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ประกาศ
เร่ือง การขยายระยะเวลาการประกๆค?!ถานการณ์ชุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท้วววช0าณ'1จักร

(คราวท่ี ๘)

ตามท ี่ได ้ม ีประกาศสถานการณ ์ช ุกเฉ ินในท ุกเขตท ้องท ี่ท ั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที ่
๒๖ มีนาคม พ.ค. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ช ุกเฉ ินคราวที่ ๘ 
ออกไปจนถึงวันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ค. ๒๕๖๔ น้ัน

เนึ่องจากปรากฏว่าโรคติดฟ้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เกิดการระบาดแบบกสุมก้อนขึ้น 
ในหลายจังหวัดตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ค. ๒๕๖๓ เป็นด้นมา ทำ'ไท้จำนวนผู้ป่วยยีนยันติดฟ้อ 
รายใหม่ที่เป็นการติดฟ้อภายในประเทศและผู้ป่วยสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและการเพิ่มความเข้มข้น 
ในการค้นหาคัดกรองเข้งรุกของรัฐในกลุ่มแรงงานต่างประเทค ทำให้พบว่าแรงงานต่างประเทคเป็นผู้ป่วย 
ยีนยันติดฟ้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับผู้ติดฟ้อในรอบนั้มีอาการแตกต่างจากเติมเพราะ 
ไม่แสดงอาการของโรคในทันที จ็งมีระยะเวลาแพร่ฟ้อโดยไม่เตัวบานขึ้น ท ั่งย ังม ีกรณ ีท ี่ผ ู้ต ิดฟ ้อ 
จำนวนมากขาดความรับผิดขอบต่อสังคมโดยปกป่ดข้อมูลข่ืงทำให้การสอบสวนโรคเกิดความสับสนและล่าข้า 
อันเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดของโรค สถานการณ์นี้จงยังคงเป็นภัยที่คุกคามความปลอดภัย 
และความสงบเรียบรัอยของประขาขน ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารญสุข และระบบเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์อุกเฐบในทุกเขต 
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอกคราวหนึ่ง เพิ่อให้การบังคับไข้บรรดามาตรการควบคุมและระงับยับยั้ง 
การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาไวัขี่งความปลอดภัยในสุขภาพแลV ส ู 

ของประขาขน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระร่าขกำหนดการบรีหารราขการในสถานการณ์อุกเฐน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็บขอบของคณะรัฐมนตรีตามมต่เนึ่0 รันที่ ๔ มกราคม 
พ .ศ. ๒๕๖๔ จ ๊งให ้ขยายระยะเวลาการใข ้บ ังค ับประกาศสถานการณ ์ช ุกเฐบใบท ุก1ขต 
ทั่วราขอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์อุกเฉนที่มีความร้ายแรงในเขตทัองทั 
จังหวัดซายฺแดนภาคใต้ให้ยังคงมีมลใข้บังคับต่อไปควบค่กัน

ทั่งนิ้ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ๖  มกราคม พ,ศ. ๒๔๖๔ จนกังรันท่ี ๒๘ กุมภาทันธ์ พ1ค ๒๕๖๔

ประกาศ ณ รันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ, ๒๕๖๔ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอขา 

นายกรัฐมนตรี



เลม่ ๑๓๗ ตอนพเศษ ๖๙ ง
หนา้ ๑

ราชกจํจานเุบกษา ๒๕ มนีาคม ๒๕๖๓

ประกาศสถานการณ์อุกเฉิน
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

โดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 หรอโรคโควิด 19 ซึ่งเมีนโรคที่ติดต่อ 
ไต้ง่ายและเมีนอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้!ต้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้อังโม่มีวัดชีนป้องกุนโรค 
ทั่งอังโม่มียารักบาโรคโดยตรง จึงมีผู้ติดเชื้อและเลียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มชื้นเมีนจำนวนมากทั่วโลก 
จนองค์การอนามัยโลกต้องประกาคใท้การระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 เมีนการระบาดใหญ่ 
และขอให้ประเหศในกลุ่มอาเชียนบังดับใช้มาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งชื้น การระบาดของโรคดังกล่าว 
จึงเมีนสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประขาขนซึ่งต้องใช้มาตรการ 
เข้มงวดและเร่งต่วนเพื่อควบคุมมีให้โรคแพร่ระบาดออกโปในวงกว้าง ประกอบกับมีการกักตุนสินค้า 
จำเม ีนต่อการเฝ ืาระวังและควบคุมติดตามการระบาด การป้องกัน และการรักษาโรค ตลอดจน 
การกักตุนเครื่องอุปโภคบริโภคและสิงจำเมีบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประขาขน ซึ่งต้องป้องกัน 
มีให้เกดภาวะชาดแคลนอันจะเมีนการชื้าเตินความเดีอดร้อนของประขาซน กรฒ๊จึงจำเมีนต้อง'ใช้ 
มาตรการเร ่งต ่วนเพ ื่อร ักษาไว ้ซ ึ่งความปลอดภ ัยของประขาขน และการดำรงช ีว ิตโดยปกติส ุข 
ของประขาขน

อาดัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระ'ราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ชุกเฉิน 
พ.ค, ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ประกาศสถานการณ์อุกเฉน 
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร สำหรับประกาคลถานการณ์ชุกเฉินที่มีฅวามร้ายแรงในเขตท้องที่ 
จังหวัดขายแดนภาคใต้ให้อังคงมีผลบังดับใช้ต่อโปควบคู่กัน

ทั่งนื้ ตั้งแต่วันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถงวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ห.ศ. ๒๕๖๓ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอขา 

นายกรัฐมนตรี



เล่ม ๑๓๘ ตอนพเิศษ ๒๒ ง
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คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ที ๒/ ๒๔๖๔
เร่ือง พ้ืนท่ีสถานการณ์ท่ีกำหนดเป็นพ้ืนท่ีควบคุม พ้ืนท่ีเฝืาระวังสูง 

และพ้ืนท่ีเฝืาระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘

ตามท่ีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรต้ังแต่วันท่ี ๒๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๔๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิบดังกล่าวออกไป 
เป็นคราวท่ี ๙ จนถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ น้ัน

เพ ื่อให ้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการปัองกันการระบาดระลอกใหม่ 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นท ี่สถานการณ ์ตามข้อกำหนด 
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดถารบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี 
ท่ี ๔/ ๒๔๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉ ุกเฉ ิน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ และที่แก้ไขเพ ิ่มเติม 
นายกรัฐมนตรีในฐานะผ ู้อำนวยการศ ูนย ์บร ิหารสถานการณ ์โคว ิด - 19 โดยคำแนะนำของ 
ศูนย์ปฏิบัต ิการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 
กระทรวงมหาดไทย จีงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนด ฯ สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด 
เป็นพ้ืนท่ีควบคุม พ้ืนท่ีเฝ็าระวังสูง และพ้ืนท่ีเฝืาระวัง ตามบัญชีรายซื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ'. ๒๔๖๔ เป็นด้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
เป็นอย่างอื่น

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทรีโอชา 

นายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

หน้า ๔๙
ราชกจิจานเุบกษา ๒๙ มกราคม ๒๔๖๔



บัญชีรายซ่ือจังหวัดท่ีกำหนดระดับของพ้ืนท่ีสถานการณ์เพ่ือการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 
แนบท้ายคำส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

ท ๒/ ๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔

พื้นที่ควบคุม
๑. จังหวัดกาญจนบุรี
๒. จังหวัดจันทบุรี
๓. จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔. จังหวัดซลบุรี
๔. จังหวัดตราด
๖. จังหวัดตาก
๗. จังหวัดนครนายก
๘. จังหวัดนครปฐม
๙. จังหวัดปราจีนบุรี
๑๐. จังหวัดเพชรบุรี
๑๑. จังหวัดระยอง
๑๒. จังหวัดราชบุรี
๑๓. จังหวัดลพบุรี
๑๔. จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๔. จังหวัดสระแก้ว
๑๖. จังหวัดสระบุรี
๑๗. จังหวัดสิงห์บุรี
๑๘. จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๙. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๐. จังหวัดอ่างทอง

รวมทั้งสิ้น ๒๐ จังหวัด 
พื้นที่เฝืาระวังสูง

๑. จิงหวดกำแพงเพชร
จ ^  (น ' (น '๒. จังหวัดชัยนาท
(น ' (น ' (น '๓. จังหวัดชัยภูม
(น ' (น '๔. จังหวัดชุมพร
(น ' (น ' ‘๗๔. จังหวัดนครราชสีมา
(น ' (น ' ๙๖. จังหวัดนครสวรรค
(น ' (น '๗. จังหวัดนราธิวาส



๘. จังหวัดบุรีรัมย์ 
๙. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๐. จังหวัดพังงา 
๑๑. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๒. จังหวัดยะลา 
๑๓. จังหวัดระนอง 
๑๔. จังหวัดสงขลา 
๑๕. จังหวัดสุโขทัย 
๑๖. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๑๗. จังหวัดอุทัยธานี

รวมทั้งสิ้น ๑๗ จังหวัด 
พื้นที่เฝืาระวัง

๑. จังหวัดกระบี่ 
๒. จังหวัดกาฬสินธุ 
๓. จังหวัดขอนแก่น 
๔. จังหวัดเชียงราย 
๕. จังหวัดเชียงใหม่ 
๖. จังหวัดตรัง 
๗. จังหวัดนครพนม 
๘. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๙. จังหวัดน่าน 
๑๐. จังหวัดบึงกาฬ 

จังหวัดบึตตานี 
๑๒. จังหวัดพะเยา 
๑๓. จังหวัดพัทลุง 
๑๔. จังหวัดพิจิตร 
๑๕. จังหวัดพิษณุโลก 
๑๖. จังหวัดแพร่ 
๑๗. จังหวัดภูเก็ต 
๑๘. จังหวัดมหาสารคาม 
๑๙. จังหวัดมุกดาหาร 
๒๐. จังหวัดแม ่ฮ ่องสอน  
๒๑. จังหวัดยโสธร 
๒๒. จังหวัดร้อยเอ็ด



๒๓. จังหวัดลำปาง 
๒๔. จังหวัดลำพูน 
๒๔. จังหวัดเลย 
๒๖. จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๗. จังหวัดสกลนคร 
๒๘. จังหวัดสตูล 
๒๙. จังหวัดสุรินทร์ 
๓๐. จังหวัดหนองคาย 
๓๑. จังหวัดหนองบัวลำภู 
๓๒. จังหวัดอำนาจเจริญ 
๓๓. จังหวัดอุดรธานี 
๓๔. จังหวัดอุดรดิตถ์ 
๓๔. จังหวัดอุบลราชธานี 

รวมทั้งสิน ๓๔ จังหวัด
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ข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิบ พ.ศ. ๒๔๔๘ 
(ฉบบท่ี ๑๘)

ตามที่ได ้ม ีประกาศสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ินในทุกเขตท้องท ี่ท ั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 
๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ ๙ จนถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ น้ัน

โดยที่ได้มีการบังคับใช้บรรดามาตรการต่าง  ๆ เพื่อเช้าระงับยับยั้งและน้องกันการระบาด 
แบบกลุ่มก้อนของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นและได้ยกระดับเป็นมาตรการที่เข้มงวดอย่างยิ่ง 
ในบางพ้ืนท่ี ฝ่ายสาธารณสุขได้รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินสถานการณ์น้จจุบันว่าการดำเนินการ 
ตามมาตรการดังกล่าวสามารถจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้อยู่ในขอบเขตได้เป็นท่ีน่าพอใจ 
ในระดับหน่ึง ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกขน อาสาสมัคร ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกภาคส่วนตลอดช่วง 
ระยะเวลาที่ผ่านมา ดังน้ัน เพื่อให้กิจกรรมทางฺเศรษฐกิจและสังคมสามารถขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
ควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขโดยมุ่งถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ 
จึงสมควรผ่อนคลายการกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์และการบังคับใช้บางมาตรการตามลำดับขั้นตอน 
และตามสภาพของพื้นที่สถานการณ์ที,สอดคล้องกับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เพื่อให้สถานท่ี 
กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเหมาะสมและคุวามพร้อมสามารถเปีดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข 
เง ื่อนเวลา การจัดระบบและระเบ ียบต่าง  ๆ และมาตรการน้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๔๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ 
นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการท้ังหลาย ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ โดยกำหนดเป็นระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการ 
บังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ดังน้ี

(๑) พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครเป็นพ้ืนท่ีสถานการณ์ท่ีกำหนด 
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่จำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง ตามที่กำหนดไว้ 
ในข้อ ๒ ของข้อกำหนด (ฉบับท่ี ๑๗) ลงวันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔ เพ่ือให้การสกัดและยับยั้ง 
การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปโดยรวดเร็วและเด็ดขาด
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(๒) พื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 
และจังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่ต้องบังคับใช้ 
มาตรการที่กำหนดไว้สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามช้อกำหนด 
(ฉบับที, ๑๖) ลงวันท่ี ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔ เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดไว้เฉพาะตามข้อกำหนดนี้ 

(๓) พื้นที่ควใ)คุม พ ื้นที่เฝ ีาระวังสูง และพื้นท ี่เฝ ็าระวัง ให ้ศ ูนย์ปฏิบ ัต ิการฉุกเฉ ิน 
ต้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทย 
พิจารณาประเมินสถานการณ์และจัดกลุ่มจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ โดยจำแนกออกเป็นระดับ 
ตามแนวทางและเงื่อนไขการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ที่ ศบค. กำหนด และเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือประกาศต่อไป

ข้อ ๒ การใช ้อาคารหร ือสถานท ี่ของโรงเร ียนและสถาบ ันการศ ึกษา ให้โรงเรียน 
และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ยกเว้นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถ 
ใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การแกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด  ๆ
ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง 
การจัดระเบียบและระบบต่าง  ๆ ดำแนะนำของทางราซการ และมาตรการบีองกันโรคท่ีทางราชการกำหนด 
ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ข้อ ๓ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
(๑) ให ้ผ ู้ว ่าราชการจังหว ัดโดยความเห ็นชอบของคณะกรรมการโรคต ิดต ่อจ ังหวัด 

อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจารณาสั่งปีดสถานที่ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวดไว้เป็นการช่ัวคราว หรือสั่งห้ามการทำกิจกรรมท่ีเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคตามความจำเป็น 
แห่งสถานการณ์ อย่างน้อยได้แก่สถานที่ดังต่อไปนี้ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะ 
คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ีา สถานประกอบกิจการอาบอบนวด 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย ตู้เกม ร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต 
สนามมวย สถานที่ออกกำลังกายในร่ม ยิม พิตฌส สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นเด็ก สวนสนุก 
สถานีขนส่งสาธารณะ

(๒) ห้ามการจัดกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร,ระบาดของโรค ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 
และมีโอกาสแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย เข่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นกิจกรรม 
ที่มีลักษณะตามข้อยกเว้นตามที่กำหนดในข้อ ๒ ของข้อกำหนด (ฉบับท่ี ๑๖) ลงวันท่ี ๓ มกราคม
พ.ศ. ๒๔๖๔
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(๓) ให้สถานท่ี กิจการ หรือกิจกรรม ดังต่อไปน้ีสามารถเปิดดำเนินการได้ ภายใต้เง่ือนไข 
เงื่อนเวลา และการจัดระบบและระเบียบต่าง,  ๆ และมาตรการบีองกันโรคที่ทางราชการกำหนด 
อย่างเคร่งครัด

ก. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เป ิดดำเนินการและสามารถบริโภคในร้าน
ได้ตามปกติ โดยจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน และการจัดสถานที่ 
ให ้เป ึน ไป ต าม แน วป ฏ ิบ ัต ิแล ะม าตรการบ ีองก ัน โรค ท ี่ท างราช การกำห น ดอย ่างเค ร ่งคร ัด  
และให้เปิดดำเนินการไม่เกิน ๒๑.๐๐ นาฬิกา โดยห้ามการบริโภคสุราและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในร้าน

ช. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ 
สถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติแต่ไม่เกิน ๒๑.๐๐ นาฬิกา สำหรับร้านสะดวกซ้ือ 
ซ ุปฟอร์มาร์เก ็ต ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่งชุมชน หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน 
สามารถเปิดดำเนินการตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้น ๆ

ค. ตลาด ตลาดนัด ตลาดนั้า ตลาดค้าส่ง ให้เปิดดำเนินการไค้ โดยจำกัดจำนวนบุคคล 
ที่อยู่ในพ้ืนท่ีและปฏิบัติตามมาตรการบีองกันโรคตามที,ทางราชการกำหนด

ง. ศ ูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวั่ยเรียน สถานที่พ ักผู้ส ูงวัยเฉพาะการเข้าพ ักอาศัย
เป็นประจำ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการเพื่อการให้ความช่วยเหลือ 
ตามภารกิจได้

จ. โรงงาน สถานประกอบการ ให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติ ซึ่งเจ้าของ ผู้จัดการ 
หรือผู้มีหน้าที่รับผิดขอบในสถานที่นั้น  ๆ ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามมาตรการบีองกันโรค 
ท่ีกำหนด

ข้อ ๔ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด
(๑) ให ้ดำเน ินการตามมาตรการท ี่ภำหนดไว้ในข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ 

๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ในกรณีการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค การปิดสถานท่ี 
เสี่ยงต่อการแพรโรค การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด และการขอความร่วมมือผู้ประกอบการ 
ภาคเอกซนพิจารณาปรับรูปแบบการปฏิบัติงาน

(๒) ให้เงื่อนไขการเปิดดำเนินการที่กำหนดไว้สำหรับสถานที่ ก ิจการ หรือกิจกรรม 
ในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด ตามข้อ ๔ ของข้อกำหนด (ฉบับท่ี ๑๖) ลงวันท่ี ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ยังคงใช้บังคับต่อไป เว้นแต่กรณีของการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ให้เปิดดำเนินการไค้และสามารถ 
บริโภคในร้านไค้ตามปกติ โดยดำเนินมาตรการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภค
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ในร้าน และการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 
แต่ภายหลังเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ต้องเป็นลักษณะของการให้บริการโดยนำกลับไปบริโภคท่ีอ่ืน

(๓) ให้สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การ'ฝึกซ้อม การแข่งชัน 
หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา สาม่ารถเปีดดำเนินการได้ตามปกติ โดยการจัดการแข่งชัน 
กีฬาให้เป็นลักษณะของการถ่ายทอดการแข่งชันโดยไม่มีผู้ซมอยู่ในสนามแข่งชัน ซึ่งผู้จัดการแข่งชัน 
ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนดด้วย

ข้อ ๕ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการท ี่จำเป ็นสำหรับพ ื้นท ี่ควบค ุม ให้การเปิด 
ดำเนินการของสถานที่ กิจการ และกิจกรรมในเขตพื้นที่ควบคุม ดังต่อไปน้ี ต้องดำเนินการภายใต้ 
เง่ือนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบต่าง  ๆ และตามมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการกำหนด 

(๑) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ 
สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานท่ีนั้น  ๆ แต่ไม่เกิน ๒๓.๐๐ นาฬิกา

(๒) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 
๒๓.๐๐ นาฬิกา

(๓) การจำหน่ายสุรา สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุรา สามารถเปิดบริการ 
โดยให้มีการบริโภคในร้านได้ไม่เกิน ๒๓.๐๐ นาฬิกา

ข้อ ๖  มาตรการควบคุมแบบบูรณาการท่ีจำเป็นสำหรับพ้ืนท่ีฟ้าระวังสูง ให้การเปิดดำเนินการ 
ของสถานที่ กิจการ และกิจกรรมในเขตพื้นที่เฝืาระวังสูง ดังต่อไปน้ี ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 
เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบต่าง  ๆ และตามมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการกำหนด

(๑) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ 
สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานท่ีนั้น  ๆ แต่ไม่เกิน ๒๔.๐๐ นาฬิกา

(๒) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 
๒๔.๐๐ นาฬิกา

(๓) การจำหน่ายสุรา สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุรา สามารถเปิดบริการ 
โดยให้มีการบริโภคในร้านได้ไม่เกิน ๒๔.๐๐ นาฬิกา

ข้อ ๗ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ฟ้าระวัง ให้การเปิดดำเนินการ 
ของสถานที่ กิจการ และกิจกรรมในเขตพื้นที่เฝืาระวัง สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ 
เมื่อมีความพร้อมโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่าง  ๆ
คำแนะน่าของทางราชการ รวมท้ังกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง
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ข้อ ๘ การเข้มงวดกับสถานที่หรือกิจกรรมที่เลื่ยงต่อการระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อน
เพ่ือให้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสามารถยับย้ังการระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้มงวดในการเข้าตรวจสอบ สนามซนโค สนามซนไก่ สนามกัดปลา สนามแกซ้อม 
หรือแข่งขัน หรือการจัดกิจกรรมอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ซึ่งทางราซการยังไม่อนุญาต 
ให้ดำเนินการในข่วงเวลานี้

ข้อ ๙ มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ให้ผู้ว่าราฃการกรุงเทพมหานคร 
โดยความเห ็นซอบของคณะกรรมการโรคต ิดต ่อกรุงเทพมหานคร หรือผ ู้ว ่าราซการจ ังหวัด 
โดยความเห็นซอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดของจังหวัดด้นทางและจังหวัดปลายทาง 
แล้วแต่กรณี สามารถพิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเพื่อการทำงานข้ามจังหวัดได้ 
โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ{เองกันโรคที่ทางราซการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบังคับใช้ 
มาตรการควบค ุมการเด ินทางและเคล ื่อนย ้ายแรงงานต ่างด ้าวเพ ื่อการทำงานข ้ามเขตจ ังหว ัด 
ในแต่ละเซตพ้ืนท่ีเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง

ข้อ ๑ 0  มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการ 
และการบังคับใช้มาตรการควบคุม แบบบูรณาการในแต่ละ เขตพื้นที่จังหวัด เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่อาจมีความแตกต่างกันในเขตพื้นที่จังหวัด ให้ผู้ว่าราซการ 
กรุงเทพมหานครโดยความเห็นซอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราซการจังหวัด 
โดยความเห็นซอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วแต่กรณี สามารถเสนอต่อ ศปก. คบค. 
ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อย 
ในระดับเขตอำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การระบาดของโรคโควิด - 19 ในห้วงเวลาต่าง ๆ

ข้อ ๑๑  การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
มีอำนาจเข้าตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และการดำเนินการของเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ 
ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ มาตรการป้องกันโรค รวมทั้งการจัดระเบียบ 
และระบบต่าง  ๆ ที่ทางราซการกำหนด

หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้ 
คำแนะนำ ดักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลา เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ดำเนินการปรับปรุงแก่ไขเพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรค

เล่ม ๑๓๘ ตอนพเิศษ ๒๒ ง ราชกจิจานเุบกษา ๒๙ มกราคม ๒๔๖๔



หนา ๔๘

รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ มีคำสั่งปีดสถานที่ในพื้นที่รับผิดชอบไว้ 
เป็นการชั่วคราวก็ได้

ในกรณีท ี่ผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผ ู้ว ่าราชการจังหวัด มีคำสั่งปิดสถานที่ไว้ 
เป็นการชั่วคราว เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ได้ดำเนินการให้เป็นไป 
ตามแนวทางมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ มาตรการป้องกันโรค รวมท้ังการจัดระเบียบและระบบต่าง  ๆ
ที่ทางราชการกำหนดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจส่ังให้สถานท่ี 
ดังกล่าวเปิดดำเนินการได้

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทรืโอชา 

นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพเิศษ ๒๒ ง ราชกจิจฺานเุบกษา ๒๙ มกราคม ๒๔๖๔


