
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ 42)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง  นั้น 

โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  โดยเฉพำะเชื้อไวรัสกลำยพันธุ์สำยพันธุ์โอมิครอน  
(Omicron)  สำมำรถแพร่ได้เร็วและมีโอกำสท ำให้ติดเชื้อได้ง่ำยกว่ำสำยพันธุ์อื่น   ๆ  และประเทศไทย 
ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อสำยพันธุ์ดงักล่ำวกระจำยไปตำมพื้นที่ตำ่ง ๆ  ทั่วประเทศ  แต่ด้วยควำมรว่มมอืร่วมใจ
ของภำคประชำชนในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภำพ  และกำรปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงจริงจังขันแข็งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องทั้งฝ่ำยสำธำรณสุข   
ฝ่ำยปกครอง  และฝ่ำยควำมมั่นคง  ได้ช่วยให้สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด  - 19   
อยู่ภำยใต้กำรควบคุม  อย่ำงไรก็ดี  ยังคงต้องเพ่ิมกำรเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด 
เ พ่ือควบคุมกำรระบำดในบำงพ้ืนที่ เสี่ยงที่พบกำรระบำดเป็นกลุ่มก้อน   โดยเฉพำะในชุมชน 
หรือสถำนที่เสี่ยงที่มีกำรรวมกลุ่มของบุคคล  จึงสมควรปรับปรุงมำตรกำรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร 
ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์  เพ่ือให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมสำมำรถ
ด ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่องควบคู่ไปกับมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุข 

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
เศรษฐกิจ  โดยให้น ำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง  ๆ  
ข้อห้ำม  และข้อปฏิบัติที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้มำใช้บังคับ  เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้   

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค  ให้บรรดำมำตรกำร 
ควบคุมแบบบูรณำกำร  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  และข้อปฏิบัติส ำหรับพื้นที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  รวมทั้ง 
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ   ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๓๗)  ลงวันที่   ๓๐  ตุลำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๔  ได้แก่  กำรห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  กิจกรรมกำรรวมกลุ่มของบุคคล
ที่สำมำรถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญำต  มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรจ ำแนกตำมพ้ืนที่สถำนกำรณ์  
และมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว   รวมถึงบรรดำมำตรกำร  
หลักเกณฑ์  หรือแนวปฏิบัติที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบก ำหนดขึ้นภำยใต้ข้อก ำหนด
ดังกล่ำวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป   

ข้อ ๓ การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว    
ส ำหรับพ้ืนที่ที่ประกำศเป็นพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร
เพ่ือกำรเปิดสถำนที่  กิจกำร  และกิจกรรมส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่จ ำแนกเป็นเขตพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง   
ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อ  ๓  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔๑)  ลงวันที่  ๘  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕   
โดยให้ปรับมำตรกำรควบคุม  ดังนี้ 

กำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอล์ในรำ้นจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดืม่ที่ตัง้อยู่ในพ้ืนที่
น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  จะเปิดให้บริกำรได้เฉพำะร้ำนที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำน 
ควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย  (Amazing  Thailand  Safety  and  Health  Administration)  ในระดับ   
SHA  PLUS  ของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  โดยกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  หรือผ่ำนกำร
ตรวจมำตรฐำนควำมสะอำดปลอดภัยป้องกันโรค  COVID - 19  รองรับสุขภำพดีวิถีใหม่  (Thai  Stop  
Covid  2  Plus)  ของกระทรวงสำธำรณสุขโดยกรมอนำมัยแล้วเท่ำนั้น   และให้บริกำรบริโภคสุรำ 
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำนได้ไม่เกินเวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ   

ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  
พิจำรณำก ำหนดมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรเพ่ิมเติมได้ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่   

ข้อ ๔ มาตรการเฝ้าระวังเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค    
กำรให้บริกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มในพ้ืนที่  
เฝ้ำระวังสูงที่ได้ผ่อนคลำยให้ด ำเนินกำรได้ตำมข้อก ำหนดนี้   ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ 
ในข้อ  ๓  ด้วย 
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ส ำหรับสถำนบริกำร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร  สถำนบันเทิง  ผับ  
บำร์  คำรำโอเกะ  หรือสถำนที่อื่นที่มีลักษณะคล้ำยกันทั่วรำชอำณำจักรยังคงจ ำเป็นต้องปิดด ำเนินกำร 
ไว้ก่อน  แต่หำกประสงค์ปรับรูปแบบของสถำนที่เพ่ือกำรให้บริกำรในลักษณะที่เป็นร้ำนจ ำหน่ำยอำหำร
หรือเครื่องดื่ม  ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบสำมำรถขออนุญำตด ำเนินกำรได้โดยปฏิบัติ 
ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในข้อ  ๔  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔๑)  ลงวันที่  ๘  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๔  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  21  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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