
5 นาทกัีบฝ่ายกฎหมาย 



กฎหมายควบคุม 
ในสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของไวรัส 
Covid - 19 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 01 

ข้อกาํหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
กาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๑)  

02 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องทีท่ัว่
ราชอาณาจกัร 

03 



ท าความเข้าใจเก่ียวกับประกาศ 
พระราชกาํหนด การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีบงัคบัใชอ้ยูก่่อนแลว้โดยปกติ 
เป็นกฎหมายแม่บท   

01 

ต่อมามีการออก ขอ้กาํหนดซ่ึงออกตามความใน
มาตรา ๙ แห่งพระราชกาํหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบบัท่ี ๑)  

02 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่
ราชอาณาจกัร เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 นั้น เป็นการ
ออกประกาศโดยอาศยัอาํนาจตาม มาตรา 5 พระราชกาํหนด  
การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

03 



ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา ๔ “ในพระราชกาํหนดน้ี 
“สถานการณ์ฉุกเฉิน” หมายความวา่ สถานการณ์อนักระทบหรือ
อาจกระทบต่อ ความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภยัต่อ
ความมัน่คงของรัฐหรืออาจทาํใหป้ระเทศหรือส่วนใด ส่วนหน่ึง
ของประเทศตกอยูใ่นภาวะคบัขนั...” 

PANDEMIC 

COVID-19 

ประกาศออกมาได้อย่างไร 



ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา ๕ “เม่ือปรากฏวา่มีสถานการณ์
ฉุกเฉินเกิดข้ึนและนายกรัฐมนตรีเห็นสมควร ใชก้าํลงัเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายพลเรือนหรือเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ทหารร่วมกนั ป้องกนั แกไ้ข ปราบปราม ระงบัยบัย ั้ง ฟ้ืนฟหูรือ
ช่วยเหลือประชาชน ใหน้ายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอาํนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อบงัคบัใช้
ทัว่ราชอาณาจกัรหรือใน บางเขตบางทอ้งท่ีไดต้ามความจาํเป็น
แห่งสถานการณ…” 

COVID-19 

ประกาศออกมาได้อย่างไร 



วนัท่ี 26 มีนาคม 2563  
มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร 

COVID-19 

ประกาศออกมาได้อย่างไร 



ระยะเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

26 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563 

เร่ิมประกาศใช ้

 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
บงัคบัใชจ้นถึง COVID-19 

Progress steps 



ข้อก าหนดในสถานการณฉุ์กเฉิน 

PANDEMIC 

มีข้อกาํหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระ
ราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๑)  
ออกมา เม่ือวนัที ่25 มีนาคม 2563 



สรุปข้อก าหนดส าคัญ 

ข้อ ๑ การห้ามเข้าพืน้ทีเ่ส่ียง 

ข้อ ๒ การปิดสถานทีเ่ส่ียงต่อการติดต่อโรค 
เช่น  
- สนามมวย สนามกฬีา สนามเดก็เล่น สนามแข่งขัน ทุกจังหวดั  
- ผบั สถานบริการ อาบ อบ นวด สถานที่ออกกาํลงักาย (ฟิตเนส) 

สถานบันเทิง ในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
- แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พพิธิภณัฑสถาน ตลาด 

ห้างสรรพสินค้า ให้พจิารณาโดยส่ังปิดเฉพาะส่วนหรือทั้งหมด 
 



สรุปข้อก าหนดส าคัญ 

ข้อ ๓ การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในการใช้ยานพาหนะ
ไม่ว่าจะเป็นอากาศยาน เรือ รถยนต์ หรือพาหนะอ่ืนใด 

เว้นแต่ 
  (๑) เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรีกาํหนด 
  (๒) เป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจ าเป็น 
  (๓) เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ 
  (๔) เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ 
  (๕) เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยแต่มใีบอนุญาตท างานหรอืได้รับอนุญาต
จากทางราชการให้ท างาน ในราชอาณาจักร 
  (๖) เป็นผู้มีสัญชาติไทย ในกรณีเช่นน้ี ให้ติดต่อสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศ ที่พ านักเพื่อออกหนังสือรับรอง หรือมี
ใบรับรองแพทย์ 



สรุปข้อก าหนดส าคัญ 

ข้อ ๔ การห้ามกกัตุนสินค้า 

 ห้ามผู้ใดกักตุนสินค้าซึ่งเป็นยา 
เวชภัณฑ์ อาหาร น ้าดื่ม หรือสินค้าอื่น
ท่ีจ้าเป็นต่อการอุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจ้าวัน 



สรุปข้อก าหนดส าคัญ 

ข้อ ๕ การห้ามชุมนุม 

2m 



สรุปข้อก าหนดส าคัญ 

ข้อ ๖ การเสนอข่าว 

 หา้มการเสนอข่าวหรือทาํให้
แพร่หลายทางส่ือต่าง ๆ ซ่ึงมีขอ้ความ 
หรือข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์โรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควดิ 19) 
อนัไม่เป็นความจริงและอาจทาํให ้
ประชาชนเกิดความหวาดกลวั 



สรุปข้อก าหนดส าคัญ 

ข้อ ๘ มาตรการพงึปฏบิัติ
สําหรับบุคคลบางประเภท 

 ใหก้ลุ่มคนท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือ
โรคโควดิ 19 ไดง่้าย ดงัต่อไปน้ี อยูใ่นเคหสถาน
หรือบริเวณสถานท่ีพาํนกัของตน 

(๑) ผูสู้งอายตุั้งแต่เจ็ดสิบปีข้ึนไป  
(๒) กลุ่มคนท่ีมีโรคประจาํตวั 
(๓) กลุ่มเด็กเลก็ท่ีมีอาํยตุ ํ่ากวา่หา้ปีลงมา 



สรุปข้อก าหนดส าคัญ 

ข้อ ๑๓ คาํแนะนําเกีย่วกบัการ
เดินทางข้ามเขตพืน้ทีจ่ังหวดั 

 ในช่วงเวลาน้ีประชาชน พึงงดหรือ
ชะลอการเดินทางขา้มเขตพื้นท่ีจงัหวดัใน
ระยะน้ีโดยไม่จาํเป็นและควรพกัหรือทาํงาน
อยู ่ณ ท่ีพาํนกัของตน 



สรุปข้อก าหนดส าคัญ 

ข้อ ๑๔ คาํแนะนําในการจดั
กจิกรรมอ่ืน ๆ 

 การจดักิจกรรมหรือพิธีการ
ทางสังคม ตามประเพณีนิยม เช่น พิธี
มงคลสมรส พิธีเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ 
เป็นตน้ ยงัคงจดัไดต้ามความเหมาะสม 



THANK YOU 


