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๑ นิติกรปฏิบัติการ สํานักกฎหมาย นม. (มธ.), นบท., LL.M. UNIVERSITY OF BRISTOL
  ๒ ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร Retrieved April 17, 2020 from 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0001.PDF
  ๓ กรุงเทพธุรกิจ. (2563). พระราชกําหนดฉุกเฉินโควิด ‘รัฐประหารเงียบ’ Retrieved April 17, 2020 from 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/872948
  ๔ มาตรา ๗ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
  ๕ สราวุธ ทับทอง. (2563).  ความทาทายครั้งใหมกับการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จัดการโรคระบาดเปนครั้งแรก. Retrieved April 
17, 2020 from https://themomentum.co/thailand-state-of-emergency-fight-covid-19/
  ๖ มติชนออนไลน. (2563).ชํานาญ เทียบ พ.ร.บ.โรคติดตอฯ กับ พรก.ฉุกเฉิน ความเหมือนหรือตาง ในวิกฤตโควิด-19.
Retrieved April 17, 2020 from  https://www.matichon.co.th/politics/news_2121474

เปนที่ทราบกันดีวารัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน๒  

ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปเม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๓ ซึ่งอาจมีขอสังเกตในทางวิชาการวา พระราชกําหนดดังกลาวอาจจะเปนการใหอํานาจแกรัฐ
โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากเกินไป๓ เพราะมีการโอนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ตามกฎหมาย หรอืทีเ่ปนผูรกัษาการตามกฎหมาย หรอืทีม่อียูตามกฎหมายทีเ่กีย่วของทัง้หมด ๔๐ ฉบบั 
โอนมาเปนอาํนาจหนาทีข่องนายกรฐัมนตรเีปนการชัว่คราว แมจะเปนเพยีงในสวนทีเ่ก่ียวกบัการอนญุาต 
อนมุตั ิสัง่การบังคับบญัชา หรอืชวยในการปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยบัยัง้ในสถานการณฉกุเฉนิ
หรอืฟนฟหูรอืชวยเหลือประชาชนเทานัน้กต็าม๔ การประกาศใชพระราชกําหนดดังกลาว ยอมกอใหเกดิ
ผลตอกลไกในการตรวจสอบและควบคุมรัฐในทางการเมือง๕ ดวยเหตุนี้ทําใหหลายฝายอาจเกิด
การตัง้คาํถามวา พระราชบญัญตัโิรคตดิตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีม่ผีลบงัคบัใชอยูแลวนัน้เพยีงอยางเดยีวไมสามารถ
นํามาใชแกปญหาสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กําลังระบาดในขณะนี้ไดเพียงพอ
หรือไม อยางไร ผูเขียนเห็นวา การประกาศใชพระราชกําหนดดังกลาว มีแงดีในมุมของการทําให
เกิดความรวดเร็วในการบริหารประเทศในแงของการรวมอํานาจในการตัดสินใจ และสามารถเสริม
การทาํงานบางอยางทีก่ารบงัคบัใชพระราชบญัญตัโิรคตดิตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพยีงอยางเดยีวนัน้ไมสามารถ
ทําใหการแกไขปญหาเกิดความสมบูรณและทันทวงที ยกตัวอยางท่ีเห็นไดชัดคือ การหามออกนอก
เคหสถานทั่วราชอาณาจักร หรือการประกาศเคอรฟวส๖ 

การเปรียบเทียบกฎหมายที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน
ที่เกี่ยวกับการแกไขปญหาสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ระหวางประเทศไทย และสหราชอาณาจักร
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การเปรียบเทียบกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช�ในป�จจุบันท่ีเก่ียวกับการแก�ไขป�ญหา
สถานการณ�โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว�างประเทศไทย และสหราชอาณาจักร
       

๔๒

สิ่งที่ผูเขียนตองการเนนยํ้า คือ ขอบเขตของการใชอํานาจและการประกาศใชพระราชกําหนด 
ดังกลาว ก็มีขอพึงระวังและควรตองพิจารณาดวยความละเอียดรอบคอบหลายประการดวยกัน

ขอควรพิจารณาประการแรก คือ คณะกรรมการตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงตอไปในบทความนี้จะเรียกวา พระราชกําหนดฉุกเฉิน 
มีความแตกตางจากคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ โดย “คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ”
ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจํานวนท้ังหมด ๓๐ คน ในขณะที่พระราชกําหนดฉุกเฉิน
มี “คณะกรรมการบริหารสถานการณฉกุเฉนิ” จาํนวน ๑๙ คน คณะกรรมการท้ัง ๒ คณะจะมีตาํแหนง
ที่เหมือนกันเพียงแค ๕ ตําแหนง คือ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ทําใหเกิดขอสังเกตวาการประกาศใชพระราชกําหนดฉุกเฉินน้ันทําใหองคประกอบของบุคคลที่มาเปน
คณะกรรมการน้ันขาดบุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญทางดานการแพทยและการสาธารณสุขไป
หรือไม เพราะคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติตามพระราชบัญญัตโิรคติดตอนั้น รวมไปถึงกรรมการ
ซึ่งมาจากผูแทนแพทยสภา ผูแทนสภาการพยาบาล ผูแทนสภาเทคนิคการแพทย และผูแทนสมาคม
โรงพยาบาลเอกชน กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ
ในดานการสาธารณสุข การควบคุมโรค และดานอ่ืนท่ีเปนประโยชนในการปองกันและควบคุมโรค                 
เปนอยางดี โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ๗ ดังกลาว

ขอพิจารณาประการท่ีสอง คือ การใชพระราชกําหนดฉุกเฉินนั้นมีที่มาจากสถานการณ
ความไมสงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต๘ ซึง่ถกูออกแบบมาใหแกไขเรือ่งปญหาความมัน่คงและความสงบ     
ของรัฐเปนหลัก๙ ในขณะท่ีพระราชบัญญตัโิรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกิดขึน้มาจากพ้ืนฐานเร่ืองสิทธิมนษุยชน
ระหวางประเทศ (International Human Rights Law) โดยที่ประเทศไทยใหสัตยาบัน (ratification) 
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights : ICESCR) เมื่อวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยมีประเทศที่เขารวมเปนภาคีในปจจุบันทั้งหมด ๑๗๐ ประเทศ๑๐ 

  ๗ มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ๘ ทว ีสอดสอง. (2563). “ทว”ีช้ีสาระสําคญักฎหมาย 2 ฉบบั เปรียบเทียบคณะกรรมการ พ.ร.บ.โรคติดตอ กับ พ.ร.ก.ฉกุเฉิน. 
Retrieved April 17, 2020 from  https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3823350  
  ๙ เลิศศักดิ์ ตนโต. (2557). ขอคิดบางประการ : กฎหมายการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน. Retrieved April 17, 
2020 from http://public-law.net/publaw/view.aspx?id=1928
  ๑๐  Wikipedia. Retrieved April 17, 2020 from 
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights
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๔๓

พื้นที่สีนํ้าเงินบนแผนที่แสดงรายชื่อประเทศที่เขารวมเปนภาคี                                                                                           
ของกติการะหวางประเทศวาดวย  สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม๑๑

เนือ้หาของกติการะหวางประเทศวาดวยสทิธทิางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ไดมกีารพูดถงึ
สิทธิตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชน สิทธิในการตัดสินใจดวยตนเอง (the right to
self-determination)๑๒ สิทธิในการไมถูกเลือกปฏิบัติ (the right to non-discrimination)๑๓

สทิธใินการศกึษา (the right to education)๑๔ สทิธใินการทาํงาน (the right to work)๑๕ และสทิธทิาง
ดานสุขภาพ (the right to health)๑๖ โดยสิทธิทางดานสุขภาพตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขอ ๑๒. ไดบัญญัติไวดังตอไปนี ้

“๑. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐาน
สูงสุดเทาที่เปนได 

๒. ขั้นตอนในการดําเนินการโดยรัฐภาคีแหงกติกานี้ เพื่อบรรลุผลในการทําใหสิทธินี้เปนจริง
อยางสมบูรณจะตองรวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อ

(ก) การหาหนทางลดอตัราการตายของทารกกอนคลอดและของเดก็แรกเกดิและการพฒันาทีม่ี
ประโยชนตอสุขภาพของเด็ก

(ข) การปรับปรุงในทุกดานของสุขลักษณะทางสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรม

  ๑๑ สหประชาชาติ. STATUS OF RATIFICATION INTERACTIVE DASHBOARD.  Retrieved April 17, 2020 from 
https://indicators.ohchr.org/
  ๑๒ ขอ ๑ แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
  ๑๓ ขอ ๒ แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
  ๑๔ ขอ ๑๓ และขอ ๑๔ แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
  ๑๕ ขอ ๖ และขอ ๗ แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
  ๑๖ ขอ ๑๒ แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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การเปรียบเทียบกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช�ในป�จจุบันท่ีเก่ียวกับการแก�ไขป�ญหา
สถานการณ�โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว�างประเทศไทย และสหราชอาณาจักร
       

๔๔

อํานาจในการออก
ขอกําหนด (สรุปสาระของ

ขอกําหนดโดยยอ)

พ.ร.บ. โรคติดตอ               
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ร.ก. การบริหาร
ราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ขอสังเกต

(๑) หามบุคคลใดออกนอก
เคหสถานภายในระยะเวลา
ที่กําหนด

-ไมมี- มาตรา ๙ (๑) หามมิใหบุคคลใด
ออกนอกเคหสถานภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด เวนแต
จะไดรบัอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ หรือเปนบุคคลซึ่ง
ไดรับยกเวน

-

(๒) หามไมใหมีการชุมนุม
หรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ 

-ไมมี- มาตรา ๙ (๒) หามมิใหมี
การชุม นุมหรือ ม่ัวสุม กัน 
ณ ที่ใด ๆ หรือกระทําการใด
อั น เ ป น ก า ร ยุ ย ง ใ ห เ กิ ด
ความไมสงบเรียบรอย

-

  ๑๗ กระทรวงการตางประเทศ. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม. Retrieved April 17, 
2020 from http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/icescrt.pdf 

(ค) การปองกัน รักษาและควบคุมโรคระบาด โรคประจําถิ่น โรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคอื่น ๆ

(ง) การสรางสภาวะท่ีประกันบริการทางแพทย และการใหการดูแลรักษาพยาบาลแกทุกคนใน
กรณีเจ็บปวย”๑๗ 

เมื่อประเทศไทยไดมีพันธกรณีตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ในเรื่องเกี่ยวกับการปองกัน รักษาและควบคุมโรคระบาดน้ีเอง ทําใหรัฐจําตองมี                
การอนุวัติการ (Implementation) กลาวคือ การตราเปนกฎหมายภายในประเทศ (National Laws) 
เกิดเปนพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการควบคุมโรค
ติดตอตัง้แตในอดีต เชน โรคซารส (SARS) จนกระทัง่ถงึปจจบุนัทีม่สีถานการณการระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)                                                        

แตเนื่องจากในปจจุบันรัฐบาลมีการประกาศใชสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทําใหเห็นวาเน้ือหาบางประการมีความทับซอน
กบัพระราชบัญญตัโิรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนัน้ ผูเขยีนจึงไดศกึษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
กฎหมายทัง้สองฉบบัในการปองกนั รกัษา และควบคมุโรคระบาดในกรณทีีเ่ก่ียวของกบัโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจในกฎหมายท้ังสองฉบับ ดังนี้
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บทความทางวิชาการ

๔๕

อํานาจในการออก
ขอกําหนด (สรุปสาระของ

ขอกําหนดโดยยอ)

พ.ร.บ. โรคติดตอ               
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ร.ก. การบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอสังเกต

(๓ )  ห ามการ เสนอข าว             
อันอาจทําใหประชาชนเกิด
ความหวาดกลัวหรือเจตนา
บิด เ บือนขอ มูลข าวสาร                
ทําใหเกิดความเขาใจผิด
ใ น ส ถ านก า รณ ฉุ ก เ ฉิ น 
จนกระท่ังความม่ันคงของรัฐ

-ไมมี- มาตรา ๙ (๓ )  หามการ
เสนอขาว การจําหนายหรือ
ทําใหแพรหลายซึ่งหนังสือ 
สิ่งพิมพ หรือสื่ออ่ืนใดท่ีมี
ข อ ค ว า ม อั น อ า จ ทํ า ใ ห
ประชาชนเกิดความหวาดกลัว
หรือเจตนาบิดเบือนขอมูล
ขาวสารทําใหเกิดความเขาใจผิด
ในสถานการณฉุกเฉินจนกระทบ
ตอความมั่นคงของรัฐ หรือ
ความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศ
สถานการณฉุ ก เฉินหรือ
ทั่วราชอาณาจักร

-

(๔ )  หามการใช เสนทาง
ค ม น า ค ม ห รื อ ก า ร ใ ช
ยานพาหนะหรือกําหนดเง่ือนไข
การใช เสนทางคมนาคม
หรือการใชยานพาหนะ

-  มี ก า ร กํ า ห น ด
เง่ือนไขการใชยาน
พาหนะ  กลาวคือ
ควบคุมโรคติดตอ
ประจําดานควบคุม
โรคติดตอระหวาง
ประเทศ (มาตรา ๓๙)
- ใหเจาของพาหนะ
หรือผูควบคุม

มาตรา ๙ (๔) หามการใช
เสนทางคมนาคมหรือการ
ใชยานพาหนะ หรือกําหนด
เ ง่ื อน ไขกา ร ใช เ ส นทา ง
คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ

-
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การเปรียบเทียบกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช�ในป�จจุบันท่ีเก่ียวกับการแก�ไขป�ญหา
สถานการณ�โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว�างประเทศไทย และสหราชอาณาจักร
       

๔๖

อํานาจในการออก
ขอกําหนด (สรุปสาระของ

ขอกําหนดโดยยอ)

พ.ร.บ. โรคติดตอ               
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ร.ก. การบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอสังเกต

พาหนะที่ เ ข า ม า
ในราชอาณาจักร
จากทองท่ีหรือเมือง
ทาน้ัน ดาํเนนิการตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว
(มาตรา ๔๐)

(๕ )  ห ามการ ใช อาคาร
หรือเขาไปอยูหรืออยู ใน
สถานที่ใด ๆ

มาตรา  ๓๔  (๗ ) 
หามผูใดเขาไปหรือ
ออกจากท่ีเอกเทศ
เวนแตไดรับอนุญาต
จากเจ าพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอ
(๘) เขาไปในบาน 
โรงเรือน สถานที่
หรือพาหนะท่ีมีหรือ
สงสัยวามีโรคติดตอ
อันตรายหรือโรค
ระบาดเกิดขึ้นเพ่ือ
เฝาระวัง ปองกัน 
และควบคุมมิใหมี
การแพรของโรค

มาตรา ๙ (๕ )  หามการ
ใชอาคาร หรือเขาไปหรือ
อยูในสถานท่ีใด ๆ

-

(๖) ใหอพยพประชาชนออก
จากพืน้ทีท่ีก่าํหนดเพือ่ความ
ปลอดภัยของประชาชนหรือ
หามผูใดเขาไปอยูในพื้นที่
ที่กําหนด

-ไมมี- มาตรา ๙ (๖) ใหอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่
ทีก่าํหนดเพือ่ความปลอดภัย
ของประชาชน ดั งกล า ว 
หรือหามผูใดเขาไปในพื้นที่
ที่กําหนด

-

(๗) การเฝาระวังโรคติดตอ มาตรา ๓๑ - ๓๓ -ไมมี- -
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บทความทางวิชาการ

๔๗

อํานาจในการออก
ขอกําหนด (สรุปสาระของ

ขอกําหนดโดยยอ)

พ.ร.บ. โรคติดตอ               
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ร.ก. การบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอสังเกต

(๘) ใหผูที่เปนหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาเปนโรคติดตอ
หรือ ผูที่ เปน ผู สัม ผัสโรค 
หรือเปนพาหะ มารับการตรวจ
หรือรั กษา  หรือรับการ
ชันสูตรทางการแพทย และ
อาจดําเนินการโดยการแยก
กัก กักกัน หรือคุมไวสังเกต 
ณ สถานที่ซึ่งเจาพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอกําหนด

มาตรา ๓๔ (๑) -ไมมีการบัญญัติไว
เปนการเฉพาะ-

-

(๙) ใหผูที่มีความเส่ียงที่จะ
ติดโรคไดรับการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค

มาตรา ๓๔ (๒) -ไมมี- -

(๑๐) ใหนําศพหรือซากสัตว
ซึ่ งตายหรือมีเหตุอันควร
สงสัยวาตายดวยโรคติดตอ
อันตรายหรือโรคระบาดไป
รับการตรวจ หรือจัดการ
ทางการแพทย

มาตรา ๓๔ (๓) -ไมมี- -

(๑๑) กําจัดความติดโรค
หรือทําลายสิ่งใด ๆ ที่มีเชื้อ
โรคติดตอ หรอืมีเหตุอนัควร
สงสัยวามีเชื้อโรคติดตอ 

มาตรา ๓๔ (๔) -ไมมี- -

(๑๒) หามผูใดกระทําการ
หรือดําเนินการใด ๆ ซึ่งอาจ
กอให เกิดสภาวะท่ีไมถูก
สุขลักษณะซ่ึงอาจเปนเหตุ
ใหโรคติดตออันตรายหรือ
โรคระบาดแพรออกไป

มาตรา ๓๔ (๖) -ไมมี- -
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การเปรียบเทียบกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช�ในป�จจุบันท่ีเก่ียวกับการแก�ไขป�ญหา
สถานการณ�โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว�างประเทศไทย และสหราชอาณาจักร
       

๔๘

อํานาจในการออก
ขอกําหนด (สรุปสาระของ

ขอกําหนดโดยยอ)

พ.ร.บ. โรคติดตอ               
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ร.ก. การบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอสังเกต

(๑๓) การรายงานตัว เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
ใ ห เ จ า พ นั ก ง า น
ควบคุมโรคติดตอ
มีอํานาจมีหนังสือ
เรียกบุคคลใด ๆ มา
ใหถอยคําหรือแจง
ขอเท็จจริงหรือทํา
คําชี้แจงเปนหนังสือ 
หรือใหสงเอกสาร
ห รื อ หลั ก ฐ าน ใ ด
เพื่อตรวจสอบหรือ
เพื่อใชประกอบการ
พิจารณา 
(มาตรา ๔๕ (๑))

ในกรณีท่ีสถานการณฉุกเฉิน
นายกรั ฐมนตรี มี อํ านาจ
ออกขอกําหนดประกาศให
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
ออกคําสั่งเรียกใหบุคคลใด
มารายงานตัวตอ พนักงาน
เจาหนาท่ีหรือมาใหถอยคํา
หรือส งมอบเอกสารหรื อ
หลักฐานใดท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สถานการณฉุกเฉิน 
(มาตรา ๑๑(๒))

-

(๑๔) การเขาออกตรวจคน
เคหสถาน

เ พื่ อ ป ฏิ บั ติ ก า ร
ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม
พระราชบัญญัติน้ี
ใหเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอมีอํานาจ
เข า ไป ในพาหนะ 
อาคาร หรือสถานท่ีใด ๆ
ใน เ วลา ร ะหว า ง
พระอาทิตยขึ้นและ
พระอาทิตยตก หรือ
ในเวลาทําการของ
อาคารหรือสถานท่ีน้ัน
เพ่ือตรวจสอบ

ในกรณีทีส่ถานการณฉกุเฉิน 
นายกรั ฐ มนตรี มี อํ า น าจ
ออกข อกํ าหนดประกาศ
ให พนั ก ง าน เ จ า หน า ท่ี มี
อํานาจออกคําสั่งตรวจคน
รื้อ ถอน หรือทําลายซ่ึงอาคาร
ส่ิงปลูกสราง หรือส่ิงกีดขวาง 
ตามความจํ า เป น ในการ
ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ เ พื่ อ ร ะ งั บ
เหตุ การณ ร ายแรง ให ยุ ติ  
โดยเร็วและหากปลอยเน่ินชา
จะทําใหไมอาจระงับเหตุการณ
ไดทนัทวงที (มาตรา ๑๑ (๔))

-
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บทความทางวิชาการ

๔๙

อํานาจในการออก
ขอกําหนด (สรุปสาระของ

ขอกําหนดโดยยอ)

พ.ร.บ. โรคติดตอ               
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ร.ก. การบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอสังเกต

หรือควบคุมใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
(มาตรา ๔๕ (๒))

(๑๕) สั่งปดตลาด สถานที่
ป ร ะกอบหรื อ จํ าหน า ย
อาหาร สถานท่ีผลิตหรือ
จําหนาย เครื่องดื่ม โรงงาน 
สถานท่ีชุมนุมชน โรงมหรสพ
สถานศึกษา หรือสถานท่ีอ่ืนใด
ไวเปนการชั่วคราว

เ ฉพ า ะ ใ นก รณี ที่
มี เ ห ตุ จํ า เ ป น เ ร ง
ด วน เ พ่ือ เปนการ
ปองกันการแพรของ
โรคติดตออันตราย
ห รื อ โ ร ค ร ะ บ า ด                        
(มาตรา ๓๕ (๑.)) 

-ไมมีการบัญญัติไว
เปนการเฉพาะ-

-

(๑๖) สั่งใหผูที่ เปนหรือมี
เหตุอันควรสงสัยวา เปน
โรคติดตออันตรายหรือโรค
ระบาดหยุดการประกอบอาชีพ
เปนการชั่วคราว

เฉพาะในกรณีที่มี
เหตุจําเปนเรงดวน
เพื่อเปนการปองกัน
การแพร ของ โรค
ติดตออันตรายหรือ
โรคระบาด 
(มาตรา ๓๕ (๒.))

-ไมมีการบัญญัติไว
เปนการเฉพาะ-

-

(๑๗) สั่งหามผูที่เปนหรือมี
เหตุอันควรสงสัยวา เปน
โรคติดตออันตรายหรือโรค
ระบาดเขาไปในสถานท่ี
ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา
หรือสถานที่อื่นใด

เฉพาะในกรณีที่มี
เหตุจําเปนเรงดวน
เพื่อเปนการปองกัน
การแพร ของ โรค
ติดตออันตราผหรือ
โรคระบาด 
(มาตรา ๓๕ (๓.))

-ไมมีการบัญญัติไว
เปนการเฉพาะ-

-

(๑๘) ประกาศใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจจับกุม

-ไมมี- ในกรณีที่สถานการณฉุกเฉิน          -
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การเปรียบเทียบกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช�ในป�จจุบันท่ีเก่ียวกับการแก�ไขป�ญหา
สถานการณ�โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว�างประเทศไทย และสหราชอาณาจักร
       

๕๐

อํานาจในการออก
ขอกําหนด (สรุปสาระของ

ขอกําหนดโดยยอ)

พ.ร.บ. โรคติดตอ               
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ร.ก. การบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอสังเกต

และควบคุมตัวบุคคลที่
สงสัยวาจะเปนผูรวมกระทํา
การ ให เ กิ ดสถานการณ
ฉุ ก เ ฉิ น  ห รื อ เ ป น ผู ใ ช
ผู โฆษณาผูสนับสนุนการ
กระทําเชนวานั้น 

ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกขอกําหนด (มาตรา ๑ (๑))

(๑๙) ประกาศใหพนักงาน
เจ าหน า ท่ีมี อํ านาจออก
คําสั่งตรวจสอบจดหมาย
หรือการส่ือสารดวยวิธีการ
อืน่ใด ตลอดจนการส่ังระงับ
การติดตอสื่อสารใด

-ไมมี- ในกรณีที่สถานการณฉุกเฉิน                                
ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกขอกําหนด (มาตรา ๑๑ (๕))

-

(๒๐ ) ประกาศหามมิให
กระทําการใด ๆ หรือสั่งให
กระทําการใด ๆ เทาท่ีจําเปน
แกการรักษาความม่ันคง
ของรัฐ ความปลอดภัย
ของประเทศ หรือความ
ปลอดภัยของประชาชน 

-ไมมี- ในกรณีที่สถานการณฉุกเฉิน  
ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกขอกําหนด (มาตรา ๑๑ (๖))

ผูเขียนมีความเห็น
วาขอกําหนดขอน้ีมี
ความหมายกวางมาก
สามารถใชไดอยาง
ค ร อ บ จั ก ร ว า ล
ใ น ก ร ณี ที่ ไ ม มี
ขอกําหนดเปนการ
เฉพาะตาม พ.ร.ก.
การบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน
เช น  ส่ังป ดตลาด
เปนตน สามารถ
ใชมาตรา ๑๑ (๖) 
น้ีได

(๒๑) ประกาศใหพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําส่ัง
หามมิใหผูใดออกไปนอก
ราชอาณาจักร และ

-ไมมี- ในกรณีที่สถานการณฉุกเฉิน                               
ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกขอกําหนด 

-
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บทความทางวิชาการ

๕๑

อํานาจในการออก
ขอกําหนด (สรุปสาระของ

ขอกําหนดโดยยอ)

พ.ร.บ. โรคติดตอ               
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ร.ก. การบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอสังเกต

ป ร ะ ก า ศ ใ ห พ นั ก ง า น
เจาหนาที่มีอํานาจส่ังการ
ใหคนตางดาวออกไปนอก
ราชอาณาจักร

(มาตรา ๑๑ (๗) และ (๘)
ตามลําดับ)

(๒๒) ออกคําสั่งใหใชกําลัง
ทหารเพือ่ชวยเจาหนาทีฝ่าย
ปกครองหรือตํารวจระงับ
เหตุการณรายแรง หรือ
ควบคุมสถานการณใหเกิด
ความสงบโดยดวน

-ไมมี- ในกรณีที่สถานการณฉุกเฉิน                           
ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออก
ขอกําหนด (มาตรา ๑๑ (๑๐))

-

(๒๓) โทษทางกฎหมาย -มีโทษทางกฎหมาย
ขึ้ น อ ยู กั บ ค ว า ม
รายแรงของแตละ
ฐานความผิด
(มาตรา ๔๙ - ๕๗)
-บางฐานความผิด
มีแตโทษปรับอยางเดียว
เ ช น ม า ต ร า  ๓๕
“ ผู ใ ด ไ ม อํ า น ว ย
ค ว ามสะด วกแก
เจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอหรือเจา
พนั ก ง านท อ งถิ่ น
ตามมาตรา ๓๘ ตอง
ระวางโทษปรับไม
เกินสองหม่ืนบาท”๑๘

ระวาง โทษจํา คุก ไม เ กิน
สองป  หรือป รับไม เกิน
สี่ หมื่ นบาท  หรื อทั้ ง จํ า
ทั้ ง ป รั บ (ม าต ร า  ๑๘ )

โดยภาพรวมแลว
พ.ร.ก. การบริหาร
ราชการในสถาน
การณ ฉุก เ ฉิน ดู มี
โทษ ท่ีรุนแรงกว า
เพราะไมวาจะเปน
การกระทําความผิด
ฐานความ ผิดใด  
โทษทางกฎหมาย
ท่ีนํามาใชจะเปนไป
ตามมาตรา  ๑๘
ทั้งสิ้น แตในเร่ือง
ความผิดท่ีดูจะสราง
ความเสียหายรุนแรง
ใหกับสถานการณ
โรคระบาด พ.ร.บ.
โ รค ติดต อ มีก า ร
กําหนดโทษทาง

   ๑๘ มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘
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การเปรียบเทียบกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช�ในป�จจุบันท่ีเก่ียวกับการแก�ไขป�ญหา
สถานการณ�โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว�างประเทศไทย และสหราชอาณาจักร
       

๕๒

อํานาจในการออก
ขอกําหนด (สรุปสาระของ

ขอกําหนดโดยยอ)

พ.ร.บ. โรคติดตอ               
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ร.ก. การบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอสังเกต

-บางฐานความผิด
มีโทษทางกฎหมาย
สู ง ก ว า โ ท ษต า ม
มาตร า  ๑๘  ของ
พ.ร.ก. การบริหาร
ราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน เชน มาตรา ๕๔
เจาของพาหนะหรือ
ผู ควบคุมพาหนะ
ผู ใดไมปฏิบั ติตาม
คําส่ังของเจาพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอ
ตามมาตรา ๔๐ (๒)
ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป
ห รื อปรั บ ไ ม เ กิ น
หาแสนบาทหรือ
ทั้งจําท้ังปรับ
-ความผิดตาม
พระราชบัญญัติ น้ี
ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว
ห รื อ มี โ ทษจํ า คุ ก
ไมเกินหนึ่งป 
ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมายมีอํานาจ
เปรียบเทียบได
(มาตรา ๕๗)

กฎหมายไวสูงกวา
เชน ในกรณีเจาของ
ยานพาหนะไมยอม
จั ด ใ ห พ า ห น ะ
จอดอยู ณ สถานที่
ที่กําหนดใหจนกวา
เจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอประจํา
ด านควบคุ ม โรค
ติดตอระหวางประเทศ
จะอนุญาตใหไปได
ตามมาตรา ๔๐ (๒)๑๙ 

   ๑๙ มาตรา ๔๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘
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บทความทางวิชาการ

๕๓

อํานาจในการออก
ขอกําหนด (สรุปสาระของ

ขอกําหนดโดยยอ)

พ.ร.บ. โรคติดตอ               
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ร.ก. การบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอสังเกต

(๒๔) ขอยกเวนความรับผิด
ของเจาหนาที่กรณีเปนการ
กระทําท่ีสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ
และไมเกินสมควร แกเหตุ 
หรือไมเกินกวากรณีจําเปน

-ไมมี- มาตรา ๑๗ พนักงานเจาหนาที่
แ ล ะ ผู มี อํ า น า จ ห น า ท่ี
เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาท่ี
ตามพระราชกาํหนดนีไ้มตอง
รับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา 
หรือทางวินัย เนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ ในการระงับ
หรือปองกันการกระทําผิด
กฎหมาย หากเปนการกระทํา
ที่สุจริต ไมเลือกปฏิบัต ิและ
ไมเกินสมควรแกเหตุหรือ
ไ ม เ กิ น ก ว า ก ร ณี จํ า เ ป น 
แตไมตัดสิทธิผูไดรับความ
เ สี ย ห า ยที่ จ ะ เ รี ย ก ร อ ง
คาเสียหายจากทางราชการ
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว า ด ว ย
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่

-

จากตารางเปรียบเทียบขางตน แสดงใหเห็นวากฎหมายทั้งสองฉบับมีลักษณะที่เหมือนกัน
กลาวคือ เปนกฎหมายท่ีมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนบางประการเพ่ือใหความรายแรง
ของสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ บรรเทาลงจนกลับสูสถานการณปกติ
ในเร็ววัน เพื่อประโยชนทางดานสุขภาพและชีวิตของประชาชนทุกคน หากแตพระราชกําหนด 
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นัน้ จะมีการจํากัดในการเสนอขาว อนัอาจทําให
ทําใหเกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉิน หรือขาวที่มีผลตอความมั่นคงของรัฐ และรัฐยังมีอํานาจ
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การเปรียบเทียบกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช�ในป�จจุบันท่ีเก่ียวกับการแก�ไขป�ญหา
สถานการณ�โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว�างประเทศไทย และสหราชอาณาจักร
       

๕๔

ตรวจสอบและสั่งระงับการติดตอส่ือสารไดอีกดวย ซึ่งทั้งสองเรื่องมิไดมีการระบุไวในพระราชบัญญัติ 
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แตอยางใด

นอกจากพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะไมมีการออกขอกําหนดเรื่องขาวสารและ
การตรวจสอบยับยั้งการสื่อสารดังกลาวแลว อาจพิจารณาไดวาพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จะมีการกําหนดขอบเขตของขอกําหนดตาง ๆ ใหมีขอบเขตที่แคบกวาพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘  กลาวคอื โดยสวนใหญมกีารระบวุตัถปุระสงคของขอกาํหนด
ใหมีขอบเขตทีแ่นนอนและชดัเจนมาก ดงัเชน การใชคาํวา “เพือ่ประโยชนในการปองกนัและควบคมุ
โรคตดิตอ” หรอื “เพือ่ปฏิบัตกิารใหเปนไปตามพระราชบญัญติันี”้ (พระราชบัญญตัโิรคติดตอ) เปนตน

ดังนั้น แมการใชกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวจะถือวาเปนการชวยสงเสริมการทํางานในการ
แกไขปญหาสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก็ตาม กลาวคือ เปนการเขามาเสริมมาตรการ
ที่พระราชบัญญัติโรคติดตอฯ นั้นไมมีการกําหนดไว แตสิ่งที่พึงระวังคือการใชอํานาจตาม
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินฯ นั้นจะตองไมเปนการลิดรอนสิทธิของ
ประชาชนท่ีมากเกินไป หลักกฎหมายดังกลาวจะตองเปนไปตามหลักการไดสัดสวน (principle of 
proportionality)๒๐ และเปนการใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อแกปญหาไดตรงจุดเทาที่มีความจําเปน
และสมควร เพราะดังที่กลาวมาแลวขางตนวาปรัชญาและที่มาของกฎหมายทั้งสองฉบับนั้นมีความ
แตกตางกันอยูมากเลยทีเดียว

เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว มีความสมบูรณและครอบคลุมยิ่งขึ้น ผูเขียนจึงคนควา
และศึกษากรณีศึกษาในตางประเทศท่ีมีการแกไขปญหาสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
โดยไดมีการสืบคนกฎหมายของสหราชอาณาจักร พบวา ปจจุบันสหราชอาณาจักรเพิ่งจะมีการตรา
พระราชบัญญัติไวรัสโคโรนา (Coronavirus Act 2020) โดยพระราชบัญญัติดังกลาวมีการลง 
พระปรมาภิไธยเพื่อประกาศใชไปเม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓๒๑ ที่ผานมา กฎหมายน้ีจะมีผลใชบังคับ
เปนระยะเวลา ๒ ป๒๒ แตอาจส้ินผลกอนระยะเวลาดังกลาวหรือมกีารขยายระยะเวลาตอไปอีกไดขึน้อยู
กับสถานการณ๒๓ โดยพระราชบัญญตัดิงักลาวมวีตัถปุระสงค คอื เพือ่ใหอาํนาจเพ่ิมเติมแกรฐับาลในการ
ลดการแพรกระจายของไวรัส เพื่อลดภาระการจัดหาทรัพยากรและการบริหารในหนวยงานของรัฐ

   ๒๐ วรดนู วิจาระนันนท. (2548). หลักความไดสัดสวนในระบบกฎหมายไทย. Retrieved April 17, 2020 from 
https://www.car.chula.ac.th/display7.php?bib=b1720275/ 
   ๒๑ Coronavirus Act 2020. (2020). Retrieved April 17, 2020 from https://services.parliament.uk/bills/2019-
21/coronavirus.html
   ๒๒ Coronavirus Act 2020. (2020). Retrieved April 17, 2020 from  
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/section/89
   ๒๓ Coronavirus Act 2020. (2020). Retrieved April 17, 2020 from 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/section/90
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๕๕

และเพื่อจํากัดผลกระทบของการขาดแคลนพนักงานที่มีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ๒๔

โดยกอนหนาทีจ่ะมีการประกาศใชพระราชบัญญตัดิงักลาว สหราชอาณาจักรไดมกีารบังคับใชกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อยูแลวคือ พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข (การควบคุมโรค) ค.ศ. ๑๙๘๔ (Public Health (Control of Disease) Act 1984) 
และพระราชบัญญัติการดูแลสุขภาพและสังคม ค.ศ. ๒๐๐๘ (Health and Social Care Act 2008)๒๕

ตอมาเมือ่วนัที ่๑๐ กมุภาพนัธ ๒๕๖๓ ประเทศองักฤษมกีารออกกฎหมายลาํดบัรองเปนระเบยีบวาดวย
การคุมครองสุขภาพ (ไวรัสโคโรนา) ๒๐๒๐ ซึ่งมีการออกขอกําหนดสั่งปดกิจการชั่วคราว เชน
รานอาหาร โรงแรม รานสปา รานทําผม โรงภาพยนตร เปนตน๒๖ และหามเดินทางออกนอกท่ีพัก
โดยไมมเีหตุผลอันสมควรในระหวางชวงระยะเวลาฉุกเฉินน้ี ตวัอยางเหตุผลอนัสมควร ไดแก การจัดซือ้
สิ่งจําเปนพื้นฐาน (อาหาร ยารักษาโรค นํ้า ฯลฯ) การบริจาคเลือด การออกกําลังกายตามลําพัง
หรอืกบัสมาชิกในครอบครัว การรับการบริการทางการแพทย เปนตน โดยขอกําหนดหามออกจากท่ีพกันี ้
จะไมใชกับคนไรบาน (homeless)๒๗   

ประเด็นที่นาสนใจ คือ สหราชอาณาจักรไมไดมีการการนําพระราชบัญญัติสถานการณฉุกเฉิน 
ค.ศ. ๒๐๐๔  (Civil Contingencies Act 2004 (‘CCA’)) ซึ่งออกแบบมาสําหรับเหตุการณฉุกเฉิน
ที่ร ายแรงที่สุดซึ่งใหอํานาจแกรัฐมนตรีมาใช๒๘ แมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจะอยู ในคํานิยาม
ของคําวา “เหตุการณหรือสถานการณ” ที่เปนอันตรายตอสวัสดิภาพของมนุษย ตามมาตรา ๑๙๒๙

ของพระราชบัญญตัสิถานการณฉกุเฉินก็ตาม อาจเปนเพราะพระราชบัญญตัดิงักลาวมีขอจํากัดในเร่ือง
ของระยะเวลาจํากดัในการบังคบัใชกฎในสถานการณฉกุเฉนิทีจ่ะมเีพยีง ๓๐ วนั แตสามารถขยายระยะเวลา
ไดโดยสภา๓๐ แตในอีกนัยหนึ่งการไมใชพระราชบัญญัติดังกลาวอาจเปนสาเหตุใหรัฐบาลอังกฤษ
ถกูวพิากษวจิารณเรือ่งความลาชาในการจดัการแกไขปญหาสถานการณโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙                 

   ๒๔ nstitute for Government. (2020). Coronavirus Act 2020. Retrieved April 17, 2020 from 
https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/coronavirus-act
  ๒๕ Health and Social Care Act 2008. Retrieved April 17, 2020 from 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/14/contents
   ๒๖ The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) Regulations 2020. (2020). Retrieved April 17,
2020 from http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/350/schedule/2/made
   ๒๗ The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) Regulations 2020. (2020). Retrieved April 17,
2020 from http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/350/regulation/6/made
   ๒๘ Laura Kuenssberg. (2020). Coronavirus: Emergency touches every part of UK life Retrieved April 17, 
2020 from https://www.bbc.com/news/uk-politics-52012378
   ๒๙ Article 19 of Civil Contingencies Act 2004. Retrieved April 17, 2020 from 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/pdfs/ukpga_20040036_en.pdf
   ๓๐ Samuel Lovett. (2020). Coronavirus: What would a UK state of emergency look like and how long 
would it last? Retrieved April 17, 2020 from https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-uk-
state-emergency-nhs-covid-19-pandemic-boris-johnson-a9404816.html
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การเปรียบเทียบกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช�ในป�จจุบันท่ีเก่ียวกับการแก�ไขป�ญหา
สถานการณ�โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว�างประเทศไทย และสหราชอาณาจักร
       

๕๖

                                                                    

พ.ร.บ. สถานการณฉุกเฉิน
ค.ศ. ๒๐๐๔ ของสหราชอาณาจักร

พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของประเทศไทย

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ. ๒๐๐๔ ของสหราชอาณาจักร
กับพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ของประเทศไทย

คํานิยาม “เหตุการณหรือสถานการณฉุกเฉิน”

   ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีกระจางขึ้น ผูเขียนจึงไดศึกษาคํานิยาม ของเหตุการณหรือ
สถานการณฉกุเฉิน โดยทําการเปรียบเทียบคํานิยามดังกลาวตามท่ีปรากฎในพระราชบัญญตัสิถานการณ
ฉุกเฉิน ค.ศ. ๒๐๐๔ (Civil Contingencies Act 2004 (‘CCA’)) กับ พระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้ 

   ๓๑ มาตรา ๔ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

“มาตรา ๑๙ ความหมายของคําวา ฉุกเฉิน
(๑.)  ในสวนนี้ ฉุกเฉิน หมายถึง
  (ก)  เหตุการณหรือสถานการณที่เปน
  อันตรายต อสวัสดิภาพของมนุษย  ใน
  สหราชอาณาจักรหรือในสวนใดสวนหนึ่ง
  ของสหราชอาณาจักรหรือภูมิภาค หรือ 

 (ข)  เหตุการณหรอืสถานการณเปนอนัตราย
  ตอสิง่แวดลอมของสหราชอาณาจักรหรือใน
      สวนใดสวนหนึง่ของสหราชอาณาจักรหรอื
       ภูมิภาค หรือ     
  (ค)  สงคราม หรอืการเกดิจลาจลทีเ่ปนภยั
  ตอความม่ันคงของสหราชอาณาจักร
(๒.)  เพื่อวัตถุประสงค ของมาตรา (๑ ) (ก )     
เหตกุารณหรอืสถานการณทีเ่ปนอนัตรายเสยีหาย
ตอสวัสดิภาพของมนุษยก็ตอเม่ือมีการเก่ียวของ 
หรือกอใหเกิด หรืออาจกอใหเกิดตอ 
  (ก)  ความสูญเสียชีวิตของมนุษย
  (ข)      ความเจบ็ปวยและการบาดเจบ็ของมนุษย

  (ค)  ความไรบาน

“มาตรา ๔ ในพระราชกําหนดน้ี
“สถานการณฉุ ก เฉิ น”  หมายความว า 
สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอ
ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอ
ความม่ันคงของรัฐหรืออาจทําใหประเทศหรืสวนใด
สวนหนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะคับขัน
หรือมีการกระทําความผิดเก่ียวกับการกอการราย
ตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม
ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพ่ือรักษา
ไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมขุตามรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพ
แหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน 
การ ดํารง ชี วิตโดยปกติสุขของประชาชน 
การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบรอย
หรือประโยชนสวนรวม  หรือการปองปด
หรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติ
สาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง”๓๑
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๕๗

                                                                    

พ.ร.บ. สถานการณฉุกเฉิน 
ค.ศ. ๒๐๐๔ ของสหราชอาณาจักร

พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของประเทศไทย

(ง) ความเสียหายตอทรัพยสิน
(จ) การหยุดชะงักของการจัดหาเงิน 

อาหาร นํ้า พลังงาน หรือเชื้อเพลิง 
(ฉ) การหยุดชะงักของระบบการสื่อสาร
(ช) การหยุดชะงักของสิ่งอํานวย

ความสะดวกสําหรับการคมนาคม หรือ
(ซ) การหยุดชะงกัของการบริการที่

เกี่ยวของกับสุขภาพ”๓๑ 

คํานิยาม “เหตุการณหรือสถานการณฉุกเฉิน”

     นอกจากขอจาํกดัเรือ่งระยะเวลาบงัคบัใชแลว พระราชบญัญตักิารบรหิารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน ค.ศ.  ๒๐๐๔ ของสหราชอาณาจักร ยังมีขอจํากัดในเรื่องของกฎท่ีออกมาจะตองมีความจําเปน
สําหรับวัตถุประสงคในการแกไขสถานการณฉุกเฉินเทานั้น กฎจะตองเปนไปตามหลักการไดสัดสวน 
และกฎไมสามารถปองกันการประทวงทางอุตสาหกรรม หรือการใชกําลังทหาร และไมสามารถแกไข
ภาคที่สอง หรือ พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๙๘ อีกทั้งกฎดังกลาวไมสามารถเปลี่ยนแปลง 
วิธีพิจารณาคดีอาญา (มาตรา ๒๓(๔)(ง)) ซึ่งอาจเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหรัฐบาลหลีกเลี่ยงที่จะใช
พระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินนี้  เพราะพระราชบัญญัติไวรัสโคโรนา 
(มาตรา ๕๓ และตารางท่ี ๒๓) ไดมีการอนุญาตใหใชการเช่ือมตอวิดีทัศน (video links) ในกระบวนการ
พิจารณาทางศาล รวมท้ังในคดีอาญาไดดวย๓๒ 

แมวาเหตุผลตาง ๆ ขางตนอาจเปนเพียงขอสันนิษฐานที่ทําใหรัฐบาลอังกฤษไดมีการตรา
กฎหมายไวรัสโคโรนาข้ึนมาเพ่ิมเติม แตในทายที่สุดแลวประเด็นที่นาสนใจคือ พระราชบัญญัติไวรัส       
โคโรนาน้ัน ประกอบไปดวยเรื่องใดบางท่ีไดรับการบัญญัติในกฎหมายฉบับดังกลาว และประเทศไทย
ควรนําขอกฎหมายบางประการท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมาเปนตัวอยางในการปรับปรุง
พัฒนากฎหมายของประเทศไทยใหสามารถรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้นดวยหรือไม อยางไร  

   ๓๒ Civil Contingencies Act 2004. Retrieved April 17, 2020 from 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/pdfs/ukpga_20040036_en.pdf

๓๓ Andrew Blick and Clive Walker. (2020). Why did government not use the Civil Contingencies Act? 
Retrieved April 17, 2020 from https://www.lawgazette.co.uk/legal-updates/why-did-government-not-use-the-civil-
contingencies-act/5103742.article
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การเปรียบเทียบกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช�ในป�จจุบันท่ีเก่ียวกับการแก�ไขป�ญหา
สถานการณ�โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว�างประเทศไทย และสหราชอาณาจักร
       

๕๘

ดังนั้น ผูเขียนจึงขอนําสาระสําคัญบางประการท่ีนาสนใจของพระราชบัญญัติไวรัสโคโรนา
มาเปนตัวอยางในการศึกษาในเรื่องสําคัญ ๆ ดังนี้

เร่ืองท่ีนาสนใจท่ีไดรับการบัญญัติในกฎหมาย มาตราหรือเน้ือหาโดยสังเขปของกฎหมาย

๑.    อํานาจในการออกคําสั่งการหยุดการ    
       ทํางานชั่วคราวของทาเรือ

มาตรา ๕๐๓๔

๒.    อํานาจในการออกคําสั่งซึ่งเกี่ยวกับผูที่มี   
       โอกาสติดเช้ือ

มาตรา ๕๑๓๕ 

๓.    อํานาจในการออกคําสั่งเกี่ยวกับการ           
       จัดงาน การชุมนุม และสถานที่

มาตรา ๕๒ โดยตาราง ๒๒ ขอ ๕ กําหนดใหมี
อํานาจในการส่ังหามการจัดงานหรือการชุมนุม

๔.    อํานาจในการขอขอมูลที่เกี่ยวกับหวงโซ 
       อุปทานอาหาร (Food Supply Chains)   
       โดยหวงโซอุปทานอาหาร หมายถึง 
       ระบบเคล่ือนยายอาหารจากผูผลิตหรือ 
       เกษตรกร ไปยังลูกคาหรือผูบริโภค โดย 
       ระหวางทางม ีผูดําเนินการ ผูจัดจําหนาย 
       ผูขายปลีก และบุคคลที่เกี่ยวของมากมาย    
       ที่ทําใหอาหารไปยังมือผูบริโภค๓๖

ในกรณีที่มีการหยุดชะงัก หรือมีความเสี่ยงของ
การหยุดชะงักของหวงโซอุปทานอาหารไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน หรือกรณีที่เจาหนาที่มี
ความเห็นวาหวงโซอุปทานอาหารมีการหยุดชะงัก
หรือมีความเส่ียงของการหยุดชะงักทั้งหมดหรือ
บางสวน เจาหนาที่มีอํานาจในการขอขอมูลจาก
บุคคลที่อยูในหรือเกี่ยวของกับหวงโซอุปทาน
อาหารได (มาตรา ๒๕)๓๗ 

๕.    การสั่งปดสถานศึกษาและสถานท่ีเลี้ยงเด็ก   
       (Childcare) เปนการชั่วคราว

มาตรา ๓๗๓๘

๖.    การจายเงินคาจางในขณะลาปวยตาม
       กฎหมาย (Statutory Sick Pay)

คาจางขณะลาปวยตามกฎหมาย : ความรับผิดชอบ
ของนายจาง

   ๓๔ Coronavirus Act 2020. Retrieved April 17, 2020 from 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/section/50/enacted
   ๓๕ Coronavirus Act 2020. Retrieved April 17, 2020 from 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/section/51/enacted
   ๓๖ COVID-19 and the risk to food supply chains: How to respond?. Retrieved April 17, 2020 from 
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1268820/
   ๓๗ Coronavirus Act 2020. Retrieved April 17, 2020 from 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/section/25/enacted
   ๓๘ Coronavirus Act 2020. Retrieved April 17, 2020 from 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/section/37/enacted
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๕๙

เรื่องที่นาสนใจที่ไดรับการบัญญัติในกฎหมาย มาตราหรือเน้ือหาโดยสังเขปของกฎหมาย

๗. เงินบํานาญของเจาหนาที่ระบบดูแล
    สุขภาพแหงชาติ (National Healthcare 
    Service: NHS)

ใหเจาหนาที่บริการสุขภาพแหงชาติ (National 
Health Service: NHS) ทีเ่กษียณแลวมีสทิธิไดรับ
ประโยชนจากโครงการเงินบํานาญ เหมือนเดิม
ทุกประการ ในกรณีท่ีมีการกลับเขาไปทํางาน
เพื่อสนับสนุนในการปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (มาตรา ๔๕)๔๐ 

๘. การพิจารณาคดีมรณกรรม (Inquest) 
    โดยคณะลูกขุน

สําหรับวัตถุประสงคของมาตรา 7 (2)(c) ของ
พระราชบัญญัติเจาหนาท่ีชันสูตรศพและความ
ยุติธรรม ค.ศ. 2009 (ขอกําหนดเรื่องการจัดใหมี
การไตสวนรวมกับคณะลูกขุนหากเจาหนาที่
ชันสูตรศพอาวุโสมีเหตุผลที่สงสัยวาการเสียชีวิต

๓๙ Coronavirus Act 2020. Retrieved April 17, 2020 from
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/section/39/enacted
   ๔๐ Coronavirus Act 2020. Retrieved April 17, 2020 from 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/section/45/enacted 

(๑) พรบ. เงินสมทบและสวัสดิการสังคม 
ค.ศ. ๑๙๙๒ มีผลบังคับใชโดยใหถือเสมือนวา
ไดแทรกขอความหลังจากมาตรา 159A แลว 
ดวยขอความดังตอไปนี้
  “159B เงินทุนของนายจางในเรื่องของ
ความรับผิดชอบที่เก่ียวของกับคาจางในขณะ
ลาปวยตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับไวรัสโคโรนา
(๑) คณะกรรมาธิการเพื่อรายไดของสมเด็จ 
  พระนางเจาพระบรมราชินีนาถอาจมี
    ขอบังคับกําหนดใหมีการจายเงินคาจาง 
  ในขณะลาปวยตามกฎหมายโดยนายจาง 
  ในกรณีท่ีไมสามารถทํางานไดเนื่องจาก
  ไวรัสโคโรนา (มาตรา ๓๙)๓๙
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การเปรียบเทียบกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช�ในป�จจุบันท่ีเก่ียวกับการแก�ไขป�ญหา
สถานการณ�โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว�างประเทศไทย และสหราชอาณาจักร
       

๖๐

เร่ืองท่ีนาสนใจท่ีไดรับการบัญญัติในกฎหมาย มาตราหรือเน้ือหาโดยสังเขปของกฎหมาย

เกิดจากโรคท่ีจะตองมีการแจงเตือน), COVID-19
 ไมใชโรคที่จะตองมีการแจงเตือน
(หมายความวาการไตสวนโดยคณะลูกขุนไมเปน
การบังคับ หากการตายเก่ียวของกับ COVID-19)๔๑

(มาตรา ๓๐)๔๒

จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาพระราชบญัญตัไิวรสัโคโรนาไมเพยีงแตเปนการออกขอกําหนด

ในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเทาน้ัน หากแตพระราชบัญญัติดังกลาวยังเปนบอเกิดแหง
สิทธิแกประชาชน เชน สิทธิในการไดรับเงินในขณะลาปวยตามกฎหมายของลูกจาง ในกรณีที่
ไมสามารถทํางานไดเนื่องจากไวรัสโคโรนา อีกทั้งพระราชบัญญัติดังกลาวมีการขอขอมูลจาก
ประชาชนในเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับไวรัสโคโรนา เชน การขอขอมูลที่เกี่ยวกับหวงโซอุปทานอาหาร 
จึงเปนตัวอยางกฎหมายที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง ที่ทําใหการแกไขปญหาสถานการณโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ สามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันไมเปนการจํากัดสิทธิ
ของประชาชนที่เกินสมควร

แตทั้งนี้ไมวาการจะใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
มาแกไขปญหาเหมือนทีป่ระเทศไทยกําลงัทําอยูในปจจุบนัหรอืการออกกฎหมายใหมเปนการเฉพาะดังที่
สหราชอาณาจกัรกาํลงับงัคบัใชอยู กม็ทีัง้ดานทีด่แีละดานทีค่วรตองพงึระวงัและพจิารณาอยางละเอยีด
ถี่ถวนอยางที่กลาวมาแลวขางตน ซึ่งแนนอนวา ไมมีคําตอบไหนถูกตองที่สุด หากแตการศึกษา
ในเชงิเปรยีบเทยีบทาํใหเราสามารถนาํขอดีของแตละกลยุทธมาศึกษา เพือ่ท่ีจะทาํการพฒันากฎหมาย
ของประเทศใหดีและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นตอไป โดยเฉพาะในเร่ืองไวรัสโคโรนาท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ
และชีวิตรางกายของประชาชนทุกคน และมีผลกระทบตอความมั่นคงและสงบสุขของประเทศ

บทสรุป                                                                                                                            
จากท่ีไดกลาวมาขางตนเก่ียวกับการเปรียบเทียบกฎหมายท่ีมีผลบังคับใชในปจจุบันที่เกี่ยวกับ

การแกไขปญหาสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหวางกฎหมายของ
ประเทศไทยและสหราชอาณาจักร พบวา การใชกฎหมายของประเทศไทยในกรณีการใช
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ อาจมีความรวดเร็วในการแกไข

   ๔๑ What the Coronavirus Bill will do. Retrieved April 17, 2020 from 
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-bill-what-it-will-do/what-the-coronavirus-bill-
will-do#contents-of-the-bill
   ๔๒ Coronavirus Act 2020. Retrieved April 17, 2020 from 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/section/30/enacted
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๖๑

ปญหามากกวาการออกกฎหมายเปนการเฉพาะขึ้นมาใหมในรูปแบบพระราชบัญญัติดังเชน 
สหราชอาณาจักร เพราะการออกพระราชบัญญัติน้ันแมในกรณีเรงดวนจะตองใชระยะเวลาพอสมควร 
เนื่องจากรัฐสภาตองผานกระบวนการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญซ่ึงมีหลายข้ันตอน แตการใช
พระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ นัน้ กม็ขีอพงึระวงัในเรือ่งการใช
อาํนาจของรฐัในจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน ทีต่องเปนไปตามหลกัความไดสดัสวน และเทาทีม่ี
ความจําเปนเทานั้นดังที่กลาวไปแลวขางตน

ผูเขียนไดพิจารณาแลวเห็นวา การใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เฉพาะในชวงระยะเวลาหน่ึงน้ันทาํใหการแกไขปญหามีความรวดเร็ว แตไมควรใหใช

พระราชกําหนดดังกลาวตอไปโดยไมมีระยะเวลาสิ้นสุด หรือไมมีการทบทวนโดยรัฐสภา (ดังเชน
พระราชบัญญัติสถานการณฉุกเฉิน ค.ศ. ๒๐๐๔ ของสหราชอาณาจักรไดกําหนดใหการบังคับใชกฎ
ในสถานการณฉุกเฉินมีเพียง ๓๐ วัน แตสามารถขยายระยะเวลาไดโดยสภา) ซ่ึงหลังจากประกาศใช 
พระราชกําหนดดังกลาวไประยะเวลาหน่ึงเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะหนาเทาท่ีจําเปนแลว ผูเขียนเห็นวา
อาจมีการตรากฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการโรคไวรัสโคโรนา เปนตน มาบังคับใชเปนการเฉพาะ
ซึ่งในเบ้ืองตนใหอยู ในรูปแบบของพระราชกําหนดไวรัสโคโรนา โดยอาจมีการนําหลักการของ                  
สหราชอาณาจักรที่นาสนใจมาปรับใชใหเหมาะสม เชน  ในเรื่องของสิทธิการไดรับเงินคาจางในขณะ             
ลาปวยตามกฎหมายในกรณีที่ไมสามารถทํางานไดเนื่องจากไวรัสโคโรนา และหัวใจสําคัญในการราง
พระราชกําหนดดังกลาว คือ ยังจําเปนตองมีการคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเปนสําคัญอีกดวย 

โดยท่ีผูเขียนเห็นวา หากมีการตราและมีการใชพระราชกําหนดไวรัสโคโรนาควบคูไปกับ
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนรูปแบบการแกไขปญหารูปแบบหนึ่งที่น าสนใจ
เพราะพระราชบัญญตัโิรคติดตอฯ มเีน้ือหาท่ีถกูออกแบบมาเพ่ือจัดการกับปญหาโรคระบาดไดมปีระสิทธภิาพ
ในระดับหน่ึงอยูแลว แตเน่ืองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) นั้น มีความรุนแรงกวา
สถานการณโรคระบาดในครั้งที่ผาน ๆ มา จึงจําเปนตองมีกฎหมายเฉพาะเพ่ิมเติมขึ้นมา หากมีการใช
กฎหมายท้ังสองฉบับนี้ควบคูกันไปจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการแกไขปญหาท่ีสอดคลอง
กับสถานการณ และในขณะเดียวกันก็เปนการประกันวากฎหมายท่ีบังคับใชจะไมเปนการลิดรอนสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนจนมากเกินความจําเปนอีกดวย

สุดทายนี้ ความคิดเห็นนี้ยังมีสวนที่ตองทําการคิดวิเคราะหและพิจารณาตอไปวา หากม ี                    
พระราชกําหนดไวรัสโคโรนา เกดิข้ึนมาจริงแลวน้ัน พระราชกาํหนดดังกลาว ควรจะมขีอบเขตครอบคลุม
เรือ่งท่ีเกีย่วของเร่ืองใดบาง เพราะเร่ืองบางเร่ืองอาจมีระยะเวลาบังคบัใชทีแ่ตกตางกับพระราชกําหนด
ไวรสัโคโรนานี ้หรอืเปนเรือ่งทีส่มควรใหมกีารออกขอกาํหนดแยกตางหากโดยสภาพ กอ็าจจะมกีารออก
พระราชกําหนดนั้นเปนเรื่องเฉพาะตางหากได เชน เรื่องการอนุญาตใหใชการเช่ือมตอวิดีทัศนใน
กระบวนการพิจารณาทางศาล หรือการประชุมทางอิเล็กทรอนิกสของรัฐสภา ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจ 
และจะไดวิเคราะหและนําเสนอในโอกาสตอไป
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