
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๑๐) 

 
 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ในกำรประชุมเมื่ อวันที่   ๒๖  พฤษภำคม  พ.ศ.   ๒๕๖๓   
ให้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่
วันที่  ๑  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นั้น 

โดยที่สมควรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรตำ่ง ๆ  เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  เป็นช่วงที่  ๔  ต่อเนื่องจำกกำรผ่อนคลำยที่ด ำเนินมำก่อนแล้ว 
เป็นล ำดับ  ทั้งนี้  ยังคงต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงเคร่งครัด  โดยเฉพำะ
กำรสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ   กำร เว้นระยะห่ำงทำงสั งคม   และกำรยอมรับ 
ระบบติดตำมตัวผ่ำนแอปพลิเคชั่นทำงโทรศัพท์มือถือ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรยกเลิกกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  เพ่ือเป็นมำตรกำรผ่อนคลำยและบรรเทำ
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของประชำชน  จึงให้ยกเลิกกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน 
ทั่วรำชอำณำจักรเฉพำะเหตุอันเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด - 19  ตั้งแต่เวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ  ของวันที่  
๑๔  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ข้อ ๒ กำรผ่อนผันกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ  เพ่ือเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปิดภำคเรียนในปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓  จึงผ่อนผันกำรใช้อำคำรสถำนที่ 
เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน  หรือกำรฝึกอบรมของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำเพ่ิมเติมจำกที่ได้ก ำหนดไว้แล้ว
ตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๙)  ลงวันที่  ๒๙  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยให้โรงเรียนในระบบ 
ประเภทนำนำชำติ  สถำบันกำรศึกษำหรือมหำวิทยำลัยที่มีกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรนำนำชำติ   
โรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชำตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน  
และโรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน  สำมำรถใช้อำคำรสถำนที่ 
เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรฝึกอบรมได้  โดยผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ
ต้ อ งด ำ เนินกำรจั ดรูปแบบกำร เรี ยนกำรสอน   สถำนที่   ร วมทั้ งบุ คลำกรและ เจ้ ำหน้ ำที่ 
ให้มีควำมพร้อมสอดคล้องกับกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด   รวมทั้ง 
จัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด  โดยค ำนึงถึง 
ควำมเสี่ยงต่อกำรติดโรค  กำรแพร่กระจำยเชื้อ  และควำมปลอดภัยของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ส่วนกำรเปิดเรียนและรูปแบบกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน   สถำบันกำรศึกษำหรือ
มหำวิทยำลัยอื่น ๆ  ให้เป็นไปตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัย  
และนวัตกรรมหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณีก ำหนด  โดยปฏิบัติตำมควำมในวรรคก่อนด้วย 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๓ กำรผ่อนคลำยให้ด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงได้   เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 
แก่ประชำชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบำงอย่ำงเพิ่มเติมจำกที่ได้ก ำหนดไว้แล้วตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๖)  
ลงวันที่  ๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๗)  ลงวันที่  ๑๕  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
และข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๙)  ลงวันที่  ๒๙  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ภำยใต้กำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด  รวมทั้งกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำ 
ของทำงรำชกำร  ให้สถำนที่หรือกำรด ำเนินกิจกรรมที่เคยมีข้อก ำหนดหรือค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้ปิดสถำนที่ไว้เป็นกำรชั่วครำวตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๕)  ลงวันที่  ๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  สำมำรถ 
เปิดด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงเพ่ิมเติมได้ทั่วรำชอำณำจักร  ตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม  
ดังต่อไปนี้   

(๑) กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต 
 ก. กำรจัดกำรประชุม  กำรอบรม  กำรสัมมนำ  กำรจัดนิทรรศกำร  กำรจัดแสดงสินค้ำ  

กำรจัดเลี้ยง  งำนพิธี  กำรแสดง  นำฏศิลป์  ดนตรี  คอนเสิร์ต  หรือกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ  ที่จัดขึ้น 
ในโรงแรม  โรงมหรสพ  ห้องประชุม  ศูนย์ประชุม  ศูนย์แสดงสินค้ำ  โรงภำพยนตร์  หรือในสถำนที่อื่น ๆ   
ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้   

 ข. กำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตำคำร  สวนอำหำร  โรงแรม  
ร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่มทั่วไป  หรือในสถำนที่ที่ ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยและได้ผ่อนคลำย 
ให้เปิดด ำเนินกำรอยู่ก่อนแล้วให้สำมำรถท ำได้ภำยในก ำหนดเวลำปกติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง   
โดยงดเว้นกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย   

  ในส่วนของสถำนบริกำร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบรกิำร  ผับ  บำร์  
คำรำโอเกะ  ยังไม่อนุญำตให้เปิดด ำเนินกำร   

 ค. สถำนรับเลี้ยงเด็ก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  ศูนย์เด็กพิเศษ  
สถำนดูแลผู้สูงอำยุ  สถำนที่บริกำรดูแล  สถำนที่พ ำนักอำศัย  หรือสถำนสงเครำะห์อื่นที่จัดสวัสดิกำร
ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอำยุ  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรให้บริกำรแบบรำยวันได้   ทั้งนี้  กำรเดินทำงไปกลับ
สถำนที่ดังกล่ำวถือเป็นเหตุยกเว้นกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรอันพึงปฏิบัติของกลุ่มบุคคลที่มีควำมเสี่ยง  
ต่อกำรติดโรค   

 ง. ศูนย์วิทยำศำสตร์เ พ่ือกำรศึกษำ  อุทยำนวิทยำศำสตร์  ศูนย์วิทยำศำสตร์และ
วัฒนธรรม   

้หนา   ๕๑
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 จ. กำรถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์  ภำพยนตร์และวีดีทัศน์  ให้ด ำเนินกำรได้โดยมีจ ำนวน 
ผู้แสดง  ผู้ร่วมรำยกำรและคณะท ำงำนถ่ำยท ำรวมกันไม่เกินครำวละหนึ่งร้อยห้ำสิบคนและมีผู้ชม 
ไม่เกินห้ำสิบคน 

(๒) กิจกรรมด้ำนกำรออกก ำลังกำย  กำรดูแลสุขภำพหรือสันทนำกำร 
 ก. กำรอบตัว  อบสมุนไพร  กำรอบไอน้ ำแบบรวมหรือกำรนวดบริเวณใบหน้ำ 

ในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  สปำ  หรือสถำนประกอบกำรนวดแผนไทย  ให้ด ำเนินกำรได้  ยกเว้น 
ในส่วนของสถำนประกอบกิจกำรอำบ  อบ  นวด  ยังไม่อนุญำตให้เปิดด ำเนินกำร 

 ข. กำรออกก ำลังกำยแบบกลุ่มในสวนสำธำรณะ  ลำนกิจกรรม  พ้ืนที่กิจกรรมสำธำรณะ  
หรือลำนกีฬำกลำงแจ้ง  ให้ด ำเนินกำรได้ 

 ค. สวนน้ ำ  สนำมเด็กเล่น  สวนสนุก  ยกเว้นกำรใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นกำรตดิตั้งชั่วครำว
หรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมำกซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงต่อกำรติดโรคในเด็ก  เช่น  บ้ำนบอล  บ้ำนลม 

 ง. สนำมกีฬำหรือสถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นกีฬำ  หรือเพ่ือกำรเรียนกำรสอน
ในทุกประเภทกีฬำ  ให้เปิดด ำเนินกำรได้  ยกเว้นสนำมชนโค  สนำมชนไก่  สนำมกัดปลำ  หรือ 
สนำมกำรแข่งขันอื่นในลักษณะท ำนองเดียวกันยังไม่อนุญำตให้เปิดด ำเนินกำร 

  สถำนที่ที่ได้รับกำรผ่อนคลำยสำมำรถจัดให้มีกำรแข่งขันและถ่ำยทอดโทรทัศน์ 
กำรแข่ งขันกีฬำหรือกำรถ่ ำยทอดผ่ำนสื่ ออื่ น  ๆ   ได้   แต่ต้องไม่มีผู้ ชมอยู่ ในสนำมแข่งขัน   
และผู้จัดกำรแข่งขันต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนดด้วย 

 จ. ตู้เกม  เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยและตั้งอยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำ  
ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด ำเนินกำรได้   

ข้อ ๔ กำรขนส่งสำธำรณะข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัด  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก  และรองรับ 
กำรเดินทำงของประชำชนภำยหลังมำตรกำรผ่อนคลำยกำรเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัด   ให้หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบตรวจสอบและก ำกับดูแลกำรขนส่งผู้โดยสำรที่เป็นกำรขนส่งสำธำรณะทุกประเภท   
(รถโดยสำรประจ ำทำง  รถปรับอำกำศ  รถตู้  รถไฟ  เรือ  เครื่องบิน)  โดยผู้ประกอบกำรต้องจัดระบบ
และระเบียบต่ำง ๆ  รวมทั้งให้มีกำรจอดพักรถ  กำรเว้นที่นั่ง  และกำรจ ำกัดจ ำนวนผู้โดยสำรในแต่ละเที่ยว
ให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

ข้อ ๕ กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคและกำรจัดระเบียบ  ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ  
เจ้ำของ  หรือผู้จัดกำรสถำนที่ในข้อ  ๒  หรือข้อ  ๓  มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรค  รวมทั้งด ำเนินกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ตำมค ำแนะน ำ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำ 
ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจเข้ำตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่ตำมข้อ   ๒  และ 
กำรด ำเนินกำรของเจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ตำมข้อ  ๓  เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรค  
รวมทั้งกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ  ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  หำกพบกำรกระท ำที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อ
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กำรแพร่ระบำดของโรค  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจใหค้ ำแนะน ำ  ตักเตือน  ห้ำมปรำม  และมีอ ำนำจก ำหนด
ช่วงระยะเวลำเพ่ือให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ  เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อป้องกันมิให้มีกำรแพร่ของโรค  รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัตโิรคตดิตอ่  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
มีค ำสั่งปิดสถำนที่ในพ้ืนที่รับผิดชอบไว้เป็นกำรชั่วครำวก็ได้   

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีค ำสั่ งปิดสถำนที่ ไว้ 
เป็นกำรชั่วครำว  เมื่อผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ  เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ได้ด ำเนินกำรให้เป็นไป 
ตำมมำตรกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนดและจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ   แล้ว  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  แล้วแต่กรณี  มีอ ำนำจสั่งให้เปิดด ำเนินกำรในสถำนที่ดังกล่ำวได้ 

ข้อ ๖ ในกรณีมีปัญหำว่ำสถำนที่หรือกิจกรรมใดเข้ำข่ำยตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดนี้
หรือไม่  ให้หำรือคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำกำรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกัน  
และยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ซึ่งมีเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคง
แห่งชำติในฐำนะหัวหน้ำส ำนักงำนประสำนงำนกลำง  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  เป็นประธำน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  12  มถิุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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