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ประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง
ฉบับที่ ๒
ในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย
จังหวัดลําปาง จังหวัดนครสวรรค จังหวัดนาน จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดศรีสะเกษ
ตามที่ ไ ดมี ป ระกาศสถานการณ ฉุก เฉิ น ที่ มีค วามรา ยแรง ในเขตท อ งที่ กรุ ง เทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางพลี อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย
อําเภอบางบอ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อําเภอธัญบุรี อําเภอลาดหลุมแกว อําเภอสามโคก
อําเภอลําลูกกา และอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ
อําเภอวังนอย อําเภอบางปะอิน อําเภอบางไทร และอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ แลวนั้น โดยที่ปรากฏวา ไดมีกลุมบุคคลดําเนินการที่กอใหเกิด
ความวุนวายหรือเตรียมการจะกอเหตุรายในพื้นที่ตาง ๆ เพิ่มเติม จากพื้นที่ที่เคยมีประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ที่มีความรายแรง เพื่อมุงใหเกิดความเสียหายและความไมปลอดภัยตอชีวิต รางกาย และทรัพยสิน
และมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําที่มีความรุนแรงกระทบตอความมั่นคงของรัฐยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผล
กระทบตอการบริหารราชการแผนดิน และความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ อันเปนการกระทําที่กระทบ
ตอความสงบเรียบรอยของประชาชน และเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ และกระทบตอการใชสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนผูบริสุทธิ์ จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองแกไขปญหาในพื้นที่ดังกลาวเพิ่มเติม
ใหยุติโดยเร็ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖
มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจึงใหประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง ฉบับที่ ๒ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหพื้ น ที่ ใ นเขตจังหวัด กรุง เทพมหานคร จั งหวั ดนนทบุ รี จัง หวั ดสมุ ทรปราการ
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย
จังหวัดลําปาง จังหวัดนครสวรรค จังหวัดนาน จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดชัยภู มิ
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดศรีสะเกษ เปนพื้นที่ในเขตประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง
ฉบับที่ ๒
ขอ ๒ ใหบรรดาขอกํ าหนด ประกาศ และคํ าสั่งที่ ออกตามพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามประกาศสถานการณ ฉุ ก เฉิ น
ที่มีความรายแรง ในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางพลี
อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอบางบอ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
อํ า เภอธั ญ บุ รี อํ า เภอลาดหลุ ม แก ว อํ า เภอสามโคก อํ า เภอลํ า ลู ก กา และอํ า เภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และอําเภอวังนอย อําเภอบางปะอิน อําเภอบางไทร
และอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศและคําสั่ง
ของศูน ยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) ประกาศและคํา สั่งของหัวหนาผูรับผิดชอบ
ประกาศและคํ า สั่ ง ของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ที่ ใ ช อํ า นาจตามพระราชกํ า หนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณฉุ กเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผ ลบังคับ ใชกั บเขตพื้น ที่ ตามประกาศสถานการณฉุ กเฉิ น
ที่มีความรายแรง ฉบับที่ ๒ ดวย
ขอ ๓ ใหผูกํากับการปฏิบัติงาน หัวหนาผูรับผิดชอบ ศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน
(ศอฉ.) ผูปฏิบัติงานในศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) และพนักงานเจาหนาที่ที่ใช
อํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเขตพื้นที่ตามที่
ไดมีประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีอํานาจหนาที่
ในเขตพื้นที่ตามที่ไดมีประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ดวย
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ในกรณีที่ศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) มอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติหนาที่
ในเขตพื้นที่ตามที่ไดมีประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหบุคคลนั้นเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

