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ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๔6)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ  นั้น 

โดยที่สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ปัจจุบันได้คลี่คลำย 
และมีแนวโน้มในทำงที่ดีขึ้น  จำกกำรด ำเนินมำตรกำรทำงสำธำรณสุขอย่ำงเข้มข้นและต่อเนื่องส่งผลให้
จ ำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำกโรคดังกล่ำวลดลงเป็นล ำดับ  จนสำมำรถผ่อนปรนบรรดำมำตรกำรและ
ข้อจ ำกัดต่ำง ๆ  ให้ประชำชนและผู้ประกอบกำรสำมำรถด ำรงชีวิตและด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและ
สังคมได้ใกล้เคียงกับปกติ  รวมไปถึงกำรผ่อนคลำยข้อจ ำกัดเรื่องกำรเดินทำงโดยเฉพำะกำรเดินทำง
ระหว่ำงประเทศจำกเดิมที่เคยก ำหนดเป็นมำตรกำรสกัดกั้นเชื้อโรคอย่ำงเร่งด่วน  โดยปรับให้สอดคล้อง
กับนโยบำยเปิดประเทศของรัฐบำลเพ่ือรับผู้เดินทำงจำกทั่วโลก  กำรด ำเนินกำรตำมแผนและมำตรกำร
จัดกำรด้ำนสำธำรณสุขทั้งหลำยนี้เพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ระยะ  Post-Pandemic  ที่จะ
ประกำศให้เป็นโรคติดต่อทั่วไป  ในกำรนี้  รัฐบำลโดยข้อเสนอของฝ่ำยสำธำรณสุขจึงเห็นสมควรพิจำรณำ
ปรับลดระดับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ทั่วรำชอำณำจักร   ผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรค 
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและกำรขับเคลื่อนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจควบคู่กับกำรคงด ำเนิน  
มำตรกำรที่จ ำเป็นส ำหรับป้องกันและควบคุมโรค  รวมทั้งเพ่ิมมำตรกำรเฝ้ำระวังโรคต่อไปอีก 
ช่วงระยะเวลำหนึ่งเพ่ือควบคุมกำรระบำดของโรคให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำยตำมค ำแนะน ำของศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  (ศบค.)  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์และยกเลิกการก าหนดพ้ืนที่น าร่อง 
ด้านการท่องเที่ยว  ให้  ศบค.  มีค ำสั่งปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์  เพื่อให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรระบำดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเป็นไปตำมแผนกำรเปิดประเทศเ พ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของรัฐบำล  โดยให้น ำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์
ระดับต่ำง ๆ  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  และข้อปฏิบัติที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ให้ยกเลิกกำรก ำหนดพ้ืนที่น ำรอ่งดำ้นกำรท่องเที่ยวตำมค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๑๐/๒๕๖๕  เรื่อง  พ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนด 
เป็นพ้ืนที่เฝ้ำระวังสูงและพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๓๐  พฤษภำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๕  และข้อก ำหนดที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำนี้ 

ข้อ ๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค  ให้บรรดำมำตรกำรควบคมุ 
แบบบูรณำกำร  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  และข้อปฏิบัติส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  รวมทั้ง
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓๗)  ลงวันที่  ๓๐  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
ข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔๔)  ลงวันที่  ๒๙  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เฉพำะกำรปรับปรุงมำตรกำรควบคุม
แบบบูรณำกำรและกำรปรับปรุงกำรก ำหนดผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  และข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔๕)   
ลงวันที่  ๓๐  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เฉพำะมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรคส ำหรับสถำนบริกำร 
หรือสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่โรคทั่วรำชอำณำจักร  รวมถึงบรรดำมำตรกำร  หลักเกณฑ์  หรือแนวปฏิบัติ
ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบก ำหนดขึ้นภำยใต้ข้อก ำหนดดังกล่ำว  ยังคงมีผลใช้บังคับ
เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้ 

ข้อ ๓ การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร   
เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถด ำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภำวะปกติยิ่งขึ้น   จึงสมควรผ่อนคลำยข้อจ ำกัด 
ในเรื่องกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ  โดยยกเลิกควำมในข้อ  ๑  แห่งข้อก ำหนดออกตำม 
ควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๔)   
ลงวันที่  ๑๙  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

กำรสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำให้เป็นกำรปฏิบัติโดยควำมสมัครใจ   โดยขอให้
ประชำชนพิจำรณำประโยชน์ตำมข้อมูลที่ฝ่ำยสำธำรณสุขรำยงำนว่ำ   กำรสวมหน้ำกำกอย่ำงถูกวิธี 
เป็นประโยชน์ด้ำนสุขอนำมัยในกำรป้องกันกำรแพร่เชื้อและกำรรับเชื้อ  ทั้งเชื้อโรคโควิดและโรคติดเชื้อ
ทำงระบบทำงเดินหำยใจอื่น ๆ  รวมทั้งยังสำมำรถลดควำมเสี่ยงอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อสุขภำพ  
กระทรวงสำธำรณสุข  (กรมอนำมัย)  จึงมีข้อแนะน ำให้ประชำชนทั่วไปสวมหน้ำกำกอนำมัยเมื่ออยู่ร่วมกับ 
บุคคลอื่นในสถำนที่หรือในพ้ืนที่แออัด  มีกำรรวมกลุ่มคนจ ำนวนมำก  ไม่สำมำรถเว้นระยะห่ำงได้    
หรืออำกำศระบำยถ่ำยเทไม่ดีเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ   

กรณีเป็นผู้เข้ำข่ำยเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด - 19  จะมีอำกำรรุนแรงหรือควำมเสี่ยงสูงต่อกำร
เสียชีวิต  (กลุ่ม  ๖๐๘)  หรือผู้ที่มีโรคประจ ำตัวเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจควรสวมหน้ำกำกอนำมัย
อย่ำงถูกวิธีตลอดเวลำเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรรับเชื้อ  และกรณีเป็นผู้ติดเชื้อ
โควิด - 19  หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำกเชื้อโควิด - 19  จ ำเป็นต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยอย่ำงถูกวิธี 
ตลอดเวลำเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพ่ือลดควำมเสี่ยงและป้องกันกำรแพร่โรค 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ให้กระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เร่งชี้แจง  ประชำสัมพันธ์  สร้ำงกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจให้ประชำชนทุกภำคส่วนทรำบถึงแนวกำรปฏิบัติตนเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัย  สอดคล้องกับ
มำตรกำรสังคม  ชุมชน  และองค์กร  เปลี่ยนผ่ำนสู่ระยะ  Post-Pandemic  เฝ้ำระวังและก ำกับติดตำม
สถำนกำรณ์  รวมทั้งจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเตรียมพร้อมรองรับสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้น 

ข้อ ๔ การผ่อนคลายมาตรการส าหรับการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของแรงงานต่างด้าว 
ทั่วราชอาณาจักร  เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับสภำวะปกติมำกยิ่งขึ้น   
ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร   
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดโดยคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจำรณำผ่อนคลำยมำตรกำร 
เกี่ยวกับกำรเดินทำงและเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำว  ตำมควำมในข้อ  ๘  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๔)  
ลงวันที่  ๑๙  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยให้กำรเดินทำงและเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำวเพื่อกำรท ำงำน 
ข้ำมเขตจังหวัดและกำรเดินทำงและเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำวเพื่อกำรท ำงำนภำยในเขตจังหวัดสำมำรถ 
ด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย  กฎ  หรือระเบียบที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรด ำเนินกำรได้ตำมปกติ 

ข้อ ๕ แนวปฏิบัติส าหรับการถ่ายท ารายการโทรทัศน์  ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  ให้ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์  และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  (ส ำนักงำน  
กสทช.)  ปรับปรุงแนวปฏิบัติกำรถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์   ภำพยนตร์และวีดิทัศน์  เพ่ือรองรับกับ 
มำตรกำรผ่อนคลำยต่ำง ๆ  ที่ได้ประกำศไว้  โดยให้ด ำเนินกำรสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่   ศบค.   
ได้พิจำรณำเห็นชอบแล้ว   

ข้อ ๖ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่เฝ้าระวัง  ให้พ้ืนที่ที่ประกำศ
เป็นพ้ืนที่เฝ้ำระวัง  ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรเพ่ือกำรเปิดสถำนที่   กิจกำร  หรือ
กิจกรรมในพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ จ ำแนกเป็นเขตพ้ืนที่ เฝ้ ำระวั ง   ตำมที่ ได้ก ำหนดไว้ ในข้อ   ๓   
แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๔๔)  ลงวันที่  ๒๙  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และข้อ  ๓  แห่งข้อก ำหนด   
(ฉบับที่  ๔๕)  ลงวันที่  ๓๐  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  โดยให้ปรับมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร  
ดังนี้   

(๑) ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  สำมำรถเปิดให้บริกำรจ ำหน่ำยและกำรบริโภคสุรำหรือ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้ำนได้  โดยต้องด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย  กฎ  หรือระเบียบที่ก ำหนด 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรด ำเนินกำรไว้  และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค  เงื่อนไขกำรจัดระเบียบ   
และระบบต่ำง ๆ  และค ำแนะน ำของทำงรำชกำร 

(๒) สถำนบริกำร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร  สถำนบันเทิง  ผับ  บำร์  
คำรำโอเกะหรือสถำนที่อื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน  สำมำรถเปิดให้บริกำรได้  โดยต้องด ำเนินกำรภำยใต้
กฎหมำย  กฎ  หรือระเบียบที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรด ำเนินกำรไว้   และต้องปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันโรค  เงื่อนไขกำรจัดระเบียบ  และระบบต่ำง ๆ  และค ำแนะน ำของทำงรำชกำร   

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๗ มาตรการเฝ้าระวังเพ่ือการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในพ้ืนที่เฝ้าระวัง  
กำรจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจ ำนวนมำกให้สำมำรถท ำได้ตำมควำมเหมำะสมโดยให้ปฏิบัติตำม
มำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด   ทั้งนี้  กรณีกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำร 
รวมกลุ่มของบุคคลจ ำนวนรวมกันมำกกว่ำสองพันคนให้ผู้รับผิดชอบแจ้งกำรจัดกิจกรรมต่อคณะกรรมกำร
โรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร  หรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพ่ือเป็นมำตรกำรเฝ้ำระวัง 
และก ำกับติดตำมมิให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรระบำดแบบเป็นกลุ่มก้อน  (Cluster)   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  23  มถิุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  12/๒๕๖๕ 
เรื่อง  พ้ืนที่สถำนกำรณ์ทีก่ ำหนดเปน็พื้นที่เฝ้ำระวัง  ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 

ตำมที่ได้มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว 
ออกไปอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ  นั้น 

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรและเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนำ  2019  ตำมแนวทำงกำรจัดเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับ 
กำรปฏิบัติงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   ลงวันที่   
๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์โควิด - 19  โดยค ำแนะน ำของศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข   
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19  และศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019   
กระทรวงมหำดไทย  จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรตำมข้อก ำหนดฯ  ส ำหรับเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ให้ทุกเขตพ้ืนที่จังหวัด 
ทั่วรำชอำณำจักรเป็นพ้ืนที่เฝ้ำระวัง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือจนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 23  มิถนุำยน  พ.ศ.  ๒๕65 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  13/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แนวปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๒๗) 

 
 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่  ๒๔  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ให้ขยำย
ระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่วันที่   
๑  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  จนถึงวันที่  ๓๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  โดยนำยกรัฐมนตรีได้ออก
ข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๔๔)  ลงวันที่  ๒๙  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ในกำรปรับปรุงกำรก ำหนดผู้เดนิทำง 
เข้ำมำในรำชอำณำจักร  และค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019   
(โควิด - 19)  ที่  ๑๑/๒๕๖๕  เรื่อง  แนวปฏิบัตติำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๖)  ลงวันที่  ๓๐  พฤษภำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๕  นั้น 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ   ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำย 
ระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว  และตำมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  
กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์    
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับ 
กำรปฏิบัติงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  ลงวันที่   
๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์ 
โควิด - 19  จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด - 19   
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกำรรับลงทะเบียนกำรเดินทำงเข้ำรำชอำณำจักรส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำ  
ในรำชอำณำจักรทุกประเภท  ของค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ที่  ๑๑/๒๕๖๕  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๕



แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๖)  ลงวันที่   
๓๐  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรในสถำนที่กักกันซึ่งทำงรำชกำรก ำหนดตำม  ข้อ  ๒   
ของมำตรกำรป้องกันโรคส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรและหลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำร  
ในสถำนที่กักกันซึ่งทำงรำชกำรก ำหนดเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด  - 19  แนบท้ำยค ำสั่ง 
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๑๑/๒๕๖๕   
ลงวันที่  ๓๐  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

ข้อ ๓ ให้ปรับมำตรกำรป้องกันโรคส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรทุกประเภทของ 
ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ที่  ๑๑/๒๕๖๕   
เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๖)  ลงวันที่   ๓๐  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕   
ตำมแนบท้ำยค ำสั่งนี้   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป  จนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
เป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 23  มิถนุำยน  พ.ศ.  ๒๕65 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 
 

มาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การด าเนนิการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 

แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที ่๑๓/๒๕๖๕ 
ลงวันที ่๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 มิให้เกิดการแพร่ระบาดในราชอาณาจักร และเพ่ือให้มาตรการและหลักเกณฑ์ส าหรับผู้เดินทางเข้ามา 

ในราชอาณาจักรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงเห็นควรก าหนดมาตรการป้องกันโรคและหลักเกณฑ์การด าเนินการในสถานที่กักกัน
ซึ่งทางราชการก าหนด ส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งแสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกัน       
โรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการก าหนด (Vaccinated Persons) (๒) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมิได้แสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการก าหนด (Unvaccinated/Not Fully Vaccinated Persons) และ (๓) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี
หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินก าหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามความจ าเป็น ดังนี้  
๑.  มาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  

(๑) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งแสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการก าหนด 
(Vaccinated Persons)  

มาตรการป้องกันโรค 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

๑) ให้มหีลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๑.๑) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือหลักฐานเอกสารที่ราชการก าหนด  

๑.๒) บัตรผ่านแดน (Border Pass) 

๑.๓) หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้าและออกราชอาณาจักร และความจ าเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ 

๑.๔) เอกสารที่ยืนยันหรือแสดงว่ามีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรั บรองโดยกระทรวงแรงงานเพ่ือเข้ามาท างานใน

ราชอาณาจักรตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือแนวปฏิบัติกรณีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๔  

แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กระทรวงแรงงานก าหนด 

 



- ๒ - 
 

มาตรการป้องกันโรค 

๒) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ดังนี้ 
๒.๑) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการก าหนด 

โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก า หนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน 
ก่อนออกเดนิทาง 

๒.๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม โดยต้องเป็นวัคซีน 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง 

๒.๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว 
มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการด าเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วแต่กรณี ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือ
พ้ืนที่ที่ทางราชการก าหนด ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๒) กรณีผู้เดินทางท่ีไม่มีสัญชาติไทยและเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบกเฉพาะจุดผ่านแดนถาวร (International Point of Entry) ที่ใช้บัตร
ผ่านแดน (Border Pass) ในการเดินทางให้สามารถพ านักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน ๓ วัน และให้เดินทางได้เฉพาะพ้ืนที่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน
ระหว่างประเทศ 
๓) ในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 
โดยชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - Test Kit หรือ ATK)  
ทั้งนี้ในกรณีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 พบว่าผู้เดินทางมีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางด าเนินการหรือเข้ารับการตรวจหรือดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวง 
สาธารณสุขก าหนด โดยให้ผู้เดินทาง ต้นสังกัด นายจ้าง หรือผู้ได้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือ
รักษาพยาบาลทั้งหมด หรือให้เป็นไปตามสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
มาตรการก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

 



- ๓ - 
 

(๒) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมิได้แสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการก าหนด 
(Unvaccinated/Not Fully Vaccinated Persons)  

มาตรการป้องกันโรค 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้มหีลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๑.๑) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือหลักฐานเอกสารที่ราชการก าหนด  
๑.๒) บัตรผ่านแดน (Border Pass) 
๑.๓) หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้าและออกราชอาณาจักร และความจ าเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ 
๑.๔) เอกสารที่ยืนยันหรือแสดงว่ามีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพ่ือเข้ามาท างานในราชอาณาจักร          

ตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือแนวปฏิบัติกรณีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชก าหนด         
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กระทรวงแรงงานก าหนด 
มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการด าเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วแต่กรณี ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
หรือพ้ืนที่ที่ทางราชการก าหนด ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ไม่มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโค วิด - 19 โดยวิธี RT - PCR (Laboratory 
result indicating that COVID - 19 is not detected by RT- PCR) หรือโดยวิธีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2  
(เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนส าหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (ATK Professional Use) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเดินทางทางอากาศหรือ
ทางบก หรือก่อนเดินทางจากจุดที่มีการจอดเทียบท่าเป็นครั้งสุดท้าย (Last port) ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศทางน้ า ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัดภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยให้ผู้เดินทาง  
ต้นสังกัด นายจ้าง หรือผู้ได้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือให้เป็นไปตาม
สิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR (Laboratory result 
indicating that COVID - 19 is not detected by RT - PCR) หรือโดยวิธีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 
(เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนส าหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (ATK Professional Use) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเดินทางทางอากาศหรือ



- ๔ - 
 

มาตรการป้องกันโรค 
ทางบก หรือก่อนเดินทางจากจุดที่มีการจอดเทียบท่าเป็นครั้งสุดท้าย (Last port) ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศทางน้ า ให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางในราชอาณาจักรได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร  
ทั้งนี้ ในกรณีผู้เดินทางเป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจ าเป็นให้น ายานพาหนะไปจอดและขนส่งสินค้า ณ จุดที่ก าหนดไว้เท่านั้น โดยให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันทีเมื่อขนส่งสินค้า
เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๗ ชั่วโมงนับแต่ยานพาหนะนั้นออกจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังจุดขนส่งสินค้า กรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้พิจารณาตามสมควรแก่กรณี  
๔) ในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19
โดยชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - Test Kit หรือ ATK)  
ทั้งนี้ ในกรณีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 พบว่าผู้เดินทางมีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางด าเนินการหรือเข้ารับการตรวจหรือดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด โดยให้ผู้เดินทาง ต้นสังกัด นายจ้าง หรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือ
รักษาพยาบาลทั้งหมด หรือให้เป็นไปตามสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

 
(๓) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินก าหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามความจ าเป็น  

มาตรการป้องกันโรค 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้มหีลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ดังนี้ 

  ๑.๑) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการก าหนด โดย
ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัย โลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน 
ก่อนออกเดินทาง 

   ๑.๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม โดยต้องเป็น
วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง 

   ๑.๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว 
๒) ให้มีแผนการเดินทางหรือแผนการปฏิบัติภารกิจระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรที่แน่นอนชัดเจน สามารถติดตามตัวได้ 



- ๕ - 
 

มาตรการป้องกันโรค 
มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ในการปรับมาตรการป้องกันโรคก่อนเดินทางเข้าใน
ราชอาณาจักรและมาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรให้มีความเหมาะสมแก่กรณีให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถด าเนินการขออนุมัตินายกรัฐมนตรี       
ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

 
หมายเหตุ : 
๑. ผู้มีเหตุยกเว้นหรือกรณีตาม (๓) นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอาจก าหนดมาตรการเฉพาะตามความเหมาะสมนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไว้ 
๒. การแบ่งมอบภารกิจและการก ากับดูแลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19 ตามค าสั่งนี้ ให้เป็นไปตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือตามท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ก าหนด 
 
 



ค ำสั่งนำยกรัฐมนตร ี
ท่ี  4/๒๕๖๕ 

เรื่อง  ยกเลกิศนูย์บูรณำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โควดิ - 19  ในพ้ืนทีก่รุงเทพมหำนครและปรมิณฑล 
 
 

ตำมที่ได้มีค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๖/๒๕๖๔  เรื่อง  จัดตั้งศูนย์บูรณำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ 
โควิด - 19  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  ลงวันที่  ๕  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้ม ี
ศูนย์บูรณำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โควิด - 19  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  เป็นหน่วยเฉพำะกิจ 
ภำยใต้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  (ศบค.)  ท ำหน้ำที่บูรณำกำร  ขับเคลื่อน  เร่งรัดและติดตำม 
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนรับผิดชอบต่ำง ๆ  ตลอดจนประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐและเอกชน   
เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล   
ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม  มีประสิทธิภำพ  และคลี่คลำยโดยเร็วตำมนโยบำย  แนวทำง  หลักเกณฑ์   
และมำตรกำรที่รัฐบำลหรือ  ศบค.  ก ำหนด  นั้น 

บัดนี้  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อโควิด - 19  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล   
(จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธำนี  จังหวัดสมุทรปรำกำร  และจังหวัดสมุทรสำคร)   
ได้คลี่คลำยลงแล้ว  โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำควบคุมและบริหำร
จัดกำรสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ  ปริมำณยำและเวชภัณฑ์  บุคลำกรทำงกำรแพทย์   
รวมถึงจ ำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในระดับเพียงพอ  ประชำชนในพื้นที่ได้รับวัคซีน   
ซึ่งรวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น  (Booster  Dose)  ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนด  กำรด ำเนินภำรกิจ 
ตำมที่ได้รับมอบหมำยของศูนย์บูรณำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โควิด - 19  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
จึงส ำเร็จลุล่วงด้วยดี  และได้รำยงำนให้นำยกรัฐมนตรีทรำบด้วยแล้ว  จึงสมควรยุติกำรด ำเนินงำนและ 
ส่งมอบภำรกิจให้แก่ศูนย์ปฏิบัติกำร  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  (ศปก.ศบค.)  เพ่ือให้โครงสร้ำง
กำรด ำเนินกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินของ  ศบค.  สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๓)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  กำรจัดตัง้ 
หน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑๗  มิถุนำยน  ๒๕๖๕   
นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  จึงให้ยกเลิกค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี   
ที่  ๖/๒๕๖๔  เรื่อง  จัดตั้งศูนย์บูรณำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โควิด - 19  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล   
ลงวันที่  ๕  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 23  มิถนุำยน  พ.ศ.  ๒๕65 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๕




