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ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง
เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทากิจกรรม การมัว่ สุม
ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
(ฉบับที่ ๑๒)
ด้วยที่ผ่านมาภาพรวมของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายสาธารณสุขสามารถควบคุมและจากัดขอบเขตพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคได้
ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของภาคประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ
ครอบจั ก รวาล และการบู ร ณาการประสานความร่ ว มมื อ ของทุ ก ฝ่ า ยในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
ความปลอดภัยสาหรับองค์กร มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย รวมทั้ง
มาตรการอื่น ๆ ที่กาหนด อย่างไรก็ตาม เพื่อควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กาหนดไว้
อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ ควบคู่กับ
การป้องกันและควบคุมโรคอย่างสมดุลในระยะยาว รัฐบาลจึงได้ออกข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีมาตรการผ่อนคลายและมาตรการควบคุมเท่าที่จาเป็นตามระดับพื้นที่
ของสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งได้ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่
สถานการณ์โดยได้ออกคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ที่ ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กาหนด
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกาหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่ ง พระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ฉุก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศั ย อ านาจตามข้อ กาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ ง พระราชก าหนดการบริห ารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) ข้อ ๓ และคาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและ
พนั กงานเจ้าหน้ าที่ในการแก้ไ ขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ ๓ (๖) และข้อกาหนด คาสั่ง ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ปฏิบัติดังนี้
ให้ ยกเลิกความในข้อ ๓ ของประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทากิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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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
ที่มีประกาศหรือคาสั่งกาหนดเป็นพื้น ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม
พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกิจกรรมที่ได้รับ
การยกเว้น โดยให้ ดาเนิน การตามข้อกาหนด (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
และข้อกาหนด (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้ ง นี้ ในเรื่ อ งมาตรการควบคุ ม แบบบู ร ณาการส าหรั บ พื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด และเข้ ม งวด
พื้ น ที่ ค วบคุมสู งสุ ด พื้ น ที่ ค วบคุม พื้ น ที่ เ ฝ้ า ระวัง สูง พื้ น ที่ เ ฝ้ า ระวัง ให้ ด าเนิน การตามข้อกาหนด
(ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
หัวหน้าผูร้ ับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับความมั่นคง

