
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ 40)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ  นั้น 

โดยที่แนวโน้มของสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ในประเทศไทย 
ได้คลี่คลำยลงตำมล ำดับ  ด้วยกำรรำยงำนจ ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่มีระดับคงที่และมีแนวโน้มลดลง  
อย่ำงต่อเนื่อง  ในขณะที่ผู้ได้รับกำรรักษำจนหำยเป็นปกติมีสัดส่วนเพ่ิมมำกขึ้น  ซึ่งรัฐบำลได้รับรำยงำน  
จำกฝ่ำยสำธำรณสุขว่ำ  สถำนกำรณ์ด้ำนยำและเวชภัณฑ์ในปัจจุบัน  ตลอดจนจ ำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย 
และผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับที่เพียงพอ  อีกทั้งกำรด ำเนินกำรตำมแผนให้บริกำรวัคซีนที่คำดวำ่จะบรรลุเป้ำหมำย 
กำรฉีดวัคซีนในประเทศครบจ ำนวนหนึ่งร้อยล้ำนโดสได้ภำยในปีนี้  ซึ่งครอบคลุมกลุ่มประชำกรที่มี  
ควำมเสี่ยงติดเชื้อรุนแรงเป็นไปตำมนโยบำยที่รัฐบำลก ำหนด  ประกอบกับในช่วงเทศกำลปีใหม่ 
เป็นห้วงเวลำส ำคัญที่ประชำชนจะได้มีกำรจัดงำนตำมประเพณีท้องถิ่นและทำงศำสนำ  งำนรื่นเริง  
ตำมประเพณี  งำนเลี้ยง  กำรพบปะสังสรรค์   กำรท่องเที่ยว  ซึ่งจะมีกำรรวมกลุ่มบุคคลจ ำนวนมำก 
เพ่ือจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่  รัฐบำลโดยข้อเสนอของฝ่ำยสำธำรณสุข 
จึงมีนโยบำยเพ่ือกำรผ่อนคลำยมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรระบำด  
ของโรค  ภำยใต้เงื่อนไขที่ผู้ประกอบกำร  ผู้รับผิดชอบจัดงำน  ผู้ร่วมงำน  และประชำชนทั่วไป 
ต้องร่วมกันปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรคที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด  ซึ่งรัฐบำลจะได้ 
เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด  โดยเฉพำะกำรระบำดของเชื้อไวรัสกลำยพันธุ์ซึ่งอำจจะได้ 
มีกำรปรับเปลี่ยนมำตรกำรให้เหมำะสมต่อไป  เพ่ือให้กำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจควบคู่กับกำรบริหำรจั ดกำร 
ด้ำนสำธำรณสุขเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   

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 การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์และการก าหนดพ้ืนที่น าร่อง 
ด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมเติม  ให้  ศบค.  มีค ำสั่งปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์  
และก ำหนดพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวเพ่ิมเติม  ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่ง  เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรระบำดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเป็นไปตำมแผนกำรเปิดประเทศเพ่ือฟ้ืนฟู

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๔



เศรษฐกิจของรัฐบำล  โดยให้น ำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์
ระดับต่ำง ๆ  ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อก ำหนดนี้   

ข้อ ๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค  ให้บรรดำมำตรกำร
ควบคุมแบบบูรณำกำร  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  และข้อปฏิบัติส ำหรับพื้นที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  รวมทั้ง
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓๗)  ลงวันที่  ๓๐  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ได้แก่  
กำรห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  กิจกรรมกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่สำมำรถจัดได้ 
โดยไม่ต้องขออนุญำต  มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรจ ำแนกตำมพ้ืนที่สถำนกำรณ์  และมำตรกำรควบคุม 
แบบบูรณำกำรในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  รวมถึงบรรดำมำตรกำร  หลักเกณฑ์  หรือแนวปฏิบัติ  
ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบก ำหนดขึ้นภำยใต้ข้อก ำหนดดังกล่ำวยังคงมีผล 
ใช้บังคับต่อไป   

ในส่วนของกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต่ำง ๆ  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ของรัฐ  เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำรภำคเอกชน  พิจำรณำเพ่ือด ำเนินมำตรกำรปฏิบัติงำน 
ของเจ้ำหน้ำที่นอกสถำนที่ตั้งหน่วยงำนตำมควำมเหมำะสม  และเพ่ือกำรเฝ้ำระวังป้องกันกำรระบำด  
ของโรคภำยหลังช่วงเทศกำลปีใหม่  จึงให้ด ำเนินมำตรกำรนี้ต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลำสิบสี่วันนับแต่  
วันที่  ๑  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

ข้อ ๓ การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการทั่วราชอาณาจักรเป็นกรณีเฉพาะช่วง
เทศกาลปีใหม่  ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด   
แล้วแต่กรณี  พิจำรณำก ำหนดให้สถำนที่  กิจกำร  หรือกิจกรรม  ดังต่อไปนี้  สำมำรถด ำเนินกำรได้  
เป็นกรณีเฉพำะเพ่ือเทศกำลปีใหม่  ภำยใต้เงื่อนไขของมำตรกำรควำมปลอดภัยที่รัฐบำลได้ยกระดับขึ้น 
เพื่อกำรเฝ้ำระวัง  ป้องกัน  และควบคุมกำรระบำดของโรคเป็นกำรเฉพำะ 

(๑) ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มทั่วรำชอำณำจักร  เฉพำะที่ร้ำนที่มีพ้ืนที่เปิดที่อำกำศ 
สำมำรถระบำยถ่ำยเทได้ดี  สำมำรถเปิดให้บริกำรเพ่ือกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
ในร้ำนได้เป็นกรณีเฉพำะเพ่ือเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่  ตำมเวลำเปิดท ำกำรปกติในวันที่   
๓๑  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จนถึงเวลำ  ๐๑.๐๐  นำฬิกำ  ของวันที่  ๑  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

(๒) สถำนที่ จัดกิจกรรมเทศกำลปี ใหม่ที่มี กำรรวมกลุ่มของบุคคลเป็นจ ำนวนมำก   
ให้ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบจัดงำน  จัดให้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรคัดกรองเพ่ือลด  
ควำมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดกำรแพร่ระบำดแบบกลุ่มก้อน  ดังนี้   

 ก. กำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคล  รวมจ ำนวนไม่เกินหนึ่งพันคน  ให้ผู้จัดงำน 
หรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบประสำนส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดให้มีกำรคัดกรอง 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  โดยให้เข้ำร่วมได้เฉพำะผู้ที่แสดงหลักฐำนว่ำบุคคลนั้นได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์  
ที่ทำงรำชกำรก ำหนด   

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๔



 ข. กำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคล  รวมจ ำนวนมำกกว่ำหนึ่งพันคนขึ้นไป   
ให้ผู้จัดงำนหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบประสำนส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดให้มีกำรคัดกรอง 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  โดยให้เข้ำร่วมได้เฉพำะผู้ที่แสดงหลักฐำนว่ำบุคคลนั้นได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์ 
ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ควบคู่กับหลักฐำนแสดงผลกำรตรวจที่ยืนยันว่ำไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19  ในระยะเวลำ   
๗๒  ชั่วโมงก่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  โดยชุดตรวจและน้ ำยำที่เกี่ยวข้องกับกำรวินิจฉัยกำรติดเชื้อ   
SAR-CoV-2  (เชื้อก่อโรค  COVID - 19)  แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง  (ชุดตรวจ  ATK) 

(๓) สถำนที่หรือกิจกรรมอื่น ๆ  ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรระบำด  ให้ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่
รับผิดชอบ  ด ำเนินมำตรกำรควำมปลอดภัยตำมหลักเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรได้ก ำหนดยกระดับขึ้น 
เป็นกำรเฉพำะด้วย 

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สอดส่อง  เฝ้ำระวัง  และติดตำมกำรด ำเนินมำตรกำรของผู้ประกอบกำร
และผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบสถำนที่และกำรจัดงำนหรือกิจกรรมต่ำง ๆ  ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมและ
ป้องกันโรคที่รัฐบำลได้ก ำหนดยกระดับขึ้น  หำกผู้ร่วมงำนหรือประชำชนพบว่ำกำรจัดงำนหรือกิจกรรม
ต่ำง ๆ  ที่ได้ผ่อนคลำยให้สำมำรถด ำเนินกำรได้นี้  มิได้ปฏิบัติตำมหรือย่อหย่อนกำรด ำเนินกำรมำตรกำร
ป้องกันและควบคุมโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนดซึ่งอำจเป็นเหตุให้เกิดกำรระบำดแบบกลุ่มก้อน  สำมำรถ  
แจ้งข้อมูลเพ่ือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เข้ำตักเตือน  และให้ค ำแนะน ำเพ่ือให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว  
ก่อนที่จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรทำงกฎหมำยต่อไปได้   

ข้อ ๔ การปรับปรุงการก าหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดกำร 
คัดกรองบุคคลที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  กำรควบคุมและกำรป้องกันมิให้เกิดกำรระบำดของโรค   
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ระบำดในปัจจุบันและนโยบำยกำรเปิดประเทศเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของรัฐบำล   
ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๑  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑๒)  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ  ๓  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑๓)  ลงวันที่  ๓๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ข้อ  ๑   
แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๖)  ลงวันที่  ๒๙  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และข้อ  ๗  แห่งข้อก ำหนด   
(ฉบับที่  ๓๖)  ลงวันที่  ๒๑  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“กำรก ำหนดประเภทของผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรและหลักเกณฑ์  
กำรด ำเนินกำรในสถำนที่กักกันที่ทำงรำชกำรก ำหนดเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ   
2019  (โควิด - 19)  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรระบำดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ให้เป็นไป 
ตำมค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)   
ก ำหนด  โดยแบ่งตำมประเภทของผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ซึ่งได้รับอนุญำตให้เดนิทำงเขำ้มำในรำชอำณำจักร  เพ่ือประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจควบคูก่บั
ควำมมั่นคงด้ำนสำธำรณสุขตำมแผนกำรเปิดประเทศของรัฐบำล   
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(๒) ผู้ซึ่งได้รับอนุญำตให้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรในพ้ืนที่ที่ก ำหนดให้เป็นพ้ืนที่น ำร่อง
ด้ำนกำรท่องเที่ยว  เพ่ือประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ  กำรท่องเที่ยวหรือกิจกรรมอื่น ๆ  ตำมนโยบำย 
ของรัฐบำล   

(๓) ผู้มีเหตุยกเว้นที่นำยกรัฐมนตรีหรือหัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ก ำหนด  อนุญำต  หรือเชิญให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมควำมจ ำเป็น  หรือบุคคลในหน่วยงำน  
ของรัฐต่ำงประเทศ  หรือหน่วยงำนระหว่ำงประเทศซึ่งมำปฏิบัติงำนในรำชอำณำจักร  ตลอดจนคู่สมรส   
บิดำมำรดำ  หรือบุตรของบุคคลดังกล่ำว  ตำมที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศอนุญำตตำมควำมจ ำเป็น 

(๔) ผู้ขนส่งสินค้ำตำมควำมจ ำเป็น  แต่เมื่อเสร็จภำรกิจแล้วให้เดินทำงออกนอกรำชอำณำจักร
โดยเร็ว   

(๕) ผู้ควบคุมยำนพำหนะหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำยำนพำหนะซึ่งจ ำเป็นต้องเดินทำงเข้ำมำ 
ตำมภำรกิจ  และมีก ำหนดเวลำเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรชัดเจน   

(๖) ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรภำยใต้มำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคในสถำนที่กักกัน
ที่ทำงรำชกำรก ำหนด”   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  14  ธนัวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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