย และ
การรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งปวงใหกลับสูสภาพปกติได
โดยเร็ว จึงเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได 
เพ่ือประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ และปองปดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจําเปนตองตราพระราช
กําหนดนี ้
             สาระสําคัญของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

                พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน  
พ.ศ.๒๕๔๘ เปนกฎหมายใหมมีวัตถุประสงคในการประกาศใชเนื่องจาก
กฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินไดใชบังคับมา
เปนเวลานานแลว บทบัญญัติตางๆไมสามารถนํามาใชแกไขสถานการณท่ี
มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐที่มีหลากหลายรูปแบบใหยุติลงได
โดยเร็ว รวมทั้งไมอาจนํามาใชในการแกไขปญหาที่ เกิดจากภัยพิบัติ
สาธารณะและการฟนฟูสภาพความเปนอยูของประชาชนที่ไดรับความ
เสียหาย นอกจากนั้นปจจุบันยังมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐซึ่งมี
ความรายแรงมากยิ่งขึ้นจนอาจกระทบตอเอกราช และบูรณภาพแหงอาณาเขต
และกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศ รวมท้ังทําใหประชาชน
ไดรับอันตรายหรือเดือดรอนจนไมอาจใชชีวิตอยางเปนปกติสุข และ 
ไมอาจแกไขปญหาดวยการบริหารราชการในรูปแบบปกติได จึงตอง
กําหนดมาตรการในการบริหารราชการสําหรับสถานการณฉุกเฉินไวเปน
พิเศษเพื่อใหรัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย และ 
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การรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งปวงใหกลับสูสภาพปกติ
โดยเร็ว จึงเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได 
จําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ เพ่ือประโยชนในอันที่จะรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะและปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้
 (๑)  กําหนดบทนิยามคําวา “ สถานการณฉุกเฉิน ” ใหหมายความ
ถึงสถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใด
สวนหนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะคับขันหรือมีการกระทําความผิด
เกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม 
ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย  ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิต 
โดยปกติสุขของประชาชน การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบรอย
หรือประโยชนสวนรวม หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง และกําหนดบทนิยาม 
คําวา “ พนักงานเจาหนาที่ ” ใหหมายความถึง ผูซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ (มาตรา ๔) 
 (๒)  เมื่อปรากฏวามีสถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้นใหนายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉิน
เพ่ือบังคับใชท่ัวราชอาณาจักรหรือในบางเขตบางทองที่ไดตามความจําเปน
แหงสถานการณ (มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง) ในกรณีท่ีมีสถานการณฉุกเฉิน  
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มีการกอการราย การใชกําลังประทุษรายตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน 
หรือมีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําที่มีความรุนแรงกระทบตอความมัน่คง
ของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสินของรัฐหรือบุคคล และมีความ
จําเปนที่จะตองเรงแกไขปญหาใหยุติไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที 
ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ 
ใหสถานการณฉุกเฉิน นั้น เปนสถานการณท่ีมีความรายแรง (มาตรา ๑๑ 
วรรคหนึ่ง) ปจจุบันไดมีประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง 
ในเขตทองที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา (ตาม
ประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตทองที่จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘) 
 (๓)  เมื่ อมีประกาศสถานการณ ท่ีมีความร ายแรงแลวให
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุม และ
ควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยวาจะเปนผูรวมการทําการใหเกิดสถานการณ
ฉุกเฉิน หรือเปนผูใช ผูโฆษณา ผูสนับสนุน การกระทําเชนวานั้น หรือ
ปกปดขอมูลเกี่ยวกับการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน (มาตรา ๑๑ 
วรรคสอง (๑)) ปจจุบันไดมีประกาศกําหนดการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจาหนาที่ไวแลว (ตามประกาศตามมาตรา ๑๑ ของพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๔๘) 
 (๔)  ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ตองสงสัยตามประกาศ
ในมาตรา ๑๑ (๑) ใหพนักงานเจาหนาที่รองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจหรือ
ศาลอาญาเพื่อขออนุญาตดําเนินการ  เมื่อไดรับอนุญาตจากศาลแลว  
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวไดไมเกินเจ็ดวัน และ
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ตองควบคุมไวในสถานที่ท่ีกําหนดซึ่งไมใชสถานีตํารวจ ท่ีคุมขัง ทัณฑสถาน 
หรือเรือนจํา โดยจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นในลักษณะเปนผูกระทําผิดมิได  
ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองควบคุมตัวตอ เพ่ือประโยชนในการแกไข
สถานการณฉุกเฉิน ใหพนักงานเจาหนารองขอตอศาลเพื่อขยายระยะเวลา 
การควบคุมตัวตอไดอีกคราวละเจ็ดวัน แตรวมระยะเวลาควบคุมตัวท้ังหมด
ตองไมเกินสามสิบวัน เมื่อครบกําหนดแลวหากจะตองควบคุมตัวตอไปให 
ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๑๒ วรรค
หนึ่ง) 

 (๕)  มาตรการตามพระราชกําหนดดังกลาวไมใชมาตรการใหม 
เพราะเปนการยกเลิกกฎหมายที่ไดเคยประกาศใชมาแลว คือ พระราชบัญญัติ
วาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๙๕ แลวนํามาตรการ
ตามกฎหมายดังกลาวมาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณซึ่งมาตรการ
ท่ีปรับปรุงใหมจะมีบทบัญญัติท่ีคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลมากกวา 
ท่ีมีการใชในกฎอัยการศึก เชน ตามกฎอัยการศึกเจาหนาที่สามารถควบคุม
ตัวบุคคลได ๗ วัน โดยไมตองยื่นคํารองขอตอศาล ไมมีการบัญญัติถึงการ
ปฏิบัติตอผูถูกควบคุมที่มิใหปฏิบัติในลักษณะผูกระทําความผิด และไมมี
การบัญญัติถึงรายละเอียดในการจับกุมและการควบคุมตัวบุคคล การให
ญาติของบุคคลนั้นสามารถตรวจสอบ ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๒ แหง
พระราชกําหนดดังกลาว ฉะนั้นการออกพระราชกําหนดดังกลาวจึงเปนการ
แกไขปญหาในสถานการณฉุกเฉิน โดยมีเจตนารมณท่ีจะใหเกิดผลกระทบ
ตอสิทธิมนุษยชนนอยท่ีสุด 
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