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โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย 
....................................... 

 

ที่ มท ๐๒๓๐/ว  วันที่         มกราคม  ๒๕๖๕ 

จาก  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ถึง  ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

 ด้วยนายกรัฐมนตรีลงนามในข้อก าหนดฯ และค าสั่งฯ รวม ๓ ฉบับ ดังนี้ 
 ๑. ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๑) ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๕ โดยมีข้อก าหนดและข้อปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
  ๑.๑ การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์และการก าหนดพ้ืนที่น าร่อง     
ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม 
  ๑.๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค 
  ๑.๓ การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว 
  ๑.๔ การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่ เสี่ ยงต่อการแพร่ โรค                      
ทั่วราชอาณาจักร 
  ๑.๕ การปรับแนวปฏิบัติเพ่ือการด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทาง   
เข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม 
  ๑.๖ การยกระดับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 

๒. ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
(ศบค.) ท่ี ๑/๒๕๖๕ เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุม และพื้นที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว 
ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ก าหนดเขตพ้ืนที่สถานการณ์    
เป็นพื้นที่ควบคุม ๖๙ จังหวัด และก าหนดพื้นที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว ๒๖ จังหวัด 

3. ค ำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
(ศบค.) ที่ 2/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด             
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒๑) ลงวันที่ ๘ มกรำคม ๒๕๖๕ มีผลตั้งแต่
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค  
รายละเอียดปรากฏตามส าเนาข้อก าหนดฯ และค าสั่งฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
(ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดด าเนินการตามข้อก าหนดฯ และค าสั่งฯ ข้างต้น ดังนี้ 
 ๑. รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อก าหนดฯ และค าสั่งฯ ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
  ๒. สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับว่า มาตรการตามข้อก าหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อม
รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน 
(Omicron) ซึ่งประเทศไทยเริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวมากขึ้นเป็นล าดับ 

/๓. การปรับปรุง… 
 

ศูนย์โควิดฯ มท. 
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 ๓. การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์และการก าหนดพ้ืนที่น าร่องด้านการ
ท่องเที่ยว ส าหรับจังหวัดที่ได้ปรับระดับเขตพ้ืนที่สถานการณ์ขึ้นใหม่ตามค าสั่ง ศบค. ที่ ๑/๒๕๖๕ ซึ่งออกตาม
ข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ ๔๑) นี้ ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องเตรียมการด้าน
บุคลากร สถานที่ และประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเพ่ือการด าเนินการ
ตามมาตรการ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า   
 ๔. การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ให้บรรดามาตรการควบคุม
แบบบูรณาการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติส าหรับพ้ืนที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการเตรียม
ความพร้อมตามข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ การห้ามจัดกิจกรรมที่มี              
ความเสี่ยงต่อการแพร่โรค กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต การปฏิบัติงาน     
นอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจ าแนกตามพ้ืนที่สถานการณ์ และ
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป  ในส่วนของ          
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาเพ่ือด าเนินมาตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกสถานที่ตั้งหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการ (Work From Home) ตามความเหมาะสมเพ่ือการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรค     
โดยให้ด าเนินมาตรการนี้ต่อเนื่องไป จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕    
 ๕. การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว ส าหรับ
พ้ืนที่ที่ประกาศเป็นพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยวให้ด าเนินการตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพ่ือการ
เปิดสถานที่ กิจการ และกิจกรรมส าหรับพื้นที่สถานการณ์ที่จ าแนกเป็นเขตพ้ืนที่เฝ้าระวัง ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อ ๖ (๕) และข้อ ๘ ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณี การบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ในร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว จะเปิดให้บริการได้
เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety 
and Health Administration) ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID - 19 รองรับสุขภาพดี     
วิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยแล้วเท่านั้น และให้บริการบริโภค
สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วแต่กรณี พิจารณาก าหนดมาตรการควบคุมแบบ
บูรณาการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพ้ืนที่ 
 6. การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร 
สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อ่ืน
ที่มีลักษณะคล้ายกันทั่วราชอาณาจักรยังคงมีความจ าเป็นให้ปิดด าเนินการไว้ก่อน หากผู้ประกอบการหรือผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบสถานที่ได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขแล้ว และประสงค์
จะปรับรูปแบบของสถานที่ดังกล่าว เพ่ือการให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
จะต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินความพร้อมของสถานที่ บุคลากร และการจัดการตามมาตรการป้องกัน
และควบคุมโรคที่ก าหนด และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อนเปิดให้บริการได้ภายใต้
การก ากับติดตามของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ การให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ในสถานที่ที่ได้ปรับรูปแบบเป็นร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว
จะต้องด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ด้วย 
  ๗. การปรับแนวปฏิบัติเพ่ือการด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทางเข้ามา   
ในราชอาณาจักรเพ่ิมเติม ให้ ศบค. มีค าสั่งเพ่ือปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมแนวปฏิบัติเพ่ือให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ         
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด จากที่ได้ประกาศไว้ในค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -  19) ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความ   
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ 
๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                       /๘. การยกระดับ... 
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 ๘. การยกระดับการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ด้วยการประเมิน
สถานการณ์แพร่ระบาดท่ีจ านวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงานยกระดับ      
การปฏิบัติงานตามที่ได้มีค าสั่งมอบภารกิจไว้แล้วในค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙    
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือการตรวจสอบและก ากับติดตามการเปิดด าเนินการของสถานที่  การด าเนินกิจการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค และตามแผนปฏิบัติการรองรับการเปิดประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้
เป็นระยะ ทั้งนี้ ให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยจัดให้มีระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Operations Center : EOC) เพ่ือการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างบูรณาการ 
โดยอาจขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) และให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบยกระดับการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานข้อมูล (call center) ในทุกระบบเพ่ือ   
การด าเนินงานอย่างสอดคล้อง พร้อมรองรับการให้ความช่วยเหลือและบริการแก่ประชาชน    
 ๙. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีมติให้
ออกประกาศหรือค าสั่ง ให้ส่งประกาศหรือค าสั่งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ     
ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) โดยเร็ว เพ่ือรายงานส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี       
เพ่ือประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ประกาศหรือค าสั่งโดยทั่วกัน 
 
 
 
 

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
ส านักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)   
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗  มท. ๕๐๑๘๘ 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมำด้วยประกอบโทรสำรในรำชกำรกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 158 ลงวันที่ 8 มกรำคม 2565 

1. ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548   
(ฉบับที่ ๔1)  ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 

 
 
 
 
 

 

 

 

2. ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 1/2565  
    สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 
 

 
 
 
 

 

 

3. ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 2/2565  
    สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2565 

 
 
 
 
 

 
 
4. ไฟล์ word โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 158 
 ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 

 
 
 
 



ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ 41)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องจนถึงวันที่  ๓๑  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  นั้น 

โดยที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ในหลำยประเทศทั่วโลก
ได้เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมและทวีควำมรุนแรงขึ้น  เนื่องจำกปรำกฏกรณีไวรัสโคโรนำ  2019  กลำยพันธุ์
สำยพันธุ์โอมิครอน  (Omicron)  ที่สำมำรถแพร่กระจำยได้เร็วและมีโอกำสท ำให้ติดเชื้อได้ง่ำยกว่ำ 
สำยพันธุ์อื่น ๆ  ขณะที่ประเทศไทยเริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสสำยพันธุ์ดังกล่ำวมำกขึ้นเป็นล ำดับ  แม้ว่ำ
จะได้มีกำรฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มประชำกรในประเทศเป็นจ ำนวนมำกแล้วก็ตำม  แต่สัดส่วนผู้ที่ได้รับ
วัคซีนเข็มกระตุ้น  (Booster  Dose)  ยังมีจ ำนวนไม่มำกพอและอำจเป็นควำมเสี่ยงต่อควำมมั่นคง 
ของระบบสำธำรณสุขหำกเกิดกำรระบำดรุนแรงมำกขึ้น   รัฐบำลโดยข้อเสนอของฝ่ำยสำธำรณสุข 
ที่ได้เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดจึงจ ำเป็นต้องก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่ำง  ๆ   
เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว  โดยกำรปรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์  และปรับปรุงมำตรกำรป้องกัน 
และควบคุมโรคเพ่ิมเติมจำกข้อก ำหนดและค ำสั่งที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำ  ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

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 การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์และการก าหนดพ้ืนที่น าร่อง 
ด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมเติม  ให้  ศบค.  มีค ำสั่งปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์
โดยให้ทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรเป็นพ้ืนที่ควบคุม  ยกเว้นพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมบัญชี
รำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่ง  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรระบำดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  โดยให้น ำ
มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติ 
ที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้ 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค  ให้บรรดำมำตรกำรควบคมุ 
แบบบูรณำกำร  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  และข้อปฏิบัติส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  รวมทั้ง
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓๗)  ลงวันที่  ๓๐  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ได้แก่  
กำรห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  กิจกรรมกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่สำมำรถจัดได้ 
โดยไม่ต้องขออนุญำต  กำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต่ำง ๆ  มำตรกำรควบคุม 
แบบบูรณำกำรจ ำแนกตำมพ้ืนที่สถำนกำรณ์   และมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรในพ้ืนที่น ำร่อง 
ด้ำนกำรท่องเที่ยว  รวมถึงบรรดำมำตรกำร  หลักเกณฑ์  หรือแนวปฏิบัติที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบก ำหนดขึ้นภำยใต้ข้อก ำหนดดังกล่ำวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ในส่วนของกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต่ำง ๆ  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ของรัฐ  เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำรภำคเอกชน  พิจำรณำเพ่ือด ำเนินมำตรกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
นอกสถำนที่ตั้งหน่วยงำนหรือสถำนประกอบกำร  (Work  From  Home)  ตำมควำมเหมำะสมเพ่ือกำร 
เฝ้ำระวังป้องกันกำรระบำดของโรค  โดยให้ด ำเนินมำตรกำรนี้ต่อเนื่องไป  จนถึงวันที่  ๓๑  มกรำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๕   

ข้อ ๓ การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว   
ส ำหรับพ้ืนที่ที่ประกำศเป็นพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร 
เพ่ือกำรเปิดสถำนที่  กิจกำร  และกิจกรรมส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่จ ำแนกเป็นเขตพ้ืนที่เฝ้ำระวัง   
ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อ  ๖  (๕)  และข้อ  ๘  ของข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๓๗)  ลงวันที่  ๓๐  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

กำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ 
ในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  จะเปิดให้บริกำรได้เฉพำะร้ำนที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำน 
ควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย  (Amazing  Thailand  Safety  and  Health  Administration)   
ในระดับ  SHA  PLUS  ของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  โดยกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  หรือ 
ผ่ำนกำรตรวจมำตรฐำนควำมสะอำดปลอดภัยป้องกันโรค  COVID - 19  รองรับสุขภำพดีวิถีใหม่   
(Thai  Stop  Covid  2  Plus)  ของกระทรวงสำธำรณสุขโดยกรมอนำมัยแล้วเท่ำนั้น  และให้บริกำร
บริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำนได้ไม่เกินเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ 

ให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี   
พิจำรณำก ำหนดมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรเพ่ิมเติมได้ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
ในแต่ละพื้นที่   

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๔ การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร   
สถำนบริกำร  สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร  สถำนบันเทิง  ผับ  บำร์  คำรำโอเกะ   
หรือสถำนที่อื่นที่มีลักษณะคล้ำยกันทั่วรำชอำณำจักรยังคงมีควำมจ ำเป็นให้ปิดด ำเนินกำรไว้ก่อน   

หำกผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบสถำนที่ตำมวรรคหนึ่งได้มีกำรเตรียมควำมพร้อม
เพ่ือปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขแล้ว  และประสงค์จะปรับรูปแบบของสถำนที่ดังกล่ำวเพ่ือกำร
ให้บริกำรในลักษณะที่เป็นร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  จะต้องได้รับกำรตรวจสอบและประเมิน
ควำมพร้อมของสถำนที่  บุคลำกร  และกำรจัดกำรตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคที่ก ำหนด   
และต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  
แล้วแต่กรณี  ภำยในวันที่  ๑๕  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ก่อนเปิดให้บริกำรได้ภำยใต้กำรก ำกับติดตำม
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่อย่ำงใกล้ชิด   

กำรให้บริกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถำนที่ตำมวรรคหนึ่งที่ได้ปรับรูปแบบ
เป็นร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวจะต้องด ำเนินกำร 
ตำมมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อ  ๓  ด้วย 

ข้อ ๕ การปรับแนวปฏิบัติเพ่ือการด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทาง 
เข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ิมเติม  ให้  ศบค.  มีค ำสั่งเพ่ือปรับปรุงหรือเพิ่มเติมแนวปฏิบัติเพ่ือให้หัวหน้ำ
ผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคที่เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด  จำกที่ได้ประกำศไว้ในค ำสั่ง 
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๒๕/๒๕๖๔   
เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๐)  ลงวันที่  ๒๒  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

ข้อ ๖ การยกระดับการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด   ด้วยกำร
ประเมินสถำนกำรณ์แพร่ระบำดที่จ ำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น   ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และ 
ทุกหน่วยงำนยกระดับกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้มีค ำสั่งมอบภำรกิจไว้แล้วในค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๑๔/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัต ิ
ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๑๕)  ลงวันที่  ๓๐  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพื่อกำรตรวจสอบและก ำกับตดิตำม
กำรเปิดด ำเนินกำรของสถำนที่  กำรด ำเนินกิจกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ  ให้สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกัน
และควบคุมโรค  และตำมแผนปฏิบัติกำรรองรับกำรเปิดประเทศตำมนโยบำยของรัฐบำล  โดยจะได้มี 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยนี้เป็นระยะ 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๖๕



ให้กรุงเทพมหำนครและจังหวัดต่ำง  ๆ เตรียมควำมพร้อมโดยจัดให้มีระบบศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน   
(Emergency  Operations  Center  :  EOC)  เพ่ือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนทุกภำคส่วนในพ้ืนที่ 
อย่ำงบูรณำกำร  โดยอำจขอรับกำรสนับสนุนจำกศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนควำมมั่นคง   
(ศปม.)  และให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบยกระดับกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ประสำนงำนข้อมูล  (call  center)   
ในทุกระบบเพ่ือกำรด ำเนินงำนอย่ำงสอดคล้อง  พร้อมรองรับกำรให้ควำมช่วยเหลือและบริกำรแก่ประชำชน   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๙  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  8  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๖๕



ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  ๑/๒๕๖๕ 
เรื่อง  พ้ืนที่สถำนกำรณ์ทีก่ ำหนดเปน็พื้นที่ควบคมุ 

และพื้นทีน่ ำรอ่งด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 

ตำมที่ได้มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว 
ออกไปอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ  นั้น 

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรและเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  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 ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรตำมข้อก ำหนดฯ  ส ำหรับเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุม   
และพื้นที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๙  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป  หรือจนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 8  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕65 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๖๕



บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ก าหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ  
แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ที่ ๑/๒๕๖๕ 
ลงวันที ่๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

----------------------- 
 
พื้นที่ควบคุม  รวมทั้งสิ้น ๖๙ จังหวัด  

๑. จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒. จังหวัดก าแพงเพชร 
๓. จังหวัดขอนแก่น (ยกเว้นอ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอเขาสวนกวาง อ าเภอเปือยน้อย อ าเภอพล อ าเภอภูเวียง 

อ าเภอเวียงเก่า และอ าเภออุบลรัตน์) 
๔. จังหวัดจันทบุรี (ยกเว้นอ าเภอเมืองจันทบุรี และอ าเภอท่าใหม่) 
๕. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๖. จังหวัดชัยนาท 
๗. จังหวัดชัยภูมิ 
๘. จังหวัดชุมพร 
๙. จังหวัดเชียงราย (ยกเว้นอ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอเชียงของ อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเทิง อ าเภอพาน 

อ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวียงแก่น และอ าเภอเวียงป่าเป้า)   
๑๐. จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอจอมทอง อ าเภอดอยเต่า อ าเภอแม่แตง และอ าเภอแม่ริม) 
๑๑. จังหวัดตรัง 
๑๒. จังหวัดตราด (ยกเว้นอ าเภอเกาะกูด และอ าเภอเกาะช้าง) 
๑๓. จังหวัดตาก 
๑๔. จังหวัดนครนายก 
๑๕. จังหวัดนครปฐม 
๑๖. จังหวัดนครพนม 
๑๗. จังหวัดนครราชสีมา (ยกเว้นอ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอโชคชัย อ าเภอปากช่อง 

อ าเภอพิมาย อ าเภอวังน้ าเขียว และอ าเภอสีคิ้ว) 
๑๘. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๙. จังหวัดนครสรรค์ 
๒๐. จังหวัดนราธิวาส 
๒๑. จังหวัดน่าน 
๒๒. จังหวัดบึงกาฬ 
๒๓. จังหวัดบุรีรัมย์ (ยกเว้นอ าเภอเมืองบุรีรัมย์) 
๒๔. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะต าบลหัวหินและต าบลหนองแก) 
๒๕. จังหวัดปราจีนบุรี 
๒๖. จังหวัดปัตตานี 



 
 

๒๗. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ยกเว้นอ าเภอพระนครศรีอยุธยา)   
๒๘. จังหวัดพัทลุง  
๒๙. จังหวัดพิจิตร  
๓๐. จังหวัดพิษณุโลก 
๓๑. จังหวัดเพชรบุรี (ยกเว้นเทศบาลเมืองชะอ า) 
๓๒. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๓๓. จังหวัดแพร่ 
๓๔. จังหวัดพะเยา  
๓๕. จังหวัดมหาสารคาม 
๓๖. จังหวัดมุกดาหาร 
๓๗. จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
๓๘. จังหวัดยะลา  
๓๙. จังหวัดยโสธร  
๔๐. จังหวัดร้อยเอ็ด 
๔๑. จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม) 
๔๒. จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด) 
๔๓. จังหวัดราชบุรี 
๔๔. จังหวัดลพบุรี 
๔๕. จังหวัดล าปาง 
๔๖. จังหวัดล าพูน 
๔๗. จังหวัดเลย (ยกเว้นอ าเภอเชียงคาน) 
๔๘. จังหวัดศรีสะเกษ 
๔๙. จังหวัดสกลนคร 
๕๐. จังหวัดสงขลา 
๕๑. จังหวัดสตูล 
๕๒. จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพ้ืนที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) 
๕๓. จังหวัดสมุทรสงคราม 
๕๔. จังหวัดสมุทรสาคร 
๕๕. จังหวัดสระแก้ว 
๕๖. จังหวัดสระบุรี 
๕๗. จังหวัดสิงห์บุรี 
๕๘. จังหวัดสุโขทัย 
๕๙. จังหวัดสุพรรณบุรี 
๖๐. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย) 



 
 

๖๑. จังหวัดสุรินทร์ (ยกเว้นอ าเภอเมืองสุรินทร์ และอ าเภอท่าตูม) 
๖๒. จังหวัดหนองคาย (ยกเว้นอ าเภอเมืองหนองคาย อ าเภอท่าบ่อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ และอ าเภอสังคม) 
๖๓. จังหวัดหนองบัวล าภู 
๖๔. จังหวัดอ่างทอง 
๖๕. จังหวัดอุดรธานี (ยกเว้นอ าเภอเมืองอุดรธานี อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอนายูง อ าเภอบ้านดุง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 

และอ าเภอหนองหาน) 
๖๖. จังหวัดอุทัยธานี 
๖๗. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๖๘. จังหวัดอุบลราชธานี 
๖๙. จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

__________________ 



 
 

บัญชีรายชื่อจังหวัดพื้นที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว 
แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  

ที่ ๑/๒๕๖๕ 
ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
พื้นที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว  รวมทั้งสิ้น ๒๖ จังหวัด  

๑. กรุงเทพมหานคร 
๒. จังหวัดกระบี่ 
๓. จังหวัดกาญจนบุรี 
๔. จังหวัดขอนแก่น (เฉพาะอ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอเขาสวนกวาง อ าเภอเปือยน้อย อ าเภอพล อ าเภอภูเวียง 

อ าเภอเวียงเก่า และอ าเภออุบลรัตน์) 
๕. จังหวัดจันทบุรี (เฉพาะอ าเภอเมืองจันทบุรี และอ าเภอท่าใหม่) 
๖. จังหวัดชลบุรี  
๗. จังหวัดเชียงราย (เฉพาะอ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอเชียงของ อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเทิง อ าเภอพาน 

อ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวียงแก่น และอ าเภอเวียงป่าเป้า)   
๘. จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอจอมทอง อ าเภอดอยเต่า อ าเภอแม่แตง และอ าเภอแม่ริม) 
๙. จังหวัดตราด (เฉพาะอ าเภอเกาะกูด และอ าเภอเกาะช้าง)  

๑๐. จังหวัดนครราชสีมา (เฉพาะอ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอโชคชัย อ าเภอปากช่อง 
อ าเภอพิมาย อ าเภอวังน้ าเขียว และอ าเภอสีคิ้ว) 

๑๑. จังหวัดนนทบุรี 
๑๒. จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอ าเภอเมืองบุรีรัมย์)  
๑๓. จังหวัดปทุมธานี 
๑๔. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะต าบลหัวหินและต าบลหนองแก) 
๑๕. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา)  
๑๖. จังหวัดพังงา 
๑๗. จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอ า) 
๑๘. จังหวัดภูเก็ต 
๑๙. จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม) 
๒๐. จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด) 
๒๑. จงัหวัดเลย (เฉพาะอ าเภอเชียงคาน) 
๒๒. จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพ้ืนที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) 
๒๓. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย) 
๒๔. จังหวัดสุรินทร์ (เฉพาะอ าเภอเมืองสุรินทร์ และอ าเภอท่าตูม) 
๒๕. จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอ าเภอเมืองหนองคาย อ าเภอท่าบ่อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ และอ าเภอสังคม) 
๒๖. จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะอ าเภอเมืองอุดรธานี อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอนายูง อ าเภอบ้านดุง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  

และอ าเภอหนองหาน) 
_______________ 



ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  ๒/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แนวปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๒๑) 

 
 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่   ๒๘  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้ขยำย
ระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่วันที่    
๑  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จนถึงวันที่  ๓๑  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  โดยนำยกรัฐมนตรีได้ออก
ข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๔๐)  ลงวันที่  ๑๔  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ก ำหนดประเภทของผู้เดนิทำงเขำ้มำ
ในรำชอำณำจักรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ระบำดและสอดรับนโยบำยกำรเปิดประเทศเพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของรัฐบำล  และออกค ำสั่งเพ่ือก ำหนดแนวปฏิบัติให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไข 
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่น ำไปด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคโดยเคร่งครัด  
โดยมีค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ   2019  (โควิด - 19)   
ท่ี  ๒๕/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๐)  ลงวันที่  ๒๒  ธันวำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น   

โดยที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ในหลำยประเทศทั่วโลก
ได้เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมและทวีควำมรุนแรงขึ้น  เนื่องจำกปรำกฏกรณีไวรัสโคโรนำ  2019  กลำยพันธุ์
สำยพันธุ์โอมิครอน  (Omicron)  ที่สำมำรถแพร่กระจำยได้เร็วและมีโอกำสท ำให้ติดเชื้อได้ง่ำยกว่ำ 
สำยพันธุ์อื่น ๆ  ขณะที่ประเทศไทยเริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสสำยพันธุ์ดังกล่ำวมำกขึ้นเป็นล ำดับ  เพื่อให้   
กำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศ 
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว  และตำมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ที่  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษ 
เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่   
๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์   อำศัยอ ำนำจตำมควำม 
ในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน  หัวหน้ำ 
ผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  จึงมีค ำสั่ง 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๖๕



ให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม  
มำตรกำรป้องกันโรค  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ค ำสั่งระงับกำรรับลงทะเบียนกำรเดินทำงเข้ำรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว  
ยกเว้นกรณีกำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรของผู้ซึ่งได้รับอนุญำตประเภท  (๒)  ที่เดินทำงเข้ำมำ 
ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต  และกำรปรับมำตรกำรป้องกันโรค  ส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  
ประเภท  (๑)  และ  (๒)  ของข้อ  ๑  ของค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๒๔/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำม 
ในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๑๙)   
ลงวันที่  ๑๔  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ตำมค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๒๕/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำม 
ในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๐)   
ลงวันที่  ๒๒  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น   

ข้อ ๒ ให้รับกำรลงทะเบียนกำรเดินทำงเข้ำรำชอำณำจักรของผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร   
ประเภท  (๒)  ของข้อ  ๑  ของค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๒๔/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำม 
ในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๑๙)   
ลงวันที่  ๑๔  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ที่เดินทำงเข้ำมำในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่   จังหวัดพังงำ  และ 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  (เฉพำะเกำะเต่ำ  เกำะพะงัน  และเกำะสมุย)  ซึ่งได้ก ำหนดเป็นพ้ืนที่น ำร่อง 
ด้ำนกำรท่องเที่ยว  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ปรับมำตรกำรป้องกันโรคส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรประเภท  (๒)  
ของข้อ  ๑  ของค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ   2019   
(โควิด - 19)  ที่  ๒๔/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๑๙)  ลงวันที่  ๑๔  ธันวำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๔  เฉพำะที่ เดินทำงเข้ำมำในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่   จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดพังงำ  และ 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  (เฉพำะเกำะเต่ำ  เกำะพะงัน  และเกำะสมุย)  ให้มีหลักฐำนหรือเอกสำรที่ใช้ 
ในกำรเดินทำงเข้ำรำชอำณำจักร  และให้เข้ำรับกำรตรวจหำเชื้อโรคโควิด - 19  โดยวิธี  RT - PCR   
จ ำนวน  ๒  ครั้ง  ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้   

(๑) ให้มีหลักฐำนกำรช ำระค่ำที่พักหรือสถำนที่กักกันที่ทำงรำชกำรก ำหนดเมื่อผู้เดินทำงเข้ำมำ
ในรำชอำณำจักร  อย่ำงน้อย  ๗  วัน  และค่ำตรวจหำเชื้อโดยวิธี  RT - PCR  จ ำนวน  ๒  ครั้ง  ทั้งนี้  
ต้องเป็นโรงแรมหรือสถำนที่พักที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนตำมที่กระทรวงกำรท่องเที่ยว และกีฬำ 
และกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก ำหนด  หรือสถำนที่ซึ่งผู้ เดินทำงต้องเข้ำรับกำรกักกันตำมที่ 
ทำงรำชกำรก ำหนด  ได้แก่  สถำนที่ที่ผู้เดินทำงต้องเข้ำรับกำรกักกันซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงสำธำรณสุข   
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หรือสถำนที่ซึ่งผู้ เดินทำงต้องเข้ำรับกำรกักกันตำมที่คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร 
หรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  อนุมัติและตรวจสอบ  และให้บังคับใช้เงื่อนไขนี้ 
กับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรที่แม้จะมีสถำนที่พ ำนักอยู่ในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวด้วย   

(๒) ให้มีกำรตรวจหำเชื้อโรคโควิด - 19  โดยวิธี  RT - PCR  ครั้งที่  ๒  ให้แก่ผู้เดินทำง  
ระหว่ำงวันที่  ๕ - ๖  ของระยะเวลำที่พ ำนักอยู่ในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  หรือเมื่อมีอำกำรของ  
โรคระบบทำงเดินหำยใจ  ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์หรือแนวทำงที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

ข้อ ๔ ส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรประเภท  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ของข้อ  ๑   
ของค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ   2019  (โควิด - 19)   
ท่ี  ๒๔/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๑๙)  ลงวันที่  ๑๔  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
ให้ปฏิบัติตำมค ำสั่งที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำนี้โดยเคร่งครัด   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป  จนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
เป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 8  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕65 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 
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