
 

 

ประกาศรวมกนั 

ส านักงานนายกรฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงการคลงั 

 

น้ีคือข้อบงัคบัหลกัของกฎระเบียบฉุกเฉินท่ีได้รบัอนุญาตจากสถารณะสขุคืนน้ีและจะมีผลตอนตีพิมพใ์นบนัทึก: 

กฎระเบยีบฉุกเฉิน (การจ ากดัจ ำนวนคนในสถำนท่ีท ำงำนเพื่อทีจ่ะลดกำรแพร่ระบำดของโรคโคโรนำ่ลง) (ประกำศ) 

- อตุสำหกรรมกำรผลติและบริกำรสำมำรถกลบัไปท ำงำนในรูปแบบ 30% ของจ ำนวนพนกังำนเดิมหรือถึง 10 

คนท ำงำนเวลำเดี่ยวกนัในสถำนที่ท ำงำน ตำมทีเ่ยอะกวำ่ 

- อยำ่งไรก็ตำม จ ำกดันีไ้มม่ีผลกบัสถำนที่ท ำงำนและธุรกิจที่ตำมกฎระเบียบของ "เคร่ืองหมำยสมีว่ง" 

และเขำสำมำรถจ้ำงคนงำนจ ำนวนเยอะกวำ่ 

นีค้ือกฎส ำคญัของ "เคร่ืองหมำยสมีว่ง" ส ำหรับนำยจ้ำง: ทกุธุรกิจจะแตง่ตัง้เจ้ำหน้ำโคโรนำ่ในนำมของเขำ 

รักษำกฎอนำมยั ห้ำมชมุนมุในท่ีท ำกำแฟและห้องครัว ทกุคนกินข้ำวในห้องท ำงำนสว่นตวัเทำ่ที่ท ำได้ 

รักษำกำรยืนหำ่งกนัระยะสองเมตร ตรวจไข้ก่อนเข้ำท ำงำน ฝังคนงำนในกลุม่กำรพำและกำรเลือ่นเดียวกนัเทำ่ที่ได้ 

ในห้องที่ใหญ่ไมเ่กิน 20 ตร. ม – อยูไ่ด้คนงำน 2 คนหรือจ ำนวนใหญ่กวำ่ถ้ำมีฉำกกัน้กำรพน่ ในห้องที่ใหญ่เกิน 20 ตร. ม – 

อยูไ่ด้คนงำนห 5 คนหรือจ ำนวนใหญ่กวำ่ถ้ำมีฉำกกัน้ จดักำรประชมุและอภิปรำยได้ไมเ่กิน 8 คนในห้อง 

- ถ้ำหนึง่ในคนงำนติดโรคโคโรนำ่ในสถำนท่ีท ำงำน 

สถำนท่ีท ำงำนต้องปิดสว่นหนึง่หรือทัง้หมดจนอยำ่งลำ่สดุจะสิน้สดุกำรสอบสวนทำงระบำดวิทยำโดยกระทรวงสำธำรณสขุ 

- เพิ่มไปด้ำนบนแนะน ำให้คนที่ป่วยหลกีเลีย่งทำงกำยภำพมำถงึทีท่ ำงำน 

- กำรปฏิบตัิกฎระเบยีบ "เคร่ืองหมำยสมีว่ง" ของธุรกิจจะโดยกำรควบคมุตนเอง 

เมื่อธุรกิจตำมกฎระเบยีบธุรกิจจะสำมำรถกลบัไปท ำงำนปกติทนัทีโดยไมต้่องรับใบอนญุำต 

กำรละเมดิกฎจะเป็นควำมผิดทำงอำญำและจะต้องกลบัไปท่ีข้อจ ำกดัก่อนหน้ำ 



 

 

กฎระเบยีบฉกุเฉิน (การจ ากดัจ ำนวนคนในสถำนท่ีท ำงำนเพื่อท่ีจะลดกำรแพร่ระบำดของโรคโคโรนำ่ลง) 

จะมีผลประเมินถงึวนัศกุร์วนัท่ี 30 เมษำยน 2563 

 

 

กฎระเบียบฉุกเฉิน (จ ากดัการด าเนินงาน) (ประกาศ): 

- กำรเปิดบำงสำขำอตุสำหกรรมเชิงพำณิชย์และบริกำรได้รับอนญุำตภำยใต้เง่ือนไขดนัตอ่ไปนี ้("เคร่ืองหมำยสมีว่ง" 

ส ำหรับกำรค้ำ): ปฏิญญำสขุภำพและกำรตรวดไข้คนเข้ำ เว้นระยะ 2 เมตรระหวำ่งลกูค้ำทีเ่คำน์เตอร์ 

ฉำกกัน้ระหวำ่งผู้ขำยและผู้ซือ้ ท ำงำนเป็นกะปกติ รักษำอนำมยัและฆ่ำเชือ้บอ่ยครัง้ 

จ ำกดัจ ำนวนคนทีเ่ข้ำร้ำนอยำ่งทีจ่ะไมเ่กิน 2 คนในร้ำนเวลำเดี่ยวกนัหรือ 2 คนตอ่ทกุเคำน์เตอร์ที่ก ำลงัท ำงำนอยู ่

ในร้ำนใหญ่กวำ่ 100 ตร. ม สำมำรถอยูไ่ด้ 4 คนตอ่ทกุเคำน์เตอร์ที่ก ำลงัท ำงำนอยู ่

นีค้ือสาขาที่ได้รับอนุญาตที่จะเปิดขึน้อยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น ("เคร่ืองหมายสีม่วง" ส าหรับการค้า): 

อปุกรณ์สำรสนเทศและกำรสือ่สำร อปุกรณ์เคร่ืองเสยีงและวิดีโอ คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ตอ่พว่ง 

ซอฟต์แวร์และอปุกรณ์สือ่สำร สิง่ทอ เคร่ืองมือโลหะ สแีละแก้ว พรมปพูืน้ ปผูนงัและพืน้ เฟอร์นิเจอร์ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและผลติภณัฑ์แก๊สในครัวเรือน ของใช้ในบ้ำนและผลติภณัฑ์บ้ำนตำ่ง ๆ (ยกเว้นของเลน่และเกม) 

วตัถทุำงวฒันธรรมและกำรพกัผอ่น หนงัสอื หนงัสอืพิมพ์ เคร่ืองใช้ส ำนกังำนและเคร่ืองเขียน อปุกรณ์กีฬำและจกัรยำน 

เคร่ืองดนตรี เพลงและภำพยนตร์ในสือ่ อปุกรณ์กำรแพทย์ ซกัรีด ช่ำงเย็บและช่ำงท ำรองเท้ำ 

- 

ก ำหนดวำ่กำรด ำเนินธุรกิจที่ขดัตอ่กฎระเบียบถือวำ่เป็นควำมผิดทำงอำญำและควำมผิดด้ำนกำรบริหำรที่สำมำรถรับปรับ 

- กำรจดัสง่ของสำมำรถท ำจำกทกุร้ำนค้ำ และกำรรับของที่ร้ำนเองจำกทกุร้ำนท่ีเปิดตำมกฎระเบียบ 

- อนญุำตกิจกรรมกีฬำโดดเดีย่ว ด้วยกบัคนถำวรอยำ่งเดีย่ว หรือคนที่อำศยัอยูท่ี่เดี่ยวกนั และระยะหำ่งจำกที่อำศยัไมเ่กิน 

500 เมตร ห้ำมไปชำยหำด สวนสำธำรณะ สวนเด็กเลน่ และอปุกรณ์กีฬำในเมือง ห้ำมไปบ้ำนคนอนื 

(นอกจำกสำมครอบครัวทีต่ิดตอ่กนัประจ ำเพื่อดแูลเด็ก) 



 

 

- อนญุำตออกไปพิธีเข้ำสหุนตัหรืองำนแตง่งำนในพืน้ท่ีโลง่เทำ่นัน้ ผู้ เข้ำร่วมพิธีไมเ่กิน 10 คน ด้วยกำรรักษำระยะหำ่งกนั 2 

เมตร นอกจำกนีอ้นญุำตไป "มิกเว" ผู้ชำยหำกไมม่ีเกิน 3 คนในสถำนท่ีในเวลำเดีย่วกนั 

- อนญุำตกำรสวดอ้อนวอน ณ อยำ่งที่ผู้ เข้ำร่วมสงูสดุ 19 คนระยะหำ่งจำกที่อำศยัหรือที่ท ำงำนไมเ่กิน 500 เมตร 

ในพืน้ท่ีโลง่และด้วยรักษำกำรยืนหำ่งกนัระยะ 2 เมตรขึน้ไป 

- อนญุำตด ำเนินสวนสตัว์ กำรเดนิทำงลำ่สตัว์ 

หรืออทุยำนแหง่ชำติเพื่อท ำกิจกรรมในพืน้ท่ีโลง่ส ำหรับคนท่ีพิกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในกฎระเบียบ 

- แพทย์ห้ำมเปิดคลนิิกหรือห้องผำ่ตดัเพื่อศลัยกรรมหรือกำรรักษำควำมสวยงำม 

เว้นแตจ่ะต้องได้รับกำรรักษำเพื่อสขุภำพท่ีจ ำเป็น 

 

- 

เมื่อคืนอธิบดีกระทรวงสำธำรณสขุลงนำมในค ำสัง่สำธำรณสขุประชำชนที่อนญุำตเปิดกำรศกึษำของเดก็พิเศษด้วยข้อจ ำกั

ดวำ่ห้ำมเกินเด็ก 3 คนในกลุม่หนึง่ ขึน้อยูก่บักำรแยก 15 นำทีระหวำ่งกลุม่และกลุม่และกำรรักษำอนำมยั 

- ตอ่จำกนัน้สำมำรถร่วมกนั 3 ครอบครัวกบันกับ ำบดัปกติเพื่อดแูลเด็กด้วยในขณะท่ียดึมัน่ในกฎผกูพนั 

กฎระเบยีบฉุกเฉิน (จ ากดักำรด ำเนินงำน) มีผลถึงวนัอำทิตย์วนัที่ 3 พฤษภำคม 2563 

 

กฎระเบียบฉุกเฉิน (การบงัคบัใช้ค าสั่งสาธารณสุขประชาชน) (โรคโคโรน่าพนัธุใ์หม)่ 

(การกกักนัที่บ้านและค าสั่งต่าง ๆ) (บทบัญญัติชั่วคราว))(ประกาศ): 

กำรท่ีไมส่วมหน้ำกำกและกำรท่ีไมถื่อมนัตดิตวัอำจมีคำ่ปรับ 200 ₪ 

ในครัง้ที่สองทีก่ระท ำควำมผิดและหลงัจำกถกูแจ้งเตือนเมื่อกระท ำควำมผิดครัง้แรก 

กฎระเบยีบฉุกเฉิน (ขยายขอ้ตกลงการลาพกัรอ้นกบัภำครัฐทัว่ไปเนื่องจำกไวรัสโคโรนำใหม)่(ประกำศ): 



 

 

ณ จดุนีจ้นถงึสิน้เดือนเมษำยน ภำครัฐจะใช้รูปแบบกำรท ำงำนของก่อนวนัปัสกำตอ่ไป: 

พนกังำนท่ีนิยำมวำ่เป็นพนกังำนส ำคญัจะท ำงำนตอ่ไปในรูปแบบกำรท ำงำนเทำ่ที่เคยท ำมำ 

บำงคนท ำงำนจำกระยะไกลและบำงคนท ำงำนในสถำนท่ีท ำงำน 

พนกังำนท่ีไมไ่ด้นยิำมวำ่เป็นพนกังำนส ำคญัจะหยดุตอ่ไป 

ประมำณคร่ึงหนึง่เป็นคำ่ใช้จ่ำยของตวัเองและอกีคร่ึงเป็นคำ่ใช้จำ่ยของนำยจ้ำง 

ในขณะเดียวกนัจะจดัตัง้ทีมร่วมที่จะรวมถึงผู้ก ำกบักำรจำ่ยในคลงั 

เหรัญญิกผู้ รับผิดชอบกระทรวงกำรคลงัและผู้อ ำนวยกำรส ำนกันำยกรัฐมนตรี 

ที่จะตรวจสอบวิธีกำรบรรเทำทกุข์และกำรน ำไปปฏิบตัิในภำครัฐเพื่อให้สำมำรถกลบัไปท ำงำนปกติได้ภำยใต้ข้อจ ำกดัที่ตัง้

ไว้ ในขณะท่ีรักษำสขุภำพและควำมปลอดภยัของพนกังำน 

การเตรียมภาครัฐที่จะท างานในรูปแบบฉุกเฉินงานฉุกเฉินในช่วงวกิฤตไวรัสโคโรนา – ประกาศ: 

เนื่องจำกควำมตอ่เนื่องของเวลำที่ใช้ข้อจ ำกดัด้ำงนีก้บัภำครัฐ และเพื่อท่ีจะใช้ได้อยำ่งสะดวกในชว่งเวลำนำน 

ได้รับอนญุำตที่จะเปลีย่นพนกังำนจำกรำยช่ือพนกังำนท่ีส ำคญักบัพนกังำนท่ีไมร่วมอยูใ่นรำยช่ือพนกังำนท่ีส ำคญั 

ครัง้เดีย่ว อยำ่งที่ไมเ่กิน 25% จำกปริมำณพนกังำนในรำยช่ือพนกังำนท่ีส ำคญัและทกุเร่ืองขึน้อยูก่บัเง่ือนไขในประกำศ 

นอกจำกนีต้ำมควำมจ ำเป็นท่ีเกิดขึน้เวลำประชมุคณะรัฐมนตรีเพือ่ค้นหำกลไกทำงกฎหมำยที่จะปกป้องแรงงำนจำกกำรเลิ

กจ้ำงเนื่องจำกกำรขำดงำนในช่วงนีท้ี่ยงัไมม่ีกำรศกึษำส ำหรับเด็ก 

รองอยักำรสงูสดุกบัผู้อ ำนวยกำรกระทรวงกำรคลงัได้รับมอบหมำยให้เพื่อน ำมำซึง่ข้อตกลงทำงกฎหมำยส ำหรับรัฐบำลในเ

ร่ืองทนัที 

กำรรับมือกบัไวรัสโคโรนำ่ยงัด ำเนินตอ่ไป 

เพรำะชะนัน้ควบคูไ่ปกบักำรบรรเทำต้องรักษำกำรใสห่น้ำกำกตอ่ไปเวลำออกจำกบ้ำนส ำหรับคนอำย ุ6 ปีขึน้ไป 

รักษำยืนหำ่งกนัระยะ 2 เมตรระหวำ่งคน กำรล้ำงมือบอ่ย ๆ และกำรท่ีออกจำกบ้ำนไมเ่กินระยะ 100 เมตร 

ยกเว้นท่ีจะปฏิบตัิตำมกำรกระท ำที่ได้รับอนญุำต 

กำรปฏิบตัิตำมแนวทำงและควำมร่วมมือของประชำชนจะชว่ยให้พวกเรำควบคมุไวรัสโคโรนำ่ที่อิสรำเอลตอ่ไป 

และดงันัน้สง่เสริมกำรบรรเทำตอ่ไปในอนำคตอนัใกล้นีส้อดคล้องกบักำรลดลงของปริมำณผู้ติดเชือ้ 


