
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ 37) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องจนถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำถือเป็นควำมท้ำทำยและเป็นบทพิสูจน์ครั้งส ำคัญที่ประเทศไทยได้ข้ำมผ่ำน
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ที่ได้แพร่ระบำดไปทั่วโลก   
โดยอำศัยกำรประสำนควำมร่วมมือจำกประชำชนทุกภำคส่วน  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  หน่วยงำนภำครัฐ 
และเอกชน  ที่ร่วมด ำเนินกำรและปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคตำมที่ได้ก ำหนดไว้    
ประกอบกับอัตรำผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่เพ่ิมจ ำนวนขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง   ส่งผลให้ผู้ป่วยอำกำรรุนแรง 
และผู้เสียชีวิตมีจ ำนวนลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ  เหตุดังกล่ำวจึงเป็นปัจจัยส่งผลต่อภำพรวมของสถำนกำรณ์
กำรระบำดในประเทศไทยที่มีแนวโน้มคลี่คลำยไปในทำงที่ดี   รัฐบำลโดยข้อเสนอของฝ่ำยสำธำรณสุข 
จึงเห็นสมควรให้มีกำรปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดจ ำแนกตำมระดับพ้ืนที่สถำนกำรณ์   รวมทั้งปรับเกณฑ์ 
กำรพิจำรณำให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรระบำดที่เกิดขึ้นและรองรับแผนกำรเปิดประเทศเพ่ือรับ
นักท่องเที่ยว  ข้อก ำหนดฉบับนี้จึงเป็นกำรผ่อนคลำยมำตรกำรป้องกันและควบคุมกำรระบำดของโรค  
และรวบรวมบรรดำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรต่ำง ๆ  ที่ได้ประกำศไว้แล้วในข้อก ำหนดฉบับก่อนหน้ำ   
โดยจ ำแนกออกเป็นพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงลดหลั่นกันตำมควำมรุนแรงของกำรระบำดของโรค   
อย่ำงไรก็ตำม  รัฐบำลยังคงเน้นย้ ำถึงเจตนำรมณ์ที่จะผ่อนคลำยมำตรกำรต่ำง  ๆ  ที่ได้ก ำหนดไว้ 
ให้ด ำเนินกำรอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป  เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกำรและกิจกรรมของบุคคลและสถำนที่ต่ำง ๆ   
อยู่ภำยใต้เงื่อนไขกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรค  เพ่ือรักษำสมดุลด้ำนควำมมั่นคง 
ทำงสำธำรณสุขกับกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและฟ้ืนฟูควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ใกล้เคียง  
กับภำวะปกติ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำยตำมค ำแนะน ำของศูนย์บริหำร  
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  (ศบค.)  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์  ให้  ศบค.  มีค ำสั่งปรับปรุง 
เขตพ้ืนที่จังหวัดจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่ง   เพ่ือให ้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรระบำดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  โดยให้น ำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ที่ก ำหนดไว้ส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้ 
มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้   

ส ำหรับจังหวัดที่ได้ปรับระดับเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ขึ้นใหม่ตำมค ำสั่งที่ออกตำมข้อก ำหนดนี้    
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ เกี่ยวข้องเตรียมกำรด้ำนบุคลำกร   สถำนที่  และ 
ประชำสัมพันธ์เพ่ือแจ้งเตือนให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่เตรียมพร้อมเพ่ือกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร    
ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติต่ำง ๆ  เป็นกำรล่วงหน้ำ 

ส ำหรับพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวจะเป็นไปตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่งศูนย์  
บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๑๘/๒๕๖๔   
เรื่อง  พ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๑  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

ข้อ ๒ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค  ห้ำมจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มกัน
ของบุคคลเพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรติดต่อสัมผัสกันที่สำมำรถแพร่โรคได้   เว้นแต่เป็นกรณีได้รับอนุญำต  
จำกผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย   
ที่จะพิจำรณำเพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่จัดกิจกรรมและสถำนกำรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ  โดยก ำหนด 
ปรับปรุงเฉพำะเรื่องจ ำนวนบุคคลที่เข้ำรวมกลุ่มเพ่ือท ำกิจกรรมจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์  ดังนี้ 

(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคล   
ที่มีจ ำนวนรวมกันมำกกว่ำห้ำสิบคน 

(๒) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน
มำกกว่ำสองร้อยคน 

(๓) พ้ืนที่ควบคุม  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกันมำกกว่ำ
ห้ำร้อยคน 

(๔) พ้ืนที่เฝ้ำระวังสูง  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน
มำกกว่ำหนึ่งพันคน 

(๕) พ้ืนที่เฝ้ำระวังและพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  กำรจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล 
ที่มีจ ำนวนมำกให้สำมำรถท ำได้ตำมควำมเหมำะสมโดยให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุข  
ที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด   

ทั้งนี้  ห้ำมมิให้มีกำรชุมนุม  กำรท ำกิจกรรม  หรือกำรมั่วสุมกัน  ณ  ที่ใด ๆ  ในสถำนที่แออัด
หรือกระท ำกำรดังกล่ำวอันเป็นกำรยุยงให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยภำยในเขตพ้ืนที่ที่หัวหน้ำผู้รับผิดชอบ
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงประกำศก ำหนด  โดยให้ศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนควำมมั่นคง  (ศปม.)  พิจำรณำมำตรกำรที่จ ำเป็นและเหมำะสมของสถำนกำรณ์  
ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือกำรเข้ำระงับยับยั้ง  กำรตรวจสอบ  กำรยุติกำรชุมนุมหรือกำรท ำกิจกรรมหรือกำรมั่วสุม 
ในลักษณะที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคเพ่ือป้องกันกำรติดเชื้อทั้งต่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและ  

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ประชำชนอื่นทั่วไป  โดยให้เร่งรัดกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่และอ ำนำจอย่ำงเข้มข้นเพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ที่รวดเร็ว   

ข้อ ๓ กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่ได้รับยกเว้น  กิจกรรมหรือกำรรวมกลุ่มของบุคคล 
ดังต่อไปนี้สำมำรถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญำตตำมข้อ   ๒  แต่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค 
ที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด   

(๑) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรขนส่งหรือขนย้ำยประชำชน   ได้แก่   กำรขนส่งประชำชน   
เพ่ือเดินทำงไปหรือออกจำกที่เอกเทศตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   ศูนย์พักคอยรอกำรส่งตัว   
หรือสถำนที่เพื่อกำรช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก 

(๒) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลและกำรสำธำรณสุข 
(๓) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรให้บริกำร  กำรให้ควำมช่วยเหลือหรืออ ำนวยประโยชน์หรือควำมสะดวก 

แก่ประชำชน   
(๔) กำรรวมกลุ่มของบุคคลตำมปกติในที่พักอำศัย  สถำนที่ท ำงำน  กำรประชุม  หรือ 

กำรออกก ำลังกำยในสถำนที่ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด   
(๕) กิจกรรมที่ด ำเนินโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงำน

ของรัฐโดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำหน่วยงำนดังกล่ำว  หรือกิจกรรมอื่นตำมที่  ศปม.  ก ำหนด 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจเข้ำไปก ำกับตรวจสอบหรือให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม  

ของบุคคลได้  และหำกพบว่ำกำรจัดหรือกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค   
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจตักเตือนหรือแนะน ำเพ่ือให้แก้ไขให้ถูกต้อง   หรืออำจสั่งให้ยุติ 
กำรด ำเนินกิจกรรมนั้นได้   

ข้อ ๔ การห้ามออกนอกเคหสถานส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ห้ำมบุคคลใด 
ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถำนระหว่ำงเวลำ   ๒๓.๐๐  นำฬิกำ  ถึง   
๐๓.๐๐  นำฬิกำ  ของวันรุ่งขึ้น  โดยใช้บังคับต่อเนื่องไปส ำหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทุกจังหวัด
เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อยสิบห้ำวัน  (จนถึงวันที่  ๑๕  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔)  และให้กำรก ำหนด
เงื่อนไขกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และกรณีของบุคคลที่ได้รับยกเว้นที่ได้ประกำศหรือ  
ได้อนุญำตไว้ก่อนหน้ำนี้ยังคงใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๕ การปฏิบัติงานนอกสถานที่  ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ท ำงำนของหน่วยงำน
ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  รวมถึงหน่วยงำนในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  ให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ  เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำรภำคเอกชน  พิจำรณำด ำเนิน
มำตรกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งอย่ำงเต็มควำมสำมำรถที่หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่จะปฏิบัติได้    
โดยกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวต้องไม่กระทบกับภำรกิจเพ่ือกำรให้บริกำรประชำชน  โดยให้  ศปก.ศบค.   
หำรือร่วมกับส ำนักงำน  ก.พ.  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร   
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พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  โดยเฉพำะกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล   
ให้เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่และสภำพสถำนกำรณ์ด้วย 

ส ำหรับหน่วยงำนในพ้ืนควบคุมสูงสุด  พ้ืนที่ควบคุม  และพ้ืนที่เฝ้ำระวังสูง  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
และหน่วยงำนของรัฐ  เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำรภำคเอกชน  พิจำรณำด ำเนินมำตรกำร 
ปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งได้ตำมควำมเหมำะสม   

ทั้งนี้  กำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ท ำงำนของหน่วยงำนที่ต้องให้บริกำรแก่ประชำชนโดยตรง  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับสำธำรณูปโภค  กำรรักษำควำมปลอดภัย  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  หรือ
งำนที่มีก ำหนดเวลำปฏิบัติชัดเจนและได้นัดหมำยไว้แล้วล่วงหน้ำ  ทั้งสำมำรถจัดมำตรกำรป้องกันโรคได้  
เช่น  กำรรักษำพยำบำล  กำรติดต่อกับหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม  ให้พิจำรณำด ำเนินกำร 
ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

ข้อ ๖ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจ าแนกตามพ้ืนที่สถานการณ์  ให้คณะกรรมกำร 
โรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด   แล้วแต่กรณี  ก ำกับดูแลและติดตำม 
กำรด ำเนินกำรของสถำนที่  กิจกำร  หรือกิจกรรมในพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ได้ปรับมำตรกำรตำมข้อก ำหนดนี้ 
เพ่ือให้เปิดด ำเนินกำรได้  โดยให้ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบจัดเตรียมสถำนที่   ให้เป็นไป 
ตำมมำตรกำรปลอดภัยส ำหรับองค์กร  (COVID-Free  Setting)  ตำมประเภทของกิจกำรกิจกรรม 
ตำมระดับควำมเสี่ยงที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด  จัดระบบหมุนเวียนระบำยอำกำศก ำกับดูแลควำมพร้อม 
ของบุคลำกรผู้ให้บริกำร  และปฏิบัติตำมเงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  กำรจัดระบบ  ระเบียบ  และมำตรกำร 
ป้องกันโรคต่ำง ๆ  ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  รวมทั้งมำตรกำรที่ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบก ำหนดขึ้น 
เป็นกำรเฉพำะดังต่อไปนี้ 

(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
 ก. โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำทุกประเภท  รวมถึงสถำบันกวดวิชำ  ให้สำมำรถ 

ใช้อำคำรหรือสถำนที่เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรสอบ  กำรฝึกอบรม  หรือกำรท ำกิจกรรมใด ๆ   
ที่มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นจ ำนวนมำกได้  โดยให้ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ  
วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวขอ้งในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ร่วมกับคณะกรรมกำร
โรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจำรณำควำมจ ำเป็นและ
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด  รวมทั้งควำมเหมำะสมของสภำพพ้ืนที่และ
สถำนกำรณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  และให้มีมำตรกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุข 
ที่เคร่งครัดและรัดกุม  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษำธิกำร  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ   
วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

 ข. สถำนรับเลี้ยงเด็ก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  ศูนย์เด็กพิเศษ  
สถำนที่ให้กำรดูแล  หรือสถำนสงเครำะห์อื่นที่เป็นกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่เด็ก   ให้เปิดด ำเนินกำรได้   
โดยให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด   แล้วแต่กรณี   
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พิจำรณำอนุญำตกำรใช้สถำนที่ตำมควำมเหมำะสมของสถำนที่นั้น ๆ  โดยปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค 
ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

 ค. ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุ  สำมำรถเปิดให้บริกำรในลักษณะของกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบเช้ำไป
เย็นกลับได้  โดยให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  
แล้วแต่กรณี  พิจำรณำอนุญำตตำมควำมเหมำะสม  โดยก ำหนดเงื่อนไขที่ผู้รับบริกำรและบุคลำกร
เจ้ำหน้ำที่ต้องได้รับกำรฉีดวัคซีนครบตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  และให้ผู้ประกอบกำรสุ่มตรวจ
บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ทุกสัปดำห์โดยอำจเป็นกำรใช้ชุดตรวจและน้ ำยำที่เกี่ยวข้องกับกำรวินิจฉัยกำรติดเชื้อ  
SARS-CoV-2  (เชื้อก่อโรค  COVID-19)  แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง  (ชุดตรวจ  ATK)   
เพื่อยืนยันว่ำไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19  หรือโดยวิธีกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนด   

 ง. ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทุกประเภท  บ้ำนหนังสือ  หอศิลป์  แหล่งประวัติศำสตร์  
โบรำณสถำน  ศูนย์กำรเรียนรู้  ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ  อุทยำนวิทยำศำสตร์  ศูนย์วิทยำศำสตร์
และวัฒนธรรม  หรือสถำนที่อื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้และจ ำกัดจ ำนวน
ผู้ใช้บริกำร  โดยอำจพิจำรณำตำมเกณฑ์ของขนำดพ้ืนที่ตำมแนวปฏิบัติที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด  
หรือไม่เกินร้อยละ  ๗๕  ของจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรที่สำมำรถรองรับได้ตำมปกติ   และให้ผู้ใช้บริกำร 
งดบริโภคอำหำรหรือเครื่องดื่มขณะเข้ำชมหรือใช้บริกำร  รวมทั้งงดกำรท ำกิจกรรมที่อำจท ำให้เกิด 
ควำมแออัด  โดยปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

 จ. ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  สำมำรถเปิดให้บริกำรบริโภคอำหำรหรือเครื่องดืม่
ในร้ำนไม่เกินเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  โดยห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน  และ
จ ำกัดจ ำนวนผู้นั่งบริโภคในร้ำน  หำกเป็นกำรบริโภคในห้องปรับอำกำศให้มีจ ำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกิน 
ร้อยละ  ๕๐  ของจ ำนวนที่นั่งปกติ  แต่หำกเป็นกำรบริโภคในพ้ืนที่เปิดที่อำกำศสำมำรถระบำยถ่ำยเทได้ดี   
เช่น  ร้ำนอำหำรขนำดเล็ก  หำบเร่  แผงลอย  รถเข็น  ให้มีจ ำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ  ๗๕   
ของจ ำนวนที่นั่งปกติ   

 กำรแสดงดนตรีในร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  สำมำรถท ำได้โดยมีผู้แสดงไม่เกิน
จ ำนวน  ๕  คน  ต้องมีกำรเว้นระยะห่ำงและงดกำรติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริกำร   และให้นักดนตรี 
สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ  โดยอนุโลมให้เฉพำะนักร้องและนักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรี 
ประเภทเป่ำที่อำจถอดหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำได้ขณะท ำกำรแสดง 

 มำตรกำรนี้ให้ใช้บังคับกับร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำ   
ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกันด้วย 

 ฉ. ร้ำนสะดวกซื้อ  ซูเปอร์มำร์เกต  ตลำดสด  หรือตลำดนัด  สำมำรถเปิดเพ่ือกำร 
จ ำหน่ำยสินค้ำได้ทุกประเภทตำมเวลำปกติจนถึงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  และหำกมีกำรเปิดให้บริกำร 
เครื่องเล่น  ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี   
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ประเมินและพิจำรณำอนุญำตตำมควำมเหมำะสม  ส ำหรับร้ำนสะดวกซื้อที่เปิดให้บริกำร  ในช่วงเวลำ 
กลำงคืน  ให้ปิดกำรให้บรกิำรในช่วงระหว่ำงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  ถึง  ๐๓.๐๐  นำฬิกำ  ของวันรุ่งขึ้น 

 ช. ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถำนประกอบกิจกำรอื่น 
ที่มีลักษณะคล้ำยกัน  สำมำรถเปิดให้บริกำรเพ่ือกำรจัดเลี้ยงหรือกำรจัดประชุมได้จนถึงเวลำ   
๒๒.๐๐  นำฬิกำ  โดยยังคงให้จ ำกัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย  และปิดให้บริกำรในส่วนที่เป็นร้ำนเกม   
ตู้เกม  เครื่องเล่น  สวนสนุก  และสวนน้ ำ 

 ซ. โรงแรม  ศูนย์แสดงสินค้ำ  ศูนย์ประชุม  สถำนที่จัดนิทรรศกำร  หรือสถำนที ่
ที่มีลักษณะคล้ำยกัน  สำมำรถเปิดให้บริกำรเพ่ือกำรจัดประชุม  สัมมนำ  กำรจัดงำนพิธีตำมประเพณีนิยมได้   
โดยให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรปลอดภัยส ำหรับองค์กรที่ก ำหนด  เช่น  กำรจ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำนไม่เกิน   
๕๐๐  คน  กำรให้ผู้เข้ำร่วมงำนสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ  กำรจัดให้มีช่วงเวลำพัก 
เพ่ือกำรระบำยอำกำศของห้องประชุม  กำรจัดเตรียมอำหำรแบบแยกเป็นชุด  กำรเว้นระยะห่ำงไม่ให้แออัด   
รวมทั้งด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่กระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและ
นิทรรศกำร  (องค์กำรมหำชน)  ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

 ฌ. คลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำม  สถำนเสริมควำมงำม  ร้ำนเสริมสวย  แต่งผมหรือ 
ตัดผม  ร้ำนท ำเล็บ  และร้ำนสัก  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรและให้บริกำรผ่ำนกำรนัดหมำยได้จนถึงเวลำ   
๒๒.๐๐  นำฬิกำ   

 โดยก ำหนดเงื่อนไขส ำหรับร้ำนสักที่จะให้บริกำรได้เฉพำะผู้รับบริกำรที่แสดงหลักฐำนว่ำ
ได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  หรือมีหลักฐำนแสดงผลกำรตรวจที่ยืนยันว่ำไม่มี 
เชื้อโรคโควิด - 19  ในระยะเวลำ  ๗๒  ชั่วโมงก่อนกำรใช้บริกำรโดยวิธี  RT- PCR  หรือโดยชุดตรวจ 
และน้ ำยำที่เกี่ยวข้องกับกำรวินิจฉัยกำรติดเชื้อ  SARS-CoV-2  (เชื้อก่อโรค  COVID-19)  แบบตรวจหำ
แอนติเจนด้วยตนเอง  (COVID-19  Antigen  test  self-test  Kits  :  ATK)  (ชุดตรวจ  ATK) 

 ญ. สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  สปำ  หรือสถำนประกอบกำรนวดแผนไทยสำมำรถ 
เปิดด ำเนินกำรและให้บริกำรผ่ำนกำรนัดหมำยได้  โดยจ ำกัดเวลำกำรให้บริกำรไม่เกินรำยละสองชั่วโมง 
จนถึงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 
อย่ำงเคร่งครัด  ยกเว้นกำรอบตัว  อบสมุนไพร  และกำรอบไอน้ ำ  ที่ยังไม่อนุญำตให้ด ำเนินกำร 

 โดยก ำหนดเงื่อนไขเฉพำะกำรให้บริกำรประเภทกำรใช้น้ ำเพ่ือสุขภำพในกิจกำรสปำ   
ที่ผู้เข้ำรับบริกำรต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  หรือมีหลักฐำน 
แสดงผลกำรตรวจที่ยืนยันว่ำไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19  ในระยะเวลำ  ๗๒  ชั่วโมงก่อนกำรใช้บริกำรโดยวิธี   
RT- PCR  หรือโดยกำรใช้ชุดตรวจ  ATK 

 ฎ. สวนสำธำรณะ  ลำนกีฬำ  สนำมกีฬำ  สระน้ ำเพ่ือกำรกีฬำหรือกิจกรรมทำงน้ ำ 
เพ่ือกำรสันทนำกำร  สระว่ำยน้ ำสำธำรณะ  สถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำยประเภทกลำงแจ้งหรือตั้งอยู่ 
ในพ้ืนที่โล่ง  สถำนกีฬำหรือสถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำยประเภทในร่มที่อำกำศถ่ำยเทได้ดี   ให้เปิดได ้
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ไม่เกินเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  โดยคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำร 
โรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  สำมำรถพิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้สถำนที่เป็นกำรเฉพำะ 
เพื่อควำมเหมำะสมกับสถำนที่นั้น ๆ  ได้ 

 ส ำหรับสถำนที่ออกก ำลังกำย  ยิมหรือฟิตเนสที่เป็นห้องปรับอำกำศ  ให้เปิดได้ไม่เกินเวลำ  
๒๒.๐๐  นำฬิกำ  และงดเว้นกำรให้บริกำรอบตัวหรืออบไอน้ ำ   โดยคณะกรรมกำรโรคติดต่อ
กรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจำรณำอนุญำตกำรใช้สถำนที่ 
ตำมควำมเหมำะสมของสภำพพ้ืนที่และสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  และปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค 
ที่กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

 ฏ. กำรใช้สถำนที่หรือสนำมกีฬำเพ่ือกำรจัดแข่งขันกีฬำ  ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อ
กรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ร่วมกับกระทรวงกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำและกระทรวงสำธำรณสุข  พิจำรณำควำมเหมำะสม  โดยกรณีประเภทกีฬำในร่ม  สำมำรถจัดกำร
แข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนำม  หำกเป็นกำรจัดแข่งขันประเภทกีฬำกลำงแจ้ง  สำมำรถจัดกำรแข่งขันได้
โดยให้มีผู้ชมในสนำมไม่เกนิร้อยละ  ๒๕  ของควำมจุสนำม  และต้องด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรค 
ที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

 ส ำหรับกำรใช้สถำนที่หรือสนำมกีฬำเพ่ือกำรฝึกซ้อมของนักกีฬำทีมชำติ   ให้กระทรวง 
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ  กำรกีฬำแห่งประเทศไทย  หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแจ้งต่อคณะกรรมกำร 
โรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  แล้วแต่กรณี   
เพ่ือเข้ำใช้สถำนที่ได้  โดยไม่มีผู้ชมในสนำม  แต่ต้องด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำร
ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

 ฐ.  โรงภำพยนตร์  โรงมหรสพ  หรือโรงละคร  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ไม่เกินเวลำ  
๒๒.๐๐  นำฬิกำ  โดยโรงภำพยนตร์  โรงมหรสพ  หรือโรงละครที่เป็นห้องปรับอำกำศ  ให้จ ำกัดจ ำนวน
ผู้ใช้บริกำรไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของจ ำนวนควำมจุที่นั่ง  แต่หำกเป็นโรงภำพยนตร์  โรงมหรสพ  หรือ 
โรงละครในพ้ืนที่เปิดที่อำกำศสำมำรถระบำยถ่ำยเทได้ดี   ให้จ ำกัดจ ำนวนผู้ใช้บริกำรไม่เกินร้อยละ  ๗๕   
ของควำมจุที่นั่ง  ทั้งนี้  ให้จัดที่นั่งให้มีกำรเว้นระยะห่ำงโดยกำรเว้นที่นั่งตำมแนวปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด  โดยให้ผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำและ 
งดกำรบริโภคอำหำรหรือเครื่องดื่มในระหว่ำงกำรเข้ำใช้บริกำร 

 ส ำหรับโรงมหรสพหรือโรงละคร  ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือ
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจำรณำควำมเหมำะสมให้มีกำรจัดแสดงดนตรี    
กำรแสดงทำงวัฒนธรรม  กำรแสดงพ้ืนบ้ำน  หรือกำรแสดงอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกันได้  โดยจ ำกัดจ ำนวน 
ผู้แสดงและเจ้ำหน้ำที่ไม่เกิน  ๕๐  คน  และให้สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ   
อนุโลมให้ขณะแสดงบนเวทีที่อำจถอดหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำได้   โดยงดกำรติดต่อสัมผัส 
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ระหว่ำงบุคคลและปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข  
ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

(๒) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด   
 ก. โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำทุกประเภท  ให้สำมำรถใช้อำคำรหรือสถำนที่เพื่อกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน  กำรสอบ  กำรฝึกอบรม  หรือกำรท ำกิจกรรมใด ๆ  ที่มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
เป็นจ ำนวนมำกได้  โดยพิจำรณำควำมจ ำเป็นและกำรด ำเนนิกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด   
ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรโรคติดต่อ 
กรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ 
อนุญำตของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่จัดกิจกรรมและสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่ 
รับผิดชอบ 

 ข. ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  สำมำรถเปิดให้บริกำรบริโภคอำหำรหรือเครื่องดืม่
ในร้ำนไม่เกินเวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ  โดยห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน   
โดยมำตรกำรนี้ให้ใช้บังคับกับร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ   
คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกันด้วย   

 ค. ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถำนประกอบกิจกำรอื่น 
ที่มีลักษณะคล้ำยกัน  สำมำรถเปิดให้บริกำรได้ตำมเวลำปกติ  โดยยังคงให้จ ำกัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย   
และปิดให้บริกำรในส่วนที่เป็นสวนสนุก  และสวนน้ ำ 

 ง. โรงแรม  ศูนย์แสดงสินค้ำ  ศูนย์ประชุม  สถำนที่จัดนิทรรศกำร  หรือสถำนที ่
ที่มีลักษณะคล้ำยกัน  สำมำรถเปิดให้บรกิำรเพ่ือกำรจัดประชุม  สัมมนำ  กำรจัดงำนพิธีตำมประเพณนียิม   
มหกรรมด้ำนกีฬำ  หรือกำรจัดแสดงสินค้ำ  (งดเว้นกิจกรรมเชิญชวนบริโภคอำหำรหรือเครื่องดื่ม)  ได้  
โดยให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรปลอดภัยส ำหรับองค์กรที่ก ำหนด  เช่น  กำรจ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำนไม่เกิน  
๕๐๐  คน  กำรให้ผู้เข้ำร่วมงำนสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ  กำรเว้นระยะห่ำง 
ไม่ให้แออัด  รวมทั้งด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่กระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับส ำนักงำนส่งเสริม 
กำรจัดประชุมและนิทรรศกำร  (องค์กำรมหำชน)  ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด   

 จ. คลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำม  สถำนเสริมควำมงำม  ร้ำนเสริมสวย  แต่งผมหรือ 
ตัดผม  ร้ำนท ำเล็บ  และร้ำนสัก  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ไม่เกินเวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ   

 ฉ. สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  สปำ  หรือสถำนประกอบกำรนวดแผนไทย   
สำมำรถเปิดด ำเนินกำรและให้บริกำรได้จนถึงเวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ  และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร 
ป้องกันโรคที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด   

 ช. สวนสำธำรณะ  ลำนกีฬำ  สนำมกีฬำ  สระน้ ำเพ่ือกำรกีฬำหรือกิจกรรมทำงน้ ำ 
เพ่ือกำรสันทนำกำร  สระว่ำยน้ ำสำธำรณะ  สถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำยประเภทกลำงแจ้งหรือตั้งอยู่ 
ในพ้ืนที่โล่ง  สถำนกีฬำหรือสถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำยประเภทในร่มที่อำกำศถ่ำยเทได้ดี   ให้เปิดได ้
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ไม่เกินเวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ  โดยคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำร
โรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  สำมำรถพิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้สถำนที่เป็นกำรเฉพำะ 
เพื่อควำมเหมำะสมกับสถำนที่นั้น ๆ  ได้ 

 สถำนที่ออกก ำลังกำย  ยิมหรือฟิตเนสที่เป็นห้องปรับอำกำศ  ให้เปิดได้ไม่เกินเวลำ  
๒๓.๐๐  นำฬิกำ  โดยให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำร่วมกับ
กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

 ซ. กำรใช้สถำนที่หรือสนำมกีฬำเพ่ือกำรจัดแข่งขันกีฬำ  ให้แจ้งให้คณะกรรมกำร
โรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพ่ือทรำบ  โดยกรณี
ประเภทกีฬำในร่ม  สำมำรถจัดกำรแข่งขันได้โดยให้มีผู้ชมในสนำมไม่เกินร้อยละ  ๒๕  ของควำมจุสนำม  
หำกเป็นกำรจัดแข่งขันประเภทกีฬำกลำงแจ้ง   สำมำรถจัดกำรแข่งขันได้โดยให้มีผู้ชมในสนำม 
ไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของควำมจุสนำม  และต้องด ำเนนิกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
อย่ำงเคร่งครัด 

 ฌ. โรงภำพยนตร์  โรงมหรสพ  โรงละคร  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ตำมเวลำปกติ   
โดยโรงภำพยนตร์  โรงมหรสพ  หรือโรงละครที่เป็นห้องปรับอำกำศ  ให้จ ำกัดจ ำนวนผู้ใช้บริกำรไม่เกิน
ร้อยละ  ๗๕  ของจ ำนวนควำมจุที่นั่ง  แต่หำกเป็นโรงภำพยนตร์  โรงมหรสพ  หรือโรงละครในพ้ืนที่เปิด
ที่อำกำศสำมำรถระบำยถ่ำยเทได้ดี   ให้พิจำรณำจ ำกัดจ ำนวนผู้ใช้บริกำรตำมควำมเหมำะสมของ 
ขนำดพ้ืนที่  ทั้งนี้  ให้จัดที่นั่งให้มีกำรเว้นระยะห่ำงโดยกำรเว้นที่นั่งตำมแนวปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด  โดยให้ผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำในระหว่ำง
กำรชมภำพยนตร์  มหรสพ  กำรแสดงดนตรี  กำรแสดงทำงวัฒนธรรม  หรือกำรแสดงพ้ืนบ้ำน 

(๓) พ้ืนที่ควบคุม   
 ก. โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำทุกประเภท  ให้สำมำรถใช้อำคำรหรือสถำนที่เพ่ือกำรจัด 

กำรเรียนกำรสอน  กำรสอบ  กำรฝึกอบรม  หรือกำรท ำกิจกรรมใด ๆ   ได้ตำมควำมเหมำะสมและควำมพร้อม   
โดยรูปแบบของกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง  ๆ  ค ำแนะน ำของ 
ทำงรำชกำร  และมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงศึกษำธิกำร   
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   

 ข. ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  สำมำรถเปิดให้บริกำรบริโภคอำหำรหรือเครื่องดืม่
ในร้ำนตำมเวลำปกติ  โดยห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน  โดยมำตรกำรนี้ 
ให้ใช้บังคับกับร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์   
หรือสถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกันด้วย   

 ค. ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถำนประกอบกิจกำรอื่น 
ที่มีลักษณะคล้ำยกัน  สำมำรถเปิดให้บริกำรได้ตำมเวลำปกติ  โดยยังคงให้ปิดให้บริกำรในส่วนที่เป็น   
สวนสนุกหรือสวนน้ ำที่เป็นห้องปรับอำกำศหรือพื้นที่ปิด 
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 ง. โรงแรม  ศูนย์แสดงสินค้ำ  ศูนย์ประชุม  สถำนที่จัดนิทรรศกำร  หรือสถำนที่ที่มี
ลักษณะคล้ำยกัน  สำมำรถเปิดให้บริกำรได้  โดยให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรปลอดภัยส ำหรับองค์กรที่ก ำหนด  
เช่น  กำรจ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำนไม่เกิน  ๑,๐๐๐  คน  กำรให้ผู้เข้ำร่วมงำนสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือ
หน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ  กำรเว้นระยะห่ำงไม่ให้แออัด  รวมทั้งด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่กระทรวงสำธำรณสขุ 
ร่วมกับส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร  (องค์กำรมหำชน)  ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

 จ. คลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำม  สถำนเสริมควำมงำม  ร้ำนเสริมสวย  แต่งผมหรือ 
ตัดผม  ร้ำนท ำเล็บ  ร้ำนสัก  สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  สปำ  หรือสถำนประกอบกำรนวดแผนไทย   
สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ไม่เกินเวลำ  ๒๔.๐๐  นำฬิกำ   

 ฉ. สวนสำธำรณะ  ลำนกีฬำ  สนำมกีฬำ  สระน้ ำเพ่ือกำรกีฬำหรือกิจกรรมทำงน้ ำ 
เพ่ือกำรสันทนำกำร  สระว่ำยน้ ำสำธำรณะ  สถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำยประเภทกลำงแจ้งหรือตั้งอยู่ 
ในพ้ืนที่โล่ง  สถำนกีฬำหรือสถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำยประเภทในร่มที่อำกำศถ่ำยเทได้ดี   รวมถึง
สถำนที่ออกก ำลังกำย  ยิมหรือฟิตเนสที่เป็นห้องปรับอำกำศ  ให้เปิดบริกำรได้ตำมปกติ  ทั้งนี้  กำรใช้
สถำนที่หรือสนำมกีฬำเพื่อกำรจัดแข่งขันกฬีำ  กรณีประเภทกีฬำในร่ม  สำมำรถจัดกำรแข่งขันได้โดยใหม้ี
ผู้ชมในสนำมไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของควำมจุสนำม  หำกเป็นกำรจัดแข่งขันประเภทกีฬำกลำงแจ้ง  
สำมำรถจัดกำรแข่งขันไดโ้ดยให้มีผู้ชมในสนำมไม่เกินร้อยละ  ๗๕  ของควำมจุสนำม  และต้องด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

(๔) พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง   
 ก. โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำทุกประเภท  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้  โดยปฏิบัติ

ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดใน  (๓)  ก. 
 ข. สวนสำธำรณะ  ลำนกีฬำ  สนำมกีฬำ  สระน้ ำเพ่ือกำรกีฬำหรือกิจกรรมทำงน้ ำ 

เพ่ือกำรสันทนำกำร  สระว่ำยน้ ำสำธำรณะ  สถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำยประเภทกลำงแจ้งหรือตั้งอยู่ 
ในพ้ืนที่โล่ง  สนำมกีฬำหรือสถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำยประเภทในร่มที่อำกำศถ่ำยเทได้ดี   รวมถึง 
สถำนที่ออกก ำลังกำย  ยิมหรือฟิตเนสที่เป็นห้องปรับอำกำศ  ให้เปิดบริกำรได้ตำมปกติ  ทั้งนี้  กำรใช้
สถำนที่หรือสนำมกีฬำเพื่อกำรจัดแข่งขันกฬีำ  กรณีประเภทกีฬำในร่ม  สำมำรถจัดกำรแข่งขันได้โดยใหม้ี
ผู้ชมในสนำมไม่เกินร้อยละ  ๗๕  ของควำมจุสนำม  หำกเป็นกำรจัดแข่งขันประเภทกีฬำกลำงแจ้ง  
สำมำรถจัดกำรแข่งขันได้โดยให้มีผู้ชมในสนำมตำมควำมจุสนำม  และต้องด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

(๕) พ้ืนที่เฝ้าระวัง  ให้กำรเปิดด ำเนินกำรของสถำนที่  กิจกำร  และกิจกรรม  ในเขตพ้ืนที่ 
เฝ้ำระวัง  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรและให้บริกำรได้เมื่อมีควำมพร้อมโดยต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค   
เงื่อนไขกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ค ำแนะน ำของทำงรำชกำร  รวมทั้งกฎหมำย  กฎหรือระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง   
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ข้อ ๗ การปรับระดับพ้ืนที่สถานการณ์ย่อยภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดและการก าหนด
มาตรการเพ่ิมเติมของแต่ละจังหวัด   ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร  หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
โรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เสนอต่อ  ศปก.ศบค.  เพ่ือตรวจสอบ  กลั่นกรอง  และเสนอ
นำยกรัฐมนตรีให้พิจำรณำปรับระดับควำมเข้มข้นหรือกำรผ่อนคลำยของพ้ืนที่สถำนกำรณ์ย่อย 
ในระดับท้องที่หรือเขตอ ำเภอที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดในควำมรับผิดชอบของตนได้ตำมควำมจ ำเป็น 
แห่งสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19  ในห้วงเวลำต่ำง ๆ 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด   สำมำรถพิจำรณำด ำเนินกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในกำรสั่งปิด  จ ำกัด  หรือห้ำมกำรด ำเนินกำรของสถำนที่   
กิจกำร  หรือสั่งให้งดกำรท ำกิจกรรมอื่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรค
เพ่ิมเติมจำกมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นกำรเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกมำตรกำร
ควบคุมแบบบูรณำกำรที่ส่วนกลำงก ำหนดได้ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชือ้
โควิด - 19 

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรควบคุมและป้องกันกำรระบำดของโรคเฉพำะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
และปริมณฑลซึ่งเป็นพ้ืนที่ยุทธศำสตร์ส ำคัญของประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   จึงก ำหนดให้ 
ศูนย์บูรณำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โควิด - 19  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  รับผิดชอบก ำกับดูแล 
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร  รวมทั้งให้มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดระดับควำมเข้มข้นหรือผ่อนคลำย 
ของมำตรกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นแห่งสถำนกำรณ์   รวมทั้ง 
สอดคล้องกับแผนกำรเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวและกำรก ำหนดเป็นพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว   

ข้อ ๘ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว   ส ำหรับพ้ืนที่ 
ที่ประกำศเป็นพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรเพื่อกำร
เปิดสถำนที่  กิจกำร  และกิจกรรมส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่จ ำแนกเป็นเขตพ้ืนที่เฝ้ำระวัง   และ 
ตำมมำตรกำรและข้อปฏิบัติต่ำง ๆ  ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๓๖)  ลงวันที่   
๒๑  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

ให้ยกเลิกควำมในวรรคหนึ่งของข้อ   ๔  แห่งข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ   ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๓๖)  ลงวันที่   
๒๑  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ที่ก ำหนดจ ำนวนบุคคลที่เข้ำรวมกลุ่ม  โดยก ำหนดให้กำรจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนมำกในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวสำมำรถท ำได้ตำมควำมเหมำะสม  
โดยปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

ข้อ ๙ การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่ เสี่ยงต่อการแพร่โรค 
ทั่วราชอาณาจักร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร  สถำนบันเทิง  ผับ  บำร์  คำรำโอเกะ   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ทั่วรำชอำณำจักรยังคงมีควำมจ ำเป็นให้ปิดด ำเนินกำรไว้ก่อน  โดยให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำร   
เพ่ือให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรผ่อนคลำยกำรเปิดสถำนประกอบกิจกำรได้ตำมแผนและ  
กรอบเวลำที่รัฐบำลจะประกำศก ำหนดต่อไปได้อย่ำงปลอดภัยภำยใต้เงื่อนไขและกำรก ำกับดูแล  
กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ทั้งนี้  ตำมที่ได้ประกำศไว้ในข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
(ฉบับที่  ๓๕)  ลงวันที่  ๑๕  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  (ฉบับที่  ๓๖)  ลงวันที่   
๒๑  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  30  ตลุำคม  พ.ศ.  ๒๕64 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๔


