
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ 22)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องจนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ได้เกิดกำรระบำดระลอกใหม่ขึ้นในเดือนเมษำยน  ๒๕๖๔   
อันเป็นช่วงวันหยุดเทศกำล  โดยในรอบนี้ผู้ติดโรคจะไม่แสดงอำกำรหรือแสดงอำกำรน้อยมำก 
ในระยะแรก  ประกอบกับประชำชนส่วนใหญ่มีควำมผ่อนคลำยกับสถำนกำรณ์กำรควบคุมโรคที่ดีขึ้น 
ในห้วงเวลำที่ผ่ำนมำ  ไม่ค่อยระมัดระวังป้องกันตัวอย่ำงในช่วงต้นของกำรระบำด   จึงท ำให้ 
โรคแพร่กระจำยไปในทุกพ้ืนที่ทั่วรำชอำณำจักร  มีผู้ป่วยติดเชื้อรำยวันและผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวนมำก   
ส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัยและกำรด ำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชำชน  และต่อระบบกำรให้บริกำร 
ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข  กรณีจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรระบำด 
ของโรคให้เข้มข้นกว่ำเดิม  เพ่ือมิให้เหตุกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  อันเป็น
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินทวีควำมร้ำยแรงมำกขึ้น  และให้สำมำรถยุติลงได้โดยเร็ว   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
นำยกรัฐมนตรีออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพ่ือป้องกันการแพร่โรคเมื่ออยู่นอก
เคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ  เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภำวะ 
ท่ีไม่ถูกสุขลักษณะเพ่ือจ ำกัดวงในกำรระบำดของโรค  เมื่ออยู่นอกเคหสถำนหรือเมื่ออยู่ในที่สำธำรณะ 
ให้ประชำชนสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ  และต้องสวมให้ถูกวิธีตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขแนะน ำ   

เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตำมวรรคหนึ่ง  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ว่ำกล่ำวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติ 
ให้ถูกต้อง  ถ้ำผู้นั้นไม่ปฏิบัติตำม  ให้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ   พ.ศ.  ๒๕๕๘   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 

ข้อ ๒ การก าหนดพ้ืนที่สถานการณ์   ปรับระดับกำรก ำหนดเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ 
เพื่อกำรบังคับใช้มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่  ดังนี้ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเขม้งวด  ให้พ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดเชียงใหม่   
จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธำนี  และจังหวัดสมุทรปรำกำร  รวม  ๖  จังหวัด  เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวด  ที่จ ำเป็นต้องบังคับใช้มำตรกำรที่เข้มงวดอย่ำงยิ่งเพ่ือให้กำรสกัดและยับยั้งกำรระบำด  
ของโรคเป็นไปโดยรวดเร็วและเด็ดขำด 

(๒) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  ให้พ้ืนที่จังหวัด  รวม  ๔๕  จังหวัด  เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
(๓) พ้ืนที่ควบคุม  ให้พ้ืนที่จังหวัด  รวม  ๒๖  จังหวัด  เป็นพ้ืนที่ควบคุม 
จังหวัดในเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ตำม  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในบัญชีรำยชื่อ

จังหวัดแนบท้ำยข้อก ำหนดนี้   
ข้อ ๓ การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ห้ำมกำรจัดกิจกรรม 

ซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกันมำกกว่ำยี่สิบคนในเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดเป็นพ้ืนที่ 
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  โดยเหตุยกเว้น  วิธีกำร  และหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตของพนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่  ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ใน  (๒)  ของข้อ  ๑  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๐)  ลงวันที่   
๑๖  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ข้อ ๔ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
ก ำหนดยกระดับมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรขึ้นเพิ่มเติมส ำหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   

(๑) ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม   ให้จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มในลักษณะ 
ของกำรน ำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่ำนั้น  โดยงดกำรบริโภคอำหำร  เครื่องดื่ม  สุรำและเครื่องดื่ม 
ที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน  และเปิดให้บริกำรได้จนถึงเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ 

(๒) สนำมกีฬำ  สถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำย  ยิม  ฟิตเนส  ให้ปิดให้บริกำร  ยกเว้นกำรใชส้ถำนที่ 
เป็นที่เอกเทศตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   ส่วนสนำมกีฬำหรือสถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำย 
ประเภทกลำงแจ้งหรือที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่โล่งแจ้งสำมำรถเปิดให้บริกำรได้ไม่เกินเวลำ   ๒๑.๐๐  นำฬิกำ   
และสำมำรถจัดกำรแข่งขันกีฬำได้โดยไม่มีผู้ชมในสนำม  ส ำหรับกำรแข่งขันกีฬำที่เคยได้รับอนุญำต 
จำกนำยกรัฐมนตรีให้จัดกำรแข่งขันได้  เมื่อได้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำร 
ก ำหนดแล้วให้สำมำรถจัดกำรแข่งขันได้ต่อไป   

(๓) ส ำหรับกำรเปิดด ำเนินกำรของห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  ร้ำนสะดวกซื้อ   
ซูเปอร์มำร์เกต  ตลำดนัดกลำงคืน  ตลำดโต้รุ่ง  ถนนคนเดิน  หรือสถำนประกอบกำรอื่นในลักษณะคล้ำยกัน   
ให้ด ำเนินกำรได้ตำมเงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  กำรจัดระบบและระเบียบ  รวมทั้งมำตรกำรป้องกันโรค 
เช่นเดียวกับมำตรกำรแบบควบคุมส ำหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด   ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด   
(ฉบับที่  ๒๐)  ลงวันที่  ๑๖  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

(๔) กำรงดกำรเดินทำงออกนอกพ้ืนที่  ให้ประชำชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
งดกำรเดินทำงออกนอกพ้ืนที่โดยไม่มีเหตุจ ำเป็นเพื่อลดกำรเดินทำงที่อำจเสี่ยงต่อกำรติดโรค 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๕ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและพ้ืนที่ควบคุม   
ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรส ำหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและพ้ืนที่ควบคุม   
ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๐)  ลงวันที่  ๑๖  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  รวมทั้งมำตรกำร 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ก ำหนดขึ้นเป็นกำรเฉพำะ 

ข้อ ๖ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ ต้ัง  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ  
เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำรภำคเอกชน  พิจำรณำด ำเนินมำตรกำรขั้นสูงสุดเพ่ือมุ่งลดจ ำนวน 
กำรเดินทำงของเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบในกำรป้องกันและลดโอกำสเสี่ยง  
ที่เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรในควำมรับผิดชอบจะติดเชื้อ  เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อยสิบสี่วัน  ซึ่งอำจสั่งกำร 
ให้ปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้ง  กำรลดจ ำนวนบุคคลที่ประจ ำอยู่ในสถำนที่ตั้ง  กำรสลับวันเวลำท ำงำน   
หรือวิธีกำรอื่นใดตำมควำมเหมำะสมโดยพิจำรณำให้เพียงพอต่อภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  29  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ก าหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 
แนบท้ายข้อก าหนด (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

_________________ 
พื้นที่ควบคุมสูงสุด  

 ๑. จังหวัดกาญจนบุรี  
 ๒. จังหวัดก าแพงเพชร   
 ๓. จังหวัดขอนแก่น  
 ๔. จังหวัดจันทบุรี  
 ๕. จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ๖. จังหวัดชัยภูมิ  
 ๗. จังหวัดเชียงราย  
 ๘. จังหวัดตรัง  
 ๙. จังหวัดตาก 
๑๐. จังหวัดนครปฐม   
๑๑. จังหวัดนครราชสีมา  
๑๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช  
๑๓. จังหวัดนครสวรรค์  
๑๔. จังหวัดนราธวิาส  
๑๕. จังหวัดน่าน  
๑๖. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
๑๗. จังหวัดปราจีนบุรี  
๑๘. จังหวัดปัตตานี  
๑๙. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๒๐. จังหวัดพัทลุง  
๒๑. จังหวัดพิจิตร  
๒๒. จังหวัดพิษณุโลก  
๒๓. จังหวัดเพชรบุร ี
๒๔. จังหวัดเพชรบูรณ์  
๒๕. จังหวัดภูเก็ต  
๒๖. จังหวัดมหาสารคาม  
๒๗. จังหวัดยะลา  
๒๘. จังหวัดร้อยเอ็ด  
๒๙. จังหวัดระนอง  
๓๐. จังหวัดระยอง  



๓๑. จังหวัดราชบุรี  
๓๒. จังหวัดลพบุรี  
๓๓. จังหวัดล าปาง  
๓๔. จังหวัดล าพูน  
๓๕. จังหวัดศรีสะเกษ  
๓๖. จังหวัดสงขลา  
๓๗. จังหวัดสมุทรสาคร  
๓๘. จังหวัดสระแก้ว   
๓๙. จังหวัดสระบุรี  
๔๐. จังหวัดสโุขทัย  
๔๑. จังหวัดสุพรรณบุรี  
๔๒. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
๔๓. จังหวัดอ่างทอง  
๔๔. จังหวัดอุดรธานี  
๔๕. จังหวัดอุบลราชธานี  

รวมทั้งสิ้น ๔๕ จังหวัด 
พื้นที่ควบคุม 
   ๑. จังหวัดกระบี่  

  ๒. จังหวัดกาฬสินธุ์   
  ๓. จังหวัดชัยนาท  
  ๔. จังหวัดชุมพร  
  ๕. จังหวัดตราด  
  ๖. จังหวัดนครนายก  
  ๗. จังหวัดนครพนม   
  ๘. จังหวัดบึงกาฬ 
  ๙. จังหวัดบุรีรัมย์  
๑๐. จังหวัดพังงา  
๑๑. จังหวัดแพร่  
๑๒. จังหวัดพะเยา  
๑๓. จังหวัดมุกดาหาร   
๑๔. จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
๑๕. จังหวัดยโสธร  
๑๖. จังหวัดเลย  
๑๗. จังหวัดสกลนคร  



๑๘. จังหวัดสตูล  
๑๙. จังหวัดสมุทรสงคราม   
๒๐. จังหวัดสิงห์บุรี  
๒๑. จังหวัดสุรินทร์               
๒๒. จังหวัดหนองคาย  
๒๓. จังหวัดหนองบัวล าภู   
๒๔. จังหวัดอุทัยธานี  
๒๕. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒๖. จังหวัดอ านาจเจริญ 

รวมทั้งสิ้น ๒๖ จังหวัด 
_________________ 

 


