
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๑๕) 

 
 

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

โดยที่รัฐบำลได้ด ำเนินมำตรกำรต่ำง  ๆ  เพ่ือป้องกันและระงับยับยั้งกำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โรคโควิด - 19)  มำอย่ำงต่อเนื่อง  ท ำให้กำรรับมือกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว
ได้ผลดีขึ้นเป็นล ำดับ  อย่ำงไรก็ตำม  เมื่อปัจจุบันพบกำรระบำดของโรคระลอกใหม่ขึ้ นในบำงเขตพ้ืนที่  
รัฐบำลจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรกระชับและยกระดับบรรดำมำตรกำรต่ำง ๆ  ที่จ ำเป็น  
เพ่ือเข้ำแก้ไขสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงทันท่วงทีเพ่ือป้องกันมิให้เกิดกำรระบำดลุกลำมเป็นวงกว้ำงต่อไป   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การห้ามใช้หรือเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการติดโรค  ห้ำมประชำชนใช้  เข้ำไป  หรือ 
อยู่ในพ้ืนที่  สถำนที่  หรือพำหนะที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดโรคตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร   
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อได้ประกำศหรือสั่งตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้เกิดกำรแพร่ของโรค 

ข้อ ๒ การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  และผู้ว่ำ 
รำชกำรจังหวัดออกค ำสั่งโดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  พิจำรณำสั่งปิด 
สถำนที่ที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรติดโรคและกำรแพร่ของโรคไว้เป็นกำรชั่วครำว   

ข้อ ๓ การห้ามชุมนุม  ห้ำมมิให้มีกำรชุมนุม  กำรท ำกิจกรรม  หรือกำรมั่วสุมกัน  ณ  ที่ใด ๆ   
ในสถำนที่แออัดหรือกระท ำกำรดังกล่ำวอันเป็นกำรยุยงให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อย  ทั้งนี้  ภำยใน  
เขตพ้ืนที่ที่หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงประกำศ
ก ำหนด 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๔ มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร
เฝ้ำระวัง  ตรวจและคัดกรองกำรเดินทำงและกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนตำ่งด้ำว  ทั้งนี้  เป็นไปตำมมำตรกำร
ที่นำยกรัฐมนตรีก ำหนดตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำผ่อนคลำยกำรบังคับใช้
มำตรกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด  -19) 

ข้อ ๕ การปฏิบัติและบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค  ให้ส่วนรำชกำร  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ  และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนทุกภำคส่วนปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ได้เคยก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑๑)  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนำยน  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑๔)  ลงวันที่  ๓๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  อย่ำงเคร่งครัด 

ข้อ ๖ การประสานงาน  ให้  ศปก.ศบค.  ซึ่งมีเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
เป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์  ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยปฏิบัติกำรขับเคลื่อน  เร่งรัด  และติดตำมกำรปฏิบัติงำน  
ของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง  รวมทั้งบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน 
ของส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  และหน่วยงำนภำยใต้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 

เพ่ือให้กำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินสำมำรถยุติลงได้โดยเร็วควบคู่ไปกับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ   
ให้ส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  และศูนย์ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ  ภำยใต้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19   
พิจำรณำมำตรกำรและเร่งรัดกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็ว  
และชัดเจนเป็นรูปธรรม  รวมทั้งสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ  ศปก.ศบค.  ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ  
หรือประสำนงำน 

ในกรณีมีปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทั้งในส่วนของประชำชนและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ตำมข้อก ำหนดนี้  ให้หำรือ  ศปก.ศบค.  และคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำผ่อนคลำยกำรบังคับใช้
มำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  
ตำมล ำดับ 

ข้อ ๗ เพ่ือให้กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันโรคเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  กำรออกประกำศ
หรือค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรอืผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัตำมขอ้  ๑  หรือข้อ  ๒  เพื่อกำรแกไ้ข
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินนี้   ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรหรือแนวปฏิบัติที่นำยกรัฐมนตรีหรือตำมที่    
ศบค.  ก ำหนด 

ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขและศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  
กระทรวงมหำดไทย  ร่วมกันพิจำรณำประเมนิและก ำหนดพื้นที่สถำนกำรณเ์พิ่มเตมิเพื่อกำรบรหิำรจัดกำร

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๓



และเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันกำรระบำดใหม่  ตำมแนวทำงและเงื่อนไขกำรจัดเขตพ้ืนที่
สถำนกำรณ์ที่  ศบค.  ก ำหนด  และเสนอต่อ  ศปก.ศบค.  และนำยกรัฐมนตรีทรำบต่อไป   

ข้อ ๘ ให้บรรดำประกำศหรือค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
หรือเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อเพื่อกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
เป็นค ำสั่งตำมข้อก ำหนดนี้ 

ให้บรรดำประกำศหรือค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือ  
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อเพ่ือกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
ที่ได้ประกำศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้ใช้บังคับซึ่งถือว่ำเป็นประกำศหรือสั่งตำมข้อก ำหนด 
ที่ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม  จนกว่ำจะได้มีข้อก ำหนด  ประกำศ  หรือค ำสั่งเป็นอย่ำงอื่น 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  25  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

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

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๓


