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พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 

เป็นปีท่ี 60 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  
ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินพระราชก าหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 39 มาตรา 44 มาตรา 48 
มาตรา 50 และมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้  
 มาตรา 1 พระราชก าหนดนี้เรียกว่า  “พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548”  
 มาตรา 2 พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
 มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2495 
 มาตรา 4 ในพระราชก าหนดนี้ 
 “สถานการณ์ฉุกเฉิน” หมายความว่า สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจท าให้ประเทศหรือส่วนใดส่วน
หนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมี การกระท าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม  ซ่ึงจ าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซ่ึง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิ

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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เสรีภาพ  ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม  หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง  
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระ
ราชก าหนดนี้ 
 มาตรา 5 เมื่อปรากฏว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นและนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใช้
ก าลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารร่วมกัน
ป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้ง ฟ้ืนฟูหรือช่วยเหลือประชาชน  ให้นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อบังคับใช้ ทั่วราชอาณาจักรหรือ
ในบางเขตบางท้องท่ีได้ตามความจ าเป็นแห่งสถานการณ์  ในกรณีที่ไม่อาจขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีได้ทันท่วงที นายกรัฐมนตรีอาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปก่อน แล้วด าเนินการ  
ให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในสามวัน หากมิได้ด าเนินการขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีภายในเวลาท่ีก าหนด  หรือคณะรัฐมนตรีไม่ให้ความเห็นชอบ ให้การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว เป็นอันส้ินสุดลง 
 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับตลอดระยะเวลาท่ี
นายกรัฐมนตรีก าหนด แต่ต้องไม่เกินสามเดือนนับแต่วันประกาศ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องขยาย
ระยะเวลา ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศขยายระยะเวลา
การใช้บังคับออกไปอีกเป็นคราว ๆ คราวละไม่เกินสามเดือน 
 เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินส้ินสุดลงแล้ว หรือเมื่อคณะรัฐมนตรีไม่ให้ความเห็นชอบหรือเมื่อ
ส้ินสุดก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น 
 มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  รอง
นายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็น
รองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้
บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง  
และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการ  และเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ติดตามและตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่อาจเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในกรณีที่
มีความจ าเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรา  5 หรือสถานการณ์ที่มีความร้ายแรงตาม
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มาตรา 11 และในการใช้มาตรการที่เหมาะสมตามพระราชก าหนดนี้ เพ่ือการป้องกัน  แก้ไขหรือ
ระงับสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น 
 ความในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนการใช้อ านาจของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 5 ใน
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเม่ือมีเหตุการณ์จ าเป็นเร่งด่วนอันอาจเป็นภัยต่อประเทศหรือ
ประชาชน 
 มาตรา 7 ในเขตท้องท่ีที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรา 5 ให้บรรดาอ านาจ
หน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายกระทรวง  หรือที่เป็นผู้รักษาการ
ตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายใดก็ตาม  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ ส่ังการ 
บังคับ บัญชา  หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม  ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ
ฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน โอนมาเป็นอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว  เพื่อให้
การส่ังการและการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 การก าหนดให้อ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายใดทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นอ านาจ
หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระ
ราชก าหนดนี้ และเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ได้รับโอนมาเป็นอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
ตามวรรคหนึ่ง โดยให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
นั้น ในการนี้ นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น
ยังคงใช้อ านาจหน้าที่เช่นเดิมต่อไปก็ได้ แต่ต้องปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด 
  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ต ารวจหรือทหารซ่ึงมีต าแหน่งไม่
ต่ ากว่าอธิบดี ผู้บัญชาการต ารวจ แม่ทัพ  หรือเทียบเท่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และก าหนดให้เป็น
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  ในพื้นที่และบังคับบัญชาข้าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการนี้ ให้การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง รวมท้ัง
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปตามการส่ังการของหัวหน้าผู้รับผิดชอบนั้น  เว้นแต่การปฏิบัติหน้าที่ทาง
ทหารให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ  หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ก าลังทหารแต่จะต้องปฏิบัติให้
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการที่ผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบก าหนด 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณะรัฐมนตรี อาจให้มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเป็นการเฉพาะ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้เป็นการชั่วคราวได้  จนกว่าจะยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น
ผู้ใช้อ านาจตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม หรือวรรคส่ีแทน หรือมอบหมายให้เป็นผู้ก ากับการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสาม หัวหน้าผู้รับผิดชอบตามวรรคส่ี  และ
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หน่วยงานตามวรรคห้าได้ และให้ถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาหัวหน้าผู้รับผิดชอบ  ข้าราชการ และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่ท่ีประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในเขตพื้นที่  นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจมีค าส่ังแต่งตั้งคณะ
บุคคลหรือบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้ช่วยเหลือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ได้ 
 ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ตามขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับแต่งตั้ง 
 มาตรา 9 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว  หรือ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจออกข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  (1) ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซ่ึงได้รับยกเว้น  
  (2) ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ท่ีใด ๆ  หรือกระท าการใดอันเป็นการยุยง
ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย 
  (3) ห้ามการเสนอข่าว การจ าหน่าย หรือท าให้แพร่หลายซ่ึงหนังสือ ส่ิงพิมพ์  หรือส่ือ
อ่ืนใดที่มีข้อความอันอาจท าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารท า
ให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  หรือความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ทั้งในเขตพื้นที่ท่ีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือทั่ว
ราชอาณาจักร 
  (4) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ  หรือก าหนดเงื่อนไขการใช้
เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ 
  (5) ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ 
  (6) ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ท่ีก าหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ท่ีก าหนด 
 ข้อก าหนดตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไข
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดพื้นที่และ
รายละเอียดอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่
เหตุก็ได้ 
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 มาตรา 10 เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ท่ีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถ
กระท าได้โดยรวดเร็ว นายกรัฐมนตรีอาจมอบอ านาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งเป็น
หัวหน้าผู้รับผิดชอบตามมาตรา 7 วรรคส่ี เป็นผู้ใช้อ านาจออกข้อก าหนดตามมาตรา 9 แทนก็ได้  แต่
เมื่อด าเนินการแล้วต้องรีบรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว  และถ้านายกรัฐมนตรีมิได้มี
ข้อก าหนดในเรื่องเดียวกันภายในส่ีสิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ออกข้อก าหนด  
ให้ข้อก าหนดนั้นเป็นอันส้ินผลใช้บังคับ 
 มาตรา 11 ในกรณีที่สถานการณ์ฉุกเฉินมีการก่อการร้าย  การใช้ก าลังประทุษร้ายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพย์สิน  หรือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการกระท าท่ีมีความรุนแรงกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล และมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
แก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที  ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นสถานการณ์ที่มีความร้ายแรง  และให้
น าความในมาตรา 5 และมาตรา 6 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 เมื่อมีประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว นอกจากอ านาจตามมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 และ
มาตรา 10 ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย  
 (1) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้
ร่วมกระท าการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระท าเช่นว่านั้น  
หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ เท่าที่มีเหตุจ าเป็นเพื่อป้องกันมิ
ให้บุคคลนั้นกระท าการหรือร่วมมือกระท าการใด ๆ อันจะท าให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง  หรือเพื่อให้
เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรง 
 (2) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าส่ังเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือมาให้ถ้อยค าหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์
ฉุกเฉิน 
 (3) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าส่ังยึดหรืออายัดอาวุธ  สินค้า เครื่อง
อุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัตถุอ่ืนใด  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ได้ใช้หรือจะใช้ส่ิงนั้น  
เพื่อการกระท าการหรือสนับสนุนการกระท าให้เกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 (4) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าส่ังตรวจค้น รื้อ ถอน  หรือท าลายซ่ึง
อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงกีดขวาง  ตามความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อระงับเหตุการณ์
ร้ายแรงให้ยุติโดยเร็วและหากปล่อยเนิ่นช้าจะท าให้ไม่อาจระงับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที 
 (5) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าส่ังตรวจสอบจดหมาย หนังสือ ส่ิงพิมพ์ 
โทรเลข โทรศัพท์ หรือการส่ือสารด้วยวิธีการอ่ืนใด ตลอดจนการส่ังระงับหรือยับยั้งการติดต่อหรือ
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การส่ือสารใด เพื่อป้องกันหรือระงับเหตุการณ์ร้ายแรง  โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม 
 (6) ประกาศห้ามมิให้กระท าการใด ๆ หรือส่ังให้กระท าการใด  ๆเท่าที่จ าเป็นแก่การรักษา
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน 
 (7) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าส่ังห้ามมิให้ผู้ใดออกไปนอก
ราชอาณาจักร เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าการออกไปนอกราชอาณาจักรจะเป็นการกระทบกระเทือน
ต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ 
 (8) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจส่ังการให้คนต่างด้าวออกไปนอก
ราชอาณาจักร ในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระท าให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ทั้งนี้ โดยให้น ากฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (9) ประกาศให้การซ้ือ ขาย ใช้ หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงอาวุธ สินค้า  เวชภัณฑ์ เครื่อง
อุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัสดุอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดซ่ึงอาจใช้ในการก่อความไม่สงบหรือ
ก่อการร้ายต้องรายงานหรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
นายกรัฐมนตรีก าหนด 
 (10) ออกค าส่ังให้ใช้ก าลังทหารเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต ารวจระงับเหตุการณ์
ร้ายแรง หรือควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารให้มี
อ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้  โดยการใช้
อ านาจหน้าที่ของฝ่ายทหารจะท าได้ในกรณีใดได้เพียงใดให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาท่ี
นายกรัฐมนตรีก าหนด แต่ต้องไม่เกินกว่ากรณีที่มีการใช้กฎอัยการศึก 
 เมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงตามวรรคหนึ่งยุติลงแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศ
ตามมาตรานี้โดยเร็ว 
 มาตรา 12 ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยตามประกาศในมาตรา 11 (1) 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลที่มีเขตอ านาจหรือศาลอาญาเพื่อขออนุญาตด าเนินการ  เมื่อ
ได้รับอนุญาตจากศาลแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจับกุมและควบคุมตัวได้ไม่เกินเจ็ดวัน และ
ต้องควบคุมไว้ในสถานที่ท่ีก าหนดซ่ึงไม่ใช่สถานีต ารวจ ท่ีคุมขัง  ทัณฑสถาน  หรือเรือนจ า โดยจะ
ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องควบคุมตัวต่อ
เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลเพื่อขยาย
ระยะเวลาการควบคุมตัวต่อได้อีกคราวละเจ็ดวัน  แต่รวมระยะเวลาควบคุมตัวทั้งหมดต้องไม่เกิน
กว่าสามสิบวัน เมื่อครบก าหนดแล้ว  หากจะต้องควบคุมตัวต่อไป ให้ด าเนินการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการจับกุม
และควบคุมตัวบุคคลนั้นเสนอต่อศาลที่มีค าส่ังอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  และจัดส าเนารายงานนั้นไว้ 
ณ ท่ีท าการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ญาติของบุคคลนั้นสามารถขอดูรายงานดังกล่าวได้ตลอด
ระยะเวลาท่ีควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ 
 การร้องขออนุญาตต่อศาลตามวรรคหนึ่ง  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการขอออกหมาย
อาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 13 ส่ิงของหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ประกาศตามมาตรา 11 (9) หากเป็นเครื่องมือหรือ
ส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ใช้ในการส่ือสาร  นายกรัฐมนตรีอาจประกาศให้ใช้มาตรการดังกล่าวทั่ว
ราชอาณาจักรหรือในพื้นที่อ่ืนซ่ึงมิได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้ 
 มาตรา 14 ข้อก าหนด ประกาศ และค าส่ังตามมาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 
11 และมาตรา 15 เมื่อมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 
 มาตรา 15 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชก าหนดนี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอ านาจหน้าที่เป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 
 มาตรา 16 ข้อก าหนด ประกาศ ค าส่ัง  หรือการกระท าตามพระราชก าหนดนี้ไม่อยู่ใน
บังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 มาตรา 17 พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระ
ราชก าหนดนี้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา หรือทางวินัย  เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ระงับหรือป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย  หากเป็นการกระท าท่ีสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ  และไม่เกิน
สมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจ าเป็น  แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายท่ีจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 มาตรา 18 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก าหนด ประกาศ หรือค าส่ังท่ีออกตามมาตรา 9 มาตรา  10 มาตรา 
11 หรือมาตรา 13 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 19 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตาม พระราชก าหนดนี้  


