
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๑๖) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นครำวที่  ๘  จนถึงวันที่  ๑๕  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

โดยที่กำรระบำดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ได้ขยำยขอบเขตกำรแพร่โรค
ออกเป็นวงกว้ำงกระจำยไปในหลำยเขตพ้ืนที่   และกำรตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรำยใหม่โดยเฉพำะ
กรณีที่เป็นกำรติดเชื้อภำยในประเทศมีจ ำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน  ประกอบกับมีกำรเดินทำงของบุคคล
จำกเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรำกฏอำกำร  
ของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน   นอกจำกนี้  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ซึ่งปฏิบัติงำนเพ่ือควบคุมโรคพบว่ำ  มีผู้ติดเชื้อโรคบำงส่วนปกปิดข้อมูลกำรเดินทำงท ำให้ขั้นตอน 
กำรสอบสวนโรคเกิดควำมล่ำช้ำและเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องจนส่งผลให้เกิดเป็น  
กำรระบำดระลอกใหม่ขึ้นเป็นวงกว้ำง  รัฐบำลจึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องก ำหนดและบังคับใช้บรรดำ 
มำตรกำรต่ำง ๆ  เพ่ือเข้ำแก้ไขและระงับยับยั้งสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวนี้  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน 
มำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑   
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนด 
และข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การห้ามใช้อาคารหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค  ห้ำมกำรใช้อำคำรหรือสถำนที่
ของโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดเป็นพ้ืนที่  
ควบคุมสูงสุด  เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรสอบ  กำรฝึกอบรม  หรือกำรท ำกิจกรรมใด  ๆ   
ที่มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นจ ำนวนมำก  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นกำรเรียนกำรสอนหรือกิจกรรมเพ่ือกำรสื่อสำรแบบทำงไกลหรือด้วยวิธีกำร 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์   

(๒) เป็นกำรใช้อำคำรหรือสถำนที่เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือ   สงเครำะห์  อุปถัมภ์  หรือ 
ให้กำรอุปกำระแก่บุคคล   

(๓) เป็นกำรจัดกิจกรรมของทำงรำชกำรหรือกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ  โดยได้รับอนุญำต 
จำกผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด   
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(๔) เป็นโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำที่มีขนำดเล็กที่มีจ ำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน
หนึ่งร้อยย่ีสิบคน  หรือเป็นโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 

ข้อ ๒ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค   ห้ำมกำรจัดกิจกรรม 
ในเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดซึ่งมีผู้เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำกและมีโอกำส 
ติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่ำย  เช่น  กำรประชุม  กำรสัมมนำ  กำรจัดเลี้ยง  กำรแจกจ่ำยอำหำรหรือ 
สิ่งของต่ำง ๆ  เว้นแต่เป็นกำรด ำเนนิกำรโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  หรือได้รับอนญุำตจำกพนักงำนเจ้ำหนำ้ที่  
หรือเป็นกำรจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ที่ก ำหนดให้เป็นสถำนที่กักกันโรคโดยมีมำตรกำรทำงสำธำรณสุขรองรับ   

ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด   ก ำหนดหลักเกณฑ์ 
กำรพิจำรณำอนุญำตของพนกังำนเจ้ำหนำ้ที่เพื่อให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในแตล่ะพื้นที่ควำมรับผิดชอบ 

ข้อ ๓ การปิดสถานที่ เสี่ยงต่อการแพร่โรค   ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  อำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อพิจำรณำสั่งปิดสถำนบริกำร   
สถำนประกอบกำรที่มลีักษณะคล้ำยสถำนบรกิำร  ผับ  บำร์  คำรำโอเกะ  ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ ์
ที่ก ำหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด   

ข้อ ๔ เงื่อนไขการเปิดด าเนินการ  ในเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ 
ควบคุมสูงสุด  ให้สถำนที่  กิจกำร  หรือกำรท ำกิจกรรม  ดังต่อไปนี้เปิดด ำเนินกำรไดภ้ำยใต้เงื่อนไข  เงื่อนเวลำ   
และกำรจัดระบบและระเบียบต่ำง  ๆ  ที่ก ำหนด 

(๑) การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม  ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ  จ านวนผู้นั่งบริโภค 
ในร้าน  การจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด   
โดยอาจให้เป็นลักษณะของการน ากลับไปบริโภคที่อื่น  โดยให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด  - 19  
กระทรวงมหาดไทยและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ร่วมกันพิจารณาประเมิน
ก าหนดรูปแบบและก ากับการด าเนินการตามข้อปฏิบัติและมาตรการดังกล่าวของแต่ละพ้ืนที่จังหวัด  
ให้มีความเหมาะสม 

(๒) กำรจ ำหน่ำยสุรำ  ส ำหรับร้ำนอำหำรหรือสถำนที่ซึ่งจ ำหน่ำยสุรำ  ห้ำมกำรบริโภคสุรำ
และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน 

(๓) ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  ศูนย์แสดงสินค้ำ  ศูนย์ประชุม   
หรือสถำนที่จัดนิทรรศกำร  ร้ำนสะดวกซื้อ  ซุปเปอร์มำร์เก็ต  หรือสถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะ 
คล้ำยกัน  ให้เปิดท ำกำรได้ตำมเวลำปกติของสถำนที่นั้น ๆ  ภำยใต้กำรด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกันโรค 
ที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด   

ข้อ ๕ มาตรการที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ในพ้ืนที่   เพ่ือกำรป้องกันระงับยับยั้ง 
กำรแพร่โรคที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของแต่ละเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์   ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
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หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อในกำรสั่งปิด   จ ำกัด   
หรือห้ำมกำรด ำเนินกำรของพ้ืนที่   สถำนที่  หรือพำหนะหรือสั่งให้งดกำรท ำกิจกรรมอื่นในเขต 
พ้ืนที่รับผิดชอบซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรระบำดของโรคเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกที่ก ำหนดได้   โดยให้
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรหรือแนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑๕)   

ข้อ ๖ การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจและ 
คัดกรองกำรเดินทำงโดยใช้เส้นทำงคมนำคมข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัด   โดยเฉพำะกำรเดินทำงของบุคคล 
จำกเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
ท่ี  ศปก.ศบค.  ก ำหนด  โดยให้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของแต่ละพ้ืนที่   และต้องไม่เป็นกำร 
ก่อควำมเดือดร้อนแก่ประชำชนเกินสมควรแก่เหตุ 

ให้ประชำชนงดหรือชะลอกำรเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมี เหตุจ ำ เป็น  
ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐำนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   รวมทั้งเข้ำรับกำรตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติ 
ตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด  อันอำจท ำให้ไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรเดินทำงและ 
ท ำให้ต้องใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงมำกกว่ำปกติ   

ข้อ ๗ ขอควำมร่วมมือให้ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนพิจำรณำรูปแบบกำรปฏิบัติงำน 
ในช่วงระยะเวลำนี้  ซึ่งอำจเป็นกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้ง  หรือกำรสลับวันหรือกำรเหลื่อมเวลำ 
เข้ำปฏิบัติงำนเพ่ือลดจ ำนวนผู้ปฏิบัติงำนและปริมำณกำรเดินทำงซึ่งเป็นมำตรกำรลดควำมเสี่ยง 
ต่อกำรติดเชื้อ 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรป้องกัน   
และยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ตรวจสอบกลั่นกรอง 
และเสนอนำยกรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำอนุญำตให้ผ่อนคลำยหรือกระชับมำตรกำรที่ใช้บังคับกับสถำนที่    
กิจกำร  หรือกิจกรรมเพิ่มเติมได้เพื่อควำมเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ตำมที่เห็นสมควร 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๔  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลำ  ๐๖.๐๐  นำฬิกำ  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  3  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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