สรุปสาระสำคัญข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) และประกาศ
เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๔)
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๙ ก.ย.๖๔ มีผลใช้บังคับ ๑ ต.ค.๖๔)
รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ พ.ย.๖๔ โดยมีการกำหนดตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๓๔) ดังนี้
๑. กำหนดพื้นที่สถานการณ์จำแนกตามเขตพื้นที่จังหวัด (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุมสูงสุด, พื้นที่ควบคุม) ไม่เปลี่ยนแปลง
๒. เปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ให้ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพ/จังหวัด พิจารณากลั่นกรองพร้อมเสนอมาตรการที่เหมาะสม
ก่อนเสนอ ศปก.ศบค. ต่อไป
๓. ข้อกำหนดได้มีมาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม ๒๙ จังหวัด) ดังนี้
๓.๑ ห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น จนถึงวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๔
๓.๒ มาตรการข้อห้ามและข้อปฏิบัติ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังคงใช้บังคับไปจนถึงวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๔
๓.๓ โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษาทุกประเภทสามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการส อน การสอบ การฝึกอบรม หรือ การทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
๓.๔ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้เปิดดำเนินการได้ โดยให้ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพ/จังหวัด พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม
๓.๕ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม อาจจัดให้มีการแสดงดนตรีได้ โดยจำกัดผู้แสดงไม่เกิน ๕ คน ให้ผู้แสดงใส่หน้ากากตลอดเวลาและงดการสัมผัส ห้ามบริโภคสุราหรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน สามารถเปิดให้บริการได้โดยให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน ห้องปรับอากาศ
ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจำนวนที่นั่งปกติ แต่หากเป็นการบริโภคในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี ไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของจำนวนที่นั่งปกติ
๓.๖ ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด ให้เปิดได้ตามปกติ เฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคหรือบริโภค และปิดให้บริการระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น
๓.๗ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทุกประเภท จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ พิจารณาตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ ที่ สธ. กำหนดหรือไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่สามารถรองรับ
ได้ตามปกติ
๓.๘ โรงภาพยนตร์ เปิดได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกินร้อยละ ๕๐ จากจำนวนความจุที่นั่ง จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง ผู้ชมสวมหน้ากาก และงดการบริโภค
๓.๙ สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผม/ตัดผม ทำเล็บ ร้านสัก สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ผ่านการนัดหมาย ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. เฉพาะผู้รับบริการ
ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้ว หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด - 19 (ATK, RT-PCR) ภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ
๓.๑๐ สถานประกอบการเพื่ อสุขภาพ หรือ สถานประกอบการนวดแผนไทย ให้ เปิดบริการได้ ไม่เกิน รายละ ๒ ชั่วโมง จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. (การอบตัว อบสมุน ไพร
และอบไอน้ ำ ยั งไม่ อ นุ ญ าต)เฉพาะผู้ รั บ บริก ารที่ ได้ รั บ วัค ซี น ครบตามเกณฑ์ แ ล้ ว หรื อ มี ห ลั กฐานแสดงผลการตรวจยื น ยั น ว่า ไม่ มี เชื้ อ โควิด - 19 (ATK, RT-PCR)
ภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ

สรุปสาระสำคัญข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) และประกาศ
เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๔)
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๙ ก.ย.๖๔ มีผลใช้บังคับ ๑ ต.ค.๖๔)(ต่อ)
มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม ๒๙ จังหวัด) (ต่อ)
๓.๑๑ สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬา ฟิตเนส หรือ กิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ หรือ สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือ สถานที่เพื่อออกกำลังกาย
ประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ที่เป็นพื้นที่โล่ง และที่เป็นห้องปรับอากาศ เปิดได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น.
๓.๑๒ การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬา ให้กระทำได้ ดังนี้
๓.๑๒.๑ กีฬาในร่ม ไม่มีผู้ชมในสนาม
๓.๑๒.๒ กีฬากลางแจ้ง ให้กระทำได้โดยกำหนดให้มีผู้ชมในสนาม ไม่เกินร้อยละ ๒๕ และผู้เข้าชมที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้ว หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจยืนยัน
ว่าไม่มีเชื้อโควิด - 19 (ATK, RT-PCR) ภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของทางราชการอย่างเคร่งครัด
๓.๑๓ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น.
๓.๑๔ โรงมหรสพ โรงละคร คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพ/จังหวัด พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม เปิดได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. โดยให้จำกัดผู้แสดงและเจ้าหน้าที่ ไม่เกิน
๕๐ คน สวมหน้ากากอนามัย ขณะแสดงอาจถอดหน้ากากได้ งดการติดต่อสัมผัสระหว่างผู้แสดงกับผู้ชม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ข้อสังเกต การปรับมาตรการโดยการออกข้อกำหนดครั้งนี้
๑. เพื่อผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้บ้างแล้วเนื่องจาก มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก
ทั้งฉีดเข็มที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ตามสภาพภูมิคุ้มกันของประชาชน
๒. เพื่อทำให้ภาคธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและประชาชน
๓. เตรียมการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ในทุกพื้นที่การท่องเที่ยว เช่น กทม., เชียงใหม่, เพชรบุรี เป็นต้น
สธน.ทหาร ๔ ต.ค.๖๔

