
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ 20)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องจนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

โดยที่จ ำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรำยใหม่ซึ่งเป็นกำรติดเชื้อในประเทศได้เพ่ิมจ ำนวนขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง  และกำรระบำดระลอกใหม่นี้ได้กระจำยออกไปในหลำยพ้ืนที่ค่อนข้ำงรวดเร็ว  รัฐบำลโดย
ข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข   กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19  จึงมี 
ควำมจ ำเป็นต้องเพ่ิมเติมกำรบังคับใช้มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่จ ำเป็นอย่ำงเร่งด่วน   รวมทั้ง 
ปรับระดับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ในจังหวัดที่ได้ตรวจพบกำรระบำดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและพ้ืนที่ควบคุม    
เพ่ือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถด ำเนินกำรสกัดกั้นและระงับยับยั้งสถำนกำรณ์ฉุกเฉินนี้ได้อย่ำงทันท่วงที   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การห้ามการด าเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค   
(๑) ห้ำมกำรใช้อำคำรหรือสถำนที่ของโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภทเพ่ือกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน  กำรสอบ  กำรฝึกอบรม  หรือกำรท ำกิจกรรมใด ๆ  ที่มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
เป็นจ ำนวนมำกท ำให้เสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  เว้นแต่กำรใช้เป็นที่เอกเทศตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   
หรือกำรใช้เป็นสถำนที่เพ่ือให้ควำมช่วยเหลืออุปกำระ  หรือกำรใช้สถำนที่ตำมข้อยกเว้นที่ก ำหนดไว้ในข้อ  ๑   
ของข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑๖)  ลงวันที่  ๓  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

(๒) ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกันมำกกว่ำห้ำสิบคน   
เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   หรือเป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่    
หรือเป็นกิจกรรมในพ้ืนที่ที่ก ำหนดให้เป็นสถำนที่กักกันโรค  โดยให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรค 
ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด   โดยค ำแนะน ำ 
ของคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด   แล้วแต่กรณี   
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่จัดกิจกรรม
และสถำนกำรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ   

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๘๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๒ การปิดสถานบริการหรือสถานที่ เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร   
ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด   โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 
โรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยโรคติดต่อพิจำรณำสั่งปิดสถำนบริกำร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร   
สถำนบันเทิง  ผับ  บำร์  คำรำโอเกะ  สถำนประกอบกิจกำรอำบน้ ำ  สถำนประกอบกิจกำรอำบอบนวด   
หรือสถำนที่อื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน  โดยให้สั่งปิดสถำนที่ดังกล่ำวไว้เป็นกำรชั่วครำวอย่ำงน้อยสิบสี่วัน   

กรณีที่ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อได้มีค ำสั่งปิดสถำนที่ดังกล่ำวไว้เป็นกำรชั่วครำว 
อย่ำงน้อยสิบสี่วันแล้วตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑๙)  ลงวันที่  ๙  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้ค ำสั่งดังกล่ำว 
คงมีผลใช้บังคับต่อไป  โดยให้ประเมินสถำนกำรณ์และด ำเนินกำรตำมมำตรกำรหรือแนวปฏิบัติ 
ที่นำยกรัฐมนตรีก ำหนด   

ข้อ ๓ การก าหนดพ้ืนที่สถานการณ์  ก ำหนดเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์เพ่ือกำรบังคับใช้ 
มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่  ดังนี้ 

(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  ให้ พ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดชลบุรี    
จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดตำก  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนครรำชสีมำ  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธำนี   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระยอง  จังหวัดสงขลำ  จังหวัดสมุทรปรำกำร   
จังหวัดสมุทรสำคร  จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดสุพรรณบุรี  และจังหวัดอุดรธำนี  รวม  ๑๘  จังหวัด   
เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด   

(๒) พ้ืนที่ควบคุม  ให้ พ้ืนที่จังหวัดอื่นนอกจำกที่ก ำหนดใน  (๑)  รวม  ๕๙  จังหวัด   
เป็นพ้ืนที่ควบคุม   

ข้อ ๔ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจ าแนกตามพ้ืนที่สถานการณ์   ก ำหนด 
มำตรกำรควบคุมที่จ ำเป็นอย่ำงเร่งด่วน  ส ำหรับสถำนที่  กิจกำร  หรือกิจกรรม  เพ่ือให้สำมำรถ 
เปิดด ำเนินกำรได้ภำยใต้เงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  กำรจัดระบบและระเบียบ  รวมทั้งมำตรกำรป้องกันโรค 
ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อยสิบสี่วัน 

(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
ก. กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ให้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มในร้ำนได้ไม่เกินเวลำ  

๒๑.๐๐  นำฬิกำ  และให้จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ  ในลักษณะ 
ของกำรน ำไปบริโภคที่อื่น 

ข. กำรจ ำหน่ำยสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ส ำหรับร้ำนอำหำรหรือสถำนที่จ ำหน่ำยสุรำ   
ห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน 

ค. ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะ 
คล้ำยกัน  ให้เปิดด ำเนินกำรได้ตำมเวลำปกติของสถำนที่นั้น ๆ  จนถึงเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ  โดยให้ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๘๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๔



จ ำกัดจ ำนวนผู้ใช้บริกำรและงดเว้นกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย  ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม  เครื่องเล่น   
ร้ำนเกม  และสวนสนุก  ที่งดกำรให้บริกำร 

ง. ร้ำนสะดวกซื้อ  ซูเปอร์มำร์เกต  ตลำดนัดกลำงคืน  ตลำดโต้รุ่ง  ถนนคนเดิน  ให้เปิด 
ด ำเนินกำรได้ตำมเวลำปกติของสถำนที่นั้น ๆ  แต่ไม่เกินเวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ  ส ำหรับร้ำนหรือสถำนที่ 
ซึ่งตำมปกติเปิดให้บริกำรตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง  ให้เริ่มเปิดด ำเนินกำรได้ในเวลำ  ๐๔.๐๐  นำฬิกำ 

จ. สนำมกีฬำหรือสถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำย  ยิม  ฟิตเนส  สำมำรถเปิดให้บริกำรได้ 
ไม่เกินเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ  และสำมำรถจัดกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำได้โดยจ ำกัดจ ำนวนผู้ชมในสนำม   

(๒) พ้ืนที่ควบคุม 
ก. กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ให้กำรบริกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มและ 

กำรบริโภคในร้ำนได้ไม่เกินเวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ   
ข. กำรจ ำหน่ำยสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ส ำหรับร้ำนอำหำรหรือสถำนที่จ ำหน่ำยสุรำ   

ห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน 
ค. ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะ 

คล้ำยกัน  ให้เปิดด ำเนินกำรได้ตำมเวลำปกติของสถำนที่นั้น ๆ  จนถึงเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ  โดยให้ 
จ ำกัดจ ำนวนผู้ใช้บริกำรและงดเว้นกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย  ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม  เครื่องเล่น   
ร้ำนเกมและสวนสนุก  ที่งดกำรให้บริกำร 

ข้อ ๕ การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง  รัฐบำลขอควำมร่วมมือให้ประชำชนงดหรือชะลอ 
กำรเดินทำงในช่วงเวลำนี้โดยไม่มีเหตุจ ำเป็น  โดยเฉพำะกำรหลีกเลี่ยงกำรเดินทำงเข้ำไปในเขตพ้ืนที่ 
ควบคุมสูงสุดซึ่งมีกำรแพร่ระบำดของโรคที่อำจท ำให้เสี่ยงหรือมีโอกำสติดโรค   

กำรตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรเท่ำที่จ ำเป็นและเหมำะสม 
ของแต่ละพ้ืนที่  ตำมมำตรกำรที่ศูนย์ปฏิบัติกำร  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  (ศปก.ศบค.)   
ก ำหนด  และต้องไม่เป็นกำรก่อควำมเดือดร้อนแก่ประชำชนเกินสมควรแก่เหตุ 

ให้กระทรวงคมนำคมหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบตรวจสอบและก ำกับดูแลกำรให้บริกำรขนส่ง
ผู้โดยสำรที่เป็นกำรขนส่งสำธำรณะทุกประเภท  โดยต้องมีกำรจัดระบบและระเบียบต่ำง ๆ  เป็นไป 
ตำมมำตรกำรป้องกันโรคและแนวปฏิบัติตำมพื้นที่สถำนกำรณ์ที่  ศปก.ศบค.  ก ำหนด   

ข้อ ๖ การจัดกิจกรรมทางสังคม  ให้ประชำชนงดกำรจัดกิจกรรมทำงสังคมในลักษณะ 
ที่เป็นงำนสังสรรค์  งำนเลี้ยง  หรืองำนรื่นเริงในช่วงเวลำนี้  เว้นแต่เป็นกำรจัดพิธีกำรตำมประเพณีนิยม 
และมีมำตรกำรป้องกันโรคที่เพียงพอเพ่ือลดโอกำสเสี่ยงจำกกำรติดเชื้อ 

ข้อ ๗ การด าเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  ขอควำมร่วมมือให้เจ้ำของกิจกำร   
ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนพิจำรณำและด ำเนินรูปแบบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในควำมรับผิดชอบ  
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ในช่วงเวลำนี้   โดยอำจเป็นกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้ง   กำรสลับวันท ำงำน  หรือวิธีกำรอื่นใด 
ที่เหมำะสมเพื่อลดโอกำสเสี่ยงจำกกำรติดเชื้อ 

ข้อ ๘ มาตรการเพ่ือรองรับผู้ติดเชื้อ   ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข  กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19  ร่วมกับศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  กระทรวงมหำดไทย   
และศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนควำมมั่นคง   เร่งด ำเนินกำรจัดหำสถำนที่เพ่ือใช้ 
เป็นสถำนที่รองรับ  ดูแลรักษำ  และแยกกักหรือกักกันผู้ตดิเชื้อหรอืผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่ำตดิเชื้อโดยดว่น   
โดยขอควำมร่วมมือจำกสถำนศึกษำ  มหำวิทยำลัย  โรงแรม  หอประชุม  สถำนที่ของเอกชน  หรือ
สถำนที่อื่นใดที่มีควำมเหมำะสม  รวมทั้งเตรียมควำมพร้อมในกำรสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
และสำธำรณสุข  ยำ  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์เพื่อกำรตรวจและรกัษำโรค  และอุปกรณ์อื่นที่จ ำเปน็ให้เพียงพอ 
ตำมมำตรฐำนทำงสำธำรณสุข 

ให้ผู้ติดเชื้อทุกรำยเข้ำรับกำรตรวจรักษำและเข้ำรับกำรแยกกักหรือกำรกักกันในสถำนที่ 
และตำมระยะเวลำซึ่งเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำธำรณสุขก ำหนด   
จนกว่ำจะได้ตรวจทำงกำรแพทย์แล้วว่ำพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นโรค 

เพ่ือจ ำกัดกำรระบำดและเพ่ือควำมปลอดภัยของประชำชนส่วนรวม  ให้ผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่ำติดเชื้อรีบแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ   พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำธำรณสุข   
หรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทันทีเมื่อทรำบว่ำตนติดเชื้อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำติดเชื้อดังกล่ำว   
เพ่ือรับทรำบแนวปฏิบัติตนและเข้ำรับกำรแยกกักหรือกักกันเพ่ือเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้ำรับกำรตรวจ
หรือรักษำตำมขั้นตอนทำงสำธำรณสุขต่อไป 

ข้อ ๙ การประเมินความเหมาะสมของมาตรการ  ให้  ศปก.ศบค.  พิจำรณำและประเมิน 
สถำนกำรณ์เพ่ือกำรปรับเปลี่ยนระดับพ้ืนที่สถำนกำรณ์   มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร  รวมทั้ง 
แนวปฏิบัติตำมพ้ืนที่สถำนกำรณ์ได้ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
สถำนกำรณ์ในห้วงเวลำต่ำง ๆ  และเสนอต่อนำยกรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำอนุญำต   

เพ่ือควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของแต่ละพ้ืนที่   ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อในกำรสั่งปิด   จ ำกัด   
หรือห้ำมกำรด ำเนินกำรของพ้ืนที่  สถำนที่  หรือพำหนะ  หรือสั่งให้งดกำรท ำกิจกรรมซึ่งมีควำมเสี่ยง 
ต่อกำรระบำดของโรคในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดได้  โดยให้ด ำเนินกำรสอดคล้องกับ
มำตรกำรหรือแนวปฏิบัติที่นำยกรัฐมนตรีก ำหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  18  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  16  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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