
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๑9)   

 
 

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

โดยที่สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ   
พบจ ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่เพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ  และผู้ติดเชื้อได้กระจำยตัวออกไปในหลำยพ้ืนที่ 
อย่ำงรวดเร็ว  จำกกำรติดตำมและสอบสวนโรคของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำธำรณสุขพบว่ำ   กำรแพร่ระบำด 
ในลักษณะกลุ่มก้อนนี้  ผู้ติดเชื้อหลำยรำยมีกรณีเชื่อมโยงกับกำรเข้ำใช้บริกำรของสถำนบันเทิง 
หรือสถำนบริกำรประเภทต่ำง ๆ  โดยที่มิได้แสดงอำกำรของโรคและได้แพร่โรคออกไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด   
ซึ่งมีข้อมูลว่ำเป็นเชื้อโรคสำยพันธุ์ที่สำมำรถระบำดได้รวดเร็วกว่ำสำยพันธุ์ปกติ  ประกอบกับกำรเริ่มเข้ำสู่ 
ช่วงเทศกำลวันหยุดที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเพ่ิมขึ้น  หำกไม่ด ำเนินกำรเข้ำควบคุมก็อำจเกิดกำรรวมกลุ่มของบุคคล 
ในสถำนที่ดังกล่ำวโดยละเลยไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด   รัฐบำล 
โดยข้อเสนอของหัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับกำรสำธำรณสุข  
จึงมีควำมจ ำเป็นต้องบังคับใช้มำตรกำรที่เข้มงวดและเร่งด่วนส ำหรับสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่โรคนี้เพ่ือป้องกัน 
และระงับยับยั้งกำรระบำดของโรคมใิห้แพร่ระบำดออกไปในวงกว้ำง  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑   
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนด 
และข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือ 
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อพิจำรณำสั่งปิด 
สถำนบริกำร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร  สถำนบันเทิง  ผับ  บำร์  คำรำโอเกะ   
สถำนประกอบกิจกำรอำบน้ ำ  สถำนประกอบกิจกำรอำบอบนวด  หรือสถำนที่อื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน   
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดที่ได้ตรวจพบกำรระบำดแล้วและมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคที่จ ำเป็ น 
ต้องด ำเนินกำรในระยะเร่งด่วนตำมบัญชีแนบท้ำยข้อก ำหนดนี้   โดยให้สั่งปิดสถำนที่ดังกล่ำวไว้ 
เป็นกำรชั่วครำวอย่ำงน้อยสิบสี่วัน   

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๔



ส ำหรับสถำนบริกำรหรือสถำนที่ตำมวรรคหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้ 
ในบัญชีแนบท้ำยข้อก ำหนดนี้  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด 
มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ  พิจำรณำสั่งปิดสถำนที่นั้นเป็นกำรชั่วครำวได้   
หำกเห็นว่ำเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่โรคตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่    
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำมมำตรกำรหรือแนวปฏิบัติที่นำยกรัฐมนตรีก ำหนด   

ข้อ ๒ การพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ   เ พ่ือให้กำรบริหำรจัดกำร 
และกำรบังคับใช้มำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดในสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อโรคโควิด - 19   
เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่ เกิดขึ้นจริงซึ่งอำจมีควำมแตกต่ำงกัน 
ในแต่ละเขตพ้ืนที่   ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด   โดยควำมเห็นชอบ 
ของคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด   แล้วแต่กรณี   
เสนอต่อศูนย์ปฏิบัติกำร  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  (ศปก.ศบค.)  เพ่ือตรวจสอบ  กลั่นกรอง   
และประเมินควำมเหมำะสม  ก่อนเสนอต่อนำยกรัฐมนตรีในกำรพิจำรณำอนุญำตให้ผ่อนคลำย 
กำรบังคับใช้มำตรกำรกับสถำนที่ที่ได้มีค ำสั่งให้ปิดเป็นกำรชั่วครำวตำมข้อ  ๑  ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
ตำมบัญชีแนบท้ำยข้อก ำหนดนี้ 

ข้อ ๓ การตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ   
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคง  และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่อื่น 
ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ  ประสำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงใกล้ชิดและเพ่ิมควำมเข้มงวดในกำรเข้ำตรวจพ้ืนที่    
สถำนที่  กิจกำร  หรือกิจกรรมต่ำง ๆ  ที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคอย่ำงสม่ ำเสมอ   
เพื่อตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของสถำนที่  กิจกำร  หรือกิจกรรมนั้น ๆ  ให้เป็นไปตำมเงื่อนไข  เงื่อนเวลำ   
กำรจัดระบบและระเบียบต่ำง ๆ  รวมทั้งมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด   

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจให้ค ำแนะน ำ  ตักเตือน  ห้ำมปรำม  และมีอ ำนำจก ำหนดระยะเวลำ 
เพ่ือให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ  เจ้ำของ  หรือผู้จัดกำรสถำนที่ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข  รวมทั้งเสนอให้ 
ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อพิจำรณำสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำวก็ได้   ทั้งนี้  ให้เป็นไป 
ตำมมำตรกำรหรือแนวปฏิบัติที่นำยกรัฐมนตรีก ำหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  9  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๖๔



บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ตรวจพบการระบาดและมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค 
ที่จ าเป็นต้องด าเนินมาตรการในระยะเร่งด่วน 

แนบท้ายข้อก าหนด (ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

รายช่ือจังหวัด จ านวน ๔๑ จังหวัด  
 

๑) กรุงเทพมหานคร     ๒๒) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒) จังหวัดกาญจนบุรี             ๒๓) จังหวัดเพชรบุรี 
๓) จังหวัดขอนแก่น                ๒๔) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๔) จังหวัดจันทบุรี                  ๒๕) จังหวัดภูเก็ต 
๕) จังหวัดฉะเชิงเทรา              ๒๖) จังหวัดยะลา  
๖) จังหวัดชลบุรี                    ๒๗) จังหวัดระยอง 
๗) จังหวัดชัยภูมิ      ๒๘) จังหวัดระนอง 
๘) จังหวัดชุมพร      ๒๙) จังหวัดราชบุร ี
๙) จังหวัดเชียงราย     ๓๐) จังหวัดลพบุรี 
๑๐) จังหวัดเชียงใหม่     ๓๑) จังหวัดล าปาง  
๑๑) จังหวัดตาก      ๓๒) จังหวัดเลย 
๑๒) จังหวัดนครนายก     ๓๓) จังหวัดสงขลา 
๑๓) จังหวัดนครปฐม     ๓๔) จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๔) จังหวัดนครราชสีมา     ๓๕) จังหวัดสมุทรสงคราม 
๑๕) จังหวัดนครศรีธรรมราช    ๓๖) จังหวัดสมุทรสาคร 
๑๖) จังหวัดนนทบุรี     ๓๗) จังหวัดสระแก้ว 
๑๗) จังหวัดนราธิวาส     ๓๘) จังหวัดสระบุรี  
๑๘) จังหวัดบุรีรัมย์     ๓๙) จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑๙) จังหวัดปทุมธานี     ๔๐) จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
๒๐) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    ๔๑) จังหวัดอุดรธานี 
๒๑) จังหวัดปราจีนบุรี 

 

    

 


