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ข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๓๙)
ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น
โดยที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของประเทศไทยในห้วงเวลำ
ที่ผ่ำนมำมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ กำรระบำดที่ตรวจพบจะเกิดขึ้นเฉพำะในบำงเขตพื้นที่หรือในบำงจังหวัด
ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำควบคุมสถำนกำรณ์และจำกัดพื้นที่โดยมีมำตรกำรเฝ้ำระวังและกำกับ
ติดตำมกำรระบำดอย่ำงใกล้ชิด ด้วยควำมร่วมมือของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนทุกภำคส่วนในกำรเฝ้ำระวัง
และกำรจัด หำวัคซีน ให้ กับประชำชนสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องตำมเป้ำหมำยประกอบกับ
ศักยภำพด้ำนสำธำรณสุขของไทยที่เข้มแข็ง ทำให้สำมำรถจัดหำทรัพยำกรทำงสำธำรณสุขที่จำเป็น
เพื่อบริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงครอบคลุม ฝ่ำยสำธำรณสุขจึงได้ประเมินภำพรวมของสถำนกำรณ์และ
มีข้อเสนอแนะให้พิจำรณำปรับระดับพื้นที่และผ่อนคลำยมำตรกำรต่ำง ๆ ลงได้ในระดับหนึ่ง เพื่อให้
รัฐบำลดำเนินกำรตำมแผนและนโยบำยกำรเปิดประเทศและผ่อนคลำยมำตรกำรต่ำง ๆ อย่ำงค่อยเป็น
ค่อยไปตำมระดับควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุข
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมุ่งเน้น ต่อควำมปลอดภัยของประชำชน โดยยังมีควำมจำเป็นต้องคงไว้
ซึ่งมำตรกำรสำหรับกำรดำเนิ น กิจกรรมกิจกำรต่ำง ๆ ภำยใต้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้
กำรขั บ เคลื่ อนทำงเศรษฐกิจ และสั ง คมดำเนิ นไปควบคู่ กับ มำตรกำรด้ ำนสำธำรณสุ ข ได้อ ย่ ำงสมดุล
เข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ ป ระชำชนสำมำรถกลั บ มำใช้ ชี วิ ต ในสั งคมได้ใ กล้ เ คี ย งกั บสภำวะปกติ
อย่ำงรวดเร็วในอนำคตอันใกล้
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำยตำมคำแนะนำของศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์และการกาหนดพื้นที่นาร่อง
ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ให้ ศบค. มีคำสั่งเพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตำมเขตพื้นที่สถำนกำรณ์
และกำหนดพื้นที่นำร่องด้ำนกำรท่องเที่ ยวเพิ่มเติม ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยคำสั่ง เพื่อให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรระบำดที่เกิด ขึ้นในปัจจุบัน และดำเนินกำรตำมแผนกำรเปิดประเทศ
เพื่อฟื้น ฟูเศรษฐกิจของรัฐบำล โดยให้ นำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่
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สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับข้อกำหนดนี้
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมกำรด้ำนบุคลำกร สถำนที่ และ
ประชำสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่เตรียมพร้อมเพื่ อกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร
ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติต่ำง ๆ เป็นกำรล่วงหน้ำ
ข้อ ๒ การยกเลิ ก การห้ ามออกนอกเคหสถานสาหรับ พื้ น ที่ ควบคุม สูง สุด และเข้มงวด
ให้ยกเลิกมำตรกำรห้ำมออกนอกเคหสถำนสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเฉพำะเหตุอันเนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 ตำมข้อ ๒ แห่งข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๘) ลงวันที่
๑๒ พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้ ง นี้ กำรยกเลิ ก ดั ง กล่ ำ วให้ มี ผ ลตั้ งแต่เ วลำ ๒๓.๐๐ นำฬิ กำ
ของวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ให้บรรดำมำตรกำร
ควบคุมแบบบูรณำกำร ข้อห้ำม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ รวมทั้ง
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมที่ได้กำหนดไว้แล้วตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้แก่ กำรห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค กิจกรรมกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่สำมำรถจัดได้
โดยไม่ต้องขออนุญำต กำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต่ำง ๆ มำตรกำรควบคุม
แบบบูรณำกำรจำแนกตำมพื้นที่สถำนกำรณ์ และมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรในพื้นที่นำร่องด้ำน
กำรท่องเที่ยว รวมถึงบรรดำมำตรกำร หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นภำยใต้ข้อกำหนดดังกล่ำวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
ในส่วนของมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรคสำหรับสถำนบริกำร สถำนบันเทิง ผับ บำร์
คำรำโอเกะ หรือสถำนที่อื่นที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรค ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร
โดยมุ่งเน้ น กำรสร้ำงควำมเข้ ำใจ ช่ว ยเหลือและให้กำรสนับสนุนกำรเตรียมกำรของผู้ประกอบกำร
ตำมควำมเหมำะสมและตำมกรอบอำนำจหน้ำที่ เพื่อให้สถำนที่ดังกล่ำวมีควำมพร้อมสำหรับกำรเปิด
ให้บริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงปลอดภัย โดยเฉพำะสถำนบริกำรหรือสถำนที่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นำร่อง
ด้ำนกำรท่องเที่ยวหรือในพื้น ที่ที่มีควำมพร้อม โดยรัฐบำลจะได้พิจำรณำควำมเหมำะสมจำกข้อมูล
กำรประเมินสถำนกำรณ์ของฝ่ำยสำธำรณสุข เพื่อให้มีกำรดำเนินกำรตำมแผน นโยบำย และตำมกรอบเวลำ
ที่กำหนดต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

