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สิงคโปร์กับเส้นทางต่อสู้โควิด – ๑๙: มาตรการจำกัดการเคลื่อนไหวและข้อบังคับควบคุม 
การแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙  

 
ลัฐกา เนตรทัศน์ 

 
บทนำ  
 จากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด – ๑๙ ในหลายพื้นที่และจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น
อย่างก้าวกระโดดในช่วงต้นปี ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยตั้งแต่วันที่  ๑๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๐ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม  
ค.ศ. ๒๐๒๐ มีผู้ติดเชื้อโควิด - ๑๙ ทั้งสิ้น ๑๑๗,๗๘๖ ราย และเสียชีวิต ๔,๒๕๗ ราย๑ องค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization: WHO) จ ึงประกาศให ้ เป ็นภาวะการระบาดใหญ่ท ั ่วโลก  (pandemic) 
ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๐ รวมทั้งประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public 
health emergency of international concern) ทำให้ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกต้องปฏิบัติ  
ตามกฎอนาม ัยระหว ่างประเทศ (International Health Regulations) อย ่างเคร ่งคร ัด  จ ึงนำมาซึ่ ง 
ความพยายามในการใช้มาตรการที ่หลากหลายเพื ่อตอบสนองต่อการระบาดทั ้งมาตรการเชิงนโยบาย 
และมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การระบาดในประเทศ  
อาทิ มาตรการปิดกั ้นพรมแดน การระงับการเดินทางระหว่างประเทศ มาตรการตรวจคัดกรองสุขภาพ  
ของผู้โดยสารขาเข้า ในส่วนของมาตรการทางกฎหมาย บางประเทศมีการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับพิเศษ
เพื่อจัดการกับการระบาดและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น การบังคับใช้พระราชบัญญัติโคโรนาไวรัส  
ค.ศ. ๒๐๒๐ (Coronavirus Act 2020) ของสหราชอาณาจักร๒ การประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉิน 
ของประเทศไทย๓ การบังคับใช้กฎหมาย Bayanihan To Heal As One ของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น  
 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุด 
โดยข้อมูล ณ วันที ่ ๑๒ มิถ ุนายน ค.ศ. ๒๐๒๐ พบว่า ประเทศสิงคโปร ์ม ีผ ู ้ต ิดเช ื ้อ ๓๙ ,๓๘๗ ราย  
และมีผู้เสียชีวิต ๒๕ ราย๔ ในขณะที่สถานการณ์การระบาดของสมาชิกอาเซียนบางประเทศเริ่มมีแนวโน้ม 
ที่ดีขึ ้น โดยประเทศไทยมีจำนวนผู ้ติดเชื ้อใหม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ราย ตั ้งแต่วันที ่ ๙ เมษายน ค.ศ. ๒๐ ๒๐  

 

  บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ฉบับร่าง) 
  บุคลากรจัดทำฐานข้อม ูลกฎหมาย ฝ ่ายอาเซ ียนและกิจการต่างประเทศ กองกฎหมายต่างประเทศ  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๑ World Health Organization. (2020, March 10). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. 
Retrieved June 12, 2020, from World Health Organization: https://covid19.who.int/ 
 ๒ ประกาศใช้เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๐ เข้าถึงไดจ้าก 
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/contents/enacted 
 ๓ ประกาศใช้เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๐  
 ๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ้างอิง: Worldometers. (2020, June 12). Worldometers. 
Retrieved May 20, 2020, from https://www.worldometers.info/coronavirus/country/singapore/ 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/contents/enacted
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ประเทศเวียดนามมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษา ๑๑ ราย  และสามารถรักษาหายแล้ว ๓๒๑ ราย๕ 
แม้สิงคโปร์จะอยู่ในภาวะของการระบาดระยะที่สองตั้งแต่เดือนเมษายน เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่  
เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในวันที่ ๒๐ เมษายน ค.ศ. ๒๐๒๐ จำนวน ๑,๔๒๖ ราย๖  อย่างไรก็ดี สิงคโปร์เป็นประเทศ 
ที ่ได ้ร ับการกล่าวถึงว ิธ ีการจ ัดการการระบาดภายในประเทศได้อย่างเป็นที ่น ่าสนใ จ ทั ้งในแง ่ของ 
การเป็นตัวอย่างการชะลอการระบาดในช่วงแรก และเป็นกรณีศึกษาให้กับประเทศอื ่นในการเพ่ิม 
ความระมัดระวังเมื่อเข้าสู่ช่วงผ่อนมาตรการเพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดในระยะที่สอง๗  ทั้งนี้ เป็นผลมาจาก
การใช้มาตรการที ่หลากหลายของภาครัฐในการจัดการกับการระบาดภายในสิงคโปร์ บทความนี ้จ ึงมี
วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแนวทางการจัดการกับวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ ในประเทศสิงคโปร์ 
โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑) มาตรการเกี่ยวกับการจำกัดการเคลื่อนไหวของบุคคลช่วงการระบาดของ
โควิด - ๑๙ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ( Infectious Diseases Act) และกฎหมายว่าด้วยโควิด - ๑๙ 
ค.ศ. ๒๐๒๐ (มาตรการชั่วคราว) (COVID-19 (Temporary Measures) Act 2020) และส่วนที่ ๒) มาตรการ
ผ่อนการควบคุมและการเปิดประเทศ  
 
มาตรการจำกัดการเคลื่อนไหวและข้อบังคับควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ ของประเทศสิงคโปร์  
 
 เพื ่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ ในประเทศสิงคโปร์  
รัฐมนตรีกระทรวงสุขภาพสิงคโปร์อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๓ แห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคติดต่อ 
(Infectious Diseases Act)๘ ออกข้อบังค ับโรคติดต่อว ่าด้วยคำสั ่งกักตัวเพื ่อควบคุมการระบาดของ 
โควิด – ๑๙ (Infectious Diseases [COVID -19 — Stay Orders] Regulations 2020) ในวันที่ ๒๕ มีนาคม 
ค.ศ. ๒๐๒๐๙ และข้อบังคับการควบคุมโรคว่าด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙  
ค.ศ. ๒๐๒๐ (Infectious Diseases [Measures To Prevent Spread Of COVID-19] Regulations 2020) 
ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดความเคลื่อนไหวและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในช่วงการระบาดของโควิด – ๑๙ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
 
 ๑. ข้อบังคับการควบคุมโรคติดต่อว่าด้วยคำสั่งกักตัวเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด – ๑๙ 
( Infectious Diseases [COVID -19 — Stay Orders] Regulations 2020)๑๐ เป ็นมาตรการท ี ่ ใช้  
ในระยะแรกของการระบาด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศ โดยบุคคลที่เดินทาง 

 

 ๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ (อ้างอิง: Active Cases in Vietnam. (2020, June 11). Retrieved 
June 12, 2020, from World Matter: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/viet-nam/) 
 ๖ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๔. 
 ๗ แถลงการณ์สถานการณ์โควิด – ๑๙ ประเทศไทย ประจำวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด – ๑๙  
 ๘ ดูกฎหมายฉบับเตม็ได้ท่ี https://sso.agc.gov.sg/Act/IDA1976 
 ๙ แก้ไขเพิ่มเตมิล่าสุดเมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๐ 
 ๑๐ ดูข้อบังคับฉบับเต็มได้ที่ https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-
releases/annex-a---id-(covid-19).pdf 

https://sso.agc.gov.sg/Act/IDA1976
https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-a---id-(covid-19).pdf
https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-a---id-(covid-19).pdf
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มาจากต่างประเทศและบุคคลที่มีความเสี่ยงต้องทำการกักตัวในสถานที่ที ่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นเคหะสถาน 
หรือที่พักอาศัยของบุคคลนั้น หรือสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ และไม่ออกจากสถานที่นั ้นเป็นเวลา ๑๔ วัน  
หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือราว ๒๐๐,๐๐๐ บาท) หรือจำคุกไม่เกิน
๖ เดือน หรือทั้งจำท้ังปรับ บุคคลที่มีความเสี่ยงตามข้อบังคับหมายถึงบุคคลดังนี้ต่อไปนี้ 
 ๑) ผู ้ที่เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ ในช่วงระยะเวลาของการใช้มาตรการ ไม่ว่าเดินทางเข้ามา 
โดยทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ  
 ๒) ผู้ที่ติดต่อหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด – ๑๙ หรือต้องสงสัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด – ๑๙ ในช่วง
ระยะเวลาก่อนหรือระหว่างการใช้มาตรการนี้ 
 ๓) ผู ้ท ี ่ได ้ร ับการตรวจเชื ้อโควิด – ๑๙ ไม่ว ่าจะก่อนหรือในช่วงเวลาของการใช้มาตรการนี้  
และอยู่ระหว่างการรอการทดสอบหรือผลการทดสอบยังไม่มีความแน่นอน  
 ๔) ผู ้ท ี ่ม ีอาการปรากฏให้เห็นว ่า เป็นผู ้ต ิดเช ื ้อ มีความเสี ่ยงต่อการติดเช ื ้อ หรือเป็นพาหะ 
ของเชื้อโควิด – ๑๙  
 นอกจากนี้ ได้กำหนดห้ามมิให้บุคคลที่แพทย์ได้ออกใบรับรองว่ามีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 
ออกจากที่พักอาศัยเป็นเวลา ๕ วัน นับตั ้งแต่วันที่ ได้ออกใบรับรองแพทย์ หากฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าว 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือราว ๒๐๐,๐๐๐ บาท) หรือจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน 
หรือทั้งจำท้ังปรับ  
  
 ๒. ข้อบังคับการควบคุมโรคว่าด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ ค.ศ. ๒๐๒๐ 
(Infectious Diseases [Measures To Prevent Spread Of COVID-19 ] Regulations 2020 ) ๑๑  
มีสาระสำคัญดังนี ้
 ในส่วนของการงดกิจกรรมการรวมกลุ่มกำหนดห้ามมิให้มีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการ
แข่งขันกีฬาของคนหรือสัตว์ การจัดประชุมนิทรรศการ งานแสดงและขายสินค้าในสถานที่สาธารณะ  
การท่องเที ่ยวเยี ่ยมชมสถานที ่ งานมหรสพและงานรื ่นเริง โดยเฉพาะที ่โรงภาพยนตร์และโรงละคร 
รวมถึงการปิดสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ที่ต้องมีการใช้ร่วมกันโดยคนหมู่มาก เช่น สถานที่ออกกำลังกาย 
สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์การค้า ศูนย์ความบันเทิง ผับ บาร์ ร้านคาราโอเกะ เลานจ์ ดิสโก้เทค ผู้ใดจัดหรือ
อนุญาตให้มีการจัด หรือไม่ปฏิบัต ิตามข้อบังค ับดังกล่าว หากกระทำโดยปราศจากเหตุอันสมควร 
ต้องระวางปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) หรือจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน 
หรือทั้งจำท้ังปรับ  
 กรณีที่มีการจัดกิจกรรมหรือการเปิดให้บริการสถานที่ซึ ่งข้อบังคับไม่กำหนดห้าม หากผู้จัดงาน 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมเกิน ๑๐ คน รวมถึงผู้เข้าร่วมรู้หรือควรจะรู้ว่ากิจกรรม 
นั้นเป็นการรวมกลุ่มเกิน ๑๐ คนยังคงเข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือราว ๒๐๐,๐๐๐ บาท) หรือจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือทั้งจำท้ังปรับ 

 

 ๑๑ ดูข้อบังคับฉบับเต็มได้ที่ https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-
releases/annex-b---id-(covid-19).pdf 

https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-b---id-(covid-19).pdf
https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-b---id-(covid-19).pdf
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 สำหรับมาตรการร ักษาระยะห่างในพื ้นที ่สาธารณะ ในกรณีของร ้านอาหารและเคร ื ่องดื่ม 
จะต้องจัดพื ้นที่รับประทาน โดยให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อยหนึ่งเมตรและลดการมีปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการหรือลูกค้าให้มากที่สุด รวมถึงจะต้องมีการระบายอากาศในสถานที่ดังกล่าว  
นอกจากนี้ ผู ้จัดสถานที่จะต้องดำเนินการตรวจคัดกรองผู ้เข้าใช้ โดยวัดอุณหภูมิเพื ่อตรวจสอบว่ามีไข้  
หรือมีอาการป่วยหรือไม่ และเก็บข้อมูลการติดต่อของผู ้ที่จะเข้าใช้สถานที ่นั ้นก่อนการเข้าสู่สถานที่ 
เพื่อความสะดวกในติดตามตัว และจะต้องปฏิเสธมิให้ผู้ที่มีไข้หรือมีอาการ หรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ  
คัดกรองและการให้ข้อมูลสำหรับการติดตามตัวเข้าใช้สถานที่ หากผู ้จัดสถานที่ฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าว 
โดยปราศจากเหตุอันสมควรต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือราว ๒๐๐,๐๐๐ บาท) 
หรือจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือทั้งจำท้ังปรับ  
 นอกจากนี้ เจ้าของพื้นที่และผู้จัดกิจกรรมซึ่งไม่ข้อบังคับกำหนดห้ามจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
รักษาระยะห่าง โดยจัดที่นั่งให้อยู่ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรสำหรับที่นั่งซึ่งไม่ได้ยึดติดกับพื้น หากเป็นที่นั่ง 
ซึ่งยึดติดกับพ้ืนโดยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จะต้องมีการเว้นที่นั่งไว้เพ่ือรักษาระยะห่างระหว่างกัน ในส่วนของ 
การรอคิวในที ่สาธารณะ เช่น การรอคิวซื ้อสินค้าหรือใช้บริการจะต้องจัดให้มีการรอคิวโดยให้ลูกค้า 
หรือผู้ใช้บริการอยู่ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร บุคคลใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์
สิงคโปร์ หรือตำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือทั้งจำท้ังปรับ  
 กรณีลูกค้าหรือผู ้ใช้บริการนั่งที่นั่งซึ ่งไม่ยึดติดกับพื้นและอยู่ห่างกับอยู่บุคคลอื่นในที่สาธารณะ 
น้อยกว่าหนึ ่งเมตร หรือนั ่งที ่นั ่งซึ ่งกำหนดห้ามนั ่ง หรือยืนรอคิวห่างจากบุคคลอื ่นในสถานที่สาธารณะ 
น้อยกว่า ๑ เมตร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือราว ๒๐๐,๐๐๐ บาท) หรือจำคุก
ไม่เกิน ๖ เดือน หรือทั้งจำท้ังปรับ  
 อย่างไรก็ดี เมื่อสถานการณ์การระบาดมีความรุนแรงยิ่งขึ้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว
ทั้งในประเทศสิงคโปร์และหลายพื้นที่ทั่วโลกจึงนำซึ่งการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาด  
ของโควิด – ๑๙ ในประเทศสิงคโปร์ โดยในวันที่ ๗ เมษายน ๒๐๒๐ กฎหมายว่าด้วยโควิด - ๑๙ ค.ศ. ๒๐๒๐ 
(มาตรการชั ่วคราว) (COVID-19 (Temporary Measures) Act 2020 ) ผ ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา 
มาตรการส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดการเคลื่อนไหวของบุคคลหรือข้อปฏิบัติของบุคคลสรุปได้ดังนี้   
 ภายใต้หมวด ๗ ว่าด้วยคำสั ่งชั ่วคราวเพื ่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ให้อำนาจ 
แก่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ในการออกข้อบังคับเพื่อป้องกัน ชะลอ หรือควบคุมสถานการณ์  
การระบาดในสิงคโปร์กรณีที ่เห็นว่าสถานการณ์การระบาดนั ้นเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสาธารณสุข  
และจำเป็นที ่จะต้องมีคำสั ่งเพื ่อการควบคุม (control order) ซึ ่งอาจเป็นบทบัญญัติที ่ให้บุคคลกักตัว 
หรือห้ามออกจากสถานที่ที ่กำหนด (ไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักอาศัยหรือไม่) หรือกำหนดการเคลื ่อนไหว 
หรือการติดต่อสื ่อสารระหว่างบุคคล รวมถึงห้ามหรือจำกัดการดำเนินกิจกรรมรวมกลุ ่ม จำกัดการใช้  
สิ ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ และจำกัดการเดินทางโดยกำหนดช่วงเวลา กำหนดให้ปิดหรือจำกัด 
การเข้าถึงสถานที่ ตลอดจนกำหนดการดำเนินการของธุรกิจหรือกิจการ การทำงาน จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้
สถานที่ บุคคลที่ฝ่าฝืนคำสั่งโดยปราศจากเหตุอันสมควรต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 
(หรือราว ๒๐๐,๐๐๐ บาท) หรือจำคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือทั ้งจำทั ้งปรับ ในกรณีที่กระทำความผิดซ้ำ 
หรือความผิดที่กระทำต่อมาต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือราว ๔๐๐,๐๐๐ บาท)
หรือจำคุกไม่เกิน ๑๒ เดือน หรือทั ้งจำทั ้งปรับ  ทั ้งนี ้ เจ้าพนักงานตามกฎหมายมีอำนาจในการสั ่งห้าม 
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มิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลออกจากอาคารสถานที่หรือเข้าสู่อาคารสถานที่ที่ปิดทำการโดยคำสั่งเพ่ือการควบคุม 
สลายการรวมกลุ่มของบุคคล สั่งให้บุคคลที่ประกอบกิจการหรือดำเนินธุรกิจหยุดดำเนินการ สั่งให้หยุด  
การทำงานในสถานที่หรือโรงงาน ปิดหรือจำกัดการเข้าถึงอาคารสถานที่ 
 โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ออกข้อบังคับด้วยคำสั่ง 
เพื่อการควบคุมโควิด – ๑๙ (COVID-19 (Temporary Measures) (Control Order) Regulations 2020)๑๒ 
โดยส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการเคลื่อนไหวและข้อปฏิบัติของบุคคลมีสาระสำคัญดังนี้  
 ๑. การสวมใส่หน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (face shield) 
 กำหนดให้บุคคลทุกคน รวมถึงเด็กที ่มีอายุมากกว่า ๒ ปีขึ ้นไปต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา 
ที่ไม่ได้อยู่ในที่พักอาศัย เว้นแต่ในกรณีจำเป็น เช่น การวิ่งออกกำลังกาย (แต่ไม่รวมถึงการเดิน) หรือมีคำสั่ง 
โดยชอบด้วยกฎหมายให้บุคคลนั้นถอดหน้ากากเพ่ือยืนยันตัวตน กรณีท่ีเดินทางโดยรถยนต์หรือรถตู้เพียงลำพัง 
หรือผู้ข ับขี ่และผู ้โดยสารทุกคนในรถพักอาศัยอยู ่ในสถานที่ที ่เดียวกัน หรืออยู ่ในระหว่างการทำงาน 
ซึ ่งเป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ไม่ต้องสวมใส่หน้ากาก หรือกรณีที ่ต ้องสวมใส่หรือใช้อุปกรณ์อื ่นในการ 
ดำเนินกิจกรรม หรือเมื่อต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงาน และอาจสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า 
และดวงตา (face shield) แทนได้หากมีอาการป่วย หรือเป็นเด็กอายุ ๑๒ ปีหรือต่ำกว่านั้น 
 
 ๒. ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับบุคคล 

๒.๑ ข้อกำหนดในการเข้าหรือออกจากที่พักอาศัย 
บุคคลทุกคนต้องอยู่ในที่พักอาศัยของตนและไม่ออกจากสถานที่นั้น เว้นแต่เป็นการเดินทาง

ที่จำเป็น เช่น การเดินทางไปทำงาน โดยองค์กรนั้นต้องเป็นองค์กรที่ได้รับอนุญาตให้สามารถประกอบกิจการ
หรือดำเนินธุรกิจได้ การเดินทางไปทำงานที่โรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก การเดินทางเพื่อไปซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภค ณ ตลาดหรือห้างสรรพสินค้า การเดินทางเพื่อไปการออกกำลังกายหรือเพื่อการเยี่ยมเยือน
ครอบครัวของบุคคลนั ้นหรือคู ่สมรส หรือเพื ่อไปรายงานต่อเจ้าพนักงานหรือไปศาลตามหมายเรียก 
หรือตามคำสั่งศาล เป็นต้น  

ในกรณีบุคคลใดไม่สามารถอยู ่ในที ่พักอาศัยของตนได้ เนื ่องจากมีความเสี ่ยงในการ
แพร่กระจายเชื้อโควิด – ๑๙ ต่อบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมด้วย เจ้าพนักงานอาจมีคำสั่งให้บุคคลนั้นอยู่ในสถานที่ 
กักตัวภายใตเ้วลาที่กำหนดหรือจนกว่าความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อจะทุเลาลง  

๒.๒ ข้อห้ามการรวมกลุ่ม 
บุคคลจะต้องไม่พบปะกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่พักอาศัยเดียวกัน ไม่ว่า ณ สถานที่ใด

นอกที่พักอาศัย และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นซึ่งมิใช่เพื่อการทำงาน เว้นแต่เป็นการพบปะในในกรณีที่กฎหมาย
กำหนด เช่น เพื่อการติดต่อ การศึกษา การดูแลจากรัฐบาลหรือหน่วยงานสาธารณะ โรงเรียนหรือศูนย์พัฒนา
เด็ก เป็นต้น   

๒.๓ การรักษาระยะห่าง  
บุคคลทุกคนจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน โดยอยู่ห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อยหนึ่งเมตร

ในที่สาธารณะหรือการใช้สิ ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะในอาคารสถานที่  เว้นแต่อยู่ในยานพาหนะหรือ

 

 
๑๒ ดูข้อบังคับฉบับเต็มได้ที่ https://sso.agc.gov.sg/SL-Supp/S254-2020/#P12- 
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บริการขนส่งสาธารณะ และจะต้องไม่นั่งที่นั ่งซึ ่งไม่ได้ยึดติดกับพื้น และเป็นที่นั ่งซึ ่งอยู่ห่างจากบุคคลอ่ืน 
น้อยกว่าหนึ่งเมตร หรือที่นั่งซึ่งกำหนดห้ามนั่ง หรือยืนต่อคิวห่างจากบุคคลอื่นน้อยกว่าหนึ่งเมตรในที่สาธารณะ  

๒.๔ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก  
 กำหนดไม่ให้บุคคลใช้เครื่องออกกำลังกายหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นทรัพย์สิน

ส่วนกลางของอาคารหรือสถานที่ หรือในสถานที่สาธารณะ 
  หมวด ๓A กำหนดมาตรการสำหรับกิจการที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ เช่น ศูนย์การค้า
แต่ต้องมีการจำกัดจำนวนผู ้เข้าใช้บริการ การระบายอากาศระหว่างวัน ตรวจคัดกรองผู ้เข้าใช้บริการ  
และปฏิเสธการเข้าใช้บริการของผู้ที่ม ีความเสี ่ยงหรือมีอาการป่วย หรือผู ้ที ่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย 
และทำความสะอาดโดยการฆ่าเชื้อทุกวันก่อนเปิดทำการ  นอกจากนี้ จะต้องดำเนินการให้เหมาะสมเกี่ยวกับ
การจัดที่นั่งให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งแต่ละที่นั่งจะต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร  รวมถึงการรอคิวในพ้ืนที่ 
ต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร  
  ส่วนของพื้นที่ส่วนกลางของอาคารสถานที่ ซึ ่งเป็นพื้นที่ที ่ผู ้เข้าใช้บริการและผู้ที ่ทำงาน 
ในสถานที่นั ้นใช้งานร่วมกันให้มีการทำความสะอาดอย่างเป็นระยะตลอดทั้งวัน เช่น ห้องน้ำจะต้องมีการ
จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาดและอุปกรณ์จำเป็น อาทิ กระดาษชำระ สบู ่เหลว ถังขยะ  
เครื่องเป่าลม และจัดหาสเปรย์ฆ่าเชื้อให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้บริการและผู้ที่ทำงานในสถานที่ 
สำหรับจุดอื่นหรือพื้นที่ซึ่งต้องมีการใช้งานร่วมกัน เช่น ห้องประชุม มือจับประตู หน้าต่าง จุดประชาสัมพันธ์ 
ลิฟต ์ห้องรับประทานอาหารของสถานที่ทำงานให้ลดการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบุคคล และจัดระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตร ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการหรือผู ้ให้บริการและผู้ที ่ทำงานในสถานที่นั้น  
และจัดให้มีมาตรการเพื่อการจัดการที่เหมาะสมเมื่อต้องมีการเคลื่อนย้ายหรือมีการระบาดภายในอาคาร
สถานที่นั้น  
 สำหรับสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นกิจการที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายให้ดำเนินมาตรการเดียวกัน
โดยพนักงานทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากและลดการมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่างกันเมื่ออยู่ในสถานที่
ทำงาน และในช่วงพักการทำงานให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยน้อยที่สุด โดยห้ามมิให้มีการจัดหรืออนุญาต 
ให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคคล เว้นแต่จะเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญสำหรับองค์กร
หรือเพ่ือการฝึกอบรม การทดสอบ การสอบของพนักงานขององค์กรนั้น 
   
บทสรุป 
  
 แม้สิงคโปร์จะมีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเป็นกฎหมายหลักในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ แต่เมื่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ มีความรุนแรงยิ่งขึ้น เพื่อให้การป้องกัน
และควบคุมสถานการณ์ในประเทศสิงคโปร์เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ จึงได้มีการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโควิด – ๑๙ ค.ศ. ๒๐๒๐ (มาตรการชั่วคราว) รวมถึงการออกข้อบังคับเกี่ยวกับ 
การจำกัดการเคลื่อนไหวของประชาชนและกำหนดข้อปฏิบัติตนของประชาชนในช่วงการระบาดของไวรัส 
โควิด – ๑๙ ในประเทศสิงคโปร์  
 สาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าวในส่วนที ่เก ี ่ยวกับการจำกัดการเคลื ่อนไหวของประชาชน 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นถึงการลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกำหนดให้ทุกคนต้องป้องกันตนเอง 
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ด้วยการสวมใส่หน้ากากหรืออุปกรณ์ป้องกันอยู่เสมอ รวมทั้งหน้าที่ให้กับของเจ้าของสถานที่หรือผู้จัดกิจกรรม
ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ในกรณีที่มีฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษ 
จะเห็นได้ว่าเป็นมาตรการที่มีความเข้มงวดอย่างยิ่งและยังได้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ดังจะเห็นได้จากการ
จับกุมผู้ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ และคำสั่งกักตัวเพ่ือดำเนินคดีตามกฎหมาย๑๓  
อย่างไรก็ด ี แม้มาตรการดังกล่าวจะเป็นมาตรการที ่ใช้เพียงชั ่วคราวในช่วงการระบาดอย่างร ุนแรง  
ของไวรัสโควิด –  ๑๙ ในประเทศสิงคโปร์ แต่ในแง่หนึ่งย่อมเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับประชาชน  
ด้านสุขอนามัยอันเป็นแนวทางการป้องกันโรคได้อย่างยั่งยืน 
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