เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง

หนา้ ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง
เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทากิจกรรม การมัว่ สุม
ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
(ฉบับที่ ๑๓)
ตามที่รัฐบาลได้ออกข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๖) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และคาสั่ง
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๘/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกาหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่ ง พระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ฉุก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘
เนื่ องจากมีความจาเป็น ที่จะต้องมีการฟื้นฟูประเทศเพื่อประโยชน์ด้านการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่และ
ด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชน เห็นควรให้มีการเปิดพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เดิน ทางเข้ามาจากต่างประเทศได้มากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงาน
ในภาพรวมของประเทศ แม้ว่าที่ผ่านมาภาพรวมของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19
ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายสาธารณสุขสามารถควบคุมและจากัดขอบเขตพื้นที่
การแพร่ระบาดของโรคได้ รวมทั้งรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมโดยประสานความร่วมมือกับประเทศต้นทาง
และบูรณาการการทางานของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนในการกาหนดมาตรการ
รองรับเพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบควบคู่กับการกาหนดมาตรการทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย รวมทั้งสร้างความมั่น ใจให้แก่นักท่อ งเที่ ยวต่างชาติและประชาชนในการป้ อ งกั น
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ภายในประเทศอันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
และสังคมสามารถดาเนินการควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจ
ตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) ข้อ ๓ และคาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ ๓ (๖) และข้อกาหนด คาสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ปฏิบัติดังนี้
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๑. ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทากิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศ
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม
การทากิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
(ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารมั่ ว สุ ม ในลั ก ษณะที่ เ สี่ ย งต่ อ การแพร่ โ รค หรื อ การกระท าอั น เป็ น การ
ฉวยโอกาสซ้ าเติ ม ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน หรื อ การกลั่ น แกล้ ง เพื่ อ แพร่ โ รค ณ ที่ ใ ด ๆ
ทั่วราชอาณาจักร
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
ทั้งนี้ ในเรื่องมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสาหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด
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
๔. ในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคาสั่งกาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด
พื้น ที่ควบคุม พื้น ที่เฝ้าระวังสู ง พื้น ที่เฝ้าระวัง ที่ได้มีประกาศหรือคาสั่งกาหนดให้เป็นพื้นที่นาร่อง
ด้านการท่องเที่ยว ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่
กรณี ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ หรื อ กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น โดยให้ ด าเนิ น การ
ตามข้อกาหนด (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อกาหนด (ฉบับที่ ๓๖)
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้ ง นี้ ในเรื่ อ งมาตรการควบคุ มแบบบู รณาการสาหรับ พื้ นที่ นาร่อ งด้า นการท่ องเที่ยว
ให้ดาเนินการตามข้อกาหนด (ฉบับที่ ๓๖) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ต้องรับโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง

หนา้ ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ในกรณีที่มีการออกข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับใหม่ ให้ประกาศฉบับนี้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับข้อกาหนดฉบับใหม่ดังกล่าว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
หัวหน้าผูร้ ับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับความมั่นคง

