
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๔6)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ  นั้น 

โดยที่สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ปัจจุบันได้คลี่คลำย 
และมีแนวโน้มในทำงที่ดีขึ้น  จำกกำรด ำเนินมำตรกำรทำงสำธำรณสุขอย่ำงเข้มข้นและต่อเนื่องส่งผลให้
จ ำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำกโรคดังกล่ำวลดลงเป็นล ำดับ  จนสำมำรถผ่อนปรนบรรดำมำตรกำรและ
ข้อจ ำกัดต่ำง ๆ  ให้ประชำชนและผู้ประกอบกำรสำมำรถด ำรงชีวิตและด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและ
สังคมได้ใกล้เคียงกับปกติ  รวมไปถึงกำรผ่อนคลำยข้อจ ำกัดเรื่องกำรเดินทำงโดยเฉพำะกำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศจำกเดิมที่เคยก ำหนดเป็นมำตรกำรสกัดกั้นเชื้อโรคอย่ำงเร่งด่วน  โดยปรับให้สอดคล้อง
กับนโยบำยเปิดประเทศของรัฐบำลเพ่ือรับผู้เดินทำงจำกทั่วโลก  กำรด ำเนินกำรตำมแผนและมำตรกำร
จัดกำรด้ำนสำธำรณสุขทั้งหลำยนี้เพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ระยะ  Post-Pandemic  ที่จะ
ประกำศให้เป็นโรคติดต่อทั่วไป  ในกำรนี้  รัฐบำลโดยข้อเสนอของฝ่ำยสำธำรณสุขจึงเห็นสมควรพิจำรณำ
ปรับลดระดับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ทั่วรำชอำณำจักร   ผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรค 
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและกำรขับเคลื่อนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจควบคู่กับกำรคงด ำเนิน  
มำตรกำรที่จ ำเป็นส ำหรับป้องกันและควบคุมโรค  รวมทั้งเพ่ิมมำตรกำรเฝ้ำระวังโรคต่อไปอีก 
ช่วงระยะเวลำหนึ่งเพ่ือควบคุมกำรระบำดของโรคให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำยตำมค ำแนะน ำของศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  (ศบค.)  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์และยกเลิกการก าหนดพ้ืนที่น าร่อง 
ด้านการท่องเที่ยว  ให้  ศบค.  มีค ำสั่งปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์  เพื่อให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรระบำดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเป็นไปตำมแผนกำรเปิดประเทศเ พ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของรัฐบำล  โดยให้น ำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์
ระดับต่ำง ๆ  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  และข้อปฏิบัติที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ให้ยกเลิกกำรก ำหนดพ้ืนที่น ำรอ่งดำ้นกำรท่องเที่ยวตำมค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๑๐/๒๕๖๕  เรื่อง  พ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนด 
เป็นพ้ืนที่เฝ้ำระวังสูงและพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๓๐  พฤษภำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๕  และข้อก ำหนดที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำนี้ 

ข้อ ๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค  ให้บรรดำมำตรกำรควบคมุ 
แบบบูรณำกำร  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  และข้อปฏิบัติส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  รวมทั้ง
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓๗)  ลงวันที่  ๓๐  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
ข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔๔)  ลงวันที่  ๒๙  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เฉพำะกำรปรับปรุงมำตรกำรควบคุม
แบบบูรณำกำรและกำรปรับปรุงกำรก ำหนดผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  และข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔๕)   
ลงวันที่  ๓๐  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เฉพำะมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรคส ำหรับสถำนบริกำร 
หรือสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่โรคทั่วรำชอำณำจักร  รวมถึงบรรดำมำตรกำร  หลักเกณฑ์  หรือแนวปฏิบัติ
ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบก ำหนดขึ้นภำยใต้ข้อก ำหนดดังกล่ำว  ยังคงมีผลใช้บังคับ
เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้ 

ข้อ ๓ การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร   
เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถด ำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภำวะปกติยิ่งขึ้น   จึงสมควรผ่อนคลำยข้อจ ำกัด 
ในเรื่องกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ  โดยยกเลิกควำมในข้อ  ๑  แห่งข้อก ำหนดออกตำม 
ควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๔)   
ลงวันที่  ๑๙  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

กำรสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำให้เป็นกำรปฏิบัติโดยควำมสมัครใจ   โดยขอให้
ประชำชนพิจำรณำประโยชน์ตำมข้อมูลที่ฝ่ำยสำธำรณสุขรำยงำนว่ำ   กำรสวมหน้ำกำกอย่ำงถูกวิธี 
เป็นประโยชน์ด้ำนสุขอนำมัยในกำรป้องกันกำรแพร่เชื้อและกำรรับเชื้อ  ทั้งเชื้อโรคโควิดและโรคติดเชื้อ
ทำงระบบทำงเดินหำยใจอื่น ๆ  รวมทั้งยังสำมำรถลดควำมเสี่ยงอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อสุขภำพ  
กระทรวงสำธำรณสุข  (กรมอนำมัย)  จึงมีข้อแนะน ำให้ประชำชนทั่วไปสวมหน้ำกำกอนำมัยเมื่ออยู่ร่วมกับ 
บุคคลอื่นในสถำนที่หรือในพ้ืนที่แออัด  มีกำรรวมกลุ่มคนจ ำนวนมำก  ไม่สำมำรถเว้นระยะห่ำงได้    
หรืออำกำศระบำยถ่ำยเทไม่ดีเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ   

กรณีเป็นผู้เข้ำข่ำยเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด - 19  จะมีอำกำรรุนแรงหรือควำมเสี่ยงสูงต่อกำร
เสียชีวิต  (กลุ่ม  ๖๐๘)  หรือผู้ที่มีโรคประจ ำตัวเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจควรสวมหน้ำกำกอนำมัย
อย่ำงถูกวิธีตลอดเวลำเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรรับเชื้อ  และกรณีเป็นผู้ติดเชื้อ
โควิด - 19  หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำกเชื้อโควิด - 19  จ ำเป็นต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยอย่ำงถูกวิธี 
ตลอดเวลำเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพ่ือลดควำมเสี่ยงและป้องกันกำรแพร่โรค 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ให้กระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เร่งชี้แจง  ประชำสัมพันธ์  สร้ำงกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจให้ประชำชนทุกภำคส่วนทรำบถึงแนวกำรปฏิบัติตนเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัย  สอดคล้องกับ
มำตรกำรสังคม  ชุมชน  และองค์กร  เปลี่ยนผ่ำนสู่ระยะ  Post-Pandemic  เฝ้ำระวังและก ำกับติดตำม
สถำนกำรณ์  รวมทั้งจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเตรียมพร้อมรองรับสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้น 

ข้อ ๔ การผ่อนคลายมาตรการส าหรับการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของแรงงานต่างด้าว 
ทั่วราชอาณาจักร  เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับสภำวะปกติมำกยิ่งขึ้น   
ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร   
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดโดยคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจำรณำผ่อนคลำยมำตรกำร 
เกี่ยวกับกำรเดินทำงและเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำว  ตำมควำมในข้อ  ๘  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๔)  
ลงวันที่  ๑๙  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยให้กำรเดินทำงและเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำวเพื่อกำรท ำงำน 
ข้ำมเขตจังหวัดและกำรเดินทำงและเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำวเพื่อกำรท ำงำนภำยในเขตจังหวัดสำมำรถ 
ด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย  กฎ  หรือระเบียบที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรด ำเนินกำรได้ตำมปกติ 

ข้อ ๕ แนวปฏิบัติส าหรับการถ่ายท ารายการโทรทัศน์  ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  ให้ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์  และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  (ส ำนักงำน  
กสทช.)  ปรับปรุงแนวปฏิบัติกำรถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์   ภำพยนตร์และวีดิทัศน์  เพ่ือรองรับกับ 
มำตรกำรผ่อนคลำยต่ำง ๆ  ที่ได้ประกำศไว้  โดยให้ด ำเนินกำรสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่   ศบค.   
ได้พิจำรณำเห็นชอบแล้ว   

ข้อ ๖ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่เฝ้าระวัง  ให้พ้ืนที่ที่ประกำศ
เป็นพ้ืนที่เฝ้ำระวัง  ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรเพ่ือกำรเปิดสถำนที่   กิจกำร  หรือ
กิจกรรมในพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ จ ำแนกเป็นเขตพ้ืนที่ เฝ้ ำระวั ง   ตำมที่ ได้ก ำหนดไว้ ในข้อ   ๓   
แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔๔)  ลงวันที่  ๒๙  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และข้อ  ๓  แห่งข้อก ำหนด   
(ฉบับที่  ๔๕)  ลงวันที่  ๓๐  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  โดยให้ปรับมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร  
ดังนี้   

(๑) ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  สำมำรถเปิดให้บริกำรจ ำหน่ำยและกำรบริโภคสุรำหรือ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้ำนได้  โดยต้องด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย  กฎ  หรือระเบียบที่ก ำหนด 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรด ำเนินกำรไว้  และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค  เงื่อนไขกำรจัดระเบียบ   
และระบบต่ำง ๆ  และค ำแนะน ำของทำงรำชกำร 

(๒) สถำนบริกำร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร  สถำนบันเทิง  ผับ  บำร์  
คำรำโอเกะหรือสถำนที่อื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน  สำมำรถเปิดให้บริกำรได้  โดยต้องด ำเนินกำรภำยใต้
กฎหมำย  กฎ  หรือระเบียบที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรด ำเนินกำรไว้   และต้องปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันโรค  เงื่อนไขกำรจัดระเบียบ  และระบบต่ำง ๆ  และค ำแนะน ำของทำงรำชกำร   

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๗ มาตรการเฝ้าระวังเพ่ือการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในพ้ืนที่เฝ้าระวัง  
กำรจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจ ำนวนมำกให้สำมำรถท ำได้ตำมควำมเหมำะสมโดยให้ปฏิบัติตำม
มำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด   ทั้งนี้  กรณีกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำร 
รวมกลุ่มของบุคคลจ ำนวนรวมกันมำกกว่ำสองพันคนให้ผู้รับผิดชอบแจ้งกำรจัดกิจกรรมต่อคณะกรรมกำร
โรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร  หรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพ่ือเป็นมำตรกำรเฝ้ำระวัง 
และก ำกับติดตำมมิให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรระบำดแบบเป็นกลุ่มก้อน  (Cluster)   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  23  มถิุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๕


