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ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง
เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทากิจกรรม การมัว่ สุม
ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
(ฉบับที่ ๖)
โดยที่การระบาดของโรคโควิด - 19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทวีความรุนแรงจนเสี่ยง
ที่จะเกิด ภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข ทาให้มีจานวนผู้ติด เชื้อรายใหม่ซึ่งไม่แสดงอาการแต่สามารถ
แพร่กระจายได้ง่าย รัฐบาลจึงได้ออกข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ซึ่ ง มี ม าตรการก าหนดเพิ่ ม เติ ม จากข้ อ ก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ ง พระราชก าหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
และข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ออกคาสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
ด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อ านาจตามข้ อ ก าหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) ข้อ ๓
และคาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กากับ
การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ ๓ (๖)
และข้อกาหนด คาสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงให้ปฏิบัติดังนี้
๑. ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทากิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศ
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม
การทากิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
(ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค หรือการกระทาอันเป็นการฉวยโอกาส
ซ้าเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่โรค ณ ที่ใด ๆ ทั่วราชอาณาจักร
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๓. ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารชุ ม นุ ม หรื อ การท ากิ จ กรรมที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การแพร่ โ รค ในพื้ น ที่
ที่มีประกาศหรือคาสั่งกาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เว้นแต่กรณี
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดาเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรม
ในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดาเนินการตามข้อกาหนด (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่
๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
สาหรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ประชาชนงดจัดกิจกรรมทางสังคม
ที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะการสังสรรค์ จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริง เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม
ตามที่ไ ด้กาหนดเตรียมการไว้แล้ว โดยขอให้เป็นไปเพื่อความเหมาะสมและมีมาตรการป้องกันโรค
ตามที่ทางราชการกาหนด
มาตรการควบคุ ม แบบบู ร ณาการเร่ ง ด่ ว น เฉพาะในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
และจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสาคร ห้ามการชุมนุม หรือการทากิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีจานวนรวมกันมากกว่าห้าคน
เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นสถานกักกันโรค
๔. ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ในพื้นที่ที่มีประกาศ
หรือคาสั่งกาหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่เฝ้าระวัง เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดาเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่
ที่ ก าหนดให้ เ ป็ น สถานที่ กั ก กั น โรค โดยให้ ด าเนิ น การตามข้ อ ก าหนด (ฉบั บ ที่ ๒๔) ลงวั น ที่
๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ต้องรับโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ มี ก ารออกข้ อ ก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ ง พระราชก าหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับใหม่ ให้ประกาศฉบับนี้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกาหนดฉบับใหม่ดังกล่าว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
หัวหน้าผูร้ ับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับความมั่นคง

