
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๖)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

ด้วยเป็นกำรสมควรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในกำรป้องกันและกำรแพร่ระบำด  
ของโรคโควิด  19  ตำมล ำดับขั้นตอนกำรควบคุมโอกำสเสี่ยงของบุคคล  สถำนที่  และประเภทกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดผลกระทบต่อประชำชนด้ำนเศรษฐกิจ   สังคม  และควำมมั่นคงตำมหลักเกณฑ์ 
ขององค์กำรอนำมัยโลกและตำมผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ของฝ่ำยสำธำรณสุข  โดยรับฟังควำมคิดเห็น
จำกฝ่ำยเศรษฐกิจ  ฝ่ำยผู้ประกอบกำร  และฝ่ำยผู้บริโภค  แต่ยังคงให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค
และค ำแนะน ำของทำงรำชกำร  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ 
ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรผ่อนคลำยให้ด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมบำงอย่ำงได้   เพ่ือเป็นกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรท ำกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต   ตลอดจนด้ำน 
กำรออกก ำลังกำยหรือกำรดูแลรักษำสุขภำพอันเป็นกำรช่วยป้องกันโรคได้ทำงหนึ่ง  ภำยใต้บังคับข้อก ำหนด 
ว่ำด้วยกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน  และภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของทำงรำชกำร   
ให้สถำนท่ี  สถำนประกอบกำรหรือกิจกรรมซึ่งรัฐอนุญำตให้เปิดบริกำรหรือมีนโยบำยสนับสนุน 
ให้เปิดด ำเนินกำรได้อยู่ก่อนแล้วตำมข้อ  ๑๒  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  เช่น  ธนำคำร  โรงงำน  สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง  บริกำรส่งสินค้ำและอำหำรตำมสั่ง   
ยังคงเปิดด ำเนินกำรต่อไปได้เช่นเดิม  ส่วนสถำนที่  สถำนประกอบกำรหรือกิจกรรมใดซึ่งเคยมีข้อก ำหนด   
ประกำศ  หรือค ำสั่งให้ปิดหรือจ ำกัดกำรด ำเนินกำรชั่วครำวหรือเคยผ่อนผันโดยมีเงื่อนไขไว้  ในระยะแรกนี้ 
ให้ เปิดด ำเนินกำรได้ทั่วรำชอำณำจักรตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม  ทั้ งนี้   ตั้ งแต่วันที่    
๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต 
 ก. กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มในโรงแรม  ท่ำอำกำศยำน  สถำนีรถไฟ  สถำนีขนส่ง  

โรงพยำบำล  ร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ร้ำนสะดวกซื้อ  รถเข็น  หำบเร่  แผงลอย  ซึ่งไม่รวมถึง 
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สถำนบริกำร  ผับ  บำร์  ให้เปิดได้โดยอำจให้น ำกลับไปบริโภคที่อื่น  แต่หำกเปิดให้ใช้บริกำรในสถำนที่นั้น 
ก็สำมำรถท ำได้โดยต้องจัดระเบียบกำรเข้ำใช้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคและค ำแนะน ำของ 
ทำงรำชกำร 

ส ำหรับร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่มซึ่ งจ ำหน่ำยสุรำ   ให้ เปิดได้แต่ห้ำมกำรบริ โภคสุรำ 
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน 

 ข. ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  เปิดได้เฉพำะซูเปอร์มำร์เก็ต   
ร้ำนขำยยำ  สินค้ำเบ็ดเตล็ดที่จ ำเป็นต่อกำรใช้ชีวิต  และร้ำนขำยปลีกธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม  ธนำคำร  
ที่ท ำกำรหน่วยงำนของรัฐและรัฐวิสำหกิจเท่ำนั้น  ส่วนแผนกร้ำนอำหำรให้เปิดได้เฉพำะกำรน ำกลับไป
บริโภคที่อื่น 

 ค. ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่งขนำดย่อม  ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่งชุมชน  ตลำด  ตลำดน้ ำ  และ 
ตลำดนัด  ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทำงเข้ำออก  จัดให้มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยผู้ให้   และ
ผู้ใช้บริกำร  กำรเว้นระยะห่ำงในกำรเลือกสินค้ำและกำรช ำระรำคำ 

 ง. ร้ำนเสริมสวย  แต่งผมหรือตัดผมส ำหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดได้เฉพำะกิจกรรม   
สระ  ตัด  ซอยผม  แต่งผม  และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้ำน 

(๒) กิจกรรมด้ำนกำรออกก ำลังกำยหรือกำรดูแลสุขภำพ 
 ก. โรงพยำบำล  คลินิก  สถำนทันตกรรมหรือสถำนพยำบำลทุกประเภท  ที่จัดตั้ง 

โดยชอบด้วยกฎหมำย 
 ข. สนำมกอล์ฟหรือสนำมฝึกซ้อมกอล์ฟให้เปิดได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกันหรือ 

เป็นกำรแข่งขัน  ในกรณีของสโมสร  คลับเฮำส์  หรือร้ำนอำหำรในบริเวณดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำม  (๑)  ก.   
 ค. สนำมกีฬำเฉพำะกีฬำประเภทกลำงแจ้งและตำมกติกำสำกล  ผู้เล่นต้องมีระยะห่ำง 

ทำงสังคมและไม่คลุกคลีกนัอยู่แล้ว  เช่น  เทนนิส  ขี่ม้ำ  ยิงปืน  ยิงธนู  และต้องไม่มีผู้ชมมำชมุนุมกนัหรอื
เป็นกำรแข่งขัน  ในกรณีของสโมสร  คลับเฮำส์  หรือร้ำนอำหำรในบริเวณดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำม  (๑)  ก. 

 ง. สวนสำธำรณะ  ลำน - พ้ืนที่กิจกรรมสำธำรณะ  สถำนที่ออกก ำลังกำย  สนำมกีฬำ   
ลำนกีฬำ  ให้เปิดได้เฉพำะพ้ืนที่โล่งแจ้งเพ่ือกำรเดิน  วิ่ง  ขี่หรือปั่นจักรยำน  หรือกำรออกก ำลังกำย 
ด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล  โดยไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกันหรือเป็นกำรแข่งขัน  กำรละเล่น  กำรแสดง   

 จ. สถำนที่ให้บริกำรดูแลรักษำสัตว์  สปำ  อำบน้ ำ  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝำกสัตว์ 
ข้อ ๒ ให้เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ตำมข้อ  ๑  (๑)  หรือ  (๒)  ทุกประเภทมีหน้ำที่

รับผิดชอบกำรดแูลรกัษำควำมสะอำดของสถำนที่  ภำชนะและอุปกรณ์ที่ใช้  และจัดให้มีมำตรกำรป้องกนั
โรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  เช่น  กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม  กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย  กำรตรวจวัด
อุณหภูมิร่ำงกำยผู้เกี่ยวข้อง  ตลอดจนจัดระบบอื่น ๆ  ให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลำ 
ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือทำงรำชกำรก ำหนด  เช่น  กำรให้เข้ำใช้บริกำร   
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โดยนัดหรือแจ้งล่วงหน้ำ  กำรไม่ให้ผู้ใช้บริกำรหลำยคนรออยู่ในสถำนที่ เดียวกัน  กำรจ ำกัดจ ำนวน 
ผู้ใช้บริกำรในแต่ละครำว  และเวลำกำรเข้ำใช้บริกำร  ทั้งนี้  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำตรวจและ 
ให้ค ำแนะน ำ  หรือตักเตือนห้ำมปรำมได้ตลอดเวลำ  หำกพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือเป็นอันตรำยต่อกำรป้องกัน 
กำรแพร่ของโรค  ให้เสนอผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อสั่งปิดสถำนที่นั้นเฉพำะรำย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3  เปน็ตน้ไป 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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