
ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ 
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง 

เรื่อง  หา้มการชุมนุม  การท ากิจกรรม  การมัว่สุม 
ที่ก่อให้เกดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควดิ - 19) 

(ฉบับที ่ ๖) 
 
 

โดยที่การระบาดของโรคโควิด - 19  อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทวีความรุนแรงจนเสี่ยง 
ที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข  ท าให้มีจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งไม่แสดงอาการแต่สามารถ
แพร่กระจายได้ง่าย  รัฐบาลจึงได้ออกข้อก าหนดออกตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๗)  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
ซึ่งมีมาตรการก าหนดเพ่ิมเติมจากข้อก าหนดออกตามความในมาตรา   ๙  แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๔)  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
และข้อก าหนดออกตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๕)  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และได้ออกค าสั่งศูนย์บริหาร 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๙/๒๕๖๔  ลงวันที่   
๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เรื่อง  พ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  พ้ืนที่ควบคุม  และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง  ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา  ๙   
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา  ๙   
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๑๕)  ข้อ  ๓   
และค าสั่งนายกรัฐมนตรี  ท่ี  ๔/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ากับ 
การปฏิบัติงาน  หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  ข้อ  ๓  (๖)   
และข้อก าหนด  ค าสั่ง  ประกาศที่เกี่ยวข้อง  จึงให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑. ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคง  เรื่อง  ห้ามการชุมนุม  การท ากิจกรรม  การมั่วสุม  ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด - 19)  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และประกาศ
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง  เรื่อง  ห้ามการชุมนุม  
การท ากิจกรรม  การมั่วสุม  ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด - 19)  
(ฉบับที่  ๕)  ลงวันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๒. ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค  หรือการกระท าอันเป็นการฉวยโอกาส 
ซ้ าเติมความเดือดร้อนของประชาชน  หรือการกลั่นแกล้งเพ่ือแพร่โรค  ณ  ที่ใด ๆ  ทั่วราชอาณาจักร   

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



๓. ห้ามมิให้มีการชุมนุม  หรือการท ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค  ในพ้ืนที่ 
ที่มีประกาศหรือค าสั่งก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  เว้นแต่กรณี 
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหนา้ที่  หรือเป็นกิจกรรมที่ด าเนินโดยพนักงานเจ้าหนา้ที่  หรือเป็นกิจกรรม 
ในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค  โดยให้ด าเนินการตามข้อก าหนด  (ฉบับที่  ๒๔)  ลงวันที่   
๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส าหรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ให้ประชาชนงดจัดกิจกรรมทางสังคม 
ที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะการสังสรรค์  จัดเลี้ยง  หรืองานรื่นเริง  เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม 
ตามที่ได้ก าหนดเตรียมการไว้แล้ว  โดยขอให้เป็นไปเพ่ือความเหมาะสมและมีมาตรการป้องกันโรค 
ตามที่ทางราชการก าหนด   

มาตรการควบคุมแบบบู รณาการ เร่ งด่ วน   เฉพาะใน เขต พ้ืนที่ ก รุ ง เทพมหานคร 
และจังหวัดปริมณฑล  ได้แก่  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสมุทรปราการ   
จังหวัดสมุทรสาคร  ห้ามการชุมนุม  หรือการท ากิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีจ านวนรวมกันมากกว่าห้าคน   
เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่   หรือเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่   
หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่ก าหนดให้เป็นสถานกักกันโรค   

๔. ห้ามมิให้มีการชุมนุม  หรือการท ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค  ในพ้ืนที่ที่มีประกาศ 
หรือค าสั่งก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุม  พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง  หรือพ้ืนที่เฝ้าระวัง  เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาต 
จากพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเป็นกิจกรรมที่ด าเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่   หรือเป็นกิจกรรมในพ้ืนที่ 
ที่ก าหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค  โดยให้ด าเนินการตามข้อก าหนด  (ฉบับที่   ๒๔)  ลงวันที่    
๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้  ต้องรับโทษตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน 
สี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ทั้งนี้   ในกรณีที่มีการออกข้อก าหนดออกตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ฉบับใหม่  ให้ประกาศฉบับนี้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดฉบับใหม่ดังกล่าว 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ ์  
ผู้บัญชาการทหารสงูสุด 

หัวหน้าผูร้ับผดิชอบในการแก้ไขสถานการณฉ์ุกเฉนิ 
ในส่วนทีเ่กี่ยวกับความมั่นคง 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๔


