
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ 34) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ  นั้น 

โดยที่กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถำนกำรณ์ 
คลี่คลำยไปในทำงที่ดีขึ้น  ด้วยมีจ ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่ในระดับคงที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลำหนึ่ง   
ในขณะที่จ ำนวนผู้ได้รับกำรรักษำจนหำยเป็นปกติมีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึ้น  ซึ่งผลดังกล่ำวมำจำก  
กำรด ำเนินงำนในลักษณะบูรณำกำรและประสำนควำมร่วมมือของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำน 
ทุกภำคส่วนเพ่ือกำรระดมสรรพก ำลังในกำรควบคุมและป้องกันโรค  ทั้งกำรบริกำรฉีดวัคซีนให้เป็นไป  
ตำมแผน  กำรตรวจค้นหำผู้ติดเชื้อเชิงรุก  กำรกระจำยชุดตรวจเพ่ือกำรตรวจหำเชื้อด้วยตนเอง   
และกำรด ำเนินกำรและก ำกบัดแูลเพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมและปอ้งกันโรคในระยะยำวตำมทีไ่ด้ 
ประกำศไว้แล้ว  เช่น  มำตรกำรควบคุมโรคโควิด - 19  แนวใหม่เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่ำงปลอดภัย   
มำตรกำรป้องกันกำรติดเชื้อแบบครอบจักรวำล  หรือมำตรกำรปลอดภัยส ำหรับองค์กร  ซึ่งฝ่ำยสำธำรณสุข 
และหน่วยงำนที่รับผิดชอบได้รำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ว่ำ  หน่วยงำนภำครัฐ  ภำคเอกชน   
และภำคประชำชนค่อนข้ำงมีประสบกำรณ์และควำมพร้อม  ประกอบกับหน่วยงำนและบุคลำกร  
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขของไทยมีศักยภำพ  ควำมช ำนำญ  และมีประสิทธิภำพครอบคลุม  
กำรตรวจคัดกรองและกำรดูแลรักษำพยำบำลผู้ตดิเชื้อในรปูแบบตำ่ง ๆ  ที่หลำกหลำย  และมีควำมพร้อม 
รับมือกับสถำนกำรณ์หำกมีจ ำนวนผู้ติดเชื้อเ พ่ิมมำกขึ้นในอนำคต  จึงสำมำรถปรับมำตรกำร 
โดยผ่อนคลำยควำมเข้มงวดบำงกรณีให้มีควำมเหมำะสม  โดยก ำหนดมำตรกำรควบคุมเท่ำที่จ ำเป็น  
ตำมระดับพ้ืนที่ของสถำนกำรณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ยังจ ำเป็นต้องติดตำมก ำกับดูแลทั้งบุคคล  สถำนที่  กำรด ำเนินกิจกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ  ให้อยู่ภำยใต้  
เงื่อนไขของกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรคในระยะยำว  เพ่ือกำรขับเคลื่อนภำคเศรษฐกิจ   
กำรฟ้ืนฟูและพัฒนำประเทศในระยะยำว  ควบคู่กับกำรป้องกันและควบคุมโรคอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

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   ๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๑ การก าหนดพ้ืนที่สถานการณ์จ าแนกตามเขตพ้ืนที่จังหวัด  ให้กำรก ำหนดระดับ 
ของพ้ืนที่สถำนกำรณ์เพ่ือกำรบังคับใช้มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรจ ำแนกเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  
และเข้มงวด  พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  และพ้ืนที่ควบคุม  ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่งศูนย์บริหำร  
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ที่  ๑๑/๒๕๖๔  ลงวันที่   
๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ยังคงบังคับใช้ต่อไป 

ข้อ ๒ การปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
ห้ำมบุคคลใดในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถำนระหว่ำงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ   
ถึง  ๐๔.๐๐  นำฬิกำของวันรุ่งขึ้น  ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่  ๑๕  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยให้กำร 
ก ำหนดเงื่อนไขกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และกรณีของบุคคลที่ได้รับยกเว้นที่ได้ประกำศ  
หรือได้อนุญำตไว้ก่อนหน้ำนี้ยังคงใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๓ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
ให้บรรดำมำตรกำร  ข้อห้ำม  และข้อปฏิบัติส ำหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตำมที่ก ำหนดไว้  
ในข้อก ำหนดที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำ  ได้แก่  กำรห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค   
กำรใช้เส้นทำงคมนำคมเพ่ือกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด  กำรขนส่งสำธำรณะ  และกำรปฏิบัติงำน  
นอกสถำนที่ท ำกำรของส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐและเอกชนยังคงให้ด ำเนินกำรอย่ำงเต็ม 
ควำมสำมำรถที่หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่จะปฏิบัติได้  รวมถึงบรรดำมำตรกำร  หลักเกณฑ์  หรือ  
แนวปฏิบัติส ำหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ได้ก ำหนดขึ้นเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้ยังคงใช้บังคับต่อเนื่องไป  จนถึงวันที่  ๑๕  ตุลำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๔   

ข้อ ๔ การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี   
ก ำกับดูแลและติดตำมกำรด ำเนินกำรของสถำนที่  กิจกำร  หรือกิจกรรมในพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนด  
เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้ปรับมำตรกำรตำมข้อก ำหนดนี้เพ่ือให้เปิ ดด ำเนินกำรได้   
โดยให้ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบจัดเตรียมสถำนที่  กำรตรวจสอบระบบหมุนเวียนระบำยอำกำศ   
กำรก ำกับดูแลควำมพร้อมของบุคลำกรผู้ให้บริกำร  และปฏิบัติตำมเงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  กำรจัดระบบ   
ระเบียบ  และมำตรกำรป้องกันโรคต่ำง ๆ  ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  รวมทั้งมำตรกำรที่ผู้มีหน้ำที่ 
รับผิดชอบก ำหนดขึ้นเป็นกำรเฉพำะ   

(๑) โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำทุกประเภท  ให้สำมำรถใช้อำคำรหรือสถำนที่ 
เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรสอบ  กำรฝึกอบรม  หรือกำรท ำกิจกรรมใด ๆ  ที่มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
เป็นจ ำนวนมำกได้  โดยให้ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์   
วิจัยและนวัตกรรม  หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ร่วมกับคณะกรรมกำรโรคติดต่อ

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



กรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจำรณำควำมจ ำเป็นและ  
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด  รวมทั้งควำมเหมำะสมของสภำพพ้ืนที่  
และสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ทั้ งนี้   ให้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษำธิกำร   
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

(๒) สถำนรับเลี้ยงเด็ก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  ศูนย์เด็กพิเศษ   
สถำนที่ให้กำรดูแล  หรือสถำนสงเครำะห์อื่นที่เป็นกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่เด็ก  ให้เปิดด ำเนินกำรได้  
โดยให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี   
พิจำรณำอนุญำตกำรใช้สถำนที่ตำมควำมเหมำะสมของสถำนที่นั้น ๆ  โดยปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค 
ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

(๓) ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  สำมำรถเปิดให้บริกำรบริโภคอำหำรหรือเครื่องดื่ม  
ในร้ำนได้ไม่เกินเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ  โดยห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน   
และจ ำกัดจ ำนวนผู้นั่งบริโภคในร้ำน  หำกเป็นกำรบริโภคในห้องปรับอำกำศให้มีจ ำนวนผู้นั่งบริโภค  
ไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของจ ำนวนที่นั่งปกติ  แต่หำกเป็นกำรบริโภคในพ้ืนที่เปิดที่อำกำศสำมำรถระบำย 
ถ่ำยเทได้ดี  เช่น  ร้ำนอำหำรขนำดเล็ก  หำบเร่  แผงลอย  รถเข็น  ให้มีจ ำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกิน 
ร้อยละ  ๗๕  ของจ ำนวนที่นั่งปกติ   

ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มอำจจัดให้มีกำรแสดงดนตรีหรือกำรแสดงอื่นได้  โดยมีผู้แสดง 
ไม่เกินจ ำนวน  ๕  คน  ต้องมีกำรเว้นระยะห่ำงและงดกำรติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริกำร  และให้นักดนตรี  
สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ  โดยอนุโลมให้เฉพำะนักร้อง  นักแสดง  หรือนักดนตรี  
ที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่ำ  ที่อำจถอดหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำได้ขณะท ำกำรแสดง 

มำตรกำรนี้ให้ใช้บังคับกับร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ   
คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกันด้วย 

(๔) ร้ำนสะดวกซื้อ  ตลำดสด  หรือตลำดนัดเฉพำะกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคหรือบริโภค   
ให้เปิดด ำเนินกำรได้ตำมเวลำปกติจนถึงเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ  โดยจ ำกัดเวลำส ำหรับร้ำนสะดวกซื้อ 
ที่ตำมปกติเปิดให้บริกำรในช่วงเวลำกลำงคืน  ให้ปิดกำรให้บริกำรในระหว่ำงเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ   
ถึง  ๐๔.๐๐  นำฬิกำ  ของวันรุ่งขึ้น   

(๕) ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทุกประเภท  บ้ำนหนังสือ  หอศิลป์  แหล่งประวัติ ศำสตร์  
โบรำณสถำน  ศูนย์กำรเรียนรู้  ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ  อุทยำนวิทยำศำสตร์  ศูนย์วิทยำศำสตร์
และวัฒนธรรม  หรือสถำนที่อื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้และจ ำกัดจ ำนวน  
ผู้ใช้บริกำร  โดยอำจพิจำรณำตำมเกณฑ์ของขนำดพ้ืนที่ตำมแนวปฏิบัติที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด   
หรือไม่เกินร้อยละ  ๗๕  ของจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรที่สำมำรถรองรับได้ตำมปกติ  และให้ผู้ใช้บริกำร  

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



งดบริโภคอำหำรหรือเครื่องดื่มขณะเข้ำชมหรือใช้บริกำร  รวมทั้งงดกำรท ำกิจกรรมที่อำจท ำให้เกิด  
ควำมแออัด  โดยปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

(๖) โรงภำพยนตร์  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ไม่เกินเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ  โดยจ ำกัดจ ำนวน 
ผู้ใช้บริกำรไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของจ ำนวนควำมจุที่นั่ง  และจัดที่นั่งให้มีกำรเว้นระยะห่ำงโดยกำร 
เว้นที่นั่งตำมแนวปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด  โดยให้ผู้ใช้บริกำร 
สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำและงดกำรบริโภคอำหำรหรือเครื่องดื่มในระหว่ำงกำรชมภำพยนตร์ 

(๗) สถำนเสริมควำมงำม  ร้ำนเสริมสวย  แต่งผมหรือตัดผม  ร้ำนท ำเล็บ  และร้ำนสัก  
สำมำรถเปิดด ำเนินกำรและให้บริกำรผ่ำนกำรนัดหมำยได้จนถึงเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ   

โดยก ำหนดเงื่อนไขส ำหรับร้ำนสักที่จะให้บริกำรได้เฉพำะผู้รับบริกำรที่แสดงหลักฐำน 
ว่ำได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  หรือมีหลักฐำนแสดงผลกำรตรวจที่ยืนยันว่ำไม่มี  
เชื้อโรคโควิด - 19  ในระยะเวลำ  ๗๒  ชั่วโมงก่อนกำรใช้บริกำรโดยวิธี  RT- PCR  หรือโดยชุดตรวจ 
และน้ ำยำที่เกี่ยวข้องกับกำรวินิจฉัยกำรติดเชื้อ  SARS-CoV-2  (เชื้อก่อโรค  COVID-19)  แบบตรวจหำแอนติเจน 
ด้วยตนเอง  (COVID-19  Antigen  test  self-test  Kits  :  ATK)  (ชุดตรวจ  ATK)   

(๘) สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  สปำ  หรือสถำนประกอบกำรนวดแผนไทย  สำมำรถ  
เปิดด ำเนินกำรและให้บริกำรผ่ำนกำรนัดหมำยได้  โดยจ ำกัดเวลำกำรให้บริกำรไม่เกินรำยละสองชั่วโมง  
จนถึงเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ  และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 
อย่ำงเคร่งครัด  ยกเว้นกำรอบตัว  อบสมุนไพร  และกำรอบไอน้ ำ  ที่ยังไม่อนุญำตให้ด ำเนินกำร   

โดยก ำหนดเงื่อนไขเฉพำะกำรให้บริกำรประเภทกำรใช้น้ ำเพ่ือสุขภำพในกิจกำรสปำที่ผู้เข้ำรับบริกำร 
ต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  หรือมีหลักฐำนแสดงผลกำรตรวจ 
ที่ยืนยันว่ำไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19  ในระยะเวลำ  ๗๒  ชั่วโมงก่อนกำรใช้บริกำรโดยวิธี  RT-  PCR   
หรือโดยกำรใช้ชุดตรวจ  ATK   

(๙) สวนสำธำรณะ  ลำนกีฬำ  สนำมกีฬำ  สระน้ ำเพ่ือกำรกีฬำหรือกิจกรรมทำงน้ ำเพ่ือกำร  
สันทนำกำร  สระว่ำยน้ ำสำธำรณะ  สถำนที่เพื่อกำรออกก ำลังกำยประเภทกลำงแจ้งหรือตัง้อยู่ในพ้ืนทีโ่ลง่   
สนำมกีฬำหรือสถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำยประเภทในร่มที่อำกำศถ่ำยเทได้ดี  ให้เปิดได้ไม่เกินเวลำ   
๒๑.๐๐  นำฬิกำ   

สถำนที่ออกก ำลังกำย  ยิมหรือฟิตเนสที่ เป็นห้องปรับอำกำศ  ให้ เปิดได้ไม่ เกินเวลำ   
๒๑.๐๐  นำฬิกำ  และงดเว้นกำรให้บริกำรอบตัวหรืออบไอน้ ำ  โดยปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค 
ที่กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

(๑๐) กำรใช้สถำนที่หรือสนำมกีฬำเพ่ือกำรจัดแข่งขันกีฬำ  ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อ
กรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจำรณำควำมเหมำะสม 
ตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำและกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด  โดยกรณีประเภท  
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กีฬำในร่ม  สำมำรถจัดกำรแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนำม  หำกเป็นกำรจัดแข่งขันประเภทกีฬำกลำงแจ้ง   
สำมำรถจัดกำรแข่งขันได้โดยให้มีผู้ชมในสนำมไม่เกินร้อยละ  ๒๕  ของควำมจุสนำม  และผู้เข้ำชม 
ในสนำมต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  หรือมีหลักฐำนแสดง  
ผลกำรตรวจที่ยืนยันว่ำไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19  ในระยะเวลำ  ๗๒  ชั่วโมงก่อนกำรใช้บริกำรโดยวิธี   
RT- PCR  หรือโดยกำรใช้ชุดตรวจ  ATK  และต้องด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
อย่ำงเคร่งครัด 

ส ำหรับกำรใช้สถำนที่หรือสนำมกีฬำเพ่ือกำรฝึกซ้อมของนักกีฬำทีมชำติ  ให้เข้ำใช้สถำนที่ได้   
โดยไม่มีผู้ชมในสนำม  แต่ต้องด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

(๑๑) ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถำนประกอบกิจกำรอื่นที่มีลักษณะ
คล้ำยกัน  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ตำมเวลำปกติของสถำนที่นั้น ๆ  จนถึงเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ   
เว้นแต่กิจกำรหรือกิจกรรมบำงประเภทดังต่อไปนี้ที่ยังคงก ำหนดเงื่อนไขควบคุมกำรให้บริกำร  หรือ 
ให้ปิดกำรด ำเนินกำรไว้ก่อน   

ก. โรงเรียนและสถำบันกวดวิชำ  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้  โดยคณะกรรมกำรโรคติดต่อ
กรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจำรณำอนุญำตกำรใช้สถำนที่  
เพ่ือควำมเหมำะสมตำมสภำพพ้ืนที่และสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  โดยปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค 
ที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด  ทั้งนี้   ให้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษำธิกำร   
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

ข. โรงภำพยนตร์  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้โดยปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดใน  (๖) 
ค. คลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำม  สถำนเสริมควำมงำม  ร้ำนท ำเล็บ  ร้ำนสัก  สำมำรถ 

เปิดด ำเนินกำรและให้บริกำรได้ผ่ำนกำรนัดหมำยและปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดใน  (๗)  ส ำหรับ 
ร้ำนเสริมสวย  แต่งผมหรือตัดผมให้เปิดด ำเนินกำรผ่ำนกำรนัดหมำยและจ ำกัดเวลำกำรให้บริกำร 
ไม่เกินรำยละสองชั่วโมงตำมที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำ   

ง. สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  สปำ  หรือสถำนประกอบกำรนวดแผนไทย  สำมำรถ  
เปิดด ำเนินกำรได้โดยปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดใน  (๘)   

จ. สระว่ำยน้ ำ  สถำนที่ออกก ำลังกำย  ยิม  ฟิตเนส  ให้เปิดด ำเนินกำรได้โดยปฏิบัติ 
ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดใน  (๙)  และ  (๑๐) 

ฉ. สวนสนุก  สวนน้ ำ  ตู้ เกม  เครื่องเล่น  ร้ำนเกม  กำรจัดเลี้ยงหรือกำรจัดประชุม   
ยังคงให้ปิดกำรด ำเนินกำรในช่วงเวลำนี้ไว้ก่อน 

(๑๒) กำรถ่ำยท ำภำพยนตร์  รำยกำรโทรทัศน์  หรือกำรถ่ำยท ำสื่อในลักษณะคล้ำยกัน   
สำมำรถท ำได้ภำยใต้กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรและแนวปฏิบัติตำมที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำ 
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(๑๓) โรงมหรสพ  โรงละคร  ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำร
โรคติดต่อจังหวดั  แล้วแต่กรณี  พิจำรณำควำมเหมำะสมใหม้ีกำรจัดแสดงดนตรี  กำรแสดงทำงวฒันธรรม  
กำรแสดงพ้ืนบ้ำน  หรือกำรแสดงอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกันได้ไม่เกินเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ  โดยจ ำกัด
จ ำนวนผู้แสดงและเจ้ำหนำ้ที่รวมไม่เกิน  ๕๐  คน  และให้สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ  
อนุโลมให้ขณะแสดงบนเวทีที่อำจถอดหนำ้กำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำได้  โดยงดกำรติดตอ่สัมผัสระหวำ่ง
ผู้แสดงกับผู้ชม  และปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข
ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

ข้อ ๕ การเตรียมการเปิดพ้ืนที่น าร่องการท่องเที่ยว  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  หน่วยงำนของรัฐ   
ภำคเอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำนเศรษฐกิจ  
ของประเทศตำมแผนงำนและแนวทำงกำรเปิดพ้ืนที่น ำร่องกำรท่องเที่ยว  ซึ่งรัฐบำลได้ด ำเนินกำร  
ระยะน ำร่องแล้วในบำงพื้นที่และจะได้ด ำเนนิกำรอย่ำงตอ่เนือ่งในอนำคต  โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม   
ควำมพร้อม  และบริบทของแต่ละพื้นที่  รวมทั้งจะได้ก ำหนดมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรคในพ้ืนที่ขึ้น 
เพื่อกำรบังคับใช้เป็นกำรเฉพำะ   

ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  
พิจำรณำกลั่นกรองควำมเหมำะสมพร้อมทั้งเสนอมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรคที่สอดคล้องกับ 
สถำนกำรณ์และสภำพพ้ืนที่  ในกำรเสนอให้พ้ืนที่รับผิดชอบเป็นพ้ืนที่น ำร่องกำรท่องเที่ยว  ทั้งนี้   
ให้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุ ข  กระทรวงกำรท่องเที่ ยวและกีฬำ  และ 
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด  ก่อนเสนอศูนย์ปฏิบัติกำร  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  (ศปก.ศบค.)   
เพื่อเสนอ  ศบค.  หรือนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัติต่อไป   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
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พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔


