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ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
(ฉบับที ่ ๗) 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม 
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

ด้วยเป็นกำรสมควรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 
ของโรคโควิด - 19  เพ่ิมเติมจำกที่เคยผ่อนคลำยไว้แล้วเพ่ือลดผลกระทบต่อประชำชนด้ำนเศรษฐกิจ  
สังคม  และควำมมั่นคง  ตำมที่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  
(โควิด - 19)  ได้รำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์  และกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกฝ่ำยควำมมั่นคง 
ฝ่ำยเศรษฐกิจ  ฝ่ำยผู้ประกอบกำร  และฝ่ำยผู้บริโภค  ประกอบกับฝ่ำยสำธำรณสุขได้เสนอว่ำ  จ ำนวน  
ผู้ติดเชื้อสะสม  ผู้ติดเชื้อรำยใหม่ในแต่ละวันและสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศนับแต่ต้นเดือนพฤษภำคม 
อันเป็นระยะเวลำที่ประกำศใช้ข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔)  (ฉบับที่  ๕)  และ  (ฉบับที่  ๖)  เป็นต้นมำ 
ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่ำงต่อเนื่อง  แต่เพรำะยังมีปัจจัยเสี่ยงจำกสภำพดินฟ้ำอำกำศ  
จ ำนวนของผู้เดินทำงข้ำมจังหวัดและผู้ที่เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ  ตลอดจนประชำชนบำงกลุ่ม 
ที่ยังประมำทและละเลยไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค  ในขณะที่กำรแพร่ระบำดก็ยังปรำกฏอยู่มำก
ในต่ำงประเทศ  จึงควรผ่อนคลำยตำมโอกำสเสี่ยงของบุคคล  สถำนที่  และประเภทของกิจกรรม  ภำยใต้
เงื่อนไขว่ำยังคงให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของทำงรำชกำรต่อไปโดยเคร่งครัด 
และหำกปรำกฏว่ำจ ำนวนผู้ติดเชื้อกลับเพ่ิมหรือโอกำสเสี่ยงมีมำกขึ้น  ก็อำจระงับหรือเปลี่ยนแปลง  
กำรผ่อนคลำยบำงส่วนหรือทั้งหมดได้ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  ห้ำมบุคคลใดทั่วรำชอำณำจักรออกนอกเคหสถำน
ระหว่ำงเวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ  ถึงเวลำ  ๐๔.๐๐  นำฬิกำของวันรุ่งขึ้น  และให้ข้อยกเว้นกำรห้ำมออก
นอกเคหสถำนตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ยังคงใช้บังคับต่อไป 
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ข้อ ๒ กำรผ่อนผันกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ  ให้ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจพิจำรณำผ่อนผันกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนหรือ
สถำบันกำรศึกษำเฉพำะที่ด ำเนินกำรในลักษณะของกำรให้ควำมช่วยเหลือ  กำรสงเครำะห์  อุปถัมภ์  
หรืออุปกำระเด็กก ำพร้ำที่ประสบปัญหำครอบครัว  เด็กยำกไร้  หรือเด็กด้อยโอกำส  และอำจเป็น  
กลุ่มเสี่ยงได้หำกปล่อยให้เด็กอำศัยอยู่ในสถำนที่พักอำศัยของตนหรือที่อื่น  หรือเป็นกำรใช้อำคำรสถำนที่ 
ดังกล่ำวเพ่ือกำรท ำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สำธำรณะตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุญำต  แต่ยังคงงดเว้นกำรใช้อำคำรสถำนที่เ พ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
กำรสอบ  หรือกำรฝึกอบรม 

ข้อ ๓ กำรผ่อนคลำยให้ด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงได้  เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ของประชำชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบำงอย่ำง  ภำยใต้กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรค  
ที่ทำงรำชกำรก ำหนดรวมทั้งกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ให้สถำนที่หรือกำรด ำเนินกิจกรรม  
ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเคยมีค ำสั่งปิดสถำนที่ไว้เป็นกำรชั่วครำว  
ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๕)  ลงวันที่  ๑  พฤษภำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงเพ่ิมเติมได้ทั่วรำชอำณำจักร 
ตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต 
 ก. กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มในภัตตำคำร  สวนอำหำร  ศูนย์อำหำร  โรงอำหำร  

ร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่มทั่วไป  ซึ่งไม่รวมถึงสถำนบริกำร  ผับ  บำร์  ให้เปิดด ำเนินกำรได้  แต่ ยังคง 
ห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถำนที่ดังกล่ำวนี้ 

 ข. ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด ำเนินกำรเพ่ิมเติมได้   
ในส่วนที่เป็นกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคและกำรให้บริกำร  รวมทั้งร้ำนอำหำรหรือ  
เครื่องดื่ม  (ห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน)  ร้ำนเสริมสวย  แต่งผม  ตัดผมหรือ 
ท ำเล็บ  ยกเว้นส่วนที่เป็นโรงมหรสพ  โรงภำพยนตร์  สถำนที่เล่นโบว์ลิ่ง  ตู้เกมส์  เครื่องเล่นหยอดเหรียญ   
สถำนที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือกำรละเล่นอื่น ๆ  ในท ำนองเดียวกัน  คำรำโอเกะ  สวนสนุก   
สวนน้ ำ  สวนสัตว์  สนุกเกอร์  บิลเลียด  ร้ำนเกมส์  สถำนที่ออกก ำลังกำยฟิตเนส  สถำนประกอบกำร  
เพ่ือสุขภำพ  สถำนประกอบกำรนวดแผนไทย  นวดฝ่ำเท้ำ  สถำบันกวดวิชำ  สนำมพระเครื่อง   
ศูนย์ประชุม 
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 ทั้งนี้  พ้ืนที่และกิจกรรมที่เปิดด ำเนินกำรได้ให้งดเว้นกำรจัดกำรแข่งขัน  กิจกรรมส่งเสริม
กำรขำย  หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่เปิดโอกำสให้ผู้คนมำชุมนุมกันหนำแน่น  และให้เปิดด ำเนินกำร  
ได้จนถึงเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ 

 ค. ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่ง  หรือตลำดค้ำส่งขนำดใหญ่   
 ง. สถำนที่บริกำรดูแล  สถำนที่พ ำนักอำศัย  หรือสถำนสงเครำะห์อื่นที่จัดสวัสดิกำร

ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอำยุ  หรือผู้มีภำระพ่ึงพิงให้เปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะที่มีกำรรับตัวไว้พักค้ำงคืนเป็นปกติธุระ 
 จ. กำรถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์  ภำพยนตร์และวีดีทัศน์ซึ่งเมื่อรวมคณะท ำงำนหน้ำฉำก

และทุกแผนกแล้วต้องมีจ ำนวนไม่เกินห้ำสิบคน  และต้องไม่มีผู้ชมเข้ำร่วมรำยกำร 
 ฉ. ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม  ให้เปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะกรณีจ ำกัดจ ำนวน

ผู้เข้ำร่วมประชุม  และเป็นกำรประชุมคณะกรรมกำร  ผู้ถือหุ้น  หรือกำรประชุม  กำรอบรม  กำรสัมมนำ
ซึ่งผู้เข้ำร่วมประชุมมำจำกหน่วยงำนเดียวกันเพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบทรำบแหล่งที่มำ 

(๒) กิจกรรมด้ำนกำรออกก ำลังกำย  กำรดูแลสุขภำพหรือสันทนำกำร 
 ก. คลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำม  สถำนเสริมควำมงำม  และร้ำนท ำเล็บ  ทั้งที่อยู่ในและ

นอกห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  หรือคอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะกำรเสริมควำมงำม
เรือนร่ำงและผิวพรรณ  ไม่รวมถึงกำรเสริมควำมงำมบริเวณใบหน้ำ   

 ข. สถำนที่ออกก ำลังกำยฟิตเนสที่มิ ได้ตั้ งอยู่ ในห้ำงสรรพสินค้ำ   ศูนย์กำรค้ำ   
หรือคอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะส่วนที่เป็นกำรเล่นโยคะหรือฟรีเวท  โดยงดเว้น  
กำรใช้เครื่องเล่น  เครื่องลู่วิ่ง  จักรยำนปั่น  หรือกำรเล่นแบบรวมกลุ่ม 

 ค. สถำนที่หรือสนำมออกก ำลังกำยในร่ม  เฉพำะกีฬำประเภทที่ตำมกติกำสำกลที่มิได้มี
กำรปะทะกันระหว่ำงผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมกำรแข่งขัน  หำกเล่นเป็นทีม  ให้มีผู้เล่นได้ฝั่งละไม่เกิน  
สำมคน  ได้แก่  แบดมินตัน  ตะกร้อ  เทเบิลเทนนิส  สควอช  ยิมนำสติก  ฟันดำบ  และปีนผำ 

 ง. สระว่ำยน้ ำสำธำรณะทั้งกลำงแจ้งและในร่ม 
 จ. สวนพฤกษศำสตร์  สวนดอกไม้  พิพิธภัณฑ์  ศูนย์กำรเรียนรู้  แหล่งประวัติศำสตร์  

โบรำณสถำน  ห้องสมุดสำธำรณะ  และหอศิลป์ 
ข้อ ๔ กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคและกำรจัดระเบียบ  ให้เจ้ำของหรือผู้จัดกำร

สถำนที่ตำมข้อ  ๓  (๑)  และ  (๒)  มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค  รวมทั้ง
ด ำเนินกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ตำมค ำแนะน ำ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำที่ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถ  

้หนา   ๔๑
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เข้ำตรวจสอบ  แนะน ำ  ตักเตือน  ห้ำมปรำม  หรือด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมกฎหมำย  รวมทั้งเสนอ 
ให้ผู้มีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  สั่งปิดสถำนที่นั้นเป็นกำรชั่วครำวเฉพำะรำย   

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีค ำสั่งปิดสถำนที่ไว้เป็นกำรชั่วครำว 
ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เมื่อเจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ได้ด ำเนินกำรให้เป็นไป 
ตำมมำตรกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนดและจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  แล้ว  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  แล้วแต่กรณี  มีอ ำนำจสั่งให้เปิดด ำเนินกำรในสถำนที่ดังกล่ำวได้ 

ข้อ ๕ เ พ่ือให้มำตรกำรป้องกันโรคเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  ให้ผู้ ว่ ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติโ รคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
มีค ำสั่งปิดสนำมชนโค  สนำมกัดปลำ  หรือสนำมกำรแข่งขันอื่นในลักษณะท ำนองเดียวกันเพ่ิมเติม  
เนื่องจำกพบว่ำเป็นสถำนที่ซึ่งมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  รวมทั้งด ำเนินกำรอื่นใดให้สอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  15  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๔๒
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ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
(ฉบับที ่ ๖)   

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

ด้วยเป็นกำรสมควรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในกำรป้องกันและกำรแพร่ระบำด  
ของโรคโควิด  19  ตำมล ำดับขั้นตอนกำรควบคุมโอกำสเสี่ยงของบุคคล  สถำนที่  และประเภทกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดผลกระทบต่อประชำชนด้ำนเศรษฐกิจ   สังคม  และควำมมั่นคงตำมหลักเกณฑ์ 
ขององค์กำรอนำมัยโลกและตำมผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ของฝ่ำยสำธำรณสุข  โดยรับฟังควำมคิดเห็น
จำกฝ่ำยเศรษฐกิจ  ฝ่ำยผู้ประกอบกำร  และฝ่ำยผู้บริโภค  แต่ยังคงให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค
และค ำแนะน ำของทำงรำชกำร  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ 
ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรผ่อนคลำยให้ด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงได้   เพ่ือเป็นกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรท ำกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต   ตลอดจนด้ำน 
กำรออกก ำลังกำยหรือกำรดูแลรักษำสุขภำพอันเป็นกำรช่วยป้องกันโรคได้ทำงหนึ่ง  ภำยใต้บังคับข้อก ำหนด 
ว่ำด้วยกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  และภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของทำงรำชกำร  
ให้สถำนท่ี  สถำนประกอบกำรหรือกิจกรรมซึ่งรัฐอนุญำตให้เปิดบริกำรหรือมีนโยบำยสนับสนุน 
ให้เปิดด ำเนินกำรได้อยู่ก่อนแล้วตำมข้อ  ๑๒  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  เช่น  ธนำคำร  โรงงำน  สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง  บริกำรส่งสินค้ำและอำหำรตำมสั่ง  
ยังคงเปิดด ำเนินกำรต่อไปได้เช่นเดิม  ส่วนสถำนที่  สถำนประกอบกำรหรือกิจกรรมใดซึ่งเคยมีข้อก ำหนด  
ประกำศ  หรือค ำสั่งให้ปิดหรือจ ำกัดกำรด ำเนินกำรชั่วครำวหรือเคยผ่อนผันโดยมีเงื่อนไขไว้  ในระยะแรกนี้ 
ให้ เปิดด ำเนินกำรได้ทั่วรำชอำณำจักรตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม  ทั้ งนี้   ตั้ งแต่วันที่   
๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต 
 ก. กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มในโรงแรม  ท่ำอำกำศยำน  สถำนีรถไฟ  สถำนีขนส่ง  

โรงพยำบำล  ร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ร้ำนสะดวกซื้อ  รถเข็น  หำบเร่  แผงลอย  ซึ่งไม่รวมถึง 
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สถำนบริกำร  ผับ  บำร์  ให้เปิดได้โดยอำจให้น ำกลับไปบริโภคที่อื่น  แต่หำกเปิดให้ใช้บริกำรในสถำนที่นั้น 
ก็สำมำรถท ำได้โดยต้องจัดระเบียบกำรเข้ำใช้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของ 
ทำงรำชกำร 

ส ำหรับร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่มซึ่ งจ ำหน่ำยสุรำ   ให้ เปิดได้แต่ห้ำมกำรบริ โภคสุรำ 
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน 

 ข. ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  เปิดได้เฉพำะซูเปอร์มำร์เก็ต  
ร้ำนขำยยำ  สินค้ำเบ็ดเตล็ดที่จ ำเป็นต่อกำรใช้ชีวิต  และร้ำนขำยปลีกธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม  ธนำคำร  
ที่ท ำกำรหน่วยงำนของรัฐและรัฐวิสำหกิจเท่ำนั้น  ส่วนแผนกร้ำนอำหำรให้เปิดได้เฉพำะกำรน ำกลับไป
บริโภคที่อื่น 

 ค. ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่งขนำดย่อม  ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่งชุมชน  ตลำด  ตลำดน้ ำ  และ 
ตลำดนัด  ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทำงเข้ำออก  จัดให้มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยผู้ให้   และ
ผู้ใช้บริกำร  กำรเว้นระยะห่ำงในกำรเลือกสินค้ำและกำรช ำระรำคำ 

 ง. ร้ำนเสริมสวย  แต่งผมหรือตัดผมส ำหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดได้เฉพำะกิจกรรม  
สระ  ตัด  ซอยผม  แต่งผม  และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้ำน 

(๒) กิจกรรมด้ำนกำรออกก ำลังกำยหรือกำรดูแลสุขภำพ 
 ก. โรงพยำบำล  คลินิก  สถำนทันตกรรมหรือสถำนพยำบำลทุกประเภท  ที่จัดตั้ง 

โดยชอบด้วยกฎหมำย 
 ข. สนำมกอล์ฟหรือสนำมฝึกซ้อมกอล์ฟให้เปิดได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกันหรือ 

เป็นกำรแข่งขัน  ในกรณีของสโมสร  คลับเฮำส์  หรือร้ำนอำหำรในบริเวณดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำม  (๑)  ก.  
 ค. สนำมกีฬำเฉพำะกีฬำประเภทกลำงแจ้งและตำมกติกำสำกล  ผู้เล่นต้องมีระยะห่ำง 

ทำงสังคมและไม่คลุกคลีกนัอยู่แล้ว  เช่น  เทนนิส  ขี่ม้ำ  ยิงปืน  ยิงธนู  และต้องไม่มีผู้ชมมำชมุนุมกนัหรอื
เป็นกำรแข่งขัน  ในกรณีของสโมสร  คลับเฮำส์  หรือร้ำนอำหำรในบริเวณดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำม  (๑)  ก. 

ง. สวนสำธำรณะ  ลำน - พ้ืนที่กิจกรรมสำธำรณะ  สถำนที่ออกก ำลังกำย  สนำมกีฬำ  
ลำนกีฬำ  ให้เปิดได้เฉพำะพ้ืนที่โล่งแจ้งเพ่ือกำรเดิน  วิ่ง  ขี่หรือปั่นจักรยำน  หรือกำรออกก ำลังกำย 
ด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล  โดยไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกันหรือเป็นกำรแข่งขัน  กำรละเล่น  กำรแสดง   

จ. สถำนที่ให้บริกำรดูแลรักษำสัตว์  สปำ  อำบน้ ำ  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝำกสัตว์ 
ข้อ ๒ ให้เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ตำมข้อ  ๑  (๑)  หรือ  (๒)  ทุกประเภทมีหน้ำที่

รับผิดชอบกำรดแูลรกัษำควำมสะอำดของสถำนที่  ภำชนะและอุปกรณ์ที่ใช้  และจัดให้มีมำตรกำรป้องกนั
โรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  เช่น  กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม  กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย  กำรตรวจวัด
อุณหภูมิร่ำงกำยผู้เกี่ยวข้อง  ตลอดจนจัดระบบอื่น ๆ  ให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำ 
ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือทำงรำชกำรก ำหนด  เช่น  กำรให้เข้ำใช้บริกำร  
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โดยนัดหรือแจ้งล่วงหน้ำ  กำรไม่ให้ผู้ใช้บริกำรหลำยคนรออยู่ในสถำนที่ เดียวกัน  กำรจ ำกัดจ ำนวน 
ผู้ใช้บริกำรในแต่ละครำว  และเวลำกำรเข้ำใช้บริกำร  ทั้งนี้  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำตรวจและ 
ให้ค ำแนะน ำ  หรือตักเตือนห้ำมปรำมได้ตลอดเวลำ  หำกพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือเป็นอันตรำยต่อกำรป้องกัน 
กำรแพร่ของโรค  ให้เสนอผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อสั่งปิดสถำนที่นั้นเฉพำะรำย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

ประกำศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3  เปน็ตน้ไป 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
(ฉบับที ่ ๕)   

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

เพ่ือให้กำรบังคับใช้มำตรกำรต่ำง ๆ   ยังคงด ำรงอยู่ต่อไปเพ่ือยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด  19  
ไปสู่ พ้ืนที่อื่นและป้องกันมิให้โรคกลับมำแพร่ระบำดใหม่ในพ้ืนที่ซึ่งเคยควบคุมได้   อำศัยอ ำนำจ 
ตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรี 
จึงออกข้อก ำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  ให้กำรห้ำมบุคคลใดทั่วรำชอำณำจักรออกนอกเคหสถำน
ระหว่ำงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  ถึงเวลำ  ๐๔.๐๐  นำฬิกำของวันรุ่งขึ้นตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒)  
ลงวันที่  ๒  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และข้อยกเว้นกำรห้ำมออกนอกเคหสถำนตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓)  
ลงวันที่  ๑๐  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ยังคงใช้บังคับต่อไป 

ผู้ฝ่ำฝืนย่อมมีควำมผิดตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และหำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดด้วย  เช่น  ออกนอกเคหสถำน 
ในเวลำดังกล่ำวและไม่ยอมรับกำรแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  หรือมั่วสุมชุมนุมกันท ำกิจกรรม 
อันเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคในเวลำดังกล่ำว  อำจมีควำมผิดอีกสถำนหนึ่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ  
หรือหำกอำศัยช่วงเวลำดังกล่ำวไปกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยอื่น  เช่น  ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ  กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด  กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน  หรือกระท ำกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดในเรื่องอื่น ๆ  
นอกจำกเรื่องกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  และขณะเดียวกันก็เป็นกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย 
อื่นด้วย  เช่น  เสนอข่ำวเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำอันไม่เป็นควำมจริงซึ่งเป็นควำมผิด
ตำมข้อ  ๖  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และเป็นควำมผิด 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   ก็ให้ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยเหล่ำนั้น 
ทุกฐำนควำมผิด  ทั้งนี้   ทำงรำชกำรอำจพิจำรณำขึ้นทะเบียนรำยชื่อผู้กระท ำควำมผิดดังกล่ำว  
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรขอรับควำมช่วยเหลือเยียวยำจำกรัฐในโอกำสต่อไปด้วยก็ได้ 

ข้อ ๒ กำรห้ำมหรือข้อจ ำกัดกำรด ำเนินกำรหรือกำรท ำกิจกรรมบำงอย่ำงตำมพระรำช
ก ำหนดและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง   
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  (๑) ห้ำมกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภทเพ่ือ
จัดกำรเรียนกำรสอน  กำรสอบ  กำรฝึกอบรม  หรือกำรท ำกิจกรรมใด ๆ  ที่มีผู้เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำก  
เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรสื่อสำรแบบทำงไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

  (๒) ห้ำมผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำกในลักษณะมั่วสุมประชมุกนั 
หรือมีโอกำสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ำย  เช่น  กำรประชุม  กำรสัมมนำ  กำรแจกจ่ำยอำหำรหรือสิ่งของ   
กำรจัดเลี้ยง  เว้นแต่เป็นกำรจัดโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และ  
ต้องเว้นระยะหำ่งทำงสังคมระหวำ่งผู้เขำ้ร่วมกจิกรรมอย่ำงนอ้ยหนึง่เมตร  สถำนที่ท ำกิจกรรมต้องโล่งแจง้
หรือไม่แออัด  ใช้ระยะเวลำท ำกิจกรรมไม่นำน  และมีมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด   
ในกรณีเป็นกำรประชุม  กำรสัมมนำ  ควรจัดประชุมด้วยวิธีกำรตำมพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่  ๑๙  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  (๓) ห้ำมผู้ใดใช้ท่ำอำกำศยำนเพ่ือกำรขึ้นลงของอำกำศยำนเว้นแต่เป็นไปตำม
ประกำศ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำที่ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศก ำหนด 

  (๔) ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยทำงบก  ทำงน้ ำหรือทำงอำกำศ  ปฏิบัต ิ
ตำมเงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  และหลักเกณฑ์ที่นำยกรัฐมนตรี  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  หรือ   
ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมอืง  กฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศและกฎหมำยว่ำดว้ยโรคตดิตอ่
ก ำหนดซึ่งแบ่งออกเป็นมำตรกำรส ำหรับชำวต่ำงประเทศ  และมำตรกำรส ำหรับผู้มีสัญชำติไทย   
เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค  และควบคุมจ ำนวนคนเข้ำเมืองให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ 
ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรคัดกรองและกำรจัดที่เอกเทศไว้แยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต 

  (๕) ให้ผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   สั่งหรือก ำหนด 
เป็นเงื่อนไขในกำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรให้แยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  ณ  ที่เอกเทศ 
หรือสถำนที่ซึ่งทำงรำชกำรก ำหนด  ต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือเงื่อนไขดังกล่ำวตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

  (๖) ให้ผู้ ว่ ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำศัยอ ำนำจ 
ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มีค ำสั่งปิดสถำนที่ซึ่งมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคดังนี้    
โรงมหรสพ  สถำนบริกำร  ผับ  บำร์  สถำนบันเทิง  สวนน้ ำ  สนำมเด็กเล่น  สวนสนุก  สวนสัตว์  สถำนที่เล่น   
สเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือกำรละเล่นอื่น ๆ  ในท ำนองเดียวกัน  สนุกเกอร์  บิลเลียด  สถำนที ่
เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม  ร้ำนเกมและร้ำนอินเทอร์เน็ต  สระว่ำยน้ ำสำธำรณะ  สนำมชนไก่  ห้ำงสรรพสินค้ำ  
ศูนย์กำรค้ำ  สถำนที่ออกก ำลังกำยฟิตเนส  คลินิกเวชกรรมเสรมิควำมงำม  ศูนย์แสดงสินค้ำ  ศูนย์ประชมุ  
สถำนที่จัดนิทรรศกำร  พิพิธภัณฑ์  ห้องสมุดสำธำรณะ  สถำนรับเลี้ยงเด็ก  สถำนดูแลผู้สูงอำยุ   
สนำมมวย  โรงเรียนสอนศิลปะกำรต่อสู้   (ยิม)  สถำนที่สักหรือเจำะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ของร่ำงกำย  สถำบันลีลำศหรือสอนลีลำศ  สนำมม้ำ  สถำนประกอบกิจกำรอำบน้ ำ  อบไอน้ ำ   
อบสมุนไพร  สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  สถำนประกอบกำรนวดแผนไทย  นวดฝ่ำเท้ำและ 

้หนา   ๒
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สถำนประกอบกิจกำรอำบ  อบ  นวด  ในพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นกำรชั่วครำว  จนกว่ำจะได้ประเมิน
สถำนกำรณ์และมีข้อก ำหนดให้ผ่อนคลำยต่อไป   

 (๗) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจพิจำรณำปิด  จ ำกัดหรือ 
ห้ำมกำรด ำเนินกำรสถำนที่หรือสั่งให้งดกำรท ำกิจกรรมอื่นที่มีควำมเสี่ยงนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ตำม  (๖)  
เพ่ิมเติมภำยในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ   พ.ศ.  ๒๕๕๘  แต่กำรสั่งให้เปิด 
ด ำเนินกำรสถำนที่หรือกิจกรรมใด ๆ  ที่มีค ำสั่งปิดหรือมีข้อจ ำกัดกำรใช้สถำนที่ตำม  (๑)  ถึง  (๕)  
หรือตำมที่มีค ำสั่งปิดตำม  (๖)  และ  (๗)  จะกระท ำมิได้จนกว่ำจะได้ประเมินสถำนกำรณ์และ 
มีข้อก ำหนดให้ผ่อนคลำยต่อไป 

ข้อ ๓ ค ำสั่งหรือกำรก ำหนดตำมข้อ  ๒  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ถือว่ำเป็นค ำสั่ง 
ตำมข้อก ำหนดที่ออกตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ด้วย 

ข้อ ๔ กำรปฏิบัติศำสนกิจหรือศำสนพิธีในวันส ำคัญทำงศำสนำหรือตำมประเพณีนิยม  
ณ  ศำสนสถำนใดให้เป็นไปตำมดุลยพินิจและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ปกครองดูแลศำสนสถำนนั้น   
ในกรณีมีมำตรกำรหรือค ำแนะน ำขององค์กรปกครองทำงศำสนำนั้นหรือของทำงรำชกำรเกี่ยวกับ  
กำรป้องกันโรค  ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรหรือค ำแนะน ำดังกล่ำว 

ข้อ ๕ ให้ประชำชนงดหรือชะลอกำรเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัด  เว้นแต่มีควำมจ ำเป็น 
ซึ่งต้องแสดงเหตผุลและหลักฐำนตอ่พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่  ทั้งต้องรับกำรตรวจคดักรอง  และต้องปฏิบตัติำม
มำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดอันอำจท ำให้กำรเดินทำงต้องใช้เวลำมำกกว่ำปกติ  
และไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรเดินทำง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

ประกำศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓

หน้าที่ 10



ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๔) 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และประกำศ  เรื่อง  กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วรำชอำณำจักร  (ครำวที่   ๑)  ลงวันที่   ๒๘  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่   
๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น   

โดยที่รัฐบำลได้ เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด   19  
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำเป็นล ำดับอย่ำงต่อเนื่อง   และมอบหมำยให้ฝ่ำยสำธำรณสุข  
ฝ่ำยเศรษฐกิจ  ฝ่ำยปกครอง  และฝ่ำยควำมมั่นคงร่วมกันประเมินสถำนกำรณ์เพ่ือพิจำรณำผ่อนคลำย
หรือเพ่ิมควำมเข้มงวดกำรบังคับใช้บำงมำตรกำร  โดยมุ่งจะให้กำรควบคุมและกำรแก้ไขสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินสำมำรถยุติลงได้โดยเร็วและไม่ย้อนกลับมำอีก   ขณะเดียวกัน  ประชำชนสำมำรถด ำรงชีวิต 
ได้อย่ำงปกติสุข  ภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของทำงรำชกำร  โดยจะพิจำรณำผ่อนคลำย
เป็นล ำดับขั้นตอนตำมหลักเกณฑ์ที่องค์กำรอนำมัยโลกก ำหนดและค ำนึงถึงประเภทของกิจกำร 
หรือกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงน้อย  สถำนที่ซึ่งสำมำรถจัดระบบควบคุมดูแลได้  และผู้เกี่ยวข้องซึ่งสำมำรถ
น ำมำตรกำรป้องกันโรคมำบังคับใช้ได้เป็นล ำดับแรก  โดยใช้ช่วงเวลำระยะแรกนี้เตรียมกำรเพ่ือรองรับ
กำรจัดระบบตำมมำตรกำรและค ำแนะน ำของทำงรำชกำรไปพลำงก่อน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังนี้ 

ให้บรรดำประกำศหรือค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรเดินอำกำศและกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองที่ได้ประกำศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้ใช้บังคับ  
ไม่ว่ำจะเป็นกำรห้ำม  กำรให้กระท ำกำร  หรือกำรผ่อนคลำยใด ๆ  ซึ่งถือว่ำเป็นประกำศหรือสั่ง 
ตำมข้อก ำหนดที่ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม  จนกว่ำจะได้มีข้อก ำหนด  ประกำศ  หรือ 
ค ำสั่งเป็นอย่ำงอื่น   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

ประกำศ  ณ  วนัที่  29  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๓

หน้าที่ 11



ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
(ฉบับที ่ ๓) 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

เพ่ือเป็นกำรก ำหนดข้อยกเว้นในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒)  ให้ชัดเจนขึ้น  
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  นำยกรัฐมนตรี  จึงออกข้อก ำหนดเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  ๓)  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกำรบังคับใช้ข้อ  ๑  แห่งข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๒  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ให้ยกเลิกควำมในส่วนที่เป็นข้อยกเว้นกำรห้ำมออกนอกเคหสถำนตำมเวลำดังกล่ำว  และให้ใช้ข้อยกเว้น
ดังต่อไปนี้แทน 

(๑) กำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ช่วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมข้อก ำหนด  
ประกำศ  หรือค ำสั่งต่ำง ๆ  ของทำงรำชกำร  หรือเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ  ทหำร  หรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่ำง
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่น   

(๒) กำรสำธำรณสุข  ได้แก่  ผู้ป่วย  ผู้มีควำมจ ำเป็นต้องพบแพทย์และผู้ดูแลบุคคลดังกล่ำว  
หรือแพทย ์ พยำบำล  และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงำน 

(๓) กำรขนส่งสินค้ำเพ่ือประโยชน์ของประชำชน  ได้แก่  ผู้ขนส่งอำหำร  ยำ  เวชภัณฑ์  
เครื่องมือแพทย์  สินค้ำอุปโภคบริโภค  ผลผลิตกำรเกษตร  น้ ำมันเชื้อเพลิง  ไปรษณียภัณฑ์  พัสดุภัณฑ์  
หนังสือพิมพ์  หรือสินค้ำเพื่อกำรน ำเข้ำหรือส่งออก 

(๔) กำรขนส่งหรือขนย้ำยประชำชน  ได้แก่  ผู้ขนส่งหรือขนย้ำยประชำชนไปสู่ที่เอกเทศ 
ของทำงรำชกำรหรือของตนเองเพ่ือกำรเฝ้ำระวังหรือกักกันตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   หรือ  
ผู้เดินทำงมำจำกหรือไปยังท่ำอำกำศยำนหรือสถำนที่ขนส่งตำมที่ทำงรำชกำรอนุญำตและให้เปิดท ำกำรได้ 

(๕) กำรบริกำรหรือกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  ได้แก่  ผู้บริกำรคนไร้ที่พึ่ง  ผู้บริกำร
เฉพำะน้ ำมันเชื้อเพลิงในสถำนีน้ ำมันเชื้อเพลิง  ผู้บริกำรส่งสินค้ำหรืออำหำรตำมสั่ง  ผู้บริกำรตรวจสอบ
หรือซ่อมบ ำรุงไฟฟ้ำ  ประปำ  ระบบระบำยน้ ำ  ระบบท่อส่งน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ  ผู้บริกำรจัดเก็บ
และก ำจัดขยะมูลฝอย  ผู้บริกำรซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ำยและอุปกรณ์ในกำรสื่อสำรโทรคมนำคม  
ผู้บริกำรด้ำนธนำคำร  ตลำดทุน  ประกันภัย  กำรกู้ภัย  กำรป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติ  ผู้จ ำเป็น 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๓

หน้าที่ 12



ต้องด ำเนินกำรในกรณีเกิดอุบัติเหตุ  หรือจ ำเป็นต้องติดต่อรำชกำรกับก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  เจ้ำหน้ำที ่
ฝ่ำยปกครอง  หรือพนักงำนสอบสวน 

(๖) กำรประกอบอำชีพซึ่งจ ำเป็นต้องกระท ำภำยในช่วงเวลำพิเศษ  ได้แก่  ผู้เข้ำออกเวรยำม  กะ  
หรือกำรท ำงำนตำมผลัดเวลำที่ก ำหนดไว้ตำมปกติของทำงรำชกำร  เอกชน  โรงงำน  หรือกำรดูแลรักษำ 
ควำมปลอดภัย  ผู้ประกอบอำชีพประมง  กำรกรีดยำง  กำรตรวจรักษำสัตว์   

(๗) เหตุจ ำเป็นอื่น ๆ  โดยได้รับอนุญำตเป็นกำรเฉพำะรำยจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ในกรณีตำม  (๑)  ถึง  (๖)  ให้บุคคลที่มีควำมจ ำเป็นดังกล่ำวแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอื 

บัตรแสดงตนอย่ำงอื่น  และเอกสำรรับรองควำมจ ำเป็น  เอกสำรเกี่ยวกับสินค้ำ  บริกำร  กำรเดินทำงหรือ 
หลักฐำนอื่น ๆ  ต่อเจ้ำหน้ำที่  และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนดรวมถึง 
กำรยอมรับกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย  ส ำหรับกรณีตำม  (๗)  ให้แสดงเหตุจ ำเป็นพร้อมทั้งหลักฐำน 
ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  เช่น  ผู้ใหญ่บ้ำน  ก ำนัน  นำยอ ำเภอ  ผู้อ ำนวยกำรเขต  หัวหน้ำสถำนีต ำรวจหรอื 
ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ืออนุญำต 

ข้อ ๒ ในกรณีมีควำมจ ำเป็นสมควรยกเว้นควำมในข้อ   ๑  เ พ่ิมเติมเป็นกำรทั่วไป  
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่เกี่ยวข้องโดยควำมเห็นชอบของนำยกรัฐมนตรี 
อำจมีค ำสั่งยกเว้นผู้ประกอบกิจกำรอื่นอันมีลักษณะท ำนองเดียวกันภำยในกรอบของกิจกำรตำมข้อ  ๑  (๑)  
ถึง  (๖)  เพิ่มเติม  โดยอำจก ำหนดสถำนที่  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำด้วยก็ได้ 

ข้อ ๓ ในกรณีมีกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยอื่น  เช่น  ควำมผิดต่อทรัพย์ตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ  ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก  กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด  กฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรพนัน  กฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ  และเป็นควำมผิดตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  ๒๕๔๘  ด้วย  ให้ด ำเนินคดี 
ต่อผู้กระท ำควำมผิดทุกฐำนควำมผิดนั้นโดยเร็ว 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  10  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 

ประกำศ  ณ  วนัที่  10  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๘๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๖๓

หน้าที่ 13



ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
(ฉบับที ่ ๒) 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรและได้ออกข้อก ำหนด  
(ฉบับที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

เพ่ือให้มีมำตรกำรต่ำง ๆ   เพ่ิมขึ้นตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว  
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ห้ำมบุคคลใดทั่วรำชอำณำจักรออกนอกเคหสถำนระหว่ำงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  
ถึง  ๐๔.๐๐  นำฬิกำของวนัรุง่ขึ้น  เว้นแตม่ีควำมจ ำเป็นหรอืเป็นผู้ปฏิบตัิงำนดำ้นกำรแพทย์  กำรธนำคำร  
กำรขนส่งสินค้ำอุปโภคบริโภค  ผลผลิตกำรเกษตร  ยำ  เวชภัณฑ์  เครื่องมือแพทย์  หนังสือพิมพ์  
กำรขนส่งน้ ำมันเชื้อเพลิง  กำรขนส่งพัสดุภัณฑ์  กำรขนส่งสินค้ำเพ่ือกำรน ำเข้ำหรือส่งออก  กำรขนย้ำย
ประชำชนไปสู่ที่เอกเทศเพ่ือกักกันตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ  กำรเข้ำออกเวรท ำงำนผลัดกลำงคืน
ตำมปกติ  หรือกำรเดินทำงมำจำกหรือไปยังท่ำอำกำศยำน  โดยมีเอกสำรรับรองควำมจ ำเป็นหรือเอกสำร
เกี่ยวกับสินค้ำหรือกำรเดินทำง  และมีมำตรกำรป้องกันโรคตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่   ๑)  หรือ 
เป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนด  ประกำศ  หรือค ำสั่งต่ำง ๆ   ของทำงรำชกำร  หรือมีเหตุจ ำเปน็อืน่ ๆ   
โดยได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อนี้  ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท  หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  
ทั้งนี้  ตำมมำตรำ  ๑๘  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ข้อ ๒ ในกรณีที่มีกำรประกำศหรือสั่ง  ห้ำม  เตือนหรือแนะน ำในลักษณะเดียวกับข้อ  ๑  
วรรคหนึ่ง  ส ำหรับจังหวัด  พ้ืนที่หรือสถำนที่ใดโดยก ำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลำที่เข้มงวดหรือเคร่งครัด
กว่ำข้อก ำหนดนี้  ให้ปฏิบัติตำมประกำศหรือค ำสั่งนั้นต่อไปด้วย 

ข้อ ๓ ในกรณีที่ ไม่อำจเคลื่อนย้ำยบุคคลใดซึ่งอยู่ ระหว่ำงกำรเดินทำงเพ่ือออกไป 
นอกรำชอำณำจักรได้  ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร
จัดที่เอกเทศเพ่ือควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่ำวเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคตำมเงื่อนไขและ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 

ประกำศ  ณ  วนัที่  2  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๓

หน้าที่ 14



ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๑) 

ตำมที่ ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร   ตั้งแต่วันที่  
๒๖  มีนำคม  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

เพ่ือให้สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วและป้องกันมิให้เกิดเหตุกำรณ์  
ร้ำยแรงมำกขึ้น  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำยภำยใต้หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและเงื่อนเวลำ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การห้ามเข้าพ้ืนที่เสี่ยง  ห้ำมประชำชนเข้ำไปในพ้ืนที่หรือสถำนที่ซึ่งมีควำมเสี่ยง 
ต่อกำรติดต่อเชือ้โรคโควดิ  19  ตำมที่ก ำหนดในมตคิณะรัฐมนตรีวันที่  ๑๗  มีนำคม  ๒๕๖๓  หรือตำมที่  
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อได้ประกำศหรือ  
สั่งตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ไว้ก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้ใช้บังคับและที่ทำงรำชกำร 
จะประกำศ  ให้ทรำบต่อไป  ในกรณีที่ได้รับกำรผ่อนผัน  ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ 
ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑ 

ให้ถือว่ำประกำศหรือค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือ 
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อตำมวรรคหนึ่ง  เป็นค ำสั่งตำมข้อก ำหนดนี้ 

ข้อ ๒ การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  และ 
ผู้ ว่ ำรำชกำรจั งหวัดทุกจั งหวัดออกค ำสั่ ง โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๓๕  (๑)  
แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  พิจำรณำสั่งปิดสถำนที่ซึ่งมีคนจ ำนวนมำกไปท ำกิจกรรม
ร่วมกันและเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อโรคโควิด  19  เป็นกำรชั่วครำว  แต่อย่ำงน้อยให้สั่งปิดสถำนที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สนำมมวย  สนำมกีฬำ  สนำมแข่งขัน  สนำมเด็กเล่น  สนำมม้ำ  ในทุกจังหวัด 
ทั่วรำชอำณำจักร  จนกว่ำจะมีประกำศเป็นอย่ำงอื่น 

(๒) ผับ  สถำนบริกำร  สถำนที่แสดงมหรสพ  สถำนที่มีกำรแสดงหรือกำรละเล่นสำธำรณะ 
สถำนประกอบกำร  อำบ  อบ  นวด  และนวดแผนโบรำณ  สปำ  สถำนที่ออกก ำลังกำย  (ฟิตเนส) 
สถำนบันเทิง  ตำมพระรำชบัญญัติสถำนบริกำร  พ.ศ.  ๒๕๐๙  พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  ได้แก่  จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธำนี  นครปฐม  สมุทรปรำกำร  และ
สมุทรสำคร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่ำจะมีประกำศเป็นอย่ำงอื่น 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๓

หน้าที่ 15



(๓) สถำนที่อื่นนอกจำกนี้  เช่น  แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ  พิพิธภัณฑสถำน  ห้องสมุดสำธำรณะ  
ศำสนสถำน  สถำนีขนส่งหรือโดยสำร  ตลำด  ห้ำงสรรพสินค้ำ  ให้พิจำรณำโดยสั่งปิดเฉพำะส่วนหรือ
ทั้งหมดและอำจก ำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลำตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้ค ำนึงถึงโอกำสเสี่ยงต่อ 
กำรติดต่อโรค  ควำมจ ำเป็นของประชำชนในกำรจัดหำสิ่งอุปโภคบริโภคและกำรเดินทำง  โดยเฉพำะ  
ในระยะแรกซึ่งต้องมีกำรเตรียมตัวหรือปรับตัว  ในกรณียังไม่ได้มีค ำสั่งให้ปิดสถำนที่ใด  ให้เจ้ำของหรือ
ผู้ดูแลสถำนที่นั้นจัดให้มีมำตรกำรคัดกรองและปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด
ในข้อ  ๑๑  หรือจัดระบบให้สอดคล้องกับมำตรกำรดังกล่ำวให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ 

ข้อ ๓ การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร  ในกำรใช้ยำนพำหนะไม่ว่ำจะเป็นอำกำศยำน   
เรือ  รถยนต์  หรือพำหนะอื่นใด  หรือในกำรใช้เส้นทำงคมนำคมไม่ว่ำทำงอำกำศ  ทำงน้ ำ  หรือทำงบก 
เพ่ือเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทำงเข้ำออก  ด่ำน  จุดผ่ำนแดน   
หรือจุดผ่อนปรนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อและกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  ส ำหรับผู้โดยสำรหรือ  
ผู้ที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  เว้นแต่ 

(๑) เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้นตำมที่นำยกรัฐมนตรี  หรือหัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินก ำหนด  หรืออนุญำตตำมควำมจ ำเป็นโดยอำจก ำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลำก็ได้ 

(๒) เป็นผู้ขนส่งสินค้ำตำมควำมจ ำเป็น  แต่เมื่อเสร็จภำรกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว 
(๓) เป็นผู้ควบคุมยำนพำหนะหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำยำนพำหนะ  ซึ่งจ ำเป็นต้องเดินทำง   

เข้ำมำตำมภำรกิจและมีก ำหนดเวลำเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรชัดเจน 
(๔) เป็นบุคคลในคณะทูต  คณะกงสุล  องค์กำรระหว่ำงประเทศ  หรือผู้แทนรัฐบำลที่ มำ

ปฏิบัติงำนในประเทศไทย  หรือเป็นบุคคลหรือหน่วยงำนระหว่ำงประเทศอื่นตำมที่กระทรวง 
กำรต่ำงประเทศอนุญำตตำมควำมจ ำเป็น  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่ำวโดยติดต่อ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศเพ่ือออกหนังสือรับรองว่ำเป็นบุคคลที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้  
โดยแสดงเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติตำมวรรคสอง 

(๕) เป็นผู้ไม่มีสัญชำติไทยแต่มีใบอนุญำตท ำงำนหรือได้รับอนุญำตจำกทำงรำชกำรให้ท ำงำน 
ในรำชอำณำจักร  และปฏิบัติตำมวรรคสอง 

(๖) เป็นผู้มีสัญชำติไทย  ในกรณีเช่นนี้  ให้ติดต่อสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศ 
ที่พ ำนักเพ่ือออกหนังสือรับรอง  หรือมีใบรับรองแพทย์  และปฏิบัติตำมวรรคสอง  โดยให้สถำนทูตไทย
และสถำนกงสุลไทยในต่ำงประเทศให้ข้อมูลและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีสัญชำติไทยในกำรเดินทำง  
กลับเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

บุคคลซึ่งได้รับกำรยกเว้นหรือผ่อนผันตำม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ำ 
มีสุขภำพเหมำะสมต่อกำรเดินทำงทำงอำกำศ  (Fit  to  Fly  Health  Certificate)  ซึ่งได้รับกำรตรวจ
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รับรองหรือออกให้มีระยะเวลำไม่เกิน  ๗๒  ชั่วโมงก่อนกำรเดินทำง  และเมื่อเข้ำมำในรำชอำณำจักรแล้ว
ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑  โดยอนุโลม 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองมีอ ำนำจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชำติไทยที่ตรวจพบหรือต้องสงสัยว่ำ
ติดเชื้อโควิด  19  หรือไม่ยินยอมให้ตรวจ  เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วย   
คนเข้ำเมืองได้ 

ข้อ ๔ การห้ามกักตุนสินค้า  ห้ำมผู้ใดกักตุนสินค้ำซึ่งเป็นยำ  เวชภัณฑ์  อำหำร  น้ ำดื่ม  
หรือสินค้ำอื่นที่ จ ำ เป็นต่อกำรอุปโภคบริ โภคในชีวิตประจ ำวัน   ไม่ว่ ำจะเป็นสินค้ำควบคุม 
ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  หรือไม่ก็ตำม  ส ำหรับกรณีที่เป็นสินค้ำ 
ควบคุม  กำรผลิตสินค้ำให้มีคุณภำพ  ปริมำณกำรผลิต  กำรควบคุมรำคำจ ำหน่ำยและกำรส่งออกไป 
นอกรำชอำณำจักรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  เพ่ือให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง
และไม่เกิดภำวะขำดแคลนหรือเดือดร้อนเกินสมควร  โดยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจและควบคุมดูแล
ผูป้ระกอบกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัดตำมพระรำชบัญญัตสิ ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๕ การห้ามชุมนุม   ห้ำมมิให้มีกำรชุมนุม  กำรท ำกิจกรรม  หรือกำรมั่วสุมกัน   
ณ  ที่ใด ๆ  ในสถำนที่แออัดหรือกระท ำกำรดังกล่ำวอันเป็นกำรยุยงให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อย  ทั้งนี้   
ภำยในเขตพ้ืนที่ที่หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง  
ประกำศก ำหนด 

ข้อ ๖ การเสนอข่าว  ห้ำมกำรเสนอข่ำวหรือท ำให้แพร่หลำยทำงสื่อต่ำง ๆ  ซึ่งมีข้อควำม
หรือข่ำวสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  (โควิด  19)  อันไม่เป็นควำมจริงและอำจท ำให้
ประชำชนเกิดควำมหวำดกลัว  หรือเจตนำบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวอันท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด   
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อกำรดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน   
ในกรณีเช่นนี้  ให้เจ้ำหน้ำที่เตือนให้ระงับหรือสั่งให้แก้ไขข่ำว  หรือหำกเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรง   
ให้ด ำเนินคดีตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือ  
พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด  19)   
เป็นศูนย์กลำงจัดให้มีกำรแถลงหรือชี้แจงข่ำว  ณ  ท ำเนียบรัฐบำล  เพ่ือสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจ 
แก่ประชำชนเป็นประจ ำและต่อเนื่อง  ในกรณีจ ำเป็นจะขอควำมร่วมมือจำกโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจ
ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๗ มาตรการเตรียมรับสถานการณ์ 
(๑) ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ก ำกับกำรบริหำร

รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุก เฉินทุกมิติ ในเขตท้องที่ที่ ตนรับผิดชอบ  หำกมีปัญหำให้รำยงำ น
กระทรวงมหำดไทย 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๓

หน้าที่ 17



(๒) ให้หน่วยงำนของรัฐทุกแห่งก ำหนดและประชำสัมพันธ์เผยแพร่มำตรกำรเพื่อช่วยเหลือหรอื
บรรเทำผลกระทบอันเกิดจำกกำรบังคับใช้มำตรกำรของรัฐต่อประชำชนตำมหน้ำที่และอ ำนำจ  
โดยพิจำรณำใช้งบประมำณของตนเองเป็นอันดับแรก  ในกรณีไม่อำจด ำเนินกำรได้ให้เสนอหรือขอรั บ 
กำรสนับสนุนจำกรัฐบำล 

(๓) ให้โรงพยำบำล  สถำนพยำบำลหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรป้องกันและดูแล
รักษำผู้ป่วยทั้งภำครัฐและเอกชน  จัดหำยำ  เวชภัณฑ์  เครื่องมือในกำรตรวจโรค  เครื่องช่วยใน  
กำรหำยใจและอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่จ ำเป็นให้เพียงพอตำมมำตรฐำนที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดหรือแนะน ำ   
ทั้งนี้  ให้รวมถึงกำรเตรียมบุคลำกรทำงกำรแพทย์จำกแหล่งตำ่ง ๆ  และกำรเตรยีมสถำนที่กกักัน  สถำนที่ 
คุมไว้สังเกตหรือเตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วยที่อำจเพ่ิมจ ำนวนขึ้นโดยขอควำมร่วมมือดัดแปลงสถำนที่ต่ำง  ๆ   
เช่น  โรงแรม  โรงเรียน  มหำวิทยำลัย  หอประชุม  สถำนที่ปฏิบัติธรรม  ศำลำวัด  อำคำรของเอกชน  
ที่ยังไม่ได้ใช้งำนหรือสถำนที่รำชกำร  สถำนที่เอกชนอื่น ๆ  เป็นโรงพยำบำลชั่วครำว   

(๔) ในกำรกักกันตัวเองไว้สังเกตอำกำรตำมค ำสั่งหรือค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่หรือเป็น   
ผู้เดินทำงข้ำมเขตมำจำกพ้ืนที่จังหวัดอื่น  ให้เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อที่ผู้ว่ำรำชกำร 
จังหวัดจัดตั้งขึ้น  หรืออำสำสมัครที่ปฏิบัติงำนให้แก่ทำงรำชกำรสำมำรถเข้ำตรวจสอบกำรเฝ้ำระวังหรือ  
ควำมเข้มงวดจริ งจั ง ในกำรกักกันตนเองและให้ค ำแนะน ำวิธีปฏิบัติที่ ถูกต้องได้   ในกรณีนี้  
อำจขอควำมร่วมมือจำกประชำชนในท้องถิ่นให้ช่วยตรวจสอบด้วยก็ได้ 

ในกรณีตำม  (๓)  ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบทำงรำชกำร  โดยให้กระทรวงสำธำรณสุข  
กรมบัญชีกลำง  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำยกเว้นหรือผ่อนผันตำมอ ำนำจที่มีอยู่ 

ข้อ ๘ มาตรการพึงปฏิบัติส าหรับบุคคลบางประเภท   ให้กลุ่มคนที่มีควำมเสี่ยงสูงต่อ 
กำรติดเชื้อโรคโควิด  19  ได้ง่ำย  ดังต่อไปนี้  อยู่ในเคหสถำนหรือบริเวณสถำนที่พ ำนักของตน  เพ่ือป้องกัน 
ตนเองจำกกำรติดเชื้อจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก 

(๑) ผู้สูงอำยุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป 
(๒) กลุ่มคนที่มีโรคประจ ำตัว  ได้แก่  โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่ำง  ๆ  เช่น  โรคเบำหวำน   

โรคควำมดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง  โรคในระบบทำงเดินหำยใจ  โรคภูมิแพ้ 
ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ ำตำมธรรมชำติของโรคและด้วยยำที่ใช้รักษำ 

(๓) กลุ่มเด็กเล็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำห้ำปีลงมำ 
ทั้งนี้  เว้นแต่บุคคลดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรพบแพทย์  กำรรักษำพยำบำล  กำรปฏิบัติ

หน้ำที่แพทย์  พยำบำลหรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์  กำรปฏิบัติงำนหรือกำรท ำธุรกรรมเกี่ยวกับ 
ตลำดหลักทรัพย์และสถำบันกำรเงิน  ตู้เอทีเอ็ม  กำรสื่อสำรมวลชน  โทรคมนำคมและไปรษณีย์   
กำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรและขนส่งสินค้ำเพ่ือกำรบริโภค  อุปโภค  กำรจัดหำและซื้อขำยอำหำร   
กำรติดต่อด้ำนคดีกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ  พนักงำนอัยกำรหรือศำลตำมควำมจ ำเป็นหรือกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนด  ประกำศ  หรือค ำสั่งต่ำง  ๆ  ของทำงรำชกำร  หรือมีเหตุจ ำเป็นอื่น ๆ   
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โดยได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมำย  เว้นแต่จะมีประกำศผ่อนผัน  
หรือก ำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลำเป็นประกำรอื่น  ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ 
ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑ 

ข้อ ๙ มาตรการเก่ียวกับการออกนอกราชอาณาจักร   ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  
กระทรวงมหำดไทย  และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติเข้มงวดในกำรตรวจลงตรำหรือออกวีซ่ำหรืออนุญำต
ให้ชำวต่ำงประเทศซึ่งมิได้มีกิจกำรงำนปกติหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรยังคงอยู่ในรำชอำณำจักร   

บุคคลผู้ ไม่มีสัญชำติไทยหรือไม่มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรซึ่งประสงค์จะเดินทำงออก 
นอกรำชอำณำจักรจะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงโดยต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค 
ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย  ในกรุงเทพมหำนคร  ให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
จัดเวรยำมหรือตั้งจุดตรวจตำมถนน  เส้นทำงคมนำคม  สถำนีขนส่งหรือโดยสำร  เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ  
กำรก่ออำชญำกรรม  และกำรรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ เชื้อโรค  หรือ 
กำรกระท ำอันเป็นกำรฉวยโอกำสซ้ ำเติมควำมเดือดร้อนของประชำชน  หรือกำรกลั่นแกล้งเพ่ือแพร่เชื้อโรค  
และหำกพบเห็นกำรกระท ำดังกล่ำวให้ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยทันที 

ในจังหวัดอื่นนอกกรุงเทพมหำนคร  ให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ในส่วนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง  หรือส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม  แต่อย่ำงน้อย
ให้มีมำตรกำรตั้งด่ำนตรวจหรือจุดสกัดดูแลกำรเดินทำงข้ำมพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือจัดระเบียบกำรเดินทำง  
กำรจรำจร  กำรเฝ้ำระวังหรือสังเกตอำกำรผู้เดินทำง  และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อกำรติดต่อโรค   

เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมข้อนี้  ผู้รับผิดชอบตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง  อำจขอ  
ควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำร  เจ้ำหน้ำที่  กอ.รมน.  หรืออำสำสมัครเพ่ือปฏิบัติกำรร่วมกันก็ได้  
และหำกพบเห็นกำรกระท ำดังกล่ำวให้ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยทันที 

ข้อ ๑๑ มาตรการป้องกันโรค  ให้มีมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดเพ่ือใช้
ปฏิบัติเป็นกำรทั่วไป  หรือใช้ในกรณีผ่อนผันหรือยกเว้นกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดนี้  ดังนี้ 

(๑) ให้ท ำควำมสะอำดโดยกำรเช็ดท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวสัมผัสของสถำนที่ที่ เกี่ยวข้อง 
ก่อนกำรจัดกิจกรรม  และให้ก ำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

(๒) ให้เจ้ำหน้ำที่  ผู้ประกอบกำร  ผู้ร่วมงำน  ผู้ร่วมกิจกรรม  ลูกจ้ำง  ผู้ใช้บริกำรสวมหนำ้กำก
อนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ 

(๓) ให้บุคคลตำม  (๒)  ล้ำงมือด้วยสบู่  แอลกอฮอล์  เจล  หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 
(๔) ให้บุคคลตำม  (๒)  เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อยหนึ่งเมตรเพ่ือป้องกันกำรติดต่อ

สัมผัส  หรือแพร่เชื้อโรคทำงฝอยละอองน้ ำลำย 
(๕) ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด  หรือลดเวลำในกำรท ำกิจกรรมให้สั้นลงเท่ำที่

จ ำเป็น  โดยถือหลักกำรหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน 
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เจ้ำหน้ำที่อำจเพ่ิมมำตรกำรใช้แอปพลิเคชันติดตำมตัวทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่  และน ำมำตรกำร
คุมไว้สังเกตหรือมำตรกำรกักกันตัวอย่ำงน้อย  ๑๔  วัน  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อมำใช้แก่บุคคล 
บำงประเภทหรือบำงคนได้ตำมควำมจ ำเป็น 

ข้อ ๑๒ นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ท าการ   รัฐบำลมีนโยบำยให้โรงพยำบำล 
สถำนพยำบำล  คลินิกแพทย์รักษำโรค  ร้ำนขำยยำ  ร้ำนอำหำรในส่วนซึ่งมิใช่สถำนบันเทิงหรือ 
สถำนบริกำรและแผงจ ำหน่ำยอำหำรซึ่งผู้บริโภคซื้อไปบริโภคนอกสถำนที่  โรงแรมในส่วนซึ่งเป็นท่ีพักอำศัย 
และร้ำนอำหำร  ร้ำนสะดวกซื้อขนำดเล็ก  ร้ำนค้ำทั่วไป  ห้ำงสรรพสินค้ำในส่วนซึ่งเป็นแผนกซุปเปอร์ 
มำร์เก็ต  แผนกขำยยำ  แผนกอำหำร  แผนกสินค้ำเบ็ดเตล็ดอันจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต  โรงงำน  
ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกรรมกำรเงิน  ธนำคำร  ตู้เอทีเอ็ม  ตลำดและตลำดนัดในส่วนซึ่งจ ำหน่ำยอำหำรสด 
อำหำรแห้ง  อำหำรปรุงส ำเร็จ  อำหำรสัตว์  เวชภัณฑ์และสินค้ำเบ็ดเตล็ดอันจ ำเป็น  สถำนที่จ ำหน่ำย 
แก๊สหุงต้ม  เชื้อเพลิง  ปั๊มน้ ำมัน  ปั๊มแก๊ส  กำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรและขนส่งสินค้ำ  รวมทั้งบริกำร 
ส่ งสินค้ ำและอำหำรตำมสั่ ง   (delivery  online)   ยั งคงประกอบกิจกำรต่อ ไปได้ตำมปกติ 
เพ่ือควำมสะดวกและควำมเป็นอยู่ตำมปกติของประชำชน  มิให้ขำดแคลนหรือเดือดร้อนยำกล ำบำกเกินควร  
โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑ 

สถำนที่รำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หน่วยงำนอื่น ๆ  ของรัฐ  ยังคงเปิดด ำเนินกำรในวันและเวลำ
รำชกำรตำมปกติ  เว้นแต่ที่มีประกำศให้ปิดหรืองดด ำเนินกำรไปก่อนแล้ว  เช่น  สถำบันกำรศึกษำ  ทั้งนี้ 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนและมิให้ประชำชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมำย 
ที่มีก ำหนดเวลำให้ปฏิบัติ  แต่ควรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงำน  เช่น  กำรจัดเหลื่อมเวลำท ำงำน
และพักเที่ยง  กำรท ำงำนนอกสถำนที่ปกติ  และให้เพ่ิมบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  เช่น 
กำรจัดประชุมสื่อสำรทำงไกล  กำรให้บริกำรด้วยกำรสื่อสำรแบบดิจิทัล  กำรงดเว้นกำรก ำหนด  
ให้ประชำชนต้องมำแสดงตน  หรือยกเว้น  ขยำยเวลำ  งดหรือลดหย่อนค่ำธรรมเนียมภำยใต้กรอบของ  
กฎหมำย 

ให้ภำคธุรกิจ  ร้ำนค้ำที่เปิดบริกำรและสถำนที่รำชกำรที่เปิดท ำกำร  วำงมำตรกำรคัดกรอง
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้มำติดต่อหรือใช้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  
ในข้อ  ๑๑ 

ข้อ ๑๓ ค าแนะน าเก่ียวกับการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด   ในช่วงเวลำนี้ประชำชน 
พึงงดหรือชะลอกำรเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัดในระยะนี้โดยไม่จ ำเป็นและควรพักหรือท ำงำนอยู่  
ณ  ที่พ ำนักของตน  กรณีจ ำเป็นต้องเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่  ต้องรับกำรตรวจคัดกรองและปฏิบัติ  
ตำมมำตรกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมตัวมำรับกำรตรวจอำกำรหรือกักกันตัว 

ข้อ ๑๔ ค าแนะน าในการจัดกิจกรรมอื่น  ๆ  กำรจัดกิจกรรมหรือพิธีกำรทำงสังคม 
ตำมประเพณีนิยม  เช่น  พิธีมงคลสมรส  พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ  พิธีบ ำเพ็ญกุศล  พิธีศพ  พิธีสงกรำนต์
หรือกิจกรรมภำยในครอบครัว  ตลอดจนกิจกรรมหรืองำนพิธีที่ทำงรำชกำรจัดขึ้นหรือเป็นไป 
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ตำมหมำยก ำหนดกำรของทำงรำชกำร  ยังคงจัดได้ตำมควำมเหมำะสม  แต่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ  ๑๑ 

ข้อ ๑๕ โทษ  ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อ  ๑  ข้อ  ๒  ข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  หรือ  
ข้อ  ๖  แห่งข้อก ำหนดนี้  ต้องรับโทษตำมมำตรำ  ๑๘  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ  ๒๕๔๘  และอำจมีควำมผิดตำมมำตรำ  ๕๒  แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือมำตรำ  ๔๑  แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
แล้วแต่กรณีด้วย 

ข้อ ๑๖ การใช้บังคับ  ข้อก ำหนดนี้ให้ใช้บังคับทั่วรำชอำณำจักรรวมทั้งพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่ำง 
กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิทีม่ีควำมรำ้ยแรงตัง้แต่บดันี้เป็นต้นไป  เว้นแต่จะมีข้อก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น  

ในกรณีมีควำมจ ำเป็น  นำยกรัฐมนตรีอำจออกข้อก ำหนดเปลี่ยนแปลง  เพ่ิมหรือลดมำตรกำร
หรือเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลำได้โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำและเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

ประกำศ  ณ  วนัที่  25  มนีำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุโรคตดิตอ่ตามพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558 

(ฉบับที ่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เพ่ิมเติม  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม
โรคติดต่อหรือโรคระบาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนกังานควบคมุ
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้   เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
(๑) ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไป 

ช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดกรมควบคุมโรคซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา   การเฝ้าระวัง  
การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ   

(๒) ข้าราชการสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
(๒.๑) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๒.๒) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๒.๓) ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 
(๒.๔) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
(๒.๕) ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  1 - 12 

(3) ข้าราชการสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
(3.๑) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(3.๒) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(3.3) ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
(3.4) ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

(4) ข้าราชการสังกัดกรมอนามัย  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
(4.๑) อธิบดีกรมอนามัย 
(4.๒) รองอธิบดีกรมอนามัย 
(4.๓) ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓
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(4.4) ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
(4.5) ผู้อ านวยการส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
(4.6) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
(4.7) ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(4.8) ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่  1 - 12 

ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลต ารวจ  และข้าราชการต ารวจสังกัดโรงพยาบาลต ารวจ
ซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ 

(๒) ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร  ผู้มียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครหรือข้าราชการที่ ได้รับมอบหมายให้ไป 

ช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง  
การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ  ซึ่งด ารงต าแหน่งนายแพทย์   นายสัตวแพทย์  เภสัชกร  
นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  นักวิชาการพยาบาล  
นักวิชาการสุขาภิบาลหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ 
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ  7  (1.10)  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้ง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2563  
ลงวันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(1.10)  ผู้อ านวยการกองสุขาภิบาลอาหาร  สังกัดส านักอนามัย” 

ประกาศ  ณ  วนัที่  20  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓
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ต ำรวจในฐำนะเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ ตำมประกำศ สธ.(ฉบับท่ี 5) 
 มีอ ำนำจหน้ำที่ ตำมกฎหมำย อย่ำงไร 

(รวบรวบโดย  พ.ต.อ.ดร.ฤทธิชัย  ช่างค า  ผกก.( สอบสวน ) บก.น.7 /สมาคมพนักงานสอบสวน) 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558
(ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 
     เดิมก่อนมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 5) นี้ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในเรื่อง การบังคับใช้
กฎหมายตาม พรบ.โรคติดต่อ ฯ เจ้าพนักงานต ารวจ จะต้องประสานงานหรือรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 4 ) ทราบก่อน แล้วจึงจะมีเจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ เช่น กรณีพบ
บุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าป่วยเป็นโรคติดต่อ ไม่ยอมกักกันตัวเอง หรือเข้าตรวจรักษา ซึ่งเป็นการ  
ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเดิมการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานควบคุม     
โรค จึงไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง ต้องให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  มาแจ้ง
ความร้องทุกข์ก่อนจึงจะมีอ านาจตามกฎหมาย ท าให้มีอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
ให้สัมฤทธิ์ผลได้ทันท่วงที 
          ต่อมาวันที่ 22 เมษายน  2563 ได้มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้ง         
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2563 ซึ่งจะมีผลบังคับวันที่ 23 
เมษายน 2563 จากประกาศ(ฉบับที่ 5) นี้ ตามข้อ 4 ( 2) ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรผู้มียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรี
ขึ้นไป ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เฉพาะในเขตท้องที ่
ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ   ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
 มีอ านาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 การเฝ้าระวังโรคติดต่อ  ( ตาม มาตรา 31,32 ) 
ข้อ1. ก ำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งข้อมูล  กรณีพบผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าป่วยต่อเจ้าพนักงานควบคุม 
โรคติดต่อ ภายใน 3 ชั่วโมง และให้รีบโทรศัพท์แจ้งต่อกรมควบคุมโรค ภายใน 1 ชั่วโมง 
(1) เจ้าบ้าน หรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาลที่บ้าน 
(2) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล 
(3) ผู้ท าการชันสูตร หรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร 
(4) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อ่ืนใด 
  -ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิด ตาม มาตรา 31 / โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตาม มาตรา 50 
ข้อ 2.มีหน้ำทีแ่จ้งข้อมูลให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อทรำบ   เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งตามมาตรา 
31 ว่ามีเหตุสงสัย มีข้อมูลหรือหลักฐานว่ามีโรคอันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และ
รายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 
 (ตามมาตรา 32) 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   (ตาม มาตรา 34) 
ข้อ 3.ให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจซึ่งเป็นพนักงำนควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้น มีอ ำนำจ  ที่จะด าเนินการเองหรือออกค าสั่ง
เป็นหนังสือให้ผู้ใดด าเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือผู้ที่เป็น หรือผู้ที่เป็นผู้สัมผัสหรือ
พาหะ มารับการตรวจ หรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์และเพ่ือความปลอดภัย อาจด าเนินการโดยการ
แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนดจนกว่าจะได้รับการตรวจและการ
ชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือ            
ผู้ครอบครองสัตว์มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ 
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(2) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อก าหนด เพ่ือมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสัตว์เป็นผู้น าสัตว์มารับการป้องกันโรค 
(3) ให้น าศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดไปรับการตรวจ 
หรือจัดการทางการแพทย์ หรือจัดการด้วยประการอื่นใด เพ่ือป้องกันการแพร่ของโรค 
(4) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออั นตรายหรือ          
โรคระบาดเกิดขึ้น ก าจัดความติดโรคหรือท าลายสิ่งใดๆ ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อ 
หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือควบคุมและการป้องกันการแพร่ของโรค ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับค าสั่ง
ต้องด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมีค าสั่งยกเลิก 
(5) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือ         
โรคระบาดเกิดขึ้น ด าเนินการเพ่ือการป้องกันการแพร่ของโรคด้วยการก าจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็น
สาเหตุของการเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 
(6) ห้ามผู้ใดกระท าการหรือด าเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป 
(7) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากท่ีเอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
(8) เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่เกิดขึ้นเพ่ือเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรคในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องท าการสอบสวนโรค และหากพบว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดข้ึนใน
เขตพ้ืนที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ 
แจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 
-ผู้ใดฝ่าฝืน ( 1),(2),(5),( 6)  ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
-ผู้ใดฝ่าฝืน (3),(4),(7) ,(8)  ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี /ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
ข้อ 4.อ านาจเจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ตาม มาตรา 45) 
ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งเป็นพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
(2) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดๆ ในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือเวลาท าการของอาคาร
หรือสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และหากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลา
ดังกล่าวให้สามารถด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
-ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ตาม (1)จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน/ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
สรุป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พรบ.
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ข้อ 4 ( 2) ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรผู้มียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเฉพาะในเขตท้องที่ 
ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามประกาศนี้แล้ว จึงมีอ านาจและหน้าที่ในการเฝ้าระวังโรค ตาม มาตรา 31,มาตรา 32, และการป้องกัน
และควบคุมโรค ตาม มาตรา 34 และ มาตรา 45 แห่ง พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
   เมื่อมีเหตุหรือพบการกระท าความผิด ตาม มาตรา 31,มาตรา 34 ,มาตรา 45  เจ้าหน้าที่ต ารวจยศร้อยต ารวจตรี
ขึ้นไปซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรค สามารถด าเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอเจ้าพนักงานควบคุม
โรคจากกระทรวงสาธารณสุข แต่เมื่อด าเนินการแล้ว ผลเป็นอย่างไรให้รายงานให้คณะกรรมการควบคุมโรค หรือ
คณะกรรมการควบคุมโรคกรุงเทพมหานคร ทราบ.. 
( ส่วนรายละเอียดการปฎิบัติ ตร.อาจก าหนดมอบหมายหน้าที่ ระเบียบภายในการปฏิบัติต่อไป) 
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หมายเหตุ การด าเนินการตาม ม.34 (1) จะต้องมีการออกค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคตามค าสั่งของตน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการด าเนินการหรือออกค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ..ก่อน ( รายละเอียดตามแบบหนังสือ ค าสั่ง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ )...... 
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พระราชบัญญตัิสาํรวจการกกัตนุโภคภัณฑ 
พ.ศ. 2497 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2497 

เปนปที่ 9 ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ 
จึ งทร งพระ กรุณา โปรด เกล า ฯ  ให ตราพระร าชบัญญั ติขึ้ น ไ ว โ ดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของสภ า 

ผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 2497" 

มาตรา 2 (1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
"โภคภัณฑ" หมายความวา เครื่องอุปโภคบริโภค และหมายความรวมตลอดถึงสิ่งที่ระบุไวในกฎกระทรวงออกตาม 

ความในพระราชบัญญัตินี้ 
"กักตุน" หมายความวา มีโภคภัณฑไวในครอบครองเกินปริมาณที่จําเปนสําหรับใชจายสวนตัว และไมนํา 

ออกจําหนายตามวิถีทางการคาปกติ 
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ และคณะกรรมการสวนทองที่ 
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา บุคคลซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 4  ใหมี คณะกรรมก ารสํารวจการกักตุนโภคภัณฑขึ้นคณะหนึ่ งประกอบดวย รัฐมนตรีว าการ 
กระทรวงมหาดไทย เปนประธาน และบุคคลอื่นอีกไมนอยกวาแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง เปนกรรมการ และใหมี 
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร 

มาตรา 5  ใหมีคณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑประจํ าทองที่ เรียกว า  "คณะกรรมการสวน 
ทองที่"  ดังตอไปนี้ 

(1) สําหรับทองถิ่นที่ยกฐานะเปนเทศบาลแลว คณะกรรมการสวนทองที่ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือ
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นายกเทศมนตรีซึ่งแลวแตรัฐมนตรีจะแตงต้ัง เปนประธาน และบุคคลอื่นอีกไมนอยกวาสี่คนซึ่งประธานแตงต้ังดวยความ 
เห็นชอบของรัฐมนตรี เปนกรรมการ 

(2) สําหรับทองถิ่นที่ยังไมไดยกฐานะเปนเทศบาลภายในจังหวัดหนึ่ง ๆ คณะกรรมการสวนทองที่ประกอบดวยผูวา 
ราชการจังหวัด เปนประธาน และบุคคลอื่นอีกไมนอยกวาสี่คนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังดวยความเห็นชอบของ 
รัฐมนตรี เปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการสวนทองที่มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในทองที่ของตน และใหปฏิบัติตามคําสั่งของ 
คณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ 

มาตรา 6  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งบุคคลใดหรือคณะบุคคลใดเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการอันอยูใน 
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการทั้งหมดหรือแตบางสวนในทองที่ใดทองที่หนึ่งแทนคณะกรรมการได 

มาตรา 7  ใหกรรมการและพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามความหมายของกฎหมายลักษณะอาญา 

มาตรา 8  เมื่อเปนการสมควรสํารวจการกักตุนโภคภัณฑในทองที่ใดจะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหทองที่นั้น 
เปนเขตสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ 

มาตรา 9  ในเขตสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(1) มีหนังสือสอบถามบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของใหชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับโภคภัณฑ ซึ่งคณะกรรมการประสงคจะ 

ทําการสํารวจการกักตุน และสั่งหรืออนุมัติใหพนักงานเจาหนาที่สั่งใหบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของมาใหถอยคําเกี่ยวกับการ 
สํารวจการกักตุนโภคภัณฑได 

(2) ประกาศใหเจาของหรือผูครอบครองโภคภัณฑซึ่งคณะกรรมการประสงคจะทําการสํารวจการกักตุนมาแจง 
ปริมาณและสถานที่เก็บ และหามยักยายโภคภัณฑดังกลาวจากสถานที่เก็บ หรือเปล่ียนแปลงสภาพของโภคภัณฑนั้น เวน 
แตจะไดรับหนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการ ประกาศดังกลาวใหปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ทําการเทศบาล และที่ 
ชุมนุมชนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

(3) เขาไป หรือสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปในสถานที่หรือเคหสถานของบุคคลใด ซึ่งคณะกรรมการประสงคจะ 
ทําการสํารวจการกักตุนเพื่อตรวจโภคภัณฑ ใบรับในการขายหรือแลกเปลี่ยน รายการการคาและเอกสารหลักฐาน 
อื่น ๆ เกี่ยวกับโภคภัณฑดังกลาวได ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก ในการนี้ให เจาของหรือผู 
ครอบครองสถานที่ หรือเคหสถานดังกลาวใหความสะดวกแกคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร 

(4) สั่ง หรืออนุมัติใหพนักงานเจาหนาที่สั่งใหเจาของหรือผูครอบครองโภคภัณฑ ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาไดมีการ 
กักตุน ขายโภคภัณฑดังกลาวใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือคณะกรรมการตามวิธีการ ราคา และปริมาณที่คณะกรรมการ 
กําหนด หรือสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑตามวิธีการ ราคา และปริมาณที่คณะกรรมการกําหนดใน 
กรณีที่มีการขัดขืนคําสั่งของคณะกรรมการ กับมีอํานาจกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขในการชําระเงินและในการสงมอบ 
โภคภัณฑนั้น 

ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองโภคภัณฑ คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหปดประกาศคําสั่งตามความ
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ในวรรคกอนนั้นไว ณ สถานที่เก็บโภคภัณฑ หรือพาหนะที่ขนโภคภัณฑนั้น เมื่อลวงพนเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแตวันปด 
ประกาศคําสั่งแลว เจาของหรือผูครอบครองโภคภัณฑไมจัดการตามคําสั่ง ใหคณะกรรมการมีอํานาจยึดและบังคับซื้อ 
ตามความในวรรคกอนได 

โภคภัณฑของราชการหรือขององคการรัฐบาลไมอยูในบังคับแหงมาตรานี้ 

มาตรา 10  ผูใดไมยอมชี้แจงขอเท็จจริงตามความในมาตรา 9 (1)  หรือฝาฝนคําสั่งหรือประกาศของคณะกรรมการ 
หรือพนักงานเจาหนาที่ตามความในมาตรา 9 (1) (2) หรือ (4) มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือ 
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับท้ังจํา 

มาตรา 11  ผูใดขัดขวางการกระทําของคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือไมใหความสะดวกตามความใน 
มาตรา 9 (3) มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับท้ังจํา 

มาตรา 12  ผูใดใหถอยคําเท็จแกคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 9 (1) หรือใหถอยคําเท็จในการ 
แจงปริมาณหรือสถานที่เก็บโภคภัณฑตามมาตรา 9 (2) มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไม 
เกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

มาตรา 13  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ปรากฏวามีพอคาเปนจํานวนมากไดถือโอกาสกักตุน 
โภคภัณฑ เพื่อประสงคจะใหสิ่งของดังกลาวขาดแคลนในทองตลาด ราคาสิ่งของจะไดสูงขึ้น แลวจึงจะนําของดังกลาว 
ออกขาย การกระทําของพอคาดังกลาวนั้นไมเปนธรรมแกสังคมจึงเปนการสมควรที่จะใหมีการสํารวจการกักตุนเครื่อง 
โภคภัณฑ และมีการบังคับใหผูที่กักตุนสิ่งของดังกลาวขายสิ่งของแกประชาชนได  ทั้งนี้ โดยจัดใหมีคณะกรรมการ 
สํารวจการกักตุนโภคภัณฑขึ้น เพื่อดําเนินการสํารวจ การบังคับใหขาย  ในการนี้จําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
ท่ี  1/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตนุโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุน
โภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  สำมำรถป้องกันและปรำบปรำมกำรกักตุน 
โภคภัณฑ์ต่ำง ๆ  อันส่งผลให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ประชำชน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำนกำรณ์ 
ที่ประเทศก ำลังประสบปัญหำจำกสำธำรณภัยต่ำง ๆ  เช่น  โรคระบำด  หรือภัยพิบัติอื่น ๆ  อย่ำงได้ผล
และเป็นรูปธรรม   

อำศั ยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ   3   มำตรำ   4   มำตรำ   6   และมำตรำ   7  
แห่งพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  ประกอบมำตรำ  4  และมำตรำ  16  
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  2548  ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  
ท่ี  4/2563  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบ  และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  ลงวันที่  25  มีนำคม  2563  และข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  1)  ลงวันที่  
25  มีนำคม  2563  ข้อ  4  จึงมีค ำสั่งแต่งตั้ง  “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุน
โภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497”  ดังนี้   

ข้อ ๑ ในกรุงเทพมหำนคร  ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติกำร
ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  ในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร   

(๑) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหำนคร 
(3) ผู้บัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง 
(4) ผู้บัญชำกำรต ำรวจนครบำล 
(5) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(6) ผู้บังคับกำรต ำรวจนครบำล 
(7) รองผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในกรุงเทพมหำนคร  (ฝ่ำยทหำร) 
(8) ผู้อ ำนวยกำรเขตกรุงเทพมหำนคร  รองผู้อ ำนวยกำรเขตกรุงเทพมหำนคร  และข้ำรำชกำร

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  สังกัดส ำนักงำนเขต  หรือข้ำรำชกำรที่ผู้อ ำนวยกำรเขตกรุงเทพมหำนคร
มอบหมำยให้เป็นผู้ช่วยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  
พ.ศ.  2497  ในเขตท้องที่ของตน 

(9) หัวหน้ำสถำนีต ำรวจนครบำล 
(10) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรสอบสวนและนิติกำร  กรมกำรปกครอง 

้หนา   ๓๓
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(11) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอ ำนวยกำรกองอำสำรักษำดินแดน  กรมกำรปกครอง 
(12) ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจสอบและปฏิบัติกำร  กรมกำรค้ำภำยใน  และข้ำรำชกำรตั้งแต่ 

ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  สังกัดกองตรวจสอบและปฏิบัติกำร  กรมกำรค้ำภำยใน 
(13) ผู้อ ำนวยกำรกองปฏิบัติกำรพิเศษ  ผู้อ ำนวยกำรกองปฏิบัตกิำรคดีพิเศษภำค  ผู้อ ำนวยกำร

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สืบสวนสะกดรอยและกำรข่ำว  ผู้ เชี่ยวชำญเฉพำะ 
ด้ำนคดีพิเศษ  และพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ  เจ้ำหน้ำที่คดีพิเศษ  สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ   

(14) ผู้อ ำนวยกำรกองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับช ำนำญกำรขึ้นไป  สังกัดกองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิด 
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(15) ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกฎหมำย  ส ำนักกำรสอบสวนและนิติกำร  ผู้อ ำนวยกำรส่วน  
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรประชำชน  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรบังคับใช้กฎหมำยพนักงำนฝ่ำยปกครอง  
หัวหน้ำกลุ่มงำน  หัวหน้ำฝ่ำย  หัวหน้ำงำน  และข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  สังกัดส ำนัก 
กำรสอบสวนและนิติกำร  กรมกำรปกครอง 

(16) ผู้อ ำนวยกำรส่วน  หัวหน้ำกลุ่มงำน  หัวหน้ำฝ่ำย  หัวหน้ำงำน  และข้ำรำชกำรตั้งแต่ 
ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  สังกัดส ำนักอ ำนวยกำรกองอำสำรักษำดินแดน  กรมกำรปกครอง 

(17) ข้ำรำชกำรต ำรวจยศตั้งแต่ร้อยต ำรวจตรีขึ้นไป  สังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล   
หรือกองบัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำงที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจนครบำล  หรือผู้บัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง
มอบหมำย 

ข้อ ๒ ในจังหวัดอื่น  ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  ในเขตท้องที่ของตน 

(๑) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด   
(2) รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
(3) ผู้บัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง 
(4) ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 
(5) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(6) ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด 
(7) รองผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัด  (ฝ่ำยทหำร) 
(8) ปลัดจังหวัด 
(9) หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด 

(10) พำณิชย์จังหวัด 
(11) อุตสำหกรรมจังหวัด 
(12) สรรพำกรพ้ืนที่ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๓

หน้าที่ 38



(13) นำยอ ำเภอ   
(14) หัวหน้ำสถำนีต ำรวจภูธร 
(15) ผู้อ ำนวยกำรกองปฏิบัติกำรพิเศษ  ผู้อ ำนวยกำรกองปฏิบัตกิำรคดีพิเศษภำค  ผู้อ ำนวยกำร

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สืบสวนสะกดรอยและกำรข่ำว  ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนคดีพิเศษ  
และพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ  เจ้ำหน้ำที่คดีพิเศษ  สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(16) ผู้อ ำนวยกำรกองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับช ำนำญกำรขึ้นไป  สังกัดกองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิด 
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(๑7) จ่ำจังหวัด  ป้องกันจังหวัด  นิติกร  ปลัดอ ำเภอ  เจ้ำพนักงำนปกครอง 
(๑8) ข้ำรำชกำรต ำรวจยศตั้งแต่ร้อยต ำรวจตรีขึ้นไป  สังกัดต ำรวจภูธรจังหวัด  ต ำรวจภูธรภำค  

หรือกองบัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง  ที่ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด  หรือผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค  
หรือผู้บัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำงมอบหมำย 

(19) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตั้งแต่ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  สังกัดส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
ที่ปฏิบัติรำชกำรในส่วนภูมิภำค 

(20) ข้ำรำชกำรอื่นที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำยให้เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ข้อ ๓ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในเขตท้องที่มีอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือสอบถำมบุคคลใด ๆ  ที่ เกี่ยวข้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโภคภัณฑ์    

ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะท ำกำรส ำรวจกำรกักตุน  และสั่งให้บุคคลใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องมำให้ถ้อยค ำ
เกี่ยวกับกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ได้ 

(๒) ประกำศให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะท ำกำร
ส ำรวจกำรกักตุนมำแจ้งปริมำณและสถำนที่เก็บ  และห้ำมยักย้ำยโภคภัณฑ์ดังกล่ำวจำกสถำนที่เก็บ   
หรือเปลี่ยนแปลงสภำพของโภคภัณฑ์นั้น  เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   
ประกำศดังกล่ำวให้ปิดไว้  ณ  ศำลำกลำงจังหวัด  ที่ว่ำกำรอ ำเภอ  และที่ชุมนุมชนอื่น ๆ  ตำมที่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่เห็นสมควร 

(๓) เข้ำไปในสถำนที่หรือเคหสถำนของบุคคลใด  ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะท ำกำร
ส ำรวจกำรกักตุนเพ่ือตรวจโภคภัณฑ์  ใบรับในกำรขำยหรือแลกเปลี่ยน  รำยกำรกำรค้ำและเอกสำร
หลักฐำนอื่น ๆ  เกี่ยวกับโภคภัณฑ์ดังกล่ำวได้  ในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก  ในกำรนี้  
ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองสถำนที่หรือเคหสถำนดังกล่ำวให้ควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ตำมสมควร 

(๔) สั่งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์  ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำได้มีกำรกักตุน   
ขำยโภคภัณฑ์ดังกล่ำวให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมวิธีกำร  รำคำ  และปริมำณ 
ที่คณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ก ำหนด  หรือยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ตำมวิธีกำร  รำคำ  
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และปริมำณที่คณะกรรมกำรก ำหนดในกรณีที่มีกำรขัดขืนค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   กับมีอ ำนำจ
ก ำหนดระยะเวลำและเงื่อนไขในกำรช ำระเงินและในกำรส่งมอบโภคภัณฑ์นั้น 

ในกรณีที่ไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจสั่งให้ 
ปิดประกำศค ำสั่งตำมควำมในวรรคหนึ่ง  นั้นไว้  ณ  สถำนที่เก็บโภคภัณฑ์  หรือพำหนะที่ขนโภคภัณฑ์นัน้  
เมื่อล่วงพ้นเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่วันปิดประกำศค ำสั่งแล้ว   เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ 
ไม่จัดกำรตำมค ำสั่ง  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจยึดและบังคับซื้อตำมควำมในวรรคหนึ่งได้ 

(5) ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจในกำรออกหนังสือ  ประกำศ  ค ำสั่ง  และเอกสำรอื่น  
ตำมข้อ  (1)  ถึงข้อ  (4)  เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที ่ 10  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕63 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
ประธำนคณะกรรมกำรส ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ 
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