
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๔๕)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ  นั้น 

โดยที่สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ในปัจจุบัน 
มีแนวโน้มที่คลี่คลำยลง  ซึ่งที่ผ่ำนมำรัฐบำลได้ด ำเนินมำตรกำรทำงสำธำรณสุขอย่ำงเข้มข้นและต่อเนื่อง 
เพ่ือควบคุมกำรระบำด  และด้วยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนและประชำชนในกำรเข้ำรับกำรฉีดวัคซีน
และปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัดส่งผลให้
จ ำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำกโรคดังกล่ำวลดลงเป็นล ำดับ   จนสำมำรถผ่อนปรนให้ประชำชนและ
ผู้ประกอบกำรสำมำรถด ำรงชีวติและด ำเนนิกิจกรรมทำงเศรษฐกจิและสังคมไดใ้กล้เคียงกบัปกติมำกยิง่ขึน้  
อย่ำงไรก็ดี  องค์กำรอนำมัยโลกยังคงระดับกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  เป็นโรคระบำดใหญ่   
(Pandemic)  ที่ยังคงจ ำเป็นต้องคงไว้ซึ่งมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ   2019   
ต่อไปอีกช่วงระยะเวลำหนึ่ง  ซึ่งฝ่ำยสำธำรณสุขได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำนเพ่ือรองรับนโยบำยกำรเปิดประเทศ 
และเตรียมเข้ำสู่ระยะเปลี่ยนผ่ำนที่จะประกำศเป็นโรคประจ ำถิ่น   (Endemic)  อันจะเป็นผลให้ 
กำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุขและกำรด ำเนินชีวิต  
ของประชำชนกลับสู่สภำวะปกติมำกยิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวทำงของนำนำประเทศ  รัฐบำลโดยข้อเสนอ
ของฝ่ำยสำธำรณสุขจึงเห็นสมควรพิจำรณำผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ 

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 
และก ำหนดพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวเพ่ิมเติม  ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่ง  เพ่ือให ้
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สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรระบำดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเป็นไปตำมแผนกำรเปิดประเทศเพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของรัฐบำล  โดยให้น ำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์
ระดับต่ำง ๆ  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  และข้อปฏิบัติที่ได้ประกำศไว้แล้วกอ่นหน้ำนี้มำใช้บังคบัเท่ำที่ไม่ขดัหรอื 
แย้งกับข้อก ำหนดนี้   

ข้อ ๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค  ให้บรรดำมำตรกำร
ควบคุมแบบบูรณำกำร  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  และข้อปฏิบัติส ำหรับพื้นที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  รวมทั้ง
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓๗)  ลงวันที่  ๓๐  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
และข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔๔)  ลงวันที่  ๒๙  เมษำยน  พ.ศ.๒๕๖๕  ได้แก่  กำรห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยง 
ต่อกำรแพร่โรค  กิจกรรมกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่สำมำรถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญำต  มำตรกำรควบคุม 
แบบบูรณำกำรจ ำแนกตำมพ้ืนที่สถำนกำรณ์  มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเทีย่ว   
กำรปรับปรุงมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรในพ้ืนที่เฝ้ำระวังสูง  พ้ืนที่เฝ้ำระวังและพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเทีย่ว   
และกำรปรับปรุงกำรก ำหนดผู้เดนิทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  รวมถึงบรรดำมำตรกำร  หลักเกณฑ ์ หรือ
แนวปฏิบัติที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบก ำหนดขึ้นภำยใต้ข้อก ำหนดดังกล่ำวยังคงมีผล
ใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้ 

ข้อ ๓ มาตรการควบคุมและป้องกันโรคส าหรับสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
ทั่วราชอาณาจักร  สถำนบริกำร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร  สถำนบันเทิง  ผับ  
บำร์  คำรำโอเกะหรือสถำนที่อื่นที่มีลักษณะคล้ำยกันทั่วรำชอำณำจักรยังมีควำมจ ำเป็นให้ปิดด ำเนินกำร
ไว้ก่อน  ยกเว้นสถำนที่ดังกล่ำวที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เฝ้ำระวังและเขตพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  ซึ่งผ่ำน 
กำรตรวจมำตรฐำนควำมสะอำดปลอดภัยป้องกันโรค  COVID-19  รองรับสุขภำพดีวิถีใหม่  (Thai  Stop  
Covid  2  Plus)  ของกระทรวงสำธำรณสุขโดยกรมอนำมัยแล้ว  และได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร
โรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร  หรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  สำมำรถเปิดให้บริกำรได้
โดยผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบสถำนที่ต้องจัดเตรียมสถำนที่ให้เป็นไปตำมมำตรกำรปลอดภัย
ส ำหรับองค์กร  (COVID - Free  Setting)  และต้องก ำกับดูแลควำมพร้อมของบุคลำกรผู้ให้บริกำรและ 
ผู้เข้ำรับบริกำรให้ปฏิบัติตำมเงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  และมำตรกำรป้องกันโรคต่ำง ๆ   ตำมที่รำชกำรก ำหนดขึ้น 
เป็นกำรเฉพำะ  ดังนี้ 

(๑) กำรเปิดให้บริกำร  กำรจ ำหน่ำยและกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภำยในร้ำน   
สำมำรถท ำได้ไม่เกินเวลำ  ๒๔.๐๐  นำฬิกำ  โดยงดกิจกรรมที่อำจท ำให้เกิดควำมแออัด 

(๒) ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบสถำนประกอบกำรต้องด ำเนินกำรจัดให้ผู้ให้บริกำร
และบุคลำกรในควำมรับผิดชอบไดร้ับกำรฉดีวคัซนีครบตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนดรวมทั้งไดร้ับวคัซีน
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เข็มกระตุ้น  (Booster  Dose)  แล้ว  และหำกเป็นกำรบริกำรลักษณะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ใช้บริกำรจะต้อง
สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ  โดยในทุกสัปดำห์ให้มีกำรตรวจหำเชื้อโควิด - 19   
โดยใช้ชุดตรวจและน้ ำยำที่เกี่ยวข้องกับกำรวินิจฉัยกำรติดเชื้อ  SARS-CoV-2  (เชื้อก่อโรค  COVID-19)   
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตัวเอง  (ชุดตรวจ  ATK)  รวมทั้งประเมินควำมเสี่ยงของตนเองผ่ำน 
แอปพลิเคชันไทยเซฟไทย  (Thai  Save  Thai)  ของกระทรวงสำธำรณสุขโดยกรมอนำมัย   

(๓) ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบสถำนประกอบกำรต้องด ำเนินกำรตรวจคัดกรอง
ผู้ใช้บริกำรเพ่ือควำมปลอดภัย  โดยจะให้บริกำรได้เฉพำะผู้ใช้บริกำรที่แสดงหลักฐำนว่ำได้รับวัคซีนครบ
ตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนดและได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น  (Booster  Dose)  แล้วเท่ำนั้น  และปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรป้องกันกำรตดิเชื้อแบบครอบจักรวำล  (Universal  Prevention)  อย่ำงไรก็ดี  มีข้อแนะน ำ
ให้ผู้ที่เข้ำข่ำยเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด - 19  ที่จะมีอำกำรรุนแรงหรือควำมเสี่ยงสูงต่อกำรเสียชีวิต  
(กลุ่ม  ๖๐๘)  เลี่ยงกำรเข้ำใช้บริกำรในสถำนที่ดังกล่ำว 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป   
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  30  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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