




ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๑8)   

 
 

ตำมที่ ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร   ตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ดังกล่ำวออกไปเป็นครำวที่  ๙  จนถึงวันที่  ๒๘  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

โดยที่ได้มีกำรบังคับใช้บรรดำมำตรกำรต่ำง ๆ  เพ่ือเข้ำระงับยับยั้งและป้องกันกำรระบำด 
แบบกลุ่มก้อนของโรคโควิด - 19  ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นและได้ยกระดับเป็นมำตรกำรที่เข้มงวดอย่ำงยิ่ง 
ในบำงพ้ืนที่  ฝ่ำยสำธำรณสุขได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและประเมินสถำนกำรณ์ปัจจุบันว่ำกำรด ำเนินกำร 
ตำมมำตรกำรดังกล่ำวสำมำรถจ ำกัดและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคให้อยู่ในขอบเขตได้เป็นที่นำ่พอใจ 
ในระดับหนึ่ง  ทั้งนี้  เป็นผลสืบเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเข้มแข็งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   หน่วยงำน 
ภำครัฐ  ภำคเอกชน  อำสำสมัคร  ตลอดจนควำมร่วมมือร่วมใจของประชำชนทุกภำคส่วนตลอดช่วง 
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำ  ดังนั้น  เพ่ือให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมสำมำรถขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง 
ควบคู่ไปกับกำรด ำเนินมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขโดยมุ่งถึงควำมปลอดภัยของประชำชนเป็นส ำคัญ   
จึงสมควรผ่อนคลำยกำรก ำหนดเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์และกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรตำมล ำดับขั้นตอน
และตำมสภำพของพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่สอดคล้องกับมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร   เพ่ือให้สถำนที่  
กิจกำร  หรือกิจกรรมที่มีควำมเหมำะสมและควำมพร้อมสำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ภำยใต้เงื่อนไข   
เงื่อนเวลำ  กำรจัดระบบและระเบียบต่ำง  ๆ  และมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การก าหนดพ้ืนที่สถานการณ์  โดยก ำหนดเป็นระดับของพ้ืนที่สถำนกำรณ์เพ่ือกำร
บังคับใช้มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร  ดังนี้ 

(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ให้พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสำครเป็นพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนด
เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ที่จ ำเป็นต้องบังคับใช้มำตรกำรเข้มงวดอย่ำงยิ่ง  ตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในข้อ  ๒  ของข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑๗)  ลงวันที่  ๖  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพื่อให้กำรสกัดและยับยัง้
กำรแพร่ระบำดของโรคเป็นไปโดยรวดเร็วและเด็ดขำด 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๔



(๒) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  ให้พ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร  จังหวัดนนทบุรี   จังหวัดปทุมธำนี    
และจังหวัดสมุทรปรำกำร  เป็นพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  ที่ต้องบังคับใช้ 
มำตรกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดตำมข้อก ำหนด   
(ฉบับที่  ๑๖)  ลงวันที่  ๓  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เว้นแต่เป็นกรณีที่ก ำหนดไว้เฉพำะตำมข้อก ำหนดนี้   

(๓) พ้ืนที่ควบคุม  พ้ืนที่ เฝ้ำระวังสูง  และพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง   ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข  ร่วมกับศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  กระทรวงมหำดไทย   
พิจำรณำประเมินสถำนกำรณ์และจัดกลุ่มจังหวัดตำมพ้ืนที่สถำนกำรณ์   โดยจ ำแนกออกเป็นระดับ 
ตำมแนวทำงและเงื่อนไขกำรจัดเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่   ศบค.  ก ำหนด  และเสนอต่อนำยกรัฐมนตรี 
เพื่อประกำศต่อไป   

ข้อ ๒ การใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา   ให้โรงเรียน 
และสถำบันกำรศึกษำทุกประเภท  ยกเว้นที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  สำมำรถ 
ใช้อำคำรหรือสถำนที่เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรสอบ  กำรฝึกอบรม  หรือกำรท ำกิจกรรมใด ๆ   
ได้ตำมควำมเหมำะสมและควำมพร้อม  โดยรูปแบบของกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแนวทำง 
กำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ค ำแนะน ำของทำงรำชกำร  และมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด   
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงศึกษำธิกำร   กระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์   วิจัย 
และนวัตกรรม  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข   

ข้อ ๓ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จ าเป็นส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
(๑) ให้ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด   

อำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อพิจำรณำสั่งปิดสถำนที่ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  
และเข้มงวดไว้เปน็กำรชั่วครำว  หรือสั่งห้ำมกำรท ำกจิกรรมที่เสี่ยงตอ่กำรแพร่ระบำดโรคตำมควำมจ ำเปน็ 
แห่งสถำนกำรณ์  อย่ำงน้อยได้แก่สถำนที่ดังต่อไปนี้   สถำนบริกำร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะ 
คล้ำยสถำนบริกำร  ผับ  บำร์  คำรำโอเกะ  สถำนประกอบกิจกำรอำบน้ ำ  สถำนประกอบกิจกำรอำบอบนวด   
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  สถำนประกอบกำรนวดแผนไทย  ตู้เกม  ร้ำนเกมและร้ำนอินเตอร์เน็ต   
สนำมมวย  สถำนที่ออกก ำลังกำยในร่ม  ยิม  ฟิตเนส  สนำมเด็กเล่น  เครื่องเล่นเด็ก  สวนสนุก   
สถำนีขนส่งสำธำรณะ 

(๒) ห้ำมกำรจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรค  ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำก 
และมีโอกำสแพร่ระบำดของโรคไดง้่ำย  เช่น  กำรประชุม  กำรสัมมนำ  กำรจัดเลี้ยง  เว้นแต่เป็นกิจกรรม
ที่มีลักษณะตำมข้อยกเว้นตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๒  ของข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑๖)  ลงวันที่  ๓  มกรำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๔



(๓) ให้สถำนที่  กิจกำร  หรือกิจกรรม  ดังต่อไปนี้สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้  ภำยใต้เงื่อนไข  
เงื่อนเวลำ  และกำรจัดระบบและระเบียบต่ำง ๆ  และมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
อย่ำงเคร่งครัด   

ก. กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม   ให้เปิดด ำเนินกำรและสำมำรถบริโภคในร้ำน 
ได้ตำมปกติ  โดยจัดระเบียบกำรเข้ำใช้บริกำร  จ ำกัดจ ำนวนผู้นั่งบริโภคในร้ำน  และกำรจัดสถำนที่   
ให้ เป็น ไปตำมแนวปฏิบั ติและมำตรกำรป้องกันโรคที่ ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ ำ ง เคร่ งครัด   
และให้เปิดด ำเนินกำรไม่เกิน  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ  โดยห้ำมกำรบริโภคสุรำและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้ำน 

ข. ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  ศูนย์แสดงสินค้ำ  ศูนย์ประชุม  หรือ
สถำนที่จัดนิทรรศกำร  ให้เปิดด ำเนินกำรได้ตำมปกติแต่ไม่เกิน  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ  ส ำหรับร้ำนสะดวกซื้อ  
ซุปเปอร์มำร์เก็ต  ร้ำนค้ำปลีก  ร้ำนค้ำส่งชุมชน  หรือสถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน 
สำมำรถเปิดด ำเนินกำรตำมก ำหนดเวลำท ำกำรปกติของสถำนที่นั้น ๆ   

ค. ตลำด  ตลำดนัด  ตลำดน้ ำ  ตลำดค้ำส่ง  ให้เปิดด ำเนินกำรได้  โดยจ ำกัดจ ำนวนบุคคล 
ที่อยู่ในพื้นที่และปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด   

ง. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  เด็กก่อนวัยเรียน  สถำนที่พักผู้สูงวัยเฉพำะกำรเข้ำพักอำศัย 
เป็นประจ ำ  หรือสถำนที่อื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรเพ่ือกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
ตำมภำรกิจได้ 

จ. โรงงำน  สถำนประกอบกำร  ให้เปิดด ำเนินกำรได้ตำมปกติ  ซึ่งเจ้ำของ  ผู้จัดกำร   
หรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในสถำนที่นั้น  ๆ  ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงำนด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรค 
ที่ก ำหนด   

ข้อ ๔ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จ าเป็นส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด   
(๑) ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด   (ฉบับที่   ๑๖)  ลงวันที่    

๓  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ในกรณีกำรห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  กำรปิดสถำนที่
เสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  กำรตรวจคัดกรองกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด  และกำรขอควำมร่วมมือผู้ประกอบกำร
ภำคเอกชนพิจำรณำปรับรูปแบบกำรปฏิบัติงำน   

(๒) ให้เงื่อนไขกำรเปิดด ำเนินกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับสถำนที่   กิจกำร  หรือกิจกรรม   
ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  ตำมข้อ  ๔  ของข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑๖)  ลงวันที่  ๓  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
ยังคงใช้บังคับต่อไป  เว้นแต่กรณีของกำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มที่ให้เปิดด ำเนินกำรได้และสำมำรถ 
บริโภคในร้ำนได้ตำมปกติ  โดยด ำเนินมำตรกำรจัดระเบียบกำรเข้ำใช้บริกำร  จ ำกัดจ ำนวนผู้นั่งบริโภค 

้หนา   ๔๕
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ในร้ำน  และกำรจัดสถำนที่ให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติและมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด   
แต่ภำยหลังเวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ  ต้องเป็นลักษณะของกำรให้บริกำรโดยน ำกลับไปบริโภคที่อื่น   

(๓) ให้สนำมกีฬำหรือสถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นกีฬำ  กำรฝึกซ้อม  กำรแข่งขัน   
หรือเพื่อกำรเรียนกำรสอนในทุกประเภทกีฬำ  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรไดต้ำมปกติ  โดยกำรจัดกำรแขง่ขนั 
กีฬำให้เป็นลักษณะของกำรถ่ำยทอดกำรแข่งขันโดยไม่มีผู้ชมอยู่ในสนำมแข่งขัน   ซึ่งผู้จัดกำรแข่งขัน 
ตอ้งด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนดด้วย 

ข้อ ๕ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จ าเป็นส าหรับพ้ืนที่ควบคุม   ให้กำรเปิด
ด ำเนินกำรของสถำนที่  กิจกำร  และกิจกรรมในเขตพ้ืนที่ควบคุม  ดังต่อไปนี้  ต้องด ำเนินกำรภำยใต้
เงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  กำรจัดระบบและระเบียบตำ่ง ๆ  และตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด   

(๑) สถำนบริกำร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร  ผับ  บำร์  คำรำโอเกะ  
สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ตำมเวลำปกติของสถำนที่นั้น ๆ  แต่ไม่เกิน  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ   

(๒) กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ตำมปกติ  แต่ไม่เกิน  
๒๓.๐๐  นำฬิกำ 

(๓) กำรจ ำหน่ำยสุรำ  ส ำหรับร้ำนอำหำรหรือสถำนที่ซึ่งจ ำหน่ำยสุรำ  สำมำรถเปิดบริกำร 
โดยให้มีกำรบริโภคในร้ำนได้ไม่เกิน  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ 

ข้อ ๖ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จ าเป็นส าหรับพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง  ให้กำรเปิดด ำเนินกำร 
ของสถำนที่  กิจกำร  และกิจกรรมในเขตพ้ืนที่เฝ้ำระวังสูง  ดังต่อไปนี้  ต้องด ำเนินกำรภำยใต้เงื่อนไข   
เงื่อนเวลำ  กำรจัดระบบและระเบียบต่ำง ๆ  และตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด   

(๑) สถำนบริกำร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร  ผับ  บำร์  คำรำโอเกะ  
สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ตำมเวลำปกติของสถำนที่นั้น ๆ  แต่ไม่เกิน  ๒๔.๐๐  นำฬิกำ   

(๒) กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ตำมปกติ  แต่ไม่เกิน  
๒๔.๐๐  นำฬิกำ 

(๓) กำรจ ำหน่ำยสุรำ  ส ำหรับร้ำนอำหำรหรือสถำนที่ซึ่งจ ำหน่ำยสุรำ  สำมำรถเปิดบริกำร 
โดยให้มีกำรบริโภคในร้ำนได้ไม่เกิน  ๒๔.๐๐  นำฬิกำ 

ข้อ ๗ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จ าเป็นส าหรับพ้ืนที่เฝ้าระวัง  ให้กำรเปิดด ำเนินกำร 
ของสถำนที่  กิจกำร  และกิจกรรมในเขตพ้ืนที่เฝ้ำระวัง  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรและให้บริกำรได้    
เมื่อมีควำมพร้อมโดยต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค  เงื่อนไขกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ   
ค ำแนะน ำของทำงรำชกำร  รวมทั้งกฎหมำย  กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อ ๘ การเข้มงวดกับสถานที่หรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อน   
เพ่ือให้มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรสำมำรถยับยั้งกำรระบำดของโรคได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ   
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เข้มงวดในกำรเข้ำตรวจสอบ  สนำมชนโค  สนำมชนไก่  สนำมกัดปลำ  สนำมฝึกซ้อม 
หรือแข่งขัน  หรือกำรจัดกิจกรรมอื่นในลักษณะท ำนองเดียวกัน   ซึ่งทำงรำชกำรยังไม่อนุญำต 
ให้ด ำเนินกำรในช่วงเวลำนี้ 

ข้อ ๙ มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร   หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดของจังหวัดต้นทำงและจังหวัดปลำยทำง   
แล้วแต่กรณี  สำมำรถพิจำรณำอนุญำตให้แรงงำนต่ำงด้ำวเดินทำงเพ่ือกำรท ำงำนข้ำมจังหวัดได้    
โดยต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด   เพ่ือให้กำรบังคับใช้ 
มำตรกำรควบคุมกำรเดินทำงและเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำวเพ่ือกำรท ำงำนข้ำมเขตจังหวัด 
ในแต่ละเขตพ้ืนที่เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

ข้อ ๑๐ มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำร 
และกำรบังคับใช้มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรในแต่ละเขตพ้ืนที่จังหวัดเป็นไปอย่ำงเหมำะสม 
และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่อำจมีควำมแตกต่ำงกันในเขตพ้ืนที่จังหวัด   ให้ผู้ว่ำรำชกำร 
กรุงเทพมหำนครโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร  หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดแล้วแต่กรณี  สำมำรถเสนอต่อ  ศปก.  ศบค.  
ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  และเสนอนำยกรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำปรับระดับของพ้ืนที่สถำนกำรณ์ย่อย  
ในระดับเขตอ ำเภอที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของตนได้   ทั้งนี้  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
กำรระบำดของโรคโควิด - 19  ในห้วงเวลำต่ำง ๆ   

ข้อ ๑๑ การด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
มีอ ำนำจเข้ำตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่   และกำรด ำเนินกำรของเจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่    
ให้เป็นไปตำมแนวทำงมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร  มำตรกำรป้องกันโรค  รวมทั้งกำรจัดระเบียบ 
และระบบต่ำง ๆ  ที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

หำกพบกำรกระท ำที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรค  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจให้
ค ำแนะน ำ  ตักเตือน  ห้ำมปรำม  และมีอ ำนำจก ำหนดช่วงระยะเวลำ  เพ่ือให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ  
เจ้ำของ  หรือผู้จัดกำรสถำนที่ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือป้องกันมิให้มีกำรแพร่ระบำดของโรค   
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รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   มีค ำสั่งปิดสถำนที่ในพ้ืนที่รับผิดชอบไว้ 
เป็นกำรชั่วครำวก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด   มีค ำสั่งปิดสถำนที่ไว้ 
เป็นกำรชั่วครำว  เมื่อผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ  เจ้ำของ  หรือผู้จัดกำรสถำนที่ได้ด ำเนินกำรให้เป็นไป 
ตำมแนวทำงมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร  มำตรกำรป้องกันโรค  รวมทั้งกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ   
ที่ทำงรำชกำรก ำหนดแล้ว  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจสั่งให้สถำนที่
ดังกล่ำวเปิดด ำเนินกำรได้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  29  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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