
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๔๔) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป 
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ  นั้น 

โดยที่สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่คลี่คลำยลง  
จำกกำรตรวจพบผู้ติดเชื้อและจ ำเป็นต้องเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในจ ำนวนที่ลดลง   อีกทั้งประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรับวัคซีนเข็มกระตุ้น  (Booster  Dose)  ได้เพิ่มจ ำนวนขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  ปริมำณยำ 
และเวชภัณฑ์  บุคลำกรทำงกำรแพทย์  รวมถึงจ ำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตอยู่ใน 
ระดับเพียงพอ  อันเป็นผลมำจำกกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมกำรระบำดของฝ่ำยสำธำรณสุขและพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่  ภำครัฐและเอกชน  รวมทั้งประชำชนทุกภำคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
และควบคุมโรค  ซึ่งองค์กำรอนำมัยโลก  (WHO)  ได้ยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบที่มีกำร
บริหำรจัดกำรและรับมือกับกำรระบำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประกอบกับข้อมูลที่ฝ่ำยสำธำรณสุข 
ได้รำยงำนว่ำ  ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพ่ือประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจหรือเดินทำงเข้ำมำในพ้ืนที่  
น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  แม้จะตรวจพบผู้ติดเชื้ออยู่บ้ำงแต่ก็มีจ ำนวนน้อยและสำมำรถควบคุมได้  จึงมิได้
เป็นปัจจัยที่มีผลให้กำรติดเชื้อในประเทศเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ  ซึ่งสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทั่วโลก 
ที่หลำยประเทศได้เริ่มมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคและเปิดประเทศควบคู่ไปกับ 
กำรส่งเสริมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ  ดังนั้น  เพื่อฟ้ืนฟูควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ใกล้เคียงกับภำวะปกติ
และเพ่ือให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจสำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่องควบคู่ไปกับกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนสำธำรณสุขอย่ำงมีประสิทธิภำพ  รัฐบำลโดยข้อเสนอของฝ่ำยสำธำรณสุขจึงได้พิจำรณำผ่อนคลำย
มำตรกำรควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

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   ๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๕



เศรษฐกิจของรัฐบำล  โดยให้น ำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร  ที่ก ำหนดไว้ส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ระดับ
ต่ำง ๆ  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  และข้อปฏิบัติที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อก ำหนดนี้   

ข้อ ๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค  ให้บรรดำมำตรกำร
ควบคุมแบบบูรณำกำร  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  และข้อปฏิบัติส ำหรับพื้นที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  รวมทั้ง
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่   ๓๗)  ลงวันที่   ๓๐  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
และมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔๒)  ลงวันที่  
21  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ได้แก่  กำรห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  กิจกรรม 
กำรรวมกลุ่มของบุคคลที่สำมำรถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญำต  มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรจ ำแนก 
ตำมพื้นที่สถำนกำรณ์  มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรในพื้นที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  และมำตรกำร 
เฝ้ำระวังเพ่ือควบคุมกำรระบำดของโรคในสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  รวมถึงบรรดำมำตรกำร  หลักเกณฑ์   
หรือแนวปฏิบัติที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบก ำหนดขึ้นภำยใต้ข้อก ำหนดดังกล่ำวยังคง 
มีผลใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้ 

ในส่วนของกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต่ำง ๆ  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ของรัฐ  เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำรภำคเอกชน  พิจำรณำเพ่ือด ำเนินมำตรกำรปฏิบัติงำน 
ของเจ้ำหน้ำที่นอกสถำนที่ตั้งหน่วยงำนตำมควำมเหมำะสม   

ข้อ ๓ การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง  และพ้ืนที่น าร่อง 
ด้านการท่องเที่ยว  ให้พ้ืนที่ที่ประกำศเป็นพ้ืนที่เฝ้ำระวังสูงและพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  ด ำเนินกำร 
ตำมมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรเพ่ือกำรเปิดสถำนที่  กิจกำร  และกิจกรรมส ำหรับพื้นที่สถำนกำรณ์ 
ที่จ ำแนกเป็นเขตพ้ืนที่เฝ้ำระวังสูงและเขตพ้ืนที่เฝ้ำระวัง   ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อ  ๓  และ  ข้อ  ๔   
แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที ่ ๔๒)  ลงวันที่  ๒๑  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  โดยให้ปรับมำตรกำรควบคุม  ดังนี้   

กำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
เฝ้ำระวังสูง  พ้ืนที่เฝ้ำระวัง  และพื้นที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  ให้เปิดให้บริกำรได้เฉพำะร้ำนที่ผ่ำนกำร
ตรวจประเมินตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย  (Amazing  Thailand  Safety  and  Health  
Administration)  ของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำโดยกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ในระดับ   
SHA  PLUS  ขึ้นไป  หรือผ่ำนกำรตรวจมำตรฐำนควำมสะอำดปลอดภัยป้องกันโรค  COVID - 19  รองรับ 
สุขภำพดีวิถีใหม่  (Thai  Stop  Covid  2  Plus)  ของกระทรวงสำธำรณสุขโดยกรมอนำมัย  หรือได้มีกำร 
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรปลอดภัยส ำหรับองค์กร  (Covid  Free  Setting)  ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด  
และจ ำกัดกำรให้บริกำรและบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำนได้ไม่เกินเวลำ  ๒๔.๐๐  นำฬิกำ   

ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี   
พิจำรณำก ำหนดมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรเพ่ิมเติมได้ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
ในแต่ละพ้ืนที่ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๔ การปรับปรุงการก าหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  เพ่ือประโยชน์ในกำร 
คัดกรองบุคคลที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  กำรควบคุมและกำรป้องกันมิให้เกิดกำรระบำดของโรค   
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ระบำดในปัจจุบันและนโยบำยกำรเปิดประเทศเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของรัฐบำล   
ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๔  แห่งข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำร 
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๔๐)  ลงวันที่  ๑๔  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

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

(๑) ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งแสดงหลักฐำนรับรองกำรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19   
ครบตำมเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทำงรำชกำรก ำหนด  (Vaccinated  Persons) 

(๒) ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งมิได้แสดงหลักฐำนรับรองกำรได้รับวัคซีนป้องกัน  
โรคโควิด - 19  ครบตำมเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวคัซีนหรอืที่ทำงรำชกำรก ำหนด  (Unvaccinated  /  Not  Fully  
Vaccinated  Persons) 

(๓) ผู้มีเหตุยกเว้นที่นำยกรัฐมนตรีหรือหัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินก ำหนด   
อนุญำต  หรือเชิญเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมควำมจ ำเป็น” 

ข้อ ๕ การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๕  ให้กระทรวงสำธำรณสุข 
โดยกรมอนำมัย  ร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร  กระทรวงมหำดไทยและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง   
ด ำเนินมำตรกำรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปิดภำคเรียนที่  ๑/๒๕๖๕  โดยให้ก ำกับ  ติดตำม   
เฝ้ำระวัง  และทบทวนมำตรกำรตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์  เพ่ือมุ่งสร้ำงควำมปลอดภัย 
ในสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยค ำนึงประโยชน์ของทั้งนักเรียน  ผู้ปกครอง  ครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำเป็นส ำคัญ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป   
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  29  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๕


