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ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  ๑๑/๒๕๖๔ 
เรื่อง  พ้ืนที่สถำนกำรณ์ทีก่ ำหนดเปน็พื้นที่ควบคมุสูงสดุและเข้มงวด 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  และพื้นที่ควบคุม   
ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

ตำมที่ได้มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ดังกล่ำวออกไปเป็นครำวที่  ๑๓  จนถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  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   
และศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  กระทรวงมหำดไทย   
จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร  
ให้เป็นไปตำมมำตรกำรตำมข้อก ำหนดฯ  ส ำหรับเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด  พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  และพื้นที่ควบคุม  ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  หรือจนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
เป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ ๑  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ก าหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 
แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ที่  ๑๑  /๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น ๒๙ จังหวดั 
๑. กรุงเทพมหานคร 
๒. จังหวดักาญจนบุรี 
๓. จังหวดัชลบุรี  
๔. จังหวดัฉะเชงิเทรา  
๕. จังหวดัตาก 
๖. จังหวดันครปฐม  
๗. จังหวดันครนายก  
๘. จังหวดันครราชสีมา  
๙. จังหวดันราธิวาส 

๑๐. จังหวดันนทบรุี 
๑๑. จังหวดัปทมุธาน ี
๑๒. จังหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
๑๓. จังหวดัปราจีนบุร ี 
๑๔. จังหวดัปตัตานี 
๑๕. จังหวดัพระนครศรอียุธยา 
๑๖. จังหวดัเพชรบุร ี 
๑๗. จังหวดัเพชรบูรณ ์ 
๑๘. จังหวดัยะลา 
๑๙. จังหวดัระยอง 
๒๐. จังหวดัราชบรุ ี
๒๑. จังหวดัลพบุร ี
๒๒. จังหวดัสงขลา  
๒๓. จังหวดัสิงห์บรุี 
๒๔. จังหวดัสมุทรปราการ 
๒๕. จังหวดัสมุทรสงคราม  
๒๖. จังหวดัสมุทรสาคร 
๒๗. จังหวดัสระบรุี 
๒๘. จังหวดัสุพรรณบุรี 
๒๙. จังหวดัอ่างทอง 

 



๒ 
 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  รวมทัง้สิ้น ๓๗ จังหวัด  
๑. จังหวดักาฬสินธุ ์
๒. จังหวดัก าแพงเพชร  
๓. จังหวดัขอนแกน่  
๔. จังหวดัจนัทบุรี 
๕. จังหวดัชัยนาท 
๖. จังหวดัชัยภูม ิ 
๗. จังหวดัชุมพร  
๘. จังหวดัเชียงราย 
๙. จังหวดัเชียงใหม ่ 

๑๐. จังหวดัตรัง  
๑๑. จังหวดัตราด  
๑๒. จังหวดันครศรีธรรมราช 
๑๓. จังหวดันครสวรรค์  
๑๔. จังหวดับรุีรัมย ์ 
๑๕. จังหวดัพัทลุง  
๑๖. จังหวดัพิจิตร  
๑๗. จังหวดัพิษณุโลก  
๑๘. จังหวดัมหาสารคาม  
๑๙. จังหวดัยโสธร  
๒๐. จังหวดัระนอง 
๒๑. จังหวดัรอ้ยเอ็ด  
๒๒. จังหวดัล าปาง 
๒๓. จังหวดัล าพูน  
๒๔. จังหวดัเลย  
๒๕. จังหวดัศรีสะเกษ  
๒๖. จังหวดัสกลนคร  
๒๗. จังหวดัสตูล  
๒๘. จังหวดัสระแก้ว 
๒๙. จังหวดัสุโขทัย  
๓๐. จังหวดัสุรนิทร ์ 
๓๑. จังหวดัหนองคาย 
๓๒. จังหวดัหนองบัวล าภู  
๓๓. จังหวดัอตุรดิตถ์  
๓๔. จังหวดัอุทัยธานี 
๓๕. จังหวดัอดุรธานี 
๓๖. จังหวดัอบุลราชธานี  
๓๗. จังหวดัอ านาจเจริญ 



๓ 
 

พ้ืนที่ควบคุม  รวมทั้งสิ้น ๑๑ จังหวัด  
๑. จังหวดักระบี ่   
๒. จังหวดันครพนม  
๓. จังหวดันา่น  
๔. จังหวดับงึกาฬ  
๕. จังหวดัพะเยา 
๖. จังหวดัพังงา  
๗. จังหวดัแพร่  
๘. จังหวดัภูเกต็  
๙. จังหวดัมกุดาหาร  

๑๐. จังหวดัแม่ฮ่องสอน  
๑๑. จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี

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



ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๓๐) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นครำวที่  ๑๓  จนถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

โดยที่สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19  ยังคงทวีควำมรุนแรง  โดยเฉพำะไวรัส
กลำยพันธุ์ชนิดสำยพันธุ์เดลตำที่เชื้อโรคสำมำรถแพร่กระจำยและติดต่อโรคกันได้โดยง่ำย  ท ำให้มีจ ำนวน
ผู้ติดเชื้อรำยใหม่ในแต่ละวันเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในเขตกรุงเทพมหำนครและจังหวั ดที่ได้ก ำหนดให้ 
เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  โดยฝ่ำยสำธำรณสุขได้รำยงำนผลกำรประเมินแนวโน้ม 
ของสถำนกำรณ์ที่แสดงผลว่ำจะมีจ ำนวนผู้ติดเชื้อในระดับสูงเพ่ิมมำกขึ้นหำกมิได้ด ำเนินมำตรกำรควบคุม
และจ ำกัดกำรเคลื่อนย้ำยกำรเดินทำงและกำรรวมกลุ่มของบุคคลอย่ำงรัดกุม   มีประสิทธิภำพเพียงพอ  
แม้ปรำกฏว่ำผู้ติดเชื้อที่หำยป่วยหรืออำกำรดีขึ้นจนออกจำกโรงพยำบำลได้ในแต่ละวันมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น
ด้วยก็ตำม  ด้วยเหตุผลดังกล่ำว  จึงจ ำเป็นต้องบังคับใช้บรรดำมำตรกำร  ข้อห้ำม  และข้อปฏิบัติต่ำง ๆ  
อย่ำงเข้มงวดกวดขันเพ่ือกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องออกไปอีกช่วงระยะเวลำหนึ่ง  และยกระดับบำงมำตรกำร
เพ่ือให้กำรควบคุมกำรระบำดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและป้องกันมิให้กำรระบำดเพิ่มควำมรุนแรงขึ้น  
อย่ำงไรก็ตำม  จำกกำรที่ได้ควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดในกลุ่มแรงงำนก่อสร้ำงในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดแบบกลุ่มก้อน  โดยปิดสถำนที่ก่อสร้ำงและ
บริเวณที่พักอำศัยชั่วครำวส ำหรับคนงำน  ตลอดจนได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรปิดสถำนที่หรือกิจกำรที่มี
ควำมเสี่ยงบำงกรณีเพื่อประโยชน์ในกำรควบคมุและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค  ซึ่งผลกำรด ำเนนิกำร
ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำปรำกฏว่ำได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ประกอบกำรและผู้รับผิดชอบในกำรปรับปรุง
สถำนที่พักคนงำนและกำรสุขำภิบำลให้ถูกสุขลักษณะ  กำรปรับปรุงสถำนประกอบกิจกำรและเตรียมมำตรกำร
ด้ำนป้องกันและควบคุมโรค  รวมทั้งกำรก ำกับติดตำมให้เป็นไปตำมมำตรกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงสมควรปรับกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรตอ่กลุ่มบุคคล  สถำนที่  และกิจกำร  ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือลดผลกระทบต่อประชำชนทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  แต่ยังคงให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมและ 
ก ำกับติดตำมกำรป้องกันและควบคุมโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัดต่อไปด้วย 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำยตำมค ำแนะน ำของศูนย์บริหำร 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  (ศบค.)  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๑ การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์   ให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  (ศบค.)  มีค ำสั่งปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัด 
จ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่ง  เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
กำรระบำดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  โดยให้น ำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับพ้ืนที่ 
สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  ข้อห้ำม  และข้อปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้  มำใช้บังคับ 
เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้   

ส ำหรับจังหวัดที่ได้ปรับระดับเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ขึ้นใหม่ตำมค ำสั่งที่ออกตำมข้อก ำหนดนี้    
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ เกี่ยวข้องเตรียมกำรด้ำนบุคลำกร   สถำนที่  และ
ประชำสัมพันธ์เพ่ือแจ้งเตือนให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่เตรียมพร้อมเพ่ือกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร   
ข้อห้ำม  และข้อปฏิบัติต่ำง ๆ  เป็นกำรล่วงหน้ำ  โดยเฉพำะบรรดำจังหวัดที่ก ำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด 

ข้อ ๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
เพ่ือกำรชะลอและลดแนวโน้มควำมรุนแรงของกำรระบำดที่จะเกิดขึ้นจำกกำรประเมินสถำนกำรณ์ของ
ฝ่ำยสำธำรณสุขซึ่งเห็นสมควรให้ด ำเนินมำตรกำรเพื่อมุ่งจ ำกัดกำรเคลื่อนย้ำยและกำรรวมกลุ่มของบุคคล
ต่อเนื่องไป  จึงก ำหนดให้บรรดำมำตรกำร  ข้อห้ำม  และข้อปฏิบัติส ำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๘)  ลงวันที่  ๑๗  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ได้แก่  กำรลดและ
จ ำกัดกำรเคลื่อนย้ำยเดินทำง  กำรห้ำมออกนอกเคหสถำนในระหว่ำงเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ  ถึง   
๐๔.๐๐  นำฬิกำ  ของวันรุ่งขึ้น  กำรขนส่งสำธำรณะ  กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ
และภำคเอกชน  และมำตรกำรควบคุมบูรณำกำรเร่งด่วนส ำหรับสถำนที่  กิจกำร  หรือกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยง  
รวมถึงบรรดำมำตรกำร  หลักเกณฑ์  หรือแนวปฏิบัติที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ได้ก ำหนดขึ้นภำยใต้ข้อก ำหนดดังกล่ำวเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้  ยังคงใช้บังคับต่อเนื่องออกไป 
ส ำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทุกจังหวัด  จนถึงวันที่  ๓๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ข้อ ๓ การปรับเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทางในเขต
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่โดยกำรสนับสนุนจำกศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนควำมมั่นคง  (ศปม.)  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ  2019  กระทรวงมหำดไทย  (ศบค.มท.)  กรุงเทพมหำนคร  จังหวัด  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งจุดตรวจ  ด่ำนตรวจ  หรือจุดสกัด  ในเส้นทำงคมนำคมข้ำมเขตจังหวัด  และกำรเดินทำงออกนอกเขต
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไปยังพ้ืนที่อื่น  เพ่ือกำรตรวจคัดกรอง  ชะลอ  หรือสกัดกั้นกำรเดินทำง
ของบุคคล  โดยให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติกำร  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  
(ศปก.ศบค.)  ก ำหนด  และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำมมำตรกำร  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  และแนวปฏิบัติ  
รวมทั้งกำรพิจำรณำกรณีหรือบุคคลที่ได้รับยกเว้น  ตำมที่ได้ก ำหนดไวใ้นข้อ  ๕  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๘)  

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ลงวันที่  ๑๗  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และน ำกรณีตำมข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕  แห่งข้อก ำหนด   
(ฉบับที่  ๒๗)  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  มำใช้พิจำรณำเป็นกรณียกเว้นด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๔ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค  ห้ำมจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มกัน
ของบุคคลเพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรติดต่อสัมผัสกันที่สำมำรถแพร่โรคได้   เว้นแต่เป็นกรณีได้รับอนุญำต
จำกผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
ที่จะพิจำรณำเพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่จัดกิจกรรมและสถำนกำรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ  โดยก ำหนด
จ ำนวนบุคคลจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์  ดังนี้ 

(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมกีำรรวมกลุ่มของบคุคลที่มีจ ำนวน
รวมกันมำกกว่ำห้ำคน 

(๒) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน
มำกกว่ำยี่สิบคน 

(๓) พ้ืนที่ควบคุม  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน 
มำกกว่ำห้ำสิบคน 

(๔) พ้ืนที่เฝ้ำระวังสูง  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน
มำกกว่ำหนึ่งร้อยคน 

(๕) พ้ืนที่เฝ้ำระวัง  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน 
มำกกว่ำหนึ่งร้อยห้ำสิบคน 

กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่เคยได้รับอนุญำตให้จัดกิจกรรมได้ตำมข้อก ำหนดที่ได้ประกำศ  
ไว้แล้วก่อนหน้ำนี้  เมื่อข้อก ำหนดนี้ได้มีกำรปรับระดับมำตรกำรในเรื่องจ ำนวนบุคคลให้เข้มงวดขึ้น   
ให้ผู้รับผิดชอบกำรจัดกิจกรรมด ำเนินกำรขออนุญำตต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือตรวจสอบและทบทวน
มำตรกำรป้องกันโรคในกำรจัดกิจกรรมในช่วงระยะเวลำนี้ให้เหมำะสมกับห้วงเวลำและสถำนกำรณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่  ศปก.ศบค.  ก ำหนด 

ให้  ศปม.  พิจำรณำมำตรกำรที่จ ำเป็นและเหมำะสมของสถำนกำรณ์ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือกำร 
เข้ำระงับยับยั้ง  กำรตรวจสอบ  กำรยุติกำรชุมนุมหรือกำรท ำกิจกรรมหรือกำรมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อ 
กำรแพร่ระบำดของโรคเพ่ือป้องกันกำรติดเชื้อทั้งต่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและประชำชนอื่นทั่วไป  โดยให ้
เร่งรัดกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่และอ ำนำจอย่ำงเข้มข้นเพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็ว   

ข้อ ๕ กิจกรรมที่ได้รับยกเว้น  กิจกรรมหรือกำรรวมกลุ่มของบุคคลดังต่อไปนี้สำมำรถจัดได้
โดยไม่ต้องขออนุญำตตำมข้อ  ๔  แต่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
อย่ำงเคร่งครัด   

(๑) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรขนส่งหรือขนย้ำยประชำชน  ได้แก่  กำรขนส่งประชำชนเพ่ือเดินทำงไป 
หรือออกจำกที่เอกเทศตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ  ศูนย์พักคอยรอกำรส่งตัว  หรือสถำนที่เพ่ือกำร 
ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก 

้หนา   ๓
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(๒) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลและกำรสำธำรณสุข 
(๓) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรให้บริกำร  กำรให้ควำมช่วยเหลือหรืออ ำนวยประโยชน์หรือ 

ควำมสะดวกแก่ประชำชน   
(๔) กำรรวมกลุ่มของบุคคลตำมปกติในที่พักอำศัย  สถำนที่ท ำงำน  กำรประชุมโดยวิธีกำร 

ทำงอิเล็กทรอนิกส์  หรือกำรออกก ำลังกำยในสถำนที่ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด   
(๕) กิจกรรมที่ด ำเนินโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงำน

ของรัฐโดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำหน่วยงำนดังกล่ำว  หรือกิจกรรมอื่นตำมที่  ศปม.  ก ำหนด 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจเข้ำไปก ำกับตรวจสอบหรือให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม 

ของบุคคลได้  และหำกพบว่ำกำรจัดหรือกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค   
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจตักเตือนหรือแนะน ำเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง  หรืออำจสั่งให้ยุติกำรด ำเนิน
กิจกรรมนั้นได้   

ข้อ ๖ การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนส าหรับสถานที่   กิจการ   
หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง  เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
ในกำรด ำเนินชีวิต  จึงก ำหนดให้สถำนที่และกิจกรรมดังต่อไปนี้   เปิดด ำเนินกำรได้ภำยใต้เงื่อนไข 
ที่ก ำหนด 

(๑) ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องด่ืมที่ต้ังอยู่ในห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  คอมมูนิต้ีมอลล์   
หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันเฉพาะในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ให้ผู้ว่ำรำชกำร 
กรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   โดยควำมเห็นชอบ 
ของคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด   แล้วแต่กรณี  
พิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ  ให้ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ใน
ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถำนประกอบกิจกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน   
เปิดด ำเนินกำรได้จนถึงเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ  โดยให้ด ำเนินกำรได้เฉพำะกำรจ ำหน่ำยในรูปแบบ 
กำรสั่งอำหำรหรือเครื่องดื่มผ่ำนกำรบริกำรขนส่งอำหำร  (Food  Delivery  Service)  เท่ำนั้นโดยไม่มี
กำรจ ำหน่ำยแก่ผู้บริโภคโดยตรงเพ่ือลดกำรติดต่อระหว่ำงผู้จ ำหน่ำยกับผู้บริโภคจ ำนวนหลำยคน   
และต้องด ำเนินกำรภำยใต้เงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  กำรจัดระบบ  ระเบียบ  และมำตรกำรป้องกันโรค 
ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  

ให้ผู้จัดกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  หรือ
สถำนประกอบกิจกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน  จัดให้มีระบบกำรคัดกรองและตรวจสอบกำรลงทะเบียน 
ผู้ขนส่งอำหำรก่อนเข้ำภำยในอำคำรหรือพ้ืนที่  กำรจัดระบบคิวและก ำหนดพ้ืนที่เป็นกำรเฉพำะส ำหรับรอคิว   
มีบริเวณพักคอยซึ่งมกีำรเว้นระยะห่ำงระหวำ่งทีน่ั่งหรือยืนที่เหมำะสม  และต้องก ำกับดแูลให้มีกำรด ำเนนิ 
มำตรกำรดังกล่ำว  รวมถึงมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขอื่น ๆ  ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
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(๒) กลุ่มแรงงานก่อสร้างในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในจังหวัดปริมณฑล  (จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธำนี   
จังหวัดสมุทรปรำกำร  และจังหวัดสมุทรสำคร)  อำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ  พิจำรณำ 
ปรับมำตรกำรเพ่ือให้พ้ืนที่หรือสถำนที่ก่อสร้ำง  ดัดแปลงหรือรื้อถอนอำคำร  สถำนที่พักอำศัยชั่วครำว 
ส ำหรับแรงงำน  งำนก่อสร้ำง  และกำรเดินทำงเคลื่อนย้ำยแรงงำน  ตำมข้อ  ๒  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๕)   
ลงวันที่  ๒๖  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ซึ่งได้เคยมีประกำศหรือค ำสั่งให้ปิดสถำนที่หรือหยุดด ำเนินกำร 
หรือเคยได้รับกำรผ่อนคลำยแบบมีเงื่อนไข  แต่ต่อมำสำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคได้ 
ตำมมำตรฐำนทำงสำธำรณสุข  หรือได้ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ือให้สถำนที่มีสภำวะที่ถูกสุขลักษณะแล้ว   
โดยให้เปิดหรือด ำเนินกำรได้ภำยใต้หลักเกณฑ์  มำตรกำร  และแนวทำงก ำกับติดตำมประเมินผล 
ที่กระทรวงสำธำรณสุขหรือทำงรำชกำรก ำหนด  ซึ่งรวมถึงกำรมีค ำสั่งให้ผู้ประกอบกำรหรือผู้รับผิดชอบ
ในพ้ืนที่หรือสถำนที่ก่อสร้ำง  ดัดแปลงหรือรื้อถอนอำคำรด ำเนินมำตรกำรป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่
เฉพำะ  (Bubble  and  Seal)  เพ่ือป้องกันกำรระบำดในแรงงำนก่อสร้ำง  และเมื่อเกิดกำรระบำด 
ในพ้ืนที่ต้องมีกำรปรบัระดับควำมเขม้ขน้ของมำตรกำร  ทั้งนี้  ยังคงให้ด ำเนินกจิกำรต่อไปภำยใต้มำตรกำร 
กำรเดินทำงเคลื่อนย้ำยระหว่ำงที่พักและสถำนที่ท ำงำนภำยใต้กำรก ำกับควบคุม  (Sealed  Route)  มีกำร 
บริหำรจัดกำรในกำรแยกผู้ติดเชื้อ  ผู้สัมผัสใกล้ชิด  ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ  และกลุ่มเปรำะบำง  มีบริกำร 
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข  รวมทั้งมีกำรจัดเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกตำมที่
กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด  ทั้งนี้  มำตรกำรดังกล่ำวจะไม่ใช้บังคับกับพ้ืนที่   สถำนที่  
หรือกิจกรรมที่มีประกำศหรือค ำสั่งปิดหรือห้ำมด ำเนินกิจกรรมเนื่องจำกปรำกฏกำรแพร่ระบำด 
แบบเฉพำะเจำะจงเป็นรำยกรณี   

ข้อ ๗ การปรับเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการเดินทางของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ให้  ศบค.มท.  ศปม.  กรุงเทพมหำนคร  และจังหวัด
ปริมณฑล  พิจำรณำผ่อนคลำยมำตรกำรคัดกรองกำรเดินทำงเข้ำออกของแรงงำนก่อสร้ำงที่เดินทำงข้ำม
เขตจังหวัดในเส้นทำงคมนำคมเข้ำออกกรุงเทพมหำนครและจังหวัดปริมณฑลตำมควำมในข้อ   ๗  (๒)  
แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๕)  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้สอดคล้องกับมำตรกำรผ่อนคลำย 
มำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดในกลุ่มแรงงำนก่อสร้ำงในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและ  
ปริมณฑลตำมข้อ  ๖  (๒)  แห่งข้อก ำหนดฉบับนี้ด้วย   

ข้อ ๘ มาตรการเพ่ือการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง 
ทั่วราชอาณาจักร  เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด  - 19   
ในกลุ่มแรงงำนก่อสร้ำงในเขตพ้ืนที่อื่นนอกจำกกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  พิจำรณำน ำมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรค 
ในพ้ืนที่เฉพำะ  (Bubble  and  Seal)  และมำตรกำรกำรเดินทำงเคลื่อนย้ำยระหว่ำงที่พักและสถำนที่
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ท ำงำนภำยใต้กำรก ำกับควบคุม  (Sealed  Route)  มำใช้บังคับให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ในพ้ืนที่และลักษณะของพื้นที่หรือสถำนที่ก่อสรำ้ง  ดัดแปลงหรือรื้อถอนอำคำร  สถำนที่พักอำศัยชั่วครำว 
ส ำหรับแรงงำน  งำนก่อสร้ำง  และกำรเดินทำงเคลื่อนย้ำยแรงงำน  ในกลุ่มแรงงำนก่อสร้ำงในพ้ืนที่ 
ควำมรับผิดชอบด้วย   

ข้อ ๙ มาตรการเพ่ือการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการหรือโรงงานทั่วราชอาณาจักร  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
ด ำเนินกำรตรวจสอบ  ก ำกับดูแล  ประเมินผลกำรปฏิบัติ  และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบกำรหรือ
ผู้รับผิดชอบในสถำนประกอบกิจกำรหรือโรงงำนในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติด้ำนสำธำรณสุข  
ของสถำนประกอบกิจกำรหรือโรงงำนและมำตรกำรป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพำะ  (Bubble  and  Seal)  
เพ่ือป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19  ตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงที่รำชกำรก ำหนด  หำกมี
กรณีเกิดกำรแพร่ระบำดขึ้นในสถำนประกอบกิจกำรหรือโรงงำน  ให้ผู้ประกอบกำรหรือผู้รับผิดชอบ 
ในสถำนประกอบกิจกำรหรือโรงงำนด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพำะ  
(Bubble  and  Seal)  ซึ่งต้องมีกำรปรับระดับควำมเข้มข้นของมำตรกำร  ทั้งนี้  ยังคงให้สถำนประกอบ
กิจกำรหรือโรงงำนด ำเนินกิจกำรต่อไปภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนด  มีมำตรกำรกำรเดินทำงเคลื่อนย้ำย
ระหว่ำงที่พักและสถำนที่ท ำงำนภำยใต้กำรก ำกับควบคุม  (Sealed  Route)  มีกำรบริหำรจัดกำร 
ในกำรแยกผู้ติดเชื้อ  ผู้สัมผัสใกล้ชิด  ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ  และกลุ่มเปรำะบำง  มีบริกำรด้ำนกำรแพทย์ 
และสำธำรณสุข  รวมทั้งมีกำรจัดเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกตำมที่กระทรวงสำธำรณสุข 
ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด   

กำรด ำเนินกำรของสถำนประกอบกิจกำรหรือโรงงำนตำมมำตรกำรป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพำะ   
(Bubble  and  Seal)  และมำตรกำรกำรเดินทำงเคลื่อนย้ำยระหว่ำงที่พักและสถำนที่ท ำงำนภำยใต้ 
กำรก ำกับควบคุม  (Sealed  Route)  ดังกล่ำว  ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมโรค  หลักเกณฑ์  และ 
แนวปฏิบัติที่  ศปก.ศบค.  ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข  กระทรวงมหำดไทย  กระทรวงแรงงำน   
กระทรวงอุตสำหกรรม  กรุงเทพมหำนคร  จังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำหนด  โดยให้มีกำรก ำกับ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นระยะต่อไป   

ข้อ ๑๐ การก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมของแต่ละจังหวัด  เพ่ือให้กำรป้องกันและควบคุม 
กำรระบำดของโรคสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่   ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ  ในกำรสั่งปิด  จ ำกัด  หรือ
ห้ำมกำรด ำเนินกำรของสถำนที่   กิจกำร  หรือสั่งให้งดกำรท ำกิจกรรมอื่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
เป็นกำรเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่ส่วนกลำงก ำหนดได้   โดยให้เป็นไป 
ตำมแนวปฏิบัติที่  ศปก.ศบค.  หรือ  ศบค.มท.  ก ำหนด 
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ข้อ ๑๑ การบังคับใช้มาตรการตามข้อก าหนด  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและก ำกับ 
กำรปฏิบัติตำมมำตรกำร  ข้อห้ำม  และข้อปฏิบัติตำมข้อก ำหนดนี้  เป็นระยะเวลำต่อเนื่องจนถึงวันที่   
๓๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยให้ประเมินสถำนกำรณ์และควำมเหมำะสมของมำตรกำร 
ตำมข้อก ำหนดนี้ทุกห้วงระยะเวลำสิบสี่วัน   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  ๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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