
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ 41)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องจนถึงวันที่  ๓๑  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  นั้น 

โดยที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ในหลำยประเทศทั่วโลก
ได้เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมและทวีควำมรุนแรงขึ้น  เนื่องจำกปรำกฏกรณีไวรัสโคโรนำ  2019  กลำยพันธุ์
สำยพันธุ์โอมิครอน  (Omicron)  ที่สำมำรถแพร่กระจำยได้เร็วและมีโอกำสท ำให้ติดเชื้อได้ง่ำยกว่ำ 
สำยพันธุ์อื่น ๆ  ขณะที่ประเทศไทยเริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสสำยพันธุ์ดังกล่ำวมำกขึ้นเป็นล ำดับ  แม้ว่ำ
จะได้มีกำรฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มประชำกรในประเทศเป็นจ ำนวนมำกแล้วก็ตำม  แต่สัดส่วนผู้ที่ได้รับ
วัคซีนเข็มกระตุ้น  (Booster  Dose)  ยังมีจ ำนวนไม่มำกพอและอำจเป็นควำมเสี่ยงต่อควำมมั่นคง 
ของระบบสำธำรณสุขหำกเกิดกำรระบำดรุนแรงมำกขึ้น   รัฐบำลโดยข้อเสนอของฝ่ำยสำธำรณสุข 
ที่ได้เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดจึงจ ำเป็นต้องก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่ำง  ๆ   
เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว  โดยกำรปรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์  และปรับปรุงมำตรกำรป้องกัน 
และควบคุมโรคเพ่ิมเติมจำกข้อก ำหนดและค ำสั่งที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำ  ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

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 การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์และการก าหนดพ้ืนที่น าร่อง 
ด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมเติม  ให้  ศบค.  มีค ำสั่งปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์
โดยให้ทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรเป็นพ้ืนที่ควบคุม  ยกเว้นพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมบัญชี
รำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่ง  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรระบำดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  โดยให้น ำ
มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติ 
ที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้ 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค  ให้บรรดำมำตรกำรควบคมุ 
แบบบูรณำกำร  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  และข้อปฏิบัติส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  รวมทั้ง
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓๗)  ลงวันที่  ๓๐  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ได้แก่  
กำรห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  กิจกรรมกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่สำมำรถจัดได้ 
โดยไม่ต้องขออนุญำต  กำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต่ำง ๆ  มำตรกำรควบคุม 
แบบบูรณำกำรจ ำแนกตำมพ้ืนที่สถำนกำรณ์   และมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรในพ้ืนที่น ำร่อง 
ด้ำนกำรท่องเที่ยว  รวมถึงบรรดำมำตรกำร  หลักเกณฑ์  หรือแนวปฏิบัติที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบก ำหนดขึ้นภำยใต้ข้อก ำหนดดังกล่ำวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ในส่วนของกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต่ำง ๆ  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ของรัฐ  เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำรภำคเอกชน  พิจำรณำเพ่ือด ำเนินมำตรกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
นอกสถำนที่ตั้งหน่วยงำนหรือสถำนประกอบกำร  (Work  From  Home)  ตำมควำมเหมำะสมเพ่ือกำร 
เฝ้ำระวังป้องกันกำรระบำดของโรค  โดยให้ด ำเนินมำตรกำรนี้ต่อเนื่องไป  จนถึงวันที่  ๓๑  มกรำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๕   

ข้อ ๓ การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว   
ส ำหรับพ้ืนที่ที่ประกำศเป็นพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร 
เพ่ือกำรเปิดสถำนที่  กิจกำร  และกิจกรรมส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่จ ำแนกเป็นเขตพ้ืนที่เฝ้ำระวัง   
ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อ  ๖  (๕)  และข้อ  ๘  ของข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๓๗)  ลงวันที่  ๓๐  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

กำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ 
ในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  จะเปิดให้บริกำรได้เฉพำะร้ำนที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำน 
ควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย  (Amazing  Thailand  Safety  and  Health  Administration)   
ในระดับ  SHA  PLUS  ของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  โดยกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  หรือ 
ผ่ำนกำรตรวจมำตรฐำนควำมสะอำดปลอดภัยป้องกันโรค  COVID - 19  รองรับสุขภำพดีวิถีใหม่   
(Thai  Stop  Covid  2  Plus)  ของกระทรวงสำธำรณสุขโดยกรมอนำมัยแล้วเท่ำนั้น  และให้บริกำร
บริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำนได้ไม่เกินเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ 

ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี   
พิจำรณำก ำหนดมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรเพ่ิมเติมได้ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
ในแต่ละพื้นที่   

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๔ การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร   
สถำนบริกำร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร  สถำนบันเทิง  ผับ  บำร์  คำรำโอเกะ   
หรือสถำนที่อื่นที่มีลักษณะคล้ำยกันทั่วรำชอำณำจักรยังคงมีควำมจ ำเป็นให้ปิดด ำเนินกำรไว้ก่อน   

หำกผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบสถำนที่ตำมวรรคหนึ่งได้มีกำรเตรียมควำมพร้อม
เพ่ือปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขแล้ว  และประสงค์จะปรับรูปแบบของสถำนที่ดังกล่ำวเพ่ือกำร
ให้บริกำรในลักษณะที่เป็นร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  จะต้องได้รับกำรตรวจสอบและประเมิน
ควำมพร้อมของสถำนที่  บุคลำกร  และกำรจัดกำรตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคที่ก ำหนด   
และต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  
แล้วแต่กรณี  ภำยในวันที่  ๑๕  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ก่อนเปิดให้บริกำรได้ภำยใต้กำรก ำกับติดตำม
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่อย่ำงใกล้ชิด   

กำรให้บริกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถำนที่ตำมวรรคหนึ่งที่ได้ปรับรูปแบบ
เป็นร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวจะต้องด ำเนินกำร 
ตำมมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อ  ๓  ด้วย 

ข้อ ๕ การปรับแนวปฏิบัติเพ่ือการด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทาง 
เข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ิมเติม  ให้  ศบค.  มีค ำสั่งเพ่ือปรับปรุงหรือเพิ่มเติมแนวปฏิบัติเพ่ือให้หัวหน้ำ
ผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคที่เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด  จำกที่ได้ประกำศไว้ในค ำสั่ง 
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๒๕/๒๕๖๔   
เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๐)  ลงวันที่  ๒๒  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

ข้อ ๖ การยกระดับการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด   ด้วยกำร
ประเมินสถำนกำรณ์แพร่ระบำดที่จ ำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น   ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และ 
ทุกหน่วยงำนยกระดับกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้มีค ำสั่งมอบภำรกิจไว้แล้วในค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๑๔/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัต ิ
ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๑๕)  ลงวันที่  ๓๐  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพื่อกำรตรวจสอบและก ำกับตดิตำม
กำรเปิดด ำเนินกำรของสถำนที่  กำรด ำเนินกิจกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ  ให้สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกัน
และควบคุมโรค  และตำมแผนปฏิบัติกำรรองรับกำรเปิดประเทศตำมนโยบำยของรัฐบำล  โดยจะได้มี 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยนี้เป็นระยะ 
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ให้กรุงเทพมหำนครและจังหวัดต่ำง  ๆ เตรียมควำมพร้อมโดยจัดให้มีระบบศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน   
(Emergency  Operations  Center  :  EOC)  เพ่ือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนทุกภำคส่วนในพ้ืนที่ 
อย่ำงบูรณำกำร  โดยอำจขอรับกำรสนับสนุนจำกศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนควำมมั่นคง   
(ศปม.)  และให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบยกระดับกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ประสำนงำนข้อมูล  (call  center)   
ในทุกระบบเพ่ือกำรด ำเนินงำนอย่ำงสอดคล้อง  พร้อมรองรับกำรให้ควำมช่วยเหลือและบริกำรแก่ประชำชน   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๙  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  8  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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