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ข้อกำหนด

ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๔7)
ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมำได้ ขยำยระยะเวลำกำรบั งคับใช้ ประกำศสถำนกำรณ์ ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น
โดยที่สถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ในหลำยประเทศ
ทั่วโลกรวมทั้งในทวีปเอเชียมีแนวโน้ม พบกำรติดเชื้อเพิ่มขึ้นในลัก ษณะที่เป็น กำรระบำดระลอกเล็ก ๆ
(Small Wave) อันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 สำยพันธุ์ย่อยโอมิครอน (Omicron)
BA.4 และ BA.5 ภำยหลั งที่ห ลำยประเทศได้ ดำเนิน นโยบำยเปิ ดประเทศควบคู่ กับ กำรผ่อนคลำย
มำตรกำรควบคุ มและป้อ งกันโรค ส ำหรั บสถำนกำรณ์ ในประเทศไทยแม้ ว่ำ ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย
ที่ เข้ ำรั บวัคซีนเข็มกระตุ้ น (Booster Dose) จะมี จำนวนเพิ่ มขึ้นอย่ำงต่ อเนื่อง แต่ ยังคงปรำกฏกำรระบำด
ลักษณะเป็นกลุ่มก้อนในสถำนที่เสี่ยงโดยเฉพำะในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัด
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยกำลังรักษำและผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้นจำกเดิม
ขณะที่องค์กำรอนำมัยโลกยังคงระดับกำรเฝ้ำระวัง กำรป้องกันและควบคุมกำรระบำดของโรคโควิด - 19
เป็ น โรคระบำดใหญ่ (Pandemic) กอปรกั บ โรคติ ด เชื้ อ นี้ ยั ง คงก ำหนดเป็ น โรคติ ด ต่ อ อั น ตรำย
ตำมพระรำชบัญญัติ โรคติดต่ อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหน่วยงำนที่รับผิดชอบอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินมำตรกำรต่ ำง ๆ
เพื่ อ เตรี ยมควำมพร้ อมรองรั บ กำรเปลี่ ยนผ่ำ นไปสู่ระยะ Post-Pandemic รั ฐ บำลโดยข้อเสนอของ
ฝ่ ำยสำธำรณสุ ขจึ งเห็นควรปรั บมำตรกำรเพื่ อกำรป้ องกันและควบคุ มโรคที่ จำเป็ นสำหรั บกำรดำเนิน
กิ จกรรมบำงประกำร เพื่ อให้สอดคล้อ งกั บสถำนกำรณ์ ที่มี กำรระบำดของเชื้ อไวรั สโคโรนำ 2019
สำยพันธุ์ย่อยใหม่ต่ำง ๆ รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมของทุกภำคส่วนเพื่อขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำร
โรคโควิด - 19 เข้ำสู่ระยะเปลี่ยนผ่ำนอันจะทำให้กำรบริหำรจัดกำรด้ ำนสำธำรณสุขเป็นไปด้วยควำมเรียบร้ อย
และมีประสิทธิภำพ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรเปิดประเทศและกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจดำเนินไป
ควบคู่กับมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขได้อย่ำงเข้มแข็งและสมดุล
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบีย บบริห ำรรำชกำรแผ่น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำยตำมค ำแนะน ำของศูนย์บ ริ ห ำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กำรก ำหนดพื้ น ที่ ส ถำนกำรณ์ จำแนกตำมเขตพื้ น ที่จัง หวั ด ให้ ก ำรกำหนดระดับ
ของพื้นที่สถำนกำรณ์ที่ทุกเขตพื้นที่จังหวัดทั่วรำชอำณำจักรเป็นพื้นที่เฝ้ำระวัง เพื่อกำรบังคับใช้มำตรกำร
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ควบคุมแบบบูรณำกำรตำมคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(โควิด - 19) ที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
ข้อ ๒ กำรขยำยเวลำกำรบังคับ ใช้มำตรกำรควบคุม และป้องกั นโรค ให้บรรดำมำตรกำร
ควบคุมแบบบูรณำกำร ข้อห้ำม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ รวมทั้ง
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมตำมข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เฉพำะ
มำตรกำรควบคุม แบบบูรณำกำรจำแนกตำมพื้ นที่ สถำนกำรณ์ ข้ อ ก ำหนด (ฉบับ ที่ ๔๔) ลงวันที่
๒๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ เฉพำะกำรปรับปรุงมำตรกำรควบคุมแบบบู รณำกำร และกำรปรับปรุ ง
กำรก ำหนดผู้เดิน ทำงเข้ำมำในรำชอำณำจั กร ข้ อกำหนด (ฉบับที่ ๔๕) ลงวั นที่ ๓๐ พฤษภำคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ เฉพำะมำตรกำรควบคุ ม และป้องกันโรคส ำหรับสถำนบริกำรหรือสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ โรค
ทั่ วรำชอำณำจั กร ข้ อก ำหนด (ฉบั บที่ ๔๖) ลงวั นที่ ๒๓ มิ ถุ นำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ เฉพำะแนวปฏิบัติ
ส ำหรั บ กำรถ่ ำยท ำรำยกำรโทรทั ศ น์ ภำพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ กำรผ่ อ นคลำยมำตรกำรควบคุ ม
แบบบูรณำกำรในพื้นที่เฝ้ำระวัง และมำตรกำรเฝ้ำระวังเพื่อกำรควบคุมและป้องกันกำรระบำดของโรค
ในพื้ น ที่ เ ฝ้ำระวั ง รวมถึ ง บรรดำมำตรกำร หลั ก เกณฑ์ หรื อ แนวปฏิบั ติที่ พ นัก งำนเจ้ ำ หน้ ำที่หรือ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นภำยใต้ข้อกำหนดดังกล่ำว ยังคงมีผลใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อกำหนดนี้
ข้อ ๓ กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค กิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มกันของบุคคลที่อำจ
เกิ ด ควำมเสี่ยงในกำรติ ดต่อ สัม ผัสและสำมำรถแพร่ โรคได้ ยั งคงจำเป็นต้ องห้ำ มดำเนินกำรและห้ำม
จั ด กิ จกรรมดั ง กล่ำวขึ้ น เว้ นแต่ กำรจั ด กิจกรรมนั้นได้รับ อนุญ ำตจำกผู้ว่ำ รำชกำรกรุ ง เทพมหำนคร
หรื อผู้ ว่ ำรำชกำรจั งหวั ด หรื อพนั กงำนเจ้ ำหน้ ำที่ ที่ ได้ รับมอบหมำยที่ จะพิ จำรณำในแต่ ละกรณี เพื่ อให้
เหมำะสมกั บสภำพพื้นที่ จัดกิจกรรมและสถำนกำรณ์ จริง ในพื้ นที่รับผิด ชอบ โดยให้นำข้อจำกัดเรื่อง
จำนวนบุคคลที่เข้ำร่วมกิจกรรมจำแนกตำมระดับพื้นที่สถำนกำรณ์ตำมข้อ ๒ วรรคหนึ่ง แห่งข้อกำหนด
(ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมำตรกำรเฝ้ำระวังเพื่อกำรควบคุมและป้องกัน
กำรระบำดของโรคในพื้นที่เฝ้ำระวังตำมข้อ ๗ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๔๖) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน
พ.ศ. ๒๕๖๕ มำใช้บังคับกับกำรจัดกิจกรรมนี้ด้วย
กำรชุ ม นุ ม โดยสงบและปรำศจำกอำวุธ เป็น เสรี ภ ำพของประชำชนที่ ย่อ มกระทำได้ภำยใต้
ขอบเขตกำรใช้สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย โดยให้นำหลักเกณฑ์กำรจัดและกำรแจ้ง
กำรชุมนุม รวมทั้งหน้ำที่ของผู้จัดและผู้ชุมนุมตำมที่กำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยกำรชุมนุมสำธำรณะมำใช้
โดยอนุโลม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุ มและป้องกันกำรระบำดของโรคซึ่งพนั กงำนเจ้ ำหน้ ำที่
สำมำรถเข้ำตรวจสอบ ระงับยับยั้ง หรือยุติกำรชุมนุมกำรทำกิจกรรม หรือกำรมั่วสุม ที่จัดขึ้นโดยมี
ลักษณะเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคได้อย่ ำงทันท่วงที ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ น
ด้ำนควำมมั่นคง (ศปม.) กำหนดมำตรกำรขึ้นเป็นกำรเฉพำะเพื่อคุ้มครองประชำชน รวมทั้งกำรอำนวย
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ควำมสะดวกและดูแลกำรชุ มนุม รวมไปถึงก ำหนดมำตรกำรอื่น ๆ ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ได้
ข้อ ๔ กำรเตรียมควำมพร้อมรองรั บกำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจั กรทำงบกผ่ำนจุ ดผ่อนปรน
กำรค้ำ จุดผ่ำนแดนชั่วครำว จุดผ่อนปรนพิเศษ จุดผ่ำนแดนชั่วครำวเพื่อกำรท่องเที่ยว และจุดผ่อนปรน
เพื่อกำรท่องเที่ยว เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงเข้ำออกรำชอำณำจักรทำงบกผ่ำนจุดผ่อนปรน
กำรค้ำ จุดผ่ำนแดนชั่วครำว จุดผ่อนปรนพิเศษ จุดผ่ำนแดนชั่วครำวเพื่อกำรท่องเที่ยว และจุดผ่อนปรน
เพื่อกำรท่องเที่ยว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนที่รับผิดชอบดำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย
เปิ ด ประเทศควบคู่ กั บ กำรด ำเนิ น มำตรกำรด้ ำ นสำธำรณสุ ข อย่ ำ งเข้ ม แข็ ง และสมดุ ล โดยให้
กระทรวงมหำดไทยร่ว มกับ กระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรคติดต่อ ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบจัดให้มีมำตรกำรป้องกันโรคและกำกับกำรปฏิบัติเ พื่อให้เป็น ไป
ตำมกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่ทำงรำชกำรกำหนดด้วย
ข้อ ๕ มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเฝ้ำระวัง ควบคุม และป้องกันกำรระบำดระลอกใหม่
ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อ จังหวัด แล้วแต่กรณี ร่วมกับ
กระทรวงสำธำรณสุขและหน่ วยงำนที่เกี่ ยวข้ องทั้ งภำครัฐและภำคเอกชน เตรียมควำมพร้ อมโดยบู รณำกำร
และประสำนกำรปฏิบั ติงำนเพื่อ จั ดเตรี ยมยำและเวชภัณฑ์ วั ค ซีนป้ องกั นโรคโควิด - 19 บุ ค ลำกร
ทำงกำรแพทย์ เจ้ำหน้ำที่และอำสำสมัคร รวมถึงระบบกำรช่วยเหลือและรักษำผู้ติดเชื้อ สถำนที่และ
เตียงรองรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตในรูปแบบต่ำง ๆ ให้มีจำนวนที่เพียงพอและพร้อมเพื่อกำรรับมือ
กั บ กำรแพร่ ระบำดระลอกใหม่ ที่อ ำจเกิ ด ขึ้นโดยเฉพำะหำกเกิด กรณี ที่ ผู้ ติด เชื้ อที่ จำเป็นต้ อ งเข้ำรับ
กำรรักษำพยำบำลมีจำนวนเพิ่ มขึ้น รวมทั้งเร่งรั ด ประชำสัมพั นธ์ รวมถึงพิจำรณำมำตรกำรสนับสนุน และ
จู งใจให้ ประชำชนเข้ำรั บวัคซีนเชิงรุ กโดยเฉพำะกำรเข้ำรั บวัคซีนเข็มกระตุ้น ทั้ งนี้ ให้ ประสำนควำมร่วมมือ
กั บ ประชำชน องค์ก รภำคประชำสัง คม และชุม ชนในพื้นที่ เพื่ อให้ ประชำชนกลุ่ มเสี่ ยงโดยเฉพำะ
กลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้มีโรคประจำตั วหรื อโรคเรื้อรังตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด หญิงมีครรภ์ (กลุ่ม ๖๐๘)
และเด็กเล็ก สำมำรถเข้ำรับบริกำรและรักษำพยำบำลได้อย่ำงทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ
ในส่วนของกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำทั่วประเทศ ให้กระทรวงสำธำรณสุข โดยกรมอนำมัย
ร่ ว มกั บ กระทรวงศึ กษำธิก ำร กระทรวงมหำดไทย และหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้ อง พิ จำรณำยกระดับ
มำตรกำรป้องกันเพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมดำเนินกำรจั ดกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
โดยมีแนวปฏิบัติหรื อแผนเผชิ ญเหตุที่ จำเป็ นเพื่อมุ่งสร้ ำงควำมปลอดภั ยในสถำนศึ กษำและกำรจัดกำรเรี ยน
กำรสอน โดยค ำนึ ง ถึ ง ประโยชน์ ของนัก เรี ย น ผู้ ป กครอง ครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำเป็น
สำคัญ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่
กรณี ร่วมดำเนินกำรกำกับ ติดตำม เฝ้ำระวัง และทบทวนมำตรกำรต่ำง ๆ ให้มีควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ด้วย

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๖ กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรโรคโควิด - 19 จำกโรคติดต่อ
อั น ตรำยไปสู่ โรคติ ดต่ อที่ต้ องเฝ้ำระวัง เพื่ อ ขับเคลื่อ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรสถำนกำรณ์ โรคโควิ ด - 19
จำกโรคติดต่ออัน ตรำยไปสู่ โรคติด ต่อที่ ต้องเฝ้ ำ ระวังตำมกฎหมำยว่ ำด้วยโรคติดต่ อให้บ รรลุเป้ ำหมำย
เพื่อให้ประชำชนสำมำรถรับมือ ปรับตัว และดำรงชีวิตได้อย่ำงปลอดภัย ภำยใต้หลักกำรและแนวคิด
ที่ว่ำ “ประชำชนปลอดภัย เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง” ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 ดำเนินกำร ดังนี้
(๑) เตรียมควำมพร้อมเพื่อขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรโรคโควิด - 19 จำกโรคติดต่ออันตรำย
ไปสู่ โรคติ ด ต่อ ที่ต้อ งเฝ้ำระวั งตำมกฎหมำยว่ำ ด้ วยโรคติด ต่อ และประสำนกำรปฏิบั ติกับทุกภำคส่วน
เพื่อกำหนดนโยบำย วำงระบบ แผนปฏิบัติกำร แนวทำงปฏิบัติ และกลไกในกำรกำกับติดตำมและ
ประเมินผลในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด - 19 ที่ครอบคลุมทั้งมำตรกำรทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุข มำตรกำรทำงสังคมและองค์กร มำตรกำรทำงกฎหมำย และมำตรกำรด้ำนกำรสื่อสำร
และประชำสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ คณะกรรมกำรโรคติ ด ต่ อ กรุ ง เทพมหำนครหรื อ
คณะกรรมกำรโรคติ ดต่ อจั ง หวัด แล้ว แต่ก รณี น ำไปปฏิบั ติต่ อไป ทั้ ง นี้ ให้ส อดคล้ องกับแนวทำง
ที่นำยกรัฐมนตรี รัฐบำล หรือ ศบค. กำหนดหรือได้พิจำรณำเห็นชอบแล้ว
(๒) ประสำนกำรปฏิ บั ติ กั บ ศู น ย์ บ ริ ห ำรสถำนกำรณ์ โ ควิ ด - 19 กระทรวงมหำดไทย
กรุ ง เทพมหำนคร และส่วนรำชกำรที่เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อเร่ งรั ดกำรฉี ดวัค ซีนเชิงรุ ก ในทุก กลุ่ม เป้ำหมำย
ประชำกร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังตำมที่ก ระทรวงสำธำรณสุ ข
ก ำหนด หญิ ง มี ค รรภ์ (กลุ่ ม ๖๐๘) และเด็ ก เล็ ก ซึ่ งอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ สำมำรถรั บ วั ค ซีน ได้ โดยให้
คณะกรรมกำรโรคติ ดต่อ กรุ งเทพมหำนครหรื อคณะกรรมกำรโรคติ ดต่อ จั งหวัด แล้ว แต่กรณี กำกับ
ติ ด ตำมกำรฉี ดวัค ซีนให้เป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงของกระทรวงสำธำรณสุข ที่ นำยกรัฐมนตรี
รัฐบำล หรือ ศบค. กำหนดหรือได้พิจำรณำเห็นชอบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖5
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

