เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง

หน้า ๑
ราซกิจ จา น ุเ บ กษา

๑๓ พฤศจิก ายน ๒๕๖๔

ข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิบ พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๓๘)
ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิบในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วับที่ ๒๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อ มาได้ข ยายระยะเวลาการบัง คับ ใช้ป ระกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ดัง กล่า วออกไป
เป็น ระยะอย่างต่อเนื่องจบถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
โดยที่ร ัฐ บาลได้ด ำเนิน นโยบายการเปิด ประเทศเพื่อ รับ นัก ท่อ งเที่ย วตามที่น ายกรัฐ มนตรี
ได้ป ระกาศเจตนารมณ์แ ละแนวทางไว้ด ้ว ยความรอบคอบและระมัด ระวัง เพื่อ มุ่ง พื่น ฟูค วามเป็น อยู่
ของประชาชนให้ใ กล้เ คีย งกับ ภาวะปกติ การกระตุ้บ เศรษฐกิจ ควบคู่ไ ปกับ การบริห ารจัด การ
ด้านสาธารณสุข อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ ส่งผลให้ภาพรวมของสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ใบประเทศดีชื้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงยังคงเน้นยํ้าการปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าว
เพื่อเป็น การยืน ยับ ถึงความพร้อมและบูรพาการประสานความร่วมมือ ของพนัก งานเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาซน และภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคม รวมถึง การพิจ ารณาผ่อ นคลายมาตรการต่าง ๆ
อย่างค่อ ยเป็น ค่อ ยไปให้ส อดคล้อ งกับ ระดับ ความรุน แรงของสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดและศัก ยภาพ
ความพ ร้อ มด้า น การแพ ท ย์แ ละสาธารณ สุข โดยฝ่า ยสาธารณ สุข ได้ป ระเมิน แล้ว เห ็น ว่า ยัง มี
ความจำเป็น ต้อ งคงมาตรการที่เข้ม งวดในบางเขตพื้น ที่ส ถานการณ์ท ี่ม ีก ารแพร่ร ะบาดของโรครุน แรง
ต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิต ามมาตรการต่าง ๆ ภายใต้ป ระกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน เป็น ไป
ด้ว ยความมีป ระสิท ธิภ าพอย่า งต่อ เนื่อ งและเป็น ระบบ โดยมุ่ง หมายให้ก ารขับ เคลื่อ นทางเศรษฐกิจ
และสังคมดำเนินไปควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นายกรัฐ มนตรีจ ึง ออกข้อ กำหนดและข้อ ปฏิบ ัต ิแ ก่ส ่ว นราชการทั้ง หลายตามคำแบะนำของศูน ย์บ ริห าร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การปรับปรุงเขตพื้น ที่จังหวัดตามพื้น ที่ส ถานการณ์ ให้ ศบค. มีคำสั่งปรับปรุง
เขตพื้น ที่จ ัง หวัด จำแนกตามเขตพื้น ที่ส ถานการณ์ต ามบัญ ชีร ายซื่อ จัง หวัด แนบท้า ยคำสั่ง เพื่อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดชื้นในปิจจุบัน โดยให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ
ที่ก ำหนดไว้ส ำหรับ พื้น ที่ส ถานการณ์ระดับ ต่าง ๆ ข้อ ห้ามและข้อปฏิบ ัติท ี่ได้ป ระกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้
มาใช้บังคับ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้
สำหรับ พื้น ที่น ำร่อ งด้า นการท่อ งเที่ย วจะเป็น ไปตามบัญ ชีร ายซื่อ จัง หวัด แนบท้า ยคำสั่ง
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๘/ ๒๕๖๔

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๖๗๙ ง

หน้า ๒
ราชกิจ จานุเบกษา

๑๓ พฤศจิก ายน ๒๕๖๔

เรื่อง พื้น ที่น ำร่อ งด้านการท่อ งเที่ย วตามข้อ กำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๒ การห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามบุคคลใด
ใน เข ตพ ื้น ท ี่ค วบ คุม ส ูง ส ุด แล ะเข้ม งวดออก น อก เค ห ส ถาน ระห ว่า งเวลา ๒๓.๐๐ น าฬ ิก า
ถึง ๐๓.๐๐ นาฬิก า ของวันรุ่งขึ้น โดยใช้บ ังคับ ต่อ เนื่อ งไปสำหรับ พื้น ที่ค วบคุม สูงสุด และเข้ม งวด
ทุก จัง หวัด เป็น ระยะเวลาอย่า งน้อ ยสิบ ห้า วัน (จนถึงวัน ที่ ๓๐ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๖๔) และ
ให้ก ารกำหนดเงื่อ นไขการปฏิบ ัต ิห น้า ที่ช องพนัก งานเจ้า หน้า ที่แ ละกรณีข องบุค คลที่ไ ด้ร ับ ยก เว้น
ที่ได้ประกาศหรือได้อนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ยังคงใช้บังคับต่อไป
ข้อ ๓ การขยายเวลาการบังคับใข้มาตรการควบคุมและป็องกันโรค ให้บ รรดามาตรการ
ควบคุม แบบบูร ณาการ ข้อ ห้าม ข้อ ยกเว้น และข้อ ปฏิบ ัต ิส ำหรับ พื้น ที่ส ถานการณ์ร ะดับ ต่า ง ๆ
รวมทั้งมาตรการเตรียมความพร้อ มตามข้อ กำหนด (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้แก่ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่สามารถจัดได้
โดยไม่ต้องขอ(ง ญ าต การปฏิบ ัต ิงานนอกสถานที่ข องเจ้าหน้าที่ห น่ว ยงานต่าง ๆ มาตรการควบคุม
แบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
และการเตรีย มความพร้อ มของสถานบริก ารหรือ สถานที่เสี่ย งต่อ การแพร่โ รคทั่ว ราชอาณาจัก ร รวมถึง
บรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดขึ้น
ภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

แนุ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

