
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๙) 

 
 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่   ๒๖  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ให้ขยำย
ระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่วันที่    
๑  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นั้น 

โดยที่ยังปรำกฏกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ในต่ำงประเทศ
และมีโอกำสจะแพร่เข้ำมำในประเทศไทย  เนื่องจำกมีผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรอย่ำงต่อเนื่อง 
และพบว่ำยังมีผู้ติดเชื้อดังกล่ำว  ประกอบกับองค์กำรอนำมัยโลกได้เตือนว่ำกำรผ่อนคลำยควำมเข้มงวด
หลำยมำตรกำรและพร้อม ๆ  กันในหลำยประเทศอำจท ำให้เกิดกำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ได้    
ซึ่งเมื่อค ำนึงถึงควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพดินฟ้ำอำกำศและปัจจัยเสี่ยงจำกบุคคล   สถำนที่  และ
ประเภทของกิจกรรมบำงอย่ำงแล้ว  แม้ด้วยควำมร่วมมือจำกภำครัฐและประชำชนทุกฝ่ำย  สถำนกำรณ์
ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำจะดีขึ้น  แต่ฝ่ำยสำธำรณสุข  ฝ่ำยปกครอง  และฝ่ำยควำมมั่นคงเห็นว่ำ  ในระยะ 
หัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งก ำลังจะผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในช่วงที่  ๓  นับจำกนี้ไปให้มำกขึ้นกว่ำเดิม
จนใกล้เคียงกับกำรด ำเนินวิถีชีวิตตำมปกติ  ยังจ ำเป็นต้องติดตำมดูแลสถำนกำรณ์ในแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 
ให้สงบนิ่งอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นที่วำงใจได้อีกระยะหนึ่ง   เพ่ือว่ำหำกจ ำนวนผู้ติดเชื้อกลับเพ่ิมหรือ 
โอกำสเสี่ยงมีมำกขึ้น  จะได้ระงับหรือเปลี่ยนแปลงกำรผ่อนคลำยบำงส่วนหรือทั้งหมดได้ทันท่วงที 

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

ข้อ ๑ กำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  ห้ำมบุคคลใดทั่วรำชอำณำจักรออกนอกเคหสถำน
ระหว่ำงเวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ  ถึงเวลำ  ๐๓.๐๐  นำฬิกำของวันรุ่ งขึ้น   และให้ข้อยกเว้น 
กำรห้ำมออกนอกเคหสถำนตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ยังคง 
ใช้บังคับต่อไป 

ให้ยำนพำหนะ  ผู้โดยสำรตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับกำรขนส่งสำธำรณะที่เป็นกำรขนส่งคนหรือ
สินค้ำระหว่ำงจังหวัดที่เริ่มออกเดินทำงจำกจังหวัดต้นทำงก่อนเวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ  และถึงจังหวัด
ปลำยทำงหลังเวลำ  ๐๓.๐๐  นำฬิกำของวันรุ่งขึ้น  สำมำรถเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัดในช่วงเวลำ 
กำรห้ำมออกนอกเคหสถำนได้ 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๒ กำรผ่อนผันกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรยีนหรอืสถำบนักำรศึกษำ  เพ่ือเตรียมควำมพรอ้ม
รองรับกำรเปิดภำคเรียนในปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓  ในระยะแรกนี้ให้ทยอยผ่อนผันกำรใช้อำคำรสถำนที่ 
ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำเพ่ือจัดกำรศึกษำ  กำรอบรม  กำรประชุมหรือเพ่ือประโยชน์ในกำรสอบ
หรือกำรคัดเลือกบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรใช้อำคำรสถำนที่เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรฝึกอบรมของโรงเรียนนอกระบบ
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยโรงเรยีนเอกชนเฉพำะประเภทวชิำชีพ  และประเภทศลิปะและกฬีำ  (เฉพำะประเภท
กีฬำที่ผ่อนคลำยให้ท ำกิจกรรมได้)  โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน  ควำมพร้อมและ
ควำมสำมำรถในกำรจัดรูปแบบกำรศึกษำที่มีควำมยืดหยุ่น  กำรจัดสถำนที่และระบบตำ่ง ๆ  ให้สอดคล้อง
กับมำตรกำรป้องกันโรคเป็นส ำคัญ   

(๒) กำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำเพ่ือกำรประชุม  กำรจัดกำรสอบ  
กำรสอบคัดเลือก  กำรฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกนิสิบหำ้วนั  หรือด ำเนินกำรอื่นใดในลักษณะท ำนองเดียวกัน 

ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำตำม  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องปฏิบัติ 
ตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด  กำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  รวมทั้งค ำแนะน ำ 
ของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด   

ข้อ ๓ กำรผ่อนคลำยให้ด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงได้   เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 
แก่ประชำชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบำงอย่ำงเพิ่มเติมจำกที่ได้ก ำหนดไว้แล้วตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๖)  
ลงวันที่  ๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๗)  ลงวันที่  ๑๕  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
ภำยใต้กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด  รวมทั้งกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ   
ให้สถำนที่หรือกำรด ำเนินกิจกรรมที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเคยมีค ำสั่ง  
ปิดสถำนที่ไว้เป็นกำรชั่วครำวตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ   พ.ศ.  ๒๕๕๘  และตำมข้อก ำหนด   
(ฉบับที่  ๕)  ลงวันที่  ๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำง 
เพิ่มเติมได้ทั่วรำชอำณำจักร  ตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม  ดังต่อไปนี้   

(๑) กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต 
 ก. ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด ำเนินกำรได้จนถึงเวลำ  

๒๑.๐๐  นำฬิกำ 
 ข. ศูนย์แสดงสินค้ำ  ศูนย์ประชุม  หรือสถำนที่จัดนิทรรศกำร  ให้เปิดด ำเนินกำรจัดประชุม  

กำรแสดงสินค้ำ  หรือกำรจัดนิทรรศกำรได้  โดยเป็นกิจกรรมซึ่งจ ำกัดพ้ืนที่รวมในกำรจัดงำนขนำดไม่เกิน
สองหมื่นตำรำงเมตร  และเปิดด ำเนินกำรได้จนถึงเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ 
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 ทั้งนี้  ให้งดเว้นกำรจัดกำรแข่งขัน  กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย  หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใด 
ที่เปิดโอกำสให้ผู้คนมำชุมนุมกันหนำแน่นและอำจเกิดภำวะไร้ระเบียบได้   

 ค. สนำมพระเครื่อง  ศูนย์พระเครื่อง  ให้เปิดด ำเนินกำรได้โดยงดเว้นกำรจัดกิจกรรม 
ที่เปิดโอกำสให้ผู้คนมำชุมนุมกันหนำแน่นและอำจเกิดภำวะไร้ระเบียบได้ 

 ง. ร้ำนเสริมสวย  แต่งผมหรือตัดผมส ำหรับบุรุษหรือสตรี  ให้เปิดด ำเนินกำรโดยจ ำกัดเวลำ 
กำรให้บริกำรในร้ำนไม่เกินรำยละสองชั่วโมงและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้ำน 

 จ. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  เด็กก่อนวัยเรียน  ให้เปิดได้เฉพำะกำรปฏิบัติงำนที่จ ำเป็น 
ของเจ้ำหน้ำที่เพ่ือกำรนัดหมำย  จัดสรรและแจกจ่ำยเครื่องดื่มและอำหำรกลำงวัน  และกำรจัดเตรียม   
ควำมพร้อมของสถำนที่ให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

(๒) กิจกรรมด้ำนกำรออกก ำลังกำย  กำรดูแลสุขภำพหรือสันทนำกำร 
 ก. คลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำม  สถำนเสริมควำมงำม  สถำนที่สักหรือเจำะผิวหนัง 

หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำย   
 ข. สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  สปำ  และสถำนประกอบกำรนวดแผนไทย   

(งดเว้นกำรอบตัว  อบสมุนไพรหรืออบไอน้ ำแบบรวมและกำรนวดบริเวณใบหน้ำ)  นวดฝ่ำเท้ำ  ยกเว้น
สถำนประกอบกิจกำรอำบน้ ำ  สถำนประกอบกิจกำรอำบ  อบ  นวด 

 ค. สถำนที่ออกก ำลังกำยฟิตเนส  ให้เปิดด ำเนินกำรได้โดยจ ำกัดจ ำนวนผู้เล่นในกำรเล่น
แบบรวมกลุ่มและงดเว้นกำรอบตัวหรืออบไอน้ ำแบบรวม 

 ง. สถำนที่ฝึกซ้อมมวย  โรงยิมหรือค่ำยมวย  ให้เปิดได้เฉพำะเพ่ือกำรฝึกซ้อมกำรชกลม
โดยไม่มีคู่ชก  กำรชกมวยแบบล่อเป้ำ  โดยต้องไม่เป็นกำรแข่งขันและไม่มีผู้ชม 

 จ. สนำมกีฬำ  ให้เปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะกิจกรรมเพื่อกำรออกก ำลังกำยหรือกำรฝึกซ้อม
ในประเภทกีฬำ  ได้แก่  ฟุตบอล  ฟุตซอล  บำสเกตบอล  และวอลเลย์บอล  โดยต้องไม่เป็นกำรแข่งขัน
และมีจ ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณสนำมกีฬำ  (ไม่นับรวมผู้เล่น)  อีกไม่เกินสิบคน   

 ฉ. สถำนที่เล่นโบว์ลิ่ง  สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด  หรือกำรละเล่นอื่น ๆ  ในท ำนองเดียวกัน  
ให้เปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะเพื่อกำรออกก ำลังกำยหรือกำรฝึกซ้อม 

 ช. สถำบันลีลำศหรือสอนลีลำศ 
 ซ. สระน้ ำเพื่อกำรเล่นกีฬำหรือกิจกรรมทำงน้ ำในบึง  เช่น  เจ็ตสกี  ไคท์เซิร์ฟ  เครื่องเล่น

ประเภทบำนำน่ำโบ๊ท  ให้เปิดด ำเนินกำรได้โดยต้องไม่เป็นกำรแข่งขันและจ ำกัดจ ำนวนผู้ เล่น 
ตำมจ ำนวนเครื่องเล่นและขนำดพ้ืนที่ 
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 ฌ. โรงภำพยนตร์  โรงละคร  โรงมหรสพ  ให้เปิดด ำเนินกำรได้โดยจ ำกัดจ ำนวนผู้ร่วม
กิจกรรมไม่เกินสองร้อยคน  ส ำหรับโรงมหรสพในระยะแรกนี้ให้เปิดเฉพำะกำรจัดแสดงลิเก  ล ำตัด   
หรือกำรแสดงพ้ืนบ้ำนอื่น ๆ  ก่อน  โดยงดเว้นกำรจัดแสดงดนตรีหรือคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมอื่นที่อำจมี
ควำมเสี่ยงต่อกำรรักษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลและกำรแพร่กระจำยเชื้อ 

 ญ. สวนสัตว์หรือสถำนทีจ่ัดแสดงสัตว ์ ให้เปิดด ำเนินกำรไดโ้ดยจ ำกัดจ ำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
ในพ้ืนที่จัดกำรแสดงที่เป็นกำรรวมกลุ่ม   

ข้อ ๔ กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคและกำรจัดระเบียบ  ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ  
เจ้ำของ  หรือผู้จัดกำรสถำนที่ในข้อ  ๒  หรือข้อ  ๓  มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรค  รวมทั้งด ำเนินกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ตำมค ำแนะน ำ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำ 
ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจเข้ำตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่ตำมข้อ  ๒  และกำรด ำเนินกำร
ของเจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ตำมข้อ  ๓  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรค  รวมทั้ง 
กำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  หำกพบกำรกระท ำที่อำจมีควำมเสี่ยง 
ต่อกำรแพร่ระบำดของโรค  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจให้ค ำแนะน ำ  ตักเตือน  ห้ำมปรำม  และมีอ ำนำจ
ก ำหนดช่วงระยะเวลำเพื่อให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ  เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
เพื่อป้องกันมิให้มีกำรแพร่ของโรค  รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัตโิรคตดิตอ่  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
มีค ำสั่งปิดสถำนที่ในพ้ืนที่รับผิดชอบไว้เป็นกำรชั่วครำวก็ได้   

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีค ำสั่ งปิดสถำนที่ ไว้ 
เป็นกำรชั่วครำวตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เมื่อผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ  เจ้ำของ 
หรือผู้จัดกำรสถำนที่ได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนดและจัดระเบียบ 
และระบบต่ำง ๆ  แล้ว  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  แล้วแต่กรณี   
มีอ ำนำจสั่งให้เปิดด ำเนินกำรในสถำนที่ดังกล่ำวได้ 

ข้อ ๕ กำรผ่อนคลำยกำรเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัด  ตำมที่รัฐบำลมีค ำแนะน ำให้ประชำชน
งดหรือชะลอกำรเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัดในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ   ซึ่งจำกกำรประเมินของ 
ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องพบว่ำมำตรกำรดังกล่ำวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งส่งผลให้สำมำรถควบคุมจ ำนวนผู้ติดเชื้อและ  
กำรแพร่ระบำดของโรคได้  อย่ำงไรก็ตำม  เพ่ือให้กำรด ำเนินชีวิตของประชำชนกลับมีสภำพใกล้เคียงกับ
วิถีชีวิตตำมปกติ  อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ   จึงเห็นสมควรผ่อนคลำย 
กำรเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัด  โดยประชำชนผู้เดินทำงซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ 
ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค  กำรจัดระบบและระเบียบต่ำง ๆ  ที่ทำงรำชกำรก ำหนดด้วย   

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ซึ่งอำจไม่สะดวกและจ ำเป็นต้องก่อภำระแก่ผู้เดินทำงได้โดยเฉพำะในช่วงเวลำที่กำรจรำจรคับคั่ง 
หรือมีเหตุพิเศษ  ทั้งนี้  หำกพบว่ำผู้เดินทำงมีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นโรคหรือเป็นพำหะน ำโรค  พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจในกำรสั่งแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกตตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อเพ่ือป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคได้ 

ข้อ ๖ ในกรณีมีปัญหำว่ำสถำนที่หรือกิจกรรมใดเข้ำข่ำยตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดนี้
หรือไม่  ให้หำรือคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำกำรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกัน  
และยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ซึ่งมีเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคง
แห่งชำติในฐำนะหัวหน้ำส ำนักงำนประสำนงำนกลำง  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  เป็นประธำน 

ข้อ ๗ กำรแสดงตนโดยใช้ต ำแหน่งหน้ำที่  หรือแอบอ้ำงว่ำเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่กระท ำกำร
เรียก  รับ  ยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ  หรือแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้ 
จำกกำรใช้สถำนที่ของเอกชนเพ่ือกำรแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  หรือเจตนำแกล้งให้ผู้อื่นมีควำมผิด 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อหรือข้อก ำหนดซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำร  
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยทุจริตในกำรเรียกเงิน  ทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์ตอบแทนจำกกำรไม่ด ำเนินคดีต่อผู้กระท ำผิด  ย่อมเป็นควำมผิดตำมกฎหมำย  ผู้ประสบเหตุ
ดังกล่ำวให้แจ้งต่อศูนย์ด ำรงธรรมได้ทั่วรำชอำณำจักร  หรือแจ้งต่อศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19   
ท ำเนียบรัฐบำล 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันท่ี  ๑  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  29  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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