เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศ
เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ 8)
ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่ ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ ๗ ออกไป
จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
นั บ ตั้ ง แต่ มี ก ารประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่ ทั่ ว ราชอาณาจั ก รคราวแรก
สืบมาจนปัจจุบัน ทาให้รัฐบาลโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม สามารถดาเนินมาตรการต่าง ๆ
เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี จนได้รับการชื่นชม
และยกย่อ งให้ เป็น ประเทศตัว อย่ างที่ย อดเยี่ย มในการรับมื อกับโรคระบาดจากองค์การอนามัยโลก
อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่า จานวนของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิต
ของผู้ป่วยทั่วโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ รวมถึงมีการระบาดซ้าระลอกใหม่ รัฐบาลของหลายประเทศ
ที่เคยผ่อนคลายมาตรการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคดังกล่าว ต้องหันกลับมาบังคับใช้
มาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มงวดอีกครั้ง และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง
ซึ่งบ่งชี้ว่าการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคโดยไม่รอบคอบนั้นก่อให้เกิด
ผลร้ า ยมากกว่ าผลดี ประกอบกับสถานการณ์ การระบาดของโรคดังกล่ าวในประเทศที่มี พรมแดน
ติดกับประเทศไทยยังคงรุนแรง ซึ่งแม้รัฐบาลจะได้ดาเนินการคัดกรองและควบคุมโรคตามมาตรการ
ทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดในทุกช่องทางเข้าและออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายแล้ว แต่ยังมี
การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังพบผู้ป่วยยืนยัน
ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศที่ตรวจพบเมื่อมีการแสดงอาการของโรคแล้วอีกด้วย สถานการณ์ดังกล่าว
จึงยังคงเป็นภัยอันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ความมั่นคงปลอดภัย
ทางด้านสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับประเทศไทยเริ่มเข้าสู่
ฤดูหนาวซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การป้องกันและควบคุมโรคนี้ทาได้ยากมากขึ้น และในช่วงระยะเวลา
อันใกล้จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ซึ่งจะมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจานวนมาก
อีกทั้งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติหลายรายการ กรณี
จึงมีความจาเป็นต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ออกไปอีกคราวหนึ่ง เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นไปโดยมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ทัน ต่อสถานการณ์ โดยมุ่งรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในด้านสุขภาพและชีวิต ของประชาชน
เป็นสาคัญ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึ ง ให้ ข ยายระยะเวลาการใช้ บั ง คั บ ประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่
ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สาหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศ
เรื่อง การให้ประกาศทีค่ ณะรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๘) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ระงับยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือ
ประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกาหนดขึ้น
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
และคาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศ
เรื่อง การให้ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งทีน่ ายกรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ยังคงมีผลใช้บังคับ
ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๘) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น แก้ ไ ข ระงั บ ยั บ ยั้ ง ฟื้ น ฟู หรื อ
ช่ว ยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และ
มาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรี
จึงให้บรรดาข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งที่นายกรัฐมนตรีกาหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ยั ง คงมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไปจนกว่ า
นายกรัฐมนตรีจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

