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พระราชกําหนด
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
พระราชกํ าหนดนี้มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ ยวกั บการจํากั ดสิท ธิแ ละเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
อาศั ยอํา นาจตามความในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐ ธรรมนูญ แห งราชอาณาจั กรไทย จึง ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใ หใ ชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ให ย กเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการบริ ห ารราชการในสถานการณ ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ. ๒๔๙๕
มาตรา ๔ ในพระราชกําหนดนี้
“สถานการณฉุกเฉิน” หมายความวา สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของประเทศตกอยู ใ นภาวะคั บ ขั น หรื อมี ก ารกระทํา ความผิ ดเกี่ ย วกั บ การก อการรา ยตามประมวล
กฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของ
ประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือ
ประโยชนสวนรวม หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยาง
ฉุกเฉินและรายแรง
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้
มาตรา ๕ เมื่อปรากฏวามีสถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้นและนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใชกําลัง
เจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจ เจาหนาที่ฝายพลเรือนหรือเจาหนาที่ฝายทหารรวมกันปองกัน แกไข
ปราบปราม ระงับยับยั้ง ฟน ฟูหรือชวยเหลือ ประชาชน ใหน ายกรัฐ มนตรีโดยความเห็น ชอบของ
คณะรัฐ มนตรี มี อํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉิน เพื่อบั งคับ ใช ทั่วราชอาณาจัก รหรือในบางเขต
บางทองที่ไดตามความจําเปนแหงสถานการณ ในกรณีที่ไมอาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได
ทัน ท วงที นายกรัฐ มนตรีอ าจประกาศสถานการณ ฉุกเฉิน ไปก อน แล วดํ าเนิ น การใหได รับความ
เห็น ชอบจากคณะรัฐ มนตรีภายในสามวัน หากมิไดดําเนิน การขอความเห็น ชอบจากคณะรัฐ มนตรี
ภายในเวลาที่กําหนด หรือคณะรัฐ มนตรีไมใ หความเห็น ชอบ ใหการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ดังกลาวเปนอันสิ้นสุดลง
การประกาศสถานการณฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับตลอดระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรี
กํา หนด แตต องไม เกิ น สามเดือ นนั บแตวั น ประกาศ ในกรณีที่ มีค วามจํ า เป น ต องขยายระยะเวลา
ใหน ายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐ มนตรีมีอํานาจประกาศขยายระยะเวลาการใชบังคับ
ออกไปอีกเปนคราว ๆ คราวละไมเกินสามเดือน
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เมื่อสถานการณฉุกเฉิน สิ้นสุดลงแลว หรือเมื่อคณะรัฐ มนตรีไมใ หความเห็นชอบหรือเมื่อ
สิ้นสุดกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น
มาตรา ๖ ให มี ค ณะกรรมการบริ ห ารสถานการณ ฉุ ก เฉิ น คณะหนึ่ ง ประกอบด ว ย
รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย เป น ประธานกรรมการ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐ มนตรี วา การกระทรวงยุ ติธ รรม
เปน รองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก
ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง
และอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
เปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ติดตามและตรวจสอบเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่ อ าจเกิ ด สถานการณ ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ เสนอแนะตอ นายกรั ฐ มนตรีใ นกรณี ที่ มี ค วาม
จําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามมาตรา ๕ หรือสถานการณที่มีความรายแรงตามมาตรา ๑๑
และในการใชมาตรการที่เหมาะสมตามพระราชกําหนดนี้ เพื่อการปองกัน แกไขหรือระงับสถานการณ
ฉุกเฉินนั้น
ความในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๕ ในการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินเมื่อมีเหตุการณจําเปนเรงดวนอันอาจเปนภัยตอประเทศหรือประชาชน
มาตรา ๗ ในเขตทองที่ที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามมาตรา ๕ ใหบรรดาอํานาจ
หนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายกระทรวง หรือที่เปนผูรักษาการตาม
กฎหมายหรือที่มีอยูตามกฎหมายใดก็ตาม เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับ
บัญชา หรือชวยในการปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณฉุกเฉินหรือฟนฟูหรือ
ชวยเหลือประชาชน โอนมาเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีเปนการชั่วคราว เพื่อใหการสั่งการและ
การแกไขสถานการณเปนไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
การกําหนดใหอํานาจหนาที่ของรัฐ มนตรีตามกฎหมายใดทั้งหมดหรือบางสวนเปน อํานาจ
หนาที่ของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามประกาศที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้
และเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ไดรับโอนมาเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง โดยใหถือวา
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บุคคลที่ไดรับแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่เปนผูมีอํานาจตามกฎหมายนั้น ในการนี้ นายกรัฐมนตรี
อาจมอบหมายใหสวนราชการหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้นยังคงใชอํานาจหนาที่เชน เดิม
ตอไปก็ได แตตองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการพลเรือน ตํารวจหรือทหารซึ่งมีตําแหนงไมต่ํากวา
อธิบดี ผูบัญชาการตํารวจ แมทัพ หรือเทียบเทาเปน พนักงานเจาหนาที่และกําหนดใหเปนหัวหนา
ผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ในพื้นที่และบังคับบัญชาขาราชการและพนักงานเจาหนาที่
ในการนี้ ใหการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการและขาราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่
เปนไปตามการสั่งการของหัวหนาผูรับผิดชอบนั้น เวนแตการปฏิบัติหนาที่ทางทหารใหเปนไปตามกฎ
ระเบีย บ หรือ ข อบั ง คับ เกี่ย วกั บการใช กํา ลั งทหารแตจ ะตอ งปฏิบั ติ ใ ห ส อดคลอ งกับ แนวทางการ
ดําเนินการที่ผูซึ่งไดรบั แตงตั้งเปนหัวหนาผูรับผิดชอบกําหนด
ในกรณีที่มีความจําเปน คณะรัฐมนตรีอาจใหมีการจัดตั้งหนวยงานพิเศษเปนการเฉพาะเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้เปนการชั่วคราวได จนกวาจะยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉิน
นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูใช
อํานาจตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม หรือวรรคสี่แทน หรือมอบหมายใหเปน ผูกํากับการปฏิบัติงานของ
สว นราชการที่เ กี่ย วขอ ง พนัก งานเจา หนา ที่ตามวรรคสาม หัวหนาผูรับผิดชอบตามวรรคสี่ และ
หนว ยงานตามวรรคหา ได และใหถื อว าเป น ผู บังคั บบั ญชาหัว หนา ผูรั บผิด ชอบ ขา ราชการ และ
พนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
มาตรา ๘ เพื่ อประโยชน ใ นการประสานการปฏิ บัติ งานในพื้ น ที่ ที่ป ระกาศสถานการณ
ฉุกเฉินใหเปนไปดวยความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพเหตุการณและความเปนอยูของประชาชน
ในเขตพื้นที่ นายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจมีคําสั่งแตงตั้งคณะบุคคลหรือบุคคล
เปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่หรือเปนผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ ในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ได
ใหบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งไดรับความคุมครองเชนเดียวกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาที่ ทั้งนี้ ตามขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับแตงตั้ง
มาตรา ๙ ในกรณีที่มีความจําเปน เพื่อ แกไขสถานการณฉุกเฉิน ใหยุติลงไดโดยเร็ว หรือ
ปองกันมิใหเกิดเหตุการณรายแรงมากขึ้น ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกขอกําหนด ดังตอไปนี้
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(๑) หามมิใหบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับยกเวน
(๒) หามมิใหมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทําการใดอันเปนการยุยงใหเกิด
ความไมสงบเรียบรอย
(๓) หามการเสนอขาว การจําหนาย หรือทําใหแพรหลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ หรือสื่ออื่นใด
ที่มีขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารทําใหเกิดความ
เขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉินจนกระทบตอความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร
(๔) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ หรือกําหนดเงื่อนไขการใชเสนทาง
คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ
(๕) หามการใชอาคาร หรือเขาไปหรืออยูในสถานที่ใด ๆ
(๖) ใหอพยพประชาชนออกจากพื้น ที่ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกลาว
หรือหามผูใดเขาไปในพื้นที่ที่กําหนด
ขอกําหนดตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดพื้นที่และรายละเอียดอื่น
เพิ่มเติม เพื่อมิใหมีการปฏิบัติที่กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุก็ได
มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชนใ นการแกไขปญหาในพื้นที่ที่เกิดสถานการณฉุกเฉิน ใหสามารถ
กระทําไดโดยรวดเร็ว นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปน
หัวหนาผูรับผิดชอบตามมาตรา ๗ วรรคสี่ เปน ผูใชอํานาจออกขอกําหนดตามมาตรา ๙ แทนก็ได
แตเมื่อดําเนิน การแลวตอ งรีบรายงานใหน ายกรัฐ มนตรีทราบโดยเร็ว และถานายกรัฐ มนตรีมิได มี
ขอกําหนดในเรื่องเดียวกัน ภายในสี่สิบ แปดชั่วโมงนับ แตเ วลาที่พนักงานเจา หนาที่ออกขอกําหนด
ใหขอกําหนดนั้นเปนอันสิ้นผลใชบังคับ
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่สถานการณฉุกเฉิน มีการกอการราย 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 เทาที่มีเหตุจําเปน เพื่อปองกันมิใ ห
บุคคลนั้นกระทําการหรือรวมมือกระทําการใด ๆ อันจะทําใหเกิดเหตุการณรายแรง หรือเพื่อใหเกิดความ
รวมมือในการระงับเหตุการณรายแรง
(๒) ประกาศให พ นัก งานเจา หนา ที่มี อํา นาจออกคํ าสั่ ง เรี ยกให บุ คคลใดมารายงานตัว ต อ
พนักงานเจาหนาที่หรือมาใหถอยคําหรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ
ฉุกเฉิน
(๓) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดอาวุธ สินคา เครื่องอุปโภค
บริโภค เคมีภัณฑ หรือวัตถุอื่นใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา ไดใชหรือจะใชสิ่งนั้น เพื่อการกระทําการ
หรือสนับสนุนการกระทําใหเกิดเหตุสถานการณฉุกเฉิน
(๔) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งตรวจคน รื้อ ถอน หรือทําลายซึ่งอาคาร
สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งกีดขวาง ตามความจําเปนในการปฏิบัติหนาที่เพื่อระงับเหตุการณรายแรงใหยุติ
โดยเร็วและหากปลอยเนิ่นชาจะทําใหไมอาจระงับเหตุการณไดทันทวงที
(๕) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิม พ
โทรเลข โทรศัพท หรือการสื่อสารดวยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการติดตอหรือ
การสื่อสารใด เพื่อปองกันหรือระงับเหตุการณรายแรง โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม
(๖) ประกาศหามมิใหกระทําการใด ๆ หรือสั่งใหกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปนแกการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน
(๗) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งหามมิใหผูใดออกไปนอกราชอาณาจักร
เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการออกไปนอกราชอาณาจักรจะเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐ
หรือความปลอดภัยของประเทศ
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(๘) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งการใหคนตางดาวออกไปนอกราชอาณาจักร
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูสนับสนุนการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน ทั้งนี้ โดยใหนํา
กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองมาใชบังคับโดยอนุโลม
(๙) ประกาศให ก ารซื้ อ ขาย ใช หรื อ มี ไ ว ใ นครอบครองซึ่ ง อาวุ ธ สิ น ค า เวชภั ณ ฑ
เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัสดุอุปกรณอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอาจใชในการกอความไมสงบหรือ
กอการรายตองรายงานหรือไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายกรัฐมนตรี
กําหนด
(๑๐) ออกคําสั่งใหใ ชกําลังทหารเพื่อชวยเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจระงับเหตุการณ
รายแรง หรือควบคุมสถานการณใหเกิดความสงบโดยดวน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ของทหารใหมี
อํานาจหนาที่เชนเดียวกับอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ โดยการใชอํานาจ
หนาที่ของฝายทหารจะทําไดในกรณีใดไดเพียงใดใหเปนไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่นายกรัฐมนตรี
กําหนด แตตองไมเกินกวากรณีที่มีการใชกฎอัยการศึก
เมื่อเหตุการณรายแรงตามวรรคหนึ่งยุติลงแลว ใหนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศตาม
มาตรานี้โดยเร็ว
มาตรา ๑๒ ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ตองสงสัยตามประกาศในมาตรา ๑๑ (๑)
ใหพนักงานเจาหนาที่รองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจหรือศาลอาญาเพื่อขออนุญาตดําเนินการ เมื่อไดรับ
อนุญาตจากศาลแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวไดไมเกิน เจ็ดวัน และตอง
ควบคุมไวในสถานที่ที่กําหนดซึ่งไมใชสถานีตํารวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจํา โดยจะปฏิบัติ
ตอบุค คลนั้ น ในลักษณะเปน ผู กระทําความผิดมิ ได ในกรณีที่ มีความจํ าเป น ตอ งควบคุม ตัวต อเพื่ อ
ประโยชนในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ใหพนักงานเจาหนาที่รองขอตอศาลเพื่อขยายระยะเวลา
การควบคุมตัวตอไดอีกคราวละเจ็ดวัน แตรวมระยะเวลาควบคุมตัวทั้งหมดตองไมเกินกวาสามสิบวัน
เมื่อครบกําหนดแลว หากจะตองควบคุมตัวตอไป ใหดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับการจับกุมและ
ควบคุมตัวบุคคลนั้นเสนอตอศาลที่มีคําสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง และจัดสําเนารายงานนั้นไว ณ ที่ทําการ
ของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหญาติของบุคคลนั้นสามารถขอดูรายงานดังกลาวไดตลอดระยะเวลาที่
ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว
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การรองขออนุญาตตอศาลตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการขอออกหมายอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ สิ่งของหรือวัสดุอุปกรณที่ประกาศตามมาตรา ๑๑ (๙) หากเปน เครื่องมือหรือ
ส ว นหนึ่ ง ของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการสื่ อ สาร นายกรั ฐ มนตรี อ าจประกาศให ใ ช ม าตรการดั ง กล า ว
ทั่วราชอาณาจักรหรือในพื้นที่อื่นซึ่งมิไดประกาศสถานการณฉุกเฉินเพิ่มขึ้นดวยก็ได
มาตรา ๑๔ ขอกําหนด ประกาศ และคําสั่งตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๕ เมื่อมีผลใชบังคับแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย
มาตรา ๑๕ ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ห รื อ ผู มี อํ า นาจหน า ที่ เ ช น เดี ย วกั บ พนั ก งานเจ า หน า ที่
ตามพระราชกําหนดนี้เปน เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอํานาจหนาที่เปน พนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ ตามที่น ายกรัฐ มนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๖ ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับ
ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
มาตรา ๑๗ พนั ก งานเจ า หน า ที่แ ละผู มี อํ านาจหน าที่ เ ชน เดีย วกั บพนั กงานเจ าหน าที่ ต าม
พระราชกําหนดนี้ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในการ
ระงับหรือปองกัน การกระทําผิดกฎหมาย หากเปน การกระทําที่สุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกิน
สมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปน แตไมตัดสิทธิผูไดรับความเสียหายที่จะเรียกรองคาเสียหาย
จากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
มาตรา ๑๘ ผูใดฝาฝนขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑
หรือมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๙ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกําหนดนี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๘ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉินไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติตาง ๆ ไมสามารถนํามาใชแกไขสถานการณที่
มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐที่มีหลากหลายรูปแบบใหยุติลงไดโดยเร็ว รวมทั้งไมอาจนํามาใชในการ
แกไขปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะและการฟนฟูสภาพความเปนอยูของประชาชนที่ไดรับความเสียหาย
และเนื่องจากในปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ซึ่งมีความรายแรงมากยิ่งขึ้นจนอาจกระทบตอ
เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต และกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศ รวมทั้งทําใหประชาชนไดรับ
อันตรายหรือเดือดรอนจนไมอาจใชชีวิตอยางเปนปกติสุข และไมอาจแกไขปญหาดวยการบริหารราชการใน
รูปแบบปกติได สมควรตองกําหนดมาตรการในการบริหารราชการสําหรับสถานการณฉุกเฉินไวเปนพิเศษ
เพื่อใหรัฐสามารถรัก ษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ทั้งปวงใหก ลับสูสภาพปกติไดโดยเร็ว จึงเปน กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปน รีบดวนอัน มิอาจจะหลีกเลี่ยงได
เพื่อประโยชนในอัน ที่จะรัก ษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ และปองปด ภัย พิบัติ
สาธารณะ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้

