
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๑) 

 
 

ตำมที่ ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร   ตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

เพ่ือให้สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วและป้องกันมิให้เกิดเหตุกำรณ์  
ร้ำยแรงมำกขึ้น  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร   
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำยภำยใต้หลักเกณฑ์  
เงื่อนไขและเงื่อนเวลำ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การห้ามเข้าพ้ืนที่เสี่ยง  ห้ำมประชำชนเข้ำไปในพ้ืนที่หรือสถำนที่ซึ่งมีควำมเสี่ยง 
ต่อกำรติดต่อเชือ้โรคโควดิ  19  ตำมที่ก ำหนดในมตคิณะรัฐมนตรีวันที่  ๑๗  มีนำคม  ๒๕๖๓  หรือตำมที่  
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อได้ประกำศหรือ  
สั่งตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ไว้ก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้ใช้บังคับและที่ทำงรำชกำร 
จะประกำศ  ให้ทรำบต่อไป  ในกรณีที่ได้รับกำรผ่อนผัน  ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ 
ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑ 

ให้ถือว่ำประกำศหรือค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือ   
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อตำมวรรคหนึ่ง  เป็นค ำสั่งตำมข้อก ำหนดนี้ 

ข้อ ๒ การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  และ 
ผู้ ว่ ำรำชกำรจั งหวัดทุกจั งหวัดออกค ำสั่ ง โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๓๕  (๑)   
แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  พิจำรณำสั่งปิดสถำนที่ซึ่งมีคนจ ำนวนมำกไปท ำกิจกรรม
ร่วมกันและเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อโรคโควิด  19  เป็นกำรชั่วครำว  แต่อย่ำงน้อยให้สั่งปิดสถำนที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สนำมมวย  สนำมกีฬำ  สนำมแข่งขัน  สนำมเด็กเล่น  สนำมม้ำ  ในทุกจังหวัด 
ทั่วรำชอำณำจักร  จนกว่ำจะมีประกำศเป็นอย่ำงอื่น 

(๒) ผับ  สถำนบริกำร  สถำนที่แสดงมหรสพ  สถำนที่มีกำรแสดงหรือกำรละเล่นสำธำรณะ  
สถำนประกอบกำร  อำบ  อบ  นวด  และนวดแผนโบรำณ  สปำ  สถำนที่ออกก ำลังกำย  (ฟิตเนส)   
สถำนบันเทิง  ตำมพระรำชบัญญัติสถำนบริกำร  พ.ศ.  ๒๕๐๙  พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  ได้แก่  จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธำนี  นครปฐม  สมุทรปรำกำร  และ
สมุทรสำคร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่ำจะมีประกำศเป็นอย่ำงอื่น 
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(๓) สถำนที่อื่นนอกจำกนี้  เช่น  แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ  พิพิธภัณฑสถำน  ห้องสมุดสำธำรณะ  
ศำสนสถำน  สถำนีขนส่งหรือโดยสำร  ตลำด  ห้ำงสรรพสินค้ำ  ให้พิจำรณำโดยสั่งปิดเฉพำะส่วนหรือ
ทั้งหมดและอำจก ำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลำตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้ค ำนึงถึงโอกำสเสี่ยงต่อ 
กำรติดต่อโรค  ควำมจ ำเป็นของประชำชนในกำรจัดหำสิ่งอุปโภคบริโภคและกำรเดินทำง  โดยเฉพำะ  
ในระยะแรกซึ่งต้องมีกำรเตรียมตัวหรือปรับตัว  ในกรณียังไม่ได้มีค ำสั่งให้ปิดสถำนที่ใด  ให้เจ้ำของหรือ
ผู้ดูแลสถำนที่นั้นจัดให้มีมำตรกำรคัดกรองและปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด
ในข้อ  ๑๑  หรือจัดระบบให้สอดคล้องกับมำตรกำรดังกล่ำวให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ 

ข้อ ๓ การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร  ในกำรใช้ยำนพำหนะไม่ว่ำจะเป็นอำกำศยำน   
เรือ  รถยนต์  หรือพำหนะอื่นใด  หรือในกำรใช้เส้นทำงคมนำคมไม่ว่ำทำงอำกำศ  ทำงน้ ำ  หรือทำงบก 
เพ่ือเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทำงเข้ำออก  ด่ำน  จุดผ่ำนแดน   
หรือจุดผ่อนปรนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อและกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  ส ำหรับผู้โดยสำรหรือ  
ผู้ที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  เว้นแต่ 

(๑) เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้นตำมที่นำยกรัฐมนตรี  หรือหัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินก ำหนด  หรืออนุญำตตำมควำมจ ำเป็นโดยอำจก ำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลำก็ได้ 

(๒) เป็นผู้ขนส่งสินค้ำตำมควำมจ ำเป็น  แต่เมื่อเสร็จภำรกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว 
(๓) เป็นผู้ควบคุมยำนพำหนะหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำยำนพำหนะ  ซึ่งจ ำเป็นต้องเดินทำง   

เข้ำมำตำมภำรกิจและมีก ำหนดเวลำเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรชัดเจน 
(๔) เป็นบุคคลในคณะทูต  คณะกงสุล  องค์กำรระหว่ำงประเทศ  หรือผู้แทนรัฐบำลที่ มำ

ปฏิบัติงำนในประเทศไทย  หรือเป็นบุคคลหรือหน่วยงำนระหว่ำงประเทศอื่นตำมที่กระทรวง 
กำรต่ำงประเทศอนุญำตตำมควำมจ ำเป็น  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่ำวโดยติดต่อ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศเพ่ือออกหนังสือรับรองว่ำเป็นบุคคลที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้  
โดยแสดงเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติตำมวรรคสอง 

(๕) เป็นผู้ไม่มีสัญชำติไทยแต่มีใบอนุญำตท ำงำนหรือได้รับอนุญำตจำกทำงรำชกำรให้ท ำงำน 
ในรำชอำณำจักร  และปฏิบัติตำมวรรคสอง 

(๖) เป็นผู้มีสัญชำติไทย  ในกรณีเช่นนี้  ให้ติดต่อสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศ 
ที่พ ำนักเพ่ือออกหนังสือรับรอง  หรือมีใบรับรองแพทย์  และปฏิบัติตำมวรรคสอง  โดยให้สถำนทูตไทย
และสถำนกงสุลไทยในต่ำงประเทศให้ข้อมูลและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีสัญชำติไทยในกำรเดินทำง  
กลับเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

บุคคลซึ่งได้รับกำรยกเว้นหรือผ่อนผันตำม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ำ 
มีสุขภำพเหมำะสมต่อกำรเดินทำงทำงอำกำศ  (Fit  to  Fly  Health  Certificate)  ซึ่งได้รับกำรตรวจ
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รับรองหรือออกให้มีระยะเวลำไม่เกิน  ๗๒  ชั่วโมงก่อนกำรเดินทำง  และเมื่อเข้ำมำในรำชอำณำจักรแล้ว
ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑  โดยอนุโลม 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองมีอ ำนำจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชำติไทยที่ตรวจพบหรือต้องสงสัยว่ำ
ติดเชื้อโควิด  19  หรือไม่ยินยอมให้ตรวจ  เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วย   
คนเข้ำเมืองได้ 

ข้อ ๔ การห้ามกักตุนสินค้า  ห้ำมผู้ใดกักตุนสินค้ำซึ่งเป็นยำ  เวชภัณฑ์  อำหำร  น้ ำดื่ม  
หรือสินค้ำอื่นที่ จ ำ เป็นต่อกำรอุปโภคบริ โภคในชีวิตประจ ำวัน   ไม่ว่ ำจะเป็นสินค้ำควบคุม 
ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  หรือไม่ก็ตำม  ส ำหรับกรณีที่เป็นสินค้ำ 
ควบคุม  กำรผลิตสินค้ำให้มีคุณภำพ  ปริมำณกำรผลิต  กำรควบคุมรำคำจ ำหน่ำยและกำรส่งออกไป 
นอกรำชอำณำจักรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  เพ่ือให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง
และไม่เกิดภำวะขำดแคลนหรือเดือดร้อนเกินสมควร  โดยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจและควบคุมดูแล
ผูป้ระกอบกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัดตำมพระรำชบัญญัตสิ ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๕ การห้ามชุมนุม   ห้ำมมิให้มีกำรชุมนุม  กำรท ำกิจกรรม  หรือกำรมั่วสุมกัน   
ณ  ที่ใด ๆ  ในสถำนที่แออัดหรือกระท ำกำรดังกล่ำวอันเป็นกำรยุยงให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อย  ทั้งนี้   
ภำยในเขตพ้ืนที่ที่หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง  
ประกำศก ำหนด 

ข้อ ๖ การเสนอข่าว  ห้ำมกำรเสนอข่ำวหรือท ำให้แพร่หลำยทำงสื่อต่ำง ๆ  ซึ่งมีข้อควำม
หรือข่ำวสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  (โควิด  19)  อันไม่เป็นควำมจริงและอำจท ำให้
ประชำชนเกิดควำมหวำดกลัว  หรือเจตนำบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวอันท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด   
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อกำรดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน   
ในกรณีเช่นนี้  ให้เจ้ำหน้ำที่เตือนให้ระงับหรือสั่งให้แก้ไขข่ำว  หรือหำกเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรง   
ให้ด ำเนินคดีตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือ  
พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด  19)   
เป็นศูนย์กลำงจัดให้มีกำรแถลงหรือชี้แจงข่ำว  ณ  ท ำเนียบรัฐบำล  เพ่ือสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจ 
แก่ประชำชนเป็นประจ ำและต่อเนื่อง  ในกรณีจ ำเป็นจะขอควำมร่วมมือจำกโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจ
ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๗ มาตรการเตรียมรับสถานการณ์ 
(๑) ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ก ำกับกำรบริหำร

รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุก เฉินทุกมิติ ในเขตท้องที่ที่ ตนรับผิดชอบ  หำกมีปัญหำให้รำยงำ น
กระทรวงมหำดไทย 
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(๒) ให้หน่วยงำนของรัฐทุกแห่งก ำหนดและประชำสัมพันธ์เผยแพร่มำตรกำรเพื่อช่วยเหลือหรอื
บรรเทำผลกระทบอันเกิดจำกกำรบังคับใช้มำตรกำรของรัฐต่อประชำชนตำมหน้ำที่และอ ำนำจ  
โดยพิจำรณำใช้งบประมำณของตนเองเป็นอันดับแรก  ในกรณีไม่อำจด ำเนินกำรได้ให้เสนอหรือขอรั บ 
กำรสนับสนุนจำกรัฐบำล 

(๓) ให้โรงพยำบำล  สถำนพยำบำลหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรป้องกันและดูแล
รักษำผู้ป่วยทั้งภำครัฐและเอกชน  จัดหำยำ  เวชภัณฑ์  เครื่องมือในกำรตรวจโรค  เครื่องช่วยใน  
กำรหำยใจและอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่จ ำเป็นให้เพียงพอตำมมำตรฐำนที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดหรือแนะน ำ   
ทั้งนี้  ให้รวมถึงกำรเตรียมบุคลำกรทำงกำรแพทย์จำกแหล่งตำ่ง ๆ  และกำรเตรยีมสถำนที่กกักัน  สถำนที่ 
คุมไว้สังเกตหรือเตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วยที่อำจเพ่ิมจ ำนวนขึ้นโดยขอควำมร่วมมือดัดแปลงสถำนที่ต่ำง  ๆ   
เช่น  โรงแรม  โรงเรียน  มหำวิทยำลัย  หอประชุม  สถำนที่ปฏิบัติธรรม  ศำลำวัด  อำคำรของเอกชน  
ที่ยังไม่ได้ใช้งำนหรือสถำนที่รำชกำร  สถำนที่เอกชนอื่น ๆ  เป็นโรงพยำบำลชั่วครำว   

(๔) ในกำรกักกันตัวเองไว้สังเกตอำกำรตำมค ำสั่งหรือค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่หรือเป็น   
ผู้เดินทำงข้ำมเขตมำจำกพ้ืนที่จังหวัดอื่น  ให้เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อที่ผู้ว่ำรำชกำร 
จังหวัดจัดตั้งขึ้น  หรืออำสำสมัครที่ปฏิบัติงำนให้แก่ทำงรำชกำรสำมำรถเข้ำตรวจสอบกำรเฝ้ำระวังหรือ  
ควำมเข้มงวดจริ งจั ง ในกำรกักกันตนเองและให้ค ำแนะน ำวิธีปฏิบัติที่ ถูกต้องได้   ในกรณีนี้  
อำจขอควำมร่วมมือจำกประชำชนในท้องถิ่นให้ช่วยตรวจสอบด้วยก็ได้ 

ในกรณีตำม  (๓)  ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบทำงรำชกำร  โดยให้กระทรวงสำธำรณสุข  
กรมบัญชีกลำง  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำยกเว้นหรือผ่อนผันตำมอ ำนำจที่มีอยู่ 

ข้อ ๘ มาตรการพึงปฏิบัติส าหรับบุคคลบางประเภท   ให้กลุ่มคนที่มีควำมเสี่ยงสูงต่อ 
กำรติดเชื้อโรคโควิด  19  ได้ง่ำย  ดังต่อไปนี้  อยู่ในเคหสถำนหรือบริเวณสถำนที่พ ำนักของตน  เพ่ือป้องกัน 
ตนเองจำกกำรติดเชื้อจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก 

(๑) ผู้สูงอำยุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป 
(๒) กลุ่มคนที่มีโรคประจ ำตัว  ได้แก่  โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่ำง  ๆ  เช่น  โรคเบำหวำน   

โรคควำมดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง  โรคในระบบทำงเดินหำยใจ  โรคภูมิแพ้ 
ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ ำตำมธรรมชำติของโรคและด้วยยำที่ใช้รักษำ 

(๓) กลุ่มเด็กเล็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำห้ำปีลงมำ 
ทั้งนี้  เว้นแต่บุคคลดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรพบแพทย์  กำรรักษำพยำบำล  กำรปฏิบัติ

หน้ำที่แพทย์  พยำบำลหรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์  กำรปฏิบัติงำนหรือกำรท ำธุรกรรมเกี่ยวกับ 
ตลำดหลักทรัพย์และสถำบันกำรเงิน  ตู้เอทีเอ็ม  กำรสื่อสำรมวลชน  โทรคมนำคมและไปรษณีย์   
กำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรและขนส่งสินค้ำเพ่ือกำรบริโภค  อุปโภค  กำรจัดหำและซื้อขำยอำหำร   
กำรติดต่อด้ำนคดีกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ  พนักงำนอัยกำรหรือศำลตำมควำมจ ำเป็นหรือกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนด  ประกำศ  หรือค ำสั่งต่ำง  ๆ  ของทำงรำชกำร  หรือมีเหตุจ ำเป็นอื่น ๆ   
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โดยได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมำย  เว้นแต่จะมีประกำศผ่อนผัน  
หรือก ำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลำเป็นประกำรอื่น  ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ 
ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑ 

ข้อ ๙ มาตรการเก่ียวกับการออกนอกราชอาณาจักร   ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  
กระทรวงมหำดไทย  และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติเข้มงวดในกำรตรวจลงตรำหรือออกวีซ่ำหรืออนุญำต
ให้ชำวต่ำงประเทศซึ่งมิได้มีกิจกำรงำนปกติหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรยังคงอยู่ในรำชอำณำจักร   

บุคคลผู้ ไม่มีสัญชำติไทยหรือไม่มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรซึ่งประสงค์จะเดินทำงออก 
นอกรำชอำณำจักรจะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงโดยต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค 
ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย  ในกรุงเทพมหำนคร  ให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
จัดเวรยำมหรือตั้งจุดตรวจตำมถนน  เส้นทำงคมนำคม  สถำนีขนส่งหรือโดยสำร  เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ  
กำรก่ออำชญำกรรม  และกำรรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ เชื้อโรค  หรือ 
กำรกระท ำอันเป็นกำรฉวยโอกำสซ้ ำเติมควำมเดือดร้อนของประชำชน  หรือกำรกลั่นแกล้งเพ่ือแพร่เชื้อโรค  
และหำกพบเห็นกำรกระท ำดังกล่ำวให้ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยทันที 

ในจังหวัดอื่นนอกกรุงเทพมหำนคร  ให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ในส่วนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง  หรือส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม  แต่อย่ำงน้อย
ให้มีมำตรกำรตั้งด่ำนตรวจหรือจุดสกัดดูแลกำรเดินทำงข้ำมพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือจัดระเบียบกำรเดินทำง  
กำรจรำจร  กำรเฝ้ำระวังหรือสังเกตอำกำรผู้เดินทำง  และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อกำรติดต่อโรค   

เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมข้อนี้  ผู้รับผิดชอบตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง  อำจขอ  
ควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำร  เจ้ำหน้ำที่  กอ.รมน.  หรืออำสำสมัครเพ่ือปฏิบัติกำรร่วมกันก็ได้  
และหำกพบเห็นกำรกระท ำดังกล่ำวให้ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยทันที 

ข้อ ๑๑ มาตรการป้องกันโรค  ให้มีมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดเพ่ือใช้
ปฏิบัติเป็นกำรทั่วไป  หรือใช้ในกรณีผ่อนผันหรือยกเว้นกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดนี้  ดังนี้ 

(๑) ให้ท ำควำมสะอำดโดยกำรเช็ดท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวสัมผัสของสถำนที่ที่ เกี่ยวข้อง 
ก่อนกำรจัดกิจกรรม  และให้ก ำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

(๒) ให้เจ้ำหน้ำที่  ผู้ประกอบกำร  ผู้ร่วมงำน  ผู้ร่วมกิจกรรม  ลูกจ้ำง  ผู้ใช้บริกำรสวมหนำ้กำก
อนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ 

(๓) ให้บุคคลตำม  (๒)  ล้ำงมือด้วยสบู่  แอลกอฮอล์  เจล  หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 
(๔) ให้บุคคลตำม  (๒)  เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อยหนึ่งเมตรเพ่ือป้องกันกำรติดต่อ

สัมผัส  หรือแพร่เชื้อโรคทำงฝอยละอองน้ ำลำย 
(๕) ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด  หรือลดเวลำในกำรท ำกิจกรรมให้สั้นลงเท่ำที่

จ ำเป็น  โดยถือหลักกำรหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน 
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เจ้ำหน้ำที่อำจเพ่ิมมำตรกำรใช้แอปพลิเคชันติดตำมตัวทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่  และน ำมำตรกำร
คุมไว้สังเกตหรือมำตรกำรกักกันตัวอย่ำงน้อย  ๑๔  วัน  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อมำใช้แก่บุคคล 
บำงประเภทหรือบำงคนได้ตำมควำมจ ำเป็น 

ข้อ ๑๒ นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ท าการ   รัฐบำลมีนโยบำยให้โรงพยำบำล  
สถำนพยำบำล  คลินิกแพทย์รักษำโรค  ร้ำนขำยยำ  ร้ำนอำหำรในส่วนซึ่งมิใช่สถำนบันเทิงหรือ 
สถำนบริกำรและแผงจ ำหน่ำยอำหำรซึ่งผู้บริโภคซื้อไปบริโภคนอกสถำนที่  โรงแรมในส่วนซึ่งเป็นท่ีพักอำศัย 
และร้ำนอำหำร  ร้ำนสะดวกซื้อขนำดเล็ก  ร้ำนค้ำทั่วไป  ห้ำงสรรพสินค้ำในส่วนซึ่งเป็นแผนกซุปเปอร์ 
มำร์เก็ต  แผนกขำยยำ  แผนกอำหำร  แผนกสินค้ำเบ็ดเตล็ดอันจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต  โรงงำน   
ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกรรมกำรเงิน  ธนำคำร  ตู้เอทีเอ็ม  ตลำดและตลำดนัดในส่วนซึ่งจ ำหน่ำยอำหำรสด   
อำหำรแห้ง  อำหำรปรุงส ำเร็จ  อำหำรสัตว์  เวชภัณฑ์และสินค้ำเบ็ดเตล็ดอันจ ำเป็น  สถำนที่จ ำหน่ำย 
แก๊สหุงต้ม  เชื้อเพลิง  ปั๊มน้ ำมัน  ปั๊มแก๊ส  กำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรและขนส่งสินค้ำ  รวมทั้งบริกำร 
ส่ งสินค้ ำและอำหำรตำมสั่ ง   (delivery  online)   ยั งคงประกอบกิจกำรต่อ ไปได้ตำมปกติ 
เพ่ือควำมสะดวกและควำมเป็นอยู่ตำมปกติของประชำชน  มิให้ขำดแคลนหรือเดือดร้อนยำกล ำบำกเกินควร   
โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑ 

สถำนที่รำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หน่วยงำนอื่น ๆ  ของรัฐ  ยังคงเปิดด ำเนินกำรในวันและเวลำ
รำชกำรตำมปกติ  เว้นแต่ที่มีประกำศให้ปิดหรืองดด ำเนินกำรไปก่อนแล้ว  เช่น  สถำบันกำรศึกษำ  ทั้งนี้  
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนและมิให้ประชำชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมำย 
ที่มีก ำหนดเวลำให้ปฏิบัติ  แต่ควรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงำน  เช่น  กำรจัดเหลื่อมเวลำท ำงำน
และพักเที่ยง  กำรท ำงำนนอกสถำนที่ปกติ  และให้เพ่ิมบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  เช่น  
กำรจัดประชุมสื่อสำรทำงไกล  กำรให้บริกำรด้วยกำรสื่อสำรแบบดิจิทัล  กำรงดเว้นกำรก ำหนด  
ให้ประชำชนต้องมำแสดงตน  หรือยกเว้น  ขยำยเวลำ  งดหรือลดหย่อนค่ำธรรมเนียมภำยใต้กรอบของ  
กฎหมำย 

ให้ภำคธุรกิจ  ร้ำนค้ำที่เปิดบริกำรและสถำนที่รำชกำรที่เปิดท ำกำร  วำงมำตรกำรคัดกรอง
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้มำติดต่อหรือใช้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  
ในข้อ  ๑๑ 

ข้อ ๑๓ ค าแนะน าเก่ียวกับการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด   ในช่วงเวลำนี้ประชำชน 
พึงงดหรือชะลอกำรเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัดในระยะนี้โดยไม่จ ำเป็นและควรพักหรือท ำงำนอยู่   
ณ  ที่พ ำนักของตน  กรณีจ ำเป็นต้องเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่  ต้องรับกำรตรวจคัดกรองและปฏิบัติ  
ตำมมำตรกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมตัวมำรับกำรตรวจอำกำรหรือกักกันตัว 

ข้อ ๑๔ ค าแนะน าในการจัดกิจกรรมอื่น  ๆ  กำรจัดกิจกรรมหรือพิธีกำรทำงสังคม 
ตำมประเพณีนิยม  เช่น  พิธีมงคลสมรส  พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ  พิธีบ ำเพ็ญกุศล  พิธีศพ  พิธีสงกรำนต์
หรือกิจกรรมภำยในครอบครัว  ตลอดจนกิจกรรมหรืองำนพิธีที่ทำงรำชกำรจัดขึ้นหรือเป็นไป 

้หนา   ๑๕
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ตำมหมำยก ำหนดกำรของทำงรำชกำร  ยังคงจัดได้ตำมควำมเหมำะสม  แต่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑ 

ข้อ ๑๕ โทษ  ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อ  ๑  ข้อ  ๒  ข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  หรือ   
ข้อ  ๖  แห่งข้อก ำหนดนี้  ต้องรับโทษตำมมำตรำ  ๑๘  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ  ๒๕๔๘  และอำจมีควำมผิดตำมมำตรำ  ๕๒  แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือมำตรำ  ๔๑  แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
แล้วแต่กรณีด้วย 

ข้อ ๑๖ การใช้บังคับ  ข้อก ำหนดนี้ให้ใช้บังคับทั่วรำชอำณำจักรรวมทั้งพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่ำง 
กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิทีม่ีควำมรำ้ยแรงตัง้แต่บดันี้เป็นต้นไป  เว้นแต่จะมีข้อก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น   

ในกรณีมีควำมจ ำเป็น  นำยกรัฐมนตรีอำจออกข้อก ำหนดเปลี่ยนแปลง  เพ่ิมหรือลดมำตรกำร
หรือเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลำได้โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำและเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  25  มนีำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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