สรุปข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่๓๗) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่๑๙/๒๕๖๔ ทั้งสองฉบับประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อ ๓๐ ต.ค.๖๔ มีผลใช้บังคับเมื่อ ๑ พ.ย.๖๔
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ ๓๗) สรุปได้ดังนี้
โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ ๑๙/๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้
๑. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึง กทม. และ ปริมณฑล ให้หัวหน้าส่วน
ปรับปรุงเขตพื้นที่ที่กำหนดระดับของพืน้ ที่สถานการณ์
ราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า ของกิ จ การเอกชน พิ จ ารณาดำเนิ น มาตรการตามแนวทางการปฏิ บั ติ
๑. พื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด และเข้ ม งวด ๗ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ต าก ที่ ศปก.ศบค. หารือร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางปฏิบัติ
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา
๒. มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
๒. พื้นที่ควบคุมสูงสุด ๓๘ จังหวัด กาญจนบุรี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี - ห้ามออกนอกเคหสถานเวลา ๒๓๐๐ – ๐๓๐๐ นาฬิกา ของวันถัดไป โดยใช้บังคับต่อเนื่องอย่างน้อย ๑๕ วัน
ชุมพร เชียงราย เชี ยงใหม่ ตรัง ตราด (ยกเว้น อำเภอเกาะช้าง) นครนายก นครปฐม - สถานรั บเลี้ ยงเด็ ก ศู นย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก สถานพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ย ศู นย์ เด็ กพิ เศษ สถานให้ การดู แล หรื อสถาน
นครราชสีมา นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นตำบล สงเคราะห์ เปิดดำเนินการได้
หัวหิน ตำบลหนองแก) พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี (ยกเว้น
- ศู นย์ ดู แลผู้ สู งอายุ เปิ ดแบบไป – กลั บได้ บุ คลากรเจ้ าหน้ าที่ ได้ รั บการฉี ดวั คซี นครบตามเกณฑ์ สุ่ มตรวจ ATK
เทศบาลเมืองชะอำ) เพชรบูรณ์ ระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม) ระยอง (ยกเว้นเกาะ
เสม็ ด ) ราชบุ รี ลพบุ รี สตู ล สมุ ทรปราการ (ยกเว้ น บริ เวณพื้ น ที่ ท่ า อากาศยาน ทุกสัปดาห์
นานาชาติ สุ ว รรณภู มิ ) สมุ ทรสงคราม สมุ ทรสาคร สระแก้ ว สระบุ รี สุ พรรณบุ รี - ห้ องสมุ ดและพิ พิ ธภั ณฑ์ ทุ กประเภท บ้ านหนั งสื อ หอศิ ลป์ แหล่ งประวั ติ ศาสตร์ โบราณสถาน ศู นย์ การเรี ยนรู้
สุราษฎร์ธานี .(ยกเว้น เกาะสมุ ย เกาะพงัน เกาะเต่า ) อ่างทอง อุ ดรธานี (ยกเว้ น ศู นย์ วิทยาศาสตร์ เพื่ อการเรียนรู้ อุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ ศู นย์ วิ ทยาศาสตร์ และวั ฒนธรรม เปิ ดดำเนิ นการได้ ให้ บริการ
อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอหนอง ไม่เกิน ๗๕%
หาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม) อุบลราชธานี
- ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม เปิดให้บริการบริโภคภายในร้านได้ ร้านปรับอากาศนั่งได้ไม่เกิน ๕๐% ถ้าอากาศ
๓. พื้นที่ควบคุม ๒๓ จังหวัด กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ บุรีรัมย์ (ยกเว้น ถ่ายเทได้นั่งได้ไม่เกิน ๗๕% แสดงดนตรีได้ ผู้แสดงไม่เกิน ๕ คน สวมหน้ากาก (ยกเว้น นักร้องและนักดนตรีเครื่อง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์) แพร่ พะเยา มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย เป่า)
(ยกเว้นอำเภอเชียงคาน) ศรีสะเกษ สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย (ยกเว้นอำเภอ
- ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเกต ตลาดสด หรือตลาดนัด เปิดได้ถึง ๒๒๐๐ นาฬิกา ถ้ามีเครื่องเล่นเปิดได้ตามความ
เมื อ ง ห น อ ง ค า ย อ ำ เภ อ สั ง ค ม อ ำ เภ อ ศ รี เชี ย ง ให ม่ อ ำ เภ อ
เหมาะสม ร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการกลางคืนให้ปิด ระหว่าง ๒๒๐๐ – ๐๓๐๐ นาฬิกา
ท่าบ่อ) หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอล เปิดให้บริการจัดเลี้ยง จัดประชุมได้ ไม่เกิน ๒๒๐๐ นาฬิกา
๔. พื้นที่เฝ้าระวังสูง ๕ จังหวัด นครพนม น่าน บึงกาฬ มุกดาหาร สกลนคร
- โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานจัดนิทรรศการ เปิดให้บริการ ประชุม สัมมนา จัดงานตามประเพณีได้
๕.พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ๔ จังหวัด กรุงเทพฯ กระบี่ พังงา ภูเก็ต
ผู้เข้าร่วมไม่เกิน ๕๐๐ คน สวมหน้ากากตลอดเวลา จัดให้มีช่วงพัก บริการอาหารแบบแยกชุด
เมื่อประกาศข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๓๗) แล้ว เกิดผลดังนี้
- คลินิกเวชกรรม เสริมความงาม เปิดบริการได้ถึง ๒๒๐๐ นาฬิกา ร้านสัก ผู้รับบริการต้องฉีดวัคซีนครบ/ATK เป็น ลบ
การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
- สถานประกอบการสุขภาพ สปา นวดแผนไทย เปิดบริการผ่านการนัดหมายได้รายละไม่เกิน ๒ ชม. จนถึง ๒๒๐๐
ปรับเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ไม่เกิน
นาฬิกา ผู้บริการสปาต้องได้รับวัคซีนครบ/ATK เป็น ลบ
๕๐ คน), พื้นที่ควบคุมสูงสุด (ไม่เกิน ๒๐๐ คน)
พื้นที่ควบคุม (ไม่เกิน ๕๐๐คน), พื้นที่เฝ้าระวังสูง (ไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน)
- สวนสาธารณะ ลาน/สนามกีฬา สระว่ายน้ำ กลางแจ้ง/ถ่ายเทอากาศได้ดีเปิดได้ ไม่เกิน ๒๒๐๐ นาฬิกา /ปรับอากาศ
กิจกรรมกลุ่มที่ได้รับยกเว้น การขนส่งขนย้ายประชาชน การพยาบาล งด อบตัว อบไอน้ำ จัดแข่งกีฬาได้ จำกัดผู้ชม ๒๕% นักกีฬาทีมชาติ ฝึกซ้อมภายใต้การดูแลของ กระทรวงการท่องเที่ยว
และการสาธารณสุข การบริการช่วยเหลือประชาชน การรวมกลุ่มในที่พัก และกีฬา
อาศัย ที่ทำงาน การประชุม การออกกำลังกาย และกิจกรรมที่ดำเนินโดย - โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หรือโรงละคร เปิดได้ไม่เกิน ๒๒๐๐ นาฬิกา สถานที่ปิดผู้ชมในสนามไม่เกิน ๕๐%
พนักงานเจ้าหน้ าที่ จัดโดยหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้ า
สถานทีเ่ ปิดไม่เกิน ๗๕% งดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้เข้าชมสวมหน้ากากตลอดเวลา
หน่วยงาน และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคอย่างเคร่งครัด

สธน.ทหาร ๕ พ.ย.๖๔

๓. พื้นที่ควบคุมสูงสุด
- ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเปิดได้ไม่เกิน ๒๓๐๐ นาฬิกา ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์
-ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ฯ เปิดได้ ปิดบริการ สวนสนุก และสวนน้ำ
- โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการฯ ผู้เข้าร่วมไม่เกิน ๕๐๐ คน
- คลินิก/สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย/แต่งผม/ตัดผม/ทำเล็บ/สัก เปิดไม่เกิน ๒๓๐๐ นาฬิกา
- สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย เปิดไม่เกิน ๒๓๐๐ นาฬิกา
- สวนสาธารณะ ลาน/สนามกี ฬา สระน้ ำ เพื่ อการกี ฬาหรื อกิ จกรรมทางน้ ำสถานที่ ออกกำลั งกาย
ยิ ม ฟิ ตเนส ห้ องปรั บอากาศเปิ ดได้ ไม่ เกิ น ๒๓๐๐ นาฬิ กา/สนามกี ฬ าในร่ ม จั ด แข่ งขั น กี ฬ าได้
จำกัดผู้ชมไม่เกิน ๒๕% กลางแจ้ง จำกัดผู้ชมไม่เกิน ๕๐%
- โรงภาพยนตร์/โรงมหรสพ/โรงละคร เปิดได้ไม่เกินเวลา ๒๒๐๐ สถานที่ปิดผู้ชมในสนามไม่เกิน
๕๐% สถานที่เปิดไม่เกิน ๗๕% งดจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ผู้เข้าชมสวมหน้ากากตลอดเวลา

๔. พื้นที่ควบคุม
- ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเปิดได้ไม่กำหนดเวลาห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
-ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ฯ เปิดได้ปิดบริการ สวนสนุก และสวนน้ำ
- โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการฯผู้เข้าร่วมไม่เกิน ๕๐๐ คน
- คลิ นิก/สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย/แต่งผม/ตัดผม/ทำเล็ บ/สั ก เปิดไม่เกิน ๒๓๐๐
นาฬิกา
- สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปานวดแผนไทย เปิดไม่เกิน ๒๔๐๐ นาฬิกา
- สวนสาธารณะ ลาน/สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำสถานที่ออกกำลัง
กาย ยิม ฟิตเนสห้องปรับอากาศเปิดบริการได้สนามกีฬาในร่มจัดแข่งขัน กีฬาได้ จำกัด
ผู้ชมไม่เกิน ๕๐% กลางแจ้ง จำกัดผู้ชมไม่เกิน ๗๕%

๕.พื้นที่เฝ้าระวังสูง
- สวนสาธารณะ ลาน/สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำสถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ห้องปรับอากาศเปิดบริการได้สนามกีฬาในร่มจัดแข่งขันกีฬาได้ จำกัดผู้ชมไม่เกิน ๕๐%
กลางแจ้งจำกัดผู้ชมไม่เกิน ๗๕%
๖.พื้นที่นำร่องท่องเทียว
- ดำเนินการตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่เฝ้าระวัง
๗. ภายในเขตจังหวัดสามารถปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยได้ และสามารถกำหนดมาตรการเพิ่มเติมได้
๘. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชาใช้อาคารสถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้
๙. สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะยังคงให้ปิดดำเนินการ ให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และบุคลากรเพื่อเปิดดำเนินการในอนาคต สธน.ทหาร ๔ พ.ย.๖๔
ข้อสังเกต
๑. มีการกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังสูง รวมทั้งพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิมและเป็นการปรับปรุงเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นและรองรับ
แผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว
๒. เป็นการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคแบบบูรณาการเพื่อรักษาสมดุลด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขและการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของประเทศและ
ฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ
๓. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ สำหรับหน่วยงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้ นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการเอกชน
พิจารณาดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
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