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พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
นายฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา วิทยากรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สานักวิชาการ
ตุลาคม 2563

กฎหมายว่ าด้ ว ยการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น ของประเทศไทยได้ มี การตราขึ้ น
และประกาศให้มีผลใช้บังคับครั้งแรกสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี คือ “พระราชบัญญัติว่าด้วย
การบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2495” เพื่อกาหนดวิธีการในการบริหารราชการในกรณีที่มี
สถานการณ์ฉุกเฉินอันกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรีย บร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ต่อมาในปี 2547-2548 ได้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อาเภอของจังหวัด
สงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย) คณะรัฐมนตรีในสมัยพันตารวจโท ทักษิณ
ชินวัตร เป็ นนายกรั ฐมนตรี ได้มีมติให้ มีการตรากฎหมายเกี่ ยวกับการบริห ารราชการในสถานการณ์ฉุ กเฉิ น
เพื่อแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น คือ “พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548” และกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ให้คานิยามของคาว่า “สถานการณ์ฉุกเฉิน” หมายถึง สถานการณ์
อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจทาให้
ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขัน หรือมีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจาเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย เอกราช
และบู รณภาพแห่ งอาณาเขต ผลประโยชน์ ของชาติ การปฏิบั ติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน
การดารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม
หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง
สาหรับสาระสาคัญของพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สรุปได้ ดังนี้
1. ผู้ มีอานาจประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน กฎหมายกาหนดให้ เป็นอานาจของนายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขต
บางท้องที่ตามความจาเป็ น เมื่อปรากฏว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น และนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใช้ก าลั ง
เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายปกครองหรื อต ารวจ เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายพลเรื อนหรื อเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายทหารร่ ว มกั นป้ องกั น แก้ ไข
ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือประชาชน แต่ในกรณีที่ไม่อาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ได้ ทั น ท่ ว งที นายกรั ฐ มนตรี อาจประกาศสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น ไปก่ อน แล้ ว จึ งมาด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
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ความเห็ นชอบจากคณะรั ฐมนตรี ภายใน 3 วัน หากไม่ด าเนิ นการขอความเห็ นชอบภายในเวลาดั งกล่ าวหรื อ
คณะรัฐมนตรีไม่ให้ความเห็นชอบ มีผลให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นสิ้นสุดลง โดยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้ใช้บังคับตลอดระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรีกาหนด แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันประกาศ ทั้งนี้ ในกรณีจาเป็น
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอานาจประกาศขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีก
เป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน 3 เดือน เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้สิ้นสุดลงแล้ว หรือเมื่อคณะรัฐมนตรีไม่ได้ให้ความเห็นชอบ
หรือเมื่อสิ้นสุดกาหนดเวลาตามประกาศก็ให้นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้
2. กรอบการใช้อานาจตามกฎหมาย เมื่อได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ใดแล้ว
ให้บรรดาอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วย
ในการป้องกันแก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน โอนมาเป็น
อานาจของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว และให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้ รวมทั้งในกรณีที่มีความจาเป็นคณะรัฐมนตรีอาจให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
พิเศษเป็นการเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้เป็นการชั่วคราวได้ รวมทั้งให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจ
ออกข้อกาหนดห้ ามบุ คคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กาหนด (เคอร์ฟิว) ห้ามมิให้มีการชุ มนุ ม
หรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทาการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ห้ามการเสนอข่าวที่อาจ
ทาให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเกิดความไม่สงบ ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะที่กาหนด
ห้ามใช้อาคารหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ใด ๆ หรืออพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กาหนด นอกจากนี้ หากได้มี
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง กฎหมายยังได้กาหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจในการออก
ประกาศหรือคาสั่ง เช่น ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วม
กระทาการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทาเช่นว่านั้น ประกาศห้ามมิให้
กระทาการใด ๆ หรือสั่งให้กระทาการใด ๆ เท่าที่จาเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของ
ประเทศหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือการออกคาสั่งให้ใช้กาลังทหารช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือ
ตารวจระงับเหตุการณ์ร้ายแรง หรือควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วน เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ที่กระทาการฝ่าฝืนข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ส่วนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชกาหนดนี้ มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
พระราชกาหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายความมั่นคง
ฉบับหนึ่งที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐที่มีหลายรูปแบบ
และในบางกรณียังนามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะ เช่น กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกฎหมายดังกล่ าวได้ให้ อานาจแก่ เจ้าหน้าที่รัฐสามารถกระทาการต่าง ๆ
ได้ มากกว่ ากฎหมายปกติ ในการรั กษาความมั่ นคงของรั ฐ ความปลอดภั ยและการรั กษาสิ ทธิ และเสรี ภ าพ
ของประชาชนให้กลับสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว โดยไม่ถือว่าขัดต่อหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ตราบเท่าที่มี
การใช้เพียงเท่าที่จาเป็น
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