เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศ
เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ ๑8)
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 ๑๗ ออกไป
จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
ที่ ผ่ า นมารั ฐ บาลได้ดาเนิ น มาตรการทางสาธารณสุ ขอย่ า งเข้ ม ข้น และต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ควบคุม
การระบาดของโรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 มาตั้ ง แต่ เ ริ่ม มีก ารระบาด มี ก ารฉี ด วัค ซีน เพื่ อลด
ความรุนแรงของโรคในหมู่ประชาชนทุกช่วงวัย ส่งผลให้จานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวติ จากโรคดังกล่าวลดลง
เป็นลาดับ จนสามารถผ่อนปรนให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดารงชีวิตและดาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติม ากยิ่งขึ้น รวมถึงการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ทั่วประเทศ แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคดังกล่าวทั่วโลกยังคงรุนแรง มีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น
และระบาดแพร่ห ลายเป็น ระยะ และต้องใช้เวลาในการฉีด วัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมมากกว่า
ที่เป็นอยู่ อีกทั้งองค์การอนามัยโลกยังคงระดับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรค
ระบาดใหญ่ (Pandemic) กรณีจึงยังคงมีสถานการณ์ฉุกเฉินอันกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดารงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไปอีก
ระยะเวลาหนึ่ง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร
ออกไปอีกคราวหนึ่ง สาหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศ
เรื่อง การให้ประกาศทีค่ ณะรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๘) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ระงับยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือ
ประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรี
กาหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และคาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศ
เรื่อง การให้ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งทีน่ ายกรัฐมนตรีกาหนด
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๘) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ระงับยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือ
ประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีจึงให้บรรดา
ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งที่นายกรัฐมนตรีกาหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่ ว ราชอาณาจั กร ลงวั น ที่ ๒๕ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติม และตามประกาศ
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกาหนด
เป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

