
 
 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุมาดรดิ 
แผนเผชญิเหตุกรณกีารระบาดของโรค COVID – 19 

----------------------------------------- 
ระดบัที ่1 (สีเขยีว) การเตรยีมความพรอ้มในสภาวะปกติ 
ปจัจยับง่ชี้ สถานการณป์กต ิ
ปจัจยัควบคมุ สถานการณ์ปกต ิ
เป้าหมาย เตรยีมความพรอ้มของ สอท. และเจา้หนา้ทีท่ี่เกีย่วขอ้ง 
การดำเนนิการ  
  - ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสเปนและประเทศอ่ืน ๆ  
ในยุโรป รวมทั้งคำแถลงและประกาศขององค์การอนามัยโลก  
  - ดำเนินการบันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทยอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
  - สร้างเครือข่ายการติดต่อกับคนไทยในสเปนทาง facebook และเว็บไซต์ของ สอท. รวมทั้งทางไลน์กลุ่มของ 
สอท. กับคนไทยทั่วสเปน (ไลน์ จิตอาสา Spain) โดยเน้นการสร้างความเข็มแข็งให้กับแกนนำชุมชนไทย/สมาคมคนไทยใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ของ สเปน 
  - สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลการติดต่อหน่วยงานราชการของสเปน สายการบิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะมี
ความสำคัญในกรณีฉุกเฉินอยู่เสมอ  
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลการป้องกันตน การเตรียมความพร้อม มาตรการของทางการสเปนและ
ช่องทางการติดต่อหน่วยงานสเปน ให้ชุมชนไทยทราบทาง facebook เว็บไซต์ และไลน์กลุ่มจิตอาสาของ สอท. รวมทั้ง 
ในระหว่างการจัดกิจกรรมของ สอท.   
  - ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารและช่องทางการสื่อสารระหว่างกระทรวงฯ กับ สอท. (ระบบรับส่งโทรเลข) โทรศัพท์
สอท. และโทรศัพท์สายด่วน รวมทั้งโทรศัพท์ของ ขรก. ทุกคน ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานได้เสมอ 

ระดบัทีส่อง (สเีหลอืง) การเตรยีมความพรอ้มเมือ่มสีิง่บอกเหตุ 
ปจัจยับง่ชี้ มีการยนืยนัการพบผูป้ว่ยในภมูภิาคยโุรป (อติาล)ี และเริม่ปรากฏรายงานการระบาดของโรคในอติาลี 
ปจัจยัควบคมุ หนว่ยงานในสเปนมมีาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดและเริม่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ  
ประชาชนไดร้บัผลกระทบไมม่ากนัก การดำรงชวีติยงัคงเปน็ปกติ 
เป้าหมาย เจา้หน้าที ่สอท. มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัสถานการณ์การระบาดของโรค สามารถประชาสมัพนัธใ์ห้คนไทยได้
รบัทราบขอ้มลูและขอ้ปฏบิตัทิีช่ัดเจนเพือ่ปอ้งกนัการตดิเชือ้ 
การดำเนนิการ  
   - ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามมาตรการซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของสเปน และรายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบเป็นระยะ 
          - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค ได้แก่ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย สำหรับเจ้าหน้าที่และคนไทยที่มีความ
จำเป็นต้องใช้ และจัดเตรียมน้ำยาทำความสะอาดพ้ืนที่ของ สอท. โดยเฉพาะฝ่ายกงสุลที่มีการสัญจรไปมาและเป็นพ้ืนที่
เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ 
  - จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็น เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ือจัดสรรให้แก่คนไทยที่ต้องการ
ในกรณีที่จำเป็น โดยจัดเก็บที่ทำเนียบ ออท. 



 
 

   - ประชุมเจ้าหน้าที่ สอท. เพื่อกำหนดมาตรการรักษาสุขอนามัยในสำนักงานและอนามัยส่วนบุคคล และเพ่ือให้
สามารถให้ข้อมูล ตอบข้อสงสัยของประชาชนได้ 
          - แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ชุมชนไทยทราบ ผ่านช่องทาง facebook และไลน์กลุ่มของ สอท. กับชุมชนไทย 
(จิตอาสา Spain) ให้มีการเตรียมความพร้อม และขอให้ชุมชนไทยติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค มาตรการ
ของฝ่ายสเปนในการควบคุมโรคดังกล่าวทางเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขสเปน และขอให้ชุมชนไทยปฏิบัติตาม
มาตรการของฝ่ายสเปนในการควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งแนวทางการป้องกันโรคที่ได้รับการแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้อย่างเคร่งครัด 
  -  ให้ข้อมูล ตอบข้อสงสัย และแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคทางโทรศัพท์สายด่วนของ 
สอท. หมายเลข +34 660 24 2507 
ระดบัที ่3 (สสี้ม) เมือ่เกิดการแพรร่ะบาดของโรคโควดิในสเปน 
ปจัจยับง่ชี้ มีการยนืยนัการพบผูต้ิดเชือ้ และการเริม่แพรร่ะบาดของโรคโควดิในสเปน กระทรวงสาธารณสุขสเปนมกีาร
ประชาสมัพนัธส์ถานการณก์ารติดตอ่ของโรคและกระตุน้เตอืนประชาชนใหร้ักษาสขุอนามัย  
ปจัจยัควบคมุ เริ่มมีการระบาดของโรคและมแีนวโนม้จะมจีำนวนผู้ตดิเชือ้เพิม่มากขึน้ ประชาชนเริม่มคีวามตืน่ตวั 
และกงัวลใจ 
เป้าหมาย  
    1. สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในสเปนเป็นระยะสั้น และเป็นการชั่วคราว (นักท่องเที่ยว นักเรียน ผู้ที่เดินทางมา
ศึกษาดูงาน) เตรียมการให้ความช่วยเหลือบุคคลกลุ่มดังกล่าวซึ่งมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบหากสถานการณ์มีความรุนแรง
ยิ่งขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลและช่องทางการติดต่อกับบุคคลดังกล่าวในกรณีฉุกเฉิน แนะนำให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวออกจาก
พ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยเร็วที่สุดหรือเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วหากสามารถทำได้ 
    2. สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในสเปนระยะยาว (ชุมชนไทยที่มีครอบครัวในสเปน แรงงานไทย นร./นศ.) ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์การติดต่อของโรคแก่ชุมชนไทยอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน ชี้แจงไม่ให้คนไทยตื่นตระหนกแต่ให้
ปฎิบัติตามแนวทางการป้องกันโรค และมารตรการที่ทางการสเปนได้ประกาศใช้ 
    3. สำหรับแกนนำชุมชนไทย สนับสนุนให้มีบทบาทร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด  
การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในพ้ืนที่ของตน และในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของสเปน 
 การดำเนนิการ 
  - จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิดภาษาไทย (หมายเลข  
+34 660 242507 ซึ่งปัจจุบันเป็นสายด่วนของ สอท. อยู่แล้ว) และสำหรับชาวสเปนที่หมายเลข +34 622 75 8009 
(ภาษาสเปน)  
  - จัดทำ Infographic สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค มาตรการของฝ่ายสเปน และแนวทางการติดต่อ สอท. 
(ทาง facebook และไลน์กลุ่มของ สอท. กับชุมชนไทย) ให้คนไทยทราบ 
  - สนับสนุนให้ชุมชนไทยเข้าไลน์กลุ่มดังกล่าวโดยประชาสัมพันธ์ QR code ของกลุ่มจิตอาสาเพ่ือเป็นช่องทางการ
ติดต่อ และให้คนไทยในพ้ืนที่สามารถสอบถามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค มาตรการของรัฐบาล และการขอรับ
ความช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคนไทยด้วยกัน  
  - ร่วมมือกับแกนนำชุมชนไทยในสเปนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคและมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ของตน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบ และรายงานให้ สอท. ทราบ 



 
 

  - แนะนำให้ผู้ที่เดินทางมาสเปนเป็นการชั่วคราวพิจารณาเดินทางออกจากพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดหรือ
เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็ว 
           - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐของสเปน สายการบิน ในการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ได้รับผลกระทบ 
  - เพ่ิมมาตรการรักษาสุขอนามัยในพ้ืนที่ สอท. อย่างเคร่งครัด รวมถึงการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การใส่ถุงมือ
และหน้ากากอนามัยในกรณีต้องพบปะผู้คน (ฝ่ายกงสุล) การทำความสะอาดพ้ืนที่ สอท. ด้วยยาฆ่าเชื้อโรค 
  - จัด/ปรับตารางเวลาการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้ระบบการเดินทาง
สาธารณะ  
          - ประสานงานกับกระทรวงฯ เพื่อจัดเตรียม/สำรองระบบการรับส่งโทรเลขและการสื่อสารกับกระทรวงฯ ในกรณีท่ี
รัฐบาลสเปนยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของสเปน อาทิ การควบคุมการสัญจรของประชาชนที่
ทำให้ สอท. ต้องปฎิบัติงาน work from home            

ระดบัที ่4 (สีแดง) เกดิการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ – 19 อยา่งรนุแรง 
ปจัจยับง่ชี้ จำนวนผูต้ิดเชือ้เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ (สถานะ ณ วนัที ่15 ม.ีค. 2563 มีจำนวนผูต้ิดเชือ้กวา่ 7,000 คน) และ
รฐับาลสเปนออก พรฎ. บงัคบัใช ้State of Alarm ทัว่ประเทศ มผีลบังคบัใชเ้ปน็เวลา 15 วนั ตัง้แตว่นัที ่ 
15 ม.ีค. 2563 
ปจัจยัควบคมุ  
1. มแีนวโนม้วา่ยังจะมผีูต้ิดเชือ้เพิม่มากขึน้แบบกา้วกระโดดและในระยะเวลาทีร่วดเรว็  
2. พรก. บังคบัใช ้State of Alarm ของรฐับาลสเปน (เอกสารแนบ 1) อาท ิการควบคุมการสัญจรใหป้ระชาชนอยู่ในทีพ่ัก
อาศยั การงดกจิกรรมทางการศึกษา การปดิร้านค้ายอ่ย การลดปรมิาณขนส่งมวลชนบางประเภท ทำใหค้นไทยไดร้บั
ผลกระทบ การดำรงชวีติมีความยากลำบาก มีความวติกกงัวล  
3. คนไทยมีความเสีย่งตอ่การติดเชือ้ 
เป้าหมาย  
  1. สำหรับคนไทยที่เดินทางมาสเปนเป็นการชั่วคราว อำนวยความสะดวกให้คนไทยกลุ่มดังกล่าวออกจากสเปน
โดยเร็วที่สุด และให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยมุ่งเน้นการสนับสนุนปัจจัยยังชีพจนกว่าจะเดินทางออกจากสเปน
ได้   
  2. สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในสเปนระยะยาว (ชุมชนไทยที่มีครอบครัวในสเปน แรงงานไทย นร./นศ.) ให้ความ
ช่วยเหลือชุมชนไทยที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลและการแพร่ระบาดของโรค ให้การสนับสนุน/ความ
ช่วยเหลือในกรณีชุมชนไทยประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย  
  3.  สำหรับแกนนำชุมชนไทย สนับสนุนให้มีบทบาทร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด  
การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในพ้ืนที่ของตน และในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของสเปน 
การดำเนนิการ 
  - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน เผยแพร่ข้อมูลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 
วิธีการอยู่ในบ้านรวมกันหลายคน หมายเลขติดต่อฉุกเฉินของสเปน และของ สอท.   
          - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายการบิน และ สอท. ในประเทศอ่ืน ๆ เพื่อสำรองเที่ยวบินสำหรับ
คนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศ และแนะนำให้คนไทยกลุ่มดังกล่าวเดินทางออกจากสเปนโดยเร็วที่สุด 



 
 

 
  - ประสานงานกับกระทรวงฯ เกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบ การจัดส่งสิ่งของ
จำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาด อาทิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ 
  - ประชาสัมพันธ์มาตรการของรัฐบาลสเปนและให้คนไทยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกันก็
ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันโรคให้คนไทยทราบอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน  

-  สอท. ปฏิบัติตาม พรฎ. ของทางการสเปน โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากบ้าน (work from home) ปิดฝ่าย 
กงสุลชั่วคราว โดยประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อของประชาชนที่ต้องการติดต่อฝ่ายกงสุล เพ่ือให้สามารถให้บริการที่
จำเป็นได้ มีการประสานล่วงหน้ากับผู้ที่มีนัดหมายติดต่อกับ สอท.  
           - สอท. ใช้ระบบการสื่อสารกับกระทรวงฯ ตามที่ได้เตรียมสำรองไว้  

 
แนวทางการตดิตอ่ สอท. ณ กรงุมาดรดิ 
หมายเลขตดิตอ่ขา้ราชการ 1. นางสาวเนตรนภา คงศรี อุปทูต โทร +34 622 60 43 85 

2. นางสาวเสมอจิต ลิ่มลิขิต ที่ปรึกษา โทร +34 689697964 
(กงสุล ประสานงานกับชุมชนไทย การประกาศแจ้งเตือน) โทร 
3. นางสาวประภาศรี เจตทรงกุล ที่ปรึกษา  
(รับส่งโทรเลขและภาพรวมสถานการณ์โควิด -19 ในสเปน)  
โทร +34 633 40 84 32 
4. นางภาณี มั่นบัว เลขานุการโท (ฝ่ายคลัง) โทร +34 722 11 31 07 

สายดว่น สอท. (24 ชม.) +34 660 242507 
สอบถามขอ้มลูโรคโควิด  
(ภาษาสเปน) 

+34 622 75 8009 

Facebook สอท. https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyMadrid/ 

เวบ็ไซต ์สอท.  http://www.thaiembassy.org/madrid/ 
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สรุปสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ State of Alarm ในสเปน 
1. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 รัฐบาลสเปน เห็นชอบพระราชกฤษฎีกา (พรฎ.) ให้บังคับใช้ State of Alarm               

ทั่วประเทศ โดยมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  
2. รัฐบาลเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตาม พรฎ. ฉบับนี้ และกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมฯ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการตาม 
พรฎ. ฉบับนี้  

3. พรฎ. กำหนดให้หน่วยงานฝ่ายตำรวจของทั้งประเทศขึ้นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเจ้าหน้าทีมี่อำนาจ
ในการตรวจสอบคน สถานที่ ยานพาหนะตามความจำเป็น และประชาชนต้องให้ความร่วมมือและไม่ขัดขวางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  นอกจากนี้ เพ่ือความมีประสิทธิภาพของมาตรการเหล่านี้ หน่วยงานผู้มีอำนาจอาจขอให้กองทัพเข้าร่วมการปฏิบัติงาน
ด้วย 

4. มาตรการที่จำกัดเสรีภาพของการสัญจร  
4.1 ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ เพ่ือไปซื้ออาหาร ยาหรือสิ่งของจำเป็น ไปพบแพทย์ ไปทำงาน กลับที่พักอาศัย ไปดูแล

ผู้สูงอายุ/เด็ก/ผู้พิการ/ผู้ต้องการความช่วยเหลือ/บุคคลเปราะบาง  ไปสถาบันการเงินและสถาบันประกันภัย เดินทางเนื่องจากเหตุ
สุดวิสัยหรือสถานการณ์ที่จำเป็น และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ทำคนเดียว ยกเว้นการดูแลผู้พิการหรือที่มีเหตุผลอธิบายได้ เท่านั้น 

4.2 อนุญาตการสัญจรของยานพาหนะส่วนบุคคลด้วยเหตุข้างต้น และเพ่ือไปเติมน้ำมันได้   
4.3 การเดินทางข้างต้นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการของหน่วยงานด้านสาธารณสุข 
4.4 อาจสั่งให้ปิดการสัญจรบนท้องถนนได้ด้วยเหตุผลทางสาธารณสุข ความปลอดภัย หรือเพ่ือความสะดวกในการจราจร 

รวมถึงอาจจำกัดการเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ของยานพาหนะได้ด้วยเหตุผลเดียวกัน  
5. ผู้มีอำนาจตาม พรฎ. สามารถยึดเอาสิ่งของที่มีความจำเป็นต่อเป้าหมายของ พรฎ. ฉบับนี้ มาใช้เป็นการชั่วคราว 

โดยเฉพาะการให้บริการด้านความมั่นคง และระบบสาธารณูปโภคท่ีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงสามารถสั่งการให้บุคคลปฏิบัติ
หน้าที่ตามความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ พรฎ. ฉบับนี้  

6. หากสามารถทำได้ นายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างสามารถทำงานจากที่บ้านได้  
7. งดกิจกรรมการศึกษาทุกระดับทั้งในสถาบันของรัฐและเอกชนที่ผู้เรียนต้องเข้าชั้นเรียน และให้จัดระบบการเรียน

ทางไกล หากทำได้ 
8. ปิดร้านค้ารายย่อย (ยกเว้นซุเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา เป็นต้น) หรือสถานที่อ่ืน ๆ ที่ทางการเห็นว่าเสี่ยงต่อการ

แพร่กระจายเชื้อ สำหรับห้างร้านที่เปิดให้บริการได้ ต้องเป็นไปเพ่ือให้ประชาชนสามารถซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็น  โดยไม่อนุญาต
ให้มีการบริโภคในสถานที่ดังกล่าว และให้หลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนจำนวนมาก โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างประชาชนผู้ซื้อ/
พนักงาน ไม่ต่ำกว่า 1 เมตร 

9. ปิดสถานที่สำหรับเปิดการแสดง โรงภาพยนตร์ คาสิโน ศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะ กิจกรรมกีฬาและบันเทิง สวนสัตว์ 
สวนสนุก บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ (แต่สามารถเปิดให้บริการแบบส่งถึงบ้านได้) และระงับกิจกรรมพาเหรด และงานเทศกาล
ท้องถิ่น  

10. พิธีกรรมทางศาสนาและ civil จัดได้ (งานศพ งานแต่งงาน) แต่ต้องเลี่ยงการชุมนุมของคน และให้มีที่ว่างระหว่าง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 เมตร 

11. ให้บุคลากรด้านสาธารณสุขท่ัวประเทศขึ้นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุข อาจใช้
เครื่องมือด้านสาธารณสุขของทั้งพลเรือนและทหาร และของทั้งภาครัฐและเอกชนในการปฏิบัติงานได้   

12. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สามารถสั่งให้มีการสำรองอาหารให้เพียงพอและสามารถเข้าไปแทรกแซง
อุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตยาได้เป็นการชั่วคราว สามารถยึดทรัพย์ทุกประเภทและสั่งให้บุคคลปฏิบัติงานที่
จำเป็นต่อการสาธารณสุข ภายใต้บริบทวิกฤตครั้งนี้ 

13. สำหรับระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ การขนส่งสินค้าทางรถไฟยังคงดำเนินไปปกติ ขณะที่ การขนส่งมวลชน
ทางรถไฟระยะกลาง การขนส่งทางบก ทางอากาศและทางเรือ ลดปริมาณการให้บริการลงร้อยละ  50  (ยกเว้นการขนส่งทางบก 
ทางรถไฟ ทางเรือ ที่ขึ้นกับแคว้นให้บริการตามปกติได้ โดยรัฐบาลแคว้นอาจกำหนดสัดส่วนหรือเงื่อนไขการให้บริการตามท่ีเห็น



 
 

เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ให้บริการต้องทำความสะอาดยานพาหนะทุกวัน บนบัตรโดยสารที่จะขายต้องมีข้อความชัดเจนว่า ไม่แนะนำให้
เดินทางยกเว้นกรณีหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้น สำหรับการเดินทางที่มีการระบุที่นั่งหรือตู้นอนต้องกำหนดให้มีที่ว่างระหว่างผู้โดยสารที่
เพียงพอ นอกจากนี้ ผู้มีอำนาจตาม พรฎ. สามารถกำหนดมาตรการเพ่ิมเติมสำหรับการขนส่งสาธารณะระบบรวมเพ่ือเหตุผลด้าน
สาธารณสุขได้ตามความเหมาะสม 

14. ให้มีมาตรการเพ่ือให้มั่นใจว่ามีปริมาณการสำรองอาหารที่เพียงพอ  โดยรัฐบาลอาจเขา้แทรกแซงการดำเนินกิจการของ
เอกชนเพื่อให้เป็นไปตามวัตุประสงค์ดังกล่าวได้  

15. ผู้มีอำนาจตาม พรฎ. สามารถกำหนดมาตรการเพ่ืออำนวยความสะดวกทางศุลกากรให้กับสินค้านำเข้าที่เป็นสิ่งของ
จำเป็น 

16. ผู้มีอำนาจตาม พรฎ. สามารถดำเนินมาตรการเพ่ือให้แน่ใจว่าการให้บริการไฟฟ้า พลังงาน  รวมถึงระบบสาธารณูปโภค
ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและที่จำเป็น ดำเนินไปได้ตามปกติ 

17. สื่อมวลชนต้องให้ความร่วมมือในการนำเสนอข่าวหรือข้อมูลที่ผู้มีอำนาจตาม พรฎ. และ/หรือรัฐบาลแคว้นเห็นว่ามี
ความจำเป็นต้องเผยแพร่ 

18. การไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนคำสั่งของผู้มีอำนาจในสถานการณ์ State of Alarm มีโทษตามกฎหมาย  
19. สมาชิกคณะทูตต่างประเทศได้รับการยกเว้นเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการสัญจร ทั้งในสเปน ประเทศต้นทางและ

ประเทศที่ตน accredit เมื่อเป็นการเดินทางเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นทางการ 
20. ระงับเงื่อนไขและระยะเวลาตามกฎหมายวิธีสบัญญัติ (Procedural Law) สำหรับการพิจารณาความทุกคดี ไปจนกว่า 

พรฎ. ฉบับนี้จะถูกยกเลิก แต่ไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวกับปฏิบัติการฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลเรือนจำ 
หรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก และไม่คลอบคลุมการดำเนินการเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานส่วน
บุคคล การดำเนินการเรื่องข้อขัดแย้งหมู่คณะและเสรีภาพของหมู่คณะ การให้อำนาจทางศาลสำหรับการกักขังโดยไม่สมัครใจ
เนื่องจากอาการทางจิต การให้ความคุ้มครองผู้เยาว์ อย่างไรก็ดี ผู้พิพากษาหรือศาลมีอำนาจตัดสินใจดำเนินคดีตามกฎหมายหาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็น เพ่ือป้องกันความเสียหายของสิทธิและผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง 

21. ระงับเงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในส่วนของการดำเนินการตามกฎหมายของภาครัฐ ไปจนกว่า พรฎ. ฉบับนี้
จะถูกยกเลิก อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่มีอำนาจสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกัน           ความเสียหายขั้น
ร้ายแรงต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ร้องในการพิจารณาความได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร้องก่อน 

22. ให้ระงับการสิ้นสุดการกระทำและสิทธิใด ๆ ไว้ก่อน ระหว่างที่ พรฎ. นี้มีผลใช้บังคับ 
23. การปฏิบัติงานของกองทัพ ให้ถือเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
24. มาตรการที่แคว้นต่าง ๆ บังคับใช้ เพ่ือแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ ยังคงมีผลบังคับใช้ตราบที่สอดคล้องกับ พรฎ. 

ฉบับนี้ 
 
 

 


