
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๔7)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ  นั้น 

โดยที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ในหลำยประเทศ 
ทั่วโลกรวมทั้งในทวีปเอเชียมีแนวโน้มพบกำรติดเชื้อเพ่ิมขึ้นในลักษณะที่เป็นกำรระบำดระลอกเล็ก  ๆ   
(Small  Wave)  อันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19  สำยพันธุ์ย่อยโอมิครอน  (Omicron)   
BA.4  และ  BA.5  ภำยหลังที่หลำยประเทศได้ด ำเนินนโยบำยเปิดประเทศควบคู่กับกำรผ่อนคลำย
มำตรกำรควบคุมและป้องกันโรค  ส ำหรับสถำนกำรณ์ในประเทศไทยแม้ว่ำประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย 
ที่เข้ำรับวัคซีนเข็มกระตุ้น  (Booster  Dose)  จะมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  แต่ยังคงปรำกฏกำรระบำด 
ลักษณะเป็นกลุ่มก้อนในสถำนที่เสี่ยงโดยเฉพำะในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  รวมทั้งจังหวัด 
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส ำคัญ  ส่งผลให้มีจ ำนวนผู้ติดเชื้อ  ผู้ป่วยก ำลังรักษำและผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้นจำกเดิม  
ขณะที่องค์กำรอนำมัยโลกยังคงระดับกำรเฝ้ำระวัง  กำรป้องกันและควบคุมกำรระบำดของโรคโควดิ - 19  
เป็นโรคระบำดใหญ่  (Pandemic)  กอปรกับโรคติดเชื้อนี้ยังคงก ำหนดเป็นโรคติดต่ออันตรำย 
ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งหน่วยงำนที่รับผิดชอบอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ    
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ระยะ  Post-Pandemic  รัฐบำลโดยข้อเสนอของ 
ฝ่ำยสำธำรณสุขจึงเห็นควรปรับมำตรกำรเพ่ือกำรป้องกันและควบคุมโรคที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนิน
กิจกรรมบำงประกำร  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่มีกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ   2019   
สำยพันธุ์ย่อยใหม่ต่ำง ๆ  รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมของทุกภำคส่วนเพ่ือขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำร
โรคโควิด - 19  เข้ำสู่ระยะเปลี่ยนผ่ำนอันจะท ำให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุขเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ  เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรเปิดประเทศและกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจด ำเนินไป
ควบคู่กับมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขได้อย่ำงเข้มแข็งและสมดุล   

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 กำรก ำหนดพ้ืนที่สถำนกำรณ์จ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่จังหวัด   ให้กำรก ำหนดระดับ 
ของพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ทุกเขตพ้ืนที่จังหวัดทั่วรำชอำณำจักรเป็นพ้ืนที่เฝ้ำระวัง  เพื่อกำรบังคับใช้มำตรกำร

้หนา   ๑๖๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ควบคุมแบบบูรณำกำรตำมค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019   
(โควิด - 19)  ท่ี  ๑๒/๒๕๖๕  ลงวันที่  ๒๓  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒ กำรขยำยเวลำกำรบังคับใช้มำตรกำรควบคุมและป้องกันโรค  ให้บรรดำมำตรกำร
ควบคุมแบบบูรณำกำร  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  และข้อปฏิบัติส ำหรับพื้นที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  รวมทั้ง
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓๗)  ลงวันที่  ๓๐  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เฉพำะ
มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรจ ำแนกตำมพ้ืนที่สถำนกำรณ์   ข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔๔)  ลงวันที่   
๒๙  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เฉพำะกำรปรับปรุงมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร  และกำรปรับปรุง 
กำรก ำหนดผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔๕)  ลงวันที่  ๓๐  พฤษภำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๕  เฉพำะมำตรกำรควบคุม  และป้องกันโรคส ำหรับสถำนบริกำรหรือสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่โรค 
ทั่วรำชอำณำจักร  ข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔๖)  ลงวันที่  ๒๓  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เฉพำะแนวปฏิบัต ิ
ส ำหรับกำรถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์   ภำพยนตร์และวีดิทัศน์   กำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุม 
แบบบูรณำกำรในพ้ืนที่เฝ้ำระวัง  และมำตรกำรเฝ้ำระวังเพ่ือกำรควบคุมและป้องกันกำรระบำดของโรค  
ในพ้ืนที่เฝ้ำระวัง  รวมถึงบรรดำมำตรกำร  หลักเกณฑ์  หรือแนวปฏิบัติที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบก ำหนดขึ้นภำยใต้ข้อก ำหนดดังกล่ำว  ยังคงมีผลใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ 
ข้อก ำหนดนี้   

ข้อ ๓ กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  กิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มกันของบุคคลที่อำจ
เกิดควำมเสี่ยงในกำรติดต่อสัมผัสและสำมำรถแพร่โรคได้  ยังคงจ ำเป็นต้องห้ำมด ำเนินกำรและห้ำม 
จัดกิจกรรมดังกล่ำวขึ้น  เว้นแต่กำรจัดกิจกรรมนั้นได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร   
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยที่จะพิจำรณำในแต่ละกรณี  เพ่ือให้  
เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่จัดกิจกรรมและสถำนกำรณ์จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบ  โดยให้น ำข้อจ ำกัดเรื่อง
จ ำนวนบุคคลที่เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำแนกตำมระดบัพื้นที่สถำนกำรณ์ตำมข้อ  ๒  วรรคหนึ่ง  แห่งข้อก ำหนด  
(ฉบับที่  ๓๗)  ลงวันที่  ๓๐  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และมำตรกำรเฝ้ำระวังเพื่อกำรควบคุมและป้องกัน
กำรระบำดของโรคในพ้ืนที่เฝ้ำระวังตำมข้อ  ๗  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔๖)  ลงวันที่  ๒๓  มิถุนำยน  
พ.ศ.  ๒๕๖๕  มำใช้บังคับกับกำรจัดกิจกรรมนี้ด้วย   

กำรชุมนุมโดยสงบและปรำศจำกอำวุธเป็นเสรีภำพของประชำชนที่ย่อมกระท ำได้ภำยใต้
ขอบเขตกำรใช้สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย  โดยให้น ำหลักเกณฑ์กำรจัดและกำรแจ้ง
กำรชุมนุม  รวมทั้งหน้ำที่ของผู้จัดและผู้ชุมนุมตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยกำรชุมนุมสำธำรณะมำใช้
โดยอนุโลม  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมและป้องกันกำรระบำดของโรคซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
สำมำรถเข้ำตรวจสอบ  ระงับยับยั้ง  หรือยุติกำรชุมนุมกำรท ำกิจกรรม  หรือกำรมั่วสุม  ที่จัดขึ้นโดยมี
ลักษณะเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคได้อย่ำงทันท่วงที   ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ด้ำนควำมมั่นคง  (ศปม.)  ก ำหนดมำตรกำรขึ้นเป็นกำรเฉพำะเพื่อคุ้มครองประชำชน  รวมทั้งกำรอ ำนวย

้หนา   ๑๗๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ควำมสะดวกและดูแลกำรชุมนุม  รวมไปถึงก ำหนดมำตรกำรอื่น ๆ  ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
กับสถำนกำรณ์ได้   

ข้อ ๔ กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรทำงบกผ่ำนจุดผ่อนปรน 
กำรค้ำ  จุดผ่ำนแดนชั่วครำว  จุดผ่อนปรนพิเศษ  จุดผ่ำนแดนชั่วครำวเพ่ือกำรท่องเที่ยว  และจุดผ่อนปรน 
เพื่อกำรท่องเที่ยว  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงเข้ำออกรำชอำณำจักรทำงบกผ่ำนจุดผ่อนปรน 
กำรค้ำ  จุดผ่ำนแดนชั่วครำว  จุดผ่อนปรนพิเศษ  จุดผ่ำนแดนชั่วครำวเพ่ือกำรท่องเที่ยว  และจุดผ่อนปรน 
เพ่ือกำรท่องเที่ยว  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย 
เปิดประเทศควบคู่กับกำรด ำเนินมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขอย่ำงเข้มแข็งและสมดุล   โดยให้
กระทรวงมหำดไทยร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยโรคติดต่อ  ทั้งนี้  ให้ผู้รับผิดชอบจัดให้มีมำตรกำรป้องกันโรคและก ำกับกำรปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไป
ตำมกฎ  ระเบียบ  และเงื่อนไขที่ทำงรำชกำรก ำหนดด้วย 

ข้อ ๕ มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเฝ้ำระวัง  ควบคุม  และป้องกันกำรระบำดระลอกใหม่   
ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ร่วมกับ 
กระทรวงสำธำรณสุขและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน  เตรียมควำมพร้อมโดยบูรณำกำร 
และประสำนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือจัดเตรียมยำและเวชภัณฑ์  วัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19  บุคลำกร 
ทำงกำรแพทย์  เจ้ำหน้ำที่และอำสำสมัคร  รวมถึงระบบกำรช่วยเหลือและรักษำผู้ติดเชื้อ  สถำนที่และ
เตียงรองรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตในรูปแบบต่ำง ๆ  ให้มีจ ำนวนที่เพียงพอและพร้อมเพ่ือกำรรับมือ
กับกำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ที่อำจเกิดขึ้นโดยเฉพำะหำกเกิดกรณีที่ผู้ ติดเชื้อที่จ ำเป็นต้องเข้ำรับ 
กำรรักษำพยำบำลมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น  รวมทั้งเร่งรัด  ประชำสัมพันธ์  รวมถึงพิจำรณำมำตรกำรสนับสนุนและ 
จูงใจให้ประชำชนเข้ำรับวัคซีนเชิงรุกโดยเฉพำะกำรเข้ำรับวัคซีนเข็มกระตุ้น  ทั้งนี้  ให้ประสำนควำมร่วมมือ 
กับประชำชน  องค์กรภำคประชำสังคม  และชุมชนในพ้ืนที่  เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพำะ 
กลุ่มผู้สูงอำยุ  ผู้มีโรคประจ ำตัวหรือโรคเรื้อรังตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด  หญิงมีครรภ์  (กลุ่ม  ๖๐๘)   
และเด็กเล็ก  สำมำรถเข้ำรับบริกำรและรักษำพยำบำลได้อย่ำงทั่วถึง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภำพ   

ในส่วนของกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำทั่วประเทศ  ให้กระทรวงสำธำรณสุข  โดยกรมอนำมัย   
ร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร  กระทรวงมหำดไทย  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  พิจำรณำยกระดับ
มำตรกำรป้องกันเพ่ือกำรเตรียมควำมพร้อมด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์   
โดยมีแนวปฏิบัติหรือแผนเผชิญเหตุที่จ ำเป็นเพ่ือมุ่งสร้ำงควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน  โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียน  ผู้ปกครอง  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็น 
ส ำคัญ  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่
กรณี  ร่วมด ำเนินกำรก ำกับ  ติดตำม  เฝ้ำระวัง  และทบทวนมำตรกำรต่ำง ๆ  ให้มีควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ด้วย 

้หนา   ๑๗๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๖ กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรโรคโควิด - 19  จำกโรคติดต่อ
อันตรำยไปสู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้ำระวัง  เพ่ือขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์โรคโควิด - 19   
จำกโรคติดต่ออันตรำยไปสู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้ำระวังตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อให้บรรลุเป้ำหมำย  
เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถรับมือ  ปรับตัว  และด ำรงชีวิตได้อย่ำงปลอดภัย  ภำยใต้หลักกำรและแนวคิด
ที่ว่ำ  “ประชำชนปลอดภัย  เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง  ประเทศไทยแข็งแรง”  ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข  กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19  ด ำเนินกำร  ดังนี้   

(๑) เตรียมควำมพร้อมเพ่ือขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรโรคโควิด - 19  จำกโรคติดต่ออันตรำย
ไปสู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้ำระวังตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อและประสำนกำรปฏิบัติกับทุกภำคส่วน    
เพ่ือก ำหนดนโยบำย  วำงระบบ  แผนปฏิบัติกำร  แนวทำงปฏิบัติ  และกลไกในกำรก ำกับติดตำมและ
ประเมินผลในกำรเฝ้ำระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคโควิด - 19  ที่ครอบคลุมทั้งมำตรกำรทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุข  มำตรกำรทำงสังคมและองค์กร  มำตรกำรทำงกฎหมำย  และมำตรกำรด้ำนกำรสื่อสำร
และประชำสัมพันธ์   เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐ  คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือ
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  น ำไปปฏิบัติต่อไป  ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับแนวทำง 
ที่นำยกรัฐมนตรี  รัฐบำล  หรือ  ศบค.  ก ำหนดหรือได้พิจำรณำเห็นชอบแล้ว   

(๒) ประสำนกำรปฏิบัติกับศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด  - 19  กระทรวงมหำดไทย  
กรุงเทพมหำนคร  และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเร่งรัดกำรฉีดวัคซีนเชิงรุกในทุกกลุ่มเป้ำหมำย
ประชำกร  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มผู้สูงอำยุ  ผู้มีโรคประจ ำตัวหรือโรคเรื้อรังตำมที่กระทรวงสำธำรณสุข
ก ำหนด  หญิงมีครรภ์  (กลุ่ม  ๖๐๘)  และเด็กเล็กซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สำมำรถรับวัคซีนได้   โดยให้
คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ก ำกับ
ติดตำมกำรฉีดวัคซีนให้เป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงของกระทรวงสำธำรณสุข   ที่นำยกรัฐมนตรี  
รัฐบำล  หรือ  ศบค.  ก ำหนดหรือได้พิจำรณำเห็นชอบ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  27  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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