
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๗) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

ด้วยเป็นกำรสมควรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 
ของโรคโควิด - 19  เพ่ิมเติมจำกที่เคยผ่อนคลำยไว้แล้วเพ่ือลดผลกระทบต่อประชำชนด้ำนเศรษฐกิจ  
สังคม  และควำมมั่นคง  ตำมที่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  
(โควิด - 19)  ได้รำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์  และกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกฝ่ำยควำมมั่นคง  
ฝ่ำยเศรษฐกิจ  ฝ่ำยผู้ประกอบกำร  และฝ่ำยผู้บริโภค  ประกอบกับฝ่ำยสำธำรณสุขได้เสนอว่ำ  จ ำนวน  
ผู้ติดเชื้อสะสม  ผู้ติดเชื้อรำยใหม่ในแต่ละวันและสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศนับแต่ต้นเดือนพฤษภำคม 
อันเป็นระยะเวลำที่ประกำศใช้ข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔)  (ฉบับที่  ๕)  และ  (ฉบับที่  ๖)  เป็นต้นมำ   
ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่ำงต่อเนื่อง  แต่เพรำะยังมีปัจจัยเสี่ยงจำกสภำพดินฟ้ำอำกำศ  
จ ำนวนของผู้เดินทำงข้ำมจังหวัดและผู้ที่เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ  ตลอดจนประชำชนบำงกลุ่ม 
ที่ยังประมำทและละเลยไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค  ในขณะที่กำรแพร่ระบำดก็ยังปรำกฏอยู่มำก
ในต่ำงประเทศ  จึงควรผ่อนคลำยตำมโอกำสเสี่ยงของบุคคล  สถำนที่  และประเภทของกิจกรรม  ภำยใต้
เงื่อนไขว่ำยังคงให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของทำงรำชกำรต่อไปโดยเคร่งครัด   
และหำกปรำกฏว่ำจ ำนวนผู้ติดเชื้อกลับเพ่ิมหรือโอกำสเสี่ยงมีมำกขึ้น  ก็อำจระงับหรือเปลี่ยนแปลง  
กำรผ่อนคลำยบำงส่วนหรือทั้งหมดได้ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  ห้ำมบุคคลใดทั่วรำชอำณำจักรออกนอกเคหสถำน
ระหว่ำงเวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ  ถึงเวลำ  ๐๔.๐๐  นำฬิกำของวันรุ่งขึ้น  และให้ข้อยกเว้นกำรห้ำมออก
นอกเคหสถำนตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ยังคงใช้บังคับต่อไป 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๒ กำรผ่อนผันกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ  ให้ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจพิจำรณำผ่อนผันกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนหรือ
สถำบันกำรศึกษำเฉพำะที่ด ำเนินกำรในลักษณะของกำรให้ควำมช่วยเหลือ  กำรสงเครำะห์  อุปถัมภ์  
หรืออุปกำระเด็กก ำพร้ำที่ประสบปัญหำครอบครัว  เด็กยำกไร้  หรือเด็กด้อยโอกำส  และอำจเป็น  
กลุ่มเสี่ยงได้หำกปล่อยให้เด็กอำศัยอยู่ในสถำนที่พักอำศัยของตนหรือที่อื่น  หรือเป็นกำรใช้อำคำรสถำนที่ 
ดังกล่ำวเพ่ือกำรท ำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สำธำรณะตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุญำต  แต่ยังคงงดเว้นกำรใช้อำคำรสถำนที่เ พ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
กำรสอบ  หรือกำรฝึกอบรม 

ข้อ ๓ กำรผ่อนคลำยให้ด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงได้  เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ของประชำชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบำงอย่ำง  ภำยใต้กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรค  
ที่ทำงรำชกำรก ำหนดรวมทั้งกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ให้สถำนที่หรือกำรด ำเนินกิจกรรม  
ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเคยมีค ำสั่งปิดสถำนที่ไว้เป็นกำรชั่วครำว  
ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๕)  ลงวันที่  ๑  พฤษภำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงเพ่ิมเติมได้ทั่วรำชอำณำจักร 
ตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต 
 ก. กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มในภัตตำคำร  สวนอำหำร  ศูนย์อำหำร  โรงอำหำร  

ร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่มทั่วไป  ซึ่งไม่รวมถึงสถำนบริกำร  ผับ  บำร์  ให้เปิดด ำเนินกำรได้  แต่ ยังคง 
ห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถำนที่ดังกล่ำวนี้ 

 ข. ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด ำเนินกำรเพ่ิมเติมได้   
ในส่วนที่เป็นกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคและกำรให้บริกำร  รวมทั้งร้ำนอำหำรหรือ  
เครื่องดื่ม  (ห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน)  ร้ำนเสริมสวย  แต่งผม  ตัดผมหรือ 
ท ำเล็บ  ยกเว้นส่วนที่เป็นโรงมหรสพ  โรงภำพยนตร์  สถำนที่เล่นโบว์ลิ่ง  ตู้เกมส์  เครื่องเล่นหยอดเหรียญ   
สถำนที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือกำรละเล่นอื่น ๆ  ในท ำนองเดียวกัน  คำรำโอเกะ  สวนสนุก   
สวนน้ ำ  สวนสัตว์  สนุกเกอร์  บิลเลียด  ร้ำนเกมส์  สถำนที่ออกก ำลังกำยฟิตเนส  สถำนประกอบกำร  
เพ่ือสุขภำพ  สถำนประกอบกำรนวดแผนไทย  นวดฝ่ำเท้ำ  สถำบันกวดวิชำ  สนำมพระเครื่อง   
ศูนย์ประชุม 
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 ทั้งนี้  พ้ืนที่และกิจกรรมที่เปิดด ำเนินกำรได้ให้งดเว้นกำรจัดกำรแข่งขัน  กิจกรรมส่งเสริม
กำรขำย  หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่เปิดโอกำสให้ผู้คนมำชุมนุมกันหนำแน่น  และให้เปิดด ำเนินกำร  
ได้จนถึงเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ 

 ค. ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่ง  หรือตลำดค้ำส่งขนำดใหญ่   
 ง. สถำนที่บริกำรดูแล  สถำนที่พ ำนักอำศัย  หรือสถำนสงเครำะห์อื่นที่จัดสวัสดิกำร

ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอำยุ  หรือผู้มีภำระพ่ึงพิงให้เปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะที่มีกำรรับตัวไว้พักค้ำงคืนเป็นปกติธุระ 
 จ. กำรถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์  ภำพยนตร์และวีดีทัศน์ซึ่งเมื่อรวมคณะท ำงำนหน้ำฉำก

และทุกแผนกแล้วต้องมีจ ำนวนไม่เกินห้ำสิบคน  และต้องไม่มีผู้ชมเข้ำร่วมรำยกำร 
 ฉ. ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม  ให้เปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะกรณีจ ำกัดจ ำนวน

ผู้เข้ำร่วมประชุม  และเป็นกำรประชุมคณะกรรมกำร  ผู้ถือหุ้น  หรือกำรประชุม  กำรอบรม  กำรสัมมนำ
ซึ่งผู้เข้ำร่วมประชุมมำจำกหน่วยงำนเดียวกันเพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบทรำบแหล่งที่มำ 

(๒) กิจกรรมด้ำนกำรออกก ำลังกำย  กำรดูแลสุขภำพหรือสันทนำกำร 
 ก. คลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำม  สถำนเสริมควำมงำม  และร้ำนท ำเล็บ  ทั้งที่อยู่ในและ

นอกห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  หรือคอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะกำรเสริมควำมงำม
เรือนร่ำงและผิวพรรณ  ไม่รวมถึงกำรเสริมควำมงำมบริเวณใบหน้ำ   

 ข. สถำนที่ออกก ำลังกำยฟิตเนสที่มิ ได้ตั้ งอยู่ ในห้ำงสรรพสินค้ำ   ศูนย์กำรค้ำ   
หรือคอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะส่วนที่เป็นกำรเล่นโยคะหรือฟรีเวท  โดยงดเว้น  
กำรใช้เครื่องเล่น  เครื่องลู่วิ่ง  จักรยำนปั่น  หรือกำรเล่นแบบรวมกลุ่ม 

 ค. สถำนที่หรือสนำมออกก ำลังกำยในร่ม  เฉพำะกีฬำประเภทที่ตำมกติกำสำกลที่มิได้มี
กำรปะทะกันระหว่ำงผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมกำรแข่งขัน  หำกเล่นเป็นทีม  ให้มีผู้เล่นได้ฝั่งละไม่เกิน  
สำมคน  ได้แก่  แบดมินตัน  ตะกร้อ  เทเบิลเทนนิส  สควอช  ยิมนำสติก  ฟันดำบ  และปีนผำ 

 ง. สระว่ำยน้ ำสำธำรณะทั้งกลำงแจ้งและในร่ม 
 จ. สวนพฤกษศำสตร์  สวนดอกไม้  พิพิธภัณฑ์  ศูนย์กำรเรียนรู้  แหล่งประวัติศำสตร์  

โบรำณสถำน  ห้องสมุดสำธำรณะ  และหอศิลป์ 
ข้อ ๔ กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคและกำรจัดระเบียบ  ให้เจ้ำของหรือผู้จัดกำร

สถำนที่ตำมข้อ  ๓  (๑)  และ  (๒)  มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค  รวมทั้ง
ด ำเนินกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ตำมค ำแนะน ำ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำที่ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถ  
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เข้ำตรวจสอบ  แนะน ำ  ตักเตือน  ห้ำมปรำม  หรือด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมกฎหมำย  รวมทั้งเสนอ 
ให้ผู้มีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  สั่งปิดสถำนที่นั้นเป็นกำรชั่วครำวเฉพำะรำย   

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีค ำสั่งปิดสถำนที่ไว้เป็นกำรชั่วครำว 
ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เมื่อเจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ได้ด ำเนินกำรให้เป็นไป 
ตำมมำตรกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนดและจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  แล้ว  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  แล้วแต่กรณี  มีอ ำนำจสั่งให้เปิดด ำเนินกำรในสถำนที่ดังกล่ำวได้ 

ข้อ ๕ เ พ่ือให้มำตรกำรป้องกันโรคเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  ให้ผู้ ว่ ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติโ รคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
มีค ำสั่งปิดสนำมชนโค  สนำมกัดปลำ  หรือสนำมกำรแข่งขันอื่นในลักษณะท ำนองเดียวกันเพ่ิมเติม  
เนื่องจำกพบว่ำเป็นสถำนที่ซึ่งมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  รวมทั้งด ำเนินกำรอื่นใดให้สอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  15  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๓


