
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๔๓) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ  นั้น 

โดยที่กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  สำยพันธุ์โอมิครอน  (Omicron)   
ได้แพร่กระจำยเป็นวงกว้ำงอย่ำงรวดเร็วจนเป็นสำยพันธุ์หลักที่ระบำดในประเทศ   ซึ่งบรรดำแพทย์ 
และหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุขได้แนะน ำและเชิญชวนประชำชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปรำะบำง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มผู้สูงอำยุให้เข้ำรับวัคซีนเข็มกระตุ้น  (Booster  Dose)  อันจะช่วยลดอัตรำควำมเสี่ยง 
จำกกำรเสียชีวิตและลดควำมรุนแรงของโรคได้   ประกอบกับกำรเข้ำสู่เทศกำลประเพณีสงกรำนต์ 
ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องที่คำดกำรณ์ว่ำประชำชนจ ำนวนมำกจะเดินทำงกลับภูมิล ำเนำและท่องเที่ยว  รัฐบำล
โดยข้อเสนอของฝ่ำยสำธำรณสุขจึงเตรียมพร้อมก ำหนดเป็นมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรคให้เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์เพ่ือลดควำมเสี่ยงของกำรระบำดแบบกลุ่มก้อนขนำดใหญ่   อีกทั้งเพ่ือเป็นกำรสืบสำน
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยร่วมกับกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม   เพ่ือให้ 
กำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุขเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

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
เศรษฐกิจของรัฐบำล  โดยให้น ำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์
ระดับต่ำง  ๆ  ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อก ำหนดนี้   

ข้อ ๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค  ให้บรรดำมำตรกำร
ควบคุมแบบบูรณำกำร  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  และข้อปฏิบัติส ำหรับพื้นที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  รวมทั้ง
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓๗)  ลงวันที่  ๓๐  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
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และมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔๒)   
ลงวันที่  ๘  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ได้แก่  กำรห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  กิจกรรม
กำรรวมกลุ่มของบุคคลที่สำมำรถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญำต  มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรจ ำแนก
ตำมพ้ืนที่สถำนกำรณ์  มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรในพื้นที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  และมำตรกำร
เฝ้ำระวังเพ่ือควบคุมกำรระบำดของโรคในสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่โรค   รวมถึงบรรดำมำตรกำร  
หลักเกณฑ์  หรือแนวปฏิบัติที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบก ำหนดขึ้นภำยใต้ข้อก ำหนด
ดังกล่ำวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป   

ข้อ ๓ การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการทั่วราชอาณาจักรเป็นกรณีเฉพาะรองรับ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประชำชนที่จะเดินทำงเพ่ือกำรท่องเที่ยวหรือเดินทำงกลับภูมิล ำเนำควรได้รับ
วัคซีนครบตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนดเพ่ือลดอัตรำกำรแพร่โรคและกำรติดเชื้อรุ นแรงต่อบุคคล 
ที่มีภำวะเสี่ยง  โดยเฉพำะกำรเข้ำเยี่ยมเยียน  กรำบไหว้  พบปะผู้สูงอำย ุ ญำติพ่ีน้อง  หรือกลุ่มเปรำะบำง  
และแนะน ำให้ประเมินควำมเสี่ยงสังเกตอำกำรของตนเอง  หรือใช้ชุดตรวจและน้ ำยำที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรวินิจฉัยกำรติดเชื้อ  SARS-CoV-2  (เชื้อก่อโรค  COVID - 19)  แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง  
(ชุดตรวจ  ATK)  เป็นระยะเวลำไม่เกิน  ๗๒  ชั่วโมงก่อนกำรเดินทำง  กำรพบปะ  หรือกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมรวมกลุ่ม  และขอให้ประชำชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปรำะบำงโดยเฉพำะกลุ่มผู้สูงอำยุเตรียมควำมพร้อม 
โดยเข้ำรับวัคซีนเข็มกระตุ้นตำมค ำแนะน ำของกระทรวงสำธำรณสุข  ทั้งนี้  เพ่ือควำมปลอดภัยทั้งต่อตนเอง 
และบุคคลในครอบครัว 

ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี   
พิจำรณำก ำหนดสถำนที่  กิจกำร  หรือกิจกรรม  ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้เป็นกรณีเฉพำะเพ่ือกำรจัดกิจกรรม 
เทศกำลสงกรำนต์เพ่ือสืบสำนวัฒนธรรมไทยให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และพ้ืนที่รับผิดชอบ  ภำยใต ้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) พ้ืนที่ก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะหรือพ้ืนที่ได้รับอนุญำตให้จัดกิจกรรมเทศกำลสงกรำนต์ได้   
ให้ผู้ประกอบกำร  ผู้จัดงำน  หรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรจัดงำน  จัดสถำนที่และด ำเนินกิจกรรมภำยใต้
มำตรกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดกำรแพร่ระบำดแบบกลุ่มก้อน  รวมทั้งมำตรกำรปลอดภัย
ส ำหรับองค์กร  (Covid  Free  Setting)  ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด  ดังนี้ 

 ก. กำรจัดกิจกรรมในลักษณะของกำรเล่นน้ ำหรือจัดกิจกรรมตำมวัฒนธรรมประเพณี   
เช่น  กำรสรงน้ ำพระ  รดน้ ำด ำหัว  กำรละเล่นตำมประเพณี  กำรแสดงทำงวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  
ขบวนแห่  หรือกำรแสดงดนตรี  สำมำรถกระท ำได้ 

 ข. ห้ำมจัดกิจกรรมที่มีกำรเล่นประแป้งและกิจกรรมในลักษณะปำร์ตี้โฟม   
 ค. ห้ำมกำรจ ำหน่ำยและกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณพ้ืนที่ 

จัดกิจกรรม 
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 ง. ให้มีจุดคัดกรองบริเวณทำงเข้ำออกและให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ 
หรือพ้ืนที่จัดกิจกรรม   

 จ. ให้ควบคุมจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมิให้แออัดตำมขนำดของสถำนที่หรือพ้ืนที่จัดกิจกรรม   
เกณฑ์ไม่น้อยกว่ำ  ๔  ตำรำงเมตรต่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  ๑  คน   

(๒) ห้ำมกำรเล่นน้ ำ  เล่นประแป้ง  ปำร์ตี้โฟม  หรือกิจกรรมใด ๆ  ที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำร
ระบำดของโรค  ในพ้ืนที่สำธำรณะและพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญำตให้จัดกิจกรรม 

(๓) ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมเทศกำลสงกรำนต์ในพื้นที่หมู่บ้ำนหรือชุมชน  สำมำรถด ำเนินกำรได้   
โดยให้  ศปก.  ในพ้ืนที่ที่ตั้งของชุมชนนั้น ๆ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจำรณำอนุญำต  และ
ต้องมีมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรคที่สอดคล้องกับแนวทำงและมำตรกำรที่ก ำหนดในข้อก ำหนดนี้ด้วย 

(๔) สถำนที่หรือกำรจัดกิจกรรมใด ๆ  ที่อำจท ำให้เกิดมีควำมเสี่ยงต่อกำรระบำดของโรค   
ให้ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินมำตรกำรควำมปลอดภัยตำมหลักเกณฑ์ที่ทำงรำชกำร
ก ำหนดขึ้นเป็นกำรเฉพำะด้วย 

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สอดส่อง  เฝ้ำระวัง  และติดตำมกำรด ำเนินมำตรกำรของผู้ประกอบกำร
และผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบสถำนที่และกำรจัดงำนหรือกิจกรรมต่ำง ๆ  ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมและ
ป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด  หำกพบว่ำกำรจัดงำนหรือกิจกรรมต่ำง ๆ  ที่ได้ผ่อนคลำยให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้นี้   มิได้ปฏิบัติตำมหรือย่อหย่อนกำรด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรค 
ท่ีทำงรำชกำรก ำหนดซึ่งอำจเป็นเหตุให้เกิดกำรระบำดแบบกลุ่มก้อน   ให้ด ำเนินกำรตักเตือนและ 
ให้ค ำแนะน ำเพื่อให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำวก่อนที่จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรทำงกฎหมำยต่อไป 

เพ่ือก ำกับและเฝ้ำระวังกำรระบำดของโรค  ขอควำมร่วมมือให้เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำน 
ซึ่งได้กลับมำปฏิบัติหน้ำที่ภำยหลังกำรเดินทำงในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ประเมินควำมเสี่ยงและสังเกตอำกำร 
ของตนเองในช่วงระยะเวลำหนึ่งสัปดำห์  โดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ  เจ้ำของกิจกำร 
หรือผู้ประกอบกำรภำคเอกชน  สำมำรถพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมเพ่ือด ำเนินมำตรกำรให้เจ้ำหน้ำที่ 
ปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งหน่วยงำนได้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  30  มนีำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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