
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๑๑) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นครำวที่  ๓  จนถึงวันที่  ๓๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นั้น 

โดยที่รัฐบำลเห็นว่ำ  กำรยังคงประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในครำวนี้แตกต่ำงจำกครำวที่ผ่ำนมำ
คือ  มิได้มุ่งที่จะห้ำมกำรเปิดใช้สถำนที่หรือกำรจ ำกัดกิจกรรมใด ๆ  อันอำจกระทบต่อวิถีชีวิตปกติ 
ในส่วนของประชำชนเพรำะกำรควบคุมสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ในประเทศไทย
ได้ผลดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  หำกแต่เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งจ ำเป็นต้อง  
สนธิก ำลังทุกฝ่ำยนอกเหนือจำกเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
เพ่ือให้สำมำรถบูรณำกำรควำมรับผิดชอบและอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบังคับใช้มำตรกำรป้องกันโรคต่อไปได้
อีกระยะหนึ่งในช่วงเวลำซึ่งสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคในต่ำงประเทศยังไม่เป็นที่น่ำวำงใจ  ประกอบกับ
ในเดือนกรกฎำคมนี้จะมีกำรเปิดสถำนศึกษำ  กำรเปิดใช้ท่ำอำกำศยำน  กำรเดินทำงจำกต่ำงประเทศ  
เข้ำมำในรำชอำณำจักร  กำรเปิดสถำนบริกำร  สถำนบันเทิง  สถำนที่แข่งกีฬำ  แหล่งท่องเที่ยว   
และสถำนที่อื่น ๆ  หลำยแห่งที่มีควำมเสี่ยงสูงและยังเหลืออยู่  ทั้งยังมีวันหยุดรำชกำรต่อเนื่องกันหลำยวัน
อันอำจมีกำรเดินทำงและกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ   ที่มีกำรรวมกลุ่มกันหนำแน่นมำกกว่ำปกติจนเกิดควำมประมำท 
ไม่น ำพำต่อมำตรกำรป้องกันโรคจนเป็นเหตุให้เกิดกำรระบำดรอบใหม่ได้ดังที่ปรำกฏในบำงประเทศ  
ดังนั้น  ในขณะที่ผ่อนคลำยมำตรกำรตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ  เป็นระยะที่  ๕  เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถ 
ท ำกิจกรรมได้ตำมแนวชีวิตวิถีใหม่  โดยน ำพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มำบังคับใช ้
แต่ในขณะเดียวกันจ ำเป็นต้องคงอ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ในช่วงเวลำเช่นนี้อีกระยะหนึ่งเพ่ือให้กำรใช้เสรีภำพ 
และกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนเป็นไปด้วยควำมปลอดภัยและเจ้ำหน้ำที่สำมำรถสั่งกำรและ แก้ไข
สถำนกำรณ์ได้อย่ำงมีเอกภำพ  มีประสิทธิภำพและรวดเร็วทันกำร 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรเปิดเรียนและรูปแบบกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน  สถำบันกำรศึกษำหรือ
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ  กำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียน  สถำบันกำรศึกษำหรือมหำวิทยำลัยเพ่ือจัด  
กำรเรียนกำรสอนหรือกำรฝึกอบรมให้ด ำเนินกำรได้  โดยกำรเปิดเรียนและรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 

้หนา   ๓๑
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ให้เป็นไปตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณีก ำหนด  โดยผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบต้องจัดให้มีควำมพร้อมและปฏิบัติ 
ตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  รวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ให้เป็นไป 
ตำมค ำแนะน ำของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด  โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงต่อกำรติดโรค  กำรแพร่กระจำยเชื้อ   
และควำมปลอดภัยของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ข้อ ๒ กำรเปิดด ำเนินกำรสถำนที่และกิจกรรมตำ่ง ๆ  ให้สถำนที่  กิจกำรและกิจกรรมตำ่ง ๆ  
ที่ เคยผ่อนคลำยหรืออนุญำตให้ เปิดด ำเนินกำรได้แล้วตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่   ๑๐)  ลงวันที่    
๑๒  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  คงด ำเนินกำรได้ต่อไปภำยใต้เงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  รวมทั้งมำตรกำรป้องกันโรค
และกำรจัดระบบและระเบยีบต่ำง ๆ  ตำมที่ก ำหนดไวเ้ดมิ  เช่น  กำรแข่งขันกฬีำและถ่ำยทอดกำรแขง่ขนั
กีฬำที่ไม่มีผู้ชมอยู่ในสนำมแข่งขัน  กำรจ ำกัดจ ำนวนบุคคลในกำรถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์  ภำพยนตร์
และวีดีทัศน์  กำรเว้นระยะหำ่งระหว่ำงบุคคลในโรงมหรสพ  โรงภำพยนตร์  หรือในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 

ส ำหรับสถำนที่  กิจกำรและกิจกรรมอื่นที่มีควำมเสี่ยงนอกเหนือจำกที่ได้ผ่อนคลำยหรือ 
ได้รับอนุญำตให้เปิดด ำเนินกำรแล้ว  จะสำมำรถเปิดด ำเนินกำรและให้บริกำรได้เมื่อมีควำมพร้อม   
โดยต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค  เงื่อนไขกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ   ค ำแนะน ำของทำงรำชกำร  
รวมทั้งกฎหมำย  กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  ศูนย์แสดงสินค้ำ  ศูนย์ประชุม  หรือ
สถำนที่จัดนิทรรศกำร  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรตำมก ำหนดเวลำท ำกำรปกติของสถำนที่นั้น ๆ  แต่ไม่เกิน
เวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ 

 ส่วนร้ำนสะดวกซื้อ  ซุปเปอร์มำร์เก็ตหรือสถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน
สำมำรถเปิดด ำเนินกำรตำมก ำหนดเวลำท ำกำรปกติของสถำนที่นั้น ๆ 

(๒) สถำนบริกำร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร  ผับ  บำร์  คำรำโอเกะ  
ผ่อนผันให้เปิดด ำเนินกำรได ้ โดยเปิดท ำกำรตำมเวลำปกติทีก่ฎหมำยก ำหนดจนถงึเวลำ  ๒๔.๐๐  นำฬิกำ
ของวันเดียวกันและงดเว้นกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย   

 ในส่วนของกำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ มในภัตตำคำร  สวนอำหำร  โรงแรม  
ร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่มทั่วไปสำมำรถเปิดให้บริกำรหลังเวลำ  24.00  นำฬิกำได้  แต่งดกำรบริโภคสุรำ
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภำยในสถำนที่ที่ให้บริกำรหลังเวลำดังกล่ำว 

(๓) ร้ำนเกมและร้ำนอินเทอร์เน็ต  ให้เปิดด ำเนินกำรได้โดยจ ำกัดช่วงเวลำกำรให้บริกำร 
(๔) สถำนประกอบกิจกำรอำบ  อบ  นวด  โรงน้ ำชำ  ให้เปิดด ำเนินกำรได้ตำมเวลำเปิดท ำกำรปกติ 

ที่กฎหมำยก ำหนด   
ส ำหรับสนำมชนโค  สนำมชนไก่  สนำมกัดปลำ  หรือสนำมกำรแข่งขันอื่นในลักษณะท ำนอง

เดียวกันยังไม่อนุญำตให้เปิดด ำเนินกำร 
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ข้อ ๓ กำรปฏิบัติศำสนกิจหรือศำสนพิธีของทุกศำสนำ  กำรปฏิบัติศำสนกิจหรือศำสนพิธี 
ในวันส ำคัญทำงศำสนำหรือตำมประเพณีนิยม  ณ  ศำสนสถำนใด  ให้ผู้ปกครองที่มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบ
ในศำสนสถำนนั้นพิจำรณำให้สอดคล้องกับมำตรกำร  แนวปฏิบัติ  หรือค ำแนะน ำขององค์กรปกครอง  
ทำงศำสนำนั้น ๆ  รวมทั้งมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด   

ข้อ ๔ กำรขนส่งสำธำรณะ  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนและรองรับกำรเดินทำง 
ที่อำจหนำแน่นขึ้นภำยหลังที่ได้มีกำรเปิดเรียนและกำรเปิดท ำกำรของสถำนที่ต่ำง ๆ  แล้ว  ให้หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบเตรียมควำมพร้อม  ก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรขนส่งผู้โดยสำรที่เป็นกำรขนส่งสำธำรณะ 
ทุกประเภท  โดยต้องมีกำรจัดระบบและระเบียบต่ำง ๆ   ให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำร 
ก ำหนด 

ข้อ ๕ กำรผ่อนผันกำรใช้ช่องทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรเฉพำะเพ่ือกำรขนส่งสินค้ำ   
เพ่ือบรรเทำผลกระทบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดน  ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อพิจำรณำเปิดช่องทำงเข้ำออก  ด่ำน  
จุดผ่ำนแดน  หรือจุดผ่อนปรนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  เฉพำะเพ่ือกำรน ำเข้ำส่งออกสินค้ำและสินค้ำผ่ำนแดน
ได้ตำมควำมจ ำเป็น  โดยต้องมีมำตรกำรป้องกันโรคและก ำกับกำรปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎ  ระเบียบ  
และเงื่อนไขที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด   

ข้อ ๖ มำตรกำรป้องกันโรค  ให้เจ้ำของ  ผู้จัดกำรสถำนที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใด ๆ   ทำงธุรกิจ  
กำรคมนำคม  มหรสพ  สนำมกีฬำ  สถำนบันเทิง  สถำนบริกำร  ที่สำธำรณะ  หรือแหล่งอื่น  ๆ  ซึ่งมี 
กำรรวมกลุ่มหรือร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อกำรใกล้ชิด  สัมผัสและแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนำ  2019   
(โควิด - 19)  จัดให้มีมำตรกำรป้องกันโรคแก่ผู้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  หรือกำรคัดกรองอำกำรป่วยในระบบทำงเดินหำยใจ 
(๒) ให้สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ 
(๓) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลอย่ำงน้อยหนึ่งเมตรและจ ำกัด

จ ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด 
(๔) จัดให้มีที่ล้ำงมือด้วยสบู่  แอลกอฮอล์เจลหรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 
(๕) จัดให้มีกำรเช็ดท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวสัมผัสของสถำนที่ที่เกี่ยวข้องก่อนกำรท ำกิจกรรม  

รวมทั้งระหว่ำงและภำยหลังกำรท ำกิจกรรมด้วย 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่ออำจจัดหรือก ำหนดให้มีกำรติดตั้งระบบ

แอปพลิเคชันติดตำมตัวเพื่อให้มำรับกำรตรวจหำเชื้อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรสัมผัสผู้ติดเชื้อก็ได้   
ข้อ ๗ กำรรักษำควำมเรียบร้อยตำมมำตรกำรป้องกันโรค  ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบสถำนที่  

กิจกำรหรือกิจกรรมที่ได้ผ่อนคลำยหรืออนุญำตให้เปิดด ำเนินกำรแล้ว  จัดให้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรค  รวมทั้งด ำเนินกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ตำมค ำแนะน ำ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำ 
ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
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ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่และกำรด ำเนินกำรของเจ้ำของ
หรือผู้จัดกำรสถำนทีห่รือผู้จัดให้มกีิจกรรมตำมวรรคหนึง่  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรปอ้งกันโรค  รวมทัง้
กำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  หำกพบกำรกระท ำที่อำจมีควำมเสี่ยง 
ต่อกำรระบำดของโรค  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจให้ค ำแนะน ำ  ตักเตือน  ห้ำมปรำม  และมีอ ำนำจก ำหนด 
ช่วงระยะเวลำเพ่ือให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบตำมวรรคหนึ่งด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือป้องกันมิให้  
มีกำรแพร่ของโรค  รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มีค ำสั่ง 
ปิดสถำนที่ในพ้ืนที่รับผิดชอบไว้เป็นกำรชั่วครำวและอำจด ำเนินคดีอำญำตำมกฎหมำยต่อผู้ฝ่ำฝืนด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีค ำสั่งปิดสถำนที่ไว้เป็นกำรชั่วครำว   
เมื่อผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ  เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรที่ทำงรำชกำร 
ก ำหนดและจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  แล้ว  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด   
แล้วแต่กรณี  มีอ ำนำจสั่งให้เปิดด ำเนินกำรในสถำนที่ดังกล่ำวได้ 

ข้อ ๘ กำรประสำนงำน  ในกรณีมีปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทั้งในส่วนของประชำชน
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดนี้  ให้หำรือหรือประสำนงำนกับคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำ
ผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  
(โควิด - 19)  ซึ่งมีเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติในฐำนะหัวหน้ำส ำนักงำนประสำนงำนกลำง   
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  เป็นประธำน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  30  มถิุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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