
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ 35) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นครำวที่  ๑๔  จนถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

เพ่ือเป็นกำรปรับปรุงและผ่อนคลำยควำมเข้มงวดของมำตรกำรควบคุมโรคต่ำง ๆ   ที่ได้ก ำหนดขึ้น 
ให้สอดคล้องกับภำพรวมของสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ   2019  ในประเทศ 
ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับสถำนกำรณ์ในภูมิภำคอื่น ๆ  ของโลก  ด้วยที่ผ่ำนมำ   
กำรปฏิบัติงำนพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถควบคุมและจ ำกัดขอบเขตพ้ืนที่กำรระบำดของโรคได้   ดังเช่น 
ในหลำยจังหวัดพบผู้ติดเชื้อเฉพำะในบำงเขตพ้ืนที่เท่ำนั้น   และผู้ป่วยที่มีอำกำรของโรครุนแรง 
ได้ลดจ ำนวนลง  ในขณะที่ผู้ที่ได้รับกำรรักษำจนหำยเป็นปกติมีจ ำนวนเพ่ิมสูงขึ้น  ในส่วนของกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรฉีดวัคซีน  เจ้ำหน้ำที่ทุกภำคส่วนต่ำงมีส่วนร่วมในกำรประสำน  จัดหำและน ำเข้ำวัคซีน 
ชนิดต่ำง ๆ  เพื่อให้ฝ่ำยสำธำรณสุขได้จัดสรรและเร่งฉดีวัคซนีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย  ซึ่งห้วงเวลำ 
ที่ผ่ำนมำได้เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเยำวชน  นักเรียน  นักศึกษำเพ่ือให้สำมำรถกลับมำสู่สภำพ 
กำรเรียนกำรสอนตำมปกติได้อย่ำงปลอดภัย   นอกจำกนี้   รัฐบำลได้เตรียมจัดหำยำต้ำนไวรัส 
ที่มีประสิทธิภำพซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถน ำมำใช้เพ่ือรักษำโรคนี้ได้ในไม่ช้ำ   อย่ำงไรก็ดี  กำรติดตำมและ
ก ำกับดูแลของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ยังคงมคีวำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  เพื่อควบคุมให้กำรด ำเนินกจิกำร
และกิจกรรมของทั้งบุคคลและสถำนที่ตำ่ง  ๆ  อยู่ภำยใต้เงื่อนไขของกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมและ
ป้องกันโรคที่ไดป้ระกำศไวแ้ล้ว  เช่น  มำตรกำรป้องกันกำรติดเชื้อแบบครอบจักรวำล  มำตรกำรปลอดภยั
ส ำหรับองค์กร  หรือมำตรกำรควบคุมโรคแนวใหมเ่พื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่ำงปลอดภัย  ทั้งนี้ก็เพื่อขับเคลือ่น 
ภำคเศรษฐกิจของประเทศ  เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศ  กำรเข้ำใจสถำนกำรณ์  และกำรรู้จักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 
ให้ได้  เพ่ือฟ้ืนฟูควำมเป็นอยู่ให้ใกล้กับภำวะปกติและกระตุ้นเศรษฐกิจ  ควบคู่ไปกับกำรด ำเนินมำตรกำร 
ด้ำนสำธำรณสุขเพ่ือมุ่งเป้ำหมำยสู่กำรป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชำชนอย่ำงสมดุลและยั่งยืน    
สอดคล้องกับแผนกำรเปิดประเทศเพ่ือรับนักท่องเที่ยวที่นำยกรัฐมนตรีได้ประกำศเจตนำรมณ์และ  
แนวทำงไว้เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำยตำมค ำแนะน ำของศูนย์บริหำร 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  (ศบค.)  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๑ การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์  ให้  ศบค.  มีค ำสั่งปรับปรุง 
เขตพ้ืนที่จังหวัดจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่ง  เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
สถำนกำรณ์กำรระบำดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  โดยให้น ำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับ 
พ้ืนที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหนำ้นี้มำใช้บังคับเท่ำที่ไมข่ดั 
หรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้   

ส ำหรับจังหวัดที่ได้ปรับระดับเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ขึ้นใหม่ตำมค ำสั่งที่ออกตำมข้อก ำหนดนี้    
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ เกี่ยวข้องเตรียมกำรด้ำนบุคลำกร  สถำนที่  และ 
ประชำสัมพันธ์เพ่ือแจ้งเตือนให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่เตรียมพร้อมเพ่ือกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร    
ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติต่ำง ๆ  เป็นกำรล่วงหน้ำ 

ข้อ ๒ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค  โดยก ำหนดปรับปรุงเฉพำะเรื่อง
จ ำนวนบุคคลที่เข้ำรวมกลุ่มเพื่อท ำกิจกรรมจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์  ดังนี้ 

(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มี 
จ ำนวนรวมกันมำกกว่ำห้ำสิบคน 

(๒) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน
มำกกว่ำหนึ่งร้อยคน 

(๓) พ้ืนที่ควบคุม  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน 
มำกกว่ำสองร้อยคน 

(๔) พ้ืนที่เฝ้ำระวังสูง  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน 
มำกกว่ำสำมร้อยคน 

(๕) พ้ืนที่เฝ้ำระวัง  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน 
มำกกว่ำห้ำร้อยคน 

โดยให้ข้อห้ำมกำรจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  ขั้นตอนกำรขออนุญำตจัดกิจกรรม   
กำรพิจำรณำอนุญำต  รวมทั้งกิจกรรมหรือกำรรวมกลุ่มที่ได้รับยกเว้นที่สำมำรถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญำต   
ตำมข้อ  ๔  และข้อ  ๕  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓๐)  ลงวันที่  ๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ยังคง 
บังคับใช้ต่อไป   

ข้อ ๓ การปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
ห้ำมบุคคลใดในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถำนระหว่ำงเวลำ   ๒๓.๐๐  นำฬิกำ   
ถึง  ๐๓.๐๐  นำฬิกำของวันรุ่งขึ้น  ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่   ๓๑  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยให ้
กำรก ำหนดเงื่อนไขกำรปฏิบัตหิน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหนำ้ที่และกรณีของบคุคลที่ไดร้ับยกเวน้ที่ไดป้ระกำศ 
หรือได้อนุญำตไว้ก่อนหน้ำนี้ยังคงใช้บังคับต่อไป 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๔ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ให้บรรดำ 
สถำนที่  กิจกำร  หรือกิจกรรมในพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
ที่ได้รับอนุญำตให้เปิดด ำเนินกำรแล้วตำมข้อก ำหนดที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำ   เปิดด ำเนินกำรได้ต่อไป   
โดยให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด   แล้วแต่กรณี   
ก ำกับดูแลและติดตำมกำรด ำเนินกำร  และผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข   
เงื่อนเวลำ  กำรจัดระบบ  ระเบียบ  และมำตรกำรป้องกันโรคต่ำง ๆ  ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  รวมทั้ง 
มำตรกำรที่ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบก ำหนดขึ้นเป็นกำรเฉพำะ   

(๑) เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรปรับเวลำกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  ให้สถำนที่  กิจกำร  หรือ
กิจกรรมที่ได้รับอนุญำตให้เปิดด ำเนินกำรได้แล้วและมีเงื่อนไขเรื่องก ำหนดเวลำท ำกำรไว้   เช่น   
ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม   โรงภำพยนตร์  โรงมหรสพ  ห้ำงสรรพสินค้ำ  สนำมกีฬำ   
สวนสำธำรณะ  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ตำมเวลำปกติแต่ไม่เกินเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ   

(๒) ร้ำนสะดวกซื้อ   ตลำดสด  หรือตลำดนัด  สำมำรถเปิดเพ่ือกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 
ได้ทุกประเภทตำมเวลำปกติจนถึงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  และหำกมีกำรเปิดให้บริกำรเครื่องเล่น 
ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด   แล้วแต่กรณี   
ประเมินและพิจำรณำอนุญำตตำมควำมเหมำะสม  ส ำหรับร้ำนสะดวกซื้อที่เปิดให้บริกำรในช่วงเวลำกลำงคืน   
ให้ปิดกำรให้บริกำรในช่วงระหว่ำงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  ถึง  ๐๓.๐๐  นำฬิกำ  ของวันรุ่งขึ้น   

(๓) ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุ  สำมำรถเปิดให้บริกำรในลักษณะของกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบเช้ำไป 
เย็นกลับได้  โดยให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด   
แล้วแต่กรณี  พิจำรณำอนุญำตตำมควำมเหมำะสม  โดยก ำหนดเงื่อนไขที่ผู้รับบริกำรและบุคลำกร
เจ้ำหน้ำที่ต้องได้รับกำรฉีดวัคซีนครบตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  และให้ผู้ประกอบกำรสุ่มตรวจ
บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ทุกสัปดำห์โดยกำรใช้ชุดตรวจและน้ ำยำที่เกี่ยวข้องกับกำรวินิจฉัยกำรติดเชื้อ    
SARS-CoV-2  (เชื้อก่อโรค  COVID-19)  แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง  เพ่ือยืนยันว่ำไม่มีเชื้อโรค 
โควิด - 19  หรือโดยวิธีกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

(๔) โรงแรม  ศูนย์แสดงสินค้ำ  ศูนย์ประชุม  สถำนที่จัดนิทรรศกำร  หรือสถำนที่ที่มี 
ลักษณะคล้ำยกัน  สำมำรถเปิดให้บริกำรเพ่ือกำรจัดประชุม  สัมมนำ  หรือกำรจัดงำนพิธีตำมประเพณีนิยม 
ได้จนถึงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  โดยให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรปลอดภัยส ำหรับองค์กรที่ก ำหนด  เช่น   
กำรจ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำน  กำรให้ผู้เข้ำร่วมงำนสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ   
กำรจัดให้มีช่วงเวลำพักเพ่ือกำรระบำยอำกำศของห้องประชุม  กำรจัดเตรียมอำหำรแบบแยกเป็นชุด   
กำรเว้นระยะห่ำงไม่ให้แออัด  รวมทั้งด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่กระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับส ำนักงำน 
ส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร  (องค์กำรมหำชน)  ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
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(๕) ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถำนประกอบกิจกำรอื่นที่มีลักษณะ 
คล้ำยกัน  สำมำรถเปิดให้บริกำรเพ่ือกำรจัดประชุม  สัมมนำ  หรือกำรจัดงำนพิธีตำมประเพณีนิยม 
ได้จนถึงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  และให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรปลอดภัยส ำหรับองค์กรที่ก ำหนดเช่นเดียวกับ 
กรณีตำม  (๔)  โดยยังคงให้งดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย  และปิดให้บริกำรในส่วนที่เป็นร้ำนเกม   
ตู้เกม  เครื่องเล่น  สวนสนุก  และสวนน้ ำ   

ข้อ ๕ การขนส่งสาธารณะ  กำรขนส่งผู้โดยสำรสำธำรณะทุกประเภทในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด  และกำรขนส่งสำธำรณะระหว่ำงจังหวัดทุกประเภทท่ัวรำชอำณำจักรให้ผ่อนคลำยมำตรกำร 
จ ำกัดจ ำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรตำมที่ได้เคยประกำศไว้เดิมในข้อ  ๗  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓๒)   
ลงวันที่  ๒๘  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยผู้ประกอบกำรหรือผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร 
ด้ำนสำธำรณสุขตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดและสอดคล้องกับควำมเหมำะสมของยำนพำหนะและสภำพ 
กำรเดินทำง   

ให้กระทรวงคมนำคม  กรุงเทพมหำนคร  จังหวัด  หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบตรวจสอบและ
ก ำกับดูแลกำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรสำธำรณะทุกประเภทในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
รวมทั้งกำรขนส่งสำธำรณะระหว่ำงจังหวัดทุกประเภททั่วรำชอำณำจักรให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ศูนย์ปฏิบัตกิำร  
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  (ศปก.ศบค.)  ก ำหนด  โดยจัดกำรให้กำรขนส่งสำธำรณะ 
แก่ประชำชนมีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสมแก่กำรให้บริกำรประชำชน 

ข้อ ๖ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ท าการของหน่วยงานในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
ให้ส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐและเอกชนยังคงให้เจ้ำหน้ำที่และบคุลำกรในควำมรับผิดชอบปฏิบัตงิำน 
นอกสถำนที่ท ำกำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถที่หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่จะปฏิบัติได้   โดยกำรปฏิบัติงำน 
ดังกล่ำวต้องไม่กระทบกับภำรกิจเพื่อกำรให้บริกำรประชำชน 

ข้อ ๗ การผ่อนคลายมาตรการเพ่ือกิจการหรือการด าเนินกิจกรรมบางประเภท 
(๑) ร้ำนเกม  ตู้เกม  หรือเครื่องเล่น  ที่ตั้งอยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  

หรือสถำนประกอบกิจกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน  ที่มิได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
ให้สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ในลักษณะของเกมหรือเครื่องเล่นเฉพำะที่มีผู้เล่นเป็นผู้ใช้เครื่องเล่นเดีย่วหรอื 
กำรเล่นเป็นคู่เท่ำนั้น  โดยให้ผู้เล่นสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ  แต่สวนสนุกและสวนน้ ำ 
ยังคงให้ปิดด ำเนินกำร 

(๒) กำรปรับเงื่อนไขก ำหนดเวลำกำรให้บริกำรของสวนสำธำรณะ  สนำมกีฬำ  ยิม  ฟิตเนส   
หรือสถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำยทุกประเภท  ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  ให้สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ 
ตำมเวลำปกติแต่ไม่เกินเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ 

ข้อ ๘ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการผ่อนคลายมาตรการส าหรับกิจการบางประเภท 
ในอนาคต  สถำนบริกำร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร  สถำนบันเทิง  ผับ  บำร์   
คำรำโอเกะ  ยังคงให้ปิดด ำเนินกำรทั่วรำชอำณำจักรในช่วงเวลำนี้   
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ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบสถำนประกอบกำรควรเตรียมควำมพร้อมในกำรปรับปรุง 
สภำพแวดล้อม  กำรจัดกำรสถำนที่และบุคลำกรเพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่หรือติดโรค   เช่น   
กำรจัดสถำนที่ให้อำกำศสำมำรถหมุนเวียนถ่ำยเทได้ดีหรือมีระบบฟอกอำกำศ   กำรให้พนักงำน 
ผู้ให้บริกำรได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร  ค ำแนะน ำ
และแนวปฏิบัติของทำงรำชกำร 

ให้กระทรวงมหำดไทย  กระทรวงสำธำรณสุข  กรุงเทพมหำนคร  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   
ร่วมกันด ำเนินกำรเพ่ือเตรียมพร้อมในกำรก ำกับดูแลให้สถำนประกอบกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำง ๆ   
ที่ได้ก ำหนดไว้  เพ่ือกำรผ่อนคลำยให้สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ในอนำคตตำมควำมพร้อมและ 
ควำมเหมำะสม  รวมทั้งเป็นไปตำมแผนและกรอบเวลำที่รัฐบำลก ำหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  15  ตลุำคม  พ.ศ.  ๒๕64 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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