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ข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับท่ี ๓๕)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิบในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป 
เป็นคราวที่ ๑๔ จนถึงวับที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ น้ัน

เพื่อเป็นการปรับปรุงและผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรคต่าง  ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น 
ให้สอดคล้องกับภาพรวมชองสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใบประเทศ 
ที่มีแนวโน้มดีขึ้บอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ใบภูมิภาคอื่น  ๆ ของโลก ด้วยที่ผ่านมา 
การปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและจำกัดขอบเขตพื้นที่การระบาดชองโรคได้ ดังเซ่น 
ใบหลายจ ังหว ัดพบผ ู้ต ิด เช ื้อ เฉพาะใบบางเขตพ ื้นท ี่เท ่าน ั้น  และผ ู้ป ่วยท ี่ม ีอาการของโรครุนแรง 
ได้ลดจำนวนลง ใบขณะที่ผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติมีจำนวนเพิ่มสูงชื้น ในส่วนของการดำเนินการ 
ตามแผนการฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนต่างมีส่วนร่วมในการประสาน จัดหาและนำเข้าวัคซีน 
ชนิดต่าง  ๆ เพื่อให้ฝ่ายสาธารณสุขได้จัดสรรและเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป็าหมาย ซึ่งห้วงเวลา 
ท ี่ผ ่านมาได ้เร ิ่มฉ ีดว ัคซ ีนให ้แก'กล ุ่มเยาวชน น ักเร ียน น ักศ ึกษาเพ ื่อให ้สามารถกล ับมาส ู่สภาพ 
การเร ียน การส อน ตามป กต ิได ้อย ่างป ลอดภ ัย น อกจากน ี้ ร ัฐบาลได ้เตร ียมจ ัดหายาต ้านไวร ัส  
ที่มีประสิทธิภาพซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาใช้เพื่อรักษาโรคนี้ได้ในไม่ช้า อย่างไรก็ดี การติดตามและ 
กำกับดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ยังคงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อควบคุมให้การดำเนินกิจการ 
และกิจกรรมของทั้งบุคคลและสถานที่ต่าง  ๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและ 
ฟ้องกันโรคที่ไต้ประกาศไว้แล้ว เซ่น มาตรการฟ้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล มาตรการปลอดภัย 
สำหรับองค์กร หรือมาตรการควบคุมโรคแนวใหม่เพื่อพินฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ก็เพื่อขับเคลื่อน 
ภาคเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการสร้างบรรยากาศ การเข้าใจสถานการณ์ และการรู้จักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ 
ให้ได้ เพื่อพินฟูความเป็นอยู่ให้ใกล้กับภาวะปกติและกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการ 
ด ้านสาธารณสุขเพ ื่อม ุ่งเฟ ้าหมายสู่การฟ ้องกันและควบคุมโรคแก,ประซาซบอย่างสมดุลและยั่งย ืน 
สอดคล้องกับแผนการเป ิดประเทศเพ ื่อร ับน ักท ่องเท ี่ยวท ี่นายกรัฐมนตรีไต้ประกาศเจตนารมณ์และ 
แนวทางไว้เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคำแบะนำของศูนย์บริหาร 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรบา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ดังต่อไปนี้
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ข้อ ๑ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ ให้ ศบค. มีคำสั่งปรับปรุง 
เขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ตามบัญชีรายซื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับ 
สถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นในปิจจุบัน โดยให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรพาการที่กำหนดไว้สำหรับ 
พื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง  ๆ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับข้อกำหนดนี้

สำหรับจังหวัดที่ได้ปรับระดับเขตพื้นที่สถานการณ์ขึ้นใหม่ตามคำสั่งที่ออกตามข้อกำหนดนี้ 
ให ้ผ ู้ว ่าราชการจ ังหว ัดและพน ักงาบเจ ้าหน ้าท ี่ท ี่เก ี่ยวข ้องเตร ียมการด ้านบ ุคลากร สถานที่ และ 
ประซาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเพื่อการดำเนิบการตามมาตรการ 
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติต่าง  ๆ เป็นการล่วงหน้า

ข้อ ๒ ห ้ามจัดก ิจกรรมท ี่ม ีความเส ี่ยงต ่อการแพร่โรค โดยกำหนดปรับปรุงเฉพาะเรื่อง 
จำบวบบุคคลที่เข้ารวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ดังนี้

(๑) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรมซี่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่ม ี 
จำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคบ

(๒) พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามการจัดกิจกรรมซี่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำบวบรวมกัน 
มากกว่าหนึ่งร้อยคน

(๓) พ ื้นที่ควบคุม ห ้ามการจ ัดก ิจกรรมช ี่งม ีการรวมกล ุ่มของบ ุคคลท ี่ม ีจำบวบรวมก ัน 
มากกว่าสองร้อยคน

(๔) พ ื้นที่เฝืาระวังสูง ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่ม ีจำนวนรวมกัน 
มากกว่าสามร้อยคน

(๔) พ ื้นท ี่เฝ ืาระว ัง ห ้ามการจ ัดก ิจกรรมซ ึ่งม ีการรวมกลุ่มของบ ุคคลท ี่ม ีจำนวนรวมกัน 
มากกว่าห้าร้อยคน

โดยให้ข้อห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ขั้นตอนการขออนุญาตจัดกิจกรรม 
การพิจารณาอนุญาต รวมทั้งกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มที่ได้รับยกเว้นที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 
ตามข้อ ๔ และข้อ ๔ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ยังคง 
บังคับใช้ต่อไป

ข้อ ๓ การปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา 
ถึง ๐๓ .๐๐ นาฬ ิกาของว ันรุ่งข ึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยให้ 
การกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และกรณีของบุคคลที่ได้รับยกเว้นที่ได้ประกาศ 
หรือได้อนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ยังคงใช้บังคับต่อไป
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ข้อ ๔ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้บรรดา 
สถานที่ ก ิจการ หรือก ิจกรรมในพื้นท ี่สถานการณ ์ท ี่กำหนดเป ็นพ ื้นท ี่ควบคุมส ูงส ุดและเข ้มงวด 
ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการแล้วตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า เปิดดำเนินการได้ต่อไป 
โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี 
กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการ และผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องปฏิน้ติตามเงื่อนไข 
เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการบีองกันโรคต่าง  ๆ ที่ทางราชการกำหนด รวมทั้ง 
มาตรการที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ

(๑) เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้สถานที่ กิจการ หรือ 
ก ิจกรรมท ี่ได ้ร ับอน ุญ าตให ้เป ิดดำเน ินการได ้แล ้วและม ีเง ื่อนไขเร ื่องกำหนดเวลาทำการไว ้ เช่น 
ร ้าน จำห น ่ายอาห ารและเคร ื่องด ื่ม  โรงภาพ ยนตร์ โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา 
สวนสาธารณะ สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติแต่ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา

(๒) ร ้านสะดวกซ ื้อ ตลาดสด หร ือตลาดน ัด ส าม ารถ เป ิด เพ ื่อ ก ารจำห น ่ายส ิน ค ้า  
ได ้ท ุกประเภทตามเวลาปกติจนถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา และหากมีการเป ิดให้บริการเครื่องเล ่น 
ให ้คณะกรรมการโรคต ิดต ่อกรุงเทพมหานครหรือคณ ะกรรมการโรคต ิดต ่อจ ังหว ัด แล้วแต่กรณ ี 
ประเมินและพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม สำหรับร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน 
ให้ปิดการให้บริการในช่วงระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๓.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

(๓) ศูนย์ดูแลผู้ส ูงอายุ สามารถเปิดให้บริการในลักษณะของการดูแลผู้ส ูงอายุแบบเข้าไป 
เย็นกลับได้ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
แล้วแต่กรณี พ ิจารณาอน ุญาตตามความเหมาะสม โดยกำหนดเงื่อนไขที่ผ ู้ร ับบริการและบุคลากร 
เจ้าหน้าที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด และให้ผู้ประกอบการสุ่มตรวจ 
บ ุคลากรเจ ้าหน ้าท ี่ท ุกส ัปดาห ์โดยการใช ้ช ุดตรวจและน ํ้ายาท ี่เก ี่ยวข ้องก ับการว ิน ิจฉ ัยการต ิดเช ื้อ  
ร ^ ร -(ะ 0 ^ 2  (เชื้อก่อโรค 0 0 ^ 0 -1 9 )  แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง เพื่อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรค 
โควิด - 19 หรือโดยวิธีการที่ทางราชการกำหนด

(๔) โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศ ูนย์ประชุม สถานที่จ ัดน ิทรรศการ หรือสถานที่ท ี่ม ี 
ลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงานพิธีตามประเพณีนิยม 
ได้จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด เช่น 
การจำกัดจำนวนผู้เข ้าร่วมงาน การให้ผู้เข ้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
การจัดให้มีช ่วงเวลาพักเพื่อการระบายอากาศของห้องประชุม การจัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด 
การเว้นระยะห่างไมให้แออัด รวมทั้งดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงาน 
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาซน) กำหนดอย่างเคร่งครัด
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(๕;) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล้ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะ 
คล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการเพ ื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงานพิธีตามประเพณีนิยม 
ไค้จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา และให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนดเช่นเดียวกับ 
กรณ ีตาม (๔) โดยยังคงให ้งดก ิจกรรมส ่งเสร ิมการขาย และปิดให้บริการในส่วนที่เป ็นร้านเกม 
ตู้เกม เครื่องเล่น สวนสนุก และสวบ'นก

ข้อ ๕ การขนส่งสาธารณะ การขบส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวด และการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้ผ่อนคลายมาตรการ 
จำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใข้บริการตามที่ใค้เคยประกาศไว้เดิมในข้อ ๗ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๒) 
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยผู้ประกอบการหรือผู้ร ับผิดขอบต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
ต้านสาธารณสุขตามที่ทางราชการกำหนดและสอดคล้องกับความเหมาะสมของยาบพาหนะและสภาพ 
การเดินทาง

ให้กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร จังหวัด หรือหน่วยงานที่รับผิดขอบตรวจสอบและ 
กำกับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทใบเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
รวมทั้งการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุกประ๓ทท่ัวราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการ 
ศ ูนย ์บริหารสถานการณ ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) กำหนด โดยจ ัดการให ้การขนส ่งสาธารณะ 
แก่ประซาซนมีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมแก่การให้บริการประซาซน

ข้อ ๖  การปฏิบัติงาบบอกสถานที่ทำการของหน่วยงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกซบยังคงให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบปฏิบัติงาน 
นอกสถานที่ทำการอย่างเต็มความสามารถที่หน่วยงาบและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติไค้ โดยการปฏิบัติงาน 
ดังกล่าวต้องไม่กระทบกับภารกิจเพื่อการให้บริการประซาซน

ข้อ ๗ การผ่อนคลายมาตรการเพื่อกิจการหรือการดำเนินกิจกรรมบางประ๓ ท
(๑) ร้านเกม ตู้เกม หรือเครื่องเล่น ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล้ 

หรือสถานประกอบกิจการอื่บที่ม ีล ักษณะคล้ายกัน ที่ม ิไต้อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
ให้สามารถเปิดดำเนินการไดในลักษณะของเกมหรือเครื่องเล่นเฉพาะที่มีผู้เล่นเป็นผู้ใข้เครื่องเล่นเดี่ยวหรือ 
การเล่นเป็นคู่เท่านั้น โดยให้ผู้เล่นสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา แต่สวนสนุกและสวนบ้ํา 
ยังคงให้ปิดดำเนินการ

(๒) การปรับเงื่อนโขกำหนดเวลาการให้บริการของสวบสาธารณะ สนามกีฬา ยิม พิตเนส 
หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายทุกประ๓ ท ท่ีตั้งอยู่ใบเขตพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด ให้สามารถเปิดดำเนินการไต้ 
ตามเวลาปกติแต่ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา

ข้อ ๘ การเตรียมความพร้อมเพื่อการผ่อนคลายมาตรการสำหรับกิจการบางประเภท 
ในอนาคต สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ 
คาราโอเกะ ยังคงให้ปิดดำเนินการทั่วราชอาณาจักรใบช่วงเวลาบี้
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ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานประกอบการควรเตรียมความพร้อมในการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อม การจัดการสถานท ี่และบ ุคลากรเพ ื่อลดความเส ี่ยงต ่อการแพร่หร ือต ิดโรค เซ่น 
การจ ัดสถานท ี่ให ้อากาศสามารถหม ุนเว ียนถ ่ายเทได ้ด ีหร ือม ีระบบฟอกอากาศ การให้พนักงาบ 
ผู้ให้บริการใต้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการ คำแบะนำ 
และแนวปฏิบัติของทางราชการ

ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกับดำเนิบการเพื่อเตรียมพร้อมใบการกำกับดูแลให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการต่าง  ๆ
ท ี่ได ้กำหนดไว้ เพ ื่อการผ ่อนคลายให ้สามารถเป ีดดำเน ินการได ้ในอนาคตตามความพ ร ้อมและ 
ความเหมาะสม รวมทั้งเปีนไปตามแผนและกรอบเวลาที,รัฐบาลกำหนด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วับที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เปีนด้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี


