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ข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๒๘)
ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น
โดยที่สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ที่มีกำรกลำยพันธุ์เป็นหลำยสำยพันธุ์
ยังคงทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิดภำวะวิกฤติด้ำนสำธำรณสุข โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งรัฐบำลโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำง ๆ ได้ดำเนินกำร
อย่ำงเข้มแข็งและจริงจังในกำรเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรตรวจคัดกรอง กำรรักษำพยำบำล และกำรเร่งรัด
กำรจัดฉีดวัคซีนให้กับประชำชน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อได้มีกำรประเมินสถำนกำรณ์ภำยหลังกำรมีผลใช้
บังคับของข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรำกฏว่ำยังไม่อำจชะลออัตรำ
กำรเพิ่มของจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเฝ้ำระวังอำกำรโดยเฉพำะในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอำยุ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มผู้ป่วยโรคทำงเดินหำยใจในกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และภูมิภำคหลำยจังหวัด
ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วและมีแนวโน้มต่อเนื่อง ซึ่งมักเป็นกำรติดเชื้อจำกกำรระบำดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัว
และชุมชน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องยกระดับควำมเข้มข้นของมำตรกำรและกำรบังคับใช้อย่ำงจริงจังเพิ่มเติมขึ้น
จำกข้อกำหนดที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำ เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทำสถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลำยลงโดยเร็วที่สุด
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ความมุ่งหมายของมาตรการ มำตรกำรและข้อปฏิบัติตำ่ ง ๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้มงุ่ หมำย
เพื่อกำหนดมำตรกำรที่จำเป็นและต้องเร่งดำเนินกำรโดยด่วน เพื่อลดกำรออกนอกเคหสถำนของประชำชน
อันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ของโรคติดเชื้อโควิด - 19 โดยเฉพำะในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
และจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดที่ได้กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เนื่องจำกมีจำนวน
ผู้ ติ ด เชื้ อ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และโดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กำรติ ด เชื้ อ โรคกลำยพั น ธุ์ ส ำยพั น ธุ์ เ ดลต้ ำ ที่ แ พร่ ร ะบำด
ได้อย่ำงรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่ำงรุ นแรงต่อชีวิตและสุขภำพ โดยเฉพำะบุคคลกลุ่มเสี่ยงทั้งผู้สูงอำยุ
และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่แม้บุคคลเหล่ำนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ประจำในที่พำนัก แต่ประวัติกำรสัมผัสเชื้อ
มักเกิดขึ้นในครอบครัว โดยกำรติดต่อสัมผัสกับบุคคลที่ได้มีกำรเดินทำง ซึ่งจำกข้อมูลพบว่ำ กำรติดเชื้อ
และแพร่ระบำดในครอบครัวและเขตชุมชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีอัตรำเพิ่มจำนวนขึ้นสูงมำก
แม้จะได้มีกำรเร่งฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็ตำมแต่ย่อมต้องอำศัยระยะเวลำเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกัน
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ที่ไ ม่อำจเกิดขึ้น โดยเร็ว สิ่งที่ต้องร่ว มมือกันในเวลำนี้ คือ ชะลออัตรำกำรระบำดที่รุนแรงของโรค
โดยต้องหยุดยั้งกำรกระทำใด ๆ ก็ตำมที่เป็นควำมเสี่ยงหรือเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ระบำดออกไป
ข้อ ๒ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ กำหนดปรับปรุงเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้ ม งวดขึ้ น ใหม่ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถำนกำรณ์ ได้ แ ก่ กรุ ง เทพมหำนคร จั ง หวั ด นครปฐม
จั ง หวั ด นนทบุรี จั ง หวัด ปทุ มธำนี จั ง หวัด สมุท รปรำกำร จั ง หวั ด สมุท รสำคร จั ง หวัด ฉะเชิงเทรำ
จั ง หวั ด ชลบุ รี จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ และจั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด นรำธิ ว ำส
จังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ และจังหวัดสงขลำ โดยให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019 (โควิ ด - 19) (ศบค.) มี ค ำสั่ ง ปรั บ ปรุ ง เขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด จ ำแนก
ตำมเขตพื้นที่สถำนกำรณ์เสียใหม่ และให้นำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่
สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ ข้อห้ำม และข้อปฏิบัติตำมข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนำยน
พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗)
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้
ข้อ ๓ การลดและจากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ให้ประชำชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวดที่ได้มีคำสั่งตำมข้อ ๒ เลี่ยง จำกัด หรืองดเว้นภำรกิจที่ต้องเดินทำงออกนอกเคหสถำน
หรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น
สำหรับกำรเดินทำงในบำงกรณีที่จำเป็น เช่น กำรเดินทำงเพื่อจัดหำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
ต่อกำรดำรงชีวิต อำหำร ยำหรือเวชภัณฑ์ กำรเดินทำงเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุ ข กำรรั กษำพยำบำล กำรรั บวั คซี นป้ องกั นโรค หรื อมี ควำมจ ำเป็ นเพื่ อปฏิ บั ติ งำน
หรื อ กำรประกอบอำชี พ ที่ ไ ม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติง ำนนอกสถำนที่ ตั้ง ได้ สำมำรถกระท ำได้แต่ ต้อ งพึ งใช้
ควำมระมัดระวังในกำรป้องกันตนเองตำมคำแนะนำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
ให้ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ โดยกำรสนั บ สนุ น ของกรุ ง เทพมหำนคร กระทรวงมหำดไทย
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
อำสำสมัครและจิตอำสำ ในกำรให้ควำมช่วยเหลือและกระจำยสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ประชำชน
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน
ข้อ ๔ กาหนดพื้นที่ห้ามออกนอกเคหสถานเพิ่มเติม เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ห้ำมบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถำนในระหว่ำงเวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ
ถึง ๐๔.๐๐ นำฬิกำ ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อยสิบสี่วันนับแต่วันที่ข้อกำหนดฉบับนี้
ใช้บังคับ โดยให้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรปฏิบัติของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และกำรกำหนดบุคคลที่ได้รับยกเว้น
กำรห้ำมออกนอกเคหสถำนตำมข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อนี้ ย่อมมีควำมผิดและต้องระวำงโทษตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
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ข้อ ๕ การกาหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทาง
เฉพาะเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
ให้ พนั กงำนเจ้ำหน้ำที่โดยกำรสนับสนุ นจำกศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนควำมมั่นคง
กระทรวงมหำดไทย กรุงเทพมหำนคร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่ำนตรวจ หรือจุดสกัด
ในเส้นทำงคมนำคมเข้ำออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตำมข้อกำหนดนี้ โดยเน้นกำรปฏิบัติ
เพื่อกำรคัดกรอง ชะลอหรือสกัดกั้นกำรเดินทำงออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพื่อเดินทำง
ไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น โดยให้ เ ป็ น ไปตำมแนวทำงที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำร ศู น ย์ บ ริ ห ำรสถำนกำรณ์ โ ควิ ด - 19
(ศปก.ศบค.) กำหนด เป็น ระยะเวลำต่อเนื่องอย่ำงน้อยสิบสี่วัน และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติ
ตำมมำตรกำร ข้อห้ ำม ข้อยกเว้น หรือแนวทำงที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่
๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้
ให้นำกรณีหรือบุคคลที่ได้รับยกเว้นตำมข้อ ๔ และข้อ ๕ ของข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่
๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มำใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๖ การขนส่งสาธารณะ ให้กระทรวงคมนำคม กรุงเทพมหำนคร จังหวัด หรือหน่วยงำน
ที่ รั บผิ ดชอบก ำกั บดู แลกำรให้ บริ กำรขนส่ งผู้ โดยสำรสำธำรณะทุ กประเภทในเขตพื้ นที่ ควบคุ มสู งสุ ด
และเข้มงวด และกำรขนส่งสำธำรณะทุกประเภทระหว่ำงจังหวัดทั่วรำชอำณำจักรให้เป็นไปตำมแนวทำง
ที่ ศปก.ศบค. กำหนด โดยจำกัดจำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรไม่เกินร้อยละห้ำสิบของควำมจุผู้โดยสำร
ส ำหรั บ ยำนพำหนะแต่ ล ะประเภท รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ก ำรเว้ น ระยะห่ ำงและกำรปฏิ บั ติต ำมมำตรกำร
ด้ำนสำธำรณสุขที่ทำงรำชกำรกำหนดอย่ำงเคร่งครัด โดยพิจำรณำจัดกำรให้บริกำรขนส่งสำธำรณะ
ให้เพียงพอต่อควำมจำเป็ นและตำมเวลำที่เหมำะสมในกำรเดินทำงของประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรอำนวยควำมสะดวกกำรขนส่งประชำชนเพื่อรับบริกำรฉีดวัคซีนและบริกำรทำงกำรแพทย์
ข้อ ๗ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อ
กรุ งเทพมหำนครหรื อคณะกรรมกำรโรคติ ดต่ อจั งหวั ด แล้ วแต่ กรณี พิ จำรณำด ำเนิ นกำรตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรคติดต่อ เพื่อมีคำสั่งปิดสถำนที่หรือกิจกำรที่มีควำมเสี่ยงเพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมและป้องกัน
กำรแพร่ของโรคติดเชื้อโควิด - 19 โดยให้ดำเนินกำรต่อเนื่องอย่ำงน้อยเป็นระยะเวลำสิบสี่วัน โดยสำหรับ
กำรให้บริกำรดังต่อไปนี้ ให้เปิดดำเนินกำรได้เฉพำะภำยใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลำ กำรจัดระบบ ระเบียบ
และมำตรกำรป้องกันโรคที่กำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจำกที่ได้เคยกำหนดไว้แล้ว
(๑) กำรจำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม ร้ำนจำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินกำรได้
จนถึงเวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ โดยห้ำมกำรบริโภคในร้ำน และให้ดำเนินกำรเฉพำะกำรนำกลับไปบริโภค
ที่อื่นเท่ำนั้น
(๒) ห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถำนประกอบกำรอื่น ที่มีลักษณะ
คล้ำยกัน ให้เปิดให้บริกำรได้เฉพำะแผนกซูเปอร์มำร์เก็ต แผนกยำและเวชภัณฑ์ พื้นที่ซึ่งจัดให้เป็น
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กำรให้บริกำรฉีดวัคซีนหรือบริกำรทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขอื่น ๆ ของภำครัฐ โดยให้เปิดดำเนินกำรได้
จนถึงเวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
(๓) โรงแรม ให้เปิดดำเนินกำรได้ตำมเวลำปกติ โดยให้งดกิจกรรมจัดกำรประชุม กำรสัมมนำ
หรือกำรจัดเลี้ยง
(๔) ร้ำนสะดวกซือ้ และตลำดสด ให้เปิดดำเนินกำรได้จนถึงเวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ โดยจำกัดเวลำ
สำหรับร้ำนสะดวกซื้อซึ่งตำมปกติเปิดให้บริกำรในช่วงเวลำกลำงคืน ให้ปิดให้บริกำรในระหว่ำงเวลำ
๒๐.๐๐ นำฬิกำ ถึง ๐๔.๐๐ นำฬิกำของวันรุ่งขึ้น
(๕) โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำหรือฝึกอบรม และสถำนศึกษำต่ำง ๆ ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร
ที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้
สำหรับกำรดำเนินกำรของโรงพยำบำล สถำนพยำบำล คลินิกแพทย์รักษำโรค ร้ำนขำยยำ
ร้ำนค้ำทั่วไป โรงงำน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมกำรเงิน ธนำคำร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม
ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้ำนจำหน่ำยอำหำรสัตว์ ร้ำนขำยยำและเวชภัณฑ์ ร้ำนจำหน่ำยเครื่องมือช่ำง
และอุปกรณ์ก่อสร้ำง ร้ำนจำหน่ำยสินค้ำเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถำนที่จำหน่ำยแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง
ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริกำรส่งสินค้ำและอำหำรตำมสั่ง (delivery online) ยังคงเปิดดำเนินกำรได้
ตำมควำมจำเป็น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
ข้อ ๘ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ห้ำมจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมำกกว่ำห้ำคน โดยให้เป็นไปตำมข้อห้ำม
และข้อยกเว้นตำมข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐ
และเอกชนจัดกำรอบรม สัมมนำ หรือกำรประชุมโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เคยอนุญำตให้จัดกิ จกรรมได้ตำมข้อกำหนด
ที่ ไ ด้ ป ระกำศไว้ แ ล้ ว ก่ อ นหน้ ำ นี้ หำกประสงค์ จ ะจั ด กิ จ กรรมในช่ ว งระยะเวลำนี้ ใ ห้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวดำเนินกำรขออนุญำตต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อตรวจสอบและทบทวนมำตรกำร
ป้องกันโรคในกำรจัดกิจกรรมให้เหมำะสมกับห้วงเวลำและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตำมแนวปฏิบัติที่ ศปก.ศบค. กำหนด
ข้อ ๙ การปฏิ บั ติ ง านของส่ วนราชการและหน่ ว ยงานของรัฐ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
และหน่วยงำนของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกร
ในควำมรับผิดชอบดำเนินมำตรกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน และมุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำน
หรือจัดกิจกรรมโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้มำกที่สุด เพื่อลดจำนวนและจำกัดกำรเคลื่อนย้ำยเดินทำง
ของบุคคล รวมทั้งให้งดกำรจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดกำรรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมำก เช่น
กำรจัดประชุม สัมมนำ กำรจัดสอบ หรือจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ
พิจำรณำอนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน ณ สถำนที่ตั้งได้เฉพำะเท่ำที่จำเป็นเท่ำนั้น
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สำหรับกำรปฏิบัติงำน ณ สถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ให้เปิดให้บริกำร
เฉพำะภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริกำรสำธำรณสุข กำรควบคุมโรค กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับระบบสำธำรณูปโภค
กำรจรำจร กำรบรรเทำสำธำรณภัย กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย หรืองำนที่มีกำหนดเวลำปฏิบัติชัดเจน
และได้นัดหมำยไว้แล้วล่วงหน้ำ และเป็นกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรค
โดยให้ พิจำรณำดำเนิ น กำรตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗)
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับกำรปฏิบัติงำนของภำคเอกชนในช่วงระยะเวลำนี้ จำเป็นต้องให้เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกร
ปฏิบัติต ำมมำตรกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งขั้นสูงสุดเช่นเดียวกัน เพื่อให้บรรดำมำตรกำรต่ำง ๆ
ที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนี้ โดยเฉพำะกำรลดและจำกัดกำรเคลื่อนย้ำยกำรเดินทำงของบุคคล
สำมำรถเกิดผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ข้อ ๑๐ การบูรณาการและประสานงาน เพื่อให้กำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินสำมำรถยุติลงได้
โดยรวดเร็ว ควบคู่ไปกับกำรบรรเทำผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19
ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ และศูนย์ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ภำยใต้ ศบค. พิจำรณำมำตรกำรและเร่งรัด
กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่และอำนำจอย่ำงเข้มข้นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ ศปก.ศบค. ตำมที่ได้รับกำรร้องขอหรือประสำนงำน
ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของประชำชนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้ส่วนรำชกำร
หน่วยงำนของรัฐ หรือศูนย์ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ภำยใต้ ศบค. พิจำรณำกลั่นกรองและทำควำมเห็นเบื้องต้น
ก่อนหำรือมำยัง ศปก.ศบค. เพื่อพิจำรณำ เพื่อให้กำรบริหำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเป็นไปด้วยควำมรอบคอบ
และมีประสิทธิภำพด้วย
ข้อ ๑๑ การบังคับใช้มาตรการตามข้อกาหนด ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและกำกับ
กำรปฏิบัติตำมมำตรกำร ข้อห้ำม และข้อปฏิบัติตำมข้อกำหนดนี้เป็นระยะเวลำต่อเนื่องอย่ำงน้อยสิบสี่วัน
(จนถึงวันที่ ๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยให้ประเมินสถำนกำรณ์และควำมเหมำะสมของมำตรกำร
ตำมข้อกำหนดนี้ทุกห้วงระยะเวลำเจ็ดวัน แต่กำรเตรียมกำรด้ำนบุคลำกร สถำนที่ และกำรประชำสัมพันธ์
เพื่อแจ้งเตือนให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่เตรียมพร้อมเป็นกำรล่วงหน้ำให้ทำได้ตลอดเวลำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เว้นเฉพำะมำตรกำรขนส่งสำธำรณะ
ตำมข้อ ๖ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕64
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

