
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๕)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

เพ่ือให้กำรบังคับใช้มำตรกำรต่ำง ๆ   ยังคงด ำรงอยู่ต่อไปเพ่ือยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด  19  
ไปสู่ พ้ืนที่อื่นและป้องกันมิให้โรคกลับมำแพร่ระบำดใหม่ในพ้ืนที่ซึ่งเคยควบคุมได้   อำศัยอ ำนำจ 
ตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรี 
จึงออกข้อก ำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  ให้กำรห้ำมบุคคลใดทั่วรำชอำณำจักรออกนอกเคหสถำน
ระหว่ำงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  ถึงเวลำ  ๐๔.๐๐  นำฬิกำของวันรุ่งขึ้นตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒)   
ลงวันที่  ๒  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และข้อยกเว้นกำรห้ำมออกนอกเคหสถำนตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓)  
ลงวันที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ยังคงใช้บังคับต่อไป 

ผู้ฝ่ำฝืนย่อมมีควำมผิดตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และหำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดด้วย  เช่น  ออกนอกเคหสถำน 
ในเวลำดังกล่ำวและไม่ยอมรับกำรแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  หรือมั่วสุมชุมนุมกันท ำกิจกรรม 
อันเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคในเวลำดังกล่ำว  อำจมีควำมผิดอีกสถำนหนึ่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   
หรือหำกอำศัยช่วงเวลำดังกล่ำวไปกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยอื่น  เช่น  ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ  กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด  กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน  หรือกระท ำกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดในเรื่องอื่น ๆ  
นอกจำกเรื่องกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  และขณะเดียวกันก็เป็นกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย 
อื่นด้วย  เช่น  เสนอข่ำวเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำอันไม่เป็นควำมจริงซึ่งเป็นควำมผิด
ตำมข้อ  ๖  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และเป็นควำมผิด 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   ก็ให้ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยเหล่ำนั้น 
ทุกฐำนควำมผิด  ทั้งนี้   ทำงรำชกำรอำจพิจำรณำขึ้นทะเบียนรำยชื่อผู้กระท ำควำมผิดดังกล่ำว   
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรขอรับควำมช่วยเหลือเยียวยำจำกรัฐในโอกำสต่อไปด้วยก็ได้ 

ข้อ ๒ กำรห้ำมหรือข้อจ ำกัดกำรด ำเนินกำรหรือกำรท ำกิจกรรมบำงอย่ำงตำมพระรำช
ก ำหนดและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง   
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  (๑) ห้ำมกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภทเพ่ือ
จัดกำรเรียนกำรสอน  กำรสอบ  กำรฝึกอบรม  หรือกำรท ำกิจกรรมใด ๆ  ที่มีผู้เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำก  
เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรสื่อสำรแบบทำงไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

  (๒) ห้ำมผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำกในลักษณะมั่วสุมประชมุกนั 
หรือมีโอกำสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ำย  เช่น  กำรประชุม  กำรสัมมนำ  กำรแจกจ่ำยอำหำรหรือสิ่งของ   
กำรจัดเลี้ยง  เว้นแต่เป็นกำรจัดโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และ  
ต้องเว้นระยะหำ่งทำงสังคมระหวำ่งผู้เขำ้ร่วมกจิกรรมอย่ำงนอ้ยหนึง่เมตร  สถำนที่ท ำกิจกรรมต้องโล่งแจง้
หรือไม่แออัด  ใช้ระยะเวลำท ำกิจกรรมไม่นำน  และมีมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด   
ในกรณีเป็นกำรประชุม  กำรสัมมนำ  ควรจัดประชุมด้วยวิธีกำรตำมพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่  ๑๙  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  (๓) ห้ำมผู้ใดใช้ท่ำอำกำศยำนเพ่ือกำรขึ้นลงของอำกำศยำนเว้นแต่เป็นไปตำม
ประกำศ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำที่ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศก ำหนด 

  (๔) ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยทำงบก  ทำงน้ ำหรือทำงอำกำศ  ปฏิบัต ิ
ตำมเงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  และหลักเกณฑ์ที่นำยกรัฐมนตรี  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  หรือ   
ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมอืง  กฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศและกฎหมำยว่ำดว้ยโรคตดิตอ่
ก ำหนดซึ่งแบ่งออกเป็นมำตรกำรส ำหรับชำวต่ำงประเทศ  และมำตรกำรส ำหรับผู้มีสัญชำติไทย   
เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค  และควบคุมจ ำนวนคนเข้ำเมืองให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ 
ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรคัดกรองและกำรจัดที่เอกเทศไว้แยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต 

  (๕) ให้ผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   สั่งหรือก ำหนด 
เป็นเงื่อนไขในกำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรให้แยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  ณ  ที่เอกเทศ 
หรือสถำนที่ซึ่งทำงรำชกำรก ำหนด  ต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือเงื่อนไขดังกล่ำวตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

  (๖) ให้ผู้ ว่ ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำศัยอ ำนำจ 
ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มีค ำสั่งปิดสถำนที่ซึ่งมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคดังนี้    
โรงมหรสพ  สถำนบริกำร  ผับ  บำร์  สถำนบันเทิง  สวนน้ ำ  สนำมเด็กเล่น  สวนสนุก  สวนสัตว์  สถำนที่เล่น   
สเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือกำรละเล่นอื่น ๆ  ในท ำนองเดียวกัน  สนุกเกอร์  บิลเลียด  สถำนที ่
เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม  ร้ำนเกมและร้ำนอินเทอร์เน็ต  สระว่ำยน้ ำสำธำรณะ  สนำมชนไก่  ห้ำงสรรพสินค้ำ  
ศูนย์กำรค้ำ  สถำนที่ออกก ำลังกำยฟิตเนส  คลินิกเวชกรรมเสรมิควำมงำม  ศูนย์แสดงสินค้ำ  ศูนย์ประชมุ  
สถำนที่จัดนิทรรศกำร  พิพิธภัณฑ์  ห้องสมุดสำธำรณะ  สถำนรับเลี้ยงเด็ก  สถำนดูแลผู้สูงอำยุ   
สนำมมวย  โรงเรียนสอนศิลปะกำรต่อสู้   (ยิม)  สถำนที่สักหรือเจำะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ของร่ำงกำย  สถำบันลีลำศหรือสอนลีลำศ  สนำมม้ำ  สถำนประกอบกิจกำรอำบน้ ำ  อบไอน้ ำ   
อบสมุนไพร  สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  สถำนประกอบกำรนวดแผนไทย  นวดฝ่ำเท้ำและ 
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สถำนประกอบกิจกำรอำบ  อบ  นวด  ในพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นกำรชั่วครำว  จนกว่ำจะได้ประเมิน
สถำนกำรณ์และมีข้อก ำหนดให้ผ่อนคลำยต่อไป   

  (๗) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจพิจำรณำปิด  จ ำกัดหรือ 
ห้ำมกำรด ำเนินกำรสถำนที่หรือสั่งให้งดกำรท ำกิจกรรมอื่นที่มีควำมเสี่ยงนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ตำม  (๖)   
เพ่ิมเติมภำยในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ   พ.ศ.  ๒๕๕๘  แต่กำรสั่งให้เปิด 
ด ำเนินกำรสถำนที่หรือกิจกรรมใด ๆ  ที่มีค ำสั่งปิดหรือมีข้อจ ำกัดกำรใช้สถำนที่ตำม  (๑)  ถึง  (๕)   
หรือตำมที่มีค ำสั่งปิดตำม  (๖)  และ  (๗)  จะกระท ำมิได้จนกว่ำจะได้ประเมินสถำนกำรณ์และ 
มีข้อก ำหนดให้ผ่อนคลำยต่อไป 

ข้อ ๓ ค ำสั่งหรือกำรก ำหนดตำมข้อ  ๒  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ถือว่ำเป็นค ำสั่ง 
ตำมข้อก ำหนดที่ออกตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ด้วย 

ข้อ ๔ กำรปฏิบัติศำสนกิจหรือศำสนพิธีในวันส ำคัญทำงศำสนำหรือตำมประเพณีนิยม   
ณ  ศำสนสถำนใดให้เป็นไปตำมดุลยพินิจและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ปกครองดูแลศำสนสถำนนั้น   
ในกรณีมีมำตรกำรหรือค ำแนะน ำขององค์กรปกครองทำงศำสนำนั้นหรือของทำงรำชกำรเกี่ยวกับ  
กำรป้องกันโรค  ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรหรือค ำแนะน ำดังกล่ำว 

ข้อ ๕ ให้ประชำชนงดหรือชะลอกำรเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัด  เว้นแต่มีควำมจ ำเป็น 
ซึ่งต้องแสดงเหตผุลและหลักฐำนตอ่พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่  ทั้งต้องรับกำรตรวจคดักรอง  และต้องปฏิบตัติำม
มำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดอันอำจท ำให้กำรเดินทำงต้องใช้เวลำมำกกว่ำปกติ  
และไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรเดินทำง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3  เปน็ตน้ไป 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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