
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๒๔) 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป  
เป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

โดยที่รัฐบาลได้ด าเนินการจัดหาวัคซีนและขับเคลื่อนแผนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด - 19)  ตามวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 
แก่ประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ  พร้อมกับได้บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง   
ทั้งฝ่ายสาธารณสุข  ฝ่ายปกครอง  และฝ่ายความมั่นคง  ตลอดจนประสานการปฏิบัติของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจนสามารถควบคุมสถานการณ์และป้องกันมิให้พื้นที่การแพร่ระบาด
ลุกลามกระจายออกไปในพ้ืนที่วงกว้าง  ซึ่งหากสามารถด าเนินการตามเป้าหมายได้อย่ างต่อเนื่อง 
ด้วยความร่วมมือของบุคลากรภาครัฐ  เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน  และประชาชน  จะช่วยให้สถานการณ์ระบาด 
ของโรคติดเชื้อโควิด - 19  คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น  จึงสมควรปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  รวมทั้งผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ  ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรม 
อันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้มากขึ้น  ควบคู่กับการใช้มาตรการควบคุมโรค  
ที่มุ่งเน้นเฉพาะเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง  เพ่ือให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถด าเนินไปได้  
อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อก าหนดและข้อปฏิบัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  การสวมหน้ากากอนามัยหรือ 
หน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตามข้อแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข  เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ใน  
ที่สาธารณะยังคงเป็นข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่ส าคัญเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อ 

เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติ 
ให้ถูกต้อง  ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม  ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ต่อไป 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๖๔



ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินกิจกรรมใดซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยหรือ 
หน้ากากผ้าตลอดเวลาอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินกิจกรรม  ซึ่งเป็นกรณีที่ได้รับ
การอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19  (ศบค.)  หากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ก าหนดให้มี
มาตรการตรวจคัดกรอง  มาตรการควบคุมความเสี่ยง  มาตรการตรวจเมื่อพบผู้ติดเชื้อ  รวมทั้ง 
ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนดแล้ว  ให้ผ่อนผันการสวมหน้ากากอนามัย  
หรือหน้ากากผ้าได้เฉพาะในช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินกิจกรรมตามความจ าเป็น  
และเหมาะสมแห่งสภาพการณ์และความสมควรแก่เหตุ  ทั้งนี้  ตามข้อแนะน าหรือแนวปฏิบัติที่ทางราชการ 
ก าหนด   

ข้อ ๒ การก าหนดพ้ืนที่สถานการณ์  ก าหนดเขตพ้ืนที่สถานการณ์เพ่ือการบังคับใช้
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการออกเป็น  ๕  ระดับพ้ืนที่  และก าหนดเขตพ้ืนที่จังหวัดจ าแนก 
ตามเขตพ้ืนที่สถานการณ์  ดังนี้   

(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
(๒) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด   
(๓) พ้ืนที่ควบคุม   
(๔) พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง   
(๕) พ้ืนที่เฝ้าระวัง 
จังหวัดในเขตพ้ืนที่สถานการณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในบัญชีรายชื่อจังหวัด

ตามเขตพ้ืนที่สถานการณ์แนบท้ายข้อก าหนดนี้   
ในกรณีมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดให้สอดคล้องกับระดับเขตพ้ืนที่สถานการณ์

ในระยะต่อไป  ให้ด าเนินการโดยออกเป็นค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด - 19)   

ข้อ ๓ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจ าแนกตามพ้ืนที่สถานการณ์   ส าหรับสถานที่   
กิจกรรม  หรือกิจการ  เพ่ือให้สามารถเปิดด าเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข  เงื่อนเวลา  การจัดระบบ   
ระเบียบ  และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด  รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายวา่ด้วยโรคตดิตอ่ 
ที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ 

(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

ก. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท  ให้งดใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือการจัด 
การเรียนการสอน  การสอบ  การฝึกอบรม  หรือการท ากิจกรรมใด ๆ  ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก   
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และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายท าให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค  เว้นแต่เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่ 
เพ่ือจัดกิจกรรมตามแนวทางหรือลักษณะที่นายกรัฐมนตรี  หรือ  ศบค.  ได้อนุญาตไว้แล้ว  ให้สามารถ  
ด าเนินการได้  โดยเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการ  ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19  (ศปก.ศบค.)  พิจารณา 
ก่อนด าเนินการ  หรือเป็นกรณีที่เคยให้ได้รับยกเว้น  ดังต่อไปนี้   

๑) เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๒) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือ  สงเคราะห ์ อุปถัมภ์  หรือให้การอปุการะ 
แก่บุคคล 

๓) เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  โดยได้รับอนุญาต 
จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด   

๔) เป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียน 
ไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบคน  หรือเป็นโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ข. ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม  ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา  
๒๓.๐๐  นาฬิกา  แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน  โดยจ ากัดจ านวนผู้นั่ง
บริโภคในร้านเฉพาะที่เป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศไม่เกินจ านวนร้อยละ  ๕๐  ของจ านวนที่นั่งปกติ  
ทั้งนี้  ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง  การจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ  และ  
การเว้นระยะห่างตามค าแนะน าและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด 

ค. สนามกีฬา  สถานที่เพ่ือการออกก าลังกาย  ยิม  ฟิตเนส  ให้ปิดการให้บริการ  ยกเว้น 
การใช้สถานที่เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายวา่ด้วยโรคติดต่อ  หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยไดร้ับอนญุาต
จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรงุเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดตอ่จังหวัด  แล้วแต่กรณี  ส่วนสนามกีฬาหรอืสถานที่
เพ่ือการออกก าลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ในพ้ืนที่โล่งแจ้ง  หรือสนามกีฬาหรือสถานที่เพ่ือการ
ออกก าลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี  สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา  ๒๑.๐๐  นาฬิกา  
และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม  เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ตามที่ทางราชการก าหนด 
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่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๖๔



ง. ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  คอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด าเนินการได้ตามเวลาปกติ 
ของสถานที่นั้น ๆ  จนถึงเวลา  ๒๑.๐๐  นาฬิกา  โดยให้จ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการขาย  ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม  เครื่องเล่น  ร้านเกม  และสวนสนุก  ที่งดการให้บริการ   

(๒) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด   
ก. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท  ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน  การสอบ  การฝึกอบรม  หรือการท ากิจกรรมใด  ๆ  ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เป็นจ านวนมากได้  โดยให้พิจารณาตามความจ าเป็นและด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรค 
ที่ทางราชการก าหนด  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยค าแนะน า  
ของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  แล้ วแต่กรณี   
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จัดกิจกรรม
และสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ 

ข. ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม  ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา  
๒๓.๐๐  นาฬิกา  โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน   

ค. สนามกีฬา  สถานที่เพ่ือการออกก าลังกาย  ยิม  ฟิตเนส  สามารถเปิดให้บริการได้ 
ไม่เกินเวลา  ๒๑.๐๐  นาฬิกา  และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจ ากัดจ านวนผู้ชมในสนาม 
เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด 

ง. ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  คอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด าเนินการได้ตามเวลาปกติ 
ของสถานที่นั้น ๆ  โดยให้จ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ยกเว้น  
ส่วนที่เป็นตู้เกม  เครื่องเล่น  ร้านเกม  และสวนสนุก  ที่งดการให้บริการ   

(๓) พ้ืนที่ควบคุม   
ก. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท  ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือการจัด 

การเรียนการสอน  การสอบ  การฝึกอบรม  หรือการท ากิจกรรมใด  ๆ  ได้ตามความเหมาะสม 
และความพร้อม  โดยรูปแบบของการด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่าง  ๆ   
ค าแนะน าของทางราชการ  และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด  ภายใต้การก ากับดูแล  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  หรือหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 

ข. ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม  ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายใน
ก าหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน   
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ค. สนามกีฬา  สถานที่เพ่ือการออกก าลังกาย  ยิม  ฟิตเนส  สามารถเปิดให้บริการได้ 
ตามเวลาปกติ  และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจ ากัดจ านวนผู้ชมในสนามเมื่อได้มีการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด 

ง. ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  คอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด าเนินการได้ตามเวลาปกติ 
ของสถานที่นั้น ๆ  ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม  เครื่องเล่น  ร้านเกม  และสวนสนุก  ที่งดการให้บริการ   

(๔) พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 
ก. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท  ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน  การสอบ  การฝึกอบรม  หรือการท ากิจกรรมใด ๆ  ได้ตามความเหมาะสมและ
ความพร้อม  โดยรูปแบบของการด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่าง  ๆ  
ค าแนะน าของทางราชการ  และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด  ภายใต้การก ากับดูแล  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  หรือหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 

ข. สนามกีฬาหรือสถานที่เพ่ือการออกก าลังกาย  ยิม  ฟิตเนส  สามารถเปิดให้บริการได้ 
ตามปกติ  และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจ ากัดจ านวนผู้ชมในสนาม 

ค. ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  คอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด าเนินการได้ตามเวลาปกติ 
ของสถานที่นั้น ๆ  ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม  เครื่องเล่น  ร้านเกม  และสวนสนุก  ที่งดการให้บริการ   

(๕) พ้ืนที่เฝ้าระวัง  ให้การเปิดด าเนินการของสถานที่  กิจการ  และกิจกรรมในเขตพ้ืนที่ 
เฝ้าระวัง  สามารถเปิดด าเนินการและให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค   
เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ  ค าแนะน าของทางราชการ  รวมทั้งกฎหมาย  กฎหรือระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๔ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค  ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกนั 
ของบุคคล  เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเป็นกิจกรรมที่ด าเนินโดยพนักงาน  
เจ้าหน้าที่  หรือเป็นกิจกรรมในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค  โดยก าหนดจ านวนบุคคลจ าแนก 
ตามเขตพ้ืนที่สถานการณ์  ดังนี้ 

(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคล 
ที่มีจ านวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน   

(๒) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกัน
มากกว่าหนึ่งร้อยคน 
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(๓) พ้ืนที่ควบคุม  ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่า
หนึ่งร้อยห้าสิบคน 

(๔) พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง  ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกัน
มากกว่าสองร้อยคน 

(๕) พ้ืนที่เฝ้าระวัง  ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกัน 
มากกว่าสามร้อยคน   

การจัดกิจกรรมตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด   
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อ 
กรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา  
อนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๕ การปรับระดับพ้ืนที่สถานการณ์ย่อยภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดและการก าหนด 
มาตรการเพ่ิมเติมของแต่ละจังหวัด  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
แล้วแต่กรณี  อาจเสนอต่อ  ศปก.ศบค.ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  และเสนอนายกรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณา 
ปรับระดับของพ้ืนที่สถานการณ์ย่อยในระดับท้องที่หรือเขตอ าเภอที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดในความรับผิดชอบ 
ของตนได้  ทั้งนี้  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19  ในห้วงเวลาต่าง ๆ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยสั่งปิด  จ ากัด  หรือห้ามการด าเนินการของสถานที่  หรือสั่งให้งด 
การท ากิจกรรมอื่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพ่ิมเติม 
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในข้อก าหนดนี้ได้  โดยให้เป็นไปตาม 
แนวปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรี  หรือ  ศบค.  ก าหนด 

ข้อ ๖ มาตรการปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร   
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรคออกไปเป็นวงกว้าง  สถานบริการและสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะ 
คล้ายกัน  จ าเป็นต้องปิดด าเนินการต่อไป  โดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
แล้วแต่กรณี  ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ  พิจารณาสั่งปิดสถานบริการ  สถานประกอบการ
ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ  สถานบันเทิง  ผับ  บาร์  คาราโอเกะ  สถานประกอบกิจการอาบน้ า  
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สถานประกอบกิจการอาบอบนวด  หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน  โดยให้สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้
เป็นการชั่วคราวอย่างน้อยสิบสี่วัน   

เพ่ือให้การบริหารจัดการและการบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในสถานที่เสี่ยง  
ต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด - 19  เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละเขตพ้ืนที่  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่า ราชการจังหวัด   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด   
แล้วแต่กรณี  เสนอต่อ  ศปก.ศบค.  เพ่ือตรวจสอบ  กลั่นกรอง  และประเมินความเหมาะสม  ก่อนเสนอต่อ 
นายกรัฐมนตรีในการพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการกับสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยง 
ต่อการแพร่โรคที่ได้มีค าสั่งให้ปิดเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง   

ข้อ ๗ มาตรการตรวจสอบเข้มงวดกับสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการ 
แพร่ระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจสอบสถานที่หรือกิจกรรม 
ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  เช่น  โรงงาน  สถานที่พักของแรงงานต่างด้าว  หรือสถานที่อื่น ๆ   
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข  เงื่อนเวลา  การจัดระบบและระเบียบ  รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด   
ในกรณีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติ 
ให้ถูกต้อง  ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อ ๘ มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว   ให้ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดของจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง   
แล้วแต่กรณี  สามารถพิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเพ่ือการท างานข้ามจังหวัดได้   
โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้การบังคับใช้
มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพ่ือการท างานข้ามเขตจังหวัด  
ในแต่ละเขตพ้ืนที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  ทั้งนี้  โดยให้  
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามแนวทางที่ทางราชการก าหนดในการเฝ้าระวัง  ตรวจและคัดกรอง  
การเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 

มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง  ให้อนุโลมถึงกรณี 
การเดินทางและเคลื่ อนย้ ายแรงงานต่ างด้ าวเพ่ือการท า งานภายในเขตจั งหวัดด้ วย  โดยให้ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  พนักงานเจ้าหน้าที่  และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ของแต่ละจังหวัดตรวจสอบและก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด 
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ข้อ ๙ มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง  ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   
เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน  พิจารณาขยายการด าเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 
เพ่ือลดจ านวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นระยะเวลาตามความจ าเป็น 
และเหมาะสมเพ่ือป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด  - 19  ทั้งนี้   
การปฏิบัติงานดังกล่าวให้เพียงพอต่อภารกิจให้บริการประชาชน 

ข้อ ๑๐ การผ่อนคลายส าหรบัการถา่ยท าภาพยนตรแ์ละรายการโทรทัศน์  การถ่ายท าภาพยนตร ์  
รายการโทรทัศน์  หรือการถ่ายท าสื่อในลักษณะคล้ายกัน  ให้สามารถด าเนินการได้ภายใต้มาตรการ 
ที่ประกาศก าหนดในการจ ากัดจ านวนบุคคลที่เข้าร่วมการถ่ายท า  การยกเว้นไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าในบางกรณีหรือบางช่วงเวลาของการถ่ายท า  และต้องด าเนินการตามแนวปฏิบัติ  
ส าหรับการถ่ายท าภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุมัติจาก  ศบค.   

ข้อ ๑๑ การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดพ้ืนที่น าร่องรับนักท่องเที่ยว   ให้เจ้าหน้าที่และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการด าเนินการตามแผนและมาตรการ  
ของรัฐบาลในการเปิดพ้ืนที่น าร่องเพ่ือรับนักท่องเที่ยว  ทั้งในด้านการบริหารจัดการ  การเตรียมความพร้อม 
ของประชาชนในพ้ืนที่  ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  รวมทั้งมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน   
โดยจะได้มีการก าหนดประเภท  เงื่อนไข  และรายละเอียดของบุคคลที่สามารถเดินทางเข้ามา  
ในราชอาณาจักรเพ่ือการท่องเที่ยวภายใต้โครงการน าร่องนี้  ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข 
ที่จะได้ก าหนดรองรับกรณีดังกล่าวนี้ ไว้ เป็นการเฉพาะ  รวมทั้ งมาตรการป้องกันโรคตามที่  
ทางราชการก าหนดด้วย   

ข้อ ๑๒ การประเมินความเหมาะสมของมาตรการ  ให้  ศปก.ศบค.  พิจารณาและประเมิน 
สถานการณ์เ พ่ือการปรับเขตพ้ืนที่ต่าง  ๆ  ให้สอดคล้องกับระดับพ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนด   
การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในแต่ละระดับพ้ืนที่สถานการณ์  รวมทั้งเสนอแนวปฏิบัติ  
ตามพ้ืนที่สถานการณ์เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์  
ในห้วงเวลาต่าง ๆ  และเสนอต่อนายกรัฐมนตรี  หรือ  ศบค.  เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป 

ข้อ ๑๓ การประสานงานและการบูรณาการประสานความร่วมมือ   ให้  ศปก.ศบค.   
ท าหน้าที่ เป็นหน่วยปฏิบัติการขับเคลื่อน  เร่งรัด  และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ   
หน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งบูรณาการและประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
ของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  เอกชน  และหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19   
ซึ่งรวมถึงศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพ่ือให้   
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การขับเคลื่อนภารกิจในการด าเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่  
หรือสถานที่ที่พบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน  การบูรณาการความร่วมมือในการกระจายและแจกจ่ายวัคซนี 
ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  การลงทะเบียนรับวัคซีน  การฉีดวัคซีนเพ่ือการควบคุมและการป้องกันโรค   
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การจัดหาสถานที่  
เพ่ือใช้เป็นสถานที่รองรับ  ดูแลรักษา  และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อ  
รวมทั้งการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  ให้เป็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับ
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และสอดคล้องกับนโยบาย  แนวทาง  หลักเกณฑ์  และ 
มาตรการต่าง ๆ  ที่นายกรัฐมนตรี  รัฐบาล  หรือ  ศบค.  ก าหนด   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๙  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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บัญชีรายชื่อจังหวัดตามเขตพ้ืนที่สถานการณ์ 
แนบท้ายข้อก าหนด (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

_________________ 
 
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น ๔ จังหวัด   

๑. กรุงเทพมหานคร 
๒. จังหวดันนทบรุี 
๓. จังหวดัปทมุธาน ี
๔. จังหวดัสมุทรปราการ 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  รวมทัง้สิ้น ๑๑ จังหวัด  
๑. จังหวดัฉะเชงิเทรา  
๒. จังหวดัชลบุรี  
๓. จังหวดัตรัง  
๔. จังหวดันครปฐม  
๕. จังหวดัปตัตานี 
๖. จังหวดัเพชรบุร ี 
๗. จังหวดัสงขลา  
๘. จังหวดัสมุทรสาคร  
๙. จังหวดัสระบรุี 
๑๐. จังหวดัยะลา 
๑๑. จังหวดันราธิวาส 

 พ้ืนที่ควบคุม  รวมทั้งสิ้น ๙ จังหวัด  
๑. จังหวดัจนัทบุรี 
๒. จังหวดันครศรีธรรมราช 
๓. จังหวดัประจวบครีีขนัธ ์
๔. จังหวดัพระนครศรอียุธยา 
๕. จังหวดัระนอง 
๖. จังหวดัระยอง 
๗. จังหวดัราชบรุ ี
๘. จังหวดัสระแก้ว 
๙. จังหวดัสมุทรสงคราม 

 
 



๒ 

 

 
 

 พ้ืนทีเ่ฝ้าระวังสูง  รวมทั้งสิ้น ๕๓ จังหวัด  
๑. จังหวดักระบี ่ 
๒. จังหวดักาญจนบุรี 
๓. จังหวดักาฬสินธุ ์
๔. จังหวดัก าแพงเพชร  
๕. จังหวดัขอนแกน่  
๖. จังหวดัชัยนาท 
๗. จังหวดัชัยภูม ิ 
๘. จังหวดัชุมพร  
๙. จังหวดัเชียงราย 
๑๐. จังหวดัเชียงใหม ่ 
๑๑. จังหวดัตราด  
๑๒. จังหวดัตาก 
๑๓. จังหวดันครนายก  
๑๔. จังหวดันครพนม  
๑๕. จังหวดันครราชสีมา  
๑๖. จังหวดันครสวรรค์  
๑๗. จังหวดันา่น  
๑๘. จังหวดับงึกาฬ  
๑๙. จังหวดับรุีรัมย ์ 
๒๐. จังหวดัปราจีนบุร ี 
๒๑. จังหวดัพะเยา 
๒๒. จังหวดัพังงา  
๒๓. จังหวดัพัทลุง  
๒๔. จังหวดัพิจิตร  
๒๕. จังหวดัพิษณุโลก  
๒๖. จังหวดัเพชรบูรณ ์ 
๒๗. จังหวดัแพร่  
๒๘. จังหวดัภูเกต็  
๒๙. จังหวดัมหาสารคาม  
๓๐. จังหวดัมกุดาหาร  



๓ 

 

๓๑. จังหวดัแม่ฮ่องสอน  
๓๒. จังหวดัยโสธร  
๓๓. จังหวดัรอ้ยเอ็ด  
๓๔. จังหวดัลพบุร ี
๓๕. จังหวดัล าปาง 
๓๖. จังหวดัล าพูน  
๓๗. จังหวดัเลย  
๓๘. จังหวดัศรีสะเกษ  
๓๙. จังหวดัสกลนคร  
๔๐. จังหวดัสตูล  
๔๑. จังหวดัสิงห์บรุี  
๔๒. จังหวดัสุโขทัย  
๔๓. จังหวดัสุพรรณบุร ี 
๔๔. จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี
๔๕. จังหวดัสุรนิทร ์ 
๔๖. จังหวดัหนองคาย 
๔๗. จังหวดัหนองบัวล าภู  
๔๘. จังหวดัอ่างทอง  
๔๙. จังหวดัอ านาจเจริญ 
๕๐. จังหวดัอดุรธาน ี 
๕๑. จังหวดัอตุรดิตถ์  
๕๒. จังหวดัอุทัยธาน ี 
๕๓. จังหวดัอบุลราชธานี  

_________________ 
 


