ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๔๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญ
ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่อ ไปนี้ เ ป็น (๑๔) ของข้ อ ๑ แห่ ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๑๔) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง
จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต”
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคตดิต่ออันตราย
กรณีโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรอโรคโค
ื
วดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
พ.ศ. 2563
ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจานวนมาก ประกอบกับเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การอนามัยโลก
ได้ ป ระกาศให้ ก ารระบาดของโรคดั ง กล่ า วเป็ น ภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข ระหว่ า งประเทศ
(Public health emergency of international concern (PHEIC)) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็ นโรคติดต่ ออั นตราย ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่ จะเกิดการติดต่อของโรค
ดังกล่าวที่มากับผู้เดินทางจากนอกราชอาณาจักร ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค
ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร และเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการ
จึงเห็นสมควรประกาศกาหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรื อ โรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็ น เขตติ ด โรคติด ต่อ อั นตราย
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหากสภาวการณ์ของโรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร
จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติ ด ต่ อ พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ด้านวิชาการ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักร
ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
(๑) สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)
(๒) สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า
(Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong)

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

(๓) สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic)
(๔) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran)
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคตดิต่ออันตราย
กรณีโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรอโรคโค
ื
วดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจานวนมาก ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาด
ของโรคโควิด 19 เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) ในส่วนของประเทศไทย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลาดับที่ ๑๔
และต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการได้ประกาศ
ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรบางท้องที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีความเสีย่ ง
อย่างยิ่งที่จะเกิดการติดต่อของโรคโควิด 19 ที่มากับผู้เดินทางซึ่งมาจากกลุ่มประเทศที่มีพรมแดน
ติด กับประเทศไทยหรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับกลุ่มประเทศดังกล่าวซึ่งมีสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 19 อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น เพื่ อ ประโยชน์ใ นการป้อ งกั นและควบคุม โรคโควิ ด 19
ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร และเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19
เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ด้านวิชาการ จึงเห็นสมควรประกาศกาหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นเขต
ติดโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ซึ่งหากสภาวการณ์ของ
โรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติ ด ต่ อ พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ด้านวิชาการ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักร
ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๓”

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) - (๙) ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 2 มีนาคม
พ.ศ. 2563
“(๕) มาเลเซีย (Malaysia)
(๖) ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
(๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic)
(๘) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
(๙) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar)”
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคตดิตอต
่ ามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติ ด ต่ อ ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 ลงวั น ที่ 26 ธั น วาคม พ.ศ. 2559
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(๔) สาธารณสุขนิเทศก์
(๕) ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(๕.๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค
(๕.๒) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(๕.๓) ผู้อานวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
(๕.๔) ผู้อานวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๕.๕) ผู้อานวยการกองระบาดวิทยา
(๕.๖) ผู้อานวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
(๕.๗) ผู้อานวยการกองโรคติดต่อนาโดยแมลง
(๕.๘) ผู้อานวยการกองวัณโรค
(๕.๙) ผู้อานวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(๕.๑๐) ผู้อานวยการสถาบันบาราศนราดูร
(๕.๑๑) ผู้อานวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
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(๕.๑๒) ผู้อานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย
(๕.๑๓) ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒
(๕.๑๔) ข้าราชการสังกัดกองระบาดวิทยาหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ
หรือปฏิบัติราชการในกองระบาดวิทยา ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(๕.๑4.๑) นายแพทย์ ระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
(๕.๑4.๒) นายสัตวแพทย์ ระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
(๕.๑4.๓) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
(๖) ข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(๖.๑) อธิบดีกรมการแพทย์
(๖.๒) รองอธิบดีกรมการแพทย์
(๖.๓) ผู้อานวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
(๖.๔) ผู้อานวยการโรงพยาบาลราชวิถี
(๖.๕) ผู้อานวยการโรงพยาบาลเลิดสิน
(๖.๖) ผู้อานวยการโรงพยาบาลสงฆ์
(๖.๗) ผู้อานวยการสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ
(๖.๘) ผู้อานวยการสถาบันพยาธิวิทยา
(๖.๙) ผู้อานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
(๖.๑๐) ผู้อานวยการสถาบันโรคผิวหนัง
(๖.๑๑) ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(๒) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
(๓) ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์
(๔) ผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วไป
(๕) ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน
(๖) สาธารณสุขอาเภอ
(7) ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(8) ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศซึ่งดารงตาแหน่ง
ต่อไปนี้
(8.๑) นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
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(8.๒) นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(8.๓) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(8.๔) พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(8.๕) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
(8.๖) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
ข้อ ๖ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(๓) ปลัดจังหวัด
(๔) นายอาเภอ
(๕) ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
(๖) ปลัดอาเภอ
ข้อ ๗ ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(1.1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(1.2) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(1.3) ผู้อานวยการสานักการแพทย์
(1.4) รองผู้อานวยการสานักการแพทย์
(1.5) ผู้อานวยการสานักอนามัย
(1.6) รองผู้อานวยการสานักอนามัย
(1.7) ผู้อานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสานักอนามัย
(1.8) หัวหน้ากลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสานักอนามัย
(1.9) ผู้ อ านวยการกองควบคุ ม โรคเอดส์ วั ณ โรค และโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์
สังกัดสานักอนามัย
(1.๑0) ผู้อานวยการกองสุขาภิบาล สังกัดสานักอนามัย
(1.๑1) ผู้อานวยการสานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สังกัดสานักอนามัย
(1.๑2) ผู้อานวยการสานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สังกัดสานักอนามัย
(1.๑3) ผู้อานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสานักอนามัย
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(1.๑4) ผู้อานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(1.๑๕) ผู้อานวยการเขต
(1.๑๖) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สังกัดสานักงานเขต
(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(2.1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2.2) ปลัดเทศบาล
(2.3) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(2.4) ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(2.5) นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(3) ข้าราชการตาแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสังกัดเมืองพัทยา
ข้อ ๘ ให้ ข้าราชการสังกัด กระทรวงกลาโหมซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(1) ผู้อานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม
(2) ข้ า ราชการสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านด้ า นระบาดวิ ท ยา การเฝ้ า ระวั ง
การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบงานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง
การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ ว ไป โรงพยาบาลชุม ชน หรื อ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตท้องที่
ที่ตนมีอานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ข้อ 4 ให้ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้า ที่ สั งกั ด กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตท้องที่
ที่ตนมีอานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(1) เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจาศาลากลางจังหวัด
(2) เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจาที่ว่าการอาเภอ
(3) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ข้อ 5 ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(1) ข้าราชการสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(1.1) นายกเมืองพัทยา
(1.2) ปลัดเมืองพัทยา
(1.3) ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุข
(1.4) ผู้อานวยการสานักสิ่งแวดล้อม
(1.5) ข้าราชการสังกัดเมืองพัทยาหรือข้าราชการที่ได้รบั มอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือ
ปฏิบัติราชการในสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งดารงตาแหน่งนายแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ
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สาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสัตวแพทย์
(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(2.1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2.2) นายกเทศมนตรี
(2.3) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(2.4) ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
(2.5) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
(2.6) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
(2.7) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล
(2.8) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล
หรือตาแหน่งที่คล้ายคลึงกัน
(2.9) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริห ารส่ว นตาบล ซึ่งดารงตาแหน่งนายแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชี พ
นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสัตวแพทย์
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคตดิตอต
่ ามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อหรือโรคระบาด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) ข้ า ราชการสั ง กั ด กรมควบคุ ม โรคหรื อ ข้ า ราชการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ไ ป
ช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดกรมควบคุมโรคซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง
การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ
(๒) ข้าราชการสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(๒.๑) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒.๒) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒.๓) ผู้อานวยการสถาบันชีววัตถุ
(๒.๔) ผู้อานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
(๒.๕) ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 - 12
(3) ข้าราชการสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(3.๑) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(3.๒) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(3.3) ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
(3.4) ผู้อานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
(4) ข้าราชการสังกัดกรมอนามัย ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(4.๑) อธิบดีกรมอนามัย
(4.๒) รองอธิบดีกรมอนามัย
(4.๓) ผู้อานวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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(4.4) ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
(4.5) ผู้อานวยการสานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
(4.6) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมสุขภาพ
(4.7) ผู้อานวยการสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
(4.8) ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 1 - 12
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตารวจ และข้าราชการตารวจสังกัดโรงพยาบาลตารวจ
ซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ
(๒) ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตารวจตรีขึ้นไป
ข้อ ๕ ให้ ข้ า ราชการสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานครหรื อ ข้ า ราชการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ไ ป
ช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง
การป้ อ งกั น หรื อ การควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง นายแพทย์ นายสั ต วแพทย์ เภสั ช กร
นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการพยาบาล
นักวิชาการสุขาภิบาลหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 (1.10) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้ง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(1.10) ผู้อานวยการกองสุขาภิบาลอาหาร สังกัดสานักอนามัย”
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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กฎกระทรวง
วาดวยสุขลักษณะของตลาด
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํา นาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบงั คับกับตลาดในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร
สํา หรั บ สุข ลั กษณะของตลาดในเขตองค การบริ ห ารสว นตํา บลให เป น ไปตามขอ กํ าหนด
ของทองถิ่น ทั้ง นี้ ใหคํ านึงถึง สภาพของทองถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรัก ษาสภาพ
สิ่งแวดลอม โดยอาจใชหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้เปนแนวทาง
ในการออกขอกําหนดก็ได
ขอ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่น ๆ ที่มี
สภาพเปนของสด
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“อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตวที่มี
การชําแหละ ณ แผงจําหนายสินคา
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบหรือปรุงสําเร็จ
พรอมที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความวา การจัดการและควบคุมปจจัยตาง ๆ เพื่อใหอาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เปนพิษซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค เชน อาหาร
ผูสัมผัสอาหาร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุง และจําหนายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ สัตวและแมลงที่เปน
พาหะนําโรค
“การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผงจําหนาย
สินคาในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย ที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาดใหสะอาด ไมมี
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย ฝุน ละอองและคราบสกปรก รวมทั้งใหมกี ารฆาเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีท่ีใช
ตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด
หมวด ๑
ลักษณะของตลาด
ขอ ๔ ตลาดแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ไดแก ตลาดที่มโี ครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน
สวนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน
สวนที่ ๒
ขอ ๕ ที่ตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอ ยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงที่กอ ใหเกิดมลพิษ ของเสีย
โรงเลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเปนอัน ตรายตอสุขภาพอนามัย
เวนแตจะมีวิธกี ารปองกันซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว
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สวนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
ขอ ๖ ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสราง คือ อาคาร
สิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ ที่เก็บรวบรวมหรือ
ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอ ๗ อาคารสิ่ ง ปลู ก สร า งสํ า หรั บ ผู ข ายของต อ งมี แ ละเป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละ
สุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวาง
ไมนอยกวา ๔ เมตร อยางนอยหนึ่งทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มัน่ คง และแข็งแรง
(๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสม
กับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(๔) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมดูดซึมน้ํา เรียบ ลางทําความสะอาดงาย ไมมีน้ําขัง
และไมลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอ ยกวา ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้น หรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปองกัน สัตว เชน
สุนัข มิใหเขาไปในตลาด
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอ ยกวา ๒๐๐ ลักซ
(๙) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความ
สะอาดงาย มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑.๕ ตารางเมตร และมี
ทางเขาออกสะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง
(๑๐) น้ํา ประปาหรื อ น้ํา สะอาดแบบระบบท อ อย างเพีย งพอสํา หรับ ลา งสิน ค าหรือ ล างมื อ
ทัง้ นี้ ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทอระบาย
น้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย
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(ก) มีที่ลางอาหารสดอยางนอย ๑ จุด และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ํา ไมนอยกวา
๓ กอก กรณีที่มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต ๓๐ แผง ขึ้นไป ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด ๑ จุดตอ
จํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถาเกิน ๑๕ แผง ใหถอื เปน ๓๐ แผง
(ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนาย
อาหารประเภทปรุงสําเร็จ
(ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริม าณเพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีที่มีแผงจําหนาย
อาหารสดตั้งแต ๕๐ แผงขึ้น ไป ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย ๕ ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผง
จําหนายอาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถาเกิน ๕๐ แผง ใหถอื เปน ๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ทัง้ นี้ ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย
(๑๒) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภยั ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ความใน (๑) และ (๕) มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมี
ขอจํากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไมอาจจัดใหมถี นนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาด และทางเดินภายใน
อาคารตามที่กําหนดได
ขอ ๘ ตองจัดใหมีทขี่ นถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่ งมิ ใ ห ใ ช บั งคั บกั บ ตลาดที่ จั ดตั้ งขึ้ น ก อ นวั น ที่ กฎกระทรวง ฉบั บที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมี
ขอจํากัดเรื่องพื้นที่ซงึ่ ไมอาจจัดใหมีที่ขนถายสินคาตามที่กาํ หนดได
ขอ ๙ ตองจัดใหมีหองสวม ที่ปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดใน
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยูใ น
อาคารตลาดตองแยกเปน สัดสวนโดยเฉพาะ มีผ นังกั้น โดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหาร
โดยตรง
ขอ ๑๐ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก มีการ
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ปกปดและปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเขี่ย ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น
ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีที่จอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
สวนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
ขอ ๑๒ ตลาดประเภทที่ ๒ ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูขายของ หองสวม ที่ปสสาวะ
อางลางมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กาํ หนดไวในสวนนี้
ขอ ๑๓ สถานที่ สํ า หรั บ ผู ข ายของต อ งมี แ ละเป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละสุ ข ลั ก ษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอ ยกวา ๒ เมตร
(๒) บริเวณสําหรั บผูขายของประเภทอาหารสดตองจั ดใหเ ปน สัด สวนโดยเฉพาะ โดยมี
ลัก ษณะเป น พื้น เรีย บ แข็ง แรง ไม ลื่น สามารถล า งทํ า ความสะอาดได ง าย และไม มีน้ํ า ขัง เช น
พื้นคอนกรีต พื้นที่ปูดวยคอนกรีตสําเร็จ หรือพื้นลาดดวยยางแอสฟลต
(๓) แผงจําหนายสิน คาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย
มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได
(๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีที่ลางทําความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริ เวณแผงจํา หนายอาหารสด แผงจําหน ายอาหารประเภทเนื้อ สัตวชํ าแหละ และแผง
จําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ
(๕) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ลาง โดยเปนรางแบบเปด ทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาด
เอียงใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ
หรือแหลงน้ําสาธารณะ และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณีจําเปน
เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมันหรือ
บอพักน้ําเสีย กอนระบายน้ําออกสูทอ ระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได
(๖) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รมหรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน ตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
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ขอ ๑๔ ต อ งจั ด ให มี ห อ งส ว ม ที่ ป ส สาวะและอ า งล า งมื อ ตามจํ า นวนและหลั ก เกณฑ
ดานสุขลักษณะที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในที่
ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ สวมสาธารณะ สวมเอกชนหรือสวม
ของหนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน
๕๐ เมตร
ขอ ๑๕ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอยางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ
มูลฝอยในแตละวั น และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เ จาพนักงานทองถิ่ น กําหนดโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันเปน
ระยะเวลาหนึ่งแลว ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปน
ตลาดประเภทที่ ๑ ได ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกัน พิจารณากําหนดแผนการ
พัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ใหเปนตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและ
ขัน้ ตอนที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
หมวด ๒
การดําเนินกิจการตลาด
ขอ ๑๗ การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร
ขอ ๑๘ การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ ๑๙ ผูรั บ ใบอนุ ญ าตให จั ด ตั้ง ตลาดประเภทที่ ๑ ต องรั บ ผิ ดชอบดู แ ลเกี่ ย วกั บ การ
บํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ ของตลาด ใหอยูในสภาพที่ใ ชงานไดดีตลอดเวลา เชน
ตัวอาคาร พื้น ฝาเพดาน แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา อุปกรณ
ตาง ๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม กอกน้ํา ทอน้ําประปา และสาธารณูปโภคอื่น
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(๒) จัดใหมกี ารเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
บอดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา มิใหมกี ลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถกู สุขลักษณะเสมอ
(๓) ดูแลหองสวม ที่ปส สาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดี และเปดใหใช
ตลอดเวลาที่เปดตลาด
(๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด
และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอย
เดื อ นละหนึ่ ง ครั้ง ในกรณี ที่ มีก ารระบาดของโรคติ ดต อ เจ าพนั กงานทอ งถิ่น โดยคํ า แนะนํา ของ
เจาพนักงานสาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได
(๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละ
หนึ่งครั้ง
(๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหลจาก
แผงลงสูพื้นตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด
ขอ ๒๐ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตให จั ด ตั้ ง ตลาดประเภทที่ ๒ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลเกี่ ย วกั บ
การบํารุงรักษาตลาดและการรัก ษาความสะอาดและความเปน ระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถู ก
สุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมทั้งกรณีที่มีบอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถกู สุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลหองสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดี และเปด
ใหใชตลอดเวลาที่เปดตลาด
(๓) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด
และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ ใหดําเนินการ
ลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
แจงใหปฏิบัติ
(๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตว
ชําแหละลงสูพนื้ ตลาด
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ขอ ๒๑ เพื่อประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดตอ ผูรับใบอนุญาตใหจดั ตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ตองไมกระทําการและ
ตองควบคุมดูแลมิใหผใู ดกระทําการ ดังตอไปนี้
(๑) จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด
(๒) นําสัตวทกุ ชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นาํ ไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย
(๓) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆา
หรือชําแหละสัตวปกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ตดิ ตอมาจากสัตวในเขตทองที่นั้น
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรัง เปนเหตุ
รําคาญ เกิดมลพิษที่เปนอันตราย หรือเปนที่เพาะพันธุสตั วหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
(๕) ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น
(๘) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหรือเปนที่พกั คางคืน
(๙) กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดตอ เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
หมวด ๓
ผูข ายของและผูชวยขายของในตลาด
ขอ ๒๒ ผูข ายของและผูช วยขายของในตลาดต อ งปฏิบั ติ แ ละให ความร วมมือ กั บผู รั บ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาด เจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมูสินคา
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การลางตลาด
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(๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุ ขภาพตามที่เ จา พนัก งานท องถิ่ น กํ าหนดโดยคํา แนะนํ าของเจา พนั กงาน
สาธารณสุข
ขอ ๒๓ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาและแผงจําหนาย
สินคา ดังตอไปนี้
(๑) ใหวางสิน คาบนแผงจําหนายสิน คาหรือขอบเขตที่กําหนด โดยหามวางสิน คาล้ําแผง
จําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด และหามวางสิน คาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอ
ระบบการระบายอากาศ และแสงสวาง ทั้งนี้ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น กําหนดโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข
(๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร
(๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนด โดยสูง
จากพื้นตลาดไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร
(๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ทั้งนี้ ตองมี
การรักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
(๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทาํ ใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง
(๖) หามตอ เติม แผงจํา หนายสิน คา เว น แตจ ะไดรับ อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๔ ผูขายของและผูชว ยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปน โรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปน
พาหะนําโรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังที่
นารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และโรคตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๒) ในระหว างขายสิ น คาตอ งแตงกายสุภาพ สะอาด เรี ยบรอย หรือตามที่เจา พนักงาน
ทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
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(๓) ในระหวา งขายสิน คาประเภทอาหารตองปฏิบั ติตามหลั กสุขอนามั ยสวนบุค คล เช น
ไมไอหรือจามรดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอน
หยิบหรือจับอาหาร ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๕ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใ หถูกสุขลักษณะในการจําหนาย
ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตาง ๆ
ดังตอไปนี้
(๑) อาหารที่ขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
อาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิ ไมเกิน
๕ องศาเซลเซียส ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตอ งใชเครื่อ งใช ภาชนะที่สะอาด และตองมี
อุปกรณปกปดอาหารเพื่อปองกัน การปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใช
การไดดีอยูเสมอ
(๔) ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร ซึง่ มีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ตองจัดสถานที่
ไวใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและตองปฏิบัตใิ หถกู ตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณที่ใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราว จาน ชาม
ชอนและสอม ตะเกียบ และแกวน้ํา ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บ
ที่ถูกตอง
หมวด ๔
การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน
และตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือองคการของรัฐ
ขอ ๒๖ เมื่อมีกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เกิดขึ้นในตลาดของเอกชนหรือตลาดของ
กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือองคการของรัฐ ใหถือวาเปนกรณีที่เกิดหรือมีเหตุ
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อันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน ซึ่งจําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวนตามบทบัญญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๔๖ วรรคสอง
(๑) ผลการตรวจวิเคราะหทางจุลินทรียจากการเก็บตัวอยางอาหาร ตัวอยางพื้นผิวภาชนะ
อุปกรณ หรือจากมือผูขายอาหารในตลาด พบวามีเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคไดหรือมีเชื้อจุลินทรีย
ที่เปนตัวบงชี้ในปริมาณที่เกินกวาเกณฑมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด
(๒) มีปริมาณสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค เชน หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบเกินกวาเกณฑ
ที่กาํ หนดโดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ตลาดเปน แหลงแพรระบาดของโรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด
ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญ
ที่ติดตอมาจากสัตว และโรคอื่น ที่ตองแจงความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความ
ในกฎหมายวาดวยโรคติดตอ โดยพบวาผูขายของหรือผูชวยขายของในตลาดเปนโรคติดตอ หรือพบ
ผูปวยเปนโรคติดตอซึ่งยืนยันวาบริโภคอาหารหรือไดรับเชื้อโรคมาจากตลาดนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรค
ซึ่งทําใหเกิดการระบาดของโรคในสินคาที่จําหนายในตลาดนั้น
(๔) ถังเกรอะหรือถังบําบัดสิ่งปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสูสิ่งแวดลอมจนอาจเปนแหลง
แพรกระจายของเชื้อโรคหรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
ขอ ๒๗ ห า มมิ ใ ห เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น อนุ ญ าตให ผู ใ ดดํ า เนิ น กิ จ การตลาดในที่ ห รื อ
ทางสาธารณะ เว น แต จ ะเป น การดํ า เนิ น การของราชการส ว นท อ งถิ่ น เอง ที่ ไ ม ก อ ผลกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ
ในการพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการตลาดของเอกชน เมื่อผูขออนุญาตไดยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นถูกตอง
ครบถ ว นแล ว ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มอบหมายให เ จ า พนั ก งานสาธารณสุ ข หรื อ จะแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบสุขลักษณะของตลาด เพื่อพิจารณาตรวจและเสนอความเห็น เกี่ยวกับการ
อนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได ทั้งนี้ กอนจะมีคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาต ตองใหผูขออนุญาตหรือผูที่
จะไดรับ ผลกระทบจากการออกคํา สั่งมี โอกาสที่ จะไดท ราบขอเท็จจริงอยางเพีย งพอและมีโอกาส
ไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน และในการออกคําสั่งดังกลาวตองจัดใหมเี หตุผลไวดวย
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บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๘ ภายใตบังคับขอ ๒ ขอ ๗ วรรคสอง และขอ ๘ วรรคสอง ใหผูรับใบอนุญาต
ใหจั ดตั้ งตลาดอยู ใ นวั น ที่ กฎกระทรวงนี้ใ ช บัง คับ ดํ าเนิน การแก ไขหรือ ปรั บปรุ งตลาดให ถูก ตอ ง
ตามกฎกระทรวงนี้ ภายในกําหนดเวลาไมเกินสามปนบั แตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหราชการสว นทอ งถิ่น จัดประชุ ม ชี้แ จงผู ประกอบกิ จการตลาดในเขตทอ งถิ่น นั้น ภายใน
สามสิบวัน นับ แตวัน ที่กฎกระทรวงมีผ ลใชบังคับ เพื่อ ใหทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการบังคับ ใช
กฎหมายของราชการสวนทองถิ่นนั้น
เมื่อไดประชุมชี้แ จงแลว ภายในหกสิบวัน ใหราชการสวนทองถิ่น ดําเนิน การสํารวจสภาพ
สุขลั กษณะของตลาดของเอกชนในเขตรั บผิด ชอบให แ ลว เสร็ จ หากพบวาตลาดใดมีสภาพไมถู ก
สุขลักษณะตามกฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดใหเปนไปตามกฎกระทรวงหรือขอกําหนด
ของทองถิ่น เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่น ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวัน ที่ไดรับหนังสือแจงให
จัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาด หากผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดไมใหความรวมมือและไมมีการ
จัดทําแผนดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งตามมาตรา ๔๕
หรือมาตรา ๕๙ แลวแตกรณี
ขอ ๒๙ ภายใตบังคับขอ ๒ ขอ ๗ วรรคสอง และขอ ๘ วรรคสอง ใหกระทรวง ทบวง
กรม ราชการสวนทอ งถิ่น หรือ องค การของรั ฐ ที่ได จัด ตั้งตลาดขึ้น ตามอํา นาจหนา ที่อ ยูใ นวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ดําเนิน การแกไขหรือปรับปรุงตลาดใหถูกตองตามกฎกระทรวงนี้ ภายใน
กําหนดเวลาไมเกินสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และตองเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดภายในหนึ่งรอยยี่สบิ วันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทัง้ นี้ ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือ
องคการของรัฐเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดตอเจาพนักงานทองถิ่น สําหรับราชการสวนทองถิ่น
ใหเ สนอแผนดั งกล าวตอ ผูวา ราชการจังหวั ด เวน แตก รุงเทพมหานครให เสนอตอรั ฐ มนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทย
ใหไว ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
มงคล ณ สงขลา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
มาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนิน กิจการตลาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสม
กับสภาพการณปจ จุบัน และเนื่องจากยังมีปญหาการระบาดของโรคติดตอบางชนิด เชน โรคระบบทางเดิน
หายใจรุนแรงเฉียบพลัน (SARS) และโรคไขหวัดนก ดังนั้น เพื่อคุมครองสุขภาพและอนามัยของประชาชน
ใหไดบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งเปนการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเรื่อง
“อาหารปลอดภัย” สมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนิน
กิจการตลาดใหถูกสุขลัก ษณะ ตลอดจนกําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชนและวิธีการดําเนินการเพื่อตรวจสอบ ควบคุม หรือกํากับดูแล และแกไขสิ่งที่จะมีผลกระทบ
ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
สุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น กํ าหนดหนึ่ งร้อ ยแปดสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารที่มีสภาพเป็นของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทํา ประกอบหรือปรุงสําเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“อาหารแห้ ง” หมายความว่า อาหารที่ ผ่านกระบวนการทํ าให้ แห้ ง โดยการอบ รมควัน
ตากแห้ง หรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น
“เครื่ อ งปรุ งรส” หมายความว่ า สิ่ งที่ ใช้ ในกระบวนการปรุงอาหารให้ มี รู ป แบบ รสชาติ
หรือกลิ่นรสชวนรับประทาน เช่น เกลือ น้ําปลา น้ําส้มสายชู ซอส รวมทั้ งเครื่อ งเทศ สมุน ไพร
หรือมัสตาร์ด
“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบ
ที่สําคัญของอาหาร แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ในการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง
และให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่บรรจุรวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น
เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม กํากับ
หรือดูแลการดําเนินการของสถานที่จําหน่ายอาหารนั้น
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“ผู้ สั ม ผั ส อาหาร” หมายความว่ า บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อาหารตั้ งแต่ ก ระบวนการเตรี ย ม
ประกอบ ปรุง จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
หมวด ๑
สุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร
ข้อ ๓ สถานที่ จํ า หน่ า ยอาหารต้ อ งมี ก ารจั ด การเกี่ ย วกั บ สถานที่ แ ละบริ เวณที่ ใ ช้ ทํ า
ประกอบหรือปรุงอาหาร จําหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่อไปนี้
(๑) พื้นบริเวณที่ใช้ทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องสะอาด ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ชํารุด
และทําความสะอาดง่าย
(๒) ในกรณีที่มีผนังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ชาํ รุด
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จําหน่ายอาหารเป็นสถานที่สาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๔) มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอตามความเหมาะสมในแต่ ล ะบริ เ วณ ทั้ ง นี้ ตามที่ รั ฐ มนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สําหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะสําหรับสถานที่และบริเวณสําหรับใช้ทํา
ประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภคอาหารไม่มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับจัดให้มีที่ลา้ งมือ ต้องจัดให้มีอปุ กรณ์สาํ หรับทําความสะอาดมือที่เหมาะสม
(๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจําหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร ทําด้วยวัสดุที่ทาํ ความสะอาดง่าย และมีสภาพดี
(๗) โต๊ะหรือเก้าอี้ที่จัดไว้สําหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ชํารุด
ข้อ ๔ สถานที่จาํ หน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ และมีจํานวนเพียงพอ
(๒) ห้องส้วมต้องสะอาด พื้นระบายน้ําได้ดี ไม่มีน้ําขัง มีการระบายอากาศที่ดี และมีแสงสว่าง
เพียงพอ
(๓) มีอ่างล้างมือที่ถกู สุขลักษณะและมีอุปกรณ์สาํ หรับล้างมือจํานวนเพียงพอ
(๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ทํา ประกอบ
หรือ ปรุงอาหาร ที่ เก็ บ ที่ จําหน่ าย ที่ บ ริโภคอาหาร ที่ ล้างและที่ เก็ บ ภาชนะอุ ป กรณ์ เว้น แต่จ ะมี
การจัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา
ข้อ ๕ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอย
ที่มีสภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน้ํา มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแล
รัก ษาความสะอาดถั งรองรั บ มู ล ฝอยและบริ เวณโดยรอบตั ว ถั งรองรับ มู ล ฝอยอย่ างสม่ํ าเสมอ ทั้ งนี้
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การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร
ข้อ ๖ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําเสีย ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีการระบายน้ําได้ดี ไม่มีน้ําขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานที่จําหน่ายอาหาร
(๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้กอ่ นการทําความสะอาด
(๓) ต้องมีการแยกไขมันไปกําจัดก่อนระบายน้ําทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ํา โดยใช้ถังดักไขมัน
หรือบ่อดักไขมัน หรือการบําบัดด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ํากว่าการบําบัดด้วยถังดักไขมันหรือ
บ่อดักไขมัน และน้ําทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ข้อ ๗ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์ แมลงนําโรค และสัตว์เลี้ยง
ตามหลักวิชาการ
ข้อ ๘ สถานที่ จําหน่ายอาหารต้อ งมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่อ งมือ สําหรับ ป้ อ งกั น
อัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร
หมวด ๒
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทํา ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจําหน่ายอาหาร
ข้อ ๙ สถานที่ จํ า หน่ า ยอาหารต้ อ งมี ก ารจั ด การเกี่ ย วกั บ อาหารสด ตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารสดที่นํ ามาประกอบและปรุงอาหาร ต้อ งเป็ นอาหารสดที่ มี คุณ ภาพดี สะอาด
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(๒) อาหารสดต้ อ งเก็ บ รั ก ษาในอุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสม และเก็ บ เป็ น สั ด ส่ ว น มี ก ารปกปิ ด
ไม่ ว างบนพื้ น หรื อ บริ เวณที่ อ าจทํ า ให้ อ าหารปนเปื้ อ น ทั้ ง นี้ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๐ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่นํามาใช้
ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
ข้อ ๑๑ สถานที่ จํ า หน่ า ยอาหารต้ อ งมี ก ารจั ด การเกี่ ย วกั บ อาหารประเภทปรุ ง สํ า เร็ จ
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารประเภทปรุงสํ าเร็จต้ อ งเก็ บ ในภาชนะที่ ส ะอาด ปลอดภั ย และมี การป้ อ งกั น
การปนเปื้อน รวมทั้งวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร
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(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสําหรับการบริโภค
ตามชนิดของอาหาร ตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๓) มีการจัดการสุขลักษณะของการจําหน่ายอาหารตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๒ น้ําดื่มหรือเครื่องดื่มที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร
ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร
และต้องทําความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนํามาให้บริการ
ในกรณี ที่เป็นน้ําดื่มที่ไม่ได้เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเครื่องดื่มที่ปรุงจําหน่าย
ต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร ทั้งนี้ น้ําดื่มและน้ําที่ใช้สําหรับปรุงเครื่องดื่มต้องมีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ําบริโภค
ที่กรมอนามัยกําหนด
ข้อ ๑๓ การทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องใช้น้ําที่มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ําบริโภค
ที่กรมอนามัยกําหนด
ข้อ ๑๔ สถานที่จาํ หน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําแข็ง ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้น้ําแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด และวางสูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าเซนติเมตร
ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน
และต้องไม่ระบายน้ําจากถังน้ําแข็งลงสู่พนื้ บริเวณที่วางภาชนะ
(๓) ใช้อุปกรณ์สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ต้องสะอาดและมีดา้ มจับ
(๔) ห้ามนําอาหารหรือสิ่งของอื่นไปแช่รวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค
ข้อ ๑๕ สถานที่จาํ หน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) น้ําใช้ต้องเป็นน้ําประปา ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้ําประปาให้ใช้น้ําที่มีคุณภาพเทียบเท่า
น้ําประปาหรือเป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ภาชนะบรรจุน้ําใช้ตอ้ งสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ข้อ ๑๖ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ
หรื อ วั ต ถุ ที่ อ าจเป็ น อั น ตรายต่ อ อาหาร โดยติ ด ฉลากและป้ า ยให้ เห็ น ชั ด เจน พร้ อ มทั้ ง มี คํ า เตื อ น
และคําแนะนําเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่าว และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากจาก
บริเวณที่ใช้ทํา ประกอบ ปรุง จําหน่าย และบริโภคอาหาร
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นถ่ า ยสารเคมี สารทํ า ความสะอาด วั ต ถุ มี พิ ษ หรื อ วั ต ถุ ที่ อ าจเป็ น
อันตรายต่ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามนําภาชนะบรรจุนั้นมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามนําภาชนะ
บรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี สารทําความสะอาดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุทอี่ าจเป็นอันตรายต่ออาหาร
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ข้อ ๑๗ ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อ เพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือ
ที่รับประทานอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร
ข้อ ๑๘ ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทํา ประกอบ ปรุง หรือ
อุ่นอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หมวด ๓
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่น ๆ
ข้อ ๑๙ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับ
อาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชํารุด และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๒) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๓) จัดให้มีช้อนกลาง สําหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน
(๔) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์ เก็บรักษาคุณ ภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น ๆ ต้องสะอาด
มีสภาพดี ไม่ชาํ รุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(๕) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ ประกอบหรือ ปรุงอาหารด้วยความร้อ นอื่น ๆ
หรืออุปกรณ์เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ชาํ รุด
ข้อ ๒๐ สถานที่ จํ า หน่ า ยอาหารต้ อ งมี ก ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การทํ า ความสะอาดภาชนะ
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการทําความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงนําโรคได้
(๒) มี ก ารทํ า ความสะอาดภาชนะ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งใช้ ที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และใช้ ส าร
ทําความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใช้สารทําความสะอาดนั้น ๆ จากผู้ผลิต
(๓) จัดให้มกี ารฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภายหลังการทําความสะอาด
ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดสารที่ห้ามใช้
ในการทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้
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หมวด ๔
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ข้อ ๒๑ ผู้ป ระกอบกิ จการและผู้ สั ม ผั ส อาหารต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ด้ านสุ ข ลัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ป ระกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้อ งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อ
หรือพาหะนําโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หรือโรคอื่น ๆ ตามที่กําหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในกรณีที่เจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได้
(๒) ผู้ป ระกอบกิ จการและผู้ สั ม ผั ส อาหารต้ อ งผ่ านการอบรมตามหลั ก เกณฑ์ และวิธีการ
ที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ ป้องกัน
ที่สะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
(๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จําหน่ายและ
เสิร์ฟอาหาร ให้ถกู สุขลักษณะ และไม่กระทําการใด ๆ ทีจ่ ะทําให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามที่กาํ หนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๒ สถานที่จําหน่ายอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ภายในกําหนดเวลา
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การดําเนินการตามข้อ ๘ ของสถานที่จําหน่ายอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร
ให้ดาํ เนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อ ๘ ภายในหนึ่งปีนบั แต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
(๒) การดําเนิ นการตามข้อ ๒๑ (๒) ให้ ดําเนิ นการภายในกําหนดเวลาสองปี นั บแต่วัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔๒ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
ของประชาชนเปลี่ ย นแปลงไป จากเดิ ม ที่ นิ ย มประกอบอาหารเพื่ อ บริ โ ภคเอง โดยเปลี่ ย นเป็ น นิ ย ม
บริโภคอาหารนอกบ้านหรือบริโภคอาหารปรุงสําเร็จ สถานที่จําหน่ายอาหารจึงมีผลกระทบสําคัญต่อสุขภาพ
ประชาชน เนื่องจากสถานที่จําหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจทําให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี
หรือโลหะหนัก รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ําเป็นสื่อ เพื่อให้สถานที่จําหน่าย
อาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค สมควรกําหนดมาตรการในการจัดการสุขลักษณะ
ของสถานที่จําหน่ายอาหาร จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ราชกิจจานุเบกษา

๘ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สาหรับสถานประกอบกิจการ
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และมาตรการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19))
สาหรับสถานประกอบกิจการเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายและการรับ
สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ผู้มีหน้าที่สามารถดาเนินการอย่างถูกสุขลักษณะมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้อาคารและการประกอบกิจการนี้ด้วย
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รีย กว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี การ
และมาตรการการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สาหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“สถานประกอบกิ จ การ” หมายความว่ า กิ จ การตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓ ของ ๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘)
(๑๙) (๒๐)
ข้อ 4 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบกิจการ ควรพึงปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร
(ก) ทาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่าเสมอ เช่น พื้น ผนัง ประตู
เป็นต้น
(ข) ท าความสะอาดจุ ด หรื อ บริ เ วณที่ มี ก ารใช้ ร่ ว มกั น เช่ น กลอนหรื อ ลู ก บิ ด ประตู
ราวจั บ หรือ ราวบั น ได จุ ด ประชาสั ม พั น ธ์ จุ ด ช าระเงิน สวิ ต ช์ ไ ฟ ปุ่ ม กดลิฟ ต์ รี โ มท ด้ ว ยน้ ายา
ทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
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(ค) มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และทาความสะอาด
ระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่าเสมอ
(ง) กรณีสถานที่ทางานหรือสถานประกอบกิจการ มีการจาหน่ายอาหารหรือโรงอาหาร
ต้องทาความสะอาดสิ่งของเครือ่ งใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง ประกอบอาหาร อุปกรณ์
ที่ ใ ช้ ใ นการรั บ ประทานอาหาร รวมถึ ง อุ ป กรณ์ ท าความสะอาดอื่ น ด้ ว ยน้ ายาท าความสะอาด
อย่างสม่าเสมอ
(จ) การท าความสะอาดบริเวณที่ อาจมีก ารปนเปื้ อนหรือ บริเวณที่มีก ารสั มผัส บ่อย ๆ
ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชาระ
กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้าและอ่างล้างมือ ด้วยน้ายาทาความสะอาด
อย่างสม่าเสมอ
(2) การจัดอุปกรณ์ทาความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
(ก) ควรเตรี ย มแอลกอฮอล์ เ จลท าความสะอาดมื อ ไว้ ใ นบริ เ วณพื้ น ที่ ส่ ว นกลาง เช่ น
จุดประชาสัมพันธ์ ห้องอาหาร ห้องออกกาลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น
(ข) บริเวณอ่างล้างมือและห้องส้วมต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ
(ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ายาทาความสะอาดอาคาร อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ เช่น
น้ายาทาความสะอาดพื้น น้ายาล้างห้องน้า และเหล็กคีบด้ามยาวสาหรับเก็บมูลฝอย เป็นต้น
(3) การป้องกันสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(ก) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส เช่น พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์
พนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงพนักงานทาความสะอาด เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเอง
โดยอาจใช้หน้ากากผ้า ทาความสะอาดมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
โดยไม่จาเป็น และพนักงานทาความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน
(ข) หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ามูก หอบเหนื่อย
ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข
(ค) พนั ก งานเก็ บมูล ฝอยที่ ปนเปื้อ นเสมหะ น้ ามู ก น้ าลาย เช่ น กระดาษเช็ด ปาก
กระดาษชาระในห้องส้วม ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย
ถุงมือยางและใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปากถุงให้มิดชิด นาไปรวบรวมไว้
ที่พักมูลฝอยและล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง
(4) การให้ความรู้ คาแนะนา และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
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เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารหรื อ ผู้ ป ระกอบการ ควรจั ด หาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริการ
เช่น วิธีการสังเกตผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID–19)) คาแนะนาการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(4) (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“หองแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังรวมแบงอาคารเปนคูหา
และประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ
“ตึกแถว” หมายความวา อาคารที่กอ สรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังรวมแบงอาคารเปนคูหา
และประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ
“บานแถว” หมายความวา หองแถวหรือตึกแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีที่วางดานหนาและดานหลังระหวางรั้วหรือ
แนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแตละคูหา
“บานแฝด” หมายความวา อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน มีผนังรวมแบงอาคารเปนบาน มีที่
วางระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลัง และดานขาง ของแตละบาน และมีทางเขาออกของแตละบาน
แยกจากกันเปนสัดสวน
“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบ
ครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว มีหอ งน้ํา หองสวม ทางเดิน ทางเขาออก และทางขึ้นลงหรือ
ลิฟตแยกจากกันหรือรวมกัน
หมวด 1
แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย
ขอ 2

อาคารดังตอไปนี้ตองมีวิธีการเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
(1) หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด
(2) อาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สถาน
ศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนสงมวล
ชน ที่จอดรถ ทาจอดเรือ ภัตตาคาร สํานักงาน สถานที่ทําการของราชการ โรงงาน และอาคารพาณิชย เปนตน
(3) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีตั้งแต 4 หนวยขึ้นไป และหอพัก
(4) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) (2) และ (3) ที่มีความสูงตั้งแต 3 ชั้นขึ้นไป
ขอ 3 หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ที่มีความสูงไมเกิน 2 ชั้น ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
อยางใดอยางหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กําหนดไวในตารางที่ 1 ทายกฎกระทรวงนี้ จํานวนคูหาละ 1 เครื่อง
อาคารอื่นนอกจากอาคารตามวรรคหนึ่ง ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยางหนึ่งตามชนิดและขนาดที่
กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง สําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแตละชั้นไว 1 เครื่อง ตอพื้นที่อาคารไมเกิน
1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง
การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม
เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชได และสามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก และตองอยูในสภาพที่ใช
งานไดตลอดเวลา
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ขอ 4 หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ที่มีความสูงไมเกิน 2 ชั้น ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมติด
ตั้งอยูในอาคารอยางนอย 1 เครื่อง ทุกคูหา
หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ที่มีความสูงเกิน 2 ชั้น ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมติดตั้งอยูภายใน
อาคารอยางนอย 1 เครื่อง ทุกชั้นและทุกคูหา
ขอ 5 อาคารอื่นนอกจากอาคารตามขอ 3 วรรคหนึ่ง ที่มพี นื้ ที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง
เมตร ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้นดวย
ขอ 6

ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมตามขอ 4 และขอ 5 อยางนอยตองประกอบดวย
(1) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือเพื่อใหอุปกรณสงสัญญาณ
เตือนเพลิงไหมทํางาน
(2) อุปกรณสงสัญญาณเตือนเพลิงไหมที่สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูในอาคารไดยินหรือ
ทราบอยางทั่วถึงเพื่อใหหนีไฟ
ขอ 7 อาคารตามขอ 2(2) และ (3) ที่มีความสูงตั้งแต 2 ชั้น ขึ้นไป และอาคารตามขอ 2(4) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น
ในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ในแตละชั้นตองมีปายบอกชัน้ และปายบอกทางหนีไฟดวยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม
นอยกวา 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณที่อยูในตําแหนงที่จะมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา และตองมีแสงสวางจากระบบไฟฟา
ฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นชองทางหนีไฟไดชดั เจนขณะเพลิงไหม
หมวด 2
แบบและจํานวนของหองน้ําและหองสวม
ขอ 8 อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ตองมีหอ งน้ําและหองสวมไมนอ ยกวาจํานวนที่กําหนดไวในตา
รางที่ 2 ทายกฎกระทรวงนี้
จํานวนหองน้ําและหองสวมที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง เปนจํานวนขั้นต่ําที่ตอ งจัดใหมี แมวาอาคารนั้นจะมี
พืน้ ที่อาคารหรือจํานวนคนนอยกวาที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่งก็ตาม
ถาอาคารที่มีพื้นที่ของอาคารหรือจํานวนคนมากเกินกวาที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง จะตองจัดใหมีหองน้ํา
และหองสวมเพิ่มขึ้นตามอัตราสวนพื้นที่อาคารหรือจํานวนคนที่มากเกินนั้น ถามีเศษใหคิดเต็มอัตรา
ชนิดหรือประเภทของอาคารที่มิไดกําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหพจิ ารณาเทียบเคียงลักษณะการใชสอยของ
อาคารนั้น โดยถือจํานวนหองน้ําและหองสวมที่กําหนดไวในตารางดังกลาวเปนหลัก
1
ขอ 9 หองน้ําและหองสวมจะแยกจากกันหรือรวมอยูในหองเดียวกันก็ไดโดยมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) สรางดวยวัสดุทนทาน และทําความสะอาดงาย
(2) ระยะดิ่งระหวางพื้นหองถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนต่ําสุดตองไมต่ํากวา 2.00 เมตร
(3) มีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพื้นที่หอ ง หรือมีพัดลมระบายอากาศไดเพียงพอ
(4) พื้นหองน้ําและหองสวมมีความลาดเอียงไมนอ ยกวา 1 ใน 100 สวน และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยูใน
ตําแหนงต่ําสุดบนพื้นหอง
(5) ในกรณีที่มีทอระบายอุจจาระใหมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอ ยกวา 10 เซนติเมตร และมีความลาด
เอียงไมนอยกวา 1 ใน 10 สวน
(6) มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.50 เซนติเมตร และมีความสูงอยูในระดับที่กลิ่น
เหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น
(7) ที่ปสสาวะตองมีระบบการดักกลิ่นและเปนแบบใชน้ําชําระลงสูระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล
1

ขอ 9 ถูกยกเลิกโดย ขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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กฎกระทรวง
(8) ในกรณีเปนอาคารที่มีบุคคลเขาใชสอยประจําอยูหลายชั้น การจะจัดใหมีหองสวมและที่ปส สาวะในชั้น
ใดใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสม
(9) ในกรณีที่หองน้ําและหองสวมรวมอยูในหองเดียวกัน ตองมีขนาดพื้นที่ภายในของหองไมนอยกวา
1.50 ตารางเมตร แตถา หองน้ําและหองสวมแยกกัน ตองมีขนาดพื้นที่ภายในของแตละหองไมนอยกวา 0.90 ตารางเมตร และมี
ความกวางภายในไมนอยกวา 90 เซนติเมตร
ขอ 10 บอเกรอะ บอซึม ของสวมตองอยูหางจากแมน้ํา คู คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ไมนอยกวา 10 เมตร เวน
แตสว มที่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองตามหลักการสาธารณสุขและมีขนาดที่เหมาะสม ทัง้ นี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยดวย
ความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 3
ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ
ขอ 11 สวนตางๆ ของอาคารตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวาความเขมที่กําหนดไวในตารางที่ 3 ทายกฎ
กระทรวงนี้
สถานที่อื่นที่มิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชความเขมของแสงสวางของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
ความเขมที่กําหนดไวในตารางดังกลาว
ขอ 12 ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกลก็ได
ขอ 13 ในกรณีที่จัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หองในอาคารทุกชนิดทุกประเภทตองมีประตู หนาตาง
หรือชองระบายอากาศดานติดกับอากาศภายนอกเปนพื้นที่รวมกันไมนอยกวารอยละสิบของพื้นที่ของหองนั้น ทั้งนี้ ไมนับรวม
พืน้ ที่ของประตู หนาตาง และชองระบายอากาศที่ติดตอกับหองอื่นหรือชองทางเดินภายในอาคาร
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบงั คับแกอาคารหรือสถานที่ที่ใชเก็บของหรือสินคา
ขอ 14 ในกรณีทไี่ มอาจจัดใหมกี ารระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตามขอ 13 ได ใหจัดใหมกี ารระบายอากาศโดย
วิธีกลซึ่งใชกลอุปกรณขบั เคลื่อนอากาศ กลอุปกรณนี้ตองทํางานตลอดเวลาระหวางที่ใชสอยพื้นที่น้นั และการระบายอากาศตอง
มีการนําอากาศภายนอกเขามาในพื้นที่ไมนอ ยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางที่ 4 ทายกฎกระทรวงนี้
สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ถาไดจัดใหมีการระบายอากาศครอบคลุมแหลงที่เกิดของ
กลิ่น ควัน หรือกาซ ที่ตองการระบายในขนาดที่เหมาะสมแลว จะมีอัตราการระบายอากาศในสวนอื่นของหองครัวนั้นนอยกวาที่
กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่งก็ได แตตองไมนอยกวา 12 เทาของปริมาตรของหองใน 1 ชั่วโมง
สถานที่อื่นที่มิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
อัตราที่กําหนดไวในตารางดังกลาว
ขอ 15 ในกรณีที่จัดใหมีการระบายอากาศดวยระบบการปรับภาวะอากาศตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาใน
พื้นที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางที่ 5 ทาย
กฎกระทรวงนี้
สถานที่อื่นที่มิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
อัตราที่กําหนดไวในตารางดังกลาว
ขอ 16 ตําแหนงของชองนําอากาศภายนอกเขาโดยวิธีกล ตองหางจากที่เกิดอากาศเสียและชองระบายอากาศทิ้ง
ไมนอยกวา 5 เมตร และสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 1.50 เมตร
การนําอากาศภายนอกเขาและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล ตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผู
อยูอาศัยใกลเคียง
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ขอ 17 โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ หองประชุม สถานกีฬาในรม สถานพยาบาล สถานีขนสงมวลชน สํานักงาน
หางสรรพสินคา หรือตลาด ตองจัดใหมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน เชน แบตเตอรี่ หรือเครื่องกําเนิดไฟ
ฟา เปนตน แยกเปนอิสระจากระบบที่ใชอยูตามปกติ และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัตเิ มื่อระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุด
ทํางาน
แหลงจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถจายพลังงานไฟฟาไดเพียงพอตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง สําหรับเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน
หองโถง บันได บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
(2) จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาที่ใชงานสําหรับหองไอ.ซี.ยู. หองซี.ซี.ยู. หองชวยชีวิตฉุกเฉิน ระบบสื่อ
สาร และเครื่องสูบน้ําดับเพลิง เพื่อความปลอดภัยสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอ
ชีวติ หรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ
หมวด 4
เบ็ดเตล็ด
ขอ 18 ในการยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารตามขอ 2 ผูยื่นคําขอจะตองแสดงแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้ง
ระบบการปองกันอัคคีภัย แบบและจํานวนของหองน้ําและหองสวม และระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศสําหรับ
อาคารดังกลาวไปพรอมกับคําขอดวย
2
ขอ 19 ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับแบบและวิธกี ารเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคี
ภัย และระบบการจัดแสงสวางและระบบการระบายอากาศสําหรับอาคารใดไวโดยเฉพาะแลว ใหใชหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดัง
กลาวตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น
แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ เวนแตในกรณีที่มีกฎหมายอื่น
กําหนดแบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมไวโดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนด
ในกฎกระทรวงนี้ ใหใชหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น
ขอ 20 อาคารตามขอ 2 ที่ไดกอสรางไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หากตอมาจะมีการดัดแปลงหรือเปลี่ยน
การใชใหแตกตางไปจากที่ไดรบั อนุญาตไว ใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 8(4) (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 บัญญัติใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย
แบบและจํานวนของหองน้ําหองสวม ระบบการจัดแสงสวาง และการระบายอากาศ และระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับ
กรณีฉกุ เฉิน เพื่อประโยชน แหงความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการผัง
เมือง ดังนั้น สมควรออกกฎกระทรวงกําหนดแบบ วิธกี าร จํานวน และระบบดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 23 ก ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2537
2

ขอ 19 ถูกยกเลิกโดยขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว

กฎหมายอาคาร

กฎกระทรวง
ตารางที่ 1 ชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ชนิดหรือประเภทของอาคาร

ชนิดของเครื่องดับเพลิง

(1) หองแถว ตึกแถว บานแถว
และบานแฝด ที่มีความสูง
ไมเกิน 2 ชั้น

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

น้ําอัดความดัน
กรด-โซดา
โฟมเคมี
กาซคารบอนไดออกไซด
ผงเคมีแหง
เฮลอน (HALON 1211)

10
10
10
3
3
3

ลิตร
ลิตร
ลิตร
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

(2) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1)

(1)
(2)
(3)
(4)

โฟมเคมี
กาซคารบอนไดออกไซด
ผงเคมีแหง
เฮลอน (HALON 1211)

10
4
4
4

ลิตร
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

3

ชนิดหรือประเภท
ของอาคาร

ตารางที่ 2 จํานวนหองน้ําและหองสวมของอาคาร
เกณฑการกําหนด

(1) อาคารอยูอาศัย
(2) หองแถวหรือตึกแถว
ไมวา จะใชเพื่อการ
พาณิชยหรือพักอาศัย

ตอ 1 หลัง
(1) ตอพื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแตละคูหา ไมเกิน 200 ตาราง
เมตร
(2) ตอพื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแตละคูหา เกิน 200 ตาราง
เมตร
(3) ตอหนึ่งคูหา ในกรณีที่สูงเกินสามชั้น
(3) โรงงานตามกฎหมายวา (1) ตอจํานวนคนงานชาย ไมเกิน 15 คน
ดวยโรงงาน
(2) ตอจํานวนคนงานหญิง ไมเกิน 15 คน
(3) ตอจํานวนคนงานชาย ตั้งแต 16 คน แตไมเกิน 40 คน
(4) ตอจํานวนคนงานหญิง ตัง้ แต 16 คน แตไมเกิน 40 คน
(5) ตอจํานวนคนงานชาย ตั้งแต 41 คน แตไมเกิน 80 คน
(6) ตอจํานวนคนงานหญิง ตัง้ แต 41 คน แตไมเกิน 80 คน
จํานวนคนงานที่เกินตาม (5) และ (6) ใหเพิ่มอยางละ 1 ที่ ตอ
จํานวนคนงานทุก 50 คน
(4) โรงแรมตามกฎหมายวา ตอหองพัก 1 หองพัก
ดวยโรงแรมและบานเชา
พักชั่วคราว

3

ขนาดบรรจุ
ไมนอยกวา

หองสวม
หองถาย ที่ถาย หองน้ํา อาง
ลางมือ
อุจจาระ ปสสาวะ

1
1

-

1
-

-

2

1

1

-

2
1
2
2
4
3
6

1
1
2
3
-

1
1
1
2
2
3
3

1
1
2
2
3
3

1

-

1

1

ตารางที่ 2 ถูกยกเลิกโดยขอ 4 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และใหใชตารางใหมแทนดังที่พิมพไวแลว

กฎหมายอาคาร

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร

ชนิดหรือประเภท
ของอาคาร

เกณฑการกําหนด

(5) อาคารชุดตามกฎหมาย ตอ 1 ชุด
วาดวยอาคารชุด
(6) หอพักตามกฎหมายวา ตอพื้นที่อาคาร 50 ตารางเมตร
ดวยหอพัก
(7) หอประชุมหรือโรง
ตอพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร หรือตอ 100 คน ที่กําหนดให
มหรสพ
ใชสอยอาคารนั้น ทั้งนี้ ใหถอื จํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
(1) สําหรับผูชาย
(2) สําหรับผูหญิง
(8) สถานศึกษา
(1) ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษาชาย 50 คน สําหรับจํานวน
นักเรียน นักศึกษาชายไมเกิน 500 คน
สวนที่เกิน 500 คน ใหเพิ่มอยางละ 1 ที่ ตอจํานวนนักเรียน
นักศึกษาชายทุก 100 คน
(2) ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษาหญิง 50 คน สําหรับจํานวน
นักเรียน นักศึกษาหญิงไมเกิน 500 คน
สวนที่เกิน 500 คน ใหเพิ่มหองถายอุจจาระ 2 ที่ และอางลาง
มือ 1 ที่ ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษาหญิงทุก 100 คน
(9) สํานักงาน
ตอพื้นที่อาคาร 300 ตารางเมตร
(1) สําหรับผูชาย
(2) สําหรับผูหญิง
(10) ภัตตาคาร ราน
(1) ตอพื้นที่อาคารที่ใชตั้งโตะอาหารนอยกวา 30 ตารางเมตร
จําหนายอาหารหรือ
หรือจํานวนที่นั่งนอยกวา 20 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวา
เครื่องดื่ม
เปนเกณฑ
(ใชรวมกันระหวางผูชายและผูหญิง)
(2) ตอพื้นที่อาคารที่ใชตั้งโตะอาหารมากกวา 30 ตารางเมตร
แตไมเกิน 45 ตารางเมตร หรือจํานวนที่นั่งตั้งแต 20 ที่นั่งขึ้นไป
แตไมเกิน 30 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถอื จํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
(ใชรวมกันระหวางผูชายและผูหญิง)
(3) ตอพื้นที่อาคารที่ใชตั้งโตะอาหารมากกวา 45 ตารางเมตร
แตไมเกิน 75 ตารางเมตร หรือจํานวนที่นั่งตั้งแต 31 ที่นั่งขึ้นไป
แตไมเกิน 50 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถอื จํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(4) ตอพื้นที่อาคารที่ใชตั้งโตะอาหารมากกวา 75 ตารางเมตร
แตไมเกิน 105 ตารางเมตร หรือจํานวนที่นั่งตั้งแต 51 ที่นั่งขึ้นไป
แตไมเกิน 70 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถอื จํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง

กฎหมายอาคาร

หองสวม
หองถาย ที่ถาย หองน้ํา อาง
ลางมือ
อุจจาระ ปสสาวะ

1

-

1

1

1

-

1

1

1
3
1

2
1

-

1
1
1

2

-

-

1

1
3
1

2
-

-

1
1
1

1

1

-

1

1
2

1
-

-

1
1

2
4

2
-

-

2
2

กฎกระทรวง

ชนิดหรือประเภท
ของอาคาร

(11) อาคารพาณิชย

(12) สถานที่เก็บสินคา

(13) สถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถาน
พยาบาล

(14) สถานบริการตาม
กฎหมายวาดวยสถาน
บริการ
(15) อาคารสถานีขนสง
มวลชน
(16) อาคารที่จอดรถ
สําหรับบุคคลทั่วไป

เกณฑการกําหนด
(5) ตอพื้นที่อาคารที่ใชตั้งโตะอาหารมากกวา 105 ตารางเมตร
แตไมเกิน 150 ตารางเมตร หรือจํานวนที่นั่งตั้งแต 71 ที่นั่งขึ้นไป
แตไมเกิน 100 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถอื จํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
สวนที่เกินตาม (5) ใหเพิ่มอยางละ 1 ที่ สําหรับผูชาย และ
อยางละ 1 ที่ สําหรับผูหญิง ตอพื้นที่อาคารที่ใชตั้งโตะอาหารทุก
150 ตารางเมตร หรือจํานวนที่นั่งทุก 100 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถือ
จํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
(1) ตอพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร สําหรับผูชาย
พื้นที่อาคารสวนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ใหเพิ่มหอง
ถายอุจจาระ 1 ที่ ที่ถายปสสาวะ 2 ที่ และอางลางมือ 1 ที่ ตอพื้น
ที่อาคาร 600 ตารางเมตร
(2) ตอพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร สําหรับผูหญิง
พื้นที่อาคารสวนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร ขึน้ ไป ใหเพิ่มหอง
ถายอุจจาระ 2 ที่ และอางลางมือ 1 ที่ ตอพื้นที่อาคาร 600 ตาราง
เมตร
ตอพื้นที่อาคาร 5,000 ตารางเมตร
(1) สําหรับผูชาย
(2) สําหรับผูหญิง
(1) ตอพื้นที่อาคารเฉพาะในสวนของผูปวยไมคางคืน (ผูปวย
นอก) และที่เปดใหบริการแกประชาชนทีม่ าติดตอทุก 200 ตาราง
เมตร
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(2) ตอจํานวนเตียงสําหรับผูป ว ยคางคืน (ผูป ว ยใน) ทุก 5 เตียง
(3) สวนบริการบําบัดรักษา เชน หองคลอด หองผาตัด หองผู
ปวยภาวะวิกฤต หองผูปวยภาวะวิกฤตโรคหัวใจ ใหมีจํานวนหอง
น้ําและหองสวมที่เหมาะสมตอการประกอบโรคศิลปะ และเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ตอพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร
(1) สําหรับผูชาย
(2) สําหรับผูหญิง
ตอพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร
(1) สําหรับผูชาย
(2) สําหรับผูหญิง
ตอพื้นที่อาคาร 1,000 ตารางเมตร
(1) สําหรับผูชาย
(2) สําหรับผูหญิง

หองสวม
หองถาย ที่ถาย หองน้ํา อาง
ลางมือ
อุจจาระ ปสสาวะ

3
6

3
-

-

3
3

1

2

-

1

3

-

-

1

1
2

1
-

-

1
1

2
4
1

2
1

1

1
1
1

1
3

2
-

-

1
1

2
6

4
-

-

1
1

2
6

4
-

-

1
1

กฎหมายอาคาร

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร

ชนิดหรือประเภท
ของอาคาร

เกณฑการกําหนด

ตอพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร หรือตอ 100 คน ทั้งนี้ ใหถือ
จํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
(1) สําหรับผูชาย
(2) สําหรับผูหญิง
(18) ตลาดตามกฎหมายวา (1) ตอพื้นที่อาคารที่ใชตั้งแผงไมเกิน 100 ตารางเมตร หรือ
ดวยการสาธารณสุข จํานวนแผงไมเกิน 50 แผง ทัง้ นี้ ใหถอื จํานวนทีม่ ากกวาเปนเกณฑ
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(2) ตอพื้นที่อาคารที่ใชตั้งแผงเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน
200 ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน 50 แผง แตไมเกิน 100
แผง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(3) ตอพื้นที่อาคารที่ใชตั้งแผงเกิน 200 ตารางเมตรแตไมเกิน
400 ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน 100 แผง แตไมเกิน 200
แผง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(4) ตอพื้นที่อาคารที่ใชตั้งแผงเกิน 400 ตารางเมตร แตไมเกิน
600 ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน 200 แผง แตไมเกิน 300
แผง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(5) ตอพื้นที่อาคารที่ใชตั้งแผงเกิน 600 ตารางเมตร แตไมเกิน
1,000 ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน 300 แผง แตไมเกิน 500
แผง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(6) ตอพื้นที่อาคารที่ใชตั้งแผงเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไม
เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน 500 แผง แตไมเกิน
1,000 แผง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
สวนที่เกินตาม (6) ใหเพิ่มหองถายอุจจาระและที่ถายปสสาวะ
อยางละ 1 ที่ สําหรับผูชาย และหองถายอุจจาระอยางละ 2 ที่
สําหรับผูหญิง ตอจํานวนพื้นที่อาคารที่ใชตั้งแผงทุก 400 ตาราง
เมตร หรือทุก 200 แผง และใหเพิ่มอางลางมืออยางละ 1 ที่ ตอ
จํานวนพื้นที่อาคารที่ใชตั้งแผงทุก 1,000 ตารางเมตร หรือทุก
500 แผง

หองสวม
หองถาย ที่ถาย หองน้ํา อาง
ลางมือ
อุจจาระ ปสสาวะ

(17) สถานกีฬาในรม

กฎหมายอาคาร

1
3

2
-

-

1
1

1
2

1
-

-

1
(ใชรว มกัน)

2
4

2
-

-

1
1

3
6

3
-

-

1
1

4
8

4
-

-

2
2

5
10

5
-

-

2
2

7
14

7
-

-

3
3

กฎกระทรวง

ชนิดหรือประเภท
ของอาคาร
(19) สถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิงและสถานี
บริการกาซตามกฎหมาย
วาดวยการบรรจุกา ซ
ปโตรเลียมเหลว

เกณฑการกําหนด

(1) ตอจํานวนตูจายไมเกิน 4 ตูจาย
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(2) ตอจํานวนตูจายตั้งแต 5 ตูจาย แตไมเกิน 8 ตูจาย
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(3) ตอจํานวนตูจายตั้งแต 9 ตูจายขึ้นไป
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(20) อาคารชั่วคราว
(1) ตอจํานวนคนงานชายหรือผูอยูอาศัยชาย ไมเกิน 15 คน
ประเภทอาคารที่พักคน
(2) ตอจํานวนคนงานหญิงหรือผูอยูอาศัยหญิง ไมเกิน 15 คน
งานหรือลักษณะอื่นที่
(3) ตอจํานวนคนงานชายหรือผูอยูอาศัยชาย ตัง้ แต 16 คน แต
คลายคลึงกัน หรือเพื่อ ไมเกิน 40 คน
แทนอาคารเดิมที่ถูก
(4) ตอจํานวนคนงานหญิงหรือผูอยูอาศัยหญิง ตัง้ แต 16 คน
ทําลายหรือทําใหเสีย
แตไมเกิน 40 คน
หายจากภัยธรรมชาติ
(5) ตอจํานวนคนงานชายหรือผูอยูอาศัยชาย ตัง้ แต 41 คน แต
หรือเพลิงไหม
ไมเกิน 80 คน
(6) ตอจํานวนคนงานหญิงหรือผูอยูอาศัยหญิง ตัง้ แต 41 คน
แตไมเกิน 80 คน
จํานวนคนงานหรือผูอยูอาศัยที่เกินตาม (5) และ (6) ใหเพิ่ม
อยางละ 1 ที่ตอจํานวนคนงานหรือผูอยูอาศัยทุก 50 คน
(21) อาคารอื่นนอกจาก (1) (1) ตอจํานวนผูชายไมเกิน 15 คน
– (20) ที่มคี นทํางานอยู
(2) ตอจํานวนผูหญิง ไมเกิน 15 คน
ในอาคารนั้น
(3) ตอจํานวนผูชายตั้งแต 16 คน แตไมเกิน 40 คน
(4) ตอจํานวนผูหญิงตั้งแต 16 คน แตไมเกิน 40 คน
(5) ตอจํานวนผูชายตั้งแต 41 คน แตไมเกิน 80 คน
(6) ตอจํานวนผูหญิงตั้งแต 41 คน แตไมเกิน 80 คน
จํานวนลูกจางที่เกินตาม (5) และ (6) ใหเพิ่มอยางละ 1 ที่ ตอ
จํานวนลูกจางทุก 50 คน

หองสวม
หองถาย ที่ถาย หองน้ํา อาง
ลางมือ
อุจจาระ ปสสาวะ

1
2

1
-

1
1

1
1

2
4

2
-

1
1

2
2

3
6
1
1
2

3
-

1
1
1
1
2

3
3
1
1
1

2

-

2

1

3

-

3

1

3

-

3

1

2
3
2
4
3
6

1
2
3
-

1
1
2
2
3
3

1
1
2
2
3
3

กฎหมายอาคาร

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
ตารางที่ 3 ความเขมของแสงสวาง
ลําดับ

สถานที่ (ประเภทการใช)

หนวยความเขมของแสงสวาง ลักษ (LUX)

1
2
3
4

ที่จอดรถ
ชองทางเดินภายในอาคารอยูอาศัยรวม
หองพักในโรงแรมหรืออาคารอยูอาศัยรวม
หองน้ํา หองสวมของโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สํานักงาน หรือ
อาคารอยูอาศัยรวม
โรงมหรสพ (บริเวณที่นงั่ สําหรับคนดูขณะที่ไมมีการแสดง)
ชองทางเดินภายในโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สํานักงาน หรือ
สถานพยาบาล
สถานีขนสงมวลชน (บริเวณที่พกั ผูโดยสาร)
โรงงาน
หางสรรพสินคา
ตลาด
หองน้ํา หองสวมของโรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานีขนสงมวล
ชน หางสรรพสินคา หรือตลาด
หองสมุด หองเรียน
หองประชุม
บริเวณที่ทํางานในสํานักงาน

50
100
100

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

100
100
200
200
200
200
200
200
300
300
300

ตารางที่ 4 อัตราการระบายอากาศโดยวิธกี ล
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กฎหมายอาคาร

สถานที่ (ประเภทการใช)
หองน้ํา หองสวมของที่พักอาศัยหรือสํานักงาน
หองน้ํา หองสวมของอาคารสาธารณะ
ที่จอดรถที่อยูต่ํากวาระดับพื้นดิน
โรงงาน
โรงมหรสพ
อาคารพาณิชย
หางสรรพสินคา
สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
สํานักงาน
หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
หองครัวของที่พักอาศัย
หองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม

อัตราการระบายอากาศ ไมนอยกวาจํานวน
เทาของปริมาตรของหองใน 1 ชั่วโมง
2
4
4
4
4
4
4
7
7
7
12
24

กฎกระทรวง
ตารางที่ 5 อัตราการระบายอากาศในกรณีที่มีระบบการปรับภาวะอากาศ
ลําดับ

สถานที่ (ประเภทการใช)

ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

หางสรรพสินคา (ทางเดินชมสินคา)
โรงงาน
สํานักงาน
สถานอาบ อบ นวด
สถานที่สําหรับติดตอธุรกิจในธนาคาร
หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
หองปฏิบัติการ
รานตัดผม
สถานกีฬาในรม
โรงมหรสพ (บริเวณที่นงั่ สําหรับคนดู)
หองเรียน
สถานบริหารรางกาย
รานเสริมสวย
หองประชุม
หองน้ํา หองสวม
สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม (หองรับประทานอาหาร)
ไนทคลับ บาร หรือสถานลีลาศ
หองครัว
สถานพยาบาล
- หองคนไข
- หองผาตัดและหองคลอด
- หองชวยชีวติ ฉุกเฉิน
- หอง ไอ.ซี.ยู. และหอง ซี.ซี.ยู

2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
5
5
6
10
10
10
30
2
8
5
5

กฎหมายอาคาร

ภาคผนวก ข
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
โดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อ
ได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค
ทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากทั่วโลก
จนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการระบาดใหญ่
และขอให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้น การระบาดของโรคดังกล่าว
จึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งต้องใช้มาตรการ
เข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ประกอบกับมีการกั กตุนสินค้า
จ าเป็ น ต่อการเฝ้ าระวังและควบคุมติด ตามการระบาด การป้ องกัน และการรั กษาโรค ตลอดจน
การกักตุนเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจาเป็นต่อการดารงชีวิตประจาวันของประชาชน ซึ่งต้องป้องกัน
มิให้ เกิด ภาวะขาดแคลนอัน จะเป็น การซ้าเติมความเดือดร้อนของประชาชน กรณีจึงจาเป็นต้องใช้
มาตรการเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความปลอดภั ย ของประชาชน และการด ารงชี วิ ต โดยปกติ สุ ข
ของประชาชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร สาหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้ องที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปควบคู่กัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกเฉ
ุ นิ พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑)
ตำมที่ ไ ด้ มี ป ระกำศสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่ ทั่ ว รำชอำณำจั ก ร ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๖ มีนำคม ๒๕๖๓ แล้ว นั้น
เพื่ อ ให้ ส ำมำรถแก้ ไ ขสถำนกำรณ์ฉุก เฉิน ให้ยุ ติล งได้ โดยเร็ วและป้ องกันมิ ใ ห้เกิ ด เหตุกำรณ์
ร้ ำ ยแรงมำกขึ้ น อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ ง พระรำชก ำหนดกำรบริ ห ำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำยภำยใต้หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและเงื่อนเวลำ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ห้ำมประชำชนเข้ำไปในพื้นที่หรือสถำนที่ซึ่งมีควำมเสี่ยง
ต่อกำรติดต่อเชือ้ โรคโควิด 19 ตำมที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๓ หรือตำมที่
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อได้ประกำศหรือ
สั่งตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับและที่ทำงรำชกำร
จะประกำศ ให้ ทรำบต่อไป ในกรณีที่ไ ด้รับกำรผ่อนผัน ให้ปฏิบัติต ำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่
ทำงรำชกำรกำหนดในข้อ ๑๑
ให้ ถื อ ว่ ำ ประกำศหรื อ ค ำสั่ ง ของผู้ ว่ ำ รำชกำรกรุ ง เทพมหำนคร ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด หรื อ
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อตำมวรรคหนึ่ง เป็นคำสั่งตำมข้อกำหนดนี้
ข้อ ๒ การปิ ด สถานที่ เ สี่ ย งต่ อ การติ ด ต่ อ โรค ให้ ผู้ ว่ ำ รำชกำรกรุ ง เทพมหำนคร และ
ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ออกค ำสั่ ง โดยอำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๕ (๑)
แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจำรณำสั่งปิดสถำนที่ซึ่งมีคนจำนวนมำกไปทำกิจกรรม
ร่วมกันและเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อโรคโควิด 19 เป็นกำรชั่วครำว แต่อย่ำงน้อยให้สั่งปิดสถำนที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สนำมมวย สนำมกี ฬ ำ สนำมแข่ ง ขั น สนำมเด็ ก เล่ น สนำมม้ ำ ในทุ ก จั ง หวั ด
ทั่วรำชอำณำจักร จนกว่ำจะมีประกำศเป็นอย่ำงอื่น
(๒) ผับ สถำนบริกำร สถำนที่แสดงมหรสพ สถำนที่มีกำรแสดงหรือกำรละเล่นสำธำรณะ
สถำนประกอบกำร อำบ อบ นวด และนวดแผนโบรำณ สปำ สถำนที่ออกกำลังกำย (ฟิตเนส)
สถำนบั น เทิ ง ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ส ถำนบริ ก ำร พ.ศ. ๒๕๐๙ พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรสำธำรณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระรำชบั ญ ญั ติ ส ถำนประกอบกำรเพื่ อ สุ ข ภำพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธำนี นครปฐม สมุทรปรำกำร และ
สมุทรสำคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่ำจะมีประกำศเป็นอย่ำงอื่น
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(๓) สถำนที่อื่นนอกจำกนี้ เช่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ พิพิธภัณฑสถำน ห้องสมุดสำธำรณะ
ศำสนสถำน สถำนีขนส่งหรือโดยสำร ตลำด ห้ำงสรรพสินค้ำ ให้พิจำรณำโดยสั่งปิดเฉพำะส่วนหรือ
ทั้งหมดและอำจกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลำตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงโอกำสเสี่ยงต่อ
กำรติดต่อโรค ควำมจำเป็นของประชำชนในกำรจัดหำสิ่งอุปโภคบริโภคและกำรเดินทำง โดยเฉพำะ
ในระยะแรกซึ่งต้องมีกำรเตรียมตัวหรือปรับตัว ในกรณียังไม่ได้มีคำสั่งให้ปิดสถำนที่ใด ให้เจ้ำของหรือ
ผู้ดูแลสถำนที่นั้นจัดให้มีมำตรกำรคัดกรองและปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด
ในข้อ ๑๑ หรือจัดระบบให้สอดคล้องกับมำตรกำรดังกล่ำวให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้
ข้อ ๓ การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในกำรใช้ยำนพำหนะไม่ว่ำจะเป็นอำกำศยำน
เรือ รถยนต์ หรือพำหนะอื่นใด หรือในกำรใช้เส้น ทำงคมนำคมไม่ว่ำทำงอำกำศ ทำงน้ำ หรือทำงบก
เพื่อเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทำงเข้ำออก ด่ำน จุดผ่ำนแดน
หรือจุดผ่อนปรนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อและกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง สำหรับผู้โดยสำรหรือ
ผู้ที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร เว้นแต่
(๑) เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้นตำมที่นำยกรัฐมนตรี หรือหัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินกำหนด หรืออนุญำตตำมควำมจำเป็นโดยอำจกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลำก็ได้
(๒) เป็นผู้ขนส่งสินค้ำตำมควำมจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภำรกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว
(๓) เป็ น ผู้ ค วบคุ ม ยำนพำหนะหรื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ป ระจ ำยำนพำหนะ ซึ่ ง จ ำเป็ น ต้ อ งเดิ น ทำง
เข้ำมำตำมภำรกิจและมีกำหนดเวลำเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรชัดเจน
(๔) เป็น บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือผู้แทนรัฐบำลที่ มำ
ปฏิ บั ติ ง ำนในประเทศไทย หรื อ เป็ น บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงำนระหว่ ำ งประเทศอื่ น ตำมที่ ก ระทรวง
กำรต่ำงประเทศอนุญำตตำมควำมจำเป็น ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่ำวโดยติดต่อ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศเพื่อออกหนั งสือรับรองว่ำเป็นบุคคลที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้
โดยแสดงเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตำมวรรคสอง
(๕) เป็นผู้ไม่มีสัญชำติไทยแต่มีใบอนุญำตทำงำนหรือได้รับอนุญำตจำกทำงรำชกำรให้ทำงำน
ในรำชอำณำจักร และปฏิบัติตำมวรรคสอง
(๖) เป็นผู้มีสัญชำติไทย ในกรณีเช่นนี้ ให้ติดต่อสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศ
ที่พำนักเพื่อออกหนังสือรับรอง หรือมีใบรับรองแพทย์ และปฏิบัติตำมวรรคสอง โดยให้สถำนทูตไทย
และสถำนกงสุลไทยในต่ำงประเทศให้ข้อมูลและอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีสัญชำติไทยในกำรเดินทำง
กลับเข้ำมำในรำชอำณำจักร
บุคคลซึ่งได้รับกำรยกเว้นหรือผ่อนผันตำม (๔) (๕) หรือ (๖) ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ำ
มีสุขภำพเหมำะสมต่อกำรเดินทำงทำงอำกำศ (Fit to Fly Health Certificate) ซึ่งได้รับกำรตรวจ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

รับรองหรือออกให้มีระยะเวลำไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนกำรเดินทำง และเมื่อเข้ำมำในรำชอำณำจักรแล้ว
ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดในข้อ ๑๑ โดยอนุโลม
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองมีอำนำจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชำติไทยที่ตรวจพบหรือต้องสงสัยว่ำ
ติ ด เชื้ อ โควิ ด 19 หรื อ ไม่ ยิ น ยอมให้ ต รวจ เดิ น ทำงเข้ ำ มำในรำชอำณำจั ก รตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
คนเข้ำเมืองได้
ข้อ ๔ การห้ามกักตุนสิ นค้า ห้ำมผู้ใดกักตุนสินค้ำซึ่งเป็นยำ เวชภัณฑ์ อำหำร น้ำดื่ม
หรื อ สิ น ค้ ำ อื่ น ที่ จ ำเป็ น ต่ อ กำรอุ ป โภคบริ โ ภคในชี วิ ต ประจ ำวั น ไม่ ว่ ำ จะเป็ น สิ น ค้ ำ ควบคุ ม
ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ก็ตำม สำหรับกรณีที่เป็นสินค้ำ
ควบคุม กำรผลิตสิน ค้ำให้มีคุณภำพ ปริมำณกำรผลิต กำรควบคุมรำคำจำหน่ำยและกำรส่งออกไป
นอกรำชอำณำจักรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง
และไม่เกิดภำวะขำดแคลนหรือเดือดร้อนเกินสมควร โดยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจและควบคุมดูแล
ผูป้ ระกอบกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัดตำมพระรำชบัญญัตสิ ำรวจกำรกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕ การห้ า มชุ ม นุ ม ห้ ำ มมิ ใ ห้ มี ก ำรชุ ม นุ ม กำรท ำกิ จ กรรม หรื อ กำรมั่ ว สุ ม กั น
ณ ที่ใด ๆ ในสถำนที่แออัดหรือกระทำกำรดังกล่ำวอันเป็นกำรยุยงให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อย ทั้งนี้
ภำยในเขตพื้ น ที่ที่ หั ว หน้ ำผู้ รับ ผิด ชอบในกำรแก้ ไขสถำนกำรณ์ ฉุกเฉินในส่ วนที่ เ กี่ย วกับ ควำมมั่น คง
ประกำศกำหนด
ข้อ ๖ การเสนอข่าว ห้ำมกำรเสนอข่ำวหรือทำให้แพร่หลำยทำงสื่อต่ำง ๆ ซึ่งมีข้อควำม
หรือข่ำวสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (โควิด 19) อันไม่เป็นควำมจริงและอำจทำให้
ประชำชนเกิดควำมหวำดกลัว หรือเจตนำบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวอันทำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อกำรดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
ในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้ำหน้ำที่เตือนให้ระงับหรือสั่งให้แก้ไขข่ำว หรือหำกเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรง
ให้ดำเนินคดีตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ
พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
เป็น ศูนย์กลำงจัดให้มีกำรแถลงหรือชี้แจงข่ำว ณ ทำเนียบรัฐบำล เพื่อสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจ
แก่ประชำชนเป็นประจำและต่อเนื่อง ในกรณีจำเป็นจะขอควำมร่วมมือจำกโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจ
ด้วยก็ได้
ข้อ ๗ มาตรการเตรียมรับสถานการณ์
(๑) ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้กำกับกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ทุ ก มิ ติ ใ นเขตท้ อ งที่ ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ หำกมี ปั ญ หำให้ ร ำยงำ น
กระทรวงมหำดไทย
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(๒) ให้หน่วยงำนของรัฐทุกแห่งกำหนดและประชำสัมพันธ์เผยแพร่มำตรกำรเพื่อช่วยเหลือหรือ
บรรเทำผลกระทบอั น เกิ ด จำกกำรบั ง คั บ ใช้ ม ำตรกำรของรั ฐ ต่ อ ประชำชนตำมหน้ ำ ที่ แ ละอ ำนำจ
โดยพิจำรณำใช้งบประมำณของตนเองเป็นอันดับแรก ในกรณีไม่อำจดำเนินกำรได้ให้เสนอหรือขอรั บ
กำรสนับสนุนจำกรัฐบำล
(๓) ให้โรงพยำบำล สถำนพยำบำลหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่และอำนำจในกำรป้องกันและดูแล
รั ก ษำผู้ ป่ ว ยทั้ งภำครัฐ และเอกชน จั ด หำยำ เวชภั ณ ฑ์ เครื่ อ งมือ ในกำรตรวจโรค เครื่ อ งช่ วยใน
กำรหำยใจและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นให้เพียงพอตำมมำตรฐำนที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนดหรือแนะนำ
ทั้งนี้ ให้รวมถึงกำรเตรียมบุคลำกรทำงกำรแพทย์จำกแหล่งต่ำง ๆ และกำรเตรียมสถำนที่กกั กัน สถำนที่
คุมไว้สังเกตหรือเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยที่อำจเพิ่มจำนวนขึ้นโดยขอควำมร่วมมือดัดแปลงสถำนที่ต่ำง ๆ
เช่น โรงแรม โรงเรียน มหำวิทยำลัย หอประชุม สถำนที่ปฏิบัติธรรม ศำลำวัด อำคำรของเอกชน
ที่ยังไม่ได้ใช้งำนหรือสถำนที่รำชกำร สถำนที่เอกชนอื่น ๆ เป็นโรงพยำบำลชั่วครำว
(๔) ในกำรกั ก กั น ตั ว เองไว้ สั ง เกตอำกำรตำมค ำสั่ ง หรื อ ค ำแนะน ำของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห รื อ เป็ น
ผู้เดินทำงข้ำมเขตมำจำกพื้นที่จังหวัดอื่น ให้เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อที่ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดจัดตั้งขึ้น หรืออำสำสมัครที่ปฏิบัติงำนให้แก่ทำงรำชกำรสำมำรถเข้ำตรวจสอบกำรเฝ้ำระวังหรือ
ควำมเข้ ม งวดจริ ง จั ง ในกำรกั ก กั น ตนเองและให้ ค ำแนะน ำวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งได้ ในกรณี นี้
อำจขอควำมร่วมมือจำกประชำชนในท้องถิ่นให้ช่วยตรวจสอบด้วยก็ได้
ในกรณีตำม (๓) ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบทำงรำชกำร โดยให้กระทรวงสำธำรณสุข
กรมบัญชีกลำง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำยกเว้นหรือผ่อนผันตำมอำนำจที่มีอยู่
ข้อ ๘ มาตรการพึ ง ปฏิ บั ติ ส าหรั บ บุ ค คลบางประเภท ให้ ก ลุ่ ม คนที่ มีค วำมเสี่ ยงสูงต่อ
กำรติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้ง่ำย ดังต่อไปนี้ อยู่ในเคหสถำนหรือบริเวณสถำนที่พำนักของตน เพื่อป้องกัน
ตนเองจำกกำรติดเชื้อจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก
(๑) ผู้สูงอำยุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป
(๒) กลุ่ ม คนที่ มี โ รคประจ ำตั ว ได้ แ ก่ โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ต่ ำ ง ๆ เช่ น โรคเบำหวำน
โรคควำมดั น โลหิ ต สู ง โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจและสมอง โรคในระบบทำงเดิ น หำยใจ โรคภู มิ แ พ้
ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำตำมธรรมชำติของโรคและด้วยยำที่ใช้รักษำ
(๓) กลุ่มเด็กเล็กที่มีอำยุต่ำกว่ำห้ำปีลงมำ
ทั้งนี้ เว้นแต่บุคคลดังกล่ำวมีควำมจำเป็นเพื่อกำรพบแพทย์ กำรรักษำพยำบำล กำรปฏิบัติ
หน้ ำ ที่ แ พทย์ พยำบำลหรื อ บุ ค ลำกรทำงกำรแพทย์ กำรปฏิ บั ติ ง ำนหรื อ กำรท ำธุ ร กรรมเกี่ ย วกั บ
ตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละสถำบัน กำรเงิ น ตู้ เ อที เ อ็ ม กำรสื่ อ สำรมวลชน โทรคมนำคมและไปรษณีย์
กำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรและขนส่งสินค้ำเพื่อกำรบริโภค อุปโภค กำรจัดหำและซื้อขำยอำหำร
กำรติดต่อด้ำนคดีกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ พนักงำนอัยกำรหรือศำลตำมควำมจำเป็ นหรือกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อกำหนด ประกำศ หรือคำสั่งต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ
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โดยได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมำย เว้นแต่จะมีประกำศผ่อนผัน
หรือกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลำเป็นประกำรอื่น ทั้ง นี้ ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่
ทำงรำชกำรกำหนดในข้อ ๑๑
ข้อ ๙ มาตรการเกี่ ย วกั บ การออกนอกราชอาณาจั ก ร ให้ ก ระทรวงกำรต่ ำ งประเทศ
กระทรวงมหำดไทย และสำนักงำนตำรวจแห่งชำติเข้มงวดในกำรตรวจลงตรำหรือออกวีซ่ำหรืออนุญำต
ให้ชำวต่ำงประเทศซึ่งมิได้มีกิจกำรงำนปกติหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรยังคงอยู่ในรำชอำณำจักร
บุ ค คลผู้ ไ ม่ มี สั ญ ชำติ ไ ทยหรื อ ไม่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นรำชอำณำจั ก รซึ่ ง ประสงค์ จ ะเดิ น ทำงออก
นอกรำชอำณำจักรจะได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงโดยต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค
ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดในข้อ ๑๑ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย ในกรุงเทพมหำนคร ให้สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
จัดเวรยำมหรือตั้งจุดตรวจตำมถนน เส้นทำงคมนำคม สถำนีขนส่งหรือโดยสำร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
กำรก่ออำชญำกรรม และกำรรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ เชื้อโรค หรือ
กำรกระทำอันเป็นกำรฉวยโอกำสซ้ำเติมควำมเดือดร้อนของประชำชน หรือกำรกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค
และหำกพบเห็นกำรกระทำดังกล่ำวให้ดำเนินคดีตำมกฎหมำยทันที
ในจังหวัดอื่นนอกกรุงเทพมหำนคร ให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง หรือสำนักงำนตำรวจแห่งชำติพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม แต่อย่ำงน้อย
ให้มีมำตรกำรตั้งด่ำนตรวจหรือจุดสกัดดูแลกำรเดินทำงข้ำมพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบกำรเดินทำง
กำรจรำจร กำรเฝ้ำระวังหรือสังเกตอำกำรผู้เดินทำง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อกำรติดต่อโรค
เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรตำมข้อนี้ ผู้รับผิดชอบตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง อำจขอ
ควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำร เจ้ำหน้ำที่ กอ.รมน. หรืออำสำสมัครเพื่อปฏิบัติกำรร่วมกันก็ได้
และหำกพบเห็นกำรกระทำดังกล่ำวให้ดำเนินคดีตำมกฎหมำยทันที
ข้อ ๑๑ มาตรการป้องกันโรค ให้มีมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดเพื่อใช้
ปฏิบัติเป็นกำรทั่วไป หรือใช้ในกรณีผ่อนผันหรือยกเว้นกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดนี้ ดังนี้
(๑) ให้ ท ำควำมสะอำดโดยกำรเช็ ด ท ำควำมสะอำดพื้ น ผิ ว สั ม ผั ส ของสถำนที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ก่อนกำรจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(๒) ให้เจ้ำหน้ำที่ ผู้ประกอบกำร ผู้ร่วมงำน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้ำง ผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำก
อนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ
(๓) ให้บุคคลตำม (๒) ล้ำงมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
(๔) ให้บุคคลตำม (๒) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อยหนึ่งเมตรเพื่อป้องกันกำรติดต่อ
สัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทำงฝอยละอองน้ำลำย
(๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลำในกำรทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่ำที่
จำเป็น โดยถือหลักกำรหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน
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เจ้ำหน้ำที่อำจเพิ่มมำตรกำรใช้แอปพลิเคชั นติดตำมตัวทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ และนำมำตรกำร
คุมไว้สังเกตหรือมำตรกำรกักกันตัวอย่ำงน้อย ๑๔ วัน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อมำใช้แก่บุคคล
บำงประเภทหรือบำงคนได้ตำมควำมจำเป็น
ข้อ ๑๒ นโยบายการยั ง คงให้ เ ปิ ด สถานที่ ท าการ รั ฐ บำลมี น โยบำยให้ โ รงพยำบำล
สถำนพยำบำล คลิ นิ ก แพทย์ รั ก ษำโรค ร้ ำ นขำยยำ ร้ ำ นอำหำรในส่ ว นซึ่ ง มิ ใ ช่ ส ถำนบั น เทิ ง หรื อ
สถำนบริกำรและแผงจำหน่ำยอำหำรซึ่งผู้บริโภคซื้อไปบริโภคนอกสถำนที่ โรงแรมในส่วนซึ่งเป็นที่พักอำศัย
และร้ำนอำหำร ร้ำนสะดวกซื้อขนำดเล็ก ร้ำนค้ำทั่วไป ห้ำงสรรพสินค้ำในส่วนซึ่งเป็นแผนกซุปเปอร์
มำร์ เ ก็ ต แผนกขำยยำ แผนกอำหำร แผนกสินค้ ำเบ็ด เตล็ ด อันจ ำเป็น ต่อกำรดำรงชีวิ ต โรงงำน
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมกำรเงิน ธนำคำร ตู้เอทีเอ็ม ตลำดและตลำดนัดในส่วนซึ่งจำหน่ำยอำหำรสด
อำหำรแห้ง อำหำรปรุงสำเร็จ อำหำรสัตว์ เวชภัณฑ์และสินค้ำเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถำนที่จำหน่ำย
แก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส กำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรและขนส่งสินค้ำ รวมทั้งบริกำร
ส่ ง สิ น ค้ ำ และอำหำรตำมสั่ ง ( delivery online) ยั ง คงประกอบกิ จ กำรต่ อ ไปได้ ต ำมปกติ
เพื่อควำมสะดวกและควำมเป็นอยู่ตำมปกติของประชำชน มิให้ขำดแคลนหรือเดือดร้อนยำกลำบำกเกินควร
โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดในข้อ ๑๑
สถำนที่รำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่น ๆ ของรัฐ ยังคงเปิดดำเนินกำรในวันและเวลำ
รำชกำรตำมปกติ เว้นแต่ที่มีประกำศให้ปิดหรืองดดำเนินกำรไปก่อนแล้ว เช่น สถำบันกำรศึกษำ ทั้งนี้
เพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกแก่ ป ระชำชนและมิ ใ ห้ ป ระชำชนต้ อ งเสี ย ประโยชน์ ห รื อ ละเมิ ด กฎหมำย
ที่มีกำหนดเวลำให้ปฏิบัติ แต่ควรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงำน เช่น กำรจัดเหลื่อมเวลำทำงำน
และพักเที่ยง กำรทำงำนนอกสถำนที่ปกติ และให้เพิ่มบริกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน เช่น
กำรจั ด ประชุ ม สื่ อ สำรทำงไกล กำรให้ บ ริ ก ำรด้ ว ยกำรสื่ อ สำรแบบดิ จิ ทั ล กำรงดเว้ น กำรก ำหนด
ให้ประชำชนต้องมำแสดงตน หรือยกเว้น ขยำยเวลำ งดหรือลดหย่อนค่ำธรรมเนียมภำยใต้กรอบของ
กฎหมำย
ให้ภำคธุรกิจ ร้ำนค้ำที่เปิดบริกำรและสถำนที่รำชกำรที่เปิดทำกำร วำงมำตรกำรคัดกรอง
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้มำติดต่อหรือใช้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด
ในข้อ ๑๑
ข้อ ๑๓ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การเดิ น ทางข้ า มเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ในช่ ว งเวลำนี้ป ระชำชน
พึงงดหรือชะลอกำรเดิน ทำงข้ำมเขตพื้น ที่จังหวัดในระยะนี้โดยไม่จำเป็นและควรพักหรือทำงำนอยู่
ณ ที่ พ ำนั ก ของตน กรณี จ ำเป็ น ต้ อ งเดิ น ทำงข้ ำ มเขตพื้ น ที่ ต้ อ งรั บ กำรตรวจคั ด กรองและปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรที่ทำงรำชกำรกำหนด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมตัวมำรับกำรตรวจอำกำรหรือกักกันตัว
ข้อ ๑๔ ค าแนะน าในการจั ด กิ จ กรรมอื่ น ๆ กำรจั ด กิ จ กรรมหรื อ พิ ธี ก ำรทำงสั ง คม
ตำมประเพณีนิยม เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีศพ พิธีสงกรำนต์
หรื อ กิ จ กรรมภำยในครอบครั ว ตลอดจนกิ จ กรรมหรื อ งำนพิ ธี ที่ ท ำงรำชกำรจั ด ขึ้ น หรื อ เป็ น ไป

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ตำมหมำยกำหนดกำรของทำงรำชกำร ยังคงจัดได้ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดในข้อ ๑๑
ข้อ ๑๕ โทษ ผู้ใดฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือ
ข้ อ ๖ แห่ ง ข้ อ ก ำหนดนี้ ต้ อ งรั บ โทษตำมมำตรำ ๑๘ แห่ ง พระรำชก ำหนดกำรบริ ห ำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ ๒๕๔๘ และอำจมีควำมผิดตำมมำตรำ ๕๒ แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือมำตรำ ๔๑ แห่ งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร พ.ศ. ๒๕๔๒
แล้วแต่กรณีด้วย
ข้อ ๑๖ การใช้บังคับ ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับทั่วรำชอำณำจักรรวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ระหว่ำง
กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉกุ เฉินทีม่ ีควำมร้ำยแรงตัง้ แต่บดั นี้เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีข้อกำหนดเป็นอย่ำงอื่น
ในกรณีมีควำมจำเป็น นำยกรัฐมนตรีอำจออกข้อกำหนดเปลี่ย นแปลง เพิ่มหรือลดมำตรกำร
หรือเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลำได้โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำและเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 25 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๖ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อกำหนด

ออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๒)
ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรและได้ออกข้อกำหนด
(ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น
เพื่อให้มีมำตรกำรต่ำง ๆ เพิ่มขึ้นตำมควำมจำเป็นเพื่อแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ห้ำมบุคคลใดทั่วรำชอำณำจักรออกนอกเคหสถำนระหว่ำงเวลำ ๒๒.๐๐ นำฬิกำ
ถึง ๐๔.๐๐ นำฬิกำของวันรุง่ ขึ้น เว้นแต่มีควำมจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรแพทย์ กำรธนำคำร
กำรขนส่งสิน ค้ำอุปโภคบริโ ภค ผลผลิต กำรเกษตร ยำ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์
กำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง กำรขนส่งพัสดุภัณฑ์ กำรขนส่งสินค้ำเพื่อกำรนำเข้ำหรือส่งออก กำรขนย้ำย
ประชำชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ กำรเข้ำออกเวรทำงำนผลัดกลำงคืน
ตำมปกติ หรือกำรเดินทำงมำจำกหรือไปยังท่ำอำกำศยำน โดยมีเอกสำรรับรองควำมจำเป็นหรือเอกสำร
เกี่ ย วกั บ สิ น ค้ ำ หรื อ กำรเดิ น ทำง และมี ม ำตรกำรป้ อ งกั น โรคตำมข้ อ ก ำหนด (ฉบั บ ที่ ๑) หรื อ
เป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อกำหนด ประกำศ หรือคำสั่งต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร หรือมีเหตุจำเป็นอืน่ ๆ
โดยได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อนี้ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตำมมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ในกรณีที่มีกำรประกำศหรือสั่ง ห้ำม เตือนหรือแนะนำในลักษณะเดียวกับข้อ ๑
วรรคหนึ่ง สำหรับจังหวัด พื้นที่หรือสถำนที่ใดโดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลำที่เข้มงวดหรือเคร่งครัด
กว่ำข้อกำหนดนี้ ให้ปฏิบัติตำมประกำศหรือคำสั่งนั้นต่อไปด้วย
ข้อ ๓ ในกรณี ที่ ไ ม่ อ ำจเคลื่ อ นย้ ำ ยบุ ค คลใดซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรเดิ น ทำงเพื่ อ ออกไป
นอกรำชอำณำจักรได้ ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร
จัดที่เอกเทศเพื่อควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่ ำวเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคตำมเงื่อนไขและ
ระยะเวลำที่กำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
ประกำศ ณ วันที่ 2 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อกำหนด

ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๓)
ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น
เพื่ อ เป็ น กำรก ำหนดข้ อ ยกเว้ น ในกำรปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนด (ฉบั บ ที่ ๒) ให้ ชั ด เจนขึ้ น
เพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน อำศั ย อำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นำยกรัฐมนตรี จึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกำรบังคับใช้ข้อ ๑ แห่งข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้ยกเลิกควำมในส่วนที่เป็นข้อยกเว้นกำรห้ำมออกนอกเคหสถำนตำมเวลำดังกล่ำว และให้ใช้ข้อยกเว้น
ดังต่อไปนี้แทน
(๑) กำรปฏิบัติห น้ ำที่ของพนั กงำนเจ้ำหน้ำที่หรือ ผู้ช่วยพนักงำนเจ้ ำหน้ำที่ต ำมข้ อกำหนด
ประกำศ หรือคำสั่งต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ ทหำร หรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่ำง
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่น
(๒) กำรสำธำรณสุข ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้มีควำมจำเป็นต้องพบแพทย์และผู้ดูแลบุคคลดังกล่ำว
หรือแพทย์ พยำบำล และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงำน
(๓) กำรขนส่ งสิ น ค้ำ เพื่ อ ประโยชน์ของประชำชน ได้ แ ก่ ผู้ ข นส่ งอำหำร ยำ เวชภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ สินค้ำอุปโภคบริโภค ผลผลิตกำรเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์
หนังสือพิมพ์ หรือสินค้ำเพื่อกำรนำเข้ำหรือส่งออก
(๔) กำรขนส่งหรือขนย้ำยประชำชน ได้ แก่ ผู้ขนส่งหรือขนย้ำยประชำชนไปสู่ที่เอกเทศ
ของทำงรำชกำรหรื อ ของตนเองเพื่ อ กำรเฝ้ ำ ระวั ง หรื อ กั ก กั น ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโรคติ ด ต่ อ หรื อ
ผู้เดินทำงมำจำกหรือไปยังท่ำอำกำศยำนหรือสถำนที่ขนส่งตำมที่ทำงรำชกำรอนุญำตและให้เปิดทำกำรได้
(๕) กำรบริกำรหรือกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ได้แก่ ผู้บริกำรคนไร้ที่พึ่ง ผู้บริกำร
เฉพำะน้ำมันเชื้อเพลิงในสถำนีน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้บริกำรส่งสินค้ำหรืออำหำรตำมสั่ง ผู้บริกำรตรวจสอบ
หรือซ่อมบำรุงไฟฟ้ำ ประปำ ระบบระบำยน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ ผู้บริกำรจัดเก็บ
และกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริกำรซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ำยและอุปกรณ์ในกำรสื่อสำรโทรคมนำคม
ผู้บริกำรด้ำนธนำคำร ตลำดทุน ประกันภัย กำรกู้ภัย กำรป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติ ผู้จำเป็น

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

ต้องดำเนินกำรในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือจำเป็นต้องติดต่อรำชกำรกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยปกครอง หรือพนักงำนสอบสวน
(๖) กำรประกอบอำชีพซึ่งจำเป็นต้องกระทำภำยในช่วงเวลำพิเศษ ได้แก่ ผู้เข้ำออกเวรยำม กะ
หรือกำรทำงำนตำมผลัดเวลำที่กำหนดไว้ตำมปกติของทำงรำชกำร เอกชน โรงงำน หรือกำรดูแลรักษำ
ควำมปลอดภัย ผู้ประกอบอำชีพประมง กำรกรีดยำง กำรตรวจรักษำสัตว์
(๗) เหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยได้รับอนุญำตเป็นกำรเฉพำะรำยจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ในกรณีตำม (๑) ถึง (๖) ให้บุคคลที่มีควำมจำเป็นดังกล่ำวแสดงบัตรประจำตัวประชำชนหรือ
บัตรแสดงตนอย่ำงอื่น และเอกสำรรับรองควำมจำเป็น เอกสำรเกี่ยวกับสินค้ำ บริกำร กำรเดินทำงหรือ
หลักฐำนอื่น ๆ ต่อเจ้ำหน้ำที่ และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนดรวมถึง
กำรยอมรับกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย สำหรับกรณีตำม (๗) ให้แสดงเหตุจำเป็นพร้อมทั้งหลักฐำน
ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้ำน กำนัน นำยอำเภอ ผู้อำนวยกำรเขต หัวหน้ำสถำนีตำรวจหรือ
ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญำต
ข้อ ๒ ในกรณี มี ค วำมจ ำเป็ น สมควรยกเว้ น ควำมในข้ อ ๑ เพิ่ ม เติ ม เป็ น กำรทั่ ว ไป
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่เกี่ยวข้องโดยควำมเห็นชอบของนำยกรัฐมนตรี
อำจมีคำสั่งยกเว้นผู้ประกอบกิจกำรอื่นอันมีลักษณะทำนองเดียวกันภำยในกรอบของกิจกำรตำมข้อ ๑ (๑)
ถึง (๖) เพิ่มเติม โดยอำจกำหนดสถำนที่ เงื่อนไข และเงื่อนเวลำด้วยก็ได้
ข้อ ๓ ในกรณีมีกำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำยอื่น เช่น ควำมผิดต่อทรัพย์ตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรพนัน กฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ และเป็นควำมผิดตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่ ง พระรำชกำหนดกำรบริ ห ำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุ กเฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้ ว ย ให้ ด ำเนินคดี
ต่อผู้กระทำควำมผิดทุกฐำนควำมผิดนั้นโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
ประกำศ ณ วันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๔)
ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกำศ เรื่อง กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่ ว รำชอำณำจั ก ร (ครำวที่ ๑) ลงวั น ที่ ๒๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น
โดยที่ รั ฐ บำลได้ เ ฝ้ ำ ระวั ง และติ ด ตำมสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโรคโควิ ด 19
ทั้ ง ในประเทศและต่ ำ งประเทศมำเป็ น ล ำดั บ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง และมอบหมำยให้ ฝ่ ำ ยสำธำรณสุ ข
ฝ่ำยเศรษฐกิจ ฝ่ำยปกครอง และฝ่ำยควำมมั่นคงร่วมกันประเมินสถำนกำรณ์เพื่อพิจำรณำผ่อนคลำย
หรือเพิ่มควำมเข้มงวดกำรบังคับใช้บำงมำตรกำร โดยมุ่งจะให้กำรควบคุมและกำรแก้ไขสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน สำมำรถยุติลงได้โดยเร็วและไม่ย้อนกลับมำอีก ขณะเดียวกัน ประชำชนสำมำรถดำรงชีวิต
ได้อย่ำงปกติสุข ภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรคและคำแนะนำของทำงรำชกำร โดยจะพิจำรณำผ่อนคลำย
เป็ น ล ำดั บ ขั้ น ตอนตำมหลั ก เกณฑ์ ที่ อ งค์ ก ำรอนำมั ย โลกก ำหนดและค ำนึ ง ถึ ง ประเภทของกิ จ กำร
หรือกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงน้อย สถำนที่ซึ่งสำมำรถจัดระบบควบคุมดูแลได้ และผู้เกี่ยวข้องซึ่งสำมำรถ
นำมำตรกำรป้องกันโรคมำบังคับใช้ได้เป็นลำดับแรก โดยใช้ช่วงเวลำระยะแรกนี้เตรียมกำรเพื่อรองรับ
กำรจัดระบบตำมมำตรกำรและคำแนะนำของทำงรำชกำรไปพลำงก่อน
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย ดังนี้
ให้ บ รรดำประกำศหรื อ ค ำสั่ ง ของผู้ ว่ ำ รำชกำรกรุ ง เทพมหำนคร ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด
เจ้ำพนั กงำนควบคุมโรคติดต่อที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ ผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรเดินอำกำศและกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมื องที่ได้ประกำศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ
ไม่ ว่ ำ จะเป็ น กำรห้ ำ ม กำรให้ ก ระท ำกำร หรื อ กำรผ่ อ นคลำยใด ๆ ซึ่ ง ถื อ ว่ ำ เป็ น ประกำศหรื อ สั่ง
ตำมข้อกำหนดที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ยังคงมีผลบังคั บใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่ำจะได้มีข้อกำหนด ประกำศ หรือ
คำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 29 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๕)
ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป
จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น
เพื่อให้กำรบังคับใช้มำตรกำรต่ำง ๆ ยังคงดำรงอยู่ต่อไปเพื่อยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19
ไปสู่ พื้ น ที่ อื่ น และป้ อ งกั น มิ ใ ห้ โ รคกลั บ มำแพร่ ร ะบำดใหม่ ใ นพื้ น ที่ ซึ่ ง เคยควบคุ ม ได้ อำศั ย อ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
และมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นำยกรัฐมนตรี
จึงออกข้อกำหนดเป็นกำรทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กำรห้ำมออกนอกเคหสถำน ให้กำรห้ำมบุคคลใดทั่วรำชอำณำจักรออกนอกเคหสถำน
ระหว่ำงเวลำ ๒๒.๐๐ นำฬิกำ ถึงเวลำ ๐๔.๐๐ นำฬิกำของวันรุ่งขึ้นตำมข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อยกเว้นกำรห้ำมออกนอกเคหสถำนตำมข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓)
ลงวันที่ ๑๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังคงใช้บังคับต่อไป
ผู้ฝ่ำฝืนย่อมมีควำมผิดตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
และหำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดด้วย เช่น ออกนอกเคหสถำน
ในเวลำดังกล่ำวและไม่ยอมรับกำรแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต หรือมั่วสุมชุมนุมกันทำกิจกรรม
อันเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคในเวลำดั งกล่ำว อำจมีควำมผิดอีกสถำนหนึ่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติด ต่อ
หรือหำกอำศัยช่วงเวลำดังกล่ำวไปกระทำควำมผิดตำมกฎหมำยอื่น เช่น ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน หรือกระทำกำรฝ่ำฝืนข้อกำหนดในเรื่องอื่น ๆ
นอกจำกเรื่องกำรห้ ำมออกนอกเคหสถำน และขณะเดียวกันก็เป็นกำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำย
อื่นด้วย เช่น เสนอข่ำวเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำอันไม่เป็นควำมจริงซึ่งเป็นควำมผิด
ตำมข้อ ๖ แห่ งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และเป็นควำมผิด
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก็ให้ดำเนินคดีตำมกฎหมำยเหล่ำนั้น
ทุ ก ฐำนควำมผิ ด ทั้ ง นี้ ทำงรำชกำรอำจพิ จ ำรณำขึ้ น ทะเบี ย นรำยชื่ อ ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด ดั ง กล่ ำ ว
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรขอรับควำมช่วยเหลือเยียวยำจำกรัฐในโอกำสต่อไปด้วยก็ได้
ข้อ ๒ กำรห้ ำ มหรื อข้ อจ ำกั ด กำรดำเนินกำรหรือ กำรทำกิจ กรรมบำงอย่ ำงตำมพระรำช
กำหนดและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
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(๑) ห้ ำมกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภทเพื่อ
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอบ กำรฝึกอบรม หรือกำรทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้ำร่วมเป็นจำนวนมำก
เว้นแต่เป็นกำรดำเนินกำรสื่อสำรแบบทำงไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ห้ำมผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้ำร่วมเป็นจำนวนมำกในลักษณะมั่วสุมประชุมกัน
หรือมีโอกำสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ำย เช่น กำรประชุม กำรสัมมนำ กำรแจกจ่ำยอำหำรหรือสิ่งของ
กำรจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นกำรจัดโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และ
ต้องเว้นระยะห่ำงทำงสังคมระหว่ำงผู้เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงน้อยหนึง่ เมตร สถำนที่ทำกิจกรรมต้องโล่งแจ้ง
หรือไม่แออัด ใช้ระยะเวลำทำกิจกรรมไม่นำน และมีมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด
ในกรณีเป็นกำรประชุม กำรสัมมนำ ควรจัดประชุมด้วยวิธีกำรตำมพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
(๓) ห้ ำ มผู้ ใ ดใช้ ท่ ำ อำกำศยำนเพื่ อ กำรขึ้ น ลงของอำกำศยำนเว้ น แต่ เ ป็ น ไปตำม
ประกำศ เงื่อนไข และเงื่อนเวลำที่ผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศกำหนด
(๔) ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยทำงบก ทำงน้ำหรือทำงอำกำศ ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไข เงื่อนเวลำ และหลักเกณฑ์ที่นำยกรัฐมนตรี ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 หรือ
ผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง กฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศและกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ
ก ำหนดซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น มำตรกำรส ำหรั บ ชำวต่ ำ งประเทศ และมำตรกำรส ำหรั บ ผู้ มี สั ญ ชำติ ไ ทย
เพื่อป้องกัน กำรแพร่ระบำดของโรค และควบคุมจำนวนคนเข้ำเมืองให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ
ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรคัดกรองและกำรจัดที่เอกเทศไว้แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต
(๕) ให้ผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ สั่งหรือกำหนด
เป็นเงื่อนไขในกำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรให้แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ ที่เอกเทศ
หรือสถำนที่ซึ่งทำงรำชกำรกำหนด ต้องปฏิบัติตำมคำสั่งหรือเงื่อนไขดังกล่ำวตำมระยะเวลำที่กำหนด
(๖) ให้ ผู้ ว่ ำ รำชกำรกรุ ง เทพมหำนครและผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด อำศั ย อ ำนำจ
ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีคำสั่งปิดสถำนที่ซึ่งมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคดังนี้
โรงมหรสพ สถำนบริกำร ผับ บำร์ สถำนบันเทิง สวนน้ำ สนำมเด็กเล่น สวนสนุก สวนสัตว์ สถำนที่เล่น
สเก็ ต หรื อ โรลเลอร์ เ บรดหรือ กำรละเล่ น อื่ น ๆ ในท ำนองเดี ย วกั น สนุ ก เกอร์ บิ ล เลี ย ด สถำนที่
เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม ร้ำนเกมและร้ำนอินเทอร์เน็ต สระว่ำยน้ำสำธำรณะ สนำมชนไก่ ห้ำงสรรพสินค้ำ
ศูนย์กำรค้ำ สถำนที่ออกกำลังกำยฟิตเนส คลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำม ศูนย์แสดงสินค้ำ ศูนย์ประชุม
สถำนที่ จั ด นิ ท รรศกำร พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห้ อ งสมุ ด สำธำรณะ สถำนรั บ เลี้ ย งเด็ ก สถำนดู แ ลผู้ สู ง อำยุ
สนำมมวย โรงเรี ย นสอนศิ ล ปะกำรต่ อ สู้ (ยิ ม ) สถำนที่ สั ก หรื อ เจำะผิ ว หนั ง หรื อ ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง
ของร่ ำ งกำย สถำบั น ลี ล ำศหรื อ สอนลี ล ำศ สนำมม้ ำ สถำนประกอบกิ จ กำรอำบน้ ำ อบไอน้ ำ
อบสมุ น ไพร สถำนประกอบกำรเพื่ อ สุ ข ภำพ สถำนประกอบกำรนวดแผนไทย นวดฝ่ ำ เท้ ำ และ
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สถำนประกอบกิจ กำรอำบ อบ นวด ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบเป็ นกำรชั่ วครำว จนกว่ ำ จะได้ประเมิน
สถำนกำรณ์และมีข้อกำหนดให้ผ่อนคลำยต่อไป
(๗) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจพิจำรณำปิด จำกัดหรือ
ห้ำมกำรดำเนินกำรสถำนที่หรือสั่งให้งดกำรทำกิจกรรมอื่นที่มีควำมเสี่ยงนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ตำม (๖)
เพิ่ ม เติ ม ภำยในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ต ำมพระรำชบั ญญั ติโ รคติด ต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ ก ำรสั่ งให้เปิด
ดำเนิ นกำรสถำนที่ห รือกิจกรรมใด ๆ ที่มีคำสั่งปิด หรือมีข้อจำกัดกำรใช้สถำนที่ต ำม (๑) ถึง (๕)
หรื อ ตำมที่ มี ค ำสั่ ง ปิ ด ตำม (๖) และ (๗) จะกระท ำมิ ไ ด้ จ นกว่ ำ จะได้ ป ระเมิ น สถำนกำรณ์ แ ละ
มีข้อกำหนดให้ผ่อนคลำยต่อไป
ข้อ ๓ คำสั่งหรือกำรกำหนดตำมข้อ ๒ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ถือว่ำเป็นคำสั่ง
ตำมข้อกำหนดที่ออกตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้วย
ข้อ ๔ กำรปฏิ บั ติ ศ ำสนกิ จ หรื อ ศำสนพิ ธี ใ นวั นส ำคั ญ ทำงศำสนำหรือ ตำมประเพณีนิยม
ณ ศำสนสถำนใดให้เป็นไปตำมดุลยพินิจและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ปกครองดูแลศำสนสถำนนั้น
ในกรณี มี มำตรกำรหรือ คำแนะน ำขององค์ กรปกครองทำงศำสนำนั้นหรื อของทำงรำชกำรเกี่ยวกับ
กำรป้องกันโรค ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรหรือคำแนะนำดังกล่ำว
ข้อ ๕ ให้ประชำชนงดหรือชะลอกำรเดินทำงข้ำมเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีควำมจำเป็น
ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐำนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ทั้งต้องรับกำรตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบตั ติ ำม
มำตรกำรป้ องกั น โรคตำมที่ ท ำงรำชกำรกำหนดอั น อำจท ำให้ ก ำรเดินทำงต้ องใช้ เ วลำมำกกว่ำปกติ
และไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรเดินทำง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นต้นไป
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี
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ข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๖)
ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป
จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น
ด้วยเป็นกำรสมควรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในกำรป้องกันและกำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด 19 ตำมลำดับขั้นตอนกำรควบคุมโอกำสเสี่ยงของบุคคล สถำนที่ และประเภทกิจกรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ลดผลกระทบต่อ ประชำชนด้ำ นเศรษฐกิ จ สั ง คม และควำมมั่ นคงตำมหลั กเกณฑ์
ขององค์กำรอนำมัยโลกและตำมผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ของฝ่ำยสำธำรณสุข โดยรับฟังควำมคิดเห็น
จำกฝ่ำยเศรษฐกิจ ฝ่ำยผู้ประกอบกำร และฝ่ำยผู้บริโภค แต่ยังคงให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค
และคำแนะนำของทำงรำชกำร อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ นำยกรั ฐ มนตรี จึ ง ออกข้ อ ก ำหนดเป็ น กำรทั่ ว ไปและข้ อ ปฏิ บั ติ แ ก่
ส่วนรำชกำรทั้งหลำย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กำรผ่ อ นคลำยให้ ด ำเนิ น กำรหรื อ ท ำกิ จ กรรมบำงอย่ ำ งได้ เพื่ อ เป็ น กำรอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ ป ระชำชนในกำรท ำกิ จ กรรมด้ ำ นเศรษฐกิ จ และกำรด ำเนิ น ชี วิ ต ตลอดจนด้ ำ น
กำรออกกำลังกำยหรือกำรดูแลรักษำสุขภำพอันเป็นกำรช่วยป้องกันโรคได้ทำงหนึ่ง ภำยใต้บังคับข้อกำหนด
ว่ำด้วยกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน และภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรคและคำแนะนำของทำงรำชกำร
ให้ ส ถำนที่ สถำนประกอบกำรหรื อ กิ จ กรรมซึ่ ง รั ฐ อนุ ญ ำตให้ เ ปิ ด บริ ก ำรหรื อ มี น โยบำยสนั บ สนุ น
ให้ เปิด ดำเนิ นกำรได้อยู่ก่อนแล้วตำมข้อ ๑๒ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น ธนำคำร โรงงำน สถำนีบริกำรเชื้อเพลิง บริกำรส่งสินค้ำและอำหำรตำมสั่ง
ยังคงเปิดดำเนินกำรต่อไปได้เช่นเดิม ส่วนสถำนที่ สถำนประกอบกำรหรือกิจกรรมใดซึ่งเคยมีข้อกำหนด
ประกำศ หรือคำสั่งให้ปิดหรือจำกัดกำรดำเนินกำรชั่วครำวหรือเคยผ่อนผันโดยมีเงื่อนไขไว้ ในระยะแรกนี้
ให้ เ ปิ ด ด ำเนิ น กำรได้ ทั่ ว รำชอำณำจั ก รตำมควำมสมั ค รใจและควำมพร้ อ ม ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
(๑) กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรดำเนินชีวิต
ก. กำรจำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ท่ำอำกำศยำน สถำนีรถไฟ สถำนีขนส่ง
โรงพยำบำล ร้ ำ นอำหำรหรือ เครื่อ งดื่ม ร้ ำ นสะดวกซื้อ รถเข็ น หำบเร่ แผงลอย ซึ่ ง ไม่ รวมถึง
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สถำนบริกำร ผับ บำร์ ให้เปิดได้โดยอำจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น แต่หำกเปิดให้ใช้บริกำรในสถำนที่นั้น
ก็สำมำรถทำได้โดยต้องจัดระเบียบกำรเข้ำใช้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคและคำแนะนำของ
ทำงรำชกำร
ส ำหรั บ ร้ ำ นอำหำรหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ซึ่ ง จ ำหน่ ำ ยสุ ร ำ ให้ เ ปิ ด ได้ แ ต่ ห้ ำ มกำรบริ โ ภคสุ ร ำ
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน
ข. ห้ ำ งสรรพสิ น ค้ ำ ศู น ย์ ก ำรค้ ำ คอมมู นิ ตี้ ม อลล์ เปิ ด ได้ เ ฉพำะซู เ ปอร์ ม ำร์ เ ก็ ต
ร้ำนขำยยำ สินค้ำเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อกำรใช้ชีวิต และร้ำนขำยปลีกธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม ธนำคำร
ที่ทำกำรหน่วยงำนของรัฐและรัฐวิสำหกิจเท่ำนั้น ส่วนแผนกร้ำนอำหำรให้เปิดได้เฉพำะกำรนำกลับไป
บริโภคที่อื่น
ค. ร้ ำ นค้ ำ ปลี ก /ค้ ำ ส่ ง ขนำดย่ อ ม ร้ ำ นค้ ำ ปลี ก /ค้ ำ ส่ ง ชุ ม ชน ตลำด ตลำดน้ ำ และ
ตลำดนั ด ให้ เ ปิ ด ได้ โ ดยต้ อ งควบคุ ม ทำงเข้ำ ออก จั ด ให้ มี ก ำรตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ร่ ำ งกำยผู้ ใ ห้ และ
ผู้ใช้บริกำร กำรเว้นระยะห่ำงในกำรเลือกสินค้ำและกำรชำระรำคำ
ง. ร้ ำ นเสริ ม สวย แต่ ง ผมหรื อ ตั ด ผมส ำหรั บ บุ รุ ษ หรื อ สตรี ใ ห้ เ ปิ ด ได้ เ ฉพำะกิ จ กรรม
สระ ตัด ซอยผม แต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้ำน
(๒) กิจกรรมด้ำนกำรออกกำลังกำยหรือกำรดูแลสุขภำพ
ก. โรงพยำบำล คลิ นิ ก สถำนทั น ตกรรมหรื อ สถำนพยำบำลทุ ก ประเภท ที่ จั ด ตั้ ง
โดยชอบด้วยกฎหมำย
ข. สนำมกอล์ ฟ หรื อ สนำมฝึ ก ซ้ อ มกอล์ ฟ ให้ เ ปิ ด ได้ แ ต่ ต้ อ งไม่ มี ผู้ ช มมำชุ ม นุ ม กั น หรื อ
เป็นกำรแข่งขัน ในกรณีของสโมสร คลับเฮำส์ หรือร้ำนอำหำรในบริเวณดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำม (๑) ก.
ค. สนำมกีฬำเฉพำะกีฬำประเภทกลำงแจ้งและตำมกติกำสำกล ผู้เล่นต้องมีระยะห่ำง
ทำงสังคมและไม่คลุกคลีกนั อยู่แล้ว เช่น เทนนิส ขี่ม้ำ ยิงปืน ยิงธนู และต้องไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกันหรือ
เป็นกำรแข่งขัน ในกรณีของสโมสร คลับเฮำส์ หรือร้ำนอำหำรในบริเวณดังกล่ำวให้ปฏิบัติตำม (๑) ก.
ง. สวนสำธำรณะ ลำน - พื้นที่กิจกรรมสำธำรณะ สถำนที่ออกกำลังกำย สนำมกีฬำ
ลำนกีฬำ ให้เปิดได้เฉพำะพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อกำรเดิน วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยำน หรือกำรออกกำลังกำย
ด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล โดยไม่มีผู้ชมมำชุมนุมกันหรือเป็นกำรแข่งขัน กำรละเล่น กำรแสดง
จ. สถำนที่ให้บริกำรดูแลรักษำสัตว์ สปำ อำบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝำกสัตว์
ข้อ ๒ ให้ เ จ้ ำ ของหรื อ ผู้ จั ด กำรสถำนที่ ต ำมข้ อ ๑ (๑) หรื อ (๒) ทุ ก ประเภทมี หน้ ำที่
รับผิดชอบกำรดูแลรักษำควำมสะอำดของสถำนที่ ภำชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และจัดให้มีมำตรกำรป้องกัน
โรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด เช่น กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย กำรตรวจวัด
อุณหภูมิร่ำงกำยผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดระบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลำ
ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือทำงรำชกำรกำหนด เช่น กำรให้เข้ำใช้บริกำร
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โดยนั ด หรือแจ้งล่วงหน้ำ กำรไม่ให้ผู้ใช้บริกำรหลำยคนรออยู่ในสถำนที่ เดียวกัน กำรจำกัด จำนวน
ผู้ใช้บริกำรในแต่ละครำว และเวลำกำรเข้ำใช้บริกำร ทั้งนี้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำตรวจและ
ให้คำแนะนำ หรือตักเตือนห้ำมปรำมได้ตลอดเวลำ หำกพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือเป็นอันตรำยต่อกำรป้องกัน
กำรแพร่ของโรค ให้เสนอผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อสั่งปิดสถำนที่นั้นเฉพำะรำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นต้นไป
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศ
เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ ๑)
ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่ ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น
โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ยังคงปรากฏอยู่
แม้จะควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่งซึง่ แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขไทย ความเข้าใจ
สถานการณ์ และที่สาคัญคือความร่วมมือจากภาคประชาชน แต่เนื่องจากโรคนี้ยังคงระบาดรุนแรง
อยู่ในหลายประเทศและยังมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจนการไปมาหาสู่ข้ามจังหวัด
และการไม่นาพาต่อมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด อันแสดงให้เห็นถึงโอกาสเสี่ยงต่อ
การแพร่เชื้อ อีกทั้งองค์การอนามัยโลกได้เตือนให้การผ่อนคลายหรือการยกเลิกมาตรการป้องกันโรค
พึงทาด้วยความระมัดระวังและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะเป็นที่ปรากฏแล้วว่าภายหลังการยกเลิก
การควบคุม สถานการณ์ในบางประเทศได้กลับมารุนแรงขึ้นใหม่ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จ ะต้อง
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลจะได้ประเมินสถานการณ์
โดยอาจเพิ่มความเข้มงวดหรือผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการตามข้อมูลของฝ่ายสาธารณสุ ข
ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และฝ่ายเศรษฐกิจ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโ ดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีต ามมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึ ง ให้ ข ยายระยะเวลาการใช้ บั ง คั บ ประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่
ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สาหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศ
เรื่อง การให้ประกาศทีค่ ณะรัฐมนตรีกาหนด
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น แก้ ไ ข ระงั บ ยั บ ยั้ ง ฟื้ น ฟู หรื อ
ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกาหนด
การบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐ มนตรีจึ งมี มติใ ห้บรรดาประกาศ
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และคาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่
๒๕ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ยั ง คงมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไปจนกว่ า คณะรั ฐ มนตรี
จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศ
เรื่อง การให้ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งทีน่ ายกรัฐมนตรีกาหนด
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น แก้ ไ ข ระงั บ ยั บ ยั้ ง ฟื้ น ฟู หรื อ
ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙
แห่ งพระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีจึงให้
บรรดาข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งที่นายกรัฐมนตรีกาหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผล
ใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
ที่ 2/๒๕๖๓
เรื่อง แนวปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ตำมที่นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
และต่อมำ ได้ประกำศ เรื่อง กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่ ว รำชอำณำจั ก ร (ครำวที่ ๑) ลงวั น ที่ ๒๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมข้ อ ก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ ง พระรำชก ำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำย
ระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ดั ง กล่ ำ ว และตำมค ำสั่ ง นำยกรั ฐ มนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓
เรื่อง กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวั น ที่ ๒๕ มี น ำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เป็ น ไปอย่ำง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในข้ อ ๔ (๒) ของค ำสั่ ง นำยกรั ฐ มนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตัง้ ผู้กำกับกำรปฏิบตั ิงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
ลงวั น ที่ ๒๕ มี น ำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม นำยกรั ฐ มนตรี ใ นฐำนะผู้ อ ำนวยกำร
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคแนบท้ำยคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕63 เป็นต้นไป
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
แนบท้ายคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริม

ก. การจาหน่ายอาหารหรือ
เครื่องดื่ม ในโรงแรม
ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานี
ขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหาร
หรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ
รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่
รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์

1) ทาความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการ
ให้บริการ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา
ฆ่าเชื้อโรค
๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึง
ระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ
2) ลดเวลาในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
3) งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่
จาหน่ายอาหาร
4) จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่าง
น้อย 1 เมตร
5) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานใน
บางพื้นที่ได้

ข. ห้างสรรพสินค้าและ
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ให้
เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จาเป็น

๑) ทาความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการ
ให้บริการ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
๒) ให้พนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและ
การดาเนินชีวิต
1) ศปก.จังหวัด,
ศปก.อาเภอ, ศปก.
ตาบล และอปท. มี
หน้าที่กากับดูแล
2) สธ. ออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสม
๓) ศปม. จัดกาลังสาย
ตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
กาหนด
1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ ๑) ศปก.จังหวัด,
เป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ ศปก.อาเภอ, ศปก.
ผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ
ตาบล และอปท. มี
หน้าที่กากับดูแล

กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริม

ต่อการใช้ชีวิต และร้านขายปลีก
ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
ธนาคาร ที่ทาการหน่วยงานของ
รัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ส่วน
แผนกร้านอาหารให้เปิดเฉพาะ
การนากลับไปบริโภค
ที่อื่น

๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อ
โรค
๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือพิจารณากาหนด
มาตรการลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือ
หลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

2) จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร
3) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม
ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด
ตลาดน้า และตลาดนัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพื้นที่
๒) ศปม. จัดกาลัง
สายตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
กาหนด
1) ทาความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการ 1) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และมีมาตรการคัด ๑) ศปก.จังหวัด,
ให้บริการ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
กรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สาหรับ ศปก.อาเภอ, ศปก.
๒) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ ตาบล และอปท. มี
หน้ากากผ้าเสมอ
2) ไม่อนุญาตการให้บริการเครื่องเล่น
หน้าที่กากับดูแล
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา สาหรับเด็ก
และออกคู่มือการ
ฆ่าเชื้อโรค
3) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง ปฏิบัติตามความ
4) ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะห่าง โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
เหมาะสมกับพื้นที่
ในการเลือกสินค้าและการชาระราคาห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก ๒) ศปม. จัดกาลังสาย
5) ให้ควบคุมจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาใน
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้
ตรวจร่วม ตารวจ
การทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ทหาร สธ. และ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป

กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริม

หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามมาตรการที่
กาหนด

ง. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัด
ผม สาหรับบุรุษหรือสตรี
(เฉพาะสระ ตัด ซอยผม แต่งผม)

๑) ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
ของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้กาจัดขยะ
มูลฝอยทุกวัน
๒) ให้ช่างตัดผมและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ
๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อ
โรค
๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร
๕) ให้พิจารณาควบคุมจานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลด
เวลาในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น และงดรอรับบริการ
ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และผู้ใช้บริการ ตามขีด
ความสามารถ
2) ให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield
และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ
3) ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ
4) จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี
5) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

๑) ศปก.จังหวัด,
ศปก.อาเภอ, ศปก.
ตาบล และอปท. มี
หน้าที่กากับดูแล
และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพื้นที่
๒) ศปม. จัดกาลังสาย
ตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
กาหนด

1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด สาหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้า
สถานที่

๑) ศปก.จังหวัด,
ศปก.อาเภอ, ศปก.

2. กิจกรรมด้านการออกกาลัง
กายหรือการดูแลสุขภาพ
ก. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อม ๑) ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์ พื้น
กอล์ฟ
ผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริม

๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า
๓) ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
อยู่เสมอ
๔) ให้เว้นระยะการทากิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาใน
การทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

2) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน
๓) ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ สนามฝึกซ้อม
กอล์ฟ ให้ปฏิบัติตามมาตรการเสริมในข้อ 1. ก
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

หน่วยงานรับผิดชอบ

ตาบล และอปท. มี
หน้าที่กากับดูแล
และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพื้นที่
๒) ศปม. จัดกาลังสาย
ตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
กาหนด
ข. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภท ๑) ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์
1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ ๑) ศปก.จังหวัด,
กลางแจ้ง และตามกติกาสากล
เครื่องเล่นออกกาลังกาย พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อน เป็นหวัด สาหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้า ศปก.อาเภอ, ศปก.
ได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู และหลังการจัดกิจกรรม และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
สถานที่
ตาบล และอปท. มี
๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 2) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน
หน้าที่กากับดูแล
หรือหน้ากากผ้า
๓) ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ ให้ปฏิบัติตาม
และออกคู่มือการ
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา มาตรการเสริมในข้อ 1. ก
ปฏิบัติตามความ
ฆ่าเชื้อโรค
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง เหมาะสมกับพื้นที่
๔) ให้เว้นระยะการทากิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
๒) ศปม.จัดกาลังสาย
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาใน
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก ตรวจร่วม ตารวจ
การทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้
ทหาร สธ. และ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือการ

กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริม

หน่วยงานรับผิดชอบ

จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
กาหนด
ค. สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่
๑) ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่อง 1) มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ ๑) ศปก.จังหวัด,
กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออก เล่นออกกาลังกาย พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและ เป็นหวัด สาหรับผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ ตามขีด ศปก.อาเภอ, ศปก.
กาลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา
หลังการจัดกิจกรรม และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
ความสามารถ
ตาบล และอปท. มี
(เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้ง เพื่อการเดิน ๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย 2) งดจาหน่ายสินค้า งดรับประทานอาหารใน
หน้าที่กากับดูแล
วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการ
หรือหน้ากากผ้า
สวนสาธารณะและสนามกีฬา
และออกคู่มือการ
ออกกาลังกายด้วยวิธีอื่นเป็นส่วน ๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายา ๓) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน
ปฏิบัติตามความ
บุคคล)
ฆ่าเชื้อโรค
การละเล่น การแสดง
เหมาะสมกับพื้นที่
๔) ให้เว้นระยะการทากิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร
4) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง ๒) ศปม. จัดกาลังสาย
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ตรวจร่วม ตารวจ
การทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก ทหาร สธ. และ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
กาหนด
3. อื่นๆ
ง. สถานที่ให้บริการดูแลรักษา
๑) ให้ทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
สัตว์ สปา อาบน้า ตัดขน รับเลี้ยง ของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้กาจัดขยะ
หรือรับฝากสัตว์
มูลฝอยทุกวัน
๒) ให้ช่างตัดขนและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าเสมอ

1) คัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัดและ ๑) ศปก.จังหวัด,
งดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วย
ศปก.อาเภอ, ศปก.
ทางเดินหายใจ
ตาบล และอปท. มี
หน้าที่กากับดูแล

กิจการ/กิจกรรม

มาตรการควบคุมหลัก

มาตรการเสริม

หน่วยงานรับผิดชอบ

๓) ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อ
โรค
๔) ให้พิจารณาควบคุมจานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลด
เวลาในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น และงดรอรับบริการ
ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

2) ให้ช่างตัดขนสัตว์และผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face
Shield ถุงมือ และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่
ให้บริการ
3) อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

และออกคู่มือการ
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสมกับพื้นที่
๒) ศปม. จัดกาลังสาย
ตรวจร่วม ตารวจ
ทหาร สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจการ
ประกอบการหรือการ
จัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่
กาหนด

หมายเหตุ :
มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑
มาตรการเสริม เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการควบคุมหลัก ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรม รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อทาให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการดาเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

