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ค าน า 
   

สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็น      
โรคระบาดที่พึ่งเกิดข้ึนใหม่ ติดต่อง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเช้ือ และยังไม่มีวัคซีน
ป้องกันโรคหรือยาที่ใช้ในการรักษาให้หายได้โดยตรง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวได้ส่งผลกระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน นายกรัฐมนตรีจึงได้อาศัยอ านาจแห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเ ขตท้องที่      
ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ออกข้อก าหนด ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน        
พ.ศ.2548  เพื่อก าหนดมาตรการและข้อปฏิบัติทั้งหลายแก่ส่วนราชการ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตรุ้ายแรงมากขึ้น  

และด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ยังคงมีประชาชนเกิดความสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิ
อันพึงมีในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019        
เป็นจ านวนมาก กระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดท าสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนด ทั้ง ๓ ฉบับ และข้อมูลอื่น ๆ                     
ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าเป็นฐานข้อมูลเพื่อส่งต่อให้กับศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1111 กด 77 ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงยุติธรรม และศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขทั่วประเทศ เพื่ อน าไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่และ               
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดดังกล่าวให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป  

 
 

     ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  
                     ๑๐ เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           สารบัญ                      หน้า 
 
1. วันบังคับใช้ของข้อก าหนด         1 
2. เหตุผลในการออกข้อก าหนด         1 
3. สาระส าคัญของข้อก าหนด         1 
4. พื้นที่บังคับใช้           1 
5. ผู้ที่อยู่ภายใตบ้ังคับของข้อก าหนด         1 
6. การเข้า ออก พื้นที่ สถานที่ต่าง  ๆ        
    ข้อห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาทีก่ าหนด 22.00 น. - 04.00 น. 
      - เหตุที่ได้รบัการยกเว้น         2 
      - บุคคลที่ได้รบัการยกเว้น         2 
      - โทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน          3 
    พื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงที่ห้ามประชาชนเข้า ออก ตามข้อก าหนด       
      - ความหมายของพื้นทีห่รอืสถานทีเ่สี่ยง       3 
      - โทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนและเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยง      3 
      - พื้นที่หรอืสถานทีท่ี่ต้องปิดท าการ        3 
      - โทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนเปิดพื้นทีห่รือสถานที่เสี่ยง       3 
    พื้นที่หรือสถานที่ที่ยังคงให้เปิดท าการต่อไปได ้       
      - พื้นที่หรอืสถานที่ใดบ้างที่ยงัคงเปิดใหบ้ริการต่อไปได ้      4 
      - ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับพื้นที่หรือสถานที่ที่ยงัเปิดท าการ    4 
      - สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆของรฐั ยังคงเปิดท าการต่อไปได้หรอืไม่     5 
7. การเดินทาง เข้า ออก ใน นอกราชอาณาจักรและข้ามพืน้ที่จังหวัด     
    มาตรการปิดช่องทางในการเข้าราชอาณาจักร       5 
      - บุคคลที่ได้รบัการยกเว้นใหส้ามารถเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรได้    5 
      - “คนไทย” ที่เข้ามาในราชอาณาจกัรต้องท าอย่างไร      5 
      - เมื่อเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วต้องท าอย่างไร      6 
      - โทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน           6 
    มาตรการเกี่ยวกับผู้ที่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร       
       - หน่วยงานภาครฐั มีมาตรการเกี่ยวกับผู้ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรอย่างไร    6 
       - กรณีผู้ไมม่ีสัญชาติไทยหรือไม่มีทีอ่ยู่ในประเทศต้องการเดนิทางออกนอกราชอาณาจักร    6 
          ต้องท าอย่างไร  
      - ในกรณีที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลซึ่งอยูร่ะหว่างการเดนิทางเพือ่ออกไป     7 
        นอกราชอาณาจักรได ้ต้องปฏิบัติอย่างไร 
    การเดินทางข้ามเขตพื้นทีจ่ังหวัด        
      - สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จงัหวัดได้หรือไม่       7 
      - หากมีความจ าเป็นจะต้องเดินทางข้ามเขตพื้นทีจ่ังหวัดในช่วงนี้จะต้องท าอย่างไร   7 
 

(ก) 



 

     - ในกรณีที่จังหวัด พื้นที่ หรือสถานที่ใด ได้มีการออกประกาศหรือสัง่ ห้าม เตือน   7 
       หรือแนะน า โดยมีการก าหนดเงื่อนไขหรอืเงื่อนเวลาในการออกนอกเคหสถานไว้ด้วยจะต้องปฏิบัติอย่างไร   
8. การกักตุนสินค้า          
    ข้อก าหนดเกี่ยวกับสินค้า         
      - ประเภทสินค้าทีห่้ามกกัตุน         7 
      - โทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน          7 
9. การชุมนุมหรือร่วมกจิกรรมตามประเพณีนิยม       
    การห้ามชุมนุม           
      - สาระส าคัญเกี่ยวกับการห้ามชุมนุม        8 
      - โทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน          8 
    การจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสงัคมตามประเพณีนิยม      
      - การจัดกจิกรรม เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีบ าเพ็ญกุศล   8 
        พิธีศพ พิธีสงกรานต์ หรือกจิกรรมภายในครอบครัว ตลอดจนกจิกรรมหรือ 
        งานพิธีของทางราชการ ยังคงจัดได้หรอืไม่  
10. การเสนอข่าวหรอืการเผยแพรผ่่านสื่อ        
      การเสนอข่าวหรือการท าให้แพรห่ลายทางสื่อเกี่ยวกับ โรคโควิด 19    
        - การเสนอข่าวหรือท าให้แพรห่ลายทางสือ่ในทางใดที่มีโทษ     8 
        - โทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนเป็นไปตามกฎหมายใด และมีโทษอย่างไร       9 
11. การเตรียมรับสถานการณ์การแพรร่ะบาด       
      มาตรการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเช้ือโรคโควิด 19            
        - มาตรการรบัสถานการณ์ มีอะไรบ้าง       9 
        - บุคคลที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงและตอ้งอยู่ในเคหสถาน      9 
        - ข้อยกเว้นส าหรบัคนกลุม่เสี่ยงใหอ้อกนอกเคหสถานได ้     9 
        - มาตรการป้องกันโรคติดต่อ มีอะไรบ้าง       10 
12. การดูแลความสงบเรียบรอ้ย         
      มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย        
        - มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยในกรุงเทพฯ มอีะไรบ้าง     10 
        - มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยนอกเหนือจากพื้นที่ “กรุงเทพฯ”    10 
 
 
 
 
 
 
 

 (ข) 



รวมสาระส าคัญข้อก าหนด (ฉบับท่ี 1) (ฉบับท่ี 2) และ (ฉบับที่ 3) 
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

หัวข้อ ข้อก าหนด (ฉบับท่ี 1) ข้อก าหนด (ฉบับท่ี 2) ข้อก าหนด (ฉบับท่ี 3) 
มีผลบังคับ
ใช้เมื่อไหร่ 

ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563  
เป็นต้นไป 

ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป          
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน 2563 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

เหตุผล       
ในการออก 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙               
ซ่ึงขณะน้ียังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค และ
ยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง ตลอดจน           
มีการกักตุนเครื่องอุปโภคบริโภคและ
สิ่งจ าเป็น ต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน
ของประชาชน ซ่ึงต้องป้องกันมิให้เกิด
ภาวะขาดแคลนอันจะเป็นการซ้ าเติม
ความเดือดร้อนของประชาชน ซ่ึงเป็น
สถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ยุติลงได้โดยเร็ว
และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น 

  

สาระส าคัญ
อะไรบ้าง 

 
 

ข้อ 1 ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง 
ข้อ 2 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค 
ข้อ 3 ปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
ข้อ 4 ห้ามกักตุนสินค้า 
ข้อ 5 ห้ามชุมนุม 
ข้อ 6 การเสนอข่าวและเผยแพร่สื่อ 
ข้อ 7 มาตรการเตรียมรับสถานการณ์ 
ข้อ 8 มาตรการพึงปฏิบัติส าหรับบุคคล 
       บางประเภท 
ข ้อ9 ม าต รการ เก่ียวกับการออกนอก 
         ราชอาณาจักร 
ข้อ 10  มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย 
ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรค 
ข้อ 12  นโยบายการยังคงให้เปดิสถานที่ท าการ 
ข้อ 13 ค าแนะน าเก่ียวกับการเดินทาง 
          ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด 
ข้อ 14 ค าแนะน าในการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 
ข้อ 15 บทก าหนดโทษ 
ข้อ 16 ก าหนดการใช้บังคับ 

ข้อ 1 ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา 22.00 น. –     
       04.00 น. 
ข้อ 2 วิธีการด าเนินการ กรณีจังหวัด พื้นที่หรือ

สถานที่ ใด ได้ มีการออกประกาศหรือสั่ง
ห้าม เตือน หรือแนะน า เก่ียวกับการออก
นอกเคหสถาน 

ข้ อ 3 วิ ธี ก า ร ด า เ นิ น ก าร  ก ร ณี ที่ ไ ม่ อ า จ   
       เคลื่ อนย้ ายบุค คล ซ่ึงอยู่ ระห ว่างการ 
       เดินทางเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักร 
 

ข้ อ  ๑  ก าหนดข้ อยกเว้น ในการ       
         ปฏิบัติตามข้อก าหนด  
         (ฉบับที่ ๒)  
 ข้อ 2 ก าหนดกรณีจ าเป็นสมควร 
       ย ก เ ว ้น ค ว า ม ใ น ข ้อ  1      
       ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
       หรือผู ้ว่าราชการจังหวัดที่ 
       เก่ียวข้องอาจมีค าสั่งยกเว้น  
       ผู้ประกอบกิจการอื่นอันมี 
       ล ักษณ ะท านอง เด ีย วก ัน 
       ภาย ในกรอบของกิจการ 
          เพิ่มเติม  
ข้ อ  3  ก าห น ด ค วาม ผิ ด ก ร ณี 
         มี ก า ร ก ร ะ ท าค ว า ม ผิ ด             
         ตามกฎหมายอ่ืนร่วมด้วย 

ใช้บังคับ    
ในพื้นที่ใด 

ทั่ ว ร า ช อ า ณ า จั ก ร ร ว ม ทั้ ง พื้ น ที่                       
ที่อยู่ระหว่างการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง  

ทั่วราชอาณาจักร /ยกเว้น จังหวัด พื้นที่หรือ
สถานที่ ที่ออกเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดหรือ
เคร่งครัดกว่าข้อก าหนดฯ น้ี ให้ปฏิบัติตามประกาศ
หรือค าสั่งที่จังหวัด พื้นที่ หรือสถานที่ น้ันออก 

ทั่วราชอาณาจักร 

มีผลบังคับ
ใช้กับผู้ใด 

บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักร บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักร/ยกเว้น กรณีมีเหตุ
จ า เป็ นห รื อ เป็ น ผู้ ป ระ กอบ อาชี พ ที่ ได้ รั บ            
การยกเว้นให้ออกจากเคหสถานได้ 

บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักร/ยกเว้น 
กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือเป็นผู้ประกอบ
อาชีพที่ได้รับการยกเว้นให้ออกจาก
เคหสถานได้ 

 หมายเหตุ  ตัวอักษรสีด า หมายถึง ข้อก าหนด (ฉบับที ่1) ตัวอกัษรสีแดง หมายถึง ข้อก าหนด (ฉบับที่ 2) และตัวอักษรสีน้ าเงิน หมายถึง ข้อก าหนด (ฉบับที ่3) 



กรณีมเีหตุจ าเป็น หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพที่ได้รบัการยกเว้นให้ออกจากเคหสถานได ้

1. การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อก าหนดประกาศ 
    หรือค าสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร หรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่าง           
     การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 
2. การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้มีความจ าเป็นต้องพบแพทย์และผู้ดูแลบุคคลดงักล่าว หรอืแพทย์          
     พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยท์ี่ต้องปฏิบัตงิาน 
3. การขนส่งสินค้าเพือ่ประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครือ่งมอืแพทย์  
    สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษร น้ ามันเช้ือเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสอืพิมพ์  
    หรือสินค้าเพือ่การน าเข้าหรอืสง่ออก 
4. การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งหรอืขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศของทางราชการ          
    หรอืของตนเองเพื่อการเฝา้ระวังหรอืกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดตอ่ หรอืผูเ้ดินทางมาจากหรอื     
    ไปยังท่าอากาศยานหรือสถานที่ขนส่งตามที่ทางราชการอนุญาตและใหเ้ปดิท าการได ้
5.การบริการหรือการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้ แก่  ผู้ บริการคนไร้ที่ พึ่ ง 
    ผู้บริการเฉพาะน้ ามันเช้ือเพลิงในสถานีน้ ามันเช้ือเพลิง ผู้บริการส่งสินค้าหรืออาหารตามสั่ง             
    ผู้บริการ ตรวจสอบหรือซ่อมบ ารุงไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ า ระบบท่อส่งน้ ามันและ          
    ก๊าชธรรมชาติ ผู้บริการ จัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแชมและปรับปรุงโครงข่าย 
    และอุปกรณ์ในการสื่อสาร โทรคมนาคม ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน ประกันภัย การกู้ภัย 
    การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ผู้จ าเป็นต้องต าเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือจ าเป็น         
     ต้องติดต่อราชการกับก าพัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง หรือพนักงานสอบสวน 
6. การประกอบอาชีพซึ่งจ าเป็นต้องกระท าภายในช่วงเวลาพิเศษ ได้แก่ ผู้เข้า ออกเวรยาม กะ      
    หรือการท างานตามผลัดเวลาที่ก าหนดไว้ตามปกติของทางราชการ เอกชน โรงงาน หรือ   
    การดูแลรักษาความปลอดภัย ผู้ประกอบอาชีพประมง การกรีดยาง การตรวจรักษาสัตว์ 
7. เหตุ จ าเป็ นอื่ น ๆ โดยได้ รับอนุญาตเป็ นการเฉพาะรายจากพนั กงานเจ้ าหน้ าที่  

           ในกรณี ตาม 1. ถึง 6. ให้บุคคลที่มีความจ าเป็นดังกล่าวแสดงบัตรประจ าตัว 
ประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจ าเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า 
บริการการเดินทางหรือหลักฐานอื่น ๆ  ต่อเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค    
ที่ทางราชการ ก าหนดรวมถึงการยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ส าหรับกรณีตาม 7.          
ให้แสดงเหตุจ าเป็นพร้อมทั้งหลกัฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นายอ าเภอ  
ผู้อ านวยการเขต หัวหน้าสถานีต ารวจ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ 
เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาต  
          ในกรณีมีความจ าเป็น สมควรยกเว้นความข้อก าหนดเพิ่มเติมเป็นการทั่วไป             
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องโดยความเห็นชอบ       
ของนายกรัฐมนตรี อาจมีค าสั่งยกเว้นผู้ประกอบกิจการอื่นอันมีลักษณะท านองเดียวกัน
ภายในกรอบของกิจการตามข้อ 1.ถึง 6.เพิ่มเติม โดยอาจก าหนดสถานที่ เงื่อนไขและ     
เงื่อนเวลาด้วยก็ได้ 

*ข้อยกเว้นตามข้อก าหนด (ฉบับท่ี 3) น้ี ได้ยกเลิกข้อยกเว้นเดิม ตามข้อ (1) ของข้อก าหนด (ฉบับท่ี 2) 
 

 การเขา้ ออก พ้ืนท่ี สถานท่ีต่าง  ๆ 
 ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา 22.00 น. - 04.00 น. (ข้อ 1) 

  เหตุท่ีได้รับข้อยกเว้น (ข้อ 1) 

       
  บุคคลท่ีได้รับการยกเว้น (ข้อ 1) และ (ข้อ 2) 
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ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40 ,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ            
ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  2548            

ในกรณีมีการกระท าความผิดตามกฎหมายอื่น  เช่น ความผิดต่อทรัพย์ตาม ประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 
กฎหมายว่าด้วยการพนัน กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และเป็นความผิดตามข้อก าหนดออก
ตามความใน มาตรา 9 แห่ง พ .ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ด้วย ให้ด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิดทุกฐานความผิดน้ันโดยเร็ว 

*เป็นโทษท่ีก าหนดเพ่ิมเติม ตามข้อ (2) ของข้อก าหนด (ฉบับท่ี 3) 
 

พื้ นที่ ห รือสถานที่ ซึ่ งมี ความ เสี่ ยงต่ อการติ ด เช้ือ โรคโค วิด  19  ตามที่ ก าหนด                    
ในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                 
ผู้ ว่ าราชการจั งห วัด หรือเจ้ าพนักงานควบ คุมโรคติดต่อ ได้ประกาศหรือสั่ งไว้                 
ก่อนที่ข้อก าหนดนี้ใช้บังคับและที่ทางราชการได้มีการประกาศให้ทราบ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ
อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ซึ่งมีอัตราโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๑. สนามมวย สนามกีฬา สนามแข่งขัน สนามเด็ก เล่ น สนามม้ า ในทุ กจั ง ห วัด  
    ทั่วราชอาณาจักร จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น 
๒. ผับ สถานบริการ สถานที่แสดงมหรสพ สถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ  
    สถานประกอบการอาบ อบ นวด และนวดแผนโบราณ สปา สถานที่ออกก าลังกาย         
    (ฟิตเนส) สถานบันเทิง 
๓. สถานที่อื่นนอกจากนี้ เช่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พิพิธภัณฑสถาน ห้องสมุด

สาธารณะ ศาสนสถาน สถานีขนส่งหรือโดยสาร ตลาด ห้างสรรพสินค้า ให้พิจารณาโดย
สั่งปิดเฉพาะส่วนหรือทั้งหมดและอาจก าหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาตามความจ าเป็น   
และเหมาะสมโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่ อจั งห วัดหรือ
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี  ทั้ งนี้  ให้ค านึ งถึงโอกาสเสี่ยงต่อการติดต่อโรค             
ความจ าเป็นในการจัดหาสิ่งอุปโภคบริโภคและการเดินทาง 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ
อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ซึ่งมีอัตราโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  โทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน (ข้อ1) 

 

 

 

 

 พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเสี่ยงท่ีห้ามประชาชนเขา้ ออก ตามข้อก าหนด   
 พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเสี่ยงหมายถึงพ้ืนท่ีใดบ้าง (ข้อ 1) 

 
 

 

           โทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนและเข้าไปในพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเสี่ยง (ข้อ 15 ประกอบข้อ 1) 

 

 

           พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีท่ีต้องปิดท าการ (ข้อ 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          โทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนเปิดพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเสี่ยง (ข้อ 15 ประกอบ ข้อ 2) 
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ต้องปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก าหนด โดยวางมาตรการคัดกรอง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อหรือใช้บริการตามมาตรการที่ก าหนดตาม ข้อ ๑๑ ข้อก าหนดออก
ตามความ ในม าตรา ๙  แห่ ง พ .ร .ก . การบ ริห ารราชการในสถานการณ์ ฉุก เฉิน                  
พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบับที่ ๑) นั้นคือ 
1. เช็ดท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรม และให้ก าจัด  
    ขยะมูลฝอยทุกวัน 
2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก 
    อนามัยหรือหน้ากากผ้า 
3. ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ ายาฆ่าเช้ือโรค 
4. เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่ 
    เช้ือโรคทางฝอยละอองน้ าลาย 
5. ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ใหแ้ออัด หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมใหส้ั้นลง โดยถือ

หลักการหลีก เลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ซึ่ ง เจ้าหน้าที่อาจเพิ่มมาตรการ               
ใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และน ามาตรการคุมไว้สังเกตหรือ
มาตรการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน มาใช้แก่บุคคลบางประเภทตามความจ าเป็น 

 

 

  พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีท่ียังคงให้เปิดท าการต่อไปได้ 
 พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีใดท่ียังคงเปิดให้บริการต่อไปได้ (ข้อ 12) 

        1. โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รกัษาโรค ร้านขายยา 
2. ร้านอาหารในส่วนที่มิใช่สถานบันเทิงหรือสถานบริการและแผงจ าหน่ายอาหารซึ่งผู้บริโภค 
    ซื้อไปบริโภคนอกสถานที ่
3. โรงแรมในส่วนซึง่เป็นที่พักอาศัยและร้านอาหาร 
4. ร้านสะดวกซือ้ขนาดเลก็ ร้านค้าทั่วไป 
5. ห้างสรรพสินค้าในส่วนซึ่งเป็นแผนกซปุเปอรม์าร์เก็ต แผนกขายยา แผนกอาหาร   
    แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
6. โรงงาน ธุรกจิหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทเีอ็ม ตลาดและตลาดนัดในส่วน 
    ซึ่งจ าหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรงุส าเรจ็ อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และสินค้า    
    เบ็ดเตล็ดอันจ าเป็น 
7. สถานที่จ าหน่ายแก๊สหุงต้ม เช้ือเพลิง ปัม๊น้ ามัน ปั๊มแกส๊ 
8. การใหบ้ริการขนสง่ผู้โดยสารและขนส่งสินค้า รวมทั้ง บรกิารสง่สินค้าและอาหารตามสั่ง       
    โดยยังคงประกอบกิจการต่อไปได้ตามปกติเพือ่ความสะดวกและความเป็นอยู่ตามปกติ    
    ของประชาชนมิให้ขาดแคลนหรือเดือดรอ้นยากล าบากเกินควร 

 
 ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีท่ียังคงเปิดท าการต่อได้ ต้องปฏิบัติอย่างไร (ข้อ 12) 
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ยังคงเปิดด าเนินการในวันและเวลาราชการตามปกติ เว้นแต่  มีประกาศให้ปิดหรืองด
ด าเนินการไปก่อนแล้ว เพื่ ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและไม่ ให้ประชาชน                
ต้องเสียประโยชน์ และควรอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัด เหลื่อมเวลา
ท างานและการพัก การท างานนอกสถานที่ปกติ เป็นต้น 

ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ท าการปิดช่องทางเข้าออก ด่าน จุดผ่านแดน หรือ จุดผ่อนปรน   
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ส าหรับผู้โดยสารหรือผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร          
ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาโดยใช้ยานพาหนะทางอากาศยาน เรือ รถยนต์ หรือพาหนะอื่นใด     
หรือในการใช้เส้นทางคมนาคมไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ า หรือ ทางบก  

 

๑. ผู้มีเหตุยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรีอนุญาต  
๒. เป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจ าเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว  
๓. เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ ซึ่งจ าเป็นต้องเดินทางเข้ามา    
    ตามภารกิจและมีก าหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรที่ชัดเจน 
๔. เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลที่มา 
    ปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือเป็นบุคคลหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่ 
    กระทรวงการต่างประเทศอนุญาต ตลอดจนบุคคลในครอบครัว 
๕. เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีใบอนุญาตท างานหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ท างาน 
    ในราชอาณาจักร  
๖. เป็นผูม้ีสญัชาติไทย   
 

ติดต่อสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พ านัก เพื่ อออกหนังสือรับรอง            
หรือมี ใบรับ รองแพทย์ที่ ยืนยัน ว่ามี สุขภาพ เหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ                
(Fit to Fly Health Certificate) ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลา         
ไม่เกิน ๗๒ ช่ัวโมง ก่อนการเดินทาง 

           สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐ ยังคงเปิดท าการต่อไปได้หรือไม่         
               (ข้อ 12) 
 

 

 

 

 การเดินทาง เข้า ออก ใน นอกราชอาณาจักรและข้ามพ้ืนท่ีจังหวัด  

 มาตรการปิดช่องทางในการเขา้ราชอาณาจักร (ข้อ 3) 

 
 

 

 
 บุคคลท่ีได้รับการยกเว้นให้สามารถเดินทางเขา้มายังราชอาณาจักรได้ (ข้อ 3) 

 
 
 
 
  

 
 

 

 “คนไทย” ท่ีจะเข้ามาในราชอาณาจักรต้องท าอยา่งไร (ขอ้ 3)   
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ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และอาจมี
ความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ซึ่งมีอัตราโทษจ า คุก       
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนดไว้ ตามข้อ ๑๑ ข้อก าหนด       
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ .ร .ก . การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน              
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) นั่นคือ  
1. เช็ดท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรม และให้ก าจัด  
    ขยะมูลฝอยทุกวัน 
2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก  
    อนามัยหรือหน้ากากผ้า 
3. ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ ายาฆ่าเช้ือโรค 
4. เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่ 
    เช้ือโรคทางฝอยละอองน้ าลาย 
5. ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลง โดยถือ

หลักการหลีก เลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ซึ่ ง เจ้ าหน้าที่ อาจเพิ่ มมาตรการ               
ใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ละน ามาตรการคุมไว้สังเกตหรือมาตรการ
กักตัวอย่างน้อย 14 วัน มาใช้แก่บุคคลบางประเภทตามความจ าเป็น 

 

 

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการ           
อย่างเข้มงวดในการตรวจตราหรือออกวีซ่า หรืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศอยู่ในราชอาณาจักร 

ต้องปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันโรคติดต่อตามที่ราชการก าหนดตาม ข้อ ๑๑ ข้อก าหนดออกตามความใน
มาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบับที่ ๑) นั่นคือ 
1. เช็ดท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรม และให้ก าจัด  
    ขยะมูลฝอยทุกวัน 
2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก  
    อนามัยหรือหน้ากากผ้า 
3. ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ ายาฆ่าเช้ือโรค 
4. เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่ 
    เช้ือโรคทางฝอยละอองน้ าลาย 
5. ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลง โดยถือ

หลักการหลีก เลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ซึ่ ง เจ้ าหน้าที่ อาจเพิ่ มมาตรการ               
ใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ละน ามาตรการคุมไว้สังเกตหรือมาตรการ
กักตัวอย่างน้อย 14 วัน มาใช้แก่บุคคลบางประเภทตามความจ าเป็น 

 

           เมื่อเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วต้องท าอย่างไร (ข้อ 3) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 โทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน (ข้อ 15 ประกอบข้อ 3) 

 

 

 มาตรการเกี่ยวกับผู้ท่ีต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร  
 หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการเกี่ยวกับผู้ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรอย่างไร  (ข้อ 9) 

 
 
 

 กรณีผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีท่ีอยู่ในประเทศต้องการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ต้องท าอย่างไร (ข้อ 9) 
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ประชาชนพึงงด หรือ ชะลอ การเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่จ าเป็นและควรพักหรือ
ท างานอยู่ ณ ที่พ านักของตน 

ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังห วัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร             
จัดที่เอกเทศ เพื่อควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค        
ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนด 

หากข้อก าหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่จังหวัด พื้นที่หรือสถานที่ออก เข้มงวดหรือเคร่งครัด
กว่าข้อก าหนดฯ นี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือค าสั่งที่จังหวัด พื้นที่หรือสถานที่นั้นออก 

 

ต้องได้รับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการก าหนด เพื่อประโยชน์          
ในการติดตามตัวมารับการตรวจอาการหรือกักกันตัว 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40 ,000 บาท หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ             
และอาจมีความผิดตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ          
พ.ศ. 2542 ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้ งจ า         
ทั้งปรับ 

ยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ าดื่ม หรือสินค้าอื่นที่จ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน        
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หรือไม่ก็ตาม  

 ในกรณีท่ีไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพ่ือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ 
ต้องปฏิบัติอย่างไร (ข้อ 3)  

 
 
 
 
 การเดินทางข้ามเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 

 สามารถเดินทางข้ามเขตพ้ืนท่ีจังหวัดได้หรือไม่ (ข้อ 13) 

 

 

 หากมีความจ าเป็นจะต้องเดินทางข้ามเขตพ้ืนท่ีจังหวัดในช่วงน้ีจะท าอย่างไร (ข้อ 13) 

 

 

 ในกรณีท่ีจังหวัด พ้ืนท่ี หรือสถานท่ีใด ได้มีการออกประกาศหรือสั่ง ห้าม เตือน หรือแนะน า 
โดยมีการก าหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาในการออกนอกเคหสถานไว้ด้วยจะต้องปฏิบัติอย่างไร  (ข้อ 2) 

 

 

 การกักตุนสินค้า  

 ข้อก าหนดเก่ียวกับสินค้า  
 ห้ามกักตุนสินค้าประเภทใดบ้าง (ข้อ 4) 

 

 

 โทษส าหรับการกักตุนสินค้า (ข้อ 15 ประกอบข้อ 4) 
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ห้ามมิให้มีการชุมนุม การท ากิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัดหรือ
กระท าการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบ ยกเว้นเป็นการท ากิจกรรมภายใน
ครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตนเอง หรือกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งมีมาตรการ          
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย 
*หมายเหตุ ในส่วนของข้อยกเว้น ถูกก าหนดไว้ในประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่ เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การท ากิจกรรม             
การมั่วสุม ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 

ยังคงจัดได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ก าหนด ตามข้อ ๑๑ 
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบับที่ ๑)  นั่นคือ 
1. เช็ดท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรม และให้ก าจัด 
    ขยะมูลฝอยทุกวัน 
2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก 
    อนามัยหรือหน้ากากผ้า 
3. ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ ายาฆ่าเช้ือโรค 
4. เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่ 
    เช้ือโรคทางฝอยละอองน้ าลาย 
5. ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลง       

โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ซึ่ง เจ้าหน้าที่อาจเพิ่มมาตรการ               
ใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และน ามาตรการคุมไว้สังเกตหรือ
มาตรการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน มาใช้แก่บุคคลบางประเภทตามความจ าเป็น 

 

 

เสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงและอาจท าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือน
ข้อมูลข่าวสาร อันท าให้เกิดความเข้าใจผิด  

ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กิน 2 ปี หรอืปรับไมเ่กิน 40,000 บาท หรอืทั้งจ าทัง้ปรับ 

 การชุมนุมหรือร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยม 

 การห้ามชุมนุม  
 สาระส าคัญเกี่ยวกับการห้ามชุมนุม (ข้อ 5) 

 

 

 

 

 

 โทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน (ข้อ 15 ประกอบข้อ 5) 

 

 การจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม 
 การจัดกิจกรรม เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีบ าเพ็ญกุศล พิธีศพ พิธีสงกรานต์หรือ

กิจกรรมภายในครอบครัว ตลอดจนกิจกรรมหรืองานพิธีของทางราชการ ยังคงจัดได้หรือไม่ (ข้อ 14) 

 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 

        

 การเสนอข่าวหรือการเผยแพร่ผ่านสื่อ 
 การเสนอข่าวหรือการท าให้แพร่หลายทางสื่อเกี่ยวกับ โควิด 19 

 การเสนอข่าวหรือท าให้แพร่หลายทางสื่อในทางใดท่ีมีโทษ (ข้อ 6) 
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1. ให้ผู้ ว่าราชการทุกจังหวัด เป็นผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่ 
    รับผิดชอบ 
2. ให้หน่วยงานรัฐทุกแห่งก าหนดและประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการเพื่อช่วยเหลือหรือ      
    บรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใช้มาตรการของรัฐต่อประชาชน 
3. ให้โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือหน่วยงานมีหน้าที่และอ านาจในการป้องกันและดูแล

รักษาผู้ป่วยทั้งภาครัฐและเอกชน จัดหายา เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วย
ในการหายใจและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ าเป็นให้เพียงพอตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

4. ขอความร่วมมือดัดแปลงสถานที่ต่างๆเช่น โรงแรม โรงเรียน มหาวิทยาลัย หอประชุม   
    สถานที่ปฏิบัติธรรม ศาลาวัด อาคารของเอกชนที่ยังไม่ได้ใช้งานหรื อสถานที่ราชการ  
    สถานที่เอกชนอื่นๆเป็นโรงพยาบาลช่ัวคราว 
5. ในการกักกันตัวเองเพื่อสงัเกตอาการ ใหเ้จ้าหน้าทีห่รอืหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคฯ           
    ที่ผู้ว่าราชการจงัหวัดจัดต้ังข้ึน หรืออาสาสมัคร สามารถเข้าตรวจสอบการเฝ้าระวังหรอื 
    ความเข้มงวดจริงจังในการกักกันตัวเอง         
    ในการกักกันตันเอง 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ พระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งอาจต้องระวางโทษจ าคุก        
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๑. ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปี ข้ึนไป 
๒. กลุ่มคนที่มีโรคประจ าตัว ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้                  
ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ าตามธรรมชาติของโรคและด้วยยาที่ใช้รักษา 

๓. กลุ่มเดก็เล็กที่มีอายุต่ ากว่า 5 ป ีลงมา 

มีความจ าเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาลหรือ
บุคลากรทางการแพทย์ การท าธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสถาบันทางการเงิน       
ตู้เอทีเอ็ม การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและ
ขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร การติดต่อด้านคดีกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ พนักงานอัยการ หรือศาล 

 โทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนเป็นไปตามกฎหมายใด และมีโทษอย่างไร  (ข้อ 15 ประกอบข้อ 6) 

 

 

 การเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 

 มาตรการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการตดิเชื้อโรคโควิด 19  
 มาตรการรับสถานการณ์ มีอะไรบ้าง (ข้อ 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บุคคลประเภทใดถือเป็นกลุ่มเสี่ยงและต้องอยู่ในเคหสถาน (ข้อ 8) 
 

 

 ข้อยกเว้นส าหรับคนกลุ่มเสี่ยงให้ออกนอกเคหสถาน (ข้อ 8) 
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1. เช็ดท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรม และให้ก าจัด 
    ขยะมูลฝอยทุกวัน 
2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก 
    อนามัยหรือหน้ากากผ้า 
3. ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ ายาฆ่าเช้ือโรค 
4. เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่ 
    เช้ือโรคทางฝอยละอองน้ าลาย 
5. ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลง      

โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ซึ่ง เจ้าหน้าที่อาจเพิ่มมาตรการ               
ใช้แอพพลิเคช่ันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และน ามาตรการคุมไว้สังเกตหรือ
มาตรการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน มาใช้แก่บุคคลบางประเภทตามความจ าเป็น 

 

 

มีมาตรการตั้งด่านตรวจ หรือ จุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อจัดระเบียบ             
การเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรม เสี่ยง              
ต่อการติดต่อโรค 

ให้ต ารวจจัดเวรยามหรือตั้งจุดตรวจตามถนน สถานีขนส่งหรือโดยสารเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
การก่ออาชญากรรม การรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุม หรือ การกระท าอันเป็นการฉวยโอกาส
ซ้ าเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือ การกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เช้ือโรค 

 มาตรการป้องกันโรคติดต่อ มีอะไรบ้าง (ข้อ 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 การดูแลความสงบเรียบร้อย 

 มาตรการดแูลความสงบเรียบร้อย  
 มาตรการดแูลความสงบเรียบร้อยในกรุงเทพฯ มีอะไรบ้าง (ข้อ 10) 

 

 

 มาตรการดแูลความสงบเรียบร้อยนอกเหนือจากพ้ืนท่ี “กรุงเทพฯ” (ข้อ 10) 
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