
ด 1 ว น ท ี ่ ส ุ ด 
ที่ นศ ๐๐๑๗.๒/ว,\3ฝ(£เ3 ^ แ แ แ ^ 1 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐ 
โป ืพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

เร่ือง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร (คราวท่ี ๒) 
เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว๓๐๐๑ 

ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. ประกาศ เร่ือง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ี 

ทั่วราชอาณาจักร (คราวท่ี ๒) จำนวน ๑ ฉบับ 
๓. ประกาศ เร่ือง การให้ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ยังคงมีผลใช้บังคับ จำนวน ๑ ฉบับ 
๔ ประกาศ เร่ือง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำส่ังท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศ 

สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ จำนวน ๑ ฉบับ 
๕ ประกาศ เร่ือง การกำหนดอำนาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าท่ี 

ของนายกรัฐมนตรี(ฉบับท่ี ๒) 
ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นขอบชองคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศ ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ จำนวน ๔ ฉบับ ดังนี้ 
๑. ประกาศ เร่ือง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 

ทั่วราขอาณาจักร (คราวท่ี ๒) ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหน่ึง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
จนถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๒. ประกาศ เร่ือง การให้ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยให้บรรดาประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดข้ึน 
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และคำส่ัง 
นายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เร่ือง การจัดต้ังหน่วยงานพิเศษ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชกำหนดการบริหาร 
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ยังคงมีผลใช้ 
บังคับต่อไป จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นด้นไป 

๓. ประกาศ เร่ือง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำส่ังท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนดตาม 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยให้บรรดาข้อกำหนด 
ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักร ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และท่ีแกิใขเพ่ิมเติม และตามประกาศขยายระยะเวลา 
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน ตั้งแต่ 
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นด้นไป 

๔. ประกาศ... 



-๒-
๔. ประกาศ เร่ือง การกำหนดอำนาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าท่ี 

ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิก 
การโอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือท่ีเป็นผู้รักษาการ ตามกฎหมายหรือ 
ที่มีอยู่ตามกฎหมายมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการขั่วคราว ตาม ๑. ถึง ๔๐. แห่งประกาศ 
เร่ือง การกำหนดอำนาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๒๕ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน "พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ส่วนราชการหรือ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายข้างต้นยังคงใช้อำนาจหน้าท่ีเช่นเดิมต่อไป ตามหลักเกณฑ์ท่ีนายกรัฐมนตรี 
กำหนด เว้นแต่จะมีประกาศหรือคำส่ังเป็นอย่างอ่ืน" ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

เพ่ือให้การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดซํ้าของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอส่งประกาศดังกล่าวมายังหน่วยงานของท่านโดยขอให้ดำเนินการ 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ 
ขอแสดงความนับถือ 

7 
(นายคิรีพัฒ พัฒกุล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ท.yut๐๐๑๗(ฐ)gmail.com 

http://gmail.com


ศูนย์โควิดฯ มท. 
m m 

1 11 โหรลารในราจการกระท'รวงมหาดไทย ด่วนทสุค _ _ z . , 
ที่ มท ๐๒๓๐/ว Cโ005 วันที่ lab พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กง ผู้ว่าราขการจังหวัดทุกจังหวัด 
ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศ ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

จำนวน ๔ ฉบับ ด้งนี้ 
๑ . ประกาศ เร่ือง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกเอนในทุกเขตท้องที่ 

ทั่วราขอาณาจักร (คราวท่ี ๒) ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉํนในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรออกไปอกคราวหน่ึง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีฤนายน ๒๕๖๓ 
จนถึงวันท่ี ๓๐ มีฤนายน ๒๕๖๓ 

๒ ประกาศ เร่ือง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์gกเรน 
บังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยใหบรรดาประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดขืนตาม 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเรนในทุกเขตท้องท่ีท่ีวราขอาณาจักร ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และคำลังนายกรัฐมนตรี 
ที่ ๕/๒๕๖๓ เร่ือง การจัดต้ังหน่วยงานพิเศษ เพ่ีอปฎบัติหน้าท่ีตามพระราขกำหนดการบรีหารราขการ 
ในสถานการณ์ฉุกเรน พ.ค. ๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และท่ีแกไขเพ่ีมเติม บังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 
จนกวาคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นด้นไป 

๓. ประกาศ เร่ือง การให้ช้อกำหนด ประกาศ และคำส่ังท่ีนายกรัฐนตรีกำหนดตามประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเรนยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันท่ี ๒ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ 
และคำส่ังท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนดข้ึนตามประกาศลถานการณ์ฉุกเรนในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราขอาณาจักร ลงวันท่ี 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และท่ีแกไขเพ่ีมเติม และตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเรน 
ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๔ ประกาศ เร่ือง การกำหนดอำนาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าท่ี 
ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ๒)ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเสิกการโอนอำนาจหน้าท่ี 
ของรัฐมนตรว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรีอท่ีเป็นผู้รักษาการ ตามกฎหมายหรีอท่ีมีอยู่ตามกฎหมายมาเป็น 
อำนาจหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรีเป็นการข่ัวคราว ตาม ๑. ถึง ๔๐. แห่งประกาศ เร่ือง การกำหนดอำนาจหน้าท่ี 
ของรัฐมนตรีดามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความ 
ต่อไปนแทน "หระราขบัญญ้ตโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหส่วนราชการหรีอพนักงานเจ้าหน้าท่ีดามกฎหมายช้างต้น 
ยังคงใช้อำนาจหน้าที่เข่นเติมต่อไป ตามหลักเกณฑ์ท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะมีประกาศหรีอคำส่ัง 
เป็นอย่างอ่ืน" ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

จังขอให้จังหวัดถึอปฎ๊บัติตามประกาศด้งกล่าวโดยเคร่งครัต 
- »-*— 

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้าผู้รันผดชอบในการแกไขสถานการณ์ฉุกเรน 
ในส่วนท่ีเก่ียวช้องยับการส่ังการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
สำนักงานปลัดกระทรวง 
คูนย,บรีหารสถานการโควิด-19 มท. (สนผ.) 
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘ 



หนา ๓๓ 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง ราขกิจจานุเบกษา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ป ร ะ ก า ศ 
เร่ือง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเรนในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาผาจักร 

(คราวท่ี ๒) 

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเรนในทุกเขตท้องที่ทั่วราขอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 
๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คราวท่ี ๑ ออกไป 
จนถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

รัฐบาลได้ดำเนินบรรดามาตรการต่าง ๆ อันจำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของ 
โรคติดเข๋ีอไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ตั้งการห้ามออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลา 
ที่กำหนด การจำกัดการเดินทางเข้ามาในราขอาณาจักร การห้ามเข้าพ้ืนท่ีเส่ียง และการห้ามใช้อาคาร 
หรือสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการติดโรค รวมตั้งการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านศูนย์บริหาร 
สถานการณ์โควิด - 19 โดยหัวหน้าผู้รับผิดขอบและพนักงานเจ้าหน้าท่ีในแต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงาน 
ตามหน้าท่ีและอำนาจท่ัIด้รับมอบหมายโดยเข้มงวด อย่างไรกิตาม สถานการณ์การระบาดของโรคด้งกล่าว 
ทั่วโลกรวมตั้งประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด โดยปรากฏข้อมูลเป็นที่ประจักษ์ว่าหลายประเทศยังคงมี 
การระบาดและมีจำนวนผู้ติดเข้ือในระดับสูง และเม่ือได้ผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการควบคุมแล้ว 
กลับพบการระบาดของโรคระลอกใหม่ในระดับรุนแรง ดังนั้น เพ่ือให้การแกิไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ด้งกล่าวของรัฐบาลเป็นไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาไว้ช่ิงความปลอดภัย 
ในชีวิตของประขาขนเป็นสำคัญ จีงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายระยะเวลาการประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหน่ึง โดยในระหว่างน้ันรัฐบาลจะติดตามและประเมินสถานการณ์ 
อย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเข้ีอดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และกำหนดหรือผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการดำรงชีวิตโดยปกติสุข 
ของประขาขนไปพร้อมกัน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราขกำหนดการบริหารราขการในสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 
ทั่วราขอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องท่ี 
จังหวัดขายแดนภาคใตให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน 

ตั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันท่ี ๓0 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประกาค ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอขา 

นายกรัฐมนตรี 



หนา ๓๔ 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง ราชกิจจานุณกษา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ป ร ะ ก า ศ 
เร่ือง การให้ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด 

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 

ตามท่ีได้มีประกาศ เร่ือง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ี 
ทั่วราขอาณาจักร (คราวท่ี ๒) ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติการป้องกัน แกไข ระงับยับย้ัง พินฟู หรือช่วยเหลือ 
ประชาขนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราขกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้บรรดาประกาศท่ีคณะรัฐมนตรี 
กำหนดข้ึนตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เร่ือง การจัดต้ังหน่วยงานพิเศษ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามพระราขกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ ศ. ๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และท่ีแกิไขเพ่ืมเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นด้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ค. ๒๕๖๓ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอขา 

นายกรัฐมนตรี 



หนา ๓๕ 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ป ร ะ ก า ศ 
เร่ือง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำส่ังท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนด 

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกIฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 

ตามท่ีได้มีประกาศ เร่ือง การขยายระยะเวลาการประกาคลถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตห้องท่ี 
ทั่วราชอาณาจักร (คราวท่ี ๒) ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

เพ่ีอให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติการป้องกัน แกไข ระงับยับย้ัง ฟินฟู หรือช่วยเหลือ 
ประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีจึงให้ 
บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำส่ังท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนดข้ึนตามประกาศสถานการณ์ฉุกIฉิน 
ในทุกเชตห้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และท่ีแกํไขเพ่ิมเติม และ 
ตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉ ุกเฉ ิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่า 
นายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นด้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ค. ๒๕๖๓ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอขา 

นายกรัฐมนตรี 



หน้า ๓๖ 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ป ร ะ ก า ศ 
เร่ือง การกำหนดอำนาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี 

(ฉบับท่ี ๒) 
ตามท่ีได้มีประกาศ เร่ือง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตน้องท่ี 

ทั่วราขอาณาจักร (คราวท่ี ๒) ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีประกาศ เร่ือง 
การให้ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันท่ี 
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

เพ่ือให้การส่ังการและการแกิไขสถานการณ์ฉุกเฉินอันเน่ืองมาจากการระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความใน 
มาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรี 
จึงมีมติให้ยกเลิกการโอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือท่ีเป็นผู้รักษาการ 
ตามกฎหมายหรีอที่มีอยู่ตามกฎหมายมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการขั่วคราว 
ตาม ๑. ถึง ๔๐. แห่งประกาศ เร่ือง การกำหนดอำนาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีดามกฎหมายเป็นอำนาจ 
หน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ค. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

"พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ค. ๒๕๕๘ 
ให้ส่วนราชการหรีอพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายช้างด้นยังคงใช้อำนาจหน้าท่ีเข่นเติมต่อไป 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะมีประกาศหรือคำส่ังเป็นอย่างอ่ืน', 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ค. ๒๕๖๓ เป็นด้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ค. ๒๕๖๓ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 


