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ข้อกำหนด

ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๓)
ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น
เพื่ อ เป็ น กำรก ำหนดข้ อ ยกเว้ น ในกำรปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนด (ฉบั บ ที่ ๒) ให้ ชั ด เจนขึ้ น
เพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน อำศั ย อำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นำยกรัฐมนตรี จึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกำรบังคับใช้ข้อ ๑ แห่งข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้ยกเลิกควำมในส่วนที่เป็นข้อยกเว้นกำรห้ำมออกนอกเคหสถำนตำมเวลำดังกล่ำว และให้ใช้ข้อยกเว้น
ดังต่อไปนี้แทน
(๑) กำรปฏิบัติห น้ ำที่ของพนั กงำนเจ้ำหน้ำที่หรือ ผู้ช่วยพนักงำนเจ้ ำหน้ำที่ต ำมข้ อกำหนด
ประกำศ หรือคำสั่งต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ ทหำร หรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่ำง
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่น
(๒) กำรสำธำรณสุข ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้มีควำมจำเป็นต้องพบแพทย์และผู้ดูแลบุคคลดังกล่ำว
หรือแพทย์ พยำบำล และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงำน
(๓) กำรขนส่ งสิ น ค้ำ เพื่ อ ประโยชน์ของประชำชน ได้ แ ก่ ผู้ ข นส่ งอำหำร ยำ เวชภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ สินค้ำอุปโภคบริโภค ผลผลิตกำรเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์
หนังสือพิมพ์ หรือสินค้ำเพื่อกำรนำเข้ำหรือส่งออก
(๔) กำรขนส่งหรือขนย้ำยประชำชน ได้ แก่ ผู้ขนส่งหรือขนย้ำยประชำชนไปสู่ที่เอกเทศ
ของทำงรำชกำรหรื อ ของตนเองเพื่ อ กำรเฝ้ ำ ระวั ง หรื อ กั ก กั น ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโรคติ ด ต่ อ หรื อ
ผู้เดินทำงมำจำกหรือไปยังท่ำอำกำศยำนหรือสถำนที่ขนส่งตำมที่ทำงรำชกำรอนุญำตและให้เปิดทำกำรได้
(๕) กำรบริกำรหรือกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ได้แก่ ผู้บริกำรคนไร้ที่พึ่ง ผู้บริกำร
เฉพำะน้ำมันเชื้อเพลิงในสถำนีน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้บริกำรส่งสินค้ำหรืออำหำรตำมสั่ง ผู้บริกำรตรวจสอบ
หรือซ่อมบำรุงไฟฟ้ำ ประปำ ระบบระบำยน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ ผู้บริกำรจัดเก็บ
และกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริกำรซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ำยและอุปกรณ์ในกำรสื่อสำรโทรคมนำคม
ผู้บริกำรด้ำนธนำคำร ตลำดทุน ประกันภัย กำรกู้ภัย กำรป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติ ผู้จำเป็น
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ต้องดำเนินกำรในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือจำเป็นต้องติดต่อรำชกำรกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยปกครอง หรือพนักงำนสอบสวน
(๖) กำรประกอบอำชีพซึ่งจำเป็นต้องกระทำภำยในช่วงเวลำพิเศษ ได้แก่ ผู้เข้ำออกเวรยำม กะ
หรือกำรทำงำนตำมผลัดเวลำที่กำหนดไว้ตำมปกติของทำงรำชกำร เอกชน โรงงำน หรือกำรดูแลรักษำ
ควำมปลอดภัย ผู้ประกอบอำชีพประมง กำรกรีดยำง กำรตรวจรักษำสัตว์
(๗) เหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยได้รับอนุญำตเป็นกำรเฉพำะรำยจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ในกรณีตำม (๑) ถึง (๖) ให้บุคคลที่มีควำมจำเป็นดังกล่ำวแสดงบัตรประจำตัวประชำชนหรือ
บัตรแสดงตนอย่ำงอื่น และเอกสำรรับรองควำมจำเป็น เอกสำรเกี่ยวกับสินค้ำ บริกำร กำรเดินทำงหรือ
หลักฐำนอื่น ๆ ต่อเจ้ำหน้ำที่ และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนดรวมถึง
กำรยอมรับกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย สำหรับกรณีตำม (๗) ให้แสดงเหตุจำเป็นพร้อมทั้งหลักฐำน
ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้ำน กำนัน นำยอำเภอ ผู้อำนวยกำรเขต หัวหน้ำสถำนีตำรวจหรือ
ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญำต
ข้อ ๒ ในกรณี มี ค วำมจ ำเป็ น สมควรยกเว้ น ควำมในข้ อ ๑ เพิ่ ม เติ ม เป็ น กำรทั่ ว ไป
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่เกี่ยวข้องโดยควำมเห็นชอบของนำยกรัฐมนตรี
อำจมีคำสั่งยกเว้นผู้ประกอบกิจกำรอื่นอันมีลักษณะทำนองเดียวกันภำยในกรอบของกิจกำรตำมข้อ ๑ (๑)
ถึง (๖) เพิ่มเติม โดยอำจกำหนดสถำนที่ เงื่อนไข และเงื่อนเวลำด้วยก็ได้
ข้อ ๓ ในกรณีมีกำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำยอื่น เช่น ควำมผิดต่อทรัพย์ตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรพนัน กฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ และเป็นควำมผิดตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่ ง พระรำชกำหนดกำรบริ ห ำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุ กเฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้ ว ย ให้ ด ำเนินคดี
ต่อผู้กระทำควำมผิดทุกฐำนควำมผิดนั้นโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
ประกำศ ณ วันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

