






ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๒๕) 

 
 

ตำมที่ ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ วรำชอำณำจักรตั้ งแต่ วันที่    
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ดังกล่ำวออกไปเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องจนถึงวันที่  ๓๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

โดยที่ปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด  - 19  โดยเฉพำะในเขตพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลอยู่ในควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะวิกฤติด้ำนสำธำรณสุข  เห็นได้จำก  
จ ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่และผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลที่มีจ ำนวนมำกกว่ำหลำยพันรำยต่อวนั 
และมีแนวโน้มเพ่ิมจ ำนวนสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  ซึ่งหำกไม่เร่งจัดกำรอำจกระทบต่ อระบบบริกำร 
ทำงสำธำรณสุขไม่วำ่จะเป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์  เตียงผู้ป่วย  เครื่องช่วยหำยใจและอุปกรณ์กำรแพทย์ 
ที่รองรับผู้ป่วยอำกำรหนักหรือผู้ป่วยภำวะฉุกเฉินซึ่งมีอยู่จ ำกัด  ประกอบกับพบกำรระบำดเกิดขึ้น  
อันเป็นผลจำกกำรตรวจคัดกรองเชิงรุกเพ่ือค้นหำและสกัดกั้นกำรระบำดแบบกลุ่มก้อน  ท ำให้พบ 
กลุ่มผู้ติดเชื้อกระจำยอยู่โดยรอบพ้ืนที่ไม่ว่ำจะเป็นในที่พักแรงงำนก่อสร้ำง  สถำนประกอบกำร  โรงงำน   
ตลำดและแหล่งชุมชน  อีกทั้งพบกลุ่มผู้ติดเชื้อในสถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนและในบ้ำนพักคนชรำ  
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง  นอกจำกนี้  จำกกำรตรวจคัดกรองเชิงรุกพบกำรระบำดของเชื้อไวรัสโควิด - 19   
กลำยพันธุ์ชนิดสำยพันธุ์เบตำที่ท ำให้ป่วยรุนแรงและมีควำมเสี่ยงต่อชีวิตในอัตรำสูงในพ้ืนที่สี่จังหวัด  
ชำยแดนภำคใต้ของประเทศ  ด้วยเหตุนี้  รัฐบำลโดยข้อเสนอแนะของฝ่ำยสำธำรณสุข  ประกอบกับ  
ควำมเห็นของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรสำธำรณสุขในศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  จึงจ ำเป็น 
ต้องก ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำยเฉพำะและบังคับใช้มำตรกำรควบคุมที่จ ำเป็นเพ่ือมุ่งชะลอและสกัดกั้น  
กำรระบำดของเชื้อโรคอย่ำงเร่งด่วนและหยุดยั้งอัตรำกำรเร่งของจ ำนวนผู้ป่วย 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ มาตรการเร่งด่วนเพ่ือสกัดกั้นการระบาดในพ้ืนที่เป้าหมายเฉพาะ   มำตรกำร 
และข้อปฏิบัติต่ำง ๆ  ตำมข้อก ำหนดนี้  มุ่งเพ่ือกำรปฏิบัติกำรของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเร่งด่วน 
ในเขตพ้ืนที่ สถำนกำรณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพ้ืนที่กรุ ง เทพมหำนครและปริมณฑล   
(จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธำนี  จังหวัดสมุทรปรำกำร  และจังหวัดสมุทรสำคร)   
และพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  (จังหวัดนรำธิวำส  จังหวัดปัตตำนี  จังหวัดยะลำ  และจังหวัดสงขลำ)   
โดยให้ด ำเนินกำรต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อยสำมสิบวันเพ่ือเข้ำควบคุมและชะลอกำรระบำด  

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๔



ของเชื้อไวรัสโควิด - 19  ซึ่งพบกำรระบำดเป็นกลุ่มก้อนกระจำยในหลำยพ้ืนที่  รวมทั้งกำรสกัดกั้น 
กำรเคลื่อนย้ำยเดินทำงของกลุ่มเสี่ยงเพ่ือไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกเป็นวงกว้ำงสู่พ้ืนที่อื่น  ๆ  อย่ำงรวดเร็ว   
โดยให้ประเมินสถำนกำรณ์และควำมเหมำะสมของมำตรกำรและข้อปฏิบัตินี้ทุกระยะเวลำสิบห้ำวัน 

ให้น ำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรส ำหรับพ้ืนที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ข้อห้ำม   
และข้อปฏิบัติตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๔)  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ใช้บังคับกับพ้ืนที่ 
ตำมวรรคหนึ่งเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้ด้วย 

ข้อ ๒ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเขตพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพ่ือควบคุมโรคและป้องกันกำรแพร่ระบำดเป็นวงกว้ำง  โดยเฉพำะ 
กลุ่มผู้ประกอบอำชีพแรงงำนก่อสร้ำงซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงและพบกำรระบำดแบบกลุ่มก้อน  ให้ผู้ว่ำรำชกำร  
กรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในจังหวดัปริมณฑล  อำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคตดิตอ่   
พิจำรณำมีค ำสั่งปิดสถำนที่ก่อสร้ำง  ดัดแปลงหรือรื้อถอนอำคำร  หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง   
หรือสถำนที่ก่อสร้ำง  ดัดแปลงหรือรื้อถอนอำคำรประเภทอำคำรขนำดใหญ่พิเศษ  อำคำรสูง   
อำคำรขนำดใหญ่  อำคำรที่อยู่อำศัยรวม  อำคำรสำธำรณะ  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร   
หรือโครงกำรจัดสรรทุกประเภท  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรที่ดิน  หรือโรงงำนตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยโรงงำน  และให้มีค ำสั่งปิดสถำนที่พักอำศัยชั่วครำวส ำหรับคนงำนทั้งภำยในและภำยนอก  
สถำนที่ก่อสร้ำง  ดัดแปลงหรือรื้อถอนอำคำร  รวมทั้งมีค ำสั่งให้หยุดงำนก่อสร้ำง  และห้ำมกำรเดินทำง 
และเคลื่อนย้ำยแรงงำน  เป็นกำรชั่วครำวอย่ำงน้อยสำมสิบวัน 

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่โดยกำรสนับสนุนก ำลังจำกศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
ด้ำนควำมมั่นคง  เข้ำด ำเนินกำรตรวจตรำและก ำหนดเงื่อนไขจ ำกัดกำรเดินทำงเข้ำออกสถำนที่พัก   
กำรตั้งจุดตรวจและสกัดกำรเดินทำงออกนอกเขตพ้ืนที่  กำรสั่งให้ปรับปรุงสุขำภิบำลของสถำนที่พัก   
และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมโรค  หลักเกณฑ์  จัดท ำทะเบียน   
และแนวปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติกำร  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  (ศปก.ศบค.)  ร่วมกับกระทรวงแรงงำน   
กระทรวงมหำดไทย  กระทรวงสำธำรณสุข  กรุงเทพมหำนคร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำหนดต่อไป   

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำธำรณสุข  กรุงเทพมหำนคร  จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอำจพิจำรณำด ำเนินกำรร่วมกับผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ  
เพ่ือเข้ำจัดกำรสถำนที่พักอำศัยชั่วครำวที่มีค ำสั่งปิด  เพ่ือใช้เป็นสถำนที่กักกัน  สถำนพยำบำล   
โรงพยำบำลสนำมชั่ วครำว  หรือ เ พ่ือประโยชน์ต่อกำรควบคุมโรคได้ตำมคว ำมเหมำะสม   
ภำยใต้กำรก ำกับของกระทรวงสำธำรณสุข 

ให้หน่วยงำนของรัฐและเจ้ำหน้ำที่รัฐที่รับผิดชอบประสำนงำนกับผู้ประกอบกำรหรือ 
ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือหรือด ำเนินกำรอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบอำชีพ  
แรงงำนก่อสร้ำงตำมวรรคหนึ่งตำมควำมเหมำะสม   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๔



กำรออกค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตำมแนวทำงที่นำยกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  (ศบค.)  ก ำหนดด้วย 

ข้อ ๓ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ 
และโรงงานเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำพนักงำนควบคุม 
โรคติดต่อด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติของผู้ประกอบกำรหรือผู้รับผิดชอบในสถำนประกอบกำร  
และโรงงำน  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพำะ  (Bubble  and  Seal)  ตำมที่ 
ทำงรำชกำรก ำหนด  โดยกระจำยครอบคลุมไปยังพ้ืนที่ต่ำง  ๆ  ตำมที่ได้ประเมินสถำนกำรณ์ไว้   
เพ่ือมุ่งจ ำแนกผู้ติดเชื้อและเข้ำจ ำกัดเขตพ้ืนที่ที่เกิดกำรระบำดแบบกลุ่มก้อนขึ้น  รวมทั้งก ำหนดเงื่อนไข  
เพ่ือก ำกับหรือจ ำกัดกำรเคลื่อนย้ำยเดินทำงเข้ำออกเขตพ้ืนที่สถำนประกอบกำรหรือโรงงำนดังกล่ำว   
และด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมโรค  หลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติที่  ศบค.  ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข   
กระทรวงมหำดไทย  กระทรวงแรงงำน  กระทรวงอุตสำหกรรม  กรุงเทพมหำนคร  และหน่วยงำน  
ที่เกี่ยวข้องก ำหนดต่อไป 

ข้อ ๔ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน  เฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล  ก ำหนดเงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  กำรจัดระบบ  ระเบียบ  และมำตรกำรป้องกันโรค 
ที่จ ำเป็นเพิ่มเติมให้เข้มงวดขึ้นจำกมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรส ำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
ที่ได้ก ำหนดไว้แล้วตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๔)  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ส ำหรับสถำนที่   
กิจกำร  หรือกิจกรรมที่ให้เปิดด ำเนินกำรได้  โดยปฏิบัติต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อยสำมสิบวัน   
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ซึ่งรวมถึง   
ร้ำนที่ตั้งอยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  ศูนย์แสดงสินค้ำ  ศูนย์ประชุมหรือสถำนที่   
จัดนิทรรศกำร  โรงแรม  ท่ำอำกำศยำน  สถำนีรถไฟ  สถำนีขนส่ง  ร้ำนสะดวกซื้อ  ซูเปอร์มำร์เก็ต   
รถเข็น  หำบเร่  แผงลอย  ตลำด  ตลำดนัด  ตลำดน้ ำ  ตลำดค้ำส่ง  ตลำดโต้รุ่ง  หรือสถำนประกอบกำรอื่น 
ที่มีลักษณะคล้ำยกันและมีกำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ให้เปิดด ำเนินกำรเฉพำะกำรน ำกลับไปบริโภค 
ที่อื่นเท่ำนั้น   

(๒) ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด ำเนินกำรได้ถึงเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ   
โดยให้งดกำรให้บริกำรเพ่ิมเติมในพ้ืนที่โรงมหรสพ  โรงภำพยนตร์  สวนน้ ำ  พ้ืนที่นั่งรับประทำน  
ในศูนย์อำหำร  และเพ่ิมระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลในพ้ืนที่ พักคอย  เพ่ิมประสิทธิภำพของระบบ 
หมุนเวียนอำกำศ  และเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ ใช้บริกำรตระหนักและปฏิบัติตำมมำตรกำร 
ด้ำนสำธำรณสุขที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด   

(๓) โรงแรม  ศูนย์แสดงสินค้ำ  ศูนย์ประชุมหรือสถำนที่จัดนิทรรศกำร  ให้เปิดด ำเนินกำร 
ได้ตำมเวลำปกติของสถำนที่นั้น ๆ  โดยให้งดกิจกรรมจัดกำรประชุม  กำรสัมมนำ  และกำรจัดเลี้ยง   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๔



(๔) กิจกรรมกำรรวมกลุ่ม  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน 
มำกกว่ำยี่สิบคน  เว้นแต่กรณีได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  หรือเป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่ก ำหนดให้เป็นสถำนกักกันโรค   

ข้อ ๕ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในเขตชุมชน  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
และเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกวดขันกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยโรคติดต่อในกำรเข้ำไปตรวจตรำเขตชุมชน  ตลำด  หรือสถำนที่ที่ได้ประเมินแล้วว่ำมีควำมเสี่ยง  
ต่อกำรระบำดของโรค  โดยด ำเนินกำรร่วมกับกระทรวงมหำดไทย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำตรวจคัดกรองเชิงรุก  และเร่งค้นหำผู้ติดเชื้อเพ่ือมุ่งจ ำแนกและจ ำกัด  
เขตพ้ืนที่กำรระบำด  และจัดให้ผู้ที่มีควำมเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อเข้ำรับกำรแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต   
หรือเข้ำรับกำรรักษำตำมกระบวนกำรทำงสำธำรณสุขต่อไป 

เมื่ อพบแหล่งที่มีกำรระบำดของโรคแบบกลุ่มก้อน  ผู้ ว่ ำรำชกำรกรุง เทพมหำนคร 
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อเพ่ือมีค ำสั่งปิดเขตชุมชน  
หรือสถำนที่ดังกล่ำวไว้เป็นกำรชั่วครำว  หรือก ำหนดเงื่อนไขเพ่ือก ำกับหรือจ ำกัดกำรเคลื่อนย้ำย 
เดินทำงเข้ำออกพ้ืนที่ระบำด  และด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมโรคที่กระทรวงสำธำรณสุข 
ก ำหนดต่อไป  ทั้งนี้  กำรออกค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดดังกล่ำว  
ให้เป็นไปตำมแนวทำงที่นำยกรัฐมนตรีหรือ  ศบค.  ก ำหนดด้วย 

ข้อ ๖ การให้ความช่วยเหลือประชาชน  เมื่อได้มีค ำสั่งและด ำเนินมำตรกำรควบคุม 
และป้องกันกำรแพร่ระบำดตำมข้อ  ๕  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่   อำสำสมัคร  หรือจิตอำสำ   
โดยกำรสนับสนุนจำกกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงมหำดไทย   
กรุงเทพมหำนคร  จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ให้ควำมช่วยเหลือบุคคล 
ที่ได้รับผลกระทบจำกค ำสั่งปิดสถำนที่หรือจ ำกัดกำรเดินทำงเข้ำออกพ้ืนที่จำกกำรระบำดแบบกลุ่มก้อน  
ในเขตชุมชน  โดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง  ผู้ด้อยโอกำส  ผู้สูงอำยุ   หรือบุคคลที่ควรได้รับควำมช่วยเหลือ 
ตำมควำมเหมำะสม 

ข้อ ๗ ก าหนดเงื่อนไขการใช้เสน้ทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดนิทาง  ให้พนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่โดยกำรสนับสนุนจำกศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนควำมมัน่คง  กระทรวงมหำดไทย   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจุดตรวจ  ด่ำนตรวจ  หรือจุดสกัด 
เพ่ือคัดกรองกำรเดินทำงตำมแนวทำงที่  ศปก.ศบค.  ก ำหนด  เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อยสำมสิบวัน   
โดยก ำหนดรำยละเอียดแยกตำมพื้นที่  ดังนี้ 

(๑) เส้นทำงคมนำคมเข้ำออกจังหวัดชำยแดนภำคใต้  (จังหวัดนรำธิวำส  จังหวัดปั ตตำนี   
จังหวัดยะลำ  และจังหวัดสงขลำ)  กำรตั้งจุดตรวจ  ด่ำนตรวจ  หรือจุดสกัดเพ่ือตรวจคัดกรอง  
กำรเดินทำง  ให้ด ำเนินกำรอย่ำงเข้มงวด  เพ่ือสกัดกั้นและยับยั้งกำรระบำดของโรคอย่ำงรวดเร็วและเด็ดขำด   
โดยบุคคลที่ประสงค์จะเดินทำงออกนอกพ้ืนที่จังหวัดตำมข้อนี้  ต้องแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน 
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หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ  ควบคู่กับเอกสำรรับรองควำมจ ำเป็นที่ออกโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง 
หรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองในพื้นที่  เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
ที่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  กระทรวงมหำดไทย  ก ำหนด   

(๒) เส้นทำงคมนำคมเข้ำออกกรุงเทพมหำนครและจังหวัดปริมณฑล  (จังหวัดนครปฐม  
จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธำนี  จังหวัดสมุทรปรำกำร  และจังหวัดสมุทรสำคร)  กำรตั้งจุดตรวจ   
ด่ำนตรวจ  หรือจุดสกัดเพ่ือควบคุมกำรเดินทำงและเคลื่อนย้ำยแรงงำนเพ่ือท ำงำนข้ำมเขตจังหวัด   
ให้ด ำเนินกำรอย่ำงเขม้งวด  โดยให้ผ่ำนเข้ำออกไดเ้ฉพำะแรงงำนที่ไดร้ับอนุญำตใหเ้ดินทำงเพ่ือกำรท ำงำน 
ข้ำมจังหวัดจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้นทำงและจังหวัดปลำยทำง  ทั้งนี้  ส ำหรับกำรเดินทำงข้ำมเขตจังหวัด 
ของประชำชนทั่วไป  ให้ด ำเนินกำรเท่ำที่จ ำเป็นเพ่ือมุ่งเน้นควำมปลอดภัยทั้งต่อประชำชนและพนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่  และต้องไม่เป็นกำรก่อควำมเดือดร้อนแก่ประชำชนเกินสมควรแก่เหตุ 

(๓) เส้นทำงคมนำคมเข้ำออกจังหวัดอื่น ๆ  นอกเหนือจำก  (๑)  และ  (๒)  กำรตั้งจุดตรวจ   
ด่ำนตรวจ  หรือจุดสกัดเพ่ือตรวจคัดกรองกำรเดินทำง  ให้ด ำเนินกำรอย่ำงเข้มงวด  ในกรณีที่พบ 
ผู้เดินทำงมำจำกจังหวัดที่ก ำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ให้ด ำเนินมำตรกำรควบคุม  
และป้องกันโรคโดยกำรคุมไว้สังเกต  แยกกัก  หรือกักกันในพื้นที่พ ำนักหรือสถำนที่ที่ทำงรำชกำรก ำหนด   
หรือตำมหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติด้ำนสำธำรณสุขที่กระทรวงสำธำรณสุขหรือ  ศบค.  ก ำหนด 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีค ำสั่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อเพ่ือก ำหนดเงื่อนไข 
หรือมำตรกำรป้องกันโรคส ำหรับบุคคลที่เดินทำงมำจำกพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขึ้นเป็นกำรเฉพำะ 
ในจังหวัดพ้ืนที่รับผิดชอบ  ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่  ศบค.  หรือนำยกรัฐมนตรีก ำหนด   
ทั้งนี้  กำรตรวจคัดกรองกำรเดินทำงและมำตรกำรที่จะก ำหนดขึ้นดังกล่ำวต้องไม่กระทบต่อกำรปฏิบัติ  
หน้ำที่รำชกำรหรือกำรด ำเนินงำนเพื่อประโยชน์สำธำรณะของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ ๘ การปราบปรามผู้กระท าผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรค  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ฝ่ำยควำมมั่นคง  โดยกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  กระทรวงกลำโหม  และหน่วยงำน  
ที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจตรำเพ่ือปรำบปรำมมิให้มีกำรลักลอบหรือรวมกลุ่มมั่วสุมกระท ำกำรที่ผิดกฎหมำย   
ไม่ว่ำจะเป็นกำรลักลอบเล่นกำรพนัน  กำรเสพยำเสพติด  กำรรวมกลุ่มในลักษณะที่น่ำจะน ำไปสู่  
กำรแข่งรถในทำง  หรือกำรฝ่ำฝืนเปิดด ำเนินกำรของสถำนบริกำรในพ้ืนที่ที่มีข้อก ำหนดห้ำมกำรเปิดไว้   

ผู้ประกอบกำร  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรลักลอบเดินทำง   
หรือขนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำว  หรืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำย   
หรือรับแรงงำนต่ำงด้ำวที่ออกจำกสถำนที่พักคนงำนตำมที่ได้มีค ำสั่งปิดสถำนที่ไว้แล้วเข้ำท ำงำน   
โดยมิได้ผ่ำนกำรตรวจสอบคัดกรองโรค  เป็นเหตุให้เกิดกำรระบำดของโรคแบบกลุ่มก้อนขึ้นใหม่ 
ในพ้ืนที่อื่น ๆ  อำจต้องถูกด ำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฎหมำยต่อไป   

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำยเตรียมพร้อมในกำรรับแจ้งเบำะแส  เหตุฉุกเฉิน  และเข้ำปฏิบัติกำร 
ช่วยเหลือประชำชนตำมหน้ำที่และอ ำนำจ  ทั้งนี้  กำรปล่อยปละละเลย  หรือกำรย่อหย่อนกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
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ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจนเป็นเหตุให้มีกำรกระท ำที่เป็นควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
และเป็นเหตุให้เกิดกำรระบำดแบบกลุ่มก้อนขึ้น  ผู้บังคับบัญชำสำมำรถพิจำรณำตำมกฎหมำย 
เพื่อด ำเนินกำรทำงวินัยได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

ข้อ ๙ มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง  ให้คงพิจำรณำด ำเนินมำตรกำรปฏิบัติงำน 
นอกสถำนที่ตั้งขั้นสูงสุดในช่วงระยะเวลำนี้เพ่ือลดกำรเดินทำงและกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงบุคคล   
โดยเฉพำะหน่วยงำนหรือสถำนประกอบกำรในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ทั้งนี้  ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ 
ในข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๔)  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

ข้อ ๑๐ การงดจัดกิจกรรมทางสังคม  ให้ประชำชนงดจัดกิจกรรมทำงสังคมที่มีกำรรวมกลุ่ม 
ในลักษณะกำรสังสรรค์   จัด เลี้ ยง  หรืองำนรื่นเริ ง  ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
เพ่ือลดกำรติดต่อสัมผัสกันระหว่ำงบุคคลอย่ำงน้อยเป็นระยะเวลำสำมสิบวัน  เว้นแต่เป็นกำรจัดพิธีกำร  
ตำมประเพณีนิยมตำมที่ได้ก ำหนดเตรียมกำรไว้แล้ว  โดยขอให้เป็นไปเพื่อควำมเหมำะสมและมีมำตรกำร 
ป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  ๒๖  มถิุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๔



ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  ๖/๒๕๖๔ 
เรื่อง  พ้ืนที่สถำนกำรณ์ทีก่ ำหนดเปน็พื้นที่ควบคมุสูงสดุและเข้มงวด   

ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

ตำมที่ได้มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่ วันที่   
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ดังกล่ำวออกไปเป็นครำวที่  ๑๒  จนถึงวันที่  ๓๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรและเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  ตำมแนวทำงกำรจัดเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับ 
กำรปฏิบัติงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   ลงวันที่   
๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำร 
สถำนกำรณ์โควิด - 19  โดยค ำแนะน ำของศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข   
และศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  กระทรวงมหำดไทย  จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบ 
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรตำมข้อก ำหนดฯ   
ส ำหรับเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัด 
แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  หรือจนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
เป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ ๒๖  มิถนุำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๗
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บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ก าหนดระดับของพ้ืนที่สถานการณ์เพ่ือการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 
แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ที่  ๖/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๒๖ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------- 
 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น ๑๐ จังหวดั  
๑. กรุงเทพมหานคร 
๒. จังหวดันครปฐม  
๓. จังหวดันนทบรุี  
๔. จังหวดันราธิวาส  
๕. จังหวดัปทมุธานี  
๖. จังหวดัปตัตาน ี
๗. จังหวดัยะลา 
๘. จังหวดัสงขลา 
๙. จังหวดัสมุทรปราการ  
๑๐. จังหวดัสมุทรสาคร 

 
--------------------------- 










