
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๑๓)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นครำวที่  ๔  จนถึงวันที่  ๓๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

โดยที่แม้สถำนกำรณ์ของประเทศไทยในกำรควบคุมและป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ  2019  (โรคโควิด - 19)  มีแนวโน้มที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง  แต่สถำนกำรณ์กำรระบำดในต่ำงประเทศ
ยังคงอยู่ในระดับรุนแรงและจ ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่เพ่ิมขึ้นในอตัรำสูง  เนื่องจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรตำ่ง ๆ   
รวมถึงกำรเปิดให้มีกำรเดินทำงเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ  ดังที่ชำวไทยและชำวต่ำงชำติที่มีควำมจ ำเป็น
จะต้องเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้แสดงควำมประสงค์ต่อทำงรำชกำรไว้เป็นจ ำนวนมำก   รัฐบำล 
จึงเห็นควำมจ ำเป็นที่ต้องคงกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินไว้ต่อไปเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถด ำเนิน
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจได้โดยยังคงตระหนักและปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค   และเพ่ือประโยชน์ 
ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งต้องสนธิก ำลังทุกฝ่ำยนอกเหนือจำกเจ้ำพนักงำนควบคุม
โรคติดต่อตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ผลจำกกำรสนธิก ำลังประกำรหนึ่งคือ  พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ยังคงตรวจพบผู้ได้รับอนุญำตให้เดินทำงเข้ำเมือง   และผู้ลักลอบเข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำย 
เป็นจ ำนวนมำกที่มีอำกำรและอำจเป็นพำหะน ำโรคเข้ำมำแพร่ในประเทศได้   กำรให้อ ำนำจแก่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้บุคคลที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ออกตำม
ข้อก ำหนดภำยใต้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  ทั้งในขั้นตอนก่อนกำรเดินทำง  กำรเข้ำรับกำรกักกันตัว
ตำมระยะเวลำและในสถำนที่ที่รัฐก ำหนด  หรือกำรติดตำมดูแลกิจกรรมต่ำง ๆ   ระหว่ำงที่พ ำนักอยู่ในประเทศ  
จึงเป็นกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญและจ ำเป็นเพ่ือปกป้องควำมมั่นคงปลอดภัยทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ของประเทศนอกเหนือไปจำกมำตรกำรปกติที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   

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

ข้อ ๑ กำรจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม  กำรจัดให้มีกิจกรรมรวมกลุ่มหรือกำรใช้สิทธิของประชำชน
เพ่ือกำรชุมนุมใด ๆ  ย่อมกระท ำได้ภำยใต้ขอบเขตกำรใช้สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย  
โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรชุมนุมสำธำรณะ  และให้ผู้มีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมจัดให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนดด้วย 

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๒ กำรเปิดด ำเนินกำรสถำนที่และกิจกรรมต่ำง ๆ  เพ่ิมเติม   ให้สถำนที่  กิจกำรและ
กิจกรรมต่ำง ๆ  ที่เคยผ่อนคลำยหรืออนุญำตให้เปิดด ำเนนิกำรไว้แล้วคงด ำเนนิกำรได้ตอ่ไปภำยใต้เงือ่นไข  
เงื่อนเวลำ  รวมทั้งมำตรกำรป้องกันโรค  กำรจัดระบบและระเบียบต่ำง ๆ  ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดไว้เดิม  
และให้สถำนที่  กิจกำรและกิจกรรมดังต่อไปนี้  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม   

(๑) กำรถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์  ภำพยนตร์และวีดิทัศน์ที่ได้เคยผ่อนคลำยไว้แล้ว  ให้สำมำรถ
ด ำเนินกิจกรรมได้  เพ่ือประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจ  กำรสนับสนุนและส่งเสริม 
กำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมภำพยนตร์ 

(๒) สถำนที่ใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นเครื่องเล่นเป่ำลม  บ้ำนลม  บ้ำนบอลหรือเครื่องเล่นอื่น 
ที่มีลักษณะเดียวกันที่เป็นกำรติดตั้งแบบถำวรและได้รับกำรตรวจสอบรับรองตำมที่กฎหมำยว่ำด้วย  
กำรควบคุมอำคำรก ำหนด   

(๓) ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้วำ่รำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุญำตให้
สนำมชนโค  สนำมชนไก่  สนำมกัดปลำ  หรือสนำมแข่งขันอื่นในลักษณะท ำนองเดียวกันที่ตั้งอยู่ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบสำมำรถเปิดด ำเนินกำรและให้บริกำรได้ตำมควำมเหมำะสมเมื่อมีควำมพร้อม   

ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกิจกรรมและสถำนที่ดังกล่ำวต้องจัดให้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค  
เงื่อนไขกำรจัดระเบียบและระบบตำ่ง  ๆ  ค ำแนะน ำของทำงรำชกำร  รวมทั้งกฎหมำย  กฎ  หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องด้วย  ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจตรวจสอบกำรด ำเนินกำร  และหำกพบกำรกระท ำที่อำจมี
ควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจให้ค ำแนะน ำ  ตักเตือน  ห้ำมปรำม  และมีอ ำนำจ
ก ำหนดช่วงระยะเวลำเพ่ือให้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งเสนอให้ผู้มีอ ำนำจมีค ำสั่งปิดสถำนที่ไว้  
เป็นกำรชั่วครำวและด ำเนินคดีต่อผู้ฝ่ำฝืนด้วยก็ได้   

ให้คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ตรวจสอบกลั่นกรองและเสนอนำยกรัฐมนตรี
เพ่ือพิจำรณำอนุญำตให้ผ่อนคลำยหรือกระชับมำตรกำรที่ใช้บังคับกับสถำนที่   กิจกำร  หรือกิจกรรม 
ที่ได้เปิดด ำเนินกำรแล้วในห้วงเวลำที่ผ่ำนมำเพิ่มเติมได้ตำมที่เห็นสมควร 

ข้อ ๓ กำรก ำหนดผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพ่ิมเติม  เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดกำร 
คัดกรองบุคคลที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  กำรควบคุมและป้องกันมิให้เกิดกำรระบำดของโรค   
จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมประเภทของผู้ที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑๒)  ลงวันที่  
๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ยกเลิกควำมใน  (๗)  ในข้อ  ๑  กำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ของข้อก ำหนด  
(ฉบับที่  ๑๒)  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๗)  คนต่ำงด้ำวซึ่งมีใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร  ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคล
ดังกล่ำว” 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(๒) ให้ยกเลิกควำมใน  (๘)  ในข้อ  ๑  กำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ของข้อก ำหนด  
(ฉบับที่  ๑๒)  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๘)  ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งมีใบอนุญำตท ำงำนหรือได้รับอนุญำตให้เข้ำมำท ำงำนในรำชอำณำจักร
ตำมกฎหมำย  ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่ำว  หรือแรงงำนต่ำงด้ำวที่นำยจ้ำงหรือผู้รับอนุญำต
ให้น ำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำนในรำชอำณำจักรได้รับอนุญำตจำกทำงรำชกำรเพ่ือผ่อนปรนให้อยู่ในรำชอำณำจักร
เป็นกำรชั่วครำวและให้ท ำงำน” 

(๓) ให้ยกเลิกควำมใน  (๑๑)  ในข้อ  ๑  กำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ของข้อก ำหนด  
(ฉบับที่  ๑๒)  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๑๑)  ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งได้รับอนุญำตให้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมข้อตกลงพิเศษ  
(special  arrangement)  ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐของประเทศไทยกับต่ำงประเทศ  หรือบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญำตจำกนำยกรัฐมนตรีตำมข้อเสนอและกำรตรวจสอบกลั่นกรองของ
คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรป้องกันและยับยั้ งกำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  โดยต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่
คณะกรรมกำรเฉพำะกิจดังกล่ำวก ำหนด” 

ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรย่อมอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือ  
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อและต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  หลักเกณฑ์และมำตรกำรป้องกันโรค
ส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้  ๒  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑๒)  ลงวันที่  
๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ด้วย 

ข้อ ๔ เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำธำรณสุขของประเทศ  ให้คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำผ่อนคลำยกำรบังคับใช้
มำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ   2019  (โควิด - 19)  
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตรวจสอบ  กลั่นกรองและเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับ 
กำรเดินทำงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมที่นำยกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์โควิด - 19  จะพิจำรณำอนุญำตต่อไป   

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติ 
ตำมมำตรกำรป้องกันโรค  กำรจัดระเบียบและระบบต่ำง  ๆ  ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๕ กำรบังคับใช้มำตรกำรป้องกันโรค  ให้เจ้ำของหรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถำนที่  กิจกรรม
และกิจกำรต่ำง ๆ  จัดให้มีมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  และให้ผู้ใช้บริกำรหรือเข้ำไป
ยังสถำนที่หรือร่วมท ำกิจกรรมเช่นว่ำนั้นสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกทำงเลือก   เว้นระยะห่ำง 
ทำงสังคม  และปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ตลอดจนเข้ำระบบแอปพลิเคชัน
ไทยชนะหำกมีกำรน ำมำใช้  และต้องยอมรับกำรกักกันตำมระยะเวลำและในสถำนที่ที่รัฐก ำหนดส ำหรับ 
ผู้อยู่ในข่ำยต้องรับกำรกักกัน 
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ข้อ ๖ กำรประสำนงำน  ในกรณีมีปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทั้งในส่วนของประชำชน 
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดนี้  ให้หำรือหรือประสำนงำนกับคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำ 
ผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019   
(โควิด - 19)  ซึ่งมีเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติในฐำนะหัวหน้ำส ำนักงำนประสำนงำนกลำง   
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  เป็นประธำน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  31  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๘๐
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