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ข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ 41)
ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป
เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
โดยที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในหลำยประเทศทั่วโลก
ได้เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมและทวีควำมรุนแรงขึ้น เนื่องจำกปรำกฏกรณีไวรัสโคโรนำ 2019 กลำยพันธุ์
สำยพัน ธุ์โ อมิครอน (Omicron) ที่สำมำรถแพร่กระจำยได้เร็วและมีโอกำสทำให้ติดเชื้อได้ง่ำยกว่ำ
สำยพันธุ์อื่น ๆ ขณะที่ประเทศไทยเริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสสำยพันธุ์ดังกล่ำวมำกขึ้นเป็นลำดับ แม้ว่ำ
จะได้มีกำรฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มประชำกรในประเทศเป็นจำนวนมำกแล้วก็ตำม แต่สัดส่วนผู้ที่ได้รับ
วัคซีน เข็มกระตุ้น (Booster Dose) ยังมีจำนวนไม่มำกพอและอำจเป็นควำมเสี่ยงต่อ ควำมมั่น คง
ของระบบสำธำรณสุ ขหำกเกิ ด กำรระบำดรุ นแรงมำกขึ้น รั ฐ บำลโดยข้อ เสนอของฝ่ ำยสำธำรณสุข
ที่ได้เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดจึงจำเป็นต้องกำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่ำง ๆ
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว โดยกำรปรับพื้นที่สถำนกำรณ์ และปรับปรุงมำตรกำรป้องกัน
และควบคุมโรคเพิ่มเติมจำกข้อกำหนดและคำสั่งที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำ ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติร ะเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำยตำมคำแนะนำของศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่ สถานการณ์และการกาหนดพื้นที่นาร่อง
ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ให้ ศบค. มีคำสั่งปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตำมเขตพื้นที่สถำนกำรณ์
โดยให้ทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรเป็นพื้นที่ควบคุม ยกเว้นพื้นที่นำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมบัญชี
รำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยคำสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรระบำดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยให้นำ
มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติ
ที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้
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ข้อ ๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ให้บรรดำมำตรกำรควบคุม
แบบบู รณำกำร ข้ อ ห้ ำ ม ข้ อ ยกเว้น และข้อปฏิบั ติสำหรับพื้ นที่ ส ถำนกำรณ์ ระดับต่ำ ง ๆ รวมทั้ง
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมตำมข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่
กำรห้ ำมจัด กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค กิจกรรมกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่สำมำรถจัดได้
โดยไม่ต้องขออนุญำต กำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต่ำง ๆ มำตรกำรควบคุม
แบบบู ร ณำกำรจ ำแนกตำมพื้ น ที่ ส ถำนกำรณ์ และมำตรกำรควบคุ มแบบบูร ณำกำรในพื้ น ที่นำร่อง
ด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง บรรดำมำตรกำร หลั ก เกณฑ์ หรื อ แนวปฏิ บั ติ ที่ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่
หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นภำยใต้ข้อกำหนดดังกล่ำวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
ในส่วนของกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต่ำง ๆ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ของรัฐ เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำรภำคเอกชน พิจำรณำเพื่อดำเนินมำตรกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
นอกสถำนที่ตั้งหน่วยงำนหรือสถำนประกอบกำร (Work From Home) ตำมควำมเหมำะสมเพื่อกำร
เฝ้ำระวังป้องกันกำรระบำดของโรค โดยให้ดำเนินมำตรกำรนี้ต่อเนื่องไป จนถึงวันที่ ๓๑ มกรำคม
พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อ ๓ การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยว
สำหรับพื้นที่ที่ประกำศเป็นพื้นที่นำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวให้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร
เพื่อกำรเปิด สถำนที่ กิจกำร และกิจกรรมสำหรับพื้นที่สถำนกำรณ์ที่จำแนกเป็นเขตพื้นที่เฝ้ำระวัง
ตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๖ (๕) และข้อ ๘ ของข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กำรบริ โ ภคสุ รำหรือเครื่อ งดื่ม ที่มี แอลกอฮอล์ ใ นร้ำ นจ ำหน่ำ ยอำหำรหรือเครื่อ งดื่มที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่นำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว จะเปิดให้บริกำรได้เฉพำะร้ำนที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภั ย ด้ ำ นสุ ข อนำมั ย (Amazing Thailand Safety and Health Administration)
ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ โดยกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ
ผ่ ำ นกำรตรวจมำตรฐำนควำมสะอำดปลอดภั ย ป้ อ งกั น โรค COVID - 19 รองรั บ สุ ข ภำพดี วิ ถี ใ หม่
(Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสำธำรณสุขโดยกรมอนำมัยแล้วเท่ำนั้น และให้บริกำร
บริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำนได้ไม่เกินเวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ
ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี
พิจำรณำกำหนดมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ในแต่ละพื้นที่
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ข้อ ๔ การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร
สถำนบริกำร สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร สถำนบันเทิง ผับ บำร์ คำรำโอเกะ
หรือสถำนที่อื่นที่มีลักษณะคล้ำยกันทั่วรำชอำณำจักรยังคงมีควำมจำเป็นให้ปิดดำเนินกำรไว้ก่อน
หำกผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบสถำนที่ตำมวรรคหนึ่งได้มีกำรเตรียมควำมพร้อม
เพื่อปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขแล้ว และประสงค์จะปรับรูปแบบของสถำนที่ดังกล่ำวเพื่อกำร
ให้บริกำรในลักษณะที่เป็นร้ำนจำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม จะต้องได้รับกำรตรวจสอบและประเมิน
ควำมพร้อมของสถำนที่ บุคลำกร และกำรจัด กำรตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนด
และต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด
แล้วแต่กรณี ภำยในวันที่ ๑๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อนเปิดให้บริกำรได้ภำยใต้กำรกำกับติดตำม
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่อย่ำงใกล้ชิด
กำรให้บริกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถำนที่ตำมวรรคหนึ่งที่ได้ปรับรูปแบบ
เป็น ร้ำนจำหน่ ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่นำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวจะต้องดำเนินกำร
ตำมมำตรกำรที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ด้วย
ข้อ ๕ การปรับแนวปฏิบัติเพื่อการดาเนินการตามมาตรการป้องกันโรคสาหรับผู้เดินทาง
เข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม ให้ ศบค. มีคำสั่งเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติมแนวปฏิบัติเพื่อให้หัวหน้ำ
ผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำร
ป้องกัน โรคที่เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำด จำกที่ได้ประกำศไว้ในคำสั่ ง
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒๕/๒๕๖๔
เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๒๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๖ การยกระดั บ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ รองรั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด ด้ ว ยกำร
ประเมิ น สถำนกำรณ์แ พร่ ระบำดที่ จ ำนวนผู้ติด เชื้อ มีแนวโน้ม เพิ่ มสู งขึ้ น ให้ พ นั ก งำนเจ้ำ หน้ำที่แ ละ
ทุกหน่วยงำนยกระดับกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้มีคำสั่งมอบภำรกิจไว้แล้วในคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกำรตรวจสอบและกำกับติดตำม
กำรเปิดดำเนินกำรของสถำนที่ กำรดำเนินกิจกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกัน
และควบคุมโรค และตำมแผนปฏิบัติกำรรองรับกำรเปิดประเทศตำมนโยบำยของรัฐบำล โดยจะได้มี
กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยนี้เป็นระยะ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๕ ง

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๖๕

ให้กรุงเทพมหำนครและจังหวัดต่ำง ๆ เตรียมควำมพร้อมโดยจัดให้มีระบบศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน
(Emergency Operations Center : EOC) เพื่อกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนทุกภำคส่วนในพื้นที่
อย่ำงบูรณำกำร โดยอำจขอรับกำรสนับสนุนจำกศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนควำมมั่นคง
(ศปม.) และให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบยกระดับกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ประสำนงำนข้อมูล (call center)
ในทุกระบบเพื่อกำรดำเนินงำนอย่ำงสอดคล้อง พร้อมรองรับกำรให้ควำมช่วยเหลือและบริกำรแก่ประชำชน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 8 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖5
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

