


 
 

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย 
....................................... 

 

ท่ี มท ๐๒๓๐/ว  วันท่ี         ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
จาก  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ถึง  ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด  
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 3๕) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผลต้ังแต่
วันท่ี 1๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อก าหนดและข้อปฏิบัติ ดังนี้  

๑. การปรับปรุงเขตพื้นท่ีจังหวัดตามพื้นท่ีสถานการณ์ ตามค าส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -  19) ท่ี 15/2564 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 
เป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด พื้นท่ีควบคุมสูงสุด 30 จังหวัด และพื้นท่ีควบคุม 24 จังหวัด        

๒. ห้ามจัดกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่โรค 
๓. การปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานส าหรับพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
๔. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการส าหรับพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
๕. การขนส่งสาธารณะ  
๖. การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีท าการของหน่วยงานในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
๗. การผ่อนคลายมาตรการเพื่อกิจการหรือการด าเนินกิจกรรมบางประเภท  
๘. การเตรียมความพร้อมเพื่อการผ่อนคลายมาตรการส าหรับกิจการบางประเภทในอนาคต 

รายละเอียดปรากฏตามข้อก าหนดฯ (ฉบับท่ี ๓๕) ท่ีส่งมาพร้อมนี้ 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 

(ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 
๑. รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อก าหนดฯ ดังกล่าว โดยเคร่งครัด 
๒. สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับว่า ข้อก าหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อเป็นการปรับปรุงและผ่อนคลาย
ความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรคต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับภาพรวมของสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้ใกล้กับภาวะปกติและกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับ 
การด าเนินมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อมุ่งเป้าหมายสู่การป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชาชนอย่างสมดุล 
และยั่งยืน สอดคล้องกับแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเท่ียวท่ีนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์และ
แนวทางไว้เมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

3. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครศรีธรรมราช นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ปัตตานี 
พระนครศรีอยุธยา ยะลา ระยอง ราชบุรี สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจังหวัดสระบุรี)  
    3.๑ การปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นท่ีควบคุมสูงสุด
และเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๓.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไป
จนถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยให้การก าหนดเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีและกรณีของ
บุคคลท่ีได้รับยกเว้นท่ีได้ประกาศหรือได้อนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ยังคงใช้บังคับต่อไป 
 

/3.2 มาตรการ... 
 

ด่วนที่สุด 

ศูนย์โควิดฯ มท. 
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 3.๒ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ให้บรรดาสถานท่ี กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นท่ี
สถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวดท่ีได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการแล้วตามข้อก าหนด      
ท่ีได้ประกาศไว้ก่อนหน้าเปิดด าเนินการได้ต่อไป โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการ และผู้ประกอบการหรือ
ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ        
ท่ีทางราชการก าหนด รวมทั้งมาตรการท่ีผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ 

(๑) เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้สถานท่ี กิจการ 
หรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการได้แล้วและมีเงื่อนไขเรื่องก าหนดเวลาท าการไว้ เช่น ร้านจ าหน่าย
อาหารและเครื่องด่ืม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สวนสาธารณะ สามารถเปดิด าเนินการ
ได้ตามเวลาปกติแต่ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา 

(๒) ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด สามารถเปิดเพื่อการจ าหน่ายสินค้า      
ไ ด้ทุกประเภทตามเวลาปกติจนถึง เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา และหากมีการเปิดให้บริการเครื่องเล่น                      
ใหค้ณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี ประเมินและ
พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม ส าหรับร้านสะดวกซื้อท่ีเปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน ให้ปิด      
การให้บริการในช่วงระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๓.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น 

(๓) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สามารถเปิดให้บริการในลักษณะของการดูแลผู้สูงอายุ  
แบบเช้าไปเย็นกลับได้ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม โดยก าหนดเงื่อนไขท่ีผู้รับบริการและบุคลากรเจ้าหน้าท่ี
ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด และให้ผู้ประกอบการสุ่มตรวจบุคลากรเจ้าหน้าท่ี
ทุกสัปดาห์โดยการใช้ชุดตรวจและน้ ายาท่ีเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเช้ือ SARS-CoV-2 (เช้ือก่อโรค  
COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง เพื่อยืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 หรือโดยวิธีการท่ีทาง
ราชการก าหนด 

(๔)  โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานท่ีจัดนิทรรศการ หรือสถานท่ีท่ีมี
ลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงานพิธีตามประเพณีนิยม  
ได้จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กรท่ีก าหนด เช่น การจ ากัด
จ านวนผู้เข้าร่วมงาน การให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การจัดให้มีช่วงเวลาพัก
เพื่อการระบายอากาศของห้องประชุม การจัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด การเว้นระยะห่างไม่ให้ แออัด 
รวมท้ังด าเนินการตามแนวปฏิบัติท่ีกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

(๕)  ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิต้ีมอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่น 
ท่ีมีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงานพิธีตามประเพณีนิยม      
ได้จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา และให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กรท่ีก าหนดเช่นเดียวกับกรณี
ตาม (๔) โดยยังคงให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และปิดให้บริการในส่วนท่ีเป็นร้านเกม ตู้เกม เครื่องเล่น       
สวนสนุก และสวนน้ า 

3.๓ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ท าการของหน่วยงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนยังคงให้เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรในความรับผิดชอบปฏิบัติงาน       
นอกสถานท่ีท าการอย่างเต็มความสามารถท่ีหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีจะปฏิบัติได้ โดยการปฏิบัติงานดังกล่าว
ต้องไม่กระทบกับภารกิจเพื่อการให้บริการประชาชน 

 
/4. พื้นที่อืน่ ๆ ... 
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   4. พื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
    การผ่อนคลายมาตรการเพื่อกิจการหรือการด าเนินกิจกรรมบางประเภท 
  (๑) ร้านเกม ตู้เกม หรือเครื่องเล่น ท่ีต้ังอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิต้ีมอลล์ 
หรือสถานประกอบกิจการอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายกัน ท่ีมิ ไ ด้อยู่ ในเขตพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
ให้สามารถเปิดด าเนินการได้ในลักษณะของเกมหรือเครื่องเล่นเฉพาะท่ีมีผู้เล่นเป็นผู้ใช้เครื่องเล่นเด่ียวหรือ        
การเล่นเป็นคู่เท่านั้น โดยให้ผู้เล่นสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา แต่สวนสนุกและสวนน้ ายังคง
ให้ปิดด าเนินการ 
  (๒) การปรับเงื่อนไขก าหนดเวลาการให้บริการของสวนสาธารณะ สนามกีฬา ยิม  
ฟิตเนส หรือสถานท่ีเพื่อการออกก าลังกายทุกประเภท ท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีควบคุมสูงสุด ให้สามารถ  
เปิดด าเนินการได้ตามเวลาปกติแต่ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา 
  5. กรุงเทพมหานคร และจังหวัดทุกจังหวัด 
   5.๑ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยก าหนดปรับปรุงเฉพาะเร่ือง
จ านวนบุคคลที่เข้ารวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมจ าแนกตามเขตพื้นท่ีสถานการณ์ ดังนี้ 
   (๑) พื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่ม          
ของบุคคลท่ีมีจ านวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน 
   (๒) พื้นท่ีควบคุมสูงสุด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีจ านวน
รวมกันมากกว่าหนึ่งร้อยคน 
   (๓) พื้นท่ีควบคุม ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีจ านวน
รวมกันมากกว่าสองร้อยคน 
  (๔) พื้นท่ีเฝ้าระวังสูง ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีจ านวน
รวมกันมากกว่าสามร้อยคน 
  (๕) พื้นท่ีเฝ้าระวัง ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีจ านวน
รวมกันมากกว่าห้าร้อยคน 

  โดยให้ข้อห้ามการจัดกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่โรค ขั้นตอนการขออนุญาต
จัดกิจกรรม การพิจารณาอนุญาต รวมทั้งกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มท่ีได้รับยกเว้นท่ีสามารถจัดได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาต ยังคงบังคับใช้ต่อไป  

5.๒ การขนส่งสาธารณะ การขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นท่ีควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด และการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุกประเภทท่ัวราชอาณาจักรให้ผ่อนคลายมาตรการ
จ ากัดจ านวนผู้โดยสารท่ีใช้บริการตามท่ีได้เคยประกาศไว้เดิมในข้อ ๗ แห่งข้อก าหนด (ฉบับท่ี ๓๒)  
ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข
ตามท่ีทางราชการก าหนดและสอดคล้องกับความเหมาะสมของยานพาหนะและสภาพการเดินทาง 

ให้กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร จังหวัด หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ตรวจสอบและก ากับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด รวมท้ังการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุกประเภทท่ัวราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแนวทางท่ี     
ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ก าหนด โดยจัดการให้การขนส่งสาธารณะ  
แก่ประชาชนมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสมแก่การให้บริการประชาชน  
   5.3 การเตรียมความพร้อมเพื่อการผ่อนคลายมาตรการส าหรับกิจการบางประเภท 
ในอนาคต สถานบริการ สถานประกอบการท่ีมีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ 
ยังคงให้ปิดด าเนินการท่ัวราชอาณาจักรในช่วงเวลานี้ 
 

/ผู้ประกอบการ... 
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ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบสถานประกอบการควรเตรียมความพร้อม
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การจัดการสถานท่ีและบุคลากรเพื่อลดความเส่ียงต่อการแพร่หรือติดโรค เช่น 
การจัดสถานท่ีให้อากาศสามารถหมุนเวียนถ่ายเทได้ดีหรือมีระบบฟอกอากาศ การให้พนักงานผู้ให้บริการได้รับวัคซีน
ครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด รวมท้ังการปฏิบัติตามมาตรการ ค าแนะน าและแนวปฏิบัติของทางราชการ 

6. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
ได้มีมติให้ออกประกาศหรือค าส่ัง ให้ส่งประกาศหรือค าส่ังให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบโดยเร็ว เพื่อรายงานส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ประกาศหรือค าส่ังโดยท่ัวกัน   

      
 

 
 

(นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการส่ังการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)   
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗  มท. ๕๐๑๘๘ 
 

 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยประกอบโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว 5577 ลงวันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
๑. ข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 15 ตุลำคม ๒๕๖๔   
 

 
 
๒. ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 15/2564 
สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2564 
 

 
 
3. ไฟล์ Word โทรสำรในรำชกำรกระทรวงมหำดไทย ดว่นที่สดุ ที่ มท ๐๒๓๐/ว 5577 ลงวนัที่ 15 ตุลำคม ๒๕๖๔ 
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ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ 35) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นครำวที่  ๑๔  จนถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

เพ่ือเป็นกำรปรับปรุงและผ่อนคลำยควำมเข้มงวดของมำตรกำรควบคุมโรคต่ำง ๆ   ที่ได้ก ำหนดขึ้น 
ให้สอดคล้องกับภำพรวมของสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ   2019  ในประเทศ 
ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับสถำนกำรณ์ในภูมิภำคอื่น ๆ  ของโลก  ด้วยที่ผ่ำนมำ   
กำรปฏิบัติงำนพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถควบคุมและจ ำกัดขอบเขตพ้ืนที่กำรระบำดของโรคได้   ดังเช่น 
ในหลำยจังหวัดพบผู้ติดเชื้อเฉพำะในบำงเขตพ้ืนที่เท่ำนั้น   และผู้ป่วยที่มีอำกำรของโรครุนแรง 
ได้ลดจ ำนวนลง  ในขณะที่ผู้ที่ได้รับกำรรักษำจนหำยเป็นปกติมีจ ำนวนเพ่ิมสูงขึ้น  ในส่วนของกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรฉีดวัคซีน  เจ้ำหน้ำที่ทุกภำคส่วนต่ำงมีส่วนร่วมในกำรประสำน  จัดหำและน ำเข้ำวัคซีน 
ชนิดต่ำง ๆ  เพื่อให้ฝ่ำยสำธำรณสุขได้จัดสรรและเร่งฉดีวัคซนีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย  ซึ่งห้วงเวลำ 
ที่ผ่ำนมำได้เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเยำวชน  นักเรียน  นักศึกษำเพ่ือให้สำมำรถกลับมำสู่สภำพ 
กำรเรียนกำรสอนตำมปกติได้อย่ำงปลอดภัย   นอกจำกนี้   รัฐบำลได้เตรียมจัดหำยำต้ำนไวรัส 
ที่มีประสิทธิภำพซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถน ำมำใช้เพ่ือรักษำโรคนี้ได้ในไม่ช้ำ   อย่ำงไรก็ดี  กำรติดตำมและ
ก ำกับดูแลของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ยังคงมคีวำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  เพื่อควบคุมให้กำรด ำเนินกจิกำร
และกิจกรรมของทั้งบุคคลและสถำนที่ตำ่ง  ๆ  อยู่ภำยใต้เงื่อนไขของกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมและ
ป้องกันโรคที่ไดป้ระกำศไวแ้ล้ว  เช่น  มำตรกำรป้องกันกำรติดเชื้อแบบครอบจักรวำล  มำตรกำรปลอดภยั
ส ำหรับองค์กร  หรือมำตรกำรควบคุมโรคแนวใหมเ่พื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่ำงปลอดภัย  ทั้งนี้ก็เพื่อขับเคลือ่น 
ภำคเศรษฐกิจของประเทศ  เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศ  กำรเข้ำใจสถำนกำรณ์  และกำรรู้จักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 
ให้ได้  เพ่ือฟ้ืนฟูควำมเป็นอยู่ให้ใกล้กับภำวะปกติและกระตุ้นเศรษฐกิจ  ควบคู่ไปกับกำรด ำเนินมำตรกำร 
ด้ำนสำธำรณสุขเพ่ือมุ่งเป้ำหมำยสู่กำรป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชำชนอย่ำงสมดุลและยั่งยืน    
สอดคล้องกับแผนกำรเปิดประเทศเพ่ือรับนักท่องเที่ยวที่นำยกรัฐมนตรีได้ประกำศเจตนำรมณ์และ  
แนวทำงไว้เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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   ๕๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๑ การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์  ให้  ศบค.  มีค ำสั่งปรับปรุง 
เขตพ้ืนที่จังหวัดจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่ง  เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
สถำนกำรณ์กำรระบำดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  โดยให้น ำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับ 
พ้ืนที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหนำ้นี้มำใช้บังคับเท่ำที่ไมข่ดั 
หรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้   

ส ำหรับจังหวัดที่ได้ปรับระดับเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ขึ้นใหม่ตำมค ำสั่งที่ออกตำมข้อก ำหนดนี้    
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ เกี่ยวข้องเตรียมกำรด้ำนบุคลำกร  สถำนที่  และ 
ประชำสัมพันธ์เพ่ือแจ้งเตือนให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่เตรียมพร้อมเพ่ือกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร    
ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติต่ำง ๆ  เป็นกำรล่วงหน้ำ 

ข้อ ๒ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค  โดยก ำหนดปรับปรุงเฉพำะเรื่อง
จ ำนวนบุคคลที่เข้ำรวมกลุ่มเพื่อท ำกิจกรรมจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์  ดังนี้ 

(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มี 
จ ำนวนรวมกันมำกกว่ำห้ำสิบคน 

(๒) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน
มำกกว่ำหนึ่งร้อยคน 

(๓) พ้ืนที่ควบคุม  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน 
มำกกว่ำสองร้อยคน 

(๔) พ้ืนที่เฝ้ำระวังสูง  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน 
มำกกว่ำสำมร้อยคน 

(๕) พ้ืนที่เฝ้ำระวัง  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน 
มำกกว่ำห้ำร้อยคน 

โดยให้ข้อห้ำมกำรจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  ขั้นตอนกำรขออนุญำตจัดกิจกรรม   
กำรพิจำรณำอนุญำต  รวมทั้งกิจกรรมหรือกำรรวมกลุ่มที่ได้รับยกเว้นที่สำมำรถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญำต   
ตำมข้อ  ๔  และข้อ  ๕  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓๐)  ลงวันที่  ๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ยังคง 
บังคับใช้ต่อไป   

ข้อ ๓ การปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
ห้ำมบุคคลใดในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถำนระหว่ำงเวลำ   ๒๓.๐๐  นำฬิกำ   
ถึง  ๐๓.๐๐  นำฬิกำของวันรุ่งขึ้น  ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่   ๓๑  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยให ้
กำรก ำหนดเงื่อนไขกำรปฏิบัตหิน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหนำ้ที่และกรณีของบคุคลที่ไดร้ับยกเวน้ที่ไดป้ระกำศ 
หรือได้อนุญำตไว้ก่อนหน้ำนี้ยังคงใช้บังคับต่อไป 
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ข้อ ๔ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ให้บรรดำ 
สถำนที่  กิจกำร  หรือกิจกรรมในพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
ที่ได้รับอนุญำตให้เปิดด ำเนินกำรแล้วตำมข้อก ำหนดที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำ   เปิดด ำเนินกำรได้ต่อไป   
โดยให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด   แล้วแต่กรณี   
ก ำกับดูแลและติดตำมกำรด ำเนินกำร  และผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข   
เงื่อนเวลำ  กำรจัดระบบ  ระเบียบ  และมำตรกำรป้องกันโรคต่ำง ๆ  ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  รวมทั้ง 
มำตรกำรที่ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบก ำหนดขึ้นเป็นกำรเฉพำะ   

(๑) เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรปรับเวลำกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  ให้สถำนที่  กิจกำร  หรือ
กิจกรรมที่ได้รับอนุญำตให้เปิดด ำเนินกำรได้แล้วและมีเงื่อนไขเรื่องก ำหนดเวลำท ำกำรไว้   เช่น   
ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม   โรงภำพยนตร์  โรงมหรสพ  ห้ำงสรรพสินค้ำ  สนำมกีฬำ   
สวนสำธำรณะ  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ตำมเวลำปกติแต่ไม่เกินเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ   

(๒) ร้ำนสะดวกซื้อ   ตลำดสด  หรือตลำดนัด  สำมำรถเปิดเพ่ือกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 
ได้ทุกประเภทตำมเวลำปกติจนถึงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  และหำกมีกำรเปิดให้บริกำรเครื่องเล่น 
ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด   แล้วแต่กรณี   
ประเมินและพิจำรณำอนุญำตตำมควำมเหมำะสม  ส ำหรับร้ำนสะดวกซื้อที่เปิดให้บริกำรในช่วงเวลำกลำงคืน   
ให้ปิดกำรให้บริกำรในช่วงระหว่ำงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  ถึง  ๐๓.๐๐  นำฬิกำ  ของวันรุ่งขึ้น   

(๓) ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุ  สำมำรถเปิดให้บริกำรในลักษณะของกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบเช้ำไป 
เย็นกลับได้  โดยให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด   
แล้วแต่กรณี  พิจำรณำอนุญำตตำมควำมเหมำะสม  โดยก ำหนดเงื่อนไขที่ผู้รับบริกำรและบุคลำกร
เจ้ำหน้ำที่ต้องได้รับกำรฉีดวัคซีนครบตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  และให้ผู้ประกอบกำรสุ่มตรวจ
บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ทุกสัปดำห์โดยกำรใช้ชุดตรวจและน้ ำยำที่เกี่ยวข้องกับกำรวินิจฉัยกำรติดเชื้อ    
SARS-CoV-2  (เชื้อก่อโรค  COVID-19)  แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง  เพ่ือยืนยันว่ำไม่มีเชื้อโรค 
โควิด - 19  หรือโดยวิธีกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

(๔) โรงแรม  ศูนย์แสดงสินค้ำ  ศูนย์ประชุม  สถำนที่จัดนิทรรศกำร  หรือสถำนที่ที่มี 
ลักษณะคล้ำยกัน  สำมำรถเปิดให้บริกำรเพ่ือกำรจัดประชุม  สัมมนำ  หรือกำรจัดงำนพิธีตำมประเพณีนิยม 
ได้จนถึงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  โดยให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรปลอดภัยส ำหรับองค์กรที่ก ำหนด  เช่น   
กำรจ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำน  กำรให้ผู้เข้ำร่วมงำนสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ   
กำรจัดให้มีช่วงเวลำพักเพ่ือกำรระบำยอำกำศของห้องประชุม  กำรจัดเตรียมอำหำรแบบแยกเป็นชุด   
กำรเว้นระยะห่ำงไม่ให้แออัด  รวมทั้งด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่กระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับส ำนักงำน 
ส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร  (องค์กำรมหำชน)  ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
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(๕) ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถำนประกอบกิจกำรอื่นที่มีลักษณะ 
คล้ำยกัน  สำมำรถเปิดให้บริกำรเพ่ือกำรจัดประชุม  สัมมนำ  หรือกำรจัดงำนพิธีตำมประเพณีนิยม 
ได้จนถึงเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ  และให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรปลอดภัยส ำหรับองค์กรที่ก ำหนดเช่นเดียวกับ 
กรณีตำม  (๔)  โดยยังคงให้งดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย  และปิดให้บริกำรในส่วนที่เป็นร้ำนเกม   
ตู้เกม  เครื่องเล่น  สวนสนุก  และสวนน้ ำ   

ข้อ ๕ การขนส่งสาธารณะ  กำรขนส่งผู้โดยสำรสำธำรณะทุกประเภทในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด  และกำรขนส่งสำธำรณะระหว่ำงจังหวัดทุกประเภทท่ัวรำชอำณำจักรให้ผ่อนคลำยมำตรกำร 
จ ำกัดจ ำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรตำมที่ได้เคยประกำศไว้เดิมในข้อ  ๗  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓๒)   
ลงวันที่  ๒๘  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยผู้ประกอบกำรหรือผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร 
ด้ำนสำธำรณสุขตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดและสอดคล้องกับควำมเหมำะสมของยำนพำหนะและสภำพ 
กำรเดินทำง   

ให้กระทรวงคมนำคม  กรุงเทพมหำนคร  จังหวัด  หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบตรวจสอบและ
ก ำกับดูแลกำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรสำธำรณะทุกประเภทในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
รวมทั้งกำรขนส่งสำธำรณะระหว่ำงจังหวัดทุกประเภททั่วรำชอำณำจักรให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ศูนย์ปฏิบัตกิำร  
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  (ศปก.ศบค.)  ก ำหนด  โดยจัดกำรให้กำรขนส่งสำธำรณะ 
แก่ประชำชนมีจ ำนวนเพียงพอและเหมำะสมแก่กำรให้บริกำรประชำชน 

ข้อ ๖ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ท าการของหน่วยงานในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
ให้ส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐและเอกชนยังคงให้เจ้ำหน้ำที่และบคุลำกรในควำมรับผิดชอบปฏิบัตงิำน 
นอกสถำนที่ท ำกำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถที่หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่จะปฏิบัติได้   โดยกำรปฏิบัติงำน 
ดังกล่ำวต้องไม่กระทบกับภำรกิจเพื่อกำรให้บริกำรประชำชน 

ข้อ ๗ การผ่อนคลายมาตรการเพ่ือกิจการหรือการด าเนินกิจกรรมบางประเภท 
(๑) ร้ำนเกม  ตู้เกม  หรือเครื่องเล่น  ที่ตั้งอยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  

หรือสถำนประกอบกิจกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน  ที่มิได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
ให้สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ในลักษณะของเกมหรือเครื่องเล่นเฉพำะที่มีผู้เล่นเป็นผู้ใช้เครื่องเล่นเดีย่วหรอื 
กำรเล่นเป็นคู่เท่ำนั้น  โดยให้ผู้เล่นสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ  แต่สวนสนุกและสวนน้ ำ 
ยังคงให้ปิดด ำเนินกำร 

(๒) กำรปรับเงื่อนไขก ำหนดเวลำกำรให้บริกำรของสวนสำธำรณะ  สนำมกีฬำ  ยิม  ฟิตเนส   
หรือสถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำยทุกประเภท  ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  ให้สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ 
ตำมเวลำปกติแต่ไม่เกินเวลำ  ๒๒.๐๐  นำฬิกำ 

ข้อ ๘ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการผ่อนคลายมาตรการส าหรับกิจการบางประเภท 
ในอนาคต  สถำนบริกำร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร  สถำนบันเทิง  ผับ  บำร์   
คำรำโอเกะ  ยังคงให้ปิดด ำเนินกำรทั่วรำชอำณำจักรในช่วงเวลำนี้   
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ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบสถำนประกอบกำรควรเตรียมควำมพร้อมในกำรปรับปรุง 
สภำพแวดล้อม  กำรจัดกำรสถำนที่และบุคลำกรเพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่หรือติดโรค   เช่น   
กำรจัดสถำนที่ให้อำกำศสำมำรถหมุนเวียนถ่ำยเทได้ดีหรือมีระบบฟอกอำกำศ   กำรให้พนักงำน 
ผู้ให้บริกำรได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร  ค ำแนะน ำ
และแนวปฏิบัติของทำงรำชกำร 

ให้กระทรวงมหำดไทย  กระทรวงสำธำรณสุข  กรุงเทพมหำนคร  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   
ร่วมกันด ำเนินกำรเพ่ือเตรียมพร้อมในกำรก ำกับดูแลให้สถำนประกอบกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำง ๆ   
ที่ได้ก ำหนดไว้  เพ่ือกำรผ่อนคลำยให้สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ในอนำคตตำมควำมพร้อมและ 
ควำมเหมำะสม  รวมทั้งเป็นไปตำมแผนและกรอบเวลำที่รัฐบำลก ำหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  15  ตลุำคม  พ.ศ.  ๒๕64 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  ๑5/๒๕๖๔ 
เรื่อง  พ้ืนที่สถำนกำรณ์ทีก่ ำหนดเปน็พื้นที่ควบคมุสูงสดุและเข้มงวด 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  และพื้นที่ควบคุม 
ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 

ตำมที่ได้มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ดังกล่ำวออกไปเป็นครำวที่  ๑๔  จนถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรและเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนำ  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  พ้ืนที่ควบคุม  ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  หรือจนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
เป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 15  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕64 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๖๔



บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ก าหนดระดับของพ้ืนที่สถานการณ์เพ่ือการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 
แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ที่ ๑๕/๒๕๖๔ 
ลงวันที ่๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  รวมทั้งสิ้น ๒๓ จังหวดั 
๑. กรุงเทพมหานคร 
๒. จังหวดักาญจนบุรี 
๓. จังหวดัจนัทบุรี 
๔. จังหวดัฉะเชงิเทรา 
๕. จังหวดัชลบุร ี
๖. จังหวดัตาก 
๗. จังหวดันครนายก  
๘. จังหวดันครปฐม  
๙. จังหวดันครศรีธรรมราช 

๑๐. จังหวดันนทบรุี 
๑๑. จังหวดันราธิวาส 
๑๒. จังหวดัปทมุธาน ี
๑๓. จังหวดัปราจีนบุร ี 
๑๔. จังหวดัปตัตานี 
๑๕. จังหวดัพระนครศรอียุธยา 
๑๖. จังหวดัยะลา 
๑๗. จังหวดัระยอง 
๑๘. จังหวดัราชบรุ ี
๑๙. จังหวดัสงขลา  
๒๐. จังหวดัสมุทรปราการ 
๒๑. จังหวดัสมุทรสงคราม 
๒๒. จังหวดัสมุทรสาคร  
๒๓. จังหวดัสระบรุี 

  



 
 

- ๒ - 
 
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  รวมทัง้สิ้น ๓๐ จังหวัด  

๑. จังหวดักาฬสินธุ ์
๒. จังหวดัขอนแกน่  
๓. จังหวดัชัยนาท 
๔. จังหวดัชัยภูม ิ 
๕. จังหวดัชุมพร  
๖. จังหวดัเชียงราย 
๗. จังหวดัเชียงใหม ่ 
๘. จังหวดัตรัง  
๙. จังหวดัตราด  

๑๐. จังหวดันครราชสีมา 
๑๑. จังหวดันครสวรรค์  
๑๒. จังหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
๑๓. จังหวดัพัทลุง  
๑๔. จังหวดัพิจิตร  
๑๕. จังหวดัพิษณุโลก  
๑๖. จังหวดัเพชรบุร ี 
๑๗. จังหวดัเพชรบูรณ ์ 
๑๘. จังหวดัมหาสารคาม  
๑๙. จังหวดัระนอง 
๒๐. จังหวดัลพบุร ี
๒๑. จังหวดัศรีสะเกษ  
๒๒. จังหวดัสตูล  
๒๓. จังหวดัสระแก้ว 
๒๔. จังหวดัสิงห์บรุี  
๒๕. จังหวดัสุพรรณบุร ี 
๒๖. จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี
๒๗. จังหวดัสุรนิทร ์ 

  



 
 

- ๓ - 
 
๒๘. จังหวดัอ่างทอง 
๒๙. จังหวดัอดุรธาน ี 
๓๐. จังหวดัอบุลราชธานี  

พ้ืนที่ควบคุม  รวมทั้งสิ้น ๒๔ จังหวัด  
๑. จังหวดักระบี ่ 
๒. จังหวดัก าแพงเพชร  
๓. จังหวดันครพนม  
๔. จังหวดันา่น  
๕. จังหวดับงึกาฬ  
๖. จังหวดับรุีรัมย ์ 
๗. จังหวดัพังงา  
๘. จังหวดัแพร่  
๙. จังหวดัพะเยา 

๑๐. จังหวดัภูเกต็  
๑๑. จังหวดัมกุดาหาร  
๑๒. จังหวดัแม่ฮ่องสอน  
๑๓. จังหวดัยโสธร 
๑๔. จังหวดัรอ้ยเอ็ด  
๑๕. จังหวดัล าปาง 
๑๖. จังหวดัล าพูน  
๑๗. จังหวดัเลย  
๑๘. จังหวดัสกลนคร  
๑๙. จังหวดัสุโขทัย  
๒๐. จังหวดัหนองคาย 
๒๑. จังหวดัหนองบัวล าภู  
๒๒. จังหวดัอตุรดิตถ์  
๒๓. จังหวดัอุทัยธาน ี 
๒๔. จังหวดัอ านาจเจริญ 

 

_________________ 
 




