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ข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับท่ี ๓๘)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิบในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วับที่ ๒๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉ ุกเฉ ินดังกล่าวออกไป 
เป็นระยะอย่างต่อเนื่องจบถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ น้ัน

โดยท ี่ร ัฐบาลได ้ดำเน ินนโยบายการเป ิดประเทศเพ ื่อร ับน ักท ่องเท ี่ยวตามท ี่นายกร ัฐมนตรี 
ได ้ประกาศเจตนารมณ์และแนวทางไว้ด ้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพ ื่อม ุ่งพ ื่นฟูความเป็นอยู่ 
ของป ระชาชน ให ้ใกล ้เค ียงก ับ ภ าวะป กต ิ การกระต ุ้บ เศรษ ฐก ิจควบ ค ู่ไป ก ับ การบ ร ิห ารจ ัดการ 
ด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาพรวมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ใบประเทศดีชื้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงยังคงเน้นยํ้าการปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าว 
เพื่อเป็นการยืนยับถึงความพร้อมและบูรพาการประสานความร่วมมือของพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคประชาซน และภาคส่วนอื่น  ๆ ของสังคม รวมถึงการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่าง  ๆ
อย่างค่อยเป็นค่อยไปให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดและศักยภาพ 
ค วาม พ ร ้อ ม ด ้าน ก ารแ พ ท ย ์แ ล ะ ส าธ ารณ ส ุข  โด ยฝ ่ายส าธ ารณ ส ุข ได ้ป ระ เม ิน แ ล ้ว เห ็น ว ่าย ังม ี 
ความจำเป็นต้องคงมาตรการที่เข ้มงวดในบางเขตพื้นที่สถานการณ์ที่ม ีการแพร่ระบาดของโรครุนแรง 
ต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการต่าง  ๆ ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไป 
ด ้วยความม ีประส ิทธ ิภาพอย่างต ่อเน ื่องและเป ็นระบบ โดยมุ่งหมายให ้การข ับเคล ื่อนทางเศรษฐกิจ 
และสังคมดำเนินไปควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคำแบะนำของศูนย์บริหาร 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ ให้ ศบค. มีคำสั่งปรับปรุง 
เขตพ ื้นท ี่จ ังหว ัดจำแนกตามเขตพ ื้นท ี่สถานการณ ์ตามบ ัญ ช ีรายซ ื่อจ ังหว ัดแนบท ้ายคำส ั่ง เพ ื่อให้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดชื้นในปิจจุบัน โดยให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 
ที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง  ๆ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้ 
มาใช้บังคับ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้

ส ำห ร ับพ ื้น ท ี่น ำร ่องด ้าน การท ่องเท ี่ยวจะเป ็น ไปตามบ ัญ ช ีรายซ ื่อจ ังห ว ัดแน บท ้ายคำส ั่ง 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ี ๑๘/ ๒๕๖๔
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ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒ การห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามบุคคลใด 
ใน เข ต พ ื้น ท ี่ค ว บ ค ุม ส ูงส ุด แ ล ะ เข ้ม งว ด อ อ ก น อ ก เค ห ส ถ าน ร ะ ห ว ่าง เว ล า  ๒ ๓ .๐๐ น าฬ ิก า 
ถึง ๐๓ .๐๐ นาฬ ิกา ของวันรุ่งขึ้น โดยใช้บังคับต่อเนื่องไปสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
ท ุกจังหวัดเป ็นระยะเวลาอย่างน ้อยส ิบห ้าว ัน (จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔) และ 
ให ้การกำหนดเง ื่อนไขการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ชองพน ักงานเจ ้าหน ้าท ี่และกรณ ีของบ ุคคลท ี่ได ้ร ับยก เว้น 
ที่ได้ประกาศหรือได้อนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ยังคงใช้บังคับต่อไป

ข้อ ๓ การขยายเวลาการบังคับใข้มาตรการควบคุมและป็องกันโรค ใหบ้รรดามาตรการ 
ควบค ุมแบบบ ูรณ าการ ข้อห้าม ข ้อยกเว ้น และข้อปฏิบ ัต ิสำหรับพ ื้นท ี่สถานการณ ์ระด ับต ่าง  ๆ
รวมทั้งมาตรการเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ได้แก่ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่สามารถจัดได้ 
โดยไม่ต้องขอ(งแนุญาต การปฏิบัติงานนอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง  ๆ มาตรการควบคุม 
แบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 
และการเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร รวมถึง 
บรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดขึ้น 
ภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี


