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ภายใต้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ข้อ ๑๐ เรื่อง การผ่อนคลาย
ส าหรับการถ่ายท าภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ให้ด าเนินการได้ โดยให้มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานได้ไม่เกิน ๕๐ คน 
ในแต่ละครั้ง และต่อมาได้มีการออกข้อก าหนด ฉบับที่ ๓๐ และฉบับที่ ๓๒ โดยมีการปรับเปลี่ยนมาตรการ           
ในเรื่องของจ านวนบุคคลที่เข้ารวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรม โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งท าให้
เกิดปัญหาในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการพิจารณาจ านวนของบุคคลที่สามารถรวมกลุ่มเพื่อถ่ายท ารายการโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามข้อก าหนดฉบับใด นั้น 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ส านักงาน กสทช.) ได้หารือต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.)             
เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายส าหรับการถ่ายท าภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ และเมื่อวันพุธ                
ที่ 1 กันยายน 2564 ที ่ประชุม ศปก.ศบค. มีมติร ับทราบตามที ่ส ่วนราชการที ่เกี ่ยวข้อง ประกอบด้วย  
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมควบคุมโรค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 
กระทรวงมหาดไทย และฝ่ายเลขานุการ ศปก.ศบค. หารือร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นด้านกฎหมาย ที่มีผลบังคับใช้
ส าหรับการพิจารณาผ่อนคลายการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์  ให้ยังคงถือปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะและยังไม่มีการออกข้อก าหนด
ฉบับอื่นใดมาแก้ไข และเห็นชอบหลักการเพิ่มเติมส าหรับการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์            
ตามที่ส านักงาน กสทช. กระทรวงวัฒนธรรม กระทวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมควบคุมโรค ได้ร่วมกัน
เสนอเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนด (ฉบับที่ 32)  

ดังนั้น เพื่อให้การถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์สอดคล้องตามข้อก าหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปตามมติ             
ที่ประชุม ศปก.ศบค. และตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ส านักงาน กสทช. จึงได้จัดท า
คู ่มือในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ เพื ่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง            
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ หรือสื่ออื่น         
ในลักษณะคล้ายกันที่ออกอากาศผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ถือปฏิบัติร่วมกัน 
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ขั้นตอนในการขออนุญาตถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 

 

 

ตามแนวปฏิบัติในการถ่ายท ารายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และวีดทิัศน ์

ได้ก าหนดหนว่ยงานที่รับผดิชอบในแต่ละกิจกรรมดงันี้ 

 1. ส านักงาน กสทช. ก ากับดูแลรายการโทรทัศน์ รายการข่าว รายการละคร และรายการอ่ืน ๆ ในลักษณะ
เดียวกัน ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์หรือผ่านสื่อออนไลน์ 

 2. กระทรวงวัฒนธรรม ก ากับดูแลภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 

 3. กรมการท่องเที่ยว ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก ากับดูแลภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ต่างประเทศ          
ที่ถ่ายท าในประเทศไทย 
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ขั้นตอนการยื่นขอถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน ์

1. ขั้นตอนการเตรียมค าขอและเอกสารประกอบค าขอถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 
 1.1 ให้ผู ้ที่ประสงค์จะขอถ่ายท ารายการโทรทัศน์1 ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ หรือรายการอื่น ๆ   
ในลักษณะคล้ายกัน2 ด าเนินการยื่นค าขอถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ต่อส านักงาน กสทช.  
กระทรวงวัฒนธรรม กรมการท่องเที่ยว ตามแต่ละกรณี 
 1.2 ค าขอและเอกสารประกอบค าขอถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ให้เป็นไปตามที่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานก าหนด ทั้งนี้จะต้องยื่นเอกสารประกอบค าขอ ดังนี้  

1.2.1 หนังสือชี้แจงความจ าเป็นในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ โดยมี
รายละเอียดประกอบด้วย 

- รายละเอียดการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 
- วัน/เวลา/สถานที่ในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 
- จ านวนบุคคลที่เข้าร่วมการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์  และวีดิทัศน์ 
- ลงนามโดยผู้ยื่นค าขอ ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจกระท าการ 
- ระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อประสานงาน 

1.2.2 เอกสารแผนการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ โดยมีรายละเอียด
ประกอบด้วย 

- รายละเอียดแผนการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์  
- การจัดแบ่งพ้ืนที่ในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 
- การเตรียมการก่อนถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์  
- มาตรการในการป้องกันโรคส่วนบุคคล Personal Prevention 
- แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการกองถ่าย ตามหลักปฏิบัติ COVID-FREE Setting 

1.2.3 บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ มีรายละเอียด
ประกอบด้วย 

- ข้อมูลสถานที่ในการถ่ายท า 
- ข้อมูลของผู้เข้าร่วมถ่ายท าทุกคน ประกอบด้วย ต าแหน่ง , เลขประจ าตัวประชาชน,               

ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่ หรือที่พ านักของผู้ปฏิบัติงานในห้วงเวลาการถ่ายท า, เบอร์โทรศัพท์, ประวัติสุขภาพ และ
ประวัติการฉีดวัคซีน  

- ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มได้ทาง URL : https://broadcast.nbtc.go.th 
(ตัวอย่างตามภาคผนวก 1) 

 
                                                           
1 รายการโทรทัศน์ หมายถึง รายการ หรือเนื้อหารายการต่าง ๆ ท่ีประสงค์จะน าไปเผยแพร่ผา่นทางโทรทัศน์ โดยผู้ยื่นค าขอให้
ด าเนินการโดยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน ์
2 รายการอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายกนั เช่น รายการ หรือเนื้อหาต่าง ๆ ท่ีน าไปเผยแพร่ผ่านทางออนไลน ์

https://broadcast.nbtc.go.th/
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  1.2.4 หนังสือยอมรับความเสี่ยงหลังด าเนินการส าหรับผู้ปฏิบัติงานหน้าฉาก ประกอบด้วย          
ผู ้ประกาศข่าว พิธีกร นักแสดง แขกรับเชิญ ที ่จะต้องมีการถอดหน้ากากระหว่างการปฏิบัติงานหน้าฉาก 
จะต้องจัดให้มีการลงนามในหนังสือยินยอมรับความเสี่ยงหลังด าเนินการ และพร้อมปฏิบัติตา มมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 กรณีปรากฏว่าผู้ปฏิบัติงานหน้าฉาก หรือผู้ร่วมถ่ายท าติดเชื้อ  โดยมี
สาระส าคัญประกอบด้วย ชื่อรายการ หรือละครที่ท าการถ่ายท า , วันที่ด าเนินการถ่ายท า , ชื่อ – นามสกุล,           
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวอย่างตามภาคผนวก 2) 
 

2. ช่องทางการยื่นเอกสาร 

2.1 รายการโทรทัศน์ สามารถยื่นขอถ่ายท าผ่านระบบ e - BCS URL : https://bcsservices.nbtc.go.th/eservices 

2.2 รายการอ่ืน ๆ ในลักษณะคล้ายกันกับรายการโทรทัศน์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ สามารถยื่นค าขอ
ถ่ายท าผ่านทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rpporsor@nbtc.go.th 

2.3 ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ให้ยื่นตามช่องทางที่กระทรวงวัฒนธรรมก าหนด 

2.4. ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ต่างประเทศที่ถ่ายท าในประเทศไทย ให้ยื่นตามช่องทางทีก่รมการท่องเที่ยวก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bcsservices.nbtc.go.th/eservices
mailto:rpporsor@nbtc.go.th
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วิธีการยื่นเอกสารและการตรวจสอบเอกสารการขอถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 

1. วิธีการยื่นค าขอและเอกสารถ่ายท าผ่านระบบบันทึกข้อมูลผู้ปฏิบัติงานของกองถ่ายท ารายการโทรทัศน์ 

 1.1 การเข้าสู่ระบบ 
URL ส าหรับเข้าใช้งานระบบ  
URL : https://bcsservices.nbtc.go.th/eservices 
 
(1) กรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

 

  (2)  เมนูการใช้งานระบบ 

 

 

 

 

(2) 

(1) 

https://bcsservices.nbtc.go.th/eservices
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1.2 การบันทึกผู้ปฏิบัติงานในกองถ่าย 

(1) เข้าระบบ e-BCS >> ท าการล็อคอินเข้าใช้งานระบบ >> คลิกเมนู   

(2) กดปุ่ม  เพ่ือเตรียมข้อมูลผู้ปฏิบัติงานในกองถ่าย น าเข้าระบบ e-BCS    
ในรูปแบบไฟล์ Excel  

 

(3) เลือกช่องรายการ (ยกเว้นกรณ ีผู้ผลิตรายการ) 

 
 

(2) 

(3) 
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(4) กรอกข้อมูลกองถ่าย ได้แก่  

 ช่องรายการ สามารถกรอกข้อมูล หรือ กดปุ่ม  เพ่ือเลือกข้อมูลรหัสรายการที่บันทึกไว้  
 ชื่อผู้ผลิตรายการ 
 สถานที่ถ่ายท า, จังหวัด, อ าเภอ, ต าบล, ขนาดพื้นที่กองถ่าย 
 วันที่ถ่ายท า, เวลาที่ถ่ายท า 
 หมายเหตุ (ถ้ามี) 

 

      หมายเหตุ : 
 1. ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * จะเป็นข้อมูลที่ต้องกรอก เป็นค่าว่างไม่ได้ 
 2. กรณีท่ีต้องการสร้างข้อมูลรหัสรายการเพ่ือบันทึกข้อมูลกองถ่ายในครั้งถัดไปกดปุ่ม   
 3. กรอกข้อมูล ได้แก่ ชื่อรายการ, ชื่อผู้ผลิตรายการ, สถานที่ถ่ายท า, จังหวัด, อ าเภอ, ต าบล และขนาดพ้ืนที่กองถ่าย 
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4. กดปุ่ม  เพ่ือท าการบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่บันทึกจะแสดงในตาราง 

 

 (5) กดปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล หน้าจอจะแสดงส่วนของ เอกสารประกอบ และ 
ผู้ปฏิบัติงานกองถ่าย 

 

 

 

4 

(5) 
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(6) เอกสารประกอบ  
 

 

 
(7) กดปุ่ม  เพ่ือน าเข้าเอกสารมาตรการถ่ายท ารายการ และ หนังสือชี้แจงเหตุผล

ความจ าเป็น (ไฟล์จะต้องเป็น ไฟล์ PDF) 

 

 
(8) ผู้ปฏิบัติงานกองถ่าย 
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(9) กดปุ่ม  เพ่ือน าเข้าข้อมูลผู้ปฏิบัติงานในกองถ่าย (ไฟล์จะต้องเป็นไฟล์ 
Excel และ มีรูปแบบตามภาคผนวก 1) 

 

(10) กดปุ่ม                                  เพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูล รอการตรวจสอบ           
จากเจ้าหน้าที่ 
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1.3 การพิจารณาค าขอ และเอกสารถ่ายท าผ่านระบบบันทึกข้อมูลผู้ปฏิบัติงานในกองถ่ายท ารายการ
โทรทัศน์ พนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการพิจารณาค าขอ และเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันท าการ โดยจะแจ้ง
ผลการพิจารณาผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ยื่นค าขอได้แจ้งไว้ 

หมายเหตุ ผู้ยื่นค าขอถ่ายท าสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาการขอถ่ายท ารายการโทรทัศน์ได้ ดังนี้ 

 เข้าระบบ e-BCS >> ท าการล็อคอินเข้าใช้งานระบบ >>  คลิกเมนู   

 

 กรอกเงื่อนไข (ถ้าม)ี และกดปุ่ม   เพ่ือท าการค้นหาข้อมูลผู้ปฏบิัติงานกองถ่ายที่บันทึกไว้ 
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ภำยใต้พระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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 กดปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลผู้ปฏิบัติงานในกองถ่าย และแนบไฟล์หนังสืออนุญาตถ่ายท ารายการ 
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2. วิธีการยื่นค าขอและเอกสารถ่ายท าของรายการอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายกันกับรายการโทรทัศน์ที่เผยแพร่
ผ่านสื่อออนไลน์ 

2.1 รายการอ่ืน ๆ ในลักษณะคล้ายกันกับรายการโทรทัศน์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์  สามารถยื่นค าขอ
ถ่ายท าผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rpporsor@nbtc.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 การพิจารณาค าขอและเอกสารถ่ายท ารายการอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายกันกับรายการโทรทัศน์        
ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ พนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการพิจารณาค าขอและเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันท าการ  
โดยจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ยื่นค าขอได้แจ้งไว้  

3. วิธีการยื่นค าขอและเอกสารถ่ายท าภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงวัฒนธรรมก าหนด 

4. วิธีการยื่นค าขอและเอกสารถ่ายท าภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ต่างประเทศ ที่ถ่ายท าในประเทศไทย ให้เป็นไปตามที่
กรมการท่องเที่ยวก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rpporsor@nbtc.go.th
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ขั้นตอนการพิจารณาค าขอถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 

1. รายการโทรทัศน์ หรือรายการอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายกันกับรายการโทรทัศน์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 
ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาภายใน 1 วันท าการ โดยออกเป็นหนังสือแบบรับทราบแผนการ
บริหารจัดการกองถ่ายและแบบฟอร์มข้อมูลประวัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกองถ่าย ซึ่งส านักงาน กสทช. จะน าส่งหนังสือ
ดังกล่าวให้ตามกระบวนการ ดังนี้ 

1.1 ผู้ยื่นค าขอถ่ายท ารายการโทรทัศน์ หรือรายการอ่ืน ๆ ในลักษณะคล้ายกันกับรายการโทรทัศน์          
ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ จะได้รับเอกสารผลการพิจารณาผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปยื่นขอหรือขอรับ      
แบบรับทราบแผนการบริหารจัดการกองถ่ายและแบบฟอร์มข้อมูลประวัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกองถ่ายจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบดูแลในพ้ืนที่ที่จะท าการถ่ายท า 

1.2 หน่วยงานในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบดูแลในพ้ืนที่ที่จะท าการถ่ายท า เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) รับทราบกรณีบุคคลที่เข้าร่วมการถ่ายท ามีจ านวนไม่เกิน 50 คน ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด หรือมีจ านวนการรวมกลุ่มของบุคคลเพ่ือถ่ายท าไม่เกินกว่าจ านวนการจ ากัดการรวมกลุ่มของบุคคล           
ตามประกาศก าหนดของแต่ละพ้ืนที่ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 – 2 วัน  

 (2) พิจารณาอนุญาตการรวมกลุ่มของบุคคลเพ่ือถ่ายท าในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ กรณีบุคคลที่เข้าร่วมการ
ถ่ายท ามีจ านวนเกินกว่า 50 คน ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือมีจ านวนการรวมกลุ่มของบุคคลเพ่ือถ่ายท า
เกินกว่าจ านวนการจ ากัดการรวมกลุ่มของบุคคลตามที่ประกาศก าหนดของแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือขอให้คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ มีหน้าที่และอ านาจในการก ากับดูแลให้บุคคลที่เข้าร่วมการถ่ายท า
ต้องปฏิบัติการแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 ส าหรับการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 
หรือการถ่ายท าสื่อในลักษณะคล้ายกัน ตามที่ กสทช. กระทรวงวัฒนธรรม และกรมควบคุมโรค ก าหนด 

2. เมื ่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ในพื้นที ่ที ่จะถ่ายท ารายการโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พิจารณาอนุญาต หรือรับทราบการจัดกิจกรรมถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์          
และวีดิทัศน์แล้ว ให้ผู้ยื่นค าขอส่งกลับส าเนาเอกสารมายังหน่วยงานที่ก ากับดูแล เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล และ          
ให้ผู้ยื่นค าขอถือเอกสารตัวจริงไว้เพ่ือแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถูกร้องขอ 
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ตัวอย่าง หนังสือแบบรับทราบแผนการบริหารจัดการกองถ่ายและแบบฟอร์มข้อมูลประวัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกองถ่าย 
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการออกกองถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงาน กสทช. 
ลงนามแล้ว 

หน่วยงานในพ้ืนท่ี         
ที่รับผิดชอบดูแล        
ในพื้นที่ท่ีจะท าการ
ถ่ายท าลงนามแล้ว 

มีการรับรองหนังสือ
จาก ETDA 

มีการด าเนินการตาม
ข้อ 1.2 ครบถ้วน 
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ขั้นตอนการขอออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหสถาน 
หรือเดินทางระหว่างเขตพื้นที่ 

1. กรณีการขอถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ให้น าหนังสือแบบรับทราบแผนการบริหารจัดการกองถ่ายและ
แบบฟอร์มข้อมูลประวัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกองถ่าย ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ยื่นในระบบ e – BCS ตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ให้น าหนังสืออนุญาตถ่ายท ารายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แนบในระบบ e – BCS โดยให้        
กดปุ่ม  เพ่ือน าเข้าเอกสาร (ไฟล์จะต้องเป็น ไฟล์ PDF เท่านั้น) 

 

1.2 กดปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ข้อมูลประวัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานกองถ่าย 

 

1.3 เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบแล้ว จะแสดงสถานะการตรวจสอบให้ทราบ  
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2. เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 1 วัน
ท าการ 

3. ผู้ยื่นค าขอสามารถพิมพ์หนังสือรับรองหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในระหว่างการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน และข้อมูลประวัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกองถ่าย เพ่ือใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในการ เดินทาง         
ในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหสถาน หรือเดินทางระหว่างเขตพ้ืนที่ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างหนังสือรับรองหน่วยงานที่ได้รับอนญุาตให้ปฏบิัติงาน
ในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  

ตัวอย่างข้อมูลประวัตสิ าหรับผู้ปฏบิัติงานในกองถ่าย 

ส านักงาน กสทช. 
ลงนามแล้ว 

มีการรับรองหนังสือ
จาก ETDA 
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ภาคผนวก 1 
ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์  
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 ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 
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ภาคผนวก 2 
หนังสือยอมรับความเสีย่งหลังด าเนินการส าหรับผู้ปฏิบัติงานหน้าฉาก 



คู่มือส ำหรับกำรขอถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์ ภำพยนตร์ และวีดิทัศน ์
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หนังสือยอมรับความเสี่ยงหลังด าเนินการส าหรับผู้ปฏิบัติงานหน้าฉาก 
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ภาคผนวก 3 
แนวปฏิบัติในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 

ภายใต้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
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แนวปฏิบัติในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 
ภายใต้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

กิจกรรม แนวปฏิบัต ิ
1. การก ากับติดตาม โดยผู้ควบคุมกองถ่าย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1.1 แนวปฏิบัติก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สสจ. กกท.ประจ าจังหวัด ตรวจสอบสถานที่
ก่อนท าการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 

1.2 แนวปฏิบัติระหว่าง
เข้าร่วมกิจกรรม 

ให้หน่วยงานก ากับดูแลแต่ละกิจการท าหน้าที่ก ากับดูแลการรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
และวีดิทัศน์ ให้เป็นไปตามแนวทางการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 

1.3 แนวปฏิบัติหลังจบ
กิจกรรม 

มีการประชุมสรุปบทเรียน และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

2.แนวปฏิบัติทุกช่วงเวลาระหว่างการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 
2.1 การป้องกันโรค 
ส่วนบุคคล  
(Personal 
Prevention) 

1. ผู้ปฏิบัติงานควรออกจากบ้านเมื่อจ าเป็นเท่านั้น หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่
ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล   
2. หากมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานท าการกักกันตัวเองทันที  
อย่างน้อย 14 วัน 
3. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด และ ควรทานอาหารแยกส ารับ 
4. ท าตามมาตรการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด ตามหลัก DMHT คือ 

- รักษาระยะห่างกับบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร 
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย 

ใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จ าเป็น 
- หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือ 
- สังเกตอาการตนเองสม่ าเสมอ ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น 

ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือหายใจล าบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว 
5. เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย  Antigen Test Kit (ATK) 
หรือตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน 

2.2 COVID Free 
Environment 
(สิ่งแวดล้อม) 
- มาตรการด้าน
สุขอนามัยและความ
ปลอดภัย 

1. จัดให้มีการชี้แจงท าความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมโรค และ
ข้อก าหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ          
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด 

2. จัดสถานที่ให้มีเส้นทางเข้า-ออก เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน และให้มีจุดลงทะเบียน
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยการใช้แอปพลิเคชันตามท่ีหน่วยงานรัฐก าหนด  

3. บริเวณพ้ืนที่ทางเข้า - ออก ให้เปิดทิ้งไว้เสมอ เพ่ือลดการสัมผัสร่วม และเพ่ิมการ
ไหลเวียนอากาศ 

4. จัดให้มีจุดวัดอุณหภูมิ ตรวจคัดกรองอาการ ไข้ ไอ หอบเหนื่อย มีน้ ามูก ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนก่อนเข้าพ้ืนที่ถ่ายท า 
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กิจกรรม แนวปฏิบัต ิ
5. จัดให้มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคพร้อมตลอดเวลา เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 

สบู่ล้างมือ อุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาดพ้ืนผิว 
6. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือ     

ชุดป้องกัน ให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติงานหน้าที่แต่ละด้านอย่างเพียงพอทุกคน 
7. มีการท าความสะอาดพ้ืนที่ก่อนการเข้าใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในจุดสัมผัสร่วม

และบริเวณที่จะมีการรวมกลุ่มกัน เช่น พ้ืนที่ อุปกรณ์ และพ้ืนผิวสัมผัสที่ใช้ในฉาก
การถ่ายท า  

8. ท าความสะอาดพ้ืนที่สตูดิโอ หรือพ้ืนที่ถ่ายท าทั้งหมด โดยการเช็ดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
ที่ผ่านมาตรฐาน 

9. ท าความสะอาดห้องน้ าที่ใช้งานร่วมอย่างสม่ าเสมอ ส่วนพ้ืนที่ห้องอาบน้ ารวม          
หากจ าเป็นต้องใช้ ให้ใช้ทีละคน และท าความสะอาดทันทีหลังใช้เสร็จ 

10. ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่และพ้ืนที่จุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับหรือ
ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ ราวจับ ราวบันได เป็นต้น ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่ผ่าน
มาตรฐาน 

11. ท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายท า เช่น จอมอนิเตอร์ กล้อง ขาตั้งกล้อง  
คันบังคับกล้อง รวมทั้ง อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เป็นจุดปนเปื้อนน้ าลายและสารคัดหลั่งได้
ง่าย เช่น วิทยุสื่อสาร โทรโข่ง ไมโครโฟนสื่อสาร wireless ไมค์บูม คันบังคับ          
ไมค์บูม และปลอกกันลม wind shield หลังจบแต่ละฉาก และแยกใช้เฉพาะบุคคล
ไม่ปะปนกัน 

12. ท าความสะอาดอุปกรณ์ส าหรับนักแสดง เช่น ไม้แขวนเสื้อ เครื่องประดับ ทุกครั้ง
ก่อนและหลังน าไปใช้ โดยแขวนเสื้อผ้าแยกเป็นชุด ๆ แบบเว้นระยะห่าง ไม่ให้ชุด
ของนักแสดงสัมผัสกัน รวมทั้ งจัดเตรียมภาชนะส าหรับแยกเสื้อผ้า และ
เครื่องประดับท่ีใช้แล้ว 

13. ท าความสะอาดรถรับ - ส่งผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะส่วนที่มีการใช้งานบ่อย ๆ และ สัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้โดยสารโดยตรง เช่น เบาะนั่ง ปลอกสวมเบาะ ที่พักแขน ม่านกระจก        
ทีว่างแก้วน้ า รวมถึงระบบปรับอากาศ ก่อนและหลังการใช้งาน 

14. ท าความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยง ที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ       
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาดผ่านมาตรฐาน 
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 

15. หลีกเลี่ยงการจัดฉากด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ท าความสะอาดได้ยาก เช่น โซฟา เก้าอ้ีผ้า 
เบาะรองนั่ง หมอน ผ้าปูโต๊ะ 

16. จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมขยะต่าง ๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัย
จากขยะทั่วไป และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 
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17. พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ 

บริเวณต่าง ๆ รอบกองถ่าย เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ส่วน
บุคคลของผู้ปฏิบัติงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานได้ทันที 

18. ให้ข้อแนะน ากับบุคคลที่เข้าร่วมกองถ่ายทุกคน ควรต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อได้โดยง่าย เช่น การสังสรรค์ การรวมตัว
รวมกลุ่ม หรือการใช้ระบบขนส่งสาธารณะก่อนการเข้าร่วมงานในกองถ่าย ไม่น้อยกว่า 
1 สัปดาห์ 

19. ควรจัดให้มีที่พัก หรือจัดยานพาหนะเพ่ือรับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานในกองถ่าย
กรณีท่ีไม่มียานพาหนะส่วนตัว 

20. จัดพ้ืนที่การรับประทานอาหารของผู้ปฏิบัติงานทุกคนในพ้ืนที่โล่ง ระบายอากาศ 
เว้นระยะที่นั่งอย่างน้อย 2 เมตรต่อคน และจัดชุดอาหารไว้เป็นการเฉพาะบุคคล
แยกออกจากกัน 

- มาตรการด้านการ
รักษาระยะห่าง 

1. จ ากัดจ านวนผู้ปฏิบัติงาน คือ นักแสดง ผู้ประกาศ ผู้ด าเนินรายการ ผู้เข้าร่วมรายการ 
และทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์          
ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ไม่เกินครั้งละ 50 คน ส่วนเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ ให้
ถือปฏิบัติตามการจ ากัดการรวมกลุ่มของบุคคลตามที่มีการประกาศก าหนดของ         
แต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ       
ในแต่ละจังหวัดทราบ หรือพิจารณาทุกครั้ง 

2. จัดพ้ืนที่ปฏิบัติงานโดยให้แยกพ้ืนที่ส าหรับการถ่ายท าหน้าฉาก พ้ืนที่ส าหรับ           
การปฏิบัติงานสนับสนุนการถ่ายท าในแต่ละด้าน และพ้ืนที่ใช้งานร่วม ให้แยก              
ออกจากกันอย่างชัดเจน พร้อมทั้งก าหนดแผนการเคลื่อนย้าย การเหลื่อมเวลาการ            
เข้าปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานระหว่างพ้ืนที่อย่างชัดเจน 

3. พ้ืนที่บริ เวณกองถ่ายทุกจุดจัดให้มี เครื่องหมายและการเว้นระยะในพ้ืนที่             
อย่างน้อย 2 เมตร ในพ้ืนที่ที่มีบุคคลอยู่ร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือจ ากัด
จ านวนไม่เกิน 1 คน ต่อพ้ืนที่ 4 ตารางเมตร 

4. บริเวณหน้าฉากให้แสดงเครื่องหมายการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร หรือ
จ ากัดจ านวนไม่เกิน 1 คน ต่อพ้ืนที่ 4 ตารางเมตร และจัดให้มีฉากกั้นระหว่าง
บุคคลที่ปฏิบัติงานหน้าฉาก 

- มาตรการด้านการ
ระบายอากาศ 

1. ติดตั้งระบบระบายอากาศ ระบบการฟอกอากาศ ในห้องทุกห้องที่จ าเป็นต้องใช้งาน 
หลีกเลี่ยงการใช้ห้องที่ไม่มีระบบอากาศถ่ายเท 

2. พ้ืนที่ปิด ให้ท าการเปิดประตูให้มีการระบายอากาศหลังการใช้งาน 
3. ในห้องส่ง สตูดิโอ หรือพ้ืนที่ปิด ต้องได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในพ้ืนที่ก่อน โดยจะต้องจัดให้มีระบบไหลเวียนอากาศที่เพียงพอ 
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2.3 COVID Free 
Personnel 
ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่าย
ท ารายการโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ และ วีดิทัศน์ 

1. ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่ายทุกคนให้ใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคล  (DMH) อย่าง
เคร่งครัด 

- Distancing รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร 
- Mask สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

หลีกเลี ่ยงการใช้ม ือสัมผัสหน้ากากอนามัย ใบหน้า ตา จมูก ปาก      
โดยไม่จ าเป็น 

- Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ  
2. ให้ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่ายทุกคนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ชุมชนหรือ

สถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล 
3. ไม่อนุญาตให้มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลนอกเหนือจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 
4. ไม่อนุญาตให้ผู ้ไม่มีส่วนเกี ่ยวข้อง เข้าไปในพื้นที่กองถ่ายท ารายการโทรทัศน์ 

ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 
5. ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่ายทุกคนต้องมีผลการตรวจหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) 

ที่เป็นลบ ก่อนเข้าพื้นที่ท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ โดยตรวจ
ทุกครั้งก่อนเข้ากองถ่าย และกรณีที่เป็นการถ่ายท ารายการต่อเนื่องมากกว่า 1 วัน 
ให้มีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซ้ าทุก 5– 7 วัน 

2.4 COVID Free 
Person on Screen 

1. ผู้ปฏิบัติงานหน้าฉากให้ใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (DMH) อย่างเคร่งครัด 
- Distancing รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร 
- Mask สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจาก

บ้านหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย ใบหน้า ตา จมูก ปาก 
โดยไม่จ าเป็น 

- Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ  
2. จัดให้มีการจัดพื้นที ่เข้า -ออก สถานที ่ส าหรับผู ้ปฏิบัต ิงานหน้าฉากแยกกับ

ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่ายอย่างชัดเจน 
3. จัดพ้ืนที่ส าหรับผู้ประกาศข่าว พิธีกร นักแสดง แขกรับเชิญ เป็นการเฉพาะ และ

จัดให้เป็นสัดส่วนเฉพาะบุคคล มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตรต่อบุคคล 
4. จัดอุปกรณ์ เครื ่องใช ้ เครื ่องแต่งกาย เครื ่องแต่งหน้า และอุปกรณ์อื ่น ๆ            

ไว้เฉพาะบุคคล ไม่ใช้ปะปนหรือใช้ร่วมกัน 
3.แนวปฏิบัติก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 
3.1 COVID Free 
Personnel 
ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่าย
ท ารายการโทรทัศน์ 

1. จัดให้มีแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ประวัติการรับวัคซีน ข้อมูลแหล่งที่ พักอาศัย             
ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

2. จัดให้ม ีข้อมูล Timeline ของผู ้ปฏิบ ัติงานก่อนการถ่ายท าไม่น้อยกว่า 7 ว ัน                   
ตลอดระยะเวลาการถ่ายท า เพ่ือน าส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการร้องขอทันที 
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ภาพยนตร์ และ วีดิทัศน์ 3. มีการคัดกรองอุณหภูมิและอาการไข้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่น 

ถ่ายเหลว ของผู้ที่จะเข้าในพ้ืนที่กองถ่ายทุกคน 
4. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรืออย่างน้อย 1 เข็ม หรือมีการตรวจ 

Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้ากองถ่าย และกรณีที่มีการถ่ายท าต่อเนื่องเกินกว่า             
1 วัน ให้มีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซ้ า ทุก 5 - 7 วัน 

5. บุคคลที่เข้าร่วมกองถ่ายทุกคน ควรต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การสัมผัสเชื้อได้โดยง่าย เช่น การสังสรรค์ การรวมตัวรวมกลุ่ม ก่อนการเข้าร่วมกองถ่าย 

3.2 COVID Free 
Person on Screen 

1. จัดให้ท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ประวัติการรับวัคซีน ข้อมูลแหล่งที่พักอาศัย 
ของผู้ประกาศข่าว พิธีกรนักแสดง แขกรับเชิญ ทุกคน 

2. จัดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิและอาการไข้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส 
ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว  

3. ผู้ประกาศข่าว พิธีกรนักแสดง แขกรับเชิญทุกคน ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ  
มีผลตรวจ RT – PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้ากองถ่าย และกรณีที่มีการ
ถ่ายท าต่อเนื่องเกินกว่า 1 วัน ให้มีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซ้ าทุก 5 - 7 วัน 

4. กรณีที่ผู้ประกาศข่าว พิธีกรนักแสดง แขกรับเชิญต้องมีการถอดหน้ากากระหว่าง
การปฏิบัติงานหน้าฉาก จะต้องจัดให้มีการลงนามในหนังสือยอมรับความเสี่ยง
หลังด าเนินการ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการหากพบมีผู้ที่ถ่ายท าร่วมติดเชื้อ 

4. แนวปฏิบัติระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 
4.1 COVID Free 
Personnel 
ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่าย
ท ารายการโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ และ วีดิทัศน์ 

1. ผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานในกองถ ่ายท ุกคนให ้ใช ้มาตรการป ้องก ันส ่วนบ ุคคล ( DMH)           
อย่างเคร่งครัด 

- Distancing รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร 
- Mask สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าทุกครั ้งที ่ออกจาก

บ้านหลีกเลี ่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย ใบหน้า ตา จมูก ปาก 
โดยไม่จ าเป็น 

- Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ  
2. ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่ายทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และสวมทับด้วยหน้ากาก

ผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในกองถ่าย 
3. ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่ายท าที่เกี่ยวข้อง ให้แยกพื้นที่ท างานในแต่ละงานให้ชัดเจน 

ไม่ท างานปะปนกันโดยไม่จ าเป็น 
4. ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่ายทุกคนต้องแยกอุปกรณ์ส่วนตัวทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์การ

ปฏิบัติงานเป็นส่วนตัว 
5. บุคคลที่เข้าร่วมกองถ่ายทุกคน ควรต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยง

ต่อการสัมผัสเชื้อได้โดยง่าย เช่น การสังสรรค์ การรวมตัวรวมกลุ่ม ในห้วงเวลา
การปฏิบัติงานในกองถ่าย 
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4.2 COVID Free 
Person on Screen 

1. ผู้ปฏิบัติงานหน้าฉากใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (DMH) อย่างเคร่งครัด 
- Distancing รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร 
- Mask สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

หลีกเลี ่ยงการใช้ม ือสัมผัสหน้ากากอนามัย ใบหน้า ตา จมูก ปาก          
โดยไม่จ าเป็น 

- Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ  
2. ผู้ปฏิบัติงานหน้าฉากให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานหน้าฉาก 

เว้นแต่ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องถอดหน้าการให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
- ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ที่มีการจัดฉากกั้นระหว่างบุคคลแยกออกจากกัน 

โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร 
- ผู้ร่วมรายการหน้าฉาก กรณีรายการเกมส์โชว์ รายการร้องเพลง หรือ

รายการอ่ืนท านองเดียวกันที่มีผู้ร่วมรายการจ านวนมากราย จะต้องการ
จัดให้มีการเว้นระยะห่าง โดยอย่างน้อยมีพื้นที่  4 ตารางเมตรต่อคน 
โดยให้ผู้ร่วมรายการถอดหน้ากากได้ครั้งละ 1 คน 

- นักแสดงให้ถอดหน้ากากได้ในขณะท าการแสดงหน้าฉากเท่านั ้น 
โดยการถ่ายท าให้พยายามหลีกเลี่ยงฉากที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและเข้าถึง
ตัวกัน โดยอาจใช้เทคนิคพิเศษแทน หรือกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ควรจ ากัด
จ านวนผู้เข้าร่วมฉากให้มีจ านวนน้อยราย 
ทั้งนี้ ข้อยกเว้นข้างต้นไม่รวมถึงการถ่ายท ารายการในพื้นที่สาธารณะ  

3. ผู้ประกาศข่าว พิธีกรนักแสดง แขกรับเชิญ ให้แยกพื้นที่ท างานในแต่ละงานให้
ชัดเจน ไม่ท างานปะปนกันโดยไม่จ าเป็น 

4. แยกอุปกรณ์ส่วนตัวทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์ของผู้ประกาศข่าว พิธีกรนักแสดง 
แขกรับเชิญเป็นส่วนตัว 

5. แนวปฏิบัติหลังจบกิจกรรมการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 
5.1 COVID Free 
Personnel 
ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่าย
ท ารายการโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ และ วีดิทัศน์ 

1. ใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (DMH) อย่างเคร่งครัด 
- Distancing รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร 
- Mask สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจาก

บ้านหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย ใบหน้า ตา จมูก ปาก 
โดยไม่จ าเป็น 

- Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ  
2. ให้ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่ายทุกคนจัดท า  Time Line หลังจากการปฏิบัติงานใน

กองถ่ายเสร็จสิ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน เพ่ือน าส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการ
ร้องขอทันที 
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5.2 COVID Free 
Person on Screen 

1. ผู้ปฏิบัติงานหน้าฉากให้ใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (DMH) อย่างเคร่งครัด 
- Distancing รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร 
- Mask สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

หลีกเลี ่ยงการใช้ม ือสัมผัสหน้ากากอนามัย ใบหน้า ตา จมูก ปาก           
โดยไม่จ าเป็น 

- Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ  
2. ให้ผู ้ปฏิบัติงานหน้าฉากจัดท า Time Line หลังจากการปฏิบัติงานในกองถ่าย

เสร็จสิ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อน าส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอ
ทันที 

6. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง    
6.1 การบริหารจัดการ
กลุ่มเสี่ยง  

1.  เมื่อพบผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ด าเนินการคัดแยกบุคคลดังกล่าวออก
จากพ้ืนที่และส่งตัวเข้ารับการตรวจโดยทันที  
2.  เมื่อพบว่าผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ติดเชื้อให้น าส่งผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวยังสถานพยาบาล

ที่ผู้ควบคุมกองถ่ายมีความร่วมมือโดยทันที และให้ด าเนินการดังนี้ 
- ปิดพื้นที่การถ่ายท าทันทีเพื่อท าความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งหมด อย่างน้อย            

2 วัน และแจ้งให้ส านักงาน กสทช. หรือกระทรวงวัฒนธรรม หรือกรมการท่องเที่ยว 
แล้วแต่กรณี พร้อมแจ้งให้สาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมตรวจสอบพ้ืนที่  

- คัดแยกผู้ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ โดยต้องจ าแนกกลุ่มเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยละเอียด พร้อมน าส่ง Timeline ของผู้ปฏิบัติงานทุก
คนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการสอบสวนโรค และป้องกันการแพร่
ระบาด โดยให้บริหารจัดการผู้สัมผัสใกล้ชิดในแต่ละกลุ่ม ดังนี้  

 กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงให้กักตัว และแยกออกจากบุคคลใกล้ชิดทั้งหมด 
14 วัน และท าการ Real time RT PCR ทุก 7 วัน 

 กลุ่มสัมผัสวงรอบสอง ให้กักตัว 7 วัน และให้ท าการ Real time 
RT PCR ก่อน หากไม่พบเชื้อให้กลับเข้าท างานได้ 

๓.  ติดตามและรายงานอาการ และจ านวนผู้ติดเชื้อที่เกิดจากพื้นที่การถ่ายท าทุกวัน 
พร้อมน าส่งให้ส านักงาน กสทช. หรือกระทรวงวัฒนธรรม หรือกรมการท่องเที่ยว 
แล้วแต่กรณี 

๔. ให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ผู้ถ่ายท าภาพยนตร์ หรือวีดิทัศน์ จัดท าและน าส่ง           
แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเสี ่ยงตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ต่อส านักงาน กสทช. 
หรือกระทรวงวัฒนธรรม หรือกรมการท่องเที่ยว แล้วแต่กรณี เพื่อจัดท ารายงานต่อ 
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจ าจังหวัดโดยทันที   
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๖.๒ การจัดท ารายงาน  ให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ผู้ถ่ายท าภาพยนตร์ หรือวีดิทัศน์ มีหน้าที่จัดท ารายงาน

และสรุปผลการด าเนินการตามแนวปฏิบัตินี้ให้ ส านักงาน กสทช. หรือกระทรวงวัฒนธรรม 
หรือกรมการท่องเที่ยวแล้วแต่กรณี เ พื่อรายงานต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ 
ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) อย่างสม่ าเสมอ 

6.๓ การสร้างการรับรู้
ของประชาชน  

1. การเผยแพร่รายการ ภาพยนตร์ หรือวีดิทัศน์ ที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ จะต้องมี
การขึ ้นข้อความก่อนเข้ารายการ ภาพยนตร์ หรือวีดิทัศน์ เพื่อให้ประชาชน
รับทราบว่าด าเนินการถ่ายท าภายใต้มาตรการควบคุมโรค และข้อก าหนดที่ออก
ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

2. กรณีที ่ม ีความจ าเป ็นต ้องแสดงภาพที ่ไม ่สอดคล ้องกับมาตรการดังกล ่าว          
ในรายการ ภาพยนตร์ หรือวีดิทัศน์ ให้มีการแจ้งหรือขึ้นข้อความว่า  เป็นการใช้
แฟ้มภาพหรือเทคนิคพิเศษ 

3. ควรมีการน าเสนอเบื ้องหลังการถ่ายท าหรือการเตรียมการก่อนการถ่ายท า 
ในช่วงเวลาก่อนหรือระหว่างเผยแพร่รายการ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ เพื่อสร้าง
การรับรู้ให้ประชาชนรับทราบและตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรการ
การควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน  

4. ควรมีการสอดแทรกเนื้อหารายการที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามหลักการ
ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention) ของบุคคลทุกคนในรายการ 
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ภาคผนวก 4 
ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการ                     

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔)



ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๒๔) 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป  
เป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

โดยที่รัฐบาลได้ด าเนินการจัดหาวัคซีนและขับเคลื่อนแผนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด - 19)  ตามวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 
แก่ประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ  พร้อมกับได้บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง   
ทั้งฝ่ายสาธารณสุข  ฝ่ายปกครอง  และฝ่ายความมั่นคง  ตลอดจนประสานการปฏิบัติของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจนสามารถควบคุมสถานการณ์และป้องกันมิให้พื้นที่การแพร่ระบาด
ลุกลามกระจายออกไปในพ้ืนที่วงกว้าง  ซึ่งหากสามารถด าเนินการตามเป้าหมายได้อย่ างต่อเนื่อง 
ด้วยความร่วมมือของบุคลากรภาครัฐ  เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน  และประชาชน  จะช่วยให้สถานการณ์ระบาด 
ของโรคติดเชื้อโควิด - 19  คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น  จึงสมควรปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  รวมทั้งผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ  ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรม 
อันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้มากขึ้น  ควบคู่กับการใช้มาตรการควบคุมโรค  
ที่มุ่งเน้นเฉพาะเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง  เพ่ือให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถด าเนินไปได้  
อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อก าหนดและข้อปฏิบัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  การสวมหน้ากากอนามัยหรือ 
หน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตามข้อแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข  เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ใน  
ที่สาธารณะยังคงเป็นข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่ส าคัญเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อ 

เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติ 
ให้ถูกต้อง  ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม  ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ต่อไป 
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ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินกิจกรรมใดซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยหรือ 
หน้ากากผ้าตลอดเวลาอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินกิจกรรม  ซึ่งเป็นกรณีที่ได้รับ
การอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19  (ศบค.)  หากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ก าหนดให้มี
มาตรการตรวจคัดกรอง  มาตรการควบคุมความเสี่ยง  มาตรการตรวจเมื่อพบผู้ติดเชื้อ  รวมทั้ง 
ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนดแล้ว  ให้ผ่อนผันการสวมหน้ากากอนามัย  
หรือหน้ากากผ้าได้เฉพาะในช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินกิจกรรมตามความจ าเป็น  
และเหมาะสมแห่งสภาพการณ์และความสมควรแก่เหตุ  ทั้งนี้  ตามข้อแนะน าหรือแนวปฏิบัติที่ทางราชการ 
ก าหนด   

ข้อ ๒ การก าหนดพ้ืนที่สถานการณ์  ก าหนดเขตพ้ืนที่สถานการณ์เพ่ือการบังคับใช้
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการออกเป็น  ๕  ระดับพ้ืนที่  และก าหนดเขตพ้ืนที่จังหวัดจ าแนก 
ตามเขตพ้ืนที่สถานการณ์  ดังนี้   

(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
(๒) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด   
(๓) พ้ืนที่ควบคุม   
(๔) พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง   
(๕) พ้ืนที่เฝ้าระวัง 
จังหวัดในเขตพ้ืนที่สถานการณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในบัญชีรายชื่อจังหวัด

ตามเขตพ้ืนที่สถานการณ์แนบท้ายข้อก าหนดนี้   
ในกรณีมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดให้สอดคล้องกับระดับเขตพ้ืนที่สถานการณ์

ในระยะต่อไป  ให้ด าเนินการโดยออกเป็นค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด - 19)   

ข้อ ๓ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจ าแนกตามพ้ืนที่สถานการณ์   ส าหรับสถานที่   
กิจกรรม  หรือกิจการ  เพ่ือให้สามารถเปิดด าเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข  เงื่อนเวลา  การจัดระบบ   
ระเบียบ  และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด  รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายวา่ด้วยโรคตดิตอ่ 
ที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ 

(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

ก. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท  ให้งดใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือการจัด 
การเรียนการสอน  การสอบ  การฝึกอบรม  หรือการท ากิจกรรมใด ๆ  ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก   
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และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายท าให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค  เว้นแต่เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่ 
เพ่ือจัดกิจกรรมตามแนวทางหรือลักษณะที่นายกรัฐมนตรี  หรือ  ศบค.  ได้อนุญาตไว้แล้ว  ให้สามารถ  
ด าเนินการได้  โดยเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการ  ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19  (ศปก.ศบค.)  พิจารณา 
ก่อนด าเนินการ  หรือเป็นกรณีที่เคยให้ได้รับยกเว้น  ดังต่อไปนี้   

๑) เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๒) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือ  สงเคราะห ์ อุปถัมภ์  หรือให้การอปุการะ 
แก่บุคคล 

๓) เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  โดยได้รับอนุญาต 
จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด   

๔) เป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียน 
ไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบคน  หรือเป็นโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ข. ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม  ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา  
๒๓.๐๐  นาฬิกา  แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน  โดยจ ากัดจ านวนผู้นั่ง
บริโภคในร้านเฉพาะที่เป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศไม่เกินจ านวนร้อยละ  ๕๐  ของจ านวนที่นั่งปกติ  
ทั้งนี้  ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง  การจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ  และ  
การเว้นระยะห่างตามค าแนะน าและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด 

ค. สนามกีฬา  สถานที่เพ่ือการออกก าลังกาย  ยิม  ฟิตเนส  ให้ปิดการให้บริการ  ยกเว้น 
การใช้สถานที่เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายวา่ด้วยโรคติดต่อ  หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยไดร้ับอนญุาต
จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรงุเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดตอ่จังหวัด  แล้วแต่กรณี  ส่วนสนามกีฬาหรอืสถานที่
เพ่ือการออกก าลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ในพ้ืนที่โล่งแจ้ง  หรือสนามกีฬาหรือสถานที่เพ่ือการ
ออกก าลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี  สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา  ๒๑.๐๐  นาฬิกา  
และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม  เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ตามที่ทางราชการก าหนด 
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ง. ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  คอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด าเนินการได้ตามเวลาปกติ 
ของสถานที่นั้น ๆ  จนถึงเวลา  ๒๑.๐๐  นาฬิกา  โดยให้จ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการขาย  ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม  เครื่องเล่น  ร้านเกม  และสวนสนุก  ที่งดการให้บริการ   

(๒) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด   
ก. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท  ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน  การสอบ  การฝึกอบรม  หรือการท ากิจกรรมใด  ๆ  ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เป็นจ านวนมากได้  โดยให้พิจารณาตามความจ าเป็นและด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรค 
ที่ทางราชการก าหนด  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยค าแนะน า  
ของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  แล้ วแต่กรณี   
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จัดกิจกรรม
และสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ 

ข. ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม  ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา  
๒๓.๐๐  นาฬิกา  โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน   

ค. สนามกีฬา  สถานที่เพ่ือการออกก าลังกาย  ยิม  ฟิตเนส  สามารถเปิดให้บริการได้ 
ไม่เกินเวลา  ๒๑.๐๐  นาฬิกา  และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจ ากัดจ านวนผู้ชมในสนาม 
เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด 

ง. ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  คอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด าเนินการได้ตามเวลาปกติ 
ของสถานที่นั้น ๆ  โดยให้จ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ยกเว้น  
ส่วนที่เป็นตู้เกม  เครื่องเล่น  ร้านเกม  และสวนสนุก  ที่งดการให้บริการ   

(๓) พ้ืนที่ควบคุม   
ก. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท  ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือการจัด 

การเรียนการสอน  การสอบ  การฝึกอบรม  หรือการท ากิจกรรมใด  ๆ  ได้ตามความเหมาะสม 
และความพร้อม  โดยรูปแบบของการด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่าง  ๆ   
ค าแนะน าของทางราชการ  และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด  ภายใต้การก ากับดูแล  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  หรือหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 

ข. ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม  ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายใน
ก าหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน   
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ค. สนามกีฬา  สถานที่เพ่ือการออกก าลังกาย  ยิม  ฟิตเนส  สามารถเปิดให้บริการได้ 
ตามเวลาปกติ  และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจ ากัดจ านวนผู้ชมในสนามเมื่อได้มีการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด 

ง. ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  คอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด าเนินการได้ตามเวลาปกติ 
ของสถานที่นั้น ๆ  ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม  เครื่องเล่น  ร้านเกม  และสวนสนุก  ที่งดการให้บริการ   

(๔) พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 
ก. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท  ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน  การสอบ  การฝึกอบรม  หรือการท ากิจกรรมใด ๆ  ได้ตามความเหมาะสมและ
ความพร้อม  โดยรูปแบบของการด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่าง  ๆ  
ค าแนะน าของทางราชการ  และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด  ภายใต้การก ากับดูแล  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  หรือหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 

ข. สนามกีฬาหรือสถานที่เพ่ือการออกก าลังกาย  ยิม  ฟิตเนส  สามารถเปิดให้บริการได้ 
ตามปกติ  และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจ ากัดจ านวนผู้ชมในสนาม 

ค. ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  คอมมูนิตี้มอลล์  ให้เปิดด าเนินการได้ตามเวลาปกติ 
ของสถานที่นั้น ๆ  ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม  เครื่องเล่น  ร้านเกม  และสวนสนุก  ที่งดการให้บริการ   

(๕) พ้ืนที่เฝ้าระวัง  ให้การเปิดด าเนินการของสถานที่  กิจการ  และกิจกรรมในเขตพ้ืนที่ 
เฝ้าระวัง  สามารถเปิดด าเนินการและให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค   
เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ  ค าแนะน าของทางราชการ  รวมทั้งกฎหมาย  กฎหรือระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๔ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค  ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกนั 
ของบุคคล  เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเป็นกิจกรรมที่ด าเนินโดยพนักงาน  
เจ้าหน้าที่  หรือเป็นกิจกรรมในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค  โดยก าหนดจ านวนบุคคลจ าแนก 
ตามเขตพ้ืนที่สถานการณ์  ดังนี้ 

(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคล 
ที่มีจ านวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน   

(๒) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกัน
มากกว่าหนึ่งร้อยคน 
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(๓) พ้ืนที่ควบคุม  ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่า
หนึ่งร้อยห้าสิบคน 

(๔) พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง  ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกัน
มากกว่าสองร้อยคน 

(๕) พ้ืนที่เฝ้าระวัง  ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกัน 
มากกว่าสามร้อยคน   

การจัดกิจกรรมตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด   
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อ 
กรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา  
อนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๕ การปรับระดับพ้ืนที่สถานการณ์ย่อยภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดและการก าหนด 
มาตรการเพ่ิมเติมของแต่ละจังหวัด  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
แล้วแต่กรณี  อาจเสนอต่อ  ศปก.ศบค.ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  และเสนอนายกรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณา 
ปรับระดับของพ้ืนที่สถานการณ์ย่อยในระดับท้องที่หรือเขตอ าเภอที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดในความรับผิดชอบ 
ของตนได้  ทั้งนี้  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19  ในห้วงเวลาต่าง ๆ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยสั่งปิด  จ ากัด  หรือห้ามการด าเนินการของสถานที่  หรือสั่งให้งด 
การท ากิจกรรมอื่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพ่ิมเติม 
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในข้อก าหนดนี้ได้  โดยให้เป็นไปตาม 
แนวปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรี  หรือ  ศบค.  ก าหนด 

ข้อ ๖ มาตรการปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร   
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรคออกไปเป็นวงกว้าง  สถานบริการและสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะ 
คล้ายกัน  จ าเป็นต้องปิดด าเนินการต่อไป  โดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
แล้วแต่กรณี  ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ  พิจารณาสั่งปิดสถานบริการ  สถานประกอบการ
ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ  สถานบันเทิง  ผับ  บาร์  คาราโอเกะ  สถานประกอบกิจการอาบน้ า  
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สถานประกอบกิจการอาบอบนวด  หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน  โดยให้สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้
เป็นการชั่วคราวอย่างน้อยสิบสี่วัน   

เพ่ือให้การบริหารจัดการและการบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในสถานที่เสี่ยง  
ต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด - 19  เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละเขตพ้ืนที่  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่า ราชการจังหวัด   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด   
แล้วแต่กรณี  เสนอต่อ  ศปก.ศบค.  เพ่ือตรวจสอบ  กลั่นกรอง  และประเมินความเหมาะสม  ก่อนเสนอต่อ 
นายกรัฐมนตรีในการพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการกับสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยง 
ต่อการแพร่โรคที่ได้มีค าสั่งให้ปิดเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง   

ข้อ ๗ มาตรการตรวจสอบเข้มงวดกับสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการ 
แพร่ระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจสอบสถานที่หรือกิจกรรม 
ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  เช่น  โรงงาน  สถานที่พักของแรงงานต่างด้าว  หรือสถานที่อื่น ๆ   
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข  เงื่อนเวลา  การจัดระบบและระเบียบ  รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด   
ในกรณีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติ 
ให้ถูกต้อง  ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อ ๘ มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว   ให้ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดของจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง   
แล้วแต่กรณี  สามารถพิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเพ่ือการท างานข้ามจังหวัดได้   
โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้การบังคับใช้
มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพ่ือการท างานข้ามเขตจังหวัด  
ในแต่ละเขตพ้ืนที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  ทั้งนี้  โดยให้  
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามแนวทางที่ทางราชการก าหนดในการเฝ้าระวัง  ตรวจและคัดกรอง  
การเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 

มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง  ให้อนุโลมถึงกรณี 
การเดินทางและเคลื่ อนย้ ายแรงงานต่ างด้ าวเพ่ือการท า งานภายในเขตจั งหวัดด้ วย  โดยให้ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  พนักงานเจ้าหน้าที่  และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ของแต่ละจังหวัดตรวจสอบและก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๙ มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง  ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   
เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน  พิจารณาขยายการด าเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 
เพ่ือลดจ านวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นระยะเวลาตามความจ าเป็น 
และเหมาะสมเพ่ือป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด  - 19  ทั้งนี้   
การปฏิบัติงานดังกล่าวให้เพียงพอต่อภารกิจให้บริการประชาชน 

ข้อ ๑๐ การผ่อนคลายส าหรบัการถา่ยท าภาพยนตรแ์ละรายการโทรทัศน์  การถ่ายท าภาพยนตร ์  
รายการโทรทัศน์  หรือการถ่ายท าสื่อในลักษณะคล้ายกัน  ให้สามารถด าเนินการได้ภายใต้มาตรการ 
ที่ประกาศก าหนดในการจ ากัดจ านวนบุคคลที่เข้าร่วมการถ่ายท า  การยกเว้นไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าในบางกรณีหรือบางช่วงเวลาของการถ่ายท า  และต้องด าเนินการตามแนวปฏิบัติ  
ส าหรับการถ่ายท าภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุมัติจาก  ศบค.   

ข้อ ๑๑ การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดพ้ืนที่น าร่องรับนักท่องเที่ยว   ให้เจ้าหน้าที่และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการด าเนินการตามแผนและมาตรการ  
ของรัฐบาลในการเปิดพ้ืนที่น าร่องเพ่ือรับนักท่องเที่ยว  ทั้งในด้านการบริหารจัดการ  การเตรียมความพร้อม 
ของประชาชนในพ้ืนที่  ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  รวมทั้งมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน   
โดยจะได้มีการก าหนดประเภท  เงื่อนไข  และรายละเอียดของบุคคลที่สามารถเดินทางเข้ามา  
ในราชอาณาจักรเพ่ือการท่องเที่ยวภายใต้โครงการน าร่องนี้  ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข 
ที่จะได้ก าหนดรองรับกรณีดังกล่าวนี้ ไว้ เป็นการเฉพาะ  รวมทั้ งมาตรการป้องกันโรคตามที่  
ทางราชการก าหนดด้วย   

ข้อ ๑๒ การประเมินความเหมาะสมของมาตรการ  ให้  ศปก.ศบค.  พิจารณาและประเมิน 
สถานการณ์เ พ่ือการปรับเขตพ้ืนที่ต่าง  ๆ  ให้สอดคล้องกับระดับพ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนด   
การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในแต่ละระดับพ้ืนที่สถานการณ์  รวมทั้งเสนอแนวปฏิบัติ  
ตามพ้ืนที่สถานการณ์เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์  
ในห้วงเวลาต่าง ๆ  และเสนอต่อนายกรัฐมนตรี  หรือ  ศบค.  เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป 

ข้อ ๑๓ การประสานงานและการบูรณาการประสานความร่วมมือ   ให้  ศปก.ศบค.   
ท าหน้าที่ เป็นหน่วยปฏิบัติการขับเคลื่อน  เร่งรัด  และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ   
หน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งบูรณาการและประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
ของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  เอกชน  และหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19   
ซึ่งรวมถึงศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพ่ือให้   

้หนา   ๘
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การขับเคลื่อนภารกิจในการด าเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่  
หรือสถานที่ที่พบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน  การบูรณาการความร่วมมือในการกระจายและแจกจ่ายวัคซนี 
ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  การลงทะเบียนรับวัคซีน  การฉีดวัคซีนเพ่ือการควบคุมและการป้องกันโรค   
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การจัดหาสถานที่  
เพ่ือใช้เป็นสถานที่รองรับ  ดูแลรักษา  และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อ  
รวมทั้งการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  ให้เป็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับ
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และสอดคล้องกับนโยบาย  แนวทาง  หลักเกณฑ์  และ 
มาตรการต่าง ๆ  ที่นายกรัฐมนตรี  รัฐบาล  หรือ  ศบค.  ก าหนด   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๙  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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คู่มือส ำหรับกำรขอถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์ ภำพยนตร์ และวีดิทัศน ์
ภำยใต้พระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ภาคผนวก 5 
ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการ                     

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 32) 
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ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๓2) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นครำวที่  ๑๓  จนถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

โดยที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ในปัจจุบันฝ่ำยสำธำรณสุข 
ได้ประเมินว่ำค่อนข้ำงทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลำยไปในทำงที่ดีขึ้น  แม้จ ำนวนของผู้ป่วยอำกำรรุนแรง 
จะยังคงมีระดับสูงอันเป็นผลจำกกำรสะสมของผู้ติดเชื้อในช่วงที่ผ่ำนมำ  แต่ผู้ติดเชื้อรำยใหม่ในแต่ละวัน 
มีจ ำนวนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง  ประกอบกับผู้ที่ได้รับกำรรักษำพยำบำลจนหำยป่วยมีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้นด้วย   
ซึ่งผลดังกล่ำวเกิดจำกกำรบูรณำกำรและประสำนควำมร่วมมือของฝ่ำยสำธำรณสุข   ฝ่ำยปกครอง   
ฝ่ำยควำมมั่นคง  อำสำสมัครและประชำชนทุกภำคส่วนในกำรระดมสรรพก ำลังเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือ 
และป้องกันโรคแก่ประชำชน  ทั้งมีกำรเร่งฉีดวัคซีนแก่กลุ่มที่มีภำวะเสี่ยงสูงต่อกำรติดโรค  กำรตรวจค้นหำ 
ผู้ติดเชื้อเชิงรุก  กำรให้ค ำแนะน ำและติดตำมดูแลผู้ติดเชื้อ  กำรกระจำยยำและเวชภัณฑ์ที่จ ำเป็น  อีกทั้ง 
มีกำรประสำนงำนเพ่ือส่งต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยให้เข้ำรับกำรรักษำพยำบำล  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบจึงได้มีกำรประเมินผลและควำมเหมำะสมของกำรบังคับใช้บรรดำมำตรกำร  
ตำมข้อก ำหนดที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำเสนอต่อศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติ ดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  (ศบค.)  เพ่ือพิจำรณำปรับปรุงกำรบังคับใช้ในบำงมำตรกำรให้เหมำะสม 
กับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำยตำมค ำแนะน ำของ  ศบค.  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การก าหนดพ้ืนที่สถานการณ์จ าแนกตามเขตพ้ืนที่จังหวัด   ให้กำรก ำหนดระดับ 
ของพ้ืนที่สถำนกำรณ์เพ่ือกำรบังคับใช้มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร  จ ำแนกเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวด  พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  และพ้ืนที่ควบคุม  ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่งศูนย์บริหำร 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๑๑/๒๕๖๔   
ลงวันที่  ๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ยังคงบังคับใช้ต่อไป 

ข้อ ๒ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค   ให้ข้อห้ำมกำรจัดกิจกรรมที่มี 
ควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  ขั้นตอนกำรขออนุญำตจัดกิจกรรม  กำรพิจำรณำอนุญำต  รวมทั้งกิจกรรม 

้หนา   ๑
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หรือกำรรวมกลุ่มที่ได้รับยกเว้นที่สำมำรถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญำต   ตำมข้อ  ๔  และข้อ  ๕   
แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓๐)  ลงวันที่  ๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ยังคงบังคับใช้ต่อไป  โดยปรับ 
มำตรกำรเฉพำะในเรื่องจ ำนวนบุคคลที่เข้ำรวมกลุ่มเพื่อท ำกิจกรรม  ดังนี้ 

(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มี 
จ ำนวนรวมกันมำกกว่ำยี่สิบห้ำคน 

(๒) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน 
มำกกว่ำห้ำสิบคน 

(๓) พ้ืนที่ควบคุม  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน 
มำกกว่ำหนึ่งร้อยคน 

(๔) พ้ืนที่เฝ้ำระวังสูง  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน 
มำกกว่ำสองร้อยคน 

(๕) พ้ืนที่เฝ้ำระวัง  ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกัน 
มำกกว่ำห้ำร้อยคน 

ข้อ ๓ มาตรการเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการจะบังคับใช้ในอนาคต  ให้กระทรวงสำธำรณสุข 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เตรียมมำตรกำรภำครัฐและแผนกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำและจัดสรรวัคซีน  ยำ   
เครื่องมือแพทย์  โรงพยำบำลสนำม  สถำนพยำบำล  และเร่งประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทั้งส่วนบุคคล   
องค์กร  ผู้ประกอบกำรแต่ละประเภทรับทรำบและแนะน ำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันกำรติดเชื้อ  เพ่ือให้เกิด 
กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรปฏิบัติตน  โดยเพ่ิมควำมระมัดระวังในกำรป้องกันตนเองขั้นสูงสุด 
ตำม  “มำตรกำรป้องกันกำรติดเชื้อแบบครอบจักรวำล”  (Universal  Prevention  for  COVID - 19)   
ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด  ส ำหรับกำรจะบังคับใช้ในอนำคต 

ให้ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบขององค์กรหรือหน่วยงำนตรวจสอบและก ำกับดูแล 
ให้มีกำรปฏิบัติตำม  “มำตรกำรปลอดภัยส ำหรบัองค์กร”  (Covid  Free  Setting)  ตำมที่กระทรวงสำธำรณสขุ 
ก ำหนด  เพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคของสถำนที่   กิจกำร  หรือกิจกรรมที่ได้อนุญำตให้เปิด 
ด ำเนินกำรได้  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรจะบังคับใช้ในอนำคตในกำรเปิดสถำนที่  และกำรด ำเนินกิจกำร
และกิจกรรมต่ำง ๆ  ให้เป็นไปอย่ำงปลอดภัย  ต่อเนื่อง  และยั่งยืน  โดยให้มีกำรประเมินผลภำยในหนึ่งเดือน 

ข้อ ๔ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
ให้บรรดำมำตรกำร  ข้อห้ำม  และข้อปฏิบัติส ำหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในข้อก ำหนดที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำ  ได้แก่  กำรห้ำมออกนอกเคหสถำนในระหว่ำงเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ   
ถึง  ๐๔.๐๐  นำฬิกำ  ของวันรุ่งขึ้น  กำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ท ำกำรของส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ 
และเอกชนที่ให้ด ำเนินกำรเต็มควำมสำมำรถที่จะท ำได้  รวมถึงบรรดำมำตรกำร  หลักเกณฑ์  หรือแนวปฏิบัติ 
ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบได้ก ำหนดขึ้นเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้    
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ยังคงใช้บังคับต่อเนื่องไปส ำหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทุกจังหวัด   เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 
สิบสี่วัน  (จนถึงวันที่  ๑๔  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔)   

ข้อ ๕ การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด   แล้วแต่กรณี   
ก ำกับดูแลและติดตำมกำรด ำเนินกำรของสถำนที่   กิจกำร  หรือกิจกรรมในพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนด 
เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้ปรับมำตรกำรตำมข้อก ำหนดนี้เพ่ือให้เปิดด ำเนินกำรได้  โดยต้อง 
ปฏิบัติตำมเงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  กำรจัดระบบ  ระเบียบ  และมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด   
รวมทั้งมำตรกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อที่ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบก ำหนดขึ้นเป็นกำรเฉพำะ   

(๑) โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำทุกประเภท  ให้สำมำรถใช้อำคำรหรือสถำนที่เพ่ือกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน  กำรสอบ  กำรฝึกอบรม  หรือกำรท ำกิจกรรมใด ๆ  ที่มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
เป็นจ ำนวนมำกได้  โดยให้ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัย   
และนวัตกรรม  หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ร่วมกับคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร 
หรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด   แล้วแต่กรณี  พิจำรณำควำมจ ำเป็นและกำรด ำเนินกำร 
ตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด  รวมทั้งควำมเหมำะสมของสภำพพ้ืนที่และสถำนกำรณ์ 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษำธิกำร  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ   
วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

(๒) ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  สำมำรถเปิดให้บริกำรได้โดยให้บริโภคอำหำรหรือ 
เครื่องดื่มในร้ำนไดไ้มเ่กินเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ  ห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรำ้น   
และจ ำกัดจ ำนวนผู้นั่งบริโภคในร้ำน  หำกเป็นกำรบริโภคในห้องปรับอำกำศให้มีจ ำนวนไม่เกินร้อยละ  ๕๐   
ของจ ำนวนที่นั่งปกติ  แต่หำกเป็นกำรบริโภคในพ้ืนที่เปิดที่อำกำศสำมำรถระบำยถ่ำยเทได้ดี   เช่น  
ร้ำนอำหำรขนำดเล็ก  หำบเร่  แผงลอย  รถเข็น  ให้มีจ ำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ  ๗๕  ของจ ำนวน 
ที่นั่งปกติ  และให้ใช้บังคับมำตรกำรนี้กับร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำ    
ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกันด้วย 

(๓) สถำนเสริมควำมงำม  ร้ำนเสริมสวย  แต่งผมหรือตัดผมให้เปิดด ำเนินกำรได้   
(๔) สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  หรือสถำนประกอบกำรนวดแผนไทย  ให้เปิดให้บริกำรได้  

เฉพำะกำรให้บริกำรนวดเท้ำ 
(๕) ตลำดนัด  ให้เปิดด ำเนินกำรได้ตำมเวลำปกติจนถึง  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ  เฉพำะกำรจ ำหน่ำย

สินค้ำอุปโภคหรือบริโภค 
(๖) ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถำนประกอบกิจกำรอื่นที่มีลักษณะ 

คล้ำยกันสำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ตำมเวลำปกติของสถำนที่นั้น ๆ  จนถึงเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ  เว้นแต ่
กิจกำรหรือกิจกรรมบำงประเภทท่ีก ำหนดเงื่อนไขควบคุมกำรให้บริกำร  หรือให้ปิดกำรด ำเนินกำรไว้ก่อน   
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 ก. คลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำม  สถำนเสริมควำมงำม  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรและ
ให้บริกำรได้ผ่ำนกำรนัดหมำย  ส่วนร้ำนเสริมสวย  แต่งผมหรือตัดผมให้เปิดด ำเนินกำรได้  โดยผ่ำน 
กำรนัดหมำยและจ ำกัดเวลำกำรให้บริกำรในร้ำนไม่เกินรำยละหนึ่งชั่วโมง 

 ข. สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  หรือสถำนประกอบกำรนวดแผนไทย  ให้เปิด 
ด ำเนินกำรได้โดยผ่ำนกำรนัดหมำยและจ ำกัดเฉพำะกำรให้บริกำรนวดเท้ำ 

 ค. สถำบันกวดวิชำ  โรงภำพยนตร์  สวนสนุก  สวนน้ ำ  สระว่ำยน้ ำ  สถำนที่ออกก ำลังกำย   
ฟิตเนส  ตู้เกม  เครื่องเล่น  ร้ำนเกม  กำรจัดเลี้ยงหรือกำรจัดประชุม  ยังคงให้ปิดกำรด ำเนินกำรไว้ก่อน 

(๗) สวนสำธำรณะ  ลำนกีฬำ  สนำมกีฬำ  สระน้ ำเพ่ือกำรกีฬำหรือกิจกรรมทำงน้ ำเพ่ือกำร
สันทนำกำร  หรือสระว่ำยน้ ำสำธำรณะ  หรือสถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำยประเภทกลำงแจ้งหรือตั้งอยู่ 
ที่เป็นพ้ืนที่โล่ง  สนำมกีฬำหรือสถำนที่เพื่อกำรออกก ำลังกำยประเภทในร่มที่อำกำศถ่ำยเทได้ดี  สำมำรถ 
เปิดด ำเนินกำรได้ไม่เกินเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ  และสำมำรถจัดกำรแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนำม   
โดยคณะกรรมกำรโรคตดิตอ่กรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคตดิตอ่จังหวัด  แล้วแต่กรณี  สำมำรถ 
พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้สถำนที่เป็นกำรเฉพำะเพื่อควำมเหมำะสมกับสถำนที่นั้น ๆ  ได้ 

(๘) ให้กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  กำรกีฬำแห่งประเทศไทย  หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
แจ้งต่อคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคตดิต่อจังหวดัในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
แล้วแต่กรณี  เพ่ือเข้ำใช้สนำมกีฬำทุกประเภทเพ่ือกำรฝึกซ้อมของนักกีฬำทีมชำติได้   โดยไม่มีผู้ชม 
ในสนำม  แต่ต้องด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

ข้อ ๖ การใช้เส้นทางคมนาคมเพ่ือการเดินทางข้ามจังหวัดจากเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวด  กำรเดินทำงข้ำมเขตจังหวัดและกำรเดินทำงออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
ไปยังพ้ืนที่อื่นสำมำรถกระท ำได้  แต่ขอควำมร่วมมือให้ประชำชนเดินทำงต่อเมื่อกรณีมีเหตุจ ำเป็นเท่ำนั้น 
เพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อและกำรแพร่โรค  และหำกเป็นกำรเดินทำงของผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีประวัติ 
เสี่ยงติดเชื้อ  ให้เดินทำงผ่ำนมำตรกำรหรือรูปแบบกำรเดินทำงที่ก ำหนดขึ้นเป็นกำรเฉพำะเท่ำนั้น 
เพ่ือป้องกันกำรแพร่เชื้อระหว่ำงกำรเดินทำง  ทั้งนี้  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่คงมีอ ำนำจตรวจตรำควำมเรียบร้อย 
และกำรตรวจคัดกรองเพ่ือให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค  โดยเป็นไปตำมแนวทำงที่ศูนย์ปฏิบัติกำร   
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  (ศปก.ศบค.)  ก ำหนด   

ข้อ ๗ การขนส่งสาธารณะ  ให้กระทรวงคมนำคม  กรุงเทพมหำนคร  จังหวัด  หรือ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบก ำกับดูแลกำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรสำธำรณะทุกประเภทในเขตพ้ืนที่ 
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  และกำรขนส่งสำธำรณะระหว่ำงจังหวัดทุกประเภทท่ัวรำชอำณำจักรให้เปน็ไป 
ตำมแนวทำงที่   ศปก.ศบค.  ก ำหนด  โดยจ ำกัดจ ำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรไม่เกินร้อยละ  ๗๕   
ของควำมจุผู้โดยสำรส ำหรับยำนพำหนะแต่ละประเภท  รวมทั้งจัดให้มีกำรเว้นระยะห่ำง  กำรมีระบบ 
ระบำยอำกำศที่ดี   กำรแวะพักตำมช่วงเวลำ  รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุข 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด  ทั้งนี้  ให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของยำนพำหนะและสภำพ 
กำรเดินทำง  นอกจำกนี้  ให้จัดบริกำรขนส่งสำธำรณะที่เพียงพอตำมควำมจ ำเป็นและตำมเวลำ 
ที่เหมำะสมในกำรเดินทำงของประชำชนด้วย  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือกำรขนส่ง 
ประชำชนเข้ำรับวัคซีนและบริกำรทำงกำรแพทย์ 

ข้อ ๘ ในกรณีที่   ศปก.ศบค.  ได้ประเมินสถำนกำรณ์ตำมข้อก ำหนดนี้แล้วเห็นว่ำ 
ควรปรับเปลี่ยนหรือขยำยควำมมำตรกำรในเรื่องใดเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจน  เหมำะสม  สะดวกแก่กำรปฏิบัติ 
ท ำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  ให้เสนอนำยกรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรได้   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  28  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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ระดับของพื้นท่ีสถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาตักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 




