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ข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๓๕)
ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิบในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อ มาได้ข ยายระยะเวลาการบัง คับ ใช้ป ระกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ดังกล่าวออกไป
เป็นคราวที่ ๑๔ จนถึงวับที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
เพื่อเป็นการปรับปรุงและผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรคต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น
ให้ส อดคล้องกับ ภาพรวมชองสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ใบประเทศ
ที่มีแนวโน้มดีขึ้บ อย่างต่อ เนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับ สถานการณ์ใบภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก ด้วยที่ผ่านมา
การปฏิบ ัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและจำกัดขอบเขตพื้นที่การระบาดชองโรคได้ ดังเซ่น
ใบหลายจัง หวัด พบผู้ต ิด เชื้อ เฉพาะใบบางเขตพื้น ที่เท่า นั้น และผู้ป ่ว ยที่ม ีอ าการของโรครุน แรง
ได้ลดจำนวนลง ใบขณะที่ผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติมีจำนวนเพิ่มสูงชื้น ในส่วนของการดำเนินการ
ตามแผนการฉีด วัค ซีน เจ้าหน้าที่ท ุก ภาคส่วนต่างมีส ่วนร่วมในการประสาน จัด หาและนำเข้าวัค ซีน
ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายสาธารณสุขได้จัดสรรและเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป็าหมาย ซึ่งห้วงเวลา
ที่ผ ่า นมาได้เริ่ม ฉีด วัค ซีน ให้แ ก'กลุ่ม เยาวชน นัก เรีย น นัก ศึก ษาเพื่อ ให้ส ามารถกลับ มาสู่ส ภาพ
การเรีย นการสอนตามปกติไ ด้อ ย่า งปลอดภัย นอกจากนี้ รัฐ บาลได้เ ตรีย มจัด หายาต้า นไวรัส
ที่มีประสิทธิภาพซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาใช้เพื่อรักษาโรคนี้ได้ในไม่ช้า อย่างไรก็ดี การติด ตามและ
กำกับ ดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ยังคงมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อควบคุมให้การดำเนินกิจการ
และกิจกรรมของทั้งบุคคลและสถานที่ต่าง ๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและ
ฟ้องกันโรคที่ไต้ประกาศไว้แล้ว เซ่น มาตรการฟ้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล มาตรการปลอดภัย
สำหรับองค์กร หรือมาตรการควบคุมโรคแนวใหม่เพื่อพินฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ก็เพื่อขับเคลื่อน
ภาคเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการสร้างบรรยากาศ การเข้าใจสถานการณ์ และการรู้จักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
ให้ได้ เพื่อพินฟูความเป็นอยู่ให้ใกล้กับภาวะปกติและกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการ
ด้า นสาธารณสุข เพื่อ มุ่ง เฟ้า หมายสู่ก ารฟ้อ งกัน และควบคุม โรคแก,ประซาซบอย่า งสมดุล และยั่ง ยืน
สอดคล้อ งกับ แผนการเปิด ประเทศเพื่อ รับ นัก ท่อ งเที่ย วที่น ายกรัฐ มนตรีไ ต้ป ระกาศเจตนารมณ์แ ละ
แนวทางไว้เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นายกรัฐ มนตรีจึงออกข้อ กำหนดและข้อ ปฏิบ ัต ิแ ก่ส ่ว นราชการทั้งหลายตามคำแบะนำของศูน ย์บ ริห าร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรบา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ดังต่อไปนี้
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ข้อ ๑ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ ให้ ศบค. มีคำสั่งปรับปรุง
เขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ตามบัญชีรายซื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นในปิจจุบัน โดยให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรพาการที่กำหนดไว้สำหรับ
พื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับข้อกำหนดนี้
สำหรับ จังหวัด ที่ไ ด้ป รับ ระดับ เขตพื้น ที่ส ถานการณ์ข ึ้น ใหม่ต ามคำสั่งที่อ อกตามข้อ กำหนดนี้
ให้ผ ู้ว ่า ราชการจัง หวัด และพนัก งาบเจ้า หน้า ที่ท ี่เ กี่ย วข้อ งเตรีย มการด้า นบุค ลากร สถานที่ และ
ประซาสัม พัน ธ์เพื่อ แจ้งเตือ นให้ป ระชาชนและเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อ มเพื่อ การดำเนิบ การตามมาตรการ
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า
ข้อ ๒ ห้า มจัด กิจ กรรมที่ม ีค วามเสี่ย งต่อ การแพร่โ รค โดยกำหนดปรับ ปรุงเฉพาะเรื่อ ง
จำบวบบุคคลที่เข้ารวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ดังนี้
(๑) พื้น ที่ค วบคุม สูง สุด และเข้ม งวด ห้ามการจัด กิจ กรรมซี่ง มีก ารรวมกลุ่ม ของบุค คลที่ม ี
จำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคบ
(๒) พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามการจัด กิจกรรมซี่งมีก ารรวมกลุ่ม ของบุค คลที่ม ีจำบวบรวมกัน
มากกว่าหนึ่งร้อยคน
(๓) พื้น ที่ค วบคุม ห้า มการจัด กิจ กรรมชี่ง มีก ารรวมกลุ่ม ของบุค คลที่ม ีจ ำบวบรวมกัน
มากกว่าสองร้อยคน
(๔) พื้น ที่เฝืาระวัง สูง ห้า มการจัด กิจ กรรมซึ่ง มีก ารรวมกลุ่ม ของบุค คลที่ม ีจ ำนวนรวมกัน
มากกว่าสามร้อยคน
(๔) พื้น ที่เฝืา ระวัง ห้า มการจัด กิจ กรรมซึ่ง มีก ารรวมกลุ่ม ของบุค คลที่ม ีจ ำนวนรวมกัน
มากกว่าห้าร้อยคน
โดยให้ข้อห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ขั้นตอนการขออนุญาตจัดกิจกรรม
การพิจารณาอนุญาต รวมทั้งกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มที่ได้รับยกเว้นที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
ตามข้อ ๔ และข้อ ๔ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ยังคง
บังคับใช้ต่อไป
ข้อ ๓ การปรับ เวลาการห้า มออกนอกเคหสถานสำหรับ พื้น ที่ค วบคุม สูง สุด และเข้ม งวด
ห้ามบุคคลใดในเขตพื้น ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิก า
ถึง ๐๓.๐๐ นาฬิก าของวัน รุ่ง ขึ้น ต่อ เนื่อ งไปจนถึงวัน ที่ ๓๑ ตุล าคม พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยให้
การกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และกรณีของบุคคลที่ได้รับยกเว้นที่ได้ประกาศ
หรือได้อนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ยังคงใช้บังคับต่อไป
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ข้อ ๔ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้บรรดา
สถานที่ กิจ การ หรือ กิจ กรรมในพื้น ที่ส ถานการณ์ท ี่ก ำหนดเป็น พื้น ที่ค วบคุม สูง สุด และเข้ม งวด
ที่ได้รับ อนุญ าตให้เปิดดำเนินการแล้วตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า เปิดดำเนินการได้ต่อไป
โดยให้ค ณะกรรมการโรคติด ต่อ กรุงเทพมหานครหรือ คณะกรรมการโรคติด ต่อ จัง หวัด แล้วแต่ก รณี
กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการ และผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องปฏิน้ติตามเงื่อนไข
เงื่อ นเวลา การจัด ระบบ ระเบีย บ และมาตรการบีองกัน โรคต่าง ๆ ที่ท างราชการกำหนด รวมทั้ง
มาตรการที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ
(๑) เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้สถานที่ กิจการ หรือ
กิจ กรรมที่ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้เปิด ดำเนิน การได้แ ล้ว และมีเงื่อ นไขเรื่อ งกำหนดเวลาทำการไว้ เช่น
ร้า นจำหน่า ยอาหารและเครื่อ งดื่ม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ห้า งสรรพสิน ค้า สนามกีฬ า
สวนสาธารณะ สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติแต่ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา
(๒) ร้า นสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือ ตลาดนัด สามารถเปิด เพ ื่อ การจำห น ่า ยสิน ค้า
ได้ท ุก ประเภทตามเวลาปกติจ นถึง เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิก า และหากมีก ารเปิด ให้บ ริก ารเครื่อ งเล่น
ให้ค ณะกรรมการโรคติด ต่อ กรุง เทพมหานครหรือ คณะกรรมการโรคติด ต่อ จัง หวัด แล้ว แต่ก รณี
ประเมินและพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม สำหรับร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน
ให้ปิดการให้บริการในช่วงระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๓.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น
(๓) ศูน ย์ด ูแ ลผู้ส ูงอายุ สามารถเปิด ให้บ ริก ารในลัก ษณะของการดูแ ลผู้ส ูง อายุแ บบเข้าไป
เย็น กลับ ได้ โดยให้ค ณะกรรมการโรคติด ต่อ กรุง เทพมหานครหรือ คณะกรรมการโรคติด ต่อ จัง หวัด
แล้ว แต่ก รณี พิจ ารณาอนุญ าตตามความเหมาะสม โดยกำหนดเงื่อ นไขที่ผ ู้ร ับ บริก ารและบุค ลากร
เจ้าหน้าที่ต้องได้รับ การฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ท ี่ท างราชการกำหนด และให้ผู้ประกอบการสุ่มตรวจ
บุค ลากรเจ้า หน้า ที่ท ุก สัป ดาห์โ ดยการใช้ช ุด ตรวจและนํ้า ยาที่เกี่ย วข้อ งกับ การวิน ิจ ฉัย การติด เชื้อ
ร^ร-(ะ0 ^ 2 (เชื้อก่อโรค 0 0 ^ 0 -1 9 ) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง เพื่อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรค
โควิด - 19 หรือโดยวิธีการที่ทางราชการกำหนด
(๔) โรงแรม ศูน ย์แ สดงสิน ค้า ศูน ย์ป ระชุม สถานที่จ ัด นิท รรศการ หรือ สถานที่ท ี่ม ี
ลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงานพิธีตามประเพณีนิยม
ได้จ นถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิก า โดยให้ป ฏิบ ัต ิต ามมาตรการปลอดภัย สำหรับ องค์ก รที่ก ำหนด เช่น
การจำกัด จำนวนผู้เข้า ร่ว มงาน การให้ผ ู้เข้าร่ว มงานสวมหน้า กากอนามัย หรือ หน้า กากผ้า ตลอดเวลา
การจัด ให้ม ีช ่ว งเวลาพัก เพื่อ การระบายอากาศของห้อ งประชุม การจัด เตรีย มอาหารแบบแยกเป็น ชุด
การเว้นระยะห่างไมให้แออัด รวมทั้งดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาซน) กำหนดอย่างเคร่งครัด

เล่ม ๑๓๘ ตอบพิเศษ ๒๕;๑ ง

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕: ตุลาคม ๒๔๖๔

(๕;) ห้างสรรพสินค้า ศูน ย์ก ารค้า คอมมูนิตี้มอลล้ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะ
คล้ายกัน สามารถเปิด ให้บ ริก ารเพื่อ การจัด ประชุม สัมมนา หรือ การจัด งานพิธ ีต ามประเพณีน ิย ม
ไค้จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา และให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนดเช่นเดียวกับ
กรณีต าม (๔) โดยยัง คงให้ง ดกิจ กรรมส่ง เสริม การขาย และปิด ให้บ ริก ารในส่ว นที่เป็น ร้า นเกม
ตู้เกม เครื่องเล่น สวนสนุก และสวบ'นก
ข้อ ๕ การขนส่งสาธารณะ การขบส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด และการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้ผ่อนคลายมาตรการ
จำกัด จำนวนผู้โดยสารที่ใข้บ ริการตามที่ใค้เคยประกาศไว้เดิมในข้อ ๗ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๒)
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยผู้ป ระกอบการหรือ ผู้ร ับ ผิด ขอบต้อ งปฏิบ ัต ิต ามมาตรการ
ต้านสาธารณสุข ตามที่ท างราชการกำหนดและสอดคล้อ งกับ ความเหมาะสมของยาบพาหนะและสภาพ
การเดินทาง
ให้กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร จังหวัด หรือหน่วยงานที่รับผิดขอบตรวจสอบและ
กำกับ ดูแ ลการให้บ ริก ารขนส่ง ผู้โ ดยสารสาธารณะทุก ประเภทใบเขตพื้น ที่ค วบคุม สูงสุด และเข้ม งวด
รวมทั้งการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุกประ๓ททั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ศูน ย์บ ริห ารสถานการณ์โ ควิด - 19 (ศปก.ศบค.) กำหนด โดยจัด การให้ก ารขนส่ง สาธารณะ
แก่ประซาซนมีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมแก่การให้บริการประซาซน

ข้อ ๖ การปฏิบัติงาบบอกสถานที่ทำการของหน่วยงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกซบยังคงให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ท ำการอย่า งเต็ม ความสามารถที่ห น่ว ยงาบและเจ้า หน้าที่จ ะปฏิบ ัต ิไ ค้ โดยการปฏิบ ัต ิงาน
ดังกล่าวต้องไม่กระทบกับภารกิจเพื่อการให้บริการประซาซน

ข้อ ๗ การผ่อนคลายมาตรการเพื่อกิจการหรือการดำเนินกิจกรรมบางประ๓ท
(๑) ร้านเกม ตู้เกม หรือเครื่องเล่น ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล้
หรือ สถานประกอบกิจ การอื่บ ที่ม ีล ัก ษณะคล้า ยกัน ที่ม ิไ ต้อ ยู่ในเขตพื้น ที่ค วบคุม สูง สุด และเข้ม งวด
ให้สามารถเปิดดำเนินการไดในลักษณะของเกมหรือเครื่องเล่นเฉพาะที่มีผู้เล่นเป็นผู้ใข้เครื่องเล่นเดี่ยวหรือ
การเล่นเป็นคู่เท่านั้น โดยให้ผู้เล่นสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา แต่สวนสนุกและสวนบํ้า
ยังคงให้ปิดดำเนินการ
(๒) การปรับเงื่อนโขกำหนดเวลาการให้บริการของสวบสาธารณะ สนามกีฬา ยิม พิตเนส
หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายทุกประ๓ท ที่ตั้งอยู่ใบเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สามารถเปิดดำเนินการไต้
ตามเวลาปกติแต่ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา

ข้อ ๘ การเตรีย มความพร้อ มเพื่อ การผ่อ นคลายมาตรการสำหรับ กิจการบางประเภท
ในอนาคต สถานบริการ สถานประกอบการที่ม ีล ัก ษณะคล้ายสถานบริก าร สถานบันเทิง ผับ บาร์
คาราโอเกะ ยังคงให้ปิดดำเนินการทั่วราชอาณาจักรใบช่วงเวลาบี้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง
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๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานประกอบการควรเตรียมความพร้อมในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อ ม การจัด การสถานที่แ ละบุค ลากรเพื่อ ลดความเสี่ย งต่อ การแพร่ห รือ ติด โรค เซ่น
การจัด สถานที่ใ ห้อ ากาศสามารถหมุน เวีย นถ่า ยเทได้ด ีห รือ มีร ะบบฟอกอากาศ การให้พ นัก งาบ
ผู้ให้บริการใต้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการ คำแบะนำ
และแนวปฏิบัติของทางราชการ
ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับดำเนิบการเพื่อเตรียมพร้อมใบการกำกับดูแลให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ไ ด้ก ำหนดไว้ เพื่อ การผ่อ นคลายให้ส ามารถเปีด ดำเนิน การได้ใ นอนาคตตามความพร้อ มและ
ความเหมาะสม รวมทั้งเปีนไปตามแผนและกรอบเวลาที,รัฐบาลกำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วับที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เปีนด้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

