
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 
ที่ 27/2563 

เร่ือง ญี่ปุ่นประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ 
********************** 

 อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ 25/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดโอซากา เกียวโต และเฮียวโกะ นั้น 

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรีอาเบะ ชินโซ ประกาศยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ รายละเอียด ดังนี้ 

1. ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ  

1.1 นายกรัฐมนตรีอาเบะ ระบุว่า ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ  
เนื่องจากเห็นว่า สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่วนใหญ่ได้แล้ว  
และสถานการณ์ในญี่ปุ่นโดยรวม ผ่านเกณฑ์เง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ถือว่าเข้มงวดในระดับสากล  
และขอบคุณประชาชนส าหรับความร่วมมือและความอดทนจนสถานการณ์ผ่านไปด้วยดี  

1.2 หลังจากนี้ รฐับาลญี่ปุ่นจะค่อย ๆ ขยับระดับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และสังคมเป็นระยะ โดยมี roadmap ในการประเมินสถานการณ์ทุก 3 สัปดาห์ อาทิ ในรอบการประเมินนี้
จนถึงรอบหน้าในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จ าเป็นออกนอกเขตกรุงโตเกียว จังหวัด
ใกล้เคียง และจังหวัดฮอกไกโด และหลังจากวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จะเริ่มเปิดให้มีการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ โดยไม่มี
ผู้ชม ซึ่งรัฐบาลจะประกาศรายละเอียดต่อไป 

1.3 รัฐบาลญี่ปุ่นขอความร่วมมือประชาชนและภาคธุรกิจด าเนินชีวิตภายในกรอบวิถีชีวิต
แบบใหม ่(new lifestyle) ต่อไป อาทิ teleworking (ท างานจากที่บ้าน)  ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน  
ล้างมือเป็นประจ า และหลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่เสี่ยงติดเชื้อ 3Cs คือ Closed spaces (พ้ืนที่ปิด) Crowded 
places (พ้ืนที่แออัด) และ Close-contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด) 

1.4 รฐับาลญี่ปุ่นก าลังพัฒนา application ที่สามารถแจ้งเตือนในกรณีที่มีปฏิสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งน่าจะเริ่มใช้ได้ภายในเดือนหน้า และจะเพ่ิมศักยภาพในตรวจ PCR ให้ได้มากข้ึน  
โดยหากมปีระชาชนร้อยละ 60 ของประเทศใช้ application ดังกล่าว ก็จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดฯ  
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.5 ด้านยารักษาโรค รัฐบาลญี่ปุ่นไดเ้สนอให้จัดตั้งกรอบความร่วมมือด้านสิทธิบัตร
ระหว่างประเทศในการประชุม G7 เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยารักษา 
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1.6 รฐับาลเตรียมเสนออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 ในวันที่  
27 พฤษภาคม 2563 โดยเมื่อรวมมูลค่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปก่อนหน้าในครั้งที่ 1 จะมีมูลค่ารวมถึง  
200 ล้านล้านเยน ซึ่งถือเป็นมูลค่าที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของโลก และเท่ากับร้อยละ 40 ของ GDP ญี่ปุ่น  

1.7 รัฐบาลญี่ปุ่นจัดเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ การให้เงินช่วยเหลือ 
ค่าเช่าอาคาร/เช่าร้าน แก่ภาคธุรกิจสูงสุดรายละ 6 ล้านเยน การให้เงินช่วยเหลือธุรกิจสถานบันเทิงยามค่ าคืน  
และไลฟ์เฮ้าส์สูงสุดรายละ 2 ล้านเยน การใหเ้งินช่วยเหลือภาคธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ และ SMEs มูลค่ารวม 
130 ล้านล้านเยน และเพ่ิมงบประมาณช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด  
รวม 2 ล้านล้านเยน เป็นต้น 

2. มาตรการของกรุงโตเกียวภายหลังการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่  
22 พฤษภาคม 2563 นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวประกาศ Roadmap 4 ระยะ เพ่ือผ่อนปรน
มาตรการ stay home ภายหลังยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้   

- ระยะที่ 1  ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  
o เปิดโรงเรียน โดยลดเวลาเรียนในโรงเรียน / เรียนออนไลน์ควบคู่ / สลับกันเข้าเรียน 
o เปิดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด โดยจ ากัดจ านวนผู้เข้าชม  
o เปิดโรงยิม สถานที่เล่นกีฬาในร่มหรือสระว่ายน้ าในร่มที่ไม่มีผู้เข้าชม  
o ร้านอาหารสามารถเปิดให้รับประทานในร้านและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 

22.00 น.  
o สามารถจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ท าให้จัดการแข่งขันกีฬาเบสบอล 

หรือกีฬาอาชีพแบบไม่มีผู้เข้าชมในสนามได้ และนักกีฬาสามารถฝึกซ้อมในสนามซ้อมได้  

- ระยะที่ 2 เปิดโรงเรียนกวดวิชา โรงละคร โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป 
และการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 คน โดยต้องเป็นสถานที่ท่ีไม่มีประวัติการติดเชื้อแบบ cluster  
และไม่เป็นสถานที่แบบ 3Cs  

- ระยะที่ 3 ธุรกิจ amusement เช่น เกมเซนเตอร์ สวนสนุก ร้านปาจิงโกะ Internet Cafe 
ร้านอาหาร (อนุญาตให้เปิดได้ถึง 00.00 น.) สถานที่หรือสถานประกอบการที่จ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการ และการจัดงาน 
(event) ที่มีผู้เขา้ร่วมไม่เกิน 1 พันคน ทั้งนี้ จะต้องเป็นสถานที่หรือสถานประกอบการที่ไม่มีประวัติการติดเชื้อแบบ 
cluster และไม่เป็นสถานที่แบบ 3Cs 

- สถานประกอบการที่ยังขอความร่วมมือไม่ให้เปิดท าการ ได้แก่ ร้านอาหารที่ใช้เป็นสถานที่
จัดเลี้ยงลูกค้า คาราโอเกะ ไลฟ์เฮ้าส์ สถานที่ออกก าลังกาย (sport gym)  

- กรุงโตเกียวจะประเมินสถานการณ์ในแต่ละระยะทุก 2 สัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์ Tokyo 
Alert 7 ข้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอกที ่2 ได้แก่ (1) จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ (2) อัตราส่วนผู้ติดเชื้อ 
รายใหม่ที่ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ (3) เปรียบเทียบการเพ่ิมของผู้ติดเชื้อในแต่ละสัปดาห์ (4) จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อ
ที่มีอาการหนัก (5) จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ในโรงพยาบาล (6) อัตราผู้ติดเชื้อต่อการตรวจ PCR และ (7) จ านวน 
ผู้ที่ขอรับค าปรึกษา  

- หากพบตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินเกณฑ์ จะแจ้งเตือนให้ประชาชนกรุงโตเกียวทราบ 
โดยเปิดไฟสีแดงทั้งสะพาน Rainbow บริเวณปากอ่าวโตเกียว 
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3. การขอความร่วมมือคนไทยในญี่ปุ่น: แม้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ทั่วประเทศแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือคนไทยในญี่ปุ่นปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่ 
ทางการญี่ปุ่นขอความร่วมมือต่อไป ดังนี้ 

3.1 ขอให้พยายามด าเนินชีวิตแบบใหม่ อาทิ teleworking ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากาก
อนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่ 3Cs คือ Closed spaces (พ้ืนที่ปิด) Crowded places (พ้ืนที่แออัด) และ  
Close-contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด) ลดการพบปะผู้คนและหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด  
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

3.2 ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางท่ีไม่จ าเป็นออกนอกเขตกรุงโตเกียว จังหวัดใกล้เคียง 
และจังหวัดฮอกไกโด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 

3.3 ขอให้ติดตามการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งจะมีขึ้น 
ทุก 3 สัปดาห์ โดยจะมีการประเมินรอบหน้าในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 

3.4 ขอให้ติดตามสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิด และให้ความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติตามทีร่ัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นร้องขอ  

4. การติดตามข่าวสาร: ขอให้คนไทยในญี่ปุ่นติดตามข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ  
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้ 

เว็บไซต์ http://site.thaiembassy.jp/ 
Facebook สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

在東京タイ王国大使館 หรือ
https://www.facebook.com/rtejapan/ 

Twitter @rtetokyo หรือ 
https://twitter.com/rtetokyo?lang=en 

5. การติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ: สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ  
ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง ดังนี้  

โทรศัพท์ 03 5789 2433 

โทรศัพท์ฝ่ายกงสุล 03 5789 2449 

อีเมล์ส าหรับการติดต่อสอบถามท่ัวไป infosect@thaiembassy.jp 

อีเมล์ฝ่ายกงสุล rtetokyo2020.consular@gmail.com 
(กรุณาแจ้งเรื่องที่ประสงค์จะด าเนินการ  
เพ่ือนัดหมายล่วงหน้าก่อน) 

กรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยาก  
(เจ็บป่วย/เสียชีวิต) (Hotline) 

 

 

090 4435 7812 

http://site.thaiembassy.jp/
https://www.facebook.com/rtejapan/
https://twitter.com/rtetokyo?lang=en
mailto:infosect@thaiembassy.jp
mailto:rtetokyo2020.consular@gmail.com
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การขอรับหนังสือรับรองการเดินทาง
กลับประเทศไทย (Hotline) 

090 2529 7787 

สอบถามเรื่องการขอรับ Visa ส าหรับ
ชาวต่างชาติ  

rtetokyo2020.visa@gmail.com 

 

จึงขอประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 

 
 

(นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์) 
เอกอัครราชทูต 


