เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศ
เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์อุกเฉินในทุกเขตห้องที่
ทั่วราขอาณาจักร (คราวที่ ๑๕) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
เพื่อ ให้เ กิด ความต่อ เนื่อ งในการปฏิบ ัต ิก ารป้อ งกัน แก้ไข ระงับ ยับ ยั้ง พินฟู หรือ
ช่วยเหลือประซาขนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนด
การบริห ารราชการในสถานการณ์ฉ ุก เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐ มนตรีจ ึงมีม ติให้บ รรดาประกาศ
ที่ค ณะรัฐ มนตรีก ำหนดขึ้น ตามประกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ในทุก เขตท้อ งที่ท ั่วราชอาณาจัก ร ลงวันที่
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/ ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่
๒๕ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม ยัง คงมีผ ลใช้บ ัง คับ ต่อ ไปจนกว่าคณะรัฐ มนตรี
จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นด้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศ
เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ ๑๔)
ตามที่ไ ด้ม ีป ระกาศสถานการณ ์ฉ ุก เฉิน ในทุก เขตท้อ งที่ท ั่ว ราชอาณ าจัก ร ตั้ง แต่ว ัน ที่
๒๖ มีน าคม พ.ศ. ๒๔๖๓ และได้ข ยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน คราวที่ ๑๔
ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔ นั้น
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในห้วงเวลาที่ผ ่านมา มีแนวโน้ม
ที่ดี’ชื้นตามลำดับ การฉีดวัคซีนให้แก่ประชาซนสามารถดำเนินการได้ตามเป๋าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
กอปรกับรัฐบาลให้ความสำคัญ แก่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสาธารณสุขควบคู่ไปกับการดำเนิน
มาตรการพื้น ฟูเศรษฐกิจ ทำให้ร ะบบเศรษฐกิจ เริ่ม กลับ มาพื้น ตัว อย่า งค่อ ยเป็น ค่อ ยไป โดยเฉพาะ
มาตรการเปิดประเทศ อย่าง'ไรก็ดี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศทั่วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในทวีปยุโรปกลับมามีการระบาดอย่างรุนแรงชื้นอีกครั้งจากสายพันธุโอไมครอน
ที่ต ิด เชื้อ ได้ง ่า ยกว่า สายพัน ธุเดลด้า ประกอบกับ ประเทศไทยกำลัง เข้า สู่ฤ ดูห นาวชื้ง เป็น ช่ว งเวลา
ที่มีการระบาดของเชื้อได้ง่าย และในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีการรวมตัวและการเดินทางของประซาซน
เป็น จำนวนมาก ทั้ง การพื้น ตัว ทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยทำให้ป ีญ หาการลัก ลอบเข้า เมือ ง
โดยผิด กฎหมายในบริเวณพื้น ที่ช ายแดนรุน แรงมากชื้น กรณีจ ึง จำเป็น ที่จ ะต้อ งคงไว้ซ ึ่ง มาตรการ
ในการควบคุมและปีองกันการระบาดชองโรคเพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุขของชาติและชีวิตประชาซน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๔๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๔๖๔ จึงให้ข ยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ในทุก เขตท้อ งที่ท ั่ว ราชอาณาจัก ร
ออกไปอีก คราวหนื่ง สำหรับ ประกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ที่ม ีค วามร้า ยแรงในเขตท้อ งที่จ ัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ไห้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔
พลเอก ประยุทธ์ จันทรีโอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศ
เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๕) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
เพื่อ ให้เ กิด ความต่อ เนื่อ งในการปฏิบ ัต ิก ารปึอ งกัน แก้ไ ข ระงับ ยับ ยั้ง พินฟู หรือ
ช่วยเหลือประซาซนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีจึงให้บรรดา
ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่ว ราชอาณาจัก ร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ยังคงมีผ ลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนด
เป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก ประยุทธ์ จันทรีโอชา
นายกรัฐมนตรี

