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๑. ความมุงหมาย          ๑ 
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คําอธิบาย 

เร่ือง การใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

๑. ความมุงหมาย 

    การใชกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน โดยมีความมุงหมายเพ่ือแกไข

สถานการณท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐท่ีมีหลากหลายรูปแบบใหยุติลงไดโดยเร็ว รวมท้ังการใชในการแกไข

ปญหาท่ีเกิดจากภัยพิบัติสาธารณะและการฟนฟูสภาพความเปนอยูของประชาชนท่ีไดรับความเสียหาย 

เนื่องจากในปจจุบันมีปญหาเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ ซ่ึงมีความรายแรงมากยิ่งข้ึนจนอาจกระทบตอเอกราช

และบูรณภาพแหงอาณาเขต และกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศ รวมท้ัง ทําใหประชาชนไดรับ

อันตรายหรือเดือดรอนจนไมอาจใชชีวิตอยางเปนปกติสุข และไมอาจแกไขปญหาดวยการบริหารราชการ             

ในรูปแบบปกติได สมควรตองกําหนดมาตรการในการบริหารราชการสําหรับสถานการณฉุกเฉินไวเปนพิเศษ 

เพ่ือใหรัฐสามารถรักษาความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัย และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน           

ท้ังปวงใหกลับสูสภาพปกติไดโดยเร็ว จึงเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได             

เพ่ือประโยชนในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ และปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 
 

๒. รายละเอียดการบังคับใชกฎหมาย 

     ๒.๑ สมช. ประเมินสถานการณ โดยการประสานกับหนวยขาวดานความม่ันคงและประชาคมขาวกรอง 

เม่ือพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณความรุนแรงหรือภัยพิบัติ ท่ีเกิดข้ึนเขาเง่ือนไขตามมาตรา ๔ แหง          

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีจะสามารถประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินในพ้ืนท่ี โดยพิจารณาตามองคประกอบของนิยามคําวา “สถานการณฉุกเฉิน” ประกอบกับ สมช.       

ไดพิจารณาแลว และเห็นถึงความจําเปนท่ีจะตองใชมาตรการตามกฎหมายฉบับนี้ เพ่ือระงับยับยั้งสถานการณ

ท่ีมีความรุนแรงใหกับสูสภาวะปกติโดยเร็ว 

     ๒.๒ มาตรา ๑๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

กําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ แตในทางปฏิบัติ เนื่องจาก สมช. เปนหนวยงาน

ดานความม่ันคง ทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาในดานความม่ันคงใหแกรัฐบาล ดังนั้น สมช. จึงเขามามีบทบาท       

ในการบังคับใชพระราชกําหนดฯ โดยตรง 

     ๒.๓ กฎหมายกําหนดใหมี “คณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน (กบฉ.)” ประกอบดวย          

รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนรองประธานกรรมการ 

ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง         

ของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ อัยการสูงสุด      

ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการ ท้ังนี้ 

โดยมี เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ  
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    คณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน (กบฉ.) อํานาจหนาท่ีเปนองคกรในการใหคําปรึกษา

หารือ ติดตาม และตรวจสอบเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีอาจเกิดสถานการณฉุกเฉิน

เพ่ือเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉิน และในการใชมาตรการ

ท่ีเหมาะสมตามพระราชกําหนดนี้ เพ่ือการปองกัน แกไข หรือระงับสถานการณฉุกเฉิน  แตเนื่องจาก               

กบฉ. เปนองคกรในการใหคําปรึกษาหารือ ซ่ึงกฎหมายไมไดกําหนดใหการประกาศสถานการณฉุกเฉิน              

จะตองผานการพิจารณาของ กบฉ. บางครั้งรัฐบาลอาจประกาศสถานการณ ฉุกเฉินได โดยไมตอง                      

ขอคําปรึกษาจาก กบฉ. ก็ได 
 

     ๒.๔ ข้ันตอนการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 

   ๑) การประกาศสถานการณฉุกเฉิน โดยนายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ  

ยกเวนเปนกรณีเรงดวนท่ีไมสามารถขออนุมัติคณะรัฐมนตรีไดทัน (โดยขออนุมัติ ครม. ภายใน ๓ วัน) 

   ๒) ข้ันตอนดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการใชอํานาจ 

    - การกําหนดอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีตามกฎหมาย เปนอํานาจของนายกรัฐมนตรี 

ตามมาตรา ๗ วรรค ๒ และวรรค ๖ (คณะรัฐมนตรีมีมติใหบรรดากฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของ

รัฐมนตรีโอนมาเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรี รวมท้ัง การมอบหมายหนาท่ีใหกับรองนายกรัฐมนตรีแทน

นายกรัฐมนตรีได) 

   - การจัดตั้ งหนวยงานพิเศษเพ่ือปฏิบั ติตามพระราชกําหนดฯ (เสนอ ครม.)            

ตามมาตรา ๗ วรรค ๖  

    - การแตงตั้งผูกํากับการปฏิบัติงาน หัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณ

ฉุกฌฉิน และพนักงานเจาหนาท่ี โดย (นรม. แตงตั้ง) ใหมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา ๗ วรรค ๖ 

   ๓) การออกขอกําหนด เพ่ือการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ตามมาตรา ๙ หรือขอกําหนด            

ตามมาตรา ๑๑ โดยนายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรณีเปนสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง 

   ๔) การยกเลิกการประกาศสถานการณฉุกเฉินฯ เม่ือเหตุการณเปนปกติหรือสิ้นสุดลง                  

และไมเกินสามเดือน โดยนายกรัฐมนตรีเปนผูประกาศ ท้ังนี้หากมีความจําเปนตองขยายระยะเวลาสามารถ

บังคับไดอีกเปนคราวๆ คราวละไมเกินสามเดือน 
 

     ๒.๕ ลักษณะของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน  

  ลักษณะของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน มี ๒ ลักษณะ ไดแก ๑) สถานการณฉุกเฉิน             

ท่ีไมมีความรายแรง ซ่ึงมีความจําเปนเพ่ือแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติลงโดยเร็ว โดยนายกรัฐมนตรีมีอํานาจ       

ออกขอกําหนดได ตามมาตรา ๙  ๒) สถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง ซ่ึงถือไดวาเปนการกระทํา               

ท่ีมีความรุนแรงกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสิน และมีความจําเปนท่ีตองเรง

แกไขปญหาใหยุติลงโดยเร็ว โดยใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจตามมาตรา ๑๑ เพ่ิมเติม 
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     ๒.๖ การบังคับใชในปจจุบัน 

  ปจจุบันมีการบังคับใชพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

โดยประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในเขตทองท่ีทุกอําเภอในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 

ยกเวนอําเภอแมลาน อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี อําเภอเบตง จังหวัดยะลา และอําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอสุคิริน 

อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปอีกเปนเวลา 

สามเดือนตอเนื่องถึงปจจุบัน  และการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักรโดยใหมีผล

ตั้งแตวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือปองกันและแกไขสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 เนื่องจากเปนโรคท่ีติดตอไดงายและเปนอันตรายอยางมากตอชีวิตของผูไดรับเชื้อ และมีผูติดเชื้อ

และผูเสียชีวิตจากโรคดังกลาวเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมากท่ัวโลก การระบาดของโรคดังกลาวจึงเปนสถานการณ 

อันกระทบตอความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชนซ่ึงตองใชมาตรการเขมงวดและเรงดวน 

เพ่ือควบคุมมิใหโรคแพรระบาดออกไปในวงกวาง ท้ังนี้ ไดมีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉิน

ออกไปอีกคราวละประมาณ ๑ เดือน เปนเวลาตอเนื่องถึงปจจุบัน 
 

 ๒.๗ การประกาศใชกฎหมายท่ีผานมา 

  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไดประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง

มาแลวท้ังสิ้น ๗ ครั้ง โดยนํามาใชกับเหตุการณใน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

  ๑) สถานการณการชุมนุมทางการเมือง เริ่มตั้งแตป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๗ เกิดความแตกแยกกัน

ทางความคิดและมีการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกรองตอรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจําตองประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงเพ่ือควบคุมและจัดการกับสถานการณการชุมนุมดังกลาวใหกลับสูภาวะปกติโดยเร็ว 

  ๒) สถานการณการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม 

๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีไดประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต และ

ไดขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในพ้ืนท่ีดังกลาวจนถึงปจจุบัน  

  ๓) สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดมีการประกาศ

สถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักรโดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือ

ปองกันและควบคุมมิใหโรคแพรระบาดออกไปในวงกวาง และไดมีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินออกไปอีกคราวละประมาณ ๑ เดือน เปนเวลาตอเนื่องถึงปจจุบัน 

 

     ๒.๘ ขอสังเกตในการใชพระราชกําหนดฯ 

   ๑) พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีลักษณะเปน

กฎหมายกลางท่ีใชในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน แตหากมีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการบริหาร

จัดการในสถานการณในเรื่องตาง ๆ ไวเปนการเฉพาะแลว รัฐบาลก็อาจเลือกใชกฎหมายเฉพาะนั้นมาใชแกไข

ปญหาหรือสถานการณท่ีเกิดข้ึนได 

 

 



- ๔ - 

 

   ๒) เปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติในการคุมกันการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เม่ือปฏิบัติงาน 

ตามเง่ือนไขของกฎหมาย โดยการกระทําท่ีสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกินสมควรแกเหตุหรือไมเกินกวา 

ความจําเปน ซ่ึงมีคําพิพากษาของศาลไดวางหลักสนับสนุนเรื่องนี้ดวยเชนกัน  

   ๓) กฎหมายนี้สามารถใชบังคับไดท้ังกรณีภัยท่ีเกิดจากมนุษย ภัยกอการราย ภัยจลาจล และ

ยังครอบคลุมถึงภัยพิบัติสาธารณะ ซ่ึงอาจตองพิจารณากฎหมายอ่ืนประกอบดวย เชน พระราชบัญญัติปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  ๔) กรณีเกิดสถานการณฉุกเฉินอันกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือเปนภัย

ตอความม่ันคงของรัฐ ไมวาจะเกิดจากการกอเหตุรายเอง หรือเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติก็ตาม และมีความจําเปน

เรงดวนท่ีตองมีมาตรการเพ่ือแกไขสถานการณนั้น  แตการประกาศใชพระราชกําหนดฯ มีขอจํากัดในเรื่อง   

ของระยะเวลาซ่ึงประกาศใชไดไมเกินสามเดือน หากมีความจําเปน ก็ใหขยายระยะเวลาอีกคราวละไมเกินสามเดือน  

  ๕) การประกาศพระราชกําหนดมีประเด็นสําคัญในเรื่องระยะเวลาการควบคุมตัว ซ่ึงเม่ือรวม

ระยะเวลาควบคุมตัวท้ังหมดแลวได ๓๐ วัน ทําใหกรณีนี้เปนท่ีวิพากษวิจารณวาเจาหนาท่ีอาจใชอํานาจกระทําการ

เกินขอบเขต รวมถึงในแงการกระทบสิทธิมนุษยชนของผูตองสงสัย 
   

-------------------------------------------------------------- 
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	๓) กฎหมายนี้สามารถใช้บังคับได้ทั้งกรณีภัยที่เกิดจากมนุษย์ ภัยก่อการร้าย ภัยจลาจล และยังครอบคลุมถึงภัยพิบัติสาธารณะ ซึ่งอาจต้องพิจารณากฎหมายอื่นประกอบด้วย เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

