
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

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๔



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    

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๔



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 
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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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