
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๒๘) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ  นั้น 

โดยที่สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19  ที่มีกำรกลำยพันธุ์เป็นหลำยสำยพันธุ์ 
ยังคงทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิดภำวะวิกฤติด้ำนสำธำรณสุข  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  ซึ่งรัฐบำลโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำง ๆ  ได้ด ำเนินกำร 
อย่ำงเข้มแข็งและจริงจังในกำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรตรวจคัดกรอง  กำรรักษำพยำบำล  และกำรเร่งรัด 
กำรจัดฉีดวัคซีนให้กับประชำชน  อย่ำงไรก็ตำม  เมื่อได้มีกำรประเมินสถำนกำรณ์ภำยหลังกำรมีผลใช้ 
บังคับของข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๗)  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ปรำกฏว่ำยังไม่อำจชะลออัตรำ 
กำรเพ่ิมของจ ำนวนผู้ติดเชื้อและจ ำนวนผู้ป่วยที่ต้องเฝ้ำระวังอำกำรโดยเฉพำะในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอำยุ   
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  และกลุ่มผู้ป่วยโรคทำงเดินหำยใจในกรุงเทพมหำนคร  ปริมณฑล  และภูมิภำคหลำยจังหวัด 
ที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็วและมีแนวโน้มต่อเนื่อง  ซึ่งมักเป็นกำรติดเชื้อจำกกำรระบำดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัว 
และชุมชน  ดังนั้น  จึงจ ำเป็นต้องยกระดับควำมเข้มข้นของมำตรกำรและกำรบังคับใช้อย่ำงจริงจังเพ่ิมเติมขึ้น 
จำกข้อก ำหนดที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำ  เพ่ือเร่งแก้ไขและบรรเทำสถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลำยลงโดยเร็วที่สุด   

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

ข้อ ๑ ความมุ่งหมายของมาตรการ  มำตรกำรและข้อปฏิบัติตำ่ง ๆ   ในข้อก ำหนดฉบับนี้มุง่หมำย 
เพ่ือก ำหนดมำตรกำรที่จ ำเป็นและต้องเร่งด ำเนินกำรโดยด่วน  เพ่ือลดกำรออกนอกเคหสถำนของประชำชน 
อันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ของโรคติดเชื้อโควิด - 19  โดยเฉพำะในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
และจังหวัดปริมณฑล  และจังหวัดที่ได้ก ำหนดเป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  เนื่องจำกมีจ ำนวน 
ผู้ติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้น  และโดยส่วนใหญ่เป็นกำรติดเชื้อโรคกลำยพันธุ์สำยพันธุ์เดลต้ำที่แพร่ระบำด  
ได้อย่ำงรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อชีวิตและสุขภำพ  โดยเฉพำะบุคคลกลุ่มเสี่ยงทั้งผู้สูงอำยุ 
และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่แม้บุคคลเหล่ำนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ประจ ำในที่พ ำนัก  แต่ประวัติกำรสัมผัสเชื้อ 
มักเกิดขึ้นในครอบครัว  โดยกำรติดต่อสัมผัสกับบุคคลที่ได้มีกำรเดินทำง  ซึ่งจำกข้อมูลพบว่ำ  กำรติดเชื้อ 
และแพร่ระบำดในครอบครัวและเขตชุมชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีอัตรำเพ่ิมจ ำนวนขึ้นสูงมำก   
แม้จะได้มีกำรเร่งฉีดวัคซีนเพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็ตำมแต่ย่อมต้องอำศัยระยะเวลำเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
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่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ที่ไม่อำจเกิดขึ้นโดยเร็ว  สิ่งที่ต้องร่วมมือกันในเวลำนี้   คือ  ชะลออัตรำกำรระบำดที่รุนแรงของโรค   
โดยต้องหยุดยั้งกำรกระท ำใด ๆ  ก็ตำมที่เป็นควำมเสี่ยงหรือเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ระบำดออกไป 

ข้อ ๒ การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์  ก ำหนดปรับปรุงเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวดขึ้นใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์   ได้แก่  กรุงเทพมหำนคร  จังหวัดนครปฐม   
จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธำนี  จังหวัดสมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรสำคร  จังหวัดฉะเชิงเทรำ   
จังหวัดชลบุรี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  และจังหวัดชำยแดนภำคใต้  ได้แก่  จังหวัดนรำธิวำส   
จังหวัดปัตตำนี  จังหวัดยะลำ  และจังหวัดสงขลำ  โดยให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  (ศบค.)  มีค ำสั่งปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดจ ำแนก 
ตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์เสียใหม่  และให้น ำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับพ้ืนที่ 
สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  ข้อห้ำม  และข้อปฏิบัติตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๔)  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนำยน   
พ.ศ.  ๒๕๖๔  ข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๕)  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๗)   
ลงวันที่  ๑๐  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้   

ข้อ ๓ การลดและจ ากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง  ให้ประชำชนในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวดที่ได้มีค ำสั่งตำมข้อ  ๒  เลี่ยง  จ ำกัด  หรืองดเว้นภำรกิจที่ต้องเดินทำงออกนอกเคหสถำน 
หรือที่พ ำนักโดยไม่จ ำเป็น   

ส ำหรับกำรเดินทำงในบำงกรณีที่จ ำเป็น  เช่น  กำรเดินทำงเพ่ือจัดหำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ ำเป็น 
ต่อกำรด ำรงชีวิต  อำหำร  ยำหรือเวชภัณฑ์  กำรเดินทำงเพื่อพบแพทย์  เพ่ือเข้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย ์
และสำธำรณสุข  กำรรักษำพยำบำล  กำรรับวัคซีนป้องกันโรค  หรือมีควำมจ ำเป็นเพ่ือปฏิบัติงำน 
หรือกำรประกอบอำชีพที่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งได้   สำมำรถกระท ำได้แต่ต้องพึงใช้ 
ควำมระมัดระวังในกำรป้องกันตนเองตำมค ำแนะน ำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   และปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด   

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่   โดยกำรสนับสนุนของกรุงเทพมหำนคร  กระทรวงมหำดไทย   
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน 
อำสำสมัครและจิตอำสำ  ในกำรให้ควำมช่วยเหลือและกระจำยสิ่งอุปโภคบริโภคที่จ ำเป็นแก่ประชำชน 
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน   

ข้อ ๔ ก าหนดพ้ืนที่ห้ามออกนอกเคหสถานเพ่ิมเติม  เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   
ห้ำมบุคคลใดในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถำนในระหว่ำงเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ   
ถึง  ๐๔.๐๐  นำฬิกำ  ของวันรุ่งขึ้น  ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อยสิบสี่วันนับแต่วันที่ข้อก ำหนดฉบับนี้ 
ใช้บังคับ  โดยให้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรปฏิบัติของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และกำรก ำหนดบุคคลที่ไดร้ับยกเวน้ 
กำรห้ำมออกนอกเคหสถำนตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๗)  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อนี้  ย่อมมีควำมผิดและต้องระวำงโทษตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร  
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
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ข้อ ๕ การก าหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทาง   
เฉพาะเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค   
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่โดยกำรสนับสนุนจำกศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนควำมมั่นคง    
กระทรวงมหำดไทย  กรุงเทพมหำนคร  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจุดตรวจ  ด่ำนตรวจ  หรือจุดสกัด   
ในเส้นทำงคมนำคมเข้ำออกเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตำมข้อก ำหนดนี้   โดยเน้นกำรปฏิบัติ 
เพ่ือกำรคัดกรอง  ชะลอหรือสกัดกั้นกำรเดินทำงออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพื่อเดินทำง 
ไปยังพ้ืนที่อื่น  โดยให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ศูนย์ปฏิบัติกำร  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19   
(ศปก.ศบค.)  ก ำหนด  เป็นระยะเวลำต่อเนื่องอย่ำงน้อยสิบสี่วัน  และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรกำร  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  หรือแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๗)  ลงวันที่   
๑๐  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๕)  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ทั้งนี้   
ให้น ำกรณีหรือบุคคลที่ได้รับยกเว้นตำมข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ของข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๗)  ลงวันที่   
๑๐  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  มำใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๖ การขนส่งสาธารณะ  ให้กระทรวงคมนำคม  กรุงเทพมหำนคร  จังหวัด  หรือหน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบก ำกับดูแลกำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรสำธำรณะทุกประเภทในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวด  และกำรขนส่งสำธำรณะทุกประเภทระหว่ำงจังหวัดทั่วรำชอำณำจักรให้เป็นไปตำมแนวทำง 
ท่ี  ศปก.ศบค.  ก ำหนด  โดยจ ำกัดจ ำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรไม่เกินร้อยละห้ำสิบของควำมจุผู้โดยสำร 
ส ำหรับยำนพำหนะแต่ละประเภท  รวมทั้งจัดให้มีกำรเว้นระยะห่ำงและกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 
ด้ำนสำธำรณสุขที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด  โดยพิจำรณำจัดกำรให้บริกำรขนส่งสำธำรณะ 
ให้เพียงพอต่อควำมจ ำเป็นและตำมเวลำที่เหมำะสมในกำรเดินทำงของประชำชน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกกำรขนส่งประชำชนเพ่ือรับบริกำรฉีดวัคซีนและบริกำรทำงกำรแพทย์   

ข้อ ๗ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อ 
กรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยโรคติดต่อ  เพ่ือมีค ำสั่งปิดสถำนที่หรือกิจกำรที่มีควำมเสี่ยงเพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมและป้องกัน 
กำรแพร่ของโรคติดเชื้อโควิด - 19  โดยให้ด ำเนินกำรต่อเนื่องอย่ำงน้อยเป็นระยะเวลำสิบสี่วัน  โดยส ำหรับ 
กำรให้บริกำรดังต่อไปนี้  ให้เปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะภำยใต้เงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  กำรจัดระบบ  ระเบียบ   
และมำตรกำรป้องกันโรคที่ก ำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจำกที่ได้เคยก ำหนดไว้แล้ว 

(๑) กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ให้เปิดด ำเนินกำรได้ 
จนถึงเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ  โดยห้ำมกำรบริโภคในร้ำน  และให้ด ำเนินกำรเฉพำะกำรน ำกลับไปบริโภค 
ที่อื่นเท่ำนั้น   

(๒) ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถำนประกอบกำรอื่น  ที่มีลักษณะ 
คล้ำยกัน  ให้เปิดให้บริกำรได้เฉพำะแผนกซูเปอร์มำร์เก็ต  แผนกยำและเวชภัณฑ์  พ้ืนที่ซึ่งจัดให้เป็น 
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กำรให้บริกำรฉีดวัคซีนหรือบริกำรทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขอื่น ๆ   ของภำครัฐ  โดยให้เปิดด ำเนินกำรได ้
จนถึงเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ 

(๓) โรงแรม  ให้เปิดด ำเนินกำรได้ตำมเวลำปกติ  โดยให้งดกิจกรรมจัดกำรประชุม  กำรสัมมนำ   
หรือกำรจัดเลี้ยง   

(๔) ร้ำนสะดวกซือ้  และตลำดสด  ให้เปิดด ำเนินกำรได้จนถงึเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ  โดยจ ำกดัเวลำ 
ส ำหรับร้ำนสะดวกซื้อซึ่งตำมปกติเปิดให้บริกำรในช่วงเวลำกลำงคืน  ให้ปิดให้บริกำรในระหว่ำงเวลำ   
๒๐.๐๐  นำฬิกำ  ถึง  ๐๔.๐๐  นำฬิกำของวันรุ่งขึ้น   

(๕) โรงเรียน  สถำบันกำรศึกษำหรอืฝึกอบรม  และสถำนศึกษำตำ่ง ๆ  ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร 
ที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้ 

ส ำหรับกำรด ำเนินกำรของโรงพยำบำล  สถำนพยำบำล  คลินิกแพทย์รักษำโรค  ร้ำนขำยยำ   
ร้ำนค้ำทั่วไป  โรงงำน  ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกรรมกำรเงิน  ธนำคำร  ตู้เอทีเอ็ม  ธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม   
ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์  ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์  ร้ำนขำยยำและเวชภัณฑ์  ร้ำนจ ำหน่ำยเครื่องมือช่ำง 
และอุปกรณ์ก่อสร้ำง  ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำเบ็ดเตล็ดอันจ ำเป็น  สถำนที่จ ำหน่ำยแก๊สหุงต้ม  เชื้อเพลิง   
ปั๊มน้ ำมัน  ปั๊มแก๊ส  รวมทั้งบริกำรส่งสินค้ำและอำหำรตำมสั่ง  (delivery  online)  ยังคงเปิดด ำเนินกำรได้ 
ตำมควำมจ ำเป็น  โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

ข้อ ๘ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
ห้ำมจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกันมำกกว่ำห้ำคน  โดยให้เป็นไปตำมข้อห้ำม 
และข้อยกเว้นตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๔)  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนำยน  ๒๕๖๔  โดยให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐ 
และเอกชนจัดกำรอบรม  สัมมนำ  หรือกำรประชุมโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก 

กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เคยอนุญำตให้จัดกิจกรรมได้ตำมข้อก ำหนด 
ที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้   หำกประสงค์จะจัดกิจกรรมในช่วงระยะเวลำนี้ ให้ผู้รับผิดชอบ 
กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวด ำเนินกำรขออนุญำตต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อตรวจสอบและทบทวนมำตรกำร 
ป้องกันโรคในกำรจัดกิจกรรมให้เหมำะสมกับห้วงเวลำและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  ให้เป็นไป 
ตำมแนวปฏิบัติที่  ศปก.ศบค.  ก ำหนด 

ข้อ ๙ การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
และหน่วยงำนของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกร 
ในควำมรับผิดชอบด ำเนินมำตรกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจ ำนวน  และมุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำน 
หรือจัดกิจกรรมโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้มำกที่สุด  เพ่ือลดจ ำนวนและจ ำกัดกำรเคลื่อนย้ำยเดินทำง 
ของบุคคล  รวมทั้งให้งดกำรจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดกำรรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจ ำนวนมำก  เช่น   
กำรจัดประชุม  สัมมนำ  กำรจัดสอบ  หรือจัดฝึกอบรม  ทั้งนี้  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ 
พิจำรณำอนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน  ณ  สถำนที่ตั้งได้เฉพำะเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนั้น   
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ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน  ณ  สถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  ให้เปิดให้บริกำร 
เฉพำะภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริกำรสำธำรณสุข  กำรควบคุมโรค  กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับระบบสำธำรณูปโภค   
กำรจรำจร  กำรบรรเทำสำธำรณภัย  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  หรืองำนที่มีก ำหนดเวลำปฏิบัติชัดเจน 
และได้นัดหมำยไว้แล้วล่วงหน้ำ  และเป็นกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรค   
โดยให้พิจำรณำด ำเนินกำรตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด   (ฉบับที่  ๒๗)   
ลงวันที่  ๑๐  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของภำคเอกชนในช่วงระยะเวลำนี้  จ ำเป็นต้องให้เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกร 
ปฏิบัติตำมมำตรกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งขั้นสูงสุดเช่นเดียวกัน   เพ่ือให้บรรดำมำตรกำรต่ำง ๆ   
ที่ก ำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนี้  โดยเฉพำะกำรลดและจ ำกัดกำรเคลื่อนย้ำยกำรเดินทำงของบุคคล 
สำมำรถเกิดผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ข้อ ๑๐ การบูรณาการและประสานงาน  เพื่อให้กำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินสำมำรถยุติลงได้ 
โดยรวดเร็ว  ควบคู่ไปกับกำรบรรเทำผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด  - 19   
ให้ส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  และศูนย์ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ  ภำยใต้  ศบค.  พิจำรณำมำตรกำรและเร่งรัด 
กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่และอ ำนำจอย่ำงเข้มข้นเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและชัดเจนเป็นรูปธรรม  รวมทั้ง 
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ  ศปก.ศบค.  ตำมที่ได้รับกำรร้องขอหรือประสำนงำน 

ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของประชำชนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ให้ส่วนรำชกำร   
หน่วยงำนของรัฐ  หรือศูนย์ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ   ภำยใต้  ศบค.  พิจำรณำกลั่นกรองและท ำควำมเห็นเบื้องต้น 
ก่อนหำรือมำยัง  ศปก.ศบค.  เพ่ือพิจำรณำ  เพ่ือให้กำรบริหำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเป็นไปด้วยควำมรอบคอบ 
และมีประสิทธิภำพด้วย   

ข้อ ๑๑ การบังคับใช้มาตรการตามข้อก าหนด  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและก ำกับ 
กำรปฏิบัติตำมมำตรกำร  ข้อห้ำม  และข้อปฏิบัติตำมข้อก ำหนดนี้เป็นระยะเวลำต่อเนื่องอย่ำงน้อยสิบสี่วัน   
(จนถึงวันที่  ๒  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔)  โดยให้ประเมินสถำนกำรณ์และควำมเหมำะสมของมำตรกำร 
ตำมข้อก ำหนดนี้ทุกห้วงระยะเวลำเจ็ดวัน  แต่กำรเตรียมกำรด้ำนบุคลำกร  สถำนที่  และกำรประชำสัมพันธ์   
เพื่อแจ้งเตือนให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่เตรียมพร้อมเป็นกำรล่วงหน้ำให้ท ำได้ตลอดเวลำ   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๐  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  เว้นเฉพำะมำตรกำรขนส่งสำธำรณะ 
ตำมข้อ  ๖  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  ๑๗  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕64 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี
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