
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๓๖) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ  นั้น 

โดยที่กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถำนกำรณ์ 
คลี่คลำยไปในทำงที่ดีขึ้น  ด้วยผู้ติดเชื้อรำยใหม่มีจ ำนวนในระดับคงที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลำหนึ่ง    
และผู้ได้รับกำรรักษำจนหำยเป็นปกติมีแนวโน้มเพ่ิมจ ำนวนมำกขึ้น  ซึ่งรัฐบำลได้ด ำเนินกำรจัดหำวัคซีน
และขับเคลื่อนแผนกำรให้บริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่ประชำชนในภำคส่วนต่ำง ๆ  ซึ่งปัจจุบัน 
อัตรำกำรได้รับวัคซีนเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทุกภูมิภำคในประเทศ  รัฐบำลจึงเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็น 
ที่จะต้องมีกำรฟ้ืนฟูประเทศเพ่ือประโยชน์ด้ำนกำรใช้ชีวิตควำมเป็นอยู่และด้ำนเศรษฐกิจแก่ประชำชน   
ในเบื้องต้นจึงเห็นควรให้มีกำรเปิดพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  เพ่ือเป็นปัจจัยเอื้อให้นักท่องเที่ยว 
สำมำรถเดินทำงเข้ำมำจำกต่ำงประเทศได้มำกขึ้น  อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและกำรจ้ำงงำน 
ในภำพรวมของประเทศ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคธุรกิจท่องเที่ยวและภำคธุรกิจบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง  ในกำรนี้ 
รัฐบำลได้เตรียมควำมพร้อมโดยประสำนควำมร่วมมือกับประเทศต้นทำงและบูรณำกำรกำรท ำงำน  
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนทุกภำคส่วนในกำรก ำหนดมำตรกำรรองรับเพ่ือให้กำรปฏิบัติ  
ตำมมำตรกำรต่ำง ๆ  ภำยใต้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบควบคู่กับ 
กำรก ำหนดมำตรกำรทำงด้ำนสำธำรณสุขเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำด  ให้ประชำชนมีควำมปลอดภัย  
รวมทั้งสร้ำงควำมมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวต่ำงชำติและประชำชน   อันจะส่งผลให้กำรขับเคลื่อน 
ทำงเศรษฐกิจและสังคมสำมำรถด ำเนินกำรควบคู่กับมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ดังที่เริ่มปฏิบัติกันในประเทศต่ำง ๆ  ที่มีสถำนกำรณ์คล้ำยคลึงกัน 

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

ข้อ ๑ การก าหนดพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว   ให้มีกำรก ำหนดเขตพ้ืนที่น ำร่อง   
(Sandbox)  ด้ำนกำรท่องเที่ยวขึ้น  เพ่ือกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำนเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กับ 
กำรก ำหนดมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรคในพ้ืนที่แบบบูรณำกำร  โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ควำมพร้อม  และบริบทของแต่ละพ้ืนที่  ทั้งนี้  เพ่ือกำรบังคับใช้ให้เหมำะสมและเป็นกำรเฉพำะจำก 
เขตพ้ืนที่จังหวัดตำมพื้นที่สถำนกำรณ์ 

กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่ใดให้เป็นเขตพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมวรรคหนึ่ง   หรือ 
กำรปรับปรุงเขตพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวดังกล่ำว  ให้เป็นไปตำมค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ   2019  (โควิด - 19)  ซึ่งอำจมีกำรปรับเปลี่ยน   
ได้ตำมสถำนกำรณ์ 

ข้อ ๒ การก าหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว   
ให้สถำนที่  กิจกำร  หรือกำรด ำเนินกิจกรรมในเขตพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ 
ภำยใต้เงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  กำรจัดระบบ  ระเบียบ  และมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด  เช่น   
มำตรกำรป้องกันกำรติดเชื้อแบบครอบจักรวำล  (Universal  Prevention)  มำตรกำรปลอดภัยส ำหรับองค์กร   
(Covid  Free  Setting)  รวมทั้งมำตรกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่
ก ำหนดขึ้นเป็นกำรเฉพำะ 

ข้อ ๓ การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน  ให้ยกเลิกกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน 
ในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวซึ่งเดิมเคยก ำหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
จำกกำรจ ำแนกจังหวัดตำมพ้ืนที่สถำนกำรณ์  แต่ได้มีค ำสั่งก ำหนดให้พ้ืนที่ดังกล่ำวเป็นเขตพ้ืนที่น ำร่อง
ด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมข้อก ำหนดนี้  ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่เวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ  ของวันที่  ๓๑  ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ข้อ ๔ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว   
ห้ำมจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกันมำกกว่ำห้ำร้อยคนในเขตพ้ืนที่น ำร่อง  
ด้ำนกำรท่องเที่ยว   

ให้น ำวิธีปฏิบัติในส่วนของข้อห้ำมกำรจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค   ขั้นตอน 
กำรขออนุญำตจัดกิจกรรม  กำรพิจำรณำอนุญำต  รวมทั้งกิจกรรมหรือกำรรวมกลุ่มที่ได้รับกำรยกเว้น 
ให้สำมำรถจัดได้โดยไมต่้องขออนุญำตตำมขอ้  ๔  และข้อ  ๕  แห่งข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๓๐)  ลงวันที่   
๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  มำใช้บังคับด้วย 

ข้อ ๕ การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคในพ้ืนที่น าร่อง 
ด้านการท่องเที่ยว  ในระยะเริ่มแรกของกำรด ำเนินกำรเปิดเขตพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว   
ให้สถำนบริกำร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร  สถำนบันเทิง  ผับ  บำร์  คำรำโอเกะ  
ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวยังคงปิดด ำเนินกำรไว้ก่อนในช่วงเวลำนี้   โดยให้หน่วยงำน
และผู้ประกอบกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรผ่อนคลำยมำตรกำรตำมที่ได้ประกำศไว้แล้วในข้อก ำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๖๔



(ฉบับที่  ๓๕)  ลงวันที่  ๑๕  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพ่ือให้สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ต่อไปตำมแผน 
และกรอบเวลำที่รัฐบำลจะประกำศก ำหนด 

ข้อ ๖ การปรับระดับพ้ืนที่สถานการณ์ย่อยภายในเขตพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว 
และการก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมของแต่ละจังหวัด  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร  หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เสนอต่อศูนย์ปฏิบัติกำร  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19   
(ศปก.ศบค.)  เพื่อตรวจสอบ  กลั่นกรอง  และเสนอนำยกรัฐมนตรีให้พิจำรณำปรับระดบัควำมเข้มขน้หรอื
กำรผ่อนคลำยของพ้ืนที่สถำนกำรณ์ย่อยในระดับท้องที่หรือเขตอ ำเภอที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
ในควำมรับผิดชอบของตนได้ตำมควำมจ ำเป็นแห่งสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด  - 19   
ในห้วงเวลำต่ำง ๆ 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรอืผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัพิจำรณำด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตัิ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยสั่งปิด  จ ำกัด  หรือห้ำมกำรด ำเนินกำรของสถำนที่   หรือสั่งให้งด 
กำรท ำกิจกรรมอื่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคเพิ่มเติมจำกมำตรกำร
ควบคุมแบบบูรณำกำรในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวได้ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคติดเชื้อโควิด - 19 

ข้อ ๗ การก าหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ิมเติม   เพ่ือเอื้อต่อกำรเดินทำง 
เข้ำรำชอำณำจักรของบุคคลที่ เดินทำงมำจำกประเทศต้นทำงซึ่งได้รับกำรประเมินตำมเ กณฑ์ที ่
กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด  และได้มีกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อด ำเนินกำรตำมแผนกำรเปิดประเทศ 
ของรัฐบำล   

ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็น  (๑๓)  ของข้อ  ๑  กำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรของข้อก ำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
(ฉบับที่  ๑๒)  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ  ๓  ของข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
(ฉบับที่  ๑๓)  ลงวันที่  ๓๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และข้อ  ๑  ของข้อก ำหนดออกตำมควำม 
ในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๖)   
ลงวันที่  ๒๙  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

“(๑๓)  ผู้ซึ่งได้รับอนุญำตให้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  เพ่ือประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ 
ควบคู่กับควำมมั่นคงด้ำนสำธำรณสุขตำมแผนกำรเปิดประเทศของรัฐบำล”   

ข้อ ๘ มาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร   กำรก ำหนด
มำตรกำรป้องกันโรคส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรในประเภทซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญำต  
ให้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  เพ่ือประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจควบคู่กับควำมมั่นคงด้ำนสำธำรณสุข 
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ตำมแผนกำรเปิดประเทศของรัฐบำล  ตำมที่ได้เพ่ิมเติมโดยข้อก ำหนดนี้  เช่น  กำรก ำหนดประเทศหรือ 
พ้ืนที่ซึ่งศูนย์ปฏิบัติกำรมำตรกำรเดินทำงเข้ำออกประเทศและกำรดูแลคนไทยในต่ำงประเทศอนุมัติ    
กำรมีหนังสือรับรองหรือหลักฐำนกำรลงทะเบียนกำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  กำรได้รับวัคซีน 
ป้องกันโรคครบตำมเกณฑ์  กำรตรวจยืนยันว่ำไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19  กำรมีกรมธรรม์ประกันภัย 
ที่ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยกำรรักษำพยำบำลตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  และหลักฐำนกำรช ำระค่ำที่พัก  ให้เป็นไป 
ตำมค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  ๒๑  ตลุำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๖๔


