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ข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑๓)
ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป
เป็นครำวที่ ๔ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น
โดยที่แม้สถำนกำรณ์ของประเทศไทยในกำรควบคุมและป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (โรคโควิด - 19) มีแนวโน้มที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง แต่สถำนกำรณ์กำรระบำดในต่ำงประเทศ
ยังคงอยู่ในระดับรุนแรงและจำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่เพิ่มขึ้นในอัตรำสูง เนื่องจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรต่ำง ๆ
รวมถึงกำรเปิดให้มีกำรเดินทำงเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ดังที่ชำวไทยและชำวต่ำงชำติที่มีควำมจำเป็น
จะต้องเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้แสดงควำมประสงค์ต่อทำงรำชกำรไว้เป็นจำนวนมำก รัฐบำล
จึงเห็นควำมจำเป็นที่ต้องคงกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินไว้ต่อไปเพื่อให้ประชำชนสำมำรถดำเนิน
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจได้โดยยังคงตระหนักและปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค และเพื่อประโยชน์
ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งต้องสนธิกำลังทุกฝ่ำยนอกเหนือจำกเจ้ำพนักงำนควบ คุม
โรคติดต่อตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลจำกกำรสนธิกำลังประกำรหนึ่งคือ พนักงำน
เจ้ำหน้ ำที่ยังคงตรวจพบผู้ไ ด้รับอนุ ญำตให้เดินทำงเข้ำเมือง และผู้ลักลอบเข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำย
เป็นจำนวนมำกที่มีอำกำรและอำจเป็นพำหะนำโรคเข้ำมำแพร่ในประเทศได้ กำรให้อำนำจแก่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรกำหนดให้บุคคลที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ออกตำม
ข้อกำหนดภำยใต้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ทั้งในขั้นตอนก่อนกำรเดินทำง กำรเข้ำรับกำรกักกันตัว
ตำมระยะเวลำและในสถำนที่ที่รัฐกำหนด หรือกำรติดตำมดูแลกิจกรรมต่ำง ๆ ระหว่ำงที่พำนักอยู่ในประเทศ
จึ ง เป็ น กำรด ำเนิ น กำรที่ ส ำคั ญ และจ ำเป็ น เพื่ อ ปกป้ อ งควำมมั่ น คงปลอดภั ย ทำงด้ ำ นสำธำรณสุ ข
ของประเทศนอกเหนือไปจำกมำตรกำรปกติที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กำรจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กำรจัดให้มีกิจกรรมรวมกลุ่มหรือกำรใช้สิทธิของประชำชน
เพื่อกำรชุมนุมใด ๆ ย่อมกระทำได้ภำยใต้ขอบเขตกำรใช้สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย
โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรชุมนุมสำธำรณะ และให้ผู้มีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมจัดให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนดด้วย
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ข้อ ๒ กำรเปิด ดำเนิน กำรสถำนที่และกิจกรรมต่ำง ๆ เพิ่มเติม ให้สถำนที่ กิจกำรและ
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่เคยผ่อนคลำยหรืออนุญำตให้เปิดดำเนินกำรไว้แล้วคงดำเนินกำรได้ตอ่ ไปภำยใต้เงือ่ นไข
เงื่อนเวลำ รวมทั้งมำตรกำรป้องกันโรค กำรจัดระบบและระเบียบต่ำง ๆ ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดไว้เดิม
และให้สถำนที่ กิจกำรและกิจกรรมดังต่อไปนี้ สำมำรถเปิดดำเนินกำรได้ตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม
(๑) กำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์ ภำพยนตร์และวีดิทัศน์ที่ได้เคยผ่อนคลำยไว้แล้ว ให้สำมำรถ
ดำเนินกิจกรรมได้ เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจ กำรสนับสนุนและส่งเสริม
กำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมภำพยนตร์
(๒) สถำนที่ใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นเครื่องเล่นเป่ำลม บ้ำนลม บ้ำนบอลหรือเครื่องเล่นอื่น
ที่มีลักษณะเดียวกัน ที่เป็น กำรติดตั้งแบบถำวรและได้รับกำรตรวจสอบรับรองตำมที่กฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุมอำคำรกำหนด
(๓) ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้วำ่ รำชกำรจังหวัดมีอำนำจในกำรพิจำรณำอนุญำตให้
สนำมชนโค สนำมชนไก่ สนำมกัดปลำ หรือสนำมแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันที่ตั้งอยู่ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบสำมำรถเปิดดำเนินกำรและให้บริกำรได้ตำมควำมเหมำะสมเมื่อมีควำมพร้อม
ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกิจกรรมและสถำนที่ดังกล่ำวต้องจัดให้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค
เงื่อนไขกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ คำแนะนำของทำงรำชกำร รวมทั้งกฎหมำย กฎ หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจตรวจสอบกำรดำเนินกำร และหำกพบกำรกระทำที่อำจมี
ควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ำมปรำม และมีอำนำจ
กำหนดช่วงระยะเวลำเพื่อให้ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนำจมีคำสั่งปิดสถำนที่ไ ว้
เป็นกำรชั่วครำวและดำเนินคดีต่อผู้ฝ่ำฝืนด้วยก็ได้
ให้คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ตรวจสอบกลั่นกรองและเสนอนำยกรัฐมนตรี
เพื่อพิจำรณำอนุญำตให้ผ่อนคลำยหรือกระชับมำตรกำรที่ใช้บังคับกับสถำนที่ กิจกำร หรือกิจกรรม
ที่ได้เปิดดำเนินกำรแล้วในห้วงเวลำที่ผ่ำนมำเพิ่มเติมได้ตำมที่เห็นสมควร
ข้อ ๓ กำรกำหนดผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำร
คัดกรองบุคคลที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร กำรควบคุมและป้องกันมิให้เกิดกำรระบำดของโรค
จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมประเภทของผู้ที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่
๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ยกเลิกควำมใน (๗) ในข้อ ๑ กำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร ของข้อกำหนด
(ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“(๗) คนต่ำงด้ำวซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคล
ดังกล่ำว”
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(๒) ให้ยกเลิกควำมใน (๘) ในข้อ ๑ กำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร ของข้อกำหนด
(ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“(๘) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งมีใบอนุญำตทำงำนหรือได้รับอนุญำตให้เข้ำมำทำงำนในรำชอำณำจักร
ตำมกฎหมำย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่ำว หรือแรงงำนต่ำงด้ำวที่นำยจ้ำงหรือผู้รับอนุญำต
ให้นำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำทำงำนในรำชอำณำจักรได้รับอนุญำตจำกทำงรำชกำรเพื่อผ่อนปรนให้อยู่ในรำชอำณำจักร
เป็นกำรชั่วครำวและให้ทำงำน”
(๓) ให้ยกเลิกควำมใน (๑๑) ในข้อ ๑ กำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร ของข้อกำหนด
(ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“(๑๑) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งได้รับอนุญำตให้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมข้อตกลงพิเศษ
(special arrangement) ระหว่ ำ งหน่ ว ยงำนของรั ฐ ของประเทศไทยกั บ ต่ ำ งประเทศ หรื อ บุ ค คล
หรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตจำกนำยกรั ฐ มนตรี ต ำมข้ อ เสนอและกำรตรวจสอบกลั่ น กรองของ
คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรป้องกันและยับยั้ งกำรแพร่ระบำด
ของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) โดยต้องปฏิบั ติต ำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่
คณะกรรมกำรเฉพำะกิจดังกล่ำวกำหนด”
ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรย่อมอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือ
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อและต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข เงื่อนเวลำ หลักเกณฑ์และมำตรกำรป้องกันโรค
สำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่
๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย
ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำธำรณสุขของประเทศ ให้คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำผ่อนคลำยกำรบังคับใช้
มำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งด ำเนิ น กำรตรวจสอบ กลั่ น กรองและเตรี ย มควำมพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ
กำรเดินทำงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมที่นำยกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์โควิด - 19 จะพิจำรณำอนุญำตต่อไป
บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ คคลที่ ไ ด้รับ อนุญ ำตให้ เ ข้ำ มำในรำชอำณำจั ก รตำมวรรคหนึ่ งต้ อ งปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรป้องกันโรค กำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดโดยเคร่งครัด
ข้อ ๕ กำรบังคับใช้มำตรกำรป้องกันโรค ให้เจ้ำของหรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถำนที่ กิจกรรม
และกิจกำรต่ำง ๆ จัดให้มีมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ ทำงรำชกำรกำหนด และให้ผู้ใช้บริกำรหรือเข้ำไป
ยังสถำนที่หรือร่ว มทำกิจกรรมเช่นว่ำนั้นสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกทำงเลือก เว้นระยะห่ำง
ทำงสังคม และปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด ตลอดจนเข้ำระบบแอปพลิเคชัน
ไทยชนะหำกมีกำรนำมำใช้ และต้องยอมรับกำรกักกันตำมระยะเวลำและในสถำนที่ที่รัฐกำหนดสำหรับ
ผู้อยู่ในข่ำยต้องรับกำรกักกัน

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา้ ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๖ กำรประสำนงำน ในกรณีมีปัญหำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทั้งในส่วนของประชำชน
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมข้อกำหนดนี้ ให้หำรือหรือประสำนงำนกับคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำ
ผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(โควิด - 19) ซึ่งมีเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติในฐำนะหัวหน้ำสำนักงำนประสำนงำนกลำง
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 เป็นประธำน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

