
ด่วนที่สุด
ท นศ ๐๐๑๗.เอ/ว เอเอ๗๖ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

เอ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๖๕๔๘ (ฉบับที ่๔๔) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

สิ่งที่ล่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๖๓๐/ว ๓๐๖๐

ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยนายกรัฐมนตรีลงนามในข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ รวม ๓ ฉบับ ดังนี้

๑. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๔๔) ลงวันที ่๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ มผีลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมี 

ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑ การปรับปรุงเขตพื้นท่ีจังหวัดตามพื้นท่ีสถานการณ์และการกำหนดพื้นที่นำร่อง  

ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม

๑.๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค

๑.๓ การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ็าระวังสูง และพื้นท่ีนำร่อง 

ด้านการท่องเที่ยว

๑.๔ การปรับปรุงการกำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

๑.๕ การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๕

๒. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

(คบค.)ที่ ๘/๒๕๖๕เรื่องพื้นที่สถานการณ์ท่ีกำหนดเป็นพื้นที่เฝ็าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ลงวันที ่๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ มผีลตั้งแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เป็นพื้นที่ 

เฝ็าระวังสูง ๖๕ จังหวัด และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ๒๘ จังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พื้นที่เฝ็าระวังสูง

๓. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

(ศบค.) ที ่๙/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหาร 

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๒๕) ลงวันที ่๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ มผีลบังคับใช้ตั้งแต่ 

วันที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามา 

ในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานกักกันซึ่งทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด 

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาข้อกำหนดฯ และคำส่ังฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

/เพื่อให้การควบคุม...
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เพื่อให้การควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นท่ี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. ขอให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๔) 
ลงวันที ่๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) (ศบค.) ที ่๘/๒๕๖๕ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) (คบค.) ที ่๙/๒๕๖๕ โดยเคร่งครัด

๒. ขอให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สร้างการรับรู้ แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ทุกระดับว่า มาตรการตามข้อกำหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ ์เพื่อฟินฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับ 
ภาวะปกติและเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ  

ด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอยู่ในพื้นที่เสาระวังสูง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมการด้านบุคลากร สถานที ่และประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชน 
และเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเพื่อการดำเนินการตามมาตรการข้อห้ามและข้อปฏิบัติต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า

๔. มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณานำเสนอ 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกรณีการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุม 
และป้องกันโรค ให้บรรดามาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่สถานการณ ์

ระดับต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที ่๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนด (ฉบับที ่๔๒) ลงวันที่ ๒๑ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก ่การห้ามจัดกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคกิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคล 

ที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ มาตรการควบคุม 

แบบบูรณาการในพ้ืนที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และมาตรการเสาระวังเพื่อควบคุมการระบาดของโรคในสถานท่ี 

เสี่ยงต่อการแพร่โรค รวมถึงบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน 

รับผิดชอบกำหนดช้ืนภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงมีผลใช้บังคับเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้

๕. มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณานำเสนอ 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชในกรณีการปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที ่

เสาระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหาร 

หรือเครื่องด่ืมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่เสาระวังสูง พื้นที่เสาระวัง และพ้ืนที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ให้เปิดให้บริการได้เฉพาะ 

ร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด และจำกัดการให้บริการและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่ม 

ที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ใหค้ณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณากำหนดมาตรการ 
ควบคุมแบบบูรณาการเพิ่มเดิมได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นท่ี

๖. มอบหมายทุกส่วนราชการ/หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานกักกันซึ่งทางราชการกำหนด ตามคำสั่งศูนย์บริหาร 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) (ศบค.) ที ่๙/๒๕๖๕ให้หัวหน้า 

ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค 

สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานกักกันซ่ึงทางราชการกำหนดโดย 

เคร่งครัด
/๗. มอบหมาย...
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๗. มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวซ้องในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที ่©/๒๕๖๕โดยให้กำกับ ติดตาม เฝ็าระวัง 

และทบทวนมาตรการตามความเหมาะสมกับสถานการณ ์เพื่อมุ่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและ 

การจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงประโยชน์ของทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง คร ูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ

๘. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช หรืออำเภอใดมีมติออกประกาศหรือ
คำสั่งให้รายงานจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบโดยเร็ว เพื่อรายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงมหาดไทย ต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ ถือปฏิบัติและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรรัตน ์ไชยรัตน์) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑๙ นศ. 

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ก.Vน1๐๐๑๗@^๓311x๐๓



ศูนย์โควิดฯ มท.

ด่วนที่สุด
ที ่มท ๐๒๓๐/ว ๓๐'ช๐ 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

วันที ่๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยนายกรัฐมนตรีลงนามในข้อกำหนดฯ และคำส่ังฯ รวม ๓ ฉบับ ดังนี้
๑. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๔๔) ลงวันที ่๒๙ เมษายน ๒๕๖๕มีผลต้ังแต่วันที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เป็นด้นไป โดยมข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี

๑.๑ การปรับปรุงเชตพ้ืนที่จังหวัดตามพี้นท่ีสถานการณ์และการกำหนดพี้นที'นำร่อง 
ด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมเติม

๑.๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค
๑.๓ การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ็าระวังสูง และพ้ืนที่นำร่อง 

ด้านการท่องเที่ยว

๑.๔ การปรับปรุงการกำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๑.๕ การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที ่ด/๒๕๖๕

๒. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 

(ศบค.) ที ่๘/๒๕๖๕ เรื่อง พืนที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพ้ืนที่เฝืาระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกเฉินพ.ศ. ๒๕๔๘ 
ลงวันที ่๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป กำหนดเขตพืนที่สถานการณ์เป็น 
พื้นที่เฝืาระวังสูง ๖๕ จังหวัด และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ๒๘ จังหวัด

๓. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 

(ศบค.) ที ่๙/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒๕) ลงวันที ่๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ให้ดำเนินการตามมาตรการบ้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราขการกำหนดโดยเคร่งครัด 
รายละเอียดปรากฎตามสำเนาข้อกำหนดๆ และคำสั่งๆ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร,ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
(ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดดำเนินการตามข้อกำหนดๆ และคำสั่งๆ ข้างต้น ดังนี้

๑. รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ และคำส่ังฯ ดังกล่าว โดยเคร่งครัด
๒. สร้างการรับรู้แก,ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที ่

ของรัฐที'เกี่ยวข้องทุกระดับว่า มาตรการตามข้อกำหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์ เพื่อพิ่นฟูความเป็นอยู่ของประชาชน 
ให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติและเพ่ือให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินไป[ต้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบริหาร 

จัดการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์และการกำหนดพื้นท่ีนำร่องด้านการ 

ท่องเที่ยวเพ่ิมเติม สำหรับจังหวดท่ีได้ปรับระดับเขตพ้ืนที่สถานการณ์ข้ึนใหม่ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ที ่๘/๖๕๖๕ ซึ่งออกตามข้อกำหนดฯ

/(ฉบับที ่๔๔)...



-๒- 

(ฉบับที ่๔๔) นี ้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวซ้องเตรียมการด้านบุคลากร สถานที ่
และประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเพื่อการดำเนินการตามมาตรการ 
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า

๔. การชยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ให้บรรดามาตรการควบคุม 
แบบบูรณาการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการเตรียม 
ความพร้อมตามข้อกำหนดฯ (ฉบับท่ี ๓๗) ลงวันที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่ 
นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนด (ฉบับท่ี ๔๖) ลงวันที ่๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ได้แก ่การห้ามจัดกิจกรรม 
ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีสามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต มาตรการ 
ควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพ้ืนที่สถานการณ์ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการ 
ท่องเหยว และมาตรการเสาระวังเพื่อควบคุมการระบาดของโรคในสถานที่เสี้ยงต่อการแพร่โรค รวมถึงบรรดา 
มาตรการ หลักเกณฑ ์หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรับผิดชอบกำหนดข้ึนภายใต้ 
ข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงมีผลใช้บังคบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้

๕. การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่เสาระวังสูง และพื้นท่ีนำร่องต้านการ 
ท่องเที่ยว การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหารหรอเครื่องดื่มที่ต้ังอยู่ในพื้นที ่
เสาระวังสูง พื้นที่เสาระวง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ให้เปิดให้บริการได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมิน 
ตามมาตรฐานท่ีทางราชการกำหนด และจำกัดการให้บริการและบริโภคสุราหรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได ้
ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
แล้วแต่กรณี พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพมเดิมได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 
ในแต่ละพ้ืนที่

๖. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์  
การดำเนินการในสถานกักกนซึ่งทางราชการกำหนด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (คบค.) ที ่๙/๒๕๖๕ให้หัวหนาผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคสำหรบผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ ์
การตำเนินการในสถานกักกันซ่ึงทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

๗. การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที ่ด/๒๕๖๕ให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัด 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที'เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที' ๑/๒๕๖๕ โดยให้กำกับ 
ตดตาม เสาระวัง และทบทวนมาตรการตามความเหมาะสมกับสถานการณ ์เพื่อมุ่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงประโยชน์ของทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง คร ูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ

๘. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีมติ 
ให้ออกประกาศหรือคำสั่ง ให้ส่งประกาศหรือคำสั่งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) โดยเร็ว เพื่อรายงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มีล่วนเกี่ยวช้องได้รับทราบประกาศหรือ 
คำสั่งโดยทั่วก้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(นายสุทธิทงษ ์จุลเจริญ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในส่วนที่เกี่ยวกบการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.) 
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๙๘ ง ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่๔๔)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันท่ี ๖๖ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉกเฉินดังกล่าวออกไป 
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น

โดยท่ีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่คลี่คลายลง 

จากการตรวจพบผู้ติคเชื้อและจำเป็นต้องเช้ารับการรักษาพยาบาลในจำนวนที่ลดลง อีกทั้งประชาชน 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น (60๐516โ 0056) ได้เพ่ิมจำนวนชื้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณยา 

และเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย ์รวมถึงจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตอยู่ใน 
ระดับเพียงพอ อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการและควบคุมการระบาดของฝ่ายสาธารณสุขและพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และควบคุมโรค ซึ่งองค์การอนามัยโลก (พเ-เ0) ได้ยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบที่มีการ 

บริหารจัดการและรับมือกับการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุข 
ได้รายงานว่า ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจหรือเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ 

นำร่องด้านการท่องเที่ยว แมัจะตรวจพบผู้ดิดเชื้ออยู่บ้างแต่กีมีจำนวนน้อยและสามารถควบคุมได ้จึงมิได ้

เป็นปัจจัยที่มีผลให้การติดเชื้อในประเทศเพ่ิมชื้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วโลก 

ที่หลายประเทศได้เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคและเปิดประเทศควบคู่ไปกับ 
การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อพีนฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ 

และเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ 

ด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลโดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุขจึงได้พิจารณาผ่อนคลาย 

มาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคำแนะนำของศูนย์บริหาร 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์และการกำหนดพื้นที่นำร่อง 

ด้านการท่องเท่ียวเพิ่มเติม ให ้ศบค. มีคำสั่งปรับปรุงเขตพื้นท่ีจังหวัดจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ 

และกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่ง เพื่อให ้

สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดที่เกิดชื้นในปัจจุบันและเป็นไปตามแผนการเปิดประเทศเพื่อพีนฟู 
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เศรษฐกิจชองรัฐบาล โดยให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับ 

ต่าง ๆ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติท่ีไต้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ 

ข้อกำหนดนี้

ข้อ ๒ การชยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ให้'บรรดามาตรการ 
ควบคุมแบบบูรณาการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ รวมทั้ง 

มาตรการเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนด (ฉบับที ่๓๘) ลงวันที ่๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๖๕๖๔ 

! และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนด (ฉบับที ่๔๒) ลงวันที ่

๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕^ได้แก ่การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค กิจกรรม 

การรวมกลุ่มชองบุคคลที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนก 
ตามพ้ืนที่สถานการณ์ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเท่ียว และมาตรการ 

เฝืาระวังเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค รวมถึงบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ 
หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดข้ึนภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวยังคง 

มีผลใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้

ในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงาน 
ของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาเพื่อดำเนินมาตรการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่นอกสถานที่ต้ังหน่วยงานตามความเหมาะสม
ข้อ ๓ การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นท่ีเฝืาระวังสูง และพ้ืนที่นำร่อง 

ด้านการท่องเท่ียว ให้พื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่เป้าระวังสูงและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ดำเนินการ 
ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อการเปิดสถานที ่กิจการ และกิจกรรมสำหรับพื้นที่สถานการณ์ 

ที่จำแนกเป็นเขตพื้นที่เป้าระวังสูงและเขตพื้นที่เป้าระวัง ตามที่ได้กำหนดไว้ไนข้อ ๓ และ ข้อ ๔ 
แห่งข้อกำหนด (ฉบับที ่๔๒) ลงวันที ่๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ปรับมาตรการควบคุม ดังนี้

การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 

เป้าระวังสูง พื้นที่เป้าระวัง และพ้ืนที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ให้เปิดให้บริการได้เฉพาะร้านท่ีผ่านการ 

ตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (/X๓321ก5 าโาาฮแลกป รธท่ธใ?/ ลกป แธลเใเา 
/Xป๓เกเรใเ-ล!!๐ก) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในระดับ 

ร!-!/X บร ขึ้นไป หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค ฒปเอ - 19 รองรับ 

สุขภาพดีวิถีใหม่ (■กาล! รใ๐!ว (ะ๐VIป 2 กเบร) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย หรือได้มีการ 
ดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (อ๐VIป ค^ธ รธใปกฐ) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

และจำกัดการให้บริการและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา

ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณ ี
พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพ่ิมเดิมได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

ในแต่ละพื้นที่
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ข้อ ๔ การปรับปรุงการกำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือประโยชน์ในการ 

คัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การควบคุมและการป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรค 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดในปัจจุบันและนโยบายการเปิดประเทศเพ่ือฟินฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหาร 
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๔๐) ลงวันที ่๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การกำหนดประเภทชองผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้เดินทางเช้ามาในราชอาณาจักร 
ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ ์
การดำเนินการในสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ีอไวรัส 

โคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ให้เป็นไป 

ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

กำหนด โดยแบ่งตามประเภทของผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้เดินทางเช้ามาในราชอาณาจักรซึ่งแสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 

ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกำหนด (Vล*:ฉํกล!:ธป กธโรอทร)

(๒) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมิไต้แสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกัน 

โรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกำหนด (บกหล*:*:เกล!:*ลป / ผ๐! ณ(ณ ์

^/ลฒ่กล!:ธป 9ธโ50กร)
(๓) ผู้มีเหตุยกเว้นที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด 

อนุญาต หรือเชิญเข้ามาในราชอาณาจักรตามความจำเป็น”
ข้อ ๕ การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๕ ให้กระทรวงสาธารณสุข 

โดยกรมอนามัย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดำเนินมาตรการเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๕ โดยให้กำกับ ติดตาม 

เฝ็าระวัง และทบทวนมาตรการตามความเหมาะสมกับสถานการณ ์เพื่อมุ่งสร้างความปลอดภัย 
ในสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงประโยชน์ของทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาเป็นสำคัญ
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที ่๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี
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คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ที ่๘/๒๕๖๕

เรื่อง พื้นท่ีสถานการณ์ที่กำหนดเป็นพ้ืนที่เสาระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 

ตามขัอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ตามท่ีได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันท่ี  

๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนายกรัฐมนตร ีที ่๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ 

การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที ่

๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหาร 

สถานการณ์โควิด - 19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
กรณีโรคติดเช้ือโควิด - 19 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

กระทรวงมหาดไทย จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดๆ สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด 
เป็นพ้ืนที่เฝ็าระวังสูง และพื้นท่ีนำร่องด้านการท่องเท่ียว ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปล่ียนแปลง 

เป็นอย่างอ่ืน

สั่ง ณ วันที ่๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19



บัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพ้ืนที่สถานการณ์เพ่ือการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 
แนบท้ายคำสั่งสูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ที ่๘/๒๕๖๕
ลงวันที ่๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พื้นที่เสาระวังสูง รวมทั้งสิน ๖๕ จังหวัด

๑. จังหวัดกาฬสินธุ

๒. จังหวัดกำแพงเพชร
๓. จังหวัดขอนแก่น (ยกเว้นอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเปิอยน้อย อำเภอพล อำเภอภูเวียง 

อำเภอเวียงเก่า และอำเภออุบลรัตน์)

๔. จังหวัดจันทบุร ี(ยกเว้นอำเภอเมืองจันทบุร ีและอำเภอท่าใหม่)

๕. ชังหวัดฉะเชิงเทรา

๖. จังหวัดชัยนาท

๓!. จังหวัดชัยภูมิ

๘. จังหวัดชุมพร

๙. จังหวัดเขียงราย (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอแม่จัน 

อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเวียงป่าเป้า)

๑๐. จังหวัดตรัง
๑®. จังหวัดตราด (ยกเว้นอำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง)

๑๖. จังหวัดตาก

๑๓. จังหวัดนครนายก

๑๔. จังหวัดนครปฐม

๑๕. จังหวัดนครพนม
๑๖. จังหวัดนครราชสีมา (ยกเว้นอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิอำเภอโชคชัย 

อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอวังนํ้าเขียว และอำเภอสีคิ้ว)

๑๓!. จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๘. จังหวัดนครสวรรค์

๑๙. จังหวัดนราธิวาส

๒๐. จังหวัดน่าน

๒๑. ชังหวัดบึงกาฬ

๒๖. ชังหวัดบุรีรัมย ์(ยกเว้นอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
๒๓. ชังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตำบลหัวหิน และตำบลหนองแก)



๒๔. จังหวัดปราจีนบุรี

๒๕. จังหวัดปัตตานี

๒๖. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ยกเว้นอำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอภาชี และ 

อำเภออุทัย)

๒๗. จังหวัดพัทลุง

๒๘. จังหวัดพิจิตร

๒๙. จังหวัดพิษณุโลก

๓๐. จังหวัดเพชรบูรณ์

๓๑. จังหวัดแพรี

๓๒. จังหวัดพะเยา

๓๓. จังหวัดมหาสารคาม

๓๔. จังหวัดมุกดาหาร

๓๕. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓๖. จังหวัดยะลา (ยกเว้นอำเภอเบตง)

๓๗. จังหวัดยโสธร

๓๘. จังหวัดร้อยเอ็ด

๓๙. จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม)

๔๐. จังหวัดราชบุรี

๔๑. จังหวัดลพบุรี

๔๒. จังหวัดลำปาง

๔๓. จังหวัดลำพูน

๔๔. จังหวัดเลย (ยกเว้นอำเภอเชียงคาน)

๔๕. จังหวัดศรีสะเกษ

๔๖. จังหวัดสกลนคร

๔๗. จังหวัดสตูล
๔๘. จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)

๔๙. จังหวัดสมุทรสงคราม

๕๐. จังหวัดสมุทรสาคร

๕๑. จังหวัดสระแก้ว

๕๒. จังหวัดสระบุรี

๕๓. จังหวัดสิงห์บุรี

๕๕. จังหวัดสุโขทัย



๕๕. จังหวัดสุพรรณบุรี

๕๖. จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี(ยกเว้นเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)

๕๗. จังหวัดสุรินทร ์(ยกเว้นอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอท่าตูม)

๕๘. จังหวัดหนองคาย (ยกเว้นอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอทำบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม ่และอำเภอสังคม)

๕๙. จังหวัดหนองบัวสำภู

๖๐. จังหวัดอ่างทอง

๖๑. จังหวัดอุดรธาน ี(ยกเว้นอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุมภวาป ีอำเภอนายูง อำเภอบ้านตุง
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอหนองหาน)

๖๒. จังหวัดอุทัยธานี

๖๓. จังหวัดอุดรดิตถ์
๖๔. จังหวัดอุบลราชธานี

๖๕. จังหวัดอำนาจเจริญ



บัญชีรายช่ือจังหวัดพ้ืนที่นำร่ธงด้านการท่องเท่ียว 
แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรบา 2019 (โควิด - 19) 

ที ่๘/๒๕๖๕
ลงวันที ่๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิน ๒๘ จังหวัด

๑. กรุงเทพมหานคร
๖. จังหวัดกระบี่
๓. จังหวัดกาญจนบุรี
๔. จังหวัดขอนแก่น (เฉพาะอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเปือยน้อย อำเภอพล 

อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า และอำเภออุบลรัตน์)
๕. จังหวัดจันทบุรี (เฉพาะอำเภอเมืองจันทบุร ีและอำเภอท่าใหม่)
๖. จังหวัดชลบุรี
๗. จังหวัดเชียงราย (เฉพาะอำเภอเมืองเขียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง อำเภอพาน 

อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเวียงป่าเป้า)
๘. จังหวัดเชียงใหม่
๘. ชังหวัดตราด (เฉพาะอำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง)

๑๐. ชังหวัดนครราชสีมา (เฉพาะอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิอำเภอโชคชัย 
อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอวังนํ้าเขียว และอำเภอสีคิ้ว)

๑๑. ชังหวัดนนทบุรี
๑๒. ชังหวัดบุรีรัมย ์(เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
๑๓. ขังหวัดปทุมธานี
๑๔. ขังหวัดประจวบคีรีขันธ ์(เฉพาะเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตำบลหัวหิน และตำบลหนองแก)
๑๕. ขังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอภาช ี

และอำเภออุทัย)
๑๖. ชังหวัดพังงา
๑๗. ขังหวัดเพชรบุรี
๑๘. ชังหวัดภูเก็ต
๑๙. ขังหวัดยะลา (เฉพาะอำเภอเบตง)
๒๐. ขังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)
๖๑. ขังหวัดระยอง
๒๖. ชังหวัดเลย (เฉพาะอำเภอเขียงคาน)
๒๓. ขังหวัดสงขลา
๒๔. ชังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
๒๕. ขังหวัดสุราษฎร์ธาน ี(เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)



๒๖. จังหวัดสุรินทร ์(เฉพาะอำเภอเมืองสุรินทร ์และอำเภอท่าตูม)
๒๗. จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม ่และอำเภอสังคม)
๒๘. จังหวัดอุดรธาน ี(เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธาน ีอำเภอกุมภวาป ีอำเภอนายูง อำเภอบ้านตุง 

อำเภอประชักษ์ศึลปาคม และอำเภอหนองหาน)



หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๙๘ ง ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ที ่๙/๒๕๖๕

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่๒๕)

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที ่๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ขยาย 

ระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที ่

๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที ่๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที ่๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติ 

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑๙) ลงวันที ่๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที ่๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัต ิ

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒๐) ลงวันที ่๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที ่๒/๒๕๖๕ เรือง แนวปฏิบัต ิ

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๒๑) ลงวันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที ่๔/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัต ิ

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราขกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒๒) ลงวันที ่๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที ่๕/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติ 

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที ่๗/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัต ิ

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที ่๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

โดยที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

หรือ ศบค. ได้ออกคำสั่งเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันโรคให้เหมาะสมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธ์ สายพันธ์โอมิครอน (0๓10โ๐ก) ที่สามารถแพร่กระจายและ



หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๙๘ ง ๒๙ เมษายน ๒๔๖๕

มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุอื่น ๆ แต่ผู้เข้ารับการรักษาที่เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงทั้งระดับวิกฤต 

และระดับป่วยหนักยังอยู่ในขีดความสามารถที่ฝ่ายสาธารณสุขสามารถบริหารสถานการณ์ได้ ประกอบกับ 
ข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขได้รายงานว่า ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
หรือเดินทางเข้ามาในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว แม้จะตรวจพบผู้ดิดเชื้ออยู่บ้างแตกมีจำนวนน้อย 

และสามารถควบคุมได ้จีงมิได้เป็นปัจจัยที่มีผลให้การติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  
ซึ่งสอดคลัองกับสถานการณ์ทั่วโลกที่หลายประเทศได้เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรค 

และเปิดประเทศควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จีงเห็นควรปรับมาตรการป้องกันโรคให้ม ี
ความเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการขยาย 
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว และตามคำสั่งนายกรัฐมนตร ีที ่๕/๒๕๖๓ เรื่อง 
การจัดต้ังหน่วยงานพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที ่๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ ์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนายกรัฐมนตร ีที ่๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ 

การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที ่
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเดิม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ ์
โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(ไควิด -19) ที ่๗/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๒๔) ลงวันที ่๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อ ๒ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 มิให้เกิดการแพร่ระบาด 

ในราชอาณาจักร และเพ่ือให้มาตรการและหลักเกณฑ์สำหรับผู้เดินทางเข้าในราชอาณาจักรมีความสอดคล้อง 
กับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน จึงให้กำหนดมาตรการป้องกันโรค 

และหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด สำหรับผู้เดินทางเข้ามา 

ในราชอาณาจักร ๓ ประเภท ได้แก่
(๑) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งแสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 

ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกำหนด (Vลฒ่ก316ป ?6โ50กร)

(๒) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมิได้แสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกัน 
โรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกำหนด (บก73ฒ่ก316ส ่/ ผ01 ณป/ 

\730ว่กอ!ธป ?6โร0กร)
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(๓) ผู้มีเหตุยกเว้นท่ีนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 

กำหนด อนุญาต หรือเชิญเข้ามาในราชอาณาจักรตามความจำเป็นโดยกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 
สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทุกประเภท ตามแนบท้ายคำสั่งนี้

ข้อ ๓ ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) กำกับดูแล ประสานงาน และบูรณาการการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้การเดินทางเข้าราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 

ทางบกผ่านจุดผ่านแดนถาวร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรการที ่ศบค. มีมติเห็นชอบแล้ว 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามแนบท้ายคำสั่งน้ี

ข้อ ๔ ให้หลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรซึ่งผู้เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรได้ดำเนินการเป็นไปตามที่ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแล 

คนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) กำหนด ตามคำส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที ่๗/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตาม 

ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ฉบับที ่๒๔) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และบรรดาคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

โดยผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนั้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขสำหรับผู้เดินทางเข้ามา 

ในราชอาณาจักรตามแนบท้ายคำสั่งนี้
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

เป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที ่๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19



มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเช้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกันซ่ึงทางราชการกำหนด 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที ่๙/๒๕๖๕ 
ลงวันที ่๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 มิให้เกิดการแพร่ระบาดในราชอาณาจักร และเพื่อให้มาตรการและหลักเกณฑ์สำหรับผู้เดินทางเช้ามา 
ในราชอาณาจักรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดชองโรคโควิด - 19 ที่เกิดชื้นในปัจจุบัน จึงเห็นควรกำหนดมาตรการป้องกันโรคและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกัน 

ซึ่งทางราชการกำหนด สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ๓ ประเภท ได้แก ่(๑) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงแสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค 
โควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกำหนด (Vลฒํกล!ธน ่กธโ50กร) (๒) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมิได้แสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน 
ป้องกันโรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกำหนด (บกVลฒ่กล!60เ/ผ01 ณแ/ Vล00เทล160เ ก6โ50กร) และ (๓) ผู้มีเหตุยกเวันหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตร ี
หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามความจำเป็น ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินหางเช้ามาในราชอาณาจักร
(๑) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งแสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกำหนด 

(73001ก3บ6ฝ กธโ50กร)
มาตรการป้องกันโรค

มาตรการก่อนเดินหางเช้ามาในราชอาณาจักร
๑) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้

๑.ด) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ถือหนังสือเดินทาง (ก355[ว0โ!) หรือเอกสารเดินทางตามที่ทางราชการกำหนด ให้มีหลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเช้า 
ราชอาณาจักรผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการกำหนด

๑.๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร (เก!ธโกล!!๐กล! ก๐'!ก! ๐! ก!กฺ/) ให้มีเอกสารผ่านแดน (ธอโฝ6โ กลรร) 
ด.๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าท่ีประจำยานพาหนะซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอก 

ราชอาณาจักรชัดเจน ให้มีหลักฐานหรือเอกสารแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเช้ามาและออกจากราชอาณาจักร และความจำเป็น 
ที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ

ด.๔) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ชนส่งสินค้าตามความจำเป็น ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่แสดงถึงการขนล่งสินค้าซึ่งระบุจุดจอดยานพาหนะและขนส่งสินค้าที่แน่นอน 
พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร ระบุชื่อ สกุล และสถานที่ท่ีสามารถติดต่อได้ของผู้ขนส่งสินค้า ทั้งกรณีผู้ขนส่งสินค้าของประเทศต้นทางและของประเทศไทย

๑.๕) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นคนต่างด้าวที่เช้ามาทำงานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพ่ือเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึก 
ความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรดามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการ 
การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กระทรวงแรงงานกำหนด ให้มีหลักฐานหรือเอกสารหี่ยืนยันหรือแสดงว่ามีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาหำงานในราชอาณาจักร 



- ๒ -

มาตรการป้องกันโรค
ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพื่อเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือเอกสารผ่านแดน 
(6๐1X๒โ ?355) แล้วแต่กรณ ีทั้งนี ้ตามแนวปฏิบัติทึกระทรวงแรงงานกำหนด
๒)ให้มีหลักฐานหรือเอกสารหรือหลักประกันอื่นใดในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแต่กรณ ีเว้นแต่ผู้มีสัญชาติไทย ดังนี้

๒.๑) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ที่ไม'มีสัญชาติไทยให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอด 
ระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยูในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด เว้นแต่ผู้เดินทางมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที ่

กฎหมายบัญญัติ หรือผูเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร (เก๒๓ลย๐กลเก๐เก!๙&ๅน-0โดยใช้เอกสารผ่านแดน 
(8๐1X๒โ กลรร) ไม่ต้องมีกรมธรรม'ประกันภัยดังกล่าว

๒.๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็นให้มีกรมธรรม'ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกัน 
อื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด เว้นแต่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยชึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือ 
การรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัต ิไม่ต้องมีกรมธรรม'ประกันภัยดังกล่าว หรือกรณีท่ีมีหลักฐานหรือเอกสารท่ียืนยันว่าต้นสังกัดหรือนายจ้างของผู้เดินทางรับรองว่าจะรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลทั้งหมดตลอดระยะเวลาท่ีผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

๒.๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพื่อเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความ 
ตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการ 
ทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๔๖๐ที่กระทรวงแรงงานกำหนดให้มีกรมธรรม'ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลา 
ที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด เว้นแต่กรณีอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ไม่ต้องมีกรมธรรม'ประกันภัยดังกล่าว 

ก. ผู้เดินทางที่มีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ
ข. ผูเดินทางที่มีหลักฐานหรือเอกสารหรือหลักประกันอ่ืนใดที่แสดงว่าผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลของตนเองได้ทั้งหมดตลอด 

ระยะเวลาที่ผูเดินทางอยู่ในราชอาณาจักร
๓) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ^6โช(๒ล๒ ๙ Vล๐๐!กล!เอก) ดังนี้

๓.๑) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอาย ุ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกำหนด 
โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน 

ก่อนออกเดินทาง
๓.๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุตั้งแต่ ๔ ปีบริบูรณ ์แต่ยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ ์ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม โดยต้องเป็นวัคซีน 

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนดามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง

๓.๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ ์และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว
๓.๔) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ที่เคยติดเขึ้อโรคโควิด - 19 ซึ่งได้รับการรักษาหายแล้ว และผู้เดินทางได้รับวัคซีนหลังจากการติดเชื้อแล้วอย่างน้อย ๑ เข็ม 

ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินหางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้ว~



-๓-

มาตรการป้องกันโรค

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร
ด) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจ วัดไข้ และยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วแต่กรณ ี
ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือพื้นที่ที่ทางราชการกำหนด ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
เอ) กรณีผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยและเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบกเฉพาะจุดผ่านแดนถาวร (เก161■กอปอกสืเ 9๐๒1 ๙ 8กป7) ที่ใช้บัตรผ่านแดน 
(ธอเปธโ กลรร) ในการเดินทางให้สามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน ๓ วัน และให้เดินทางได้เฉพาะพ้ืนที่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศ
๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพ่ือเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึก  
ความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการ 
การทำงานชองคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กระทรวงแรงงานกำหนด ให้เดินทางไปยังสถานที่ที่กระทรวงแรงงานร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ 
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณ ีกำหนด เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยชุดตรวจและนํ้ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ 5/ปใร-(2๐\/-2 (เชื้อก่อโรค (201/10 - 19) 

แบบตรวจหาแอนติเจนสำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย ์(/17^91-๐16551๐031 บ56)ในวันที่เดินทางมาถึงราชอาณาจักร
๓.®)กรณีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางดำเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามที'กระทรวง 

แรงงานกำหนด
๓.๒) กรณีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ยืนยันว่าผู้เดินทางมีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการพิจารณาดำเนินการดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวง 

สาธารณสุขกำหนด หรือประสานส่งต่อผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือสถานที่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือทางราชการกำหนด
๔) ในระหว่างท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 

โดยชุดตรวจและน้ํายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ ร/^5 - 0๐V - 2 (เชื้อก่อโรค 001/10 - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (/!กป?อก 5619-1651 เงไ หรือ /\า”เ0 

และขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางรายงานและบันทึกผลการตรวจหาเชื้อด้วยตนเองในระบบที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี ้ในกรณีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 พบว่าผู้เดินทางมีเชื้อ 
โรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางตำเนินการหรือเข้ารับการตรวจหรือดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยให้ผู้เดินทาง ต้นสังกัด นายจ้าง หรือผู้รับอนุญาตให ้
นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณ ีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือไห้เป็นไปตามสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาล 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ —~

มาตรการก่อนเดินหางออกนอกราชอาณาจักร
-ไม่มี-



(๒) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซี่งมิได้แสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกำหนด 

(บก73(ะ(ะเก3!6(±?ง0! 9บ7300๒ล!ธ0เ 9ธโ50กร)
มาตรการป้องกันโรค

มาตรการก่อนเดินหางเข้ามาในราชอาณาจักร
ด) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารท่ีใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้

๑.๑) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ถือหนังสือเดินทาง (?355|ว0โ!) หรือเอกสารเดินทางตามที่ทางราชการกำหนด ให้มีหลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้า 
ราชอาณาจักรผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการกำหนด

๑.๒) กรณีผู้เดินทางท่ีมีสัญชาติไทยที่เข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร (เก!61ากล!!0ก8เ 1ว๐1ท! 0! 9ก!โ/) ให้มีเอกสารผ่านแดน 

(601'0๒1' 9355)

๑.๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางอ®กนอก 
ราชอาณาจักรชัดเจนให้มีหลักฐานหรือเอกสารแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าท่ีประจำยานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร และความจำเป็นที ่

ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ
๑.๔) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่แสดงถึงการชนส่งสินค้าซึ่งระบุจุดจอดยานพาหนะและขนล่งสินค้าท่ีแน่นอน 

พร้อมระบุเวลาท่ีจะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร ระบุชื่อ สกุล และสถานท่ีที่สามารถติดต่อได้ของผู้ชนส่งสินค้า ทั้งกรณีผู้ขนส่งสินค้าของประเทศตันทางและของประเทศไทย
๑.๕) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพื่อเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึก 

ความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจท่ีรัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการ 
การทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.๒๕๖๐ที่กระทรวงแรงงานกำหนดให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันหรือแสดงว่ามีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรที ่
ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพ่ือเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือเอกสารผ่านแดน (ธ๐ฝ6โ 
ก355) แล้วแด่กรณี ทั้งนี ้ตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงแรงงานกำหนด
๒)ให้มีหลักฐานหรือเอกสารหรือหลักประกันอื่นใดในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแต่กรณ ีดังนี้

๒.๑) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
๒.๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดตลอด 

ระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม1น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด เว้นแต่ผู้เดินทางมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที ่
กฎหมายบัญญ้ติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

๒.๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น ให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกัน 
อื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามท่ีทางราชการกำหนด เว้นแต่ผู้ท่ีมีสัญชาติไทยหรือผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมี 
สิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว หรือกรณีที่มีหลักฐานหรือเอกสารที่ยีนยันว่าต้นสังกัดหรือนายจ้างชองผู้เดินทาง 
รับรองว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว— ——



- ๕ -

มาตรการป้องกันโรค — —
๒.๔) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพื่อเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความ 

ตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไวักับรัฐบาลต่างประเทศ หรือเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการ 
ทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กระทรวงแรงงานกำหนด ใท้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอด 
ระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด เว้นแต่กรณีอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ไม่ต้องมีกรมธรรม์ 

ประกันภัยดังกล่าว
ก. ผู้เดินทางท่ีมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ
ข. ผู้เดินทางที่มีหลักฐานหรือเอกสารหรือหลักประกันอื่นใดที่แสดงว่าผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลของตนเองได้ทั้งหมดตลอด 

ระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร
๓) ใหมีหลักฐานหรือเอกสารเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุข ภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังนี้

๓.ด) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ไม่มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการตรวจทางท้องปฏิบัติการที่ยีนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชึ้อโรคโควิด - 19 โดยวิธ ีค'โ - ค!ค(1อป013!0เ7 

โ05นแ เกอแออ!!กร ู!เาอ! !0ห่10 - 19 15 ก01 ปอ!ออ!ออ! ๖V ค!- ค!ค) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเดินทางทางอากาศหรือทางบก หรือก่อนเดินทางจากจุดที่มีการจอด 
เทียบท่าเป็นครั้งสุดท้าย (1.35! เว๐!ฯ:) ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางนํ้า ซึ่งต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทาง 
ราชการกำหนด ใท้มีหลักฐานหรือเอกสารเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุข ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๓.ด.ด) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางอากาศ ให้มีหลักฐานหรือเอกสารการชำระค่าที่พักหรือสถานท่ีกักกันที่ทางราชการ 
กำหนดไม่น้อยกว่า ๕ วัน และหลักฐานการชำระค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี ค! - ค!ค (ป3เว013(0เ7 165111! เกอแออปกรู ปา31 00\710 - 19 15 ก01 อ!อ!ออ!ออเ (วV - ค!ค) จำนวน ๑ ครั้ง 
ทั้งนี ้ต้องเป็นโรงแรมหรือสถานที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนดที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด และได้รับการช้ืนทะเบียนตามที่กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกำหนด หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกำหนด ได้แก่ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน 
ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงสาธารณสุข หรือสถานท่ีชึ่งผู้เดินทางต้องเช้ารับการกักกันตามท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณ ี
อนุมัติและตรวจสอบ เว้นแต่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีหลักฐานค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธ ีค! - ค!ค (13๖0131017 165นแ เกอ!เอสปก? !0ห่10 - 19 15

กอ! อ!อ!ออ!ออ! ๖7 ค'ค- ค!^) จำนวน ๑ ครั้ง
๓.ด.๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร (เก!6๓3ป๐กล! คอเก! อ! &า!ก/)ให้ดำเนินการลังนี ้

ต่อไปแล้วแต่กรณี
ก.กรณีที่ต้องเข้ารับการกักกันใน /\1!อ1ก3!^6 0น313กปก6 (&0) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารการชำระค่าที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนดไม่น้อยกว่า 

๕ วัน และหลักฐานการชำระค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธ ีค! - ค!ค ((.3๖01310716501! เกฝเออปกร ู!เาอ! !0710 -19 15 กอ! อเ6!6อ!6อเ ป/ ค! - ค!ค) จำนวน ๑ ครั้ง ทั้งนี ้ต้องเป็นโรงแรม 
หรือสถานท่ีพักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนดที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด และได้รับการข้ึนทะเบียนตามที่กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนด หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกำหนด ได้แก ่สถานที่ซ่ึงผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนต่อ 

กระทรวงสาธารณสุข หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือ  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณ ีอนุมัติและ 



มาตรการป้องกันโรค
ตรวจสอบ เว้นแต่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีหลักฐานค่าตรวจหา เชื้อโดยวิธ ีค! - ค0ค(เ-ลเวจโลใ๐โ/ โธืริชิแ เกิปิเ๐ลิชิทิฐิใเา81001/10 - 19 15 ก๐ใ 

ปธใ6๐ใ6ป [ว/ ค! - ค0ค) จำนวน ๑ ครั้ง

ข. กรณีที่ต้องเข้ารับการกักกันใน 51316 0นลโลกชก6 (50)ให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

แล้วแต่กรณ ีกำหนด
ค. กรณีที่ต้องเข้ารับการกักกันใน 0โรูลก12ลช)วกลเ 0นลโลกชก6 (00) ให้ดำเนินการตามที่หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง 00 แต่ละประเภท กำหนด

๓.ด.๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางนํ้า ให้มีหลักฐานหรือเอกสารการชำระค่าที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการ 
กำหนดไม่น้อยกว่า ๕ วัน และหลักฐานการชำระค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธ ีค! - ค0ค (ชลเวอโลใ๐โ/ โ6รน(ใ ■เกป!63ชกร ูใ!าลใ 00ฟ0 - 19 15 ก๐ใ ป6ใ6๐ใ6ป เว/ ค! - ค0ค) จำนวน ๑ ครั้ง 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ชองชาติทางทะเลกำหนด

๓.๒)กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ียืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19โดยวิธ ีค!-ค0ค 
(1ลเว๐โลใ:๐โ/ โ65ชช: เกป!๐ลชกร ูชาลใ 001/10 - 19 15 ก๐ใ ป6ใ6๐ใ6ป เว/ ค!- ค0ค) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๖ ชั่วโมง ก่อนการเดินทางทางอากาศหรือทางบก หรือก่อนเดินทางจาก 
จุดที่มีการจอดเทียบท่าเป็นครั้งสุดท้าย (ชลรใ (ว๐โใ) ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางนํ้า หรือผู้เดินทางเข้า 
มาในราชอาณาจักรที่มีอายุยังไม่ครบ ๖ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมผู้ปกครองหรือผู้ดูแล หรือเป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น ไม่ต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกำหนด 
มาตรการเมื่อเดินหางถึง/ระหว่างอบู่ในราชอาณาจักร
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจ วัดไข้ และยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วแต่กรณี 
ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือพื้นที่ที่ทางราชการกำหนด ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ไม่มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธ ีค! - ค0ค (ชล!ว๐โลใ๐โ/ 
โ65นIช !ทป!๐ลชกร ูใ!าลใ: 001/10 - 19 15 ก๐ใ ป6ใ6๐ใ6ป ช)/ ค!- ค0ค) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเดินทางทางอากาศหรือทางบก หรือก่อนเดินทางจากจุดที่มีการจอด 
เทียบท่าเป็นครั้งสุดท้าย (ชล5ใ (วอโใ) ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางนํ้า ให้เข้ารับการกักกันเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๕ วัน โดยให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด ภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไช ดังนี้

๒.®) ให้เดินทางไปยังสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกำหนด แล้วแต่กรณ ีโดยยานพาหนะที่จัดไว้เป็นการเฉพาะและต้องไม่มีการแวะหรือหยุดพัก ณ สถานที่ใด ๆ 
(56ลเ6ป ค๐บใ6) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ชั่วโมง กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร (เกใ6โก3ช๐กล! ค๐!กใ ๐ใ 
ชกใโ/)ให้สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกำหนดต้องตั้งอยู่ในพ้ืนที่หรือจังหวัดท่ีทางราชการกำหนดเท่านั้น

๒.๒)ให้มีการตรวจหาเช้ือโรคโควิด -19 โดยวิธี ค! - ค0ค (ชอเว๐โลใ๐โ/ โ65บเ.ใ !กป'!๐ลใ!กร ูใ!าอใ 001/10 - 19 !ร ท๐ใ ป6ใ6๐ใ6ป เว/ ค! - ค0ค) จำนวน ๑ ครั้ง ในระหว่างวันที, ๔ - ๕ 
ของระยะเวลาที่เข้ารับการกักกัน หรือตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่ 
ครบ๕ ปีบริบูรณ์และไต้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้ทำการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19ด้วยวิธีการโดยนํ้าลายก็ได้รวมท้ังให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งชอง 

I เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานท่ีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดเป็นระยะเวลาเช่นเดียวกันกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล



- ๗ -

มาตรการ'ปีองกันโรค
ก. กรณีผลการตรวจเชื้อโรคโควิด - 19 ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางในราชอาณาจักรได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขท่ีทาง 

ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
ข. กรณีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด -19 ยืนยันว่าผู้เดินทางมีเช้ือโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางดำเนินการหรือเข้ารับการตรวจหรือดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวง 

สาธารณสุขกำหนด หรือให้โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการพิจารณาดำเนินการดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือประสานส่งต่อผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาล 
หรือสถานที่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือทางราชการกำหนด และแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันท ีโดยให้ผู้เดินทาง ต้นสังกัด หรือนายจ้าง แล้วแต่กรณ ีเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระหว่างโรงแรมหรือสถานที่พักกับผู้เดินทาง หรือเป็นไปตามสิทธิในการตรวจหรือการ 

รักษาพยาบาลตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี ค! - ก(ะก (13เว0โ31๐เ7 โ65นแ 
เกน1่๐3ชก5 ชา3100710 - 19 15 ก๐! ป6เ6๐16ป ช/ ค!- ค0ค)โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเดินทางทางอากาศหรือทางบก หรือก่อนเดินทางจากจุดที่มีการจอดเทียบท่า 
เป็นครั้งสุดท้าย (1351 เว011) ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางนํ้า ให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางใน 
ราชอาณาจักรได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที'ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ในกรณีผู้เดินทางเป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น 
ให้นำยานพาหนะไปจอดและชนส่งสินค้า ณ จุดที่กำหนดไว้เท่าน้ัน โดยให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันทีเมื่อขนส่งสินค้าเสร็จสินแล้ว ทั้งนี ้ต้องไม่เกิน ๗ ชั่วโมงนับแต่ยานพาหนะ 
นั้นออกจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังจุดขนส่งสินค้า กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้พิจารณาตาม 

สมควรแก่กรณี
๔)ในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 

โดยชุดตรวจและนํ้ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ ร/Xกร - 0๐7 - 2 (เชื้อก่อโรค 00710 - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (/Xกชร6ูก 5611-1651 XII หรือ /XIX) 

และขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางรายงานและบันทึกผลการตรวจหาเชื้อด้วยตนเองในระบบที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ในกรณีผลการตรวจหาเช้ือโรคโควิด - 19 พบว่าผู้เดินทางมีเชื้อโรค 

โควิด - 19 ให้ผู้เดินทางดำเนินการหรือเข้ารับการตรวจหรือดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยให้ผู้เดินทาง ต้นสังกัด นายจ้าง หรือผู้รับอนุญาตให้นำ 
คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณ ีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือให้เป็นไปตามสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่ 

กฎหมายบัญญัต—ิ—
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร
-ไม่มี-



-๘- 

(๓) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีหี่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ป็กเฉินกำหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามความจำเป็น 

มาตรการป้องกันโรค

มาตรการก่อนเดินหางเข้ามาในราชอาณาจักร 
ด) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้

ด.๑) หลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรหรือตามวิธีการตามที่ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศกำหนด
๑.๒) หลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (0ธ1ฯ:เก๐อ!ธ 0โ ไ/ลฒ่กอบเวก) ดังนี้

ก. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอาย ุ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกำหนด 
โดยต้องเป็นวัคซีนท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน 

ก่อนออกเดินทาง
ช. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุต้ังแต ่๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม โดยต้องเป็น 

วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง

ค. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม,ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว
ง. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 ซึ่งได้รับการรักษาหายแล้ว และผู้เดินทางได้รับวัคซีนหลังจากการติดเชื้อแล้วอย่างน้อย ๑ เข็ม 

ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้ว
ด.๓) หลักฐานหรือเอกสารเพิ่มเดิมเฉพาะกรณีผู้เดินทางที่เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันแต่ไม่เกิน ๓ เดือน นับต้ังแต่มีอาการป่วยหรือตรวจพบเชื้อ 

ครั้งแรก ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้ว

๒) ให้มีแผนการเดินหางหรือแผนการปฏิบัติภารกิจระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรที่แน่นอนชัดเจน สามารถติดตามตัวได ้
มาตรการเมื่อเดินหางถุง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร

๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (8ก1เ7 ร(ะโ66ก!กรู)
๒) ให้ย่ืนเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ทั้งน้ีในการปรับมาตรการป้องกันโรคก่อนเดินทางเข้าในราชอาณาจักรและมาตรการเมือเดินทางถุง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรให้มีความเหมาะสมแก่กรณีให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ 

รับผิดชอบสามารถดำเนินการขออนุมัตินายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

มาตรการก่อนเดินหางออกจากราชอาณาจักร
-ไม่มี-



-๙-

๒.หลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกันที่งหางราชการกำหนด

ประเภทการกักกัน กลุ่มเป๋าหมาย การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย การอนุมัติและการ 
ตรวจสอบ

การกำกับการดำเนินการ ระบบข้อมูล

5เ316 0นลโลกปก6

(50)

- ผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

ทางบก
- ผู้สัมผัสใกล้ชิด/เสี่ยงสูงทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มี 

สัญชาติไทย
- ผู้เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ 

ผู้ไม่มีลัญชาติไทย

เงินงบประมาณแผ่นดิน คณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัด/คณะกรรมการ 
โรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัด/คณะกรรมการ 
โรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร

- บันทึกรายบุคคล 
ผ่านระบบ 0051^

- รายงานการ 
ชื้นทะเบียน 

มายังกระทรวง 
สาธารณสุข 
(โดยกรมควบคุมโรค) 
โดยหน่วยงานที ่

กำกับการ
ดำเนินการ
- หน่วยงานที่กำกับ 

การดำเนินการ
จัดทำระบบกำกับ 
ติดตามผล

/\1ปธโกลปห6

0ชลโลกปก6 (/\0)

- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางบก ทางนํ้า 
และทางอากาศ ทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มีสัญชาต ิ

ไทย
- ผู้มีสัญชาติไทยกลุ่มเปราะบาง/ประสบปัญหา 
ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ ์

ที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด
- ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการกักกัน ณ /\0 โดยผู้นั้น 

พรัอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
- ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทางกรณีมีภารกิจ 
หรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด
- เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กลับจากปฏิบัติราชการ/ 

ภารกิจนอกราชอาณาจักร

- ผู้เข้ารับการกักกัน 
สำหรับผู้มีสัญชาติไทย 
กรณีค่าใช้จ่ายในการ 
ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 

ให้เป็นไปตามสิทธิชอง 
บุคคลนั้นตามที่กฎหมาย 

กำหนด
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

ผู้เข้ารับการกักกัน เฉพาะ 
กรณีที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ทางราชการ 

กำหนด

กระทรวงสาธารณสุข
(โดยกรมสนับสบุน 
บริการสุขภาพ)/ 
คณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัด/คณะกรรมการ 
โรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร

กระทรวงสาธารณสุข 
(โดยกรมสนับสบุนบริการ 
สุขภาพ)

0โ5ลกเ7ลป๐กล1 

0ชลโลกปก6 (00) 

ประเภท ก

- เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กลับจากปฏิบัติราชการ/ 

ภารกิจนอกราชอาณาจักร
- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของหน่วยงาน/ 
สถานประกอบการ/ แรงงานไทยท่ีเดินทางกลับ

หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ 
ให้จัดตั้ง 00 ประเภท ก

คณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัด/คณะกรรมการ 
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
หรือกรมควบคุมโรค

คณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัด/คณะกรรมการ 
โรคติดต่อ 
กรุงเทพมหานคร หรือ



ประเภทการกักกัน กลุ่มเป๋าหมาย การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย การอนุมัติและการ 
ตรวจสอบ

การกำกับการดำเนินการ ระบบข้อมูล

ประเทศ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงาน 

กำหนด
- ผู้มีสัญชาติไทยกลุ่มเปราะบาง/ประสบปัญหา 
ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ ์
ที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด
- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางบก ทางนํ้า 
และทางอากาศ ทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มีสัญชาติ 

ไทย

กรมควบคุมโรค

0โ5ธก123ปอก31 

(วนลโ3กปก6 (00) 

ประเภท ข และ ค

- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัต ิ

ภารกิจของหน่วยงาน
- ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทางกรณีมีภารกิจ 
หรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด

หน่วยงานที่ได้รับอนุมัต ิ
ให้จัดต้ัง 00 ประเภท ข

และ ค

กระทรวงสาธารณสุข 
(โดยกรมควบคุมโรค)/ 
คณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัด/คณะกรรมการ 
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่ดูแล

รับผิดชอบภารกิจ

เ-เ0ร[ว11ธ1

0น3โลกปก6 (เ-เ0)

ผู้เดินทางที่มาจากประเทศ/พื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยง 
ด้านสุขภาพ ทั้งผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักร/ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้า 
มาในราชอาณาจักรซึ่งประสงค์เข้ารับการกักกัน ณ 
1-10 โดยผู้นั้นพรัอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี ้

ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
สำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
ให้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายเอง 
ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ที่ทาง 

ราชการกำหนด

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

/\เ±6โก3ปห6 

เ-เ05|ว1131 

0น3โ8กปก6

(/\เ-เ0)

ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มาจาก 
ประเทศ/พ้ืนที่ชี่งมีความเสี่ยงต้านสุขภาพ และ 
กา6ฝ1อ3เ ปวนกํร๓ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ที ่

กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ผู้เข้ารับการกักกัน/
สถานพยาบาลเอกชน

กระทรวงสาธารณสุข 
(โดยกรมสนับสนุน 
บริการสุขภาพ)

กระทรวงสาธารณสุข 
(โดยกรมสนับสบุนบริการ 
สุขภาพ)



- ด®) “

คำนิยาม ะ
“อโฐลณ2ํลช๐กลI 0นลโลทชก6 (00) ประเภท ก” หมายถึง สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่จัดข้ึนในลักษณะสถานที่พักแบบเดี่ยว มีสิ่งจำเป็นใน 

การดำรงชีวิตสนับสนุนให้เป็นรายบุคคล โดยไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมใด ๆ
“0โ5ลกเ23ชอกลเ 0บ3โ3กชก6 (00) ประเภท ข” หมายถึง สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กรท่ีจัดข้ึนในสถานที่พักหรืออาคารถาวร มีลักษณะการนอน 

รวมกันเป็นกลุ่ม และใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน เช่น ห้องนํ้า ห้องอาบน้ํา ห้องทำงาน เป็นต้น หรือลักษณะสถานที่พักแบบเดี่ยวแต่มีการรวมกลุ่มเพ่ือทำกิจกรรมใด ๆ ร่วมกัน
“0โฐ3ก123ชอก3เ 0น3โลกชก6 (00) ประเภท ค" หมายถึง สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่จัดตั้งข้ึนในพ้ืนที่โครงสร้างชั่วคราว มีลักษณะการนอน 

รวมกันเป็นกลุ่ม และใช้พ้ืนที่ส่วนกลางร่วมกัน เช่น ห้องนํ้า ห้องอาบนํ้า สถานที่ประกอบอาหาร สถานท่ีทำงาน เป็นต้น

หมายเหตุ ะ
๑. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้กรมธรรม'โดยบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ภายใต้การกำกับและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  
ประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีการติดเชื้อโรคโควิด - 19 ที่ไม่แสดงอาการด้วย
๒. ผู้มีเหตุยกเว้นหรือกรณีตาม (๓) นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก1ัขสถานการณ์ฉุกเฉินอาจกำหนดมาตรการเฉพาะตามความเหมาะสมนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้
๓. การแยกกักผู้เดินทาง ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อคัดกรองแล้วพบว่าผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข ้หรือกรณีที่ผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 โดยวิธ ีเริโ - 9๓ 
ยืนยันว่าพบเชื้อ หรือกรณีผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ระหว่างถูกกักกันหรือถูกคุมไว้สังเกต ให้ส่งตัวผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่ทางราชการกำหนด 
หรือดำเนินการตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด
๔. การเริ่มนับระยะเวลากักกันตัว ะ เมื่อผู้เดินทางเข้ามาในราขอาณาจักร (ตั้งแต่เริ่มอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ณ ช่องทางเช้าออกระหว่างประเทศ) 

๔.๑ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐® นาฬิกา ถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวันแรกของการกักกัน (0ล7 1)

๔.๒ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๑ นาฬิกา ถึง ๐๐.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันถัดจากวันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวันแรกของการกักกัน (□ล'/ 1)

๔. การแบ่งมอบภารกิจและการกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19 ตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที ่๑๔/๖๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๖๕๔๘ (ฉบับที ่๑๕) ลงวันที ่๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือตามท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (คบค.) กำหนด


