
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๒7) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นครำวที่  ๑๒  จนถึงวันที่  ๓๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

โดยที่กำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19  อันเป็นสถำนกำรณ์ฉุกเฉินได้ทวีควำมรุนแรง 
จนเสี่ยงที่จะเกิดภำวะวิกฤติด้ำนสำธำรณสุข  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล   
และในพ้ืนที่สี่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ของประเทศ  โดยมีจ ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่ซึ่งไม่แสดงอำกำร 
แต่สำมำรถแพร่เชื้อโรคได้เพ่ิมขึ้นในอัตรำเร่งที่สูงมำก  ประกอบกับเชื้อโรคได้กลำยพันธุ์เป็นหลำยสำยพันธุ์ 
และสำมำรถแพร่กระจำยได้ง่ำย  อีกทั้งสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดในต่ำงประเทศอันอำจกระทบ 
ต่อประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่รุนแรงจนไม่อำจวำงใจได้   รัฐบำลโดยข้อเสนอของฝ่ำยสำธำรณสุข 
จึงจ ำเป็นต้องยกระดับควำมเข้มข้นของมำตรกำรและกำรบังคับใช้อย่ำงจริงจัง   เพ่ือแก้ไขและบรรเทำ 
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลำยลงโดยเร็ว  โดยกำรก ำหนดมำตรกำรที่มุ่งลดและจ ำกัดกำรเคลื่อนย้ำย 
กำรเดินทำงของบุคคลเพ่ือลดกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน  ส ำหรับใช้ในพ้ืนที่เป้ำหมำยเพ่ือสกัดกั้น 
กำรระบำดให้อยู่ในวงจ ำกัด  พร้อมกับควบคุมกำรระบำดให้ได้อย่ำงรวดเร็ว   โดยเป็นมำตรกำร 
ท ำนองเดียวกับที่เคยใช้เมื่อเดือนเมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แต่ปรับปรุงให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจบุนั 
ยิ่งขึ้น  โดยมำตรกำรนี้ยังคงมุ่งจ ำกัดกำรเคลื่อนย้ำย  ลดกำรรวมกลุ่มของบุคคล  และเร่งรัดมำตรกำร 
ด้ำนกำรป้องกันและกำรควบคุมโรค  กำรรักษำพยำบำล  และกำรฉีดวัคซีนเพ่ือลดควำมรุนแรงของโรค   
ขณะเดียวกันก็ยังคงมำตรกำรเพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจพ้ืนฐำนยังคงด ำเนินกำรต่อไปได้   ซึ่งมำตรกำร 
ทั้งหลำยเหล่ำนี้จ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจของทุกภำคส่วนเพ่ือให้ฟันฝ่ำวิกฤตินี้ให้ผ่ำนพ้น 
ไปด้วยกัน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์  ให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  (ศบค.)  มีค ำสั่งปรับปรุงเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์เสียใหม่   โดยให้น ำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรขั้นสูงสุด 
ที่ก ำหนดไว้ส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  ข้อห้ำม  และข้อปฏิบัติตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๔)   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ลงวันที่  ๑๙  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๕)  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้  และประกำศให้ประชำชนทรำบด้วย 

ข้อ ๒ การห้ามออกนอกเคหสถาน  เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่    
หรือเป็นบุคคลซึง่ไดร้ับยกเว้นตำมขอ้  ๔  ห้ำมบุคคลใดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนครและจังหวดัปริมณฑล   
ได้แก่  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธำนี  จังหวัดสมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรสำคร   
และจังหวัดชำยแดนภำคใต้  ได้แก่  จังหวัดนรำธิวำส  จังหวัดปัตตำนี  จังหวัดยะลำ  และจังหวัดสงขลำ   
ออกนอกเคหสถำนในระหว่ำงเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ  ถึง  ๐๔.๐๐  นำฬิกำ  ของวันรุ่งขึ้น  ต่อเนื่อง 
เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อยสิบสี่วันนับแต่วันที่ข้อก ำหนดฉบับนี้ใช้บังคับ   

ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อนี้  ย่อมมีควำมผิดและต้องระวำงโทษตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร  
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

ข้อ ๓ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ผู้ช่วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   
หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อก ำหนด  ประกำศ  หรือค ำสั่งของทำงรำชกำร  เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ  ทหำร   
หรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่น  เข้ำปฏิบัติหน้ำที่ในเขตพ้ืนที่และระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดตำมข้อ  ๒  ได้ 

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำยเตรียมพร้อมในกำรรับแจ้งเบำะแส  เหตุฉุกเฉิน  และเข้ำปฏิบัติกำร 
ช่วยเหลือประชำชนตำมหน้ำที่และอ ำนำจ  รวมทั้งปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิดและผู้เกี่ยวข้อง 
ที่อำศัยช่วงเวลำวิกำลในกำรละเมิดกฎหมำยด้วย   

ข้อ ๔ บุคคลที่ได้รับยกเว้น  ให้บุคคลตำมกรณีดังต่อไปนี้  ได้รับยกเว้นกำรห้ำมออกนอก
เคหสถำนในห้วงเวลำดังกล่ำว   

(๑) กำรสำธำรณสุข  ได้แก่  ผู้ป่วยหรือผู้มีควำมจ ำเป็นต้องพบแพทย์หรือเข้ำรับบริกำร 
ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขรวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่ำว  แพทย์  พยำบำล  บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข   

(๒) กำรขนส่งสินค้ำเพ่ือประโยชน์ของประชำชน  ได้แก่  ผู้ขนส่งอำหำร  ยำ  เวชภัณฑ์   
เครื่องมือแพทย์  สินค้ำอุปโภคบริโภค  ผลผลิตทำงกำรเกษตร  น้ ำมันเชื้อเพลิง  ไปรษณีย์  พัสดุภัณฑ์   
สิ่งพิมพ์  สินค้ำเพื่อกำรส่งออกหรือน ำเข้ำ   

(๓) กำรขนส่งหรือขนย้ำยประชำชน  ได้แก่  ผู้ปฏิบัติงำนขนส่งสำธำรณะ  ผู้ขนส่งและ 
ผู้เดินทำงมำจำกหรือไปยังท่ำอำกำศยำนหรือสถำนีขนส่ง  ผูข้นส่งและประชำชนที่เดินทำงไปยังที่เอกเทศ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ  ศูนย์พักคอยรอกำรส่งตัว  หรือระบบแยกกักเพ่ือรองรับกำรให้ 
ควำมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก  ผู้โดยสำรและผู้เกี่ยวข้องที่จ ำเป็นต้องเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัด 
ในห้วงเวลำดังกล่ำว 

(๔) กำรให้บริกำรหรืออ ำนวยประโยชน์หรือควำมสะดวกแก่ประชำชน  ได้แก่  ผู้ให้ควำมช่วยเหลือ 
กลุ่มเปรำะบำง  ผู้ด้อยโอกำส  ผู้สูงอำย ุ คนไร้ที่พ่ึง  หรือผู้ประสบภัย  ผู้ให้บริกำรขนส่งสินค้ำและอำหำร   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ผู้บริกำรตรวจสอบหรือซ่อมบ ำรุงระบบสำธำรณูปโภค  ระบบระบำยน้ ำ  ระบบท่อส่งน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ   
ผู้จัดเก็บและก ำจัดขยะมูลฝอย  ผู้บริกำรซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ำยและอุปกรณ์ในกำรสื่อสำร 
โทรคมนำคม  ผู้บริกำรงำนช่วยเหลือกู้ภัย  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ภัยพิบัติ  ผู้บริกำร 
ด้ำนธนำคำร  ตลำดทุน  กำรประกันภัย  ผู้จ ำเป็นต้องด ำเนินงำนกรณีเกิดอุบัติเหตุ  หรือต้องติดต่อรำชกำร 
กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง  พนักงำนสอบสวน  หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   

(๕) กำรประกอบอำชีพที่จ ำเป็น  ได้แก่  ผู้ปฏิบัติงำนตำมรอบเวลำ  กะ  หรือกำรท ำงำน 
ตำมผลัดเปลี่ยนเวรยำม  หรือตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ตำมปกติของทำงรำชกำรและเอกชน  กำรท ำงำน 
ในโรงงำน  งำนก่อสร้ำง  งำนบ ำรุงรักษำหรืองำนเกี่ยวเนื่องที่จ ำเป็นที่ได้รับอนุญำตให้ด ำเนินงำนได้    
งำนดูแลรักษำควำมปลอดภัย  งำนด้ำนเกษตรกรรม  ประมง  ปศุสัตว์  หรือกำรตรวจรักษำสัตว์ 

(๖) กรณีจ ำเป็นอื่น ๆ  ที่ได้รับอนุญำตเป็นกำรเฉพำะรำยจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   
ให้บุคคลที่มีควำมจ ำ เป็นตำม   (๑)   ถึ ง   (๕)   แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือ 

บัตรแสดงตนอย่ำงอื่น  และเอกสำรรับรองควำมจ ำเป็น  เอกสำรเกี่ยวกับสินค้ำ  บริกำร  กำรเดินทำง   
หรือหลักฐำนอื่น ๆ  ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
อย่ำงเคร่งครัด 

ให้บุคคลที่มีควำมจ ำเป็นตำม  (๖)  แสดงเหตุจ ำเป็นพร้อมหลักฐำนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ในพ้ืนที่  เช่น  ผู้ใหญ่บ้ำน  ก ำนัน  นำยอ ำเภอ  ผู้อ ำนวยกำรเขต  หัวหน้ำสถำนีต ำรวจ  หรือผู้ได้รับ 
แต่งตั้งเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในพ้ืนที่เพ่ืออนุญำต 

ข้อ ๕ การก าหนดกรณียกเว้นเพ่ิมเติม  ในกรณีที่สมควรเพ่ิมเติมข้อยกเว้นกำรห้ำมออกนอก 
เคหสถำนตำมข้อ  ๔  เป็นกำรทั่วไปเพ่ือให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์   ให้ผู้ว่ำรำชกำร 
กรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเสนอผ่ำนศูนย์ปฏิบัติกำร  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19   
(ศปก.ศบค.)  เพื่อให้นำยกรัฐมนตรีพิจำรณำอนุญำต 

ข้อ ๖ มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ 
ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและจังหวัดปริมณฑล  ด ำเนินมำตรกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้ง 
ให้เต็มควำมสำมำรถที่จะท ำได้   เพ่ือลดจ ำนวนกำรเดินทำงของเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรที่อยู่ใน 
ควำมรับผิดชอบ  และเพ่ือป้องกันและลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิ ด - 19   
ส่วนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่ต้องให้บริกำรแก่ประชำชนโดยตรง   หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ 
สำธำรณูปโภค  กำรรักษำควำมปลอดภัย  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  หรืองำนที่มีก ำหนดเวลำปฏิบัติ 
ชัดเจนและได้นัดหมำยไว้แล้วล่วงหน้ำ  ทั้งสำมำรถจัดมำตรกำรป้องกันโรคได้  เช่น  กำรรักษำพยำบำล   
กำรติดต่อกับหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม  ให้พิจำรณำด ำเนินกำรตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของภำคเอกชน  ให้เจ้ำของกิจกำร  ผู้ประกอบกำร  หรือผู้รับผิดชอบ 
ในสถำนประกอบกำร  พิจำรณำสนับสนุนปรับรูปแบบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรในสังกัด 
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ให้มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดในช่วงระยะเวลำนี้   ทั้งนี้  เพ่ือลดกำรเคลื่อนย้ำย 
กำรเดินทำงของบุคลำกรและเพื่อมิให้กจิกำรต้องหยุดชะงกัหำกเกดิกำรระบำดแบบกลุ่มก้อนขึ้นในองค์กร 

ข้อ ๗ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน  เฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดปริมณฑล   ส ำหรับสถำนที่   กิจกำร  หรือกิจกรรมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
และจังหวัดปริมณฑล  ให้เปิดด ำเนินกำรได้ภำยใต้เงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  กำรจัดระบบ  ระเบียบ   
และมำตรกำรป้องกันโรคที่ก ำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจำกที่ได้เคยก ำหนดไว้แล้ว  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม   ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม   ซึ่งรวมถึง 
ร้ำนที่ตั้งอยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  ศูนย์แสดงสินค้ำ  ศูนย์ประชุมหรือสถำนที ่
จัดนิทรรศกำร  โรงแรม  ท่ำอำกำศยำน  สถำนีรถไฟ  สถำนีขนส่ง  ร้ำนสะดวกซื้อ  รถเข็น  หำบเร่   
แผงลอย  หรือสถำนประกอบกำรอื่นใดที่มีกำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม   ให้เปิดด ำเนินกำรได้ 
จนถึงเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ  แต่คงห้ำมกำรบริโภคในร้ำน  โดยให้ด ำเนินกำรเฉพำะกำรน ำกลับไป
บริโภคที่อื่นเท่ำนั้น   

(๒) ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะ
คล้ำยกัน  ให้เปิดด ำเนินกำรได้จนถึงเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ  และเปิดให้บริกำรเฉพำะกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภคบริโภคที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต  ยำและเวชภัณฑ์  ซูเปอร์มำร์เก็ต  เครื่องมือช่ำงและอุปกรณ์ 
กำรก่อสร้ำง  ธนำคำร  สถำบันกำรเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม  ไปรษณีย ์
และพัสดุภัณฑ์  กำรให้บริกำรซ่อมแซมหรือบ ำรุงรักษำ  กำรให้บริกำรฉีดวัคซีนหรือบริกำรทำงกำรแพทย์ 
และกำรสำธำรณสุขอื่น ๆ  และส่วนที่เป็นที่ท ำกำรของรัฐหรือเอกชน   

(๓) ร้ำนสะดวกซื้อ  ตลำดนัด  ตลำดโต้รุ่ง   ถนนคนเดิน  ให้เปิดด ำเนินกำรได้จนถึง 
เวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ  โดยจ ำกัดเวลำส ำหรับร้ำนสะดวกซื้อซึ่งตำมปกติเปิดให้บริกำรในช่วงเวลำกลำงคืน   
ให้ปิดให้บริกำรในระหว่ำงเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ  ถึง  ๐๔.๐๐  นำฬิกำ  ของวันรุ่งขึ้น   

(๔) สวนสำธำรณะ  ลำนกีฬำ  สนำมกีฬำหรือสถำนที่ออกก ำลังกำยที่เป็นพ้ืนที่โล่งแจ้ง   
ให้เปิดได้จนถึงเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ 

(๕) สถำนประกอบกำรนวดแผนไทย  (รวมทั้งบริกำรนวดฝ่ำเท้ำ)  สปำ  สถำนเสริมควำมงำม  
และสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  ให้ปิดด ำเนินกำร  ส ำหรับร้ำนเสริมสวย  แต่งผมหรือตัดผม   
ให้ยังคงเปิดด ำเนินกำรได้เท่ำที่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำนี้และให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร  
ป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

(๖) ห้ำมกำรจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกันมำกกว่ำห้ำคน  โดยให้เป็นไป 
ตำมข้อห้ำมและข้อยกเว้นตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๕)  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
โดยให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนจัดกำรอบรม  กำรสัมมนำ  หรือกำรประชุมในช่วงระยะเวลำนี้ 
โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้  เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่  ศปก.ศบค.  ก ำหนด 
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กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เคยอนุญำตให้จัดกิจกรรมได้ตำมข้อก ำหนด  
ที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้   หำกประสงค์จะจัดกิจกรรมในช่วงระยะเวลำนี้ ให้ผู้รับผิดชอบ 
กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวด ำเนินกำรขออนุญำตต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อตรวจสอบและทบทวนมำตรกำร 
ป้องกันโรคในกำรจัดกิจกรรมให้เหมำะสมกับห้วงเวลำและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   ทั้งนี้    
เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่  ศปก.ศบค.  ก ำหนด   

(๗) โรงเรียน  สถำบันกำรศึกษำหรอืฝึกอบรม  และสถำนศึกษำต่ำง ๆ  ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร 
ที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้ 

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่กวดขันกำรมั่วสุมประชุมกันเพ่ือเล่นกำรพนัน  ดื่มสุรำ  เสพยำเสพติด  
หรือกำรกระท ำผิดกฎหมำยอื่นใดอย่ำงเคร่งครัดและให้บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเต็มที่ 

ข้อ ๘ การขนส่งสาธารณะ  ให้กระทรวงคมนำคมหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบตรวจสอบ 
และก ำกับดูแลกำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรที่เป็นกำรขนส่งสำธำรณะทุกประเภท   โดยให้จัดระบบ 
และระเบียบ  จ ำนวน  และห้วงเวลำของกำรเดินรถ  เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคและตำมแนวปฏบิตัิ 
ที่  ศปก.ศบค.  ก ำหนด  ทั้งนี้  กำรลดหรือจ ำกัดรอบกำรให้บริกำรอำจท ำให้ผู้เดินทำงไม่ได้รับควำมสะดวก 
ในกำรสัญจรตำมปกติในระหว่ำงเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ  ถึง  ๐๔.๐๐  นำฬิกำ 

ข้อ ๙ การเ ดินทางข้ามจังหวัด   ให้ประชำชนหลีกเลี่ ยงหรือชะลอกำรเดินทำง 
ข้ำมพ้ืนที่จังหวัดในช่วงระยะเวลำนี้โดยไม่มีเหตุจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  กรณีที่จ ำเป็นต้องเดินทำง
ข้ำมเขตพ้ืนที่อำจไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรเดินทำงและอำจต้องใช้ระยะเวลำมำกกว่ำปกติ 

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เ พ่ิมควำมเข้มงวดในกำรปฏิบัติงำนตรวจคัดกรองกำรเดินทำง 
ในเส้นทำงคมนำคมเข้ำออกกรุงเทพมหำนครและจังหวัดปริมณฑล  จังหวัดชำยแดนภำคใต้  รวมทั้ง 
กำรเดินทำงเข้ำออกจังหวัดอื่น ๆ  เพ่ือควบคุมกำรเดินทำงและเคลื่อนย้ำยแรงงำน  และคัดกรอง 
กำรเดินทำงของประชำชนทั่วไป  ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๕)  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนำยน   
พ.ศ.  ๒๕๖๔  และตำมแนวปฏิบัติที่  ศปก.ศบค.  ก ำหนด 

ให้กระทรวงคมนำคมและหน่วยงำนที่รับผิดชอบตรวจสอบและก ำกับดูแลกำรให้บริกำร  
ของผู้ประกอบกำรขนส่งสำธำรณะ  ส ำหรับกำรขนส่งคนโดยสำรระหว่ำงจังหวัดซึ่งมีพ้ืนที่ต้นทำง 
จำกกรุงเทพมหำนคร  จังหวัดปริมณฑล  หรือพ้ืนที่สี่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ตำมข้อก ำหนดนี้โดยเพ่ิม 
ควำมเข้มงวดเพ่ือให้ผู้ประกอบกำรปฏิบัติ  รวมทั้งกำรตรวจคัดกรองกำรเดินทำง  กำรจัดระบบและ 
ระเบียบให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคและแนวปฏิบัติที่   ศปก.ศบค.  ก ำหนด  เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ในกำรลดหรือจ ำกัดกำรเคลื่อนย้ำยกำรเดินทำงของบุคคลในห้วงเวลำนี้ 

ส ำหรับกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงจังหวัด  ให้กระทรวงคมนำคมจัดระเบียบหรือแนวปฏิบัติ 
เพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เหมำะสมและลดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 

ข้อ ๑๐ มาตรการป้องกันและรองรับผู้ติดเชื้อ  เพ่ือก ำหนดมำตรกำรเร่งด่วนในกำรป้องกัน 
และรองรับจ ำนวนผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพ่ิมจ ำนวนขึ้น   ให้กรุงเทพมหำนครและจังหวัดปริมณฑล  
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ด ำเนินกำรร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุขและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   โดยประสำนควำมร่วมมือกับ 
ภำคประชำสังคม  ภำคประชำชน  ท้องถิ่น  และชุมชนในพ้ืนที่  และสนับสนุนให้มีกำรใช้สมุนไพร 
หรือกำรแพทย์แผนไทยในกำรบ ำบัดหรือรักษำตำมค ำแนะน ำของกระทรวงสำธำรณสุข   เพ่ิมโอกำส 
กำรเข้ำถึงระบบกำรตรวจหำเชื้ออย่ำงเพียงพอ  เร่งรัดจัดตั้งสถำนพยำบำลชั่วครำว  โรงพยำบำลสนำม   
เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรักษำพยำบำล  รวมทั้งเร่งรัดกำรด ำเนนิกำรวำงระบบ  หรือจัดหำสถำนที ่
เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยรอกำรส่งตัว  หรือระบบแยกกักเพ่ือรองรับกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ 
ในชั้นแรกตำมแนวทำงและมำตรฐำนที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด  รวมทั้งกำรเพ่ิมจ ำนวนจุดบริกำร 
ตรวจคัดกรองและเร่งรัดกำรให้บริกำรตรวจคัดกรองและกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มเป้ำหมำย 
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง  (กลุ่มผู้สูงอำยุ  หรือผู้มีโรคประจ ำตัว  หรือโรคเรื้อรังตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด)   
รวมทั้งกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคในพ้ืนที่กำรแพร่ระบำดเป็นกลุ่มก้อน  โดยให้เป็นไปตำมแผนกำรบริหำร 
จัดกำรที่  ศบค.  ก ำหนด 

ส ำหรับกำรช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกข้อก ำหนดนี้   ให้หน่วยงำนที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอให้รัฐบำลพิจำรณำต่อไป 

ข้อ ๑๑ มาตรการเพ่ือมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  กำรเสนอข่ำวหรือกำรท ำให้แพร่หลำยซึ่งหนังสือ  สิ่งพิมพ์  หรือสื่ออื่นใด 
ที่มีข้อควำมอันอำจท ำให้ประชำชนเกิดควำมหวำดกลัว  หรือเจตนำบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรท ำให้เกิด 
ควำมเข้ำใจผิดในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ   หรือควำมสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน  ทั่วรำชอำณำจักรนั้น  เป็นควำมผิดตำมมำตรำ  ๙  (๓)  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

ข้อ ๑๒ การบังคับใช้มาตรการตามข้อก าหนด   ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและ 
ก ำกับกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร  ข้อห้ำม  และข้อปฏิบัติตำมข้อก ำหนดนี้เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อยสิบสี่วัน   
(จนถึงวันที่   ๒๕  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔)  เว้นแต่จะได้มีกำรประเมินควำมเหมำะสมของ 
สถำนกำรณ์ต่อไป  แต่กำรเตรียมกำรด้ำนบุคลำกร  สถำนที่  และกำรประชำสัมพันธ์  เพ่ือแจ้งเตือน 
ให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่เตรียมพร้อมเป็นกำรล่วงหน้ำให้ท ำได้ตลอดเวลำ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๒  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  10  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕64 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
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