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การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปที่  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พระราชกําหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๔  
มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐ และมาตรา  ๕๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๒๑๘  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกวา  “พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘” 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๔๙๕ 

มาตรา ๔ ในพระราชกําหนดนี้ 
“สถานการณฉุกเฉิน”  หมายความวา  สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบ

เรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของประเทศตกอยูในภาวะคับขันหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวล 
กฎหมายอาญา  การรบหรือการสงคราม  ซ่ึงจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซ่ึงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต  ผลประโยชนของชาติ  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ความปลอดภัยของ
ประชาชน  การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน  การคุมครองสิทธิเสรีภาพ  ความสงบเรียบรอยหรือ
ประโยชนสวนรวม  หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยาง
ฉุกเฉินและรายแรง 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ 
 

มาตรา ๕ เมื่อปรากฏวามีสถานการณฉุกเฉินเกิดข้ึนและนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใชกําลัง
เจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจ  เจาหนาที่ฝายพลเรือนหรือเจาหนาที่ฝายทหารรวมกันปองกัน  แกไข  
ปราบปราม  ระงับยับย้ัง  ฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชน  ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  มีอํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อบังคับใชทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขต 
บางทองที่ไดตามความจําเปนแหงสถานการณ  ในกรณีที่ไมอาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได
ทันทวงที  นายกรัฐมนตรีอาจประกาศสถานการณฉุกเฉินไปกอน  แลวดําเนินการใหไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในสามวัน  หากมิไดดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ภายในเวลาที่กําหนด  หรือคณะรัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบ  ใหการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ดังกลาวเปนอันส้ินสุดลง 

การประกาศสถานการณฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง  ใหใชบังคับตลอดระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรี
กําหนด  แตตองไมเกินสามเดือนนับแตวันประกาศ   ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายระยะเวลา   
ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศขยายระยะเวลาการใชบังคับ
ออกไปอีกเปนคราว ๆ  คราวละไมเกินสามเดือน 
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เมื่อสถานการณฉุกเฉินส้ินสุดลงแลว  หรือเมื่อคณะรัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบหรือเมื่อ
ส้ินสุดกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารสถานการณ ฉุกเ ฉินคณะหนึ่ง   ประกอบดวย 
รองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย   เปนประธานกรรมการ   รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม   
เปนรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  อัยการสูงสุด  ผูบัญชาการทหารสูงสุด  ผูบัญชาการทหารบก   
ผูบัญชาการทหารเรือ  ผูบัญชาการทหารอากาศ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมการปกครอง  
และอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปนกรรมการ  และเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   
เปนกรรมการและเลขานุการ  มีอํานาจหนาที่ติดตามและตรวจสอบเหตุการณที่เกิดข้ึนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่อาจเกิดสถานการณฉุกเฉินเพื่อเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีในกรณีที่มีความ
จําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามมาตรา  ๕  หรือสถานการณที่มีความรายแรงตามมาตรา  ๑๑  
และในการใชมาตรการที่เหมาะสมตามพระราชกําหนดนี้   เพื่อการปองกัน  แกไขหรือระงับสถานการณ
ฉุกเฉินนั้น 

ความในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรี  ตามมาตรา  ๕  ในการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินเมื่อมีเหตุการณจําเปนเรงดวนอันอาจเปนภัยตอประเทศหรือประชาชน 

มาตรา ๗ ในเขตทองที่ที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามมาตรา  ๕  ใหบรรดาอํานาจ
หนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายกระทรวง  หรือที่เปนผูรักษาการตาม
กฎหมายหรือที่มีอยูตามกฎหมายใดก็ตาม  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการอนุญาต  อนุมัติ  ส่ังการ  บังคับ
บัญชา  หรือชวยในการปองกัน  แกไข  ปราบปราม  ระงับยับย้ังในสถานการณฉุกเฉินหรือฟนฟูหรือ
ชวยเหลือประชาชน  โอนมาเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีเปนการชั่วคราว  เพื่อใหการสั่งการและ
การแกไขสถานการณเปนไปโดยมีเอกภาพ  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 

การกําหนดใหอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายใดทั้งหมดหรือบางสวนเปนอํานาจ
หนาที่ของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามประกาศที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังบุคคลเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้
และเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ไดรับโอนมาเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง  โดยใหถือวา
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บุคคลที่ไดรับแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่เปนผูมีอํานาจตามกฎหมายนั้น  ในการนี้  นายกรัฐมนตรี 
อาจมอบหมายใหสวนราชการหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้นยังคงใชอํานาจหนาที่เชนเดิม
ตอไปก็ได  แตตองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการพลเรือน  ตํารวจหรือทหารซึ่งมีตําแหนงไมตํ่ากวา
อธิบดี  ผูบัญชาการตํารวจ  แมทัพ  หรือเทียบเทาเปนพนักงานเจาหนาที่และกําหนดใหเปนหัวหนา
ผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน  ในพื้นที่และบังคับบัญชาขาราชการและพนักงานเจาหนาที่  
ในการนี้  ใหการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการและขาราชการที่เกี่ยวของ  รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่  
เปนไปตามการสั่งการของหัวหนาผูรับผิดชอบนั้น   เวนแตการปฏิบัติหนาที่ทางทหารใหเปนไปตามกฎ  
ระเบียบ  หรือขอบังคับเกี่ยวกับการใชกําลังทหารแตจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางการ
ดําเนินการที่ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังเปนหัวหนาผูรับผิดชอบกําหนด 

ในกรณีที่มีความจําเปน  คณะรัฐมนตรีอาจใหมีการจัดต้ังหนวยงานพิเศษเปนการเฉพาะเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้เปนการชั่วคราวได  จนกวาจะยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉิน 

นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูใช
อํานาจตามวรรคหนึ่ง  วรรคสาม  หรือวรรคส่ีแทน  หรือมอบหมายใหเปนผูกํากับการปฏิบัติงานของ
สวนราชการที่เกี ่ยวของ  พนักงานเจาหนาที ่ตามวรรคสาม  หัวหนาผูรับผิดชอบตามวรรคสี่  และ
หนวยงานตามวรรคหาได  และใหถือวาเปนผูบังคับบัญชาหัวหนาผูรับผิดชอบ  ขาราชการ  และ
พนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

มาตรา ๘ เพื่อประโยชนในการประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินใหเปนไปดวยความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพเหตุการณและความเปนอยูของประชาชน
ในเขตพื้นที่  นายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจมีคําส่ังแตงต้ังคณะบุคคลหรือบุคคล
เปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่หรือเปนผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่  ในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ได 

ใหบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังตามวรรคหนึ่งไดรับความคุมครองเชนเดียวกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาที่  ทั้งนี้  ตามขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับแตงต้ัง 

มาตรา ๙ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติลงไดโดยเร็ว  หรือ
ปองกันมใิหเกิดเหตุการณรายแรงมากขึ้น  ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 
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(๑) หามมิใหบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด  เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่  หรือเปนบุคคลซ่ึงไดรับยกเวน 

(๒) หามมิใหมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน  ณ  ที่ใด ๆ  หรือกระทําการใดอันเปนการยุยงใหเกิด
ความไมสงบเรียบรอย 

(๓) หามการเสนอขาว  การจําหนาย  หรือทําใหแพรหลายซ่ึงหนังสือ  ส่ิงพิมพ  หรือส่ืออื่นใด 
ที่มีขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารทําใหเกิดความ
เขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉินจนกระทบตอความมั่นคงของรัฐ  หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน  ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร 

(๔) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ  หรือกําหนดเง่ือนไขการใชเสนทาง
คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 

(๕) หามการใชอาคาร หรือเขาไปหรืออยูในสถานที่ใด  ๆ 
(๖) ใหอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกลาว  

หรือหามผูใดเขาไปในพื้นที่ที่กําหนด 
ขอกําหนดตามวรรคหนึ่ง  จะกําหนดเง่ือนเวลาในการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเง่ือนไขในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่  หรือมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดพื้นที่และรายละเอียดอื่น
เพิ่มเติม  เพื่อมิใหมีการปฏิบัติที่กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุก็ได 

มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชนในการแกไขปญหาในพื้นที่ที่เกิดสถานการณฉุกเฉินใหสามารถ
กระทําไดโดยรวดเร็ว  นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหพนักงานเจาหนาที่ผูซ่ึงไดรับการแตงต้ังเปน
หัวหนาผูรับผิดชอบตามมาตรา  ๗  วรรคส่ี  เปนผูใชอํานาจออกขอกําหนดตามมาตรา  ๙  แทนก็ได   
แตเมื่อดําเนินการแลวตองรีบรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว  และถานายกรัฐมนตรีมิไดมี
ขอกําหนดในเร่ืองเดียวกันภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ออกขอกําหนด   
ใหขอกําหนดนั้นเปนอันส้ินผลใชบังคับ 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่สถานการณฉุกเฉินมีการกอการราย  การใชกําลังประทุษรายตอชีวิต  
รางกาย  หรือทรัพยสิน  หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําที่มีความรุนแรงกระทบตอความมั่นคง
ของรัฐ  ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสินของรัฐหรือบุคคล  และมีความจําเปนที่จะตองเรงแกไข
ปญหาใหยุติไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที  ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
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มีอํานาจประกาศใหสถานการณฉุกเฉินนั้นเปนสถานการณที่มีความรายแรง  และใหนําความในมาตรา  ๕  
และมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว  นอกจากอํานาจตามมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และ
มาตรา  ๑๐  ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยวาจะเปนผูรวม
กระทําการใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน  หรือเปนผูใช  ผูโฆษณา  ผูสนับสนุนการกระทําเชนวานั้น  หรือ
ปกปดขอมูลเกี่ยวกับการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน  ทั้งนี้  เทาที่มีเหตุจําเปนเพื่อปองกันมิให
บุคคลนั้นกระทําการหรือรวมมือกระทําการใด ๆ  อันจะทําใหเกิดเหตุการณรายแรง  หรือเพื่อใหเกิดความ
รวมมือในการระงับเหตุการณรายแรง 

(๒) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังเรียกใหบุคคลใดมารายงานตัวตอ
พนักงานเจาหนาที่หรือมาใหถอยคําหรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ
ฉุกเฉิน 

(๓) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังยึดหรืออายัดอาวุธ  สินคา  เคร่ืองอุปโภค
บริโภค  เคมีภัณฑ  หรือวัตถุอื่นใด  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา  ไดใชหรือจะใชส่ิงนั้น  เพื่อการกระทําการ
หรือสนับสนุนการกระทําใหเกิดเหตุสถานการณฉุกเฉิน 

(๔) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังตรวจคน  ร้ือ  ถอน  หรือทําลายซ่ึงอาคาร  
ส่ิงปลูกสราง  หรือส่ิงกีดขวาง ตามความจําเปนในการปฏิบัติหนาที่เพื่อระงับเหตุการณรายแรงใหยุติ
โดยเร็วและหากปลอยเนิ่นชาจะทําใหไมอาจระงับเหตุการณไดทันทวงที 

(๕) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังตรวจสอบจดหมาย  หนังสือ ส่ิงพิมพ  
โทรเลข  โทรศัพท  หรือการส่ือสารดวยวิธีการอื่นใด  ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับย้ังการติดตอหรือ 
การสื่อสารใด  เพื่อปองกันหรือระงับเหตุการณรายแรง  โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม 

(๖) ประกาศหามมิใหกระทําการใด  ๆ  หรือส่ังใหกระทําการใด ๆ  เทาที่จําเปนแกการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยของประเทศ  หรือความปลอดภัยของประชาชน 

(๗) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังหามมิใหผูใดออกไปนอกราชอาณาจักร  
เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการออกไปนอกราชอาณาจักรจะเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐ 
หรือความปลอดภัยของประเทศ 
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 (๘) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งการใหคนตางดาวออกไปนอกราชอาณาจักร  
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูสนับสนุนการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน  ทั้งนี้ โดยใหนํา
กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 (๙) ประกาศใหการซื้อ  ขาย  ใช  หรือมีไวในครอบครองซึ่งอาวุธ  สินคา  เวชภัณฑ   
เคร่ืองอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัสดุอุปกรณอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอาจใชในการกอความไมสงบหรือ
กอการรายตองรายงานหรือไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัติตามเง่ือนไขที่นายกรัฐมนตรี
กําหนด 

(๑๐) ออกคําส่ังใหใชกําลังทหารเพื่อชวยเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจระงับเหตุการณ
รายแรง หรือควบคุมสถานการณใหเกิดความสงบโดยดวน  ทั้งนี้  ในการปฏิบัติหนาที่ของทหารใหมี
อํานาจหนาที่เชนเดียวกับอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้  โดยการใชอํานาจ
หนาที่ของฝายทหารจะทําไดในกรณีใดไดเพียงใดใหเปนไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่นายกรัฐมนตรี
กําหนด แตตองไมเกินกวากรณีที่มีการใชกฎอัยการศกึ   

เมื่อเหตุการณรายแรงตามวรรคหนึ่งยุติลงแลว ใหนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศตาม
มาตรานี้โดยเร็ว 

มาตรา ๑๒ ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ตองสงสัยตามประกาศในมาตรา  ๑๑  (๑)   
ใหพนักงานเจาหนาที่รองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจหรือศาลอาญาเพื่อขออนุญาตดําเนินการ เมื่อไดรับ
อนุญาตจากศาลแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวไดไมเกินเจ็ดวัน และตอง
ควบคุมไวในสถานที่ที่กําหนดซึ่งไมใชสถานีตํารวจ  ที่คุมขัง  ทัณฑสถาน  หรือเรือนจํา  โดยจะปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นในลักษณะเปนผูกระทําความผิดมิได  ในกรณีที่มีความจําเปนตองควบคุมตัวตอเพื่อ
ประโยชนในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน  ใหพนักงานเจาหนาที่รองขอตอศาลเพื่อขยายระยะเวลา 
การควบคุมตัวตอไดอีกคราวละเจ็ดวัน  แตรวมระยะเวลาควบคุมตัวทั้งหมดตองไมเกินกวาสามสิบวัน  
เมื่อครบกําหนดแลว หากจะตองควบคุมตัวตอไป  ใหดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานเจาหนาที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับการจับกุมและ
ควบคุมตัวบุคคลนั้นเสนอตอศาลที่มีคําส่ังอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  และจัดสําเนารายงานนั้นไว  ณ  ที่ทําการ
ของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหญาติของบุคคลนั้นสามารถขอดูรายงานดังกลาวไดตลอดระยะเวลาที่
ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว 
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การรองขออนุญาตตอศาลตามวรรคหนึ่ง  ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการขอออกหมายอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓ ส่ิงของหรือวัสดุอุปกรณที่ประกาศตามมาตรา  ๑๑  (๙)  หากเปนเคร่ืองมือหรือ
สวนหนึ่งของเครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร  นายกรัฐมนตรีอาจประกาศใหใชมาตรการดังกลาว 
ทั่วราชอาณาจักรหรือในพื้นที่อื่นซ่ึงมิไดประกาศสถานการณฉุกเฉินเพิ่มข้ึนดวยก็ได 

มาตรา ๑๔ ขอกําหนด  ประกาศ  และคําส่ังตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  
มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๕  เมื่อมีผลใชบังคับแลว  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย 

มาตรา ๑๕ ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีอํานาจหนาที่ เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชกําหนดนี้เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และมีอํานาจหนาที่เปนพนักงาน 
ฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ทั้งนี้  ตามที่นายกรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๖ ขอกําหนด  ประกาศ  คําส่ัง  หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับ
ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  และกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

มาตรา ๑๗ พนักงานเจาหนาที่และผูมีอํานาจหนาที่ เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตาม 
พระราชกําหนดนี้ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา  หรือทางวินัย  เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในการ
ระงับหรือปองกันการกระทําผิดกฎหมาย  หากเปนการกระทําที่สุจริต  ไมเลือกปฏิบัติ  และไมเกิน
สมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปน  แตไมตัดสิทธิผูไดรับความเสียหายที่จะเรียกรองคาเสียหาย
จากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

มาตรา ๑๘ ผูใดฝาฝนขอกําหนด  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามมาตรา ๙  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  
หรือมาตรา  ๑๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๙ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชนิวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๕๘  ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎหมายวาดวยการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉินไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว  บทบัญญัติตาง ๆ  ไมสามารถนํามาใชแกไขสถานการณท่ี
มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐท่ีมีหลากหลายรูปแบบใหยุติลงไดโดยเร็ว  รวมทั้งไมอาจนํามาใชในการ
แกไขปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะและการฟนฟูสภาพความเปนอยูของประชาชนที่ไดรับความเสียหาย  
และเนื่องจากในปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ  ซ่ึงมีความรายแรงมากยิ่งขึ้นจนอาจกระทบตอ 
เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต  และกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศ รวมทั้งทําใหประชาชนไดรับ
อันตรายหรือเดือดรอนจนไมอาจใชชีวิตอยางเปนปกติสุข  และไมอาจแกไขปญหาดวยการบริหารราชการใน
รูปแบบปกติได  สมควรตองกําหนดมาตรการในการบริหารราชการสําหรับสถานการณฉุกเฉินไวเปนพิเศษ  
เพ่ือใหรัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัย  และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ท้ังปวงใหกลับสูสภาพปกติไดโดยเร็ว จึงเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได  
เพ่ือประโยชนในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ และปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 


