
'ด่วนที่สุด
ท นศ ๐๐๑๗.๒/ว ๓๕๑๖ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๖๕๔๘ (ฉบับที ่๖๖) ลงวันที ่๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๒๓๐/ว ๓๘๖๙

ลงวันที ่๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดฯ และคำสั่งๆ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๑.ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุก!สิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๒๖) ประกาศ ลงวันที ่๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔มีผลตั้งแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๖๕๖๔ 

เป็นด้นไป โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ ดังนี้

๑) การกำหนดผู้เดินทางเช้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม ให้เพิ่มความต่อไปนี ้

เป็น (๑๒) ของข้อ ๑ การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๑๒) ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ชึ่งแกิไขเพิ่มเดิมโดยข้อ ๓ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๑๓) ลงวันที ่๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

“(๑๒)ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นท่ีที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่อง 

ด้านการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล”

๒) มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเช้ามาในราชอาณาจักร การกำหนดพื้นที ่

จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ หลักเกณฑ์ และมาตรการป้องกันโรคสำหรับ 

ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อ ๑) ให้เป็นไปตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

๒. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด - 19) ที ่๗/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๑๑) ลงวันที ่๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นด้นไป โดยมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแกไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 

และพนักงานเจ้าหน้าท่ีดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

โดยเคร่งครัด ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก ่๑) มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ๒) มาตรการ 

เมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร และ ๓) มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักรหรือเดินทาง 

ออกนอกพื้นที่จังหวัดนำร่อง

เพื่อให้การควบคุม...
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เพื่อให้การควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงฃอให้ดำเนินการดังนี้

๑. ขอให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตาม 

ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๒๖) 

โดยเคร่งครัด

๒. ขอให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สร้างการรับรู้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๒๖) แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ที่เกี่ยวข้อง และอยู่ในการกำกับดูแลทุกระดับ

๓. มอบหมายที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

นครศรีธรรมราช ดำเนินการตามมาตรการกรณีผู้เดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวไปยังจังหวัดอื่น 

ภายในราชอาณาจักร โดยให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานการพำนักท่ีอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเท่ียว 

พร้อมหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานควบคุม 

โรคติดต่อของจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทางตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ทางราชการกำหนด

๔. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช หรืออำเภอใดมีมติออกประกาศหรือ 

คำสั่งให้รายงานจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบโดยเร็ว เพื่อรายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ถือปฏิบัติและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรศร ริคีษฎ่วงศ์) 
ผู้ว่ารา,ชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 นศ.

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์n.yutoo^@gmail.com

gmail.com


ศูนย์โควิดฯ มท.

1 โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ......... '.... .........
ที ่มท ๐๒๓๐/ว ๙ฟวันที ่สไ0 มิถุนายน ๒๕๖๔ 

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดฯ และคำสั่งๆ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๑. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๒๖) ประกาศ ลงวันที ่๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

เป็นต้นไป โดยมีซ้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ ดังนี้
๑) การกำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ิมเดิม ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๒) 

ของข้อ ๑ การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๑๒) ลงวันที่ ๓0 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไข 
เพิ่มเดิมโดยข้อ ๓ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๑๓) ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
'‘(๑๒) ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็น 

จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบาย 

ของรัฐบาล"
๒) มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การกำหนดพื้นที่จังหวัด 

นำร่องด้านการท่องเที่ยว เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ หลักเกณฑ์ และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทาง 
เข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อ ๑) ให้เป็นไปตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
๒. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ที ่๗/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๑®) ลงวันที ่๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที ่๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดขอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที ่

ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเคร่งครัด ประกอบด้วย 
๓ มาตรการ ได้แก ่๑) มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ๒) มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน 
ราชอาณาจักร และ ๓) มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักรหรือเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดนำร่อง 
ด้านการท่องเที่ยว ไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นภายในราชอาณาจักร 
รายละเอียดปรากฎตามข้อกำหนดๆ และคำสั่งฯ ที่ล่งมาพร้อมนี้

/ศูนย์บริหาร...
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ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
(คบค.มท.) พิจารณาแล้ว ขอไห้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งดังกล่าว โดยเคร่งครัด

๒. สร้างการรับรู้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว 
แก่ผู้'ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

๓. จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดในลักษณะ Command 

Center ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล และจัดการสถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมท่ีพัก และผู้เดินทาง 

ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้รายงานสถานการณ์ให้ศูนย์ปฏิบัติการ 

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.คบค.) ทราบเป็นระยะ

๔. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้มีมดิให้ออกประกาศหรือคำสั่ง ให้ส่งประกาศหรือ 
คำสั่งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) 
ทราบโดยเร็ว เพื่อรายงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป รวมท้ังให้ 

จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบประกาศหรือคำส่ังโดยทั่วกัน

.(*••**'
(นายชัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



หน้า ๗๓
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ มิถุนายน ๒๔๖๔

ข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘
(ฉบบที ่๒๖)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักรตั้งแต่วันที ่๒๖ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๔๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป 

เป็นคราวที ่๑๒ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ นั้น

โดยที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเปิดพื้นท่ีนำร่องด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ 

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการในภาค 

ธุรกิจท่องเที่ยวและภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง ในการนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการกำหนด 

มาตรการรองรับและบูรณาการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัต ิ

ตามมาตรการต่าง ๆ ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ และให้การขับเคลื่อน 

ทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินการควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๔๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ 

นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการท้ังหลาย ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การกำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเดิม ให้เพิ่มความต่อไปนี้ 

เป็น (๑๒) ของข้อ ๑ การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที ่๑๒) ลงวันที ่

๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ซึ่งแก่ไชเพิ่มเดิมโดยข้อ ๓ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที ่

๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

“(๑๒) ผู้ชึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นท่ีที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่อง 

ด้านการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบาย 

ของรัฐบาล”



หน้า ๗๔

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒ มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การกำหนดพื้นที ่

จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ หลักเกณฑ ์และมาตรการป้องกันโรค 

สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อ ๑ ให้เป็นไปตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที ่๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี



หน้า ๗๖
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๖๙ มิถุนายน ๖๔๖๔

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ท ี๗/๒๔๖๔

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ 
(ฉบับที่ ๑๑)

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมดิในการประชุมเมื่อวันที ่๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ให้ขยาย 

ระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่  

๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔ จนถึงวันที ่๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยมีคำสั่งศูนย์บริหาร 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที ่๔/๒๔๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัต ิ

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที ่๙) ลงวันที, ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที ่๔/๒๔๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัต ิ

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการขยาย 
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว และตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีท่ี ๔/๒๔๖๓ เรื่อง 
การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๔๔๘ ลงวันที ่๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเดิม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคำส่ังนายกรัฐมนตรีที ่๔/๒๔๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ 

การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที ่

๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ 

โควิด - 19 จึงมีคำส่ังให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ายคำสั่งโดยเคร่งครัด
ทั่งนี ้ตั้งแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

เป็นอย่างอ่ืน

สั่ง ณ วันที ่๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19





-๒-

มาตรการป้องกันโรค
ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชือโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) 

โดยวิธ ีRT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
๓) ใหัคัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข ้ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 

มาตรการเมือ่เดินทางกึง/ระหว่างอยู่ในรๆขอาณาจักร

๑) มาตรการตรวจคัดกรองอาการและการดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
๑.๑) กรณีเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยสายการบินที่มีเที่ยวบินตรงมายัง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว 

ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข ้และย่ืนเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดำเนินพิธีการตรวจ 

คนเข้าเมือง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๑.๒) กรณีเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยสายการบินท่ีไม่มีเที่ยวบินตรง และต้องเดินทางโดยทางอากาศต่อไปยังท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ในพื้นที ่

จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว ให้ผู้เดินทางดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ี ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

ก. ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ และให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึง 

การดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศจุดแรกที่มีการเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักร ก่อนเดินทางต่อไปยัง 
ท่าอากาศยานจุดหมายปลายทางที่เป็นพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว

ข. ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข ้และให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึง 
การดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือในพื้นที่ของท่าอากาศยานจุดหมายปลายทางที่เป็นพื้นที่จังหวัดนำร่อง 

ด้านการท่องเที่ยว
๒) ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนดโดยให้เปิดระบบติดตามดังกล่าวไว้ตลอดเวลา เพื่อเฝ็าระวังหรือติดตาม 

อาการระหว่างที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว

๓) ให้เดินทางออกจากท่าอากาศยานไปยังโรงแรมหรือสถานที่พักโดยยานพาหนะท่ีจัดไว้เป็นการเฉพาะ โดยต้องไม่มีการแวะหรือหยุดพัก 

ณ สถานที่ใด ๆ ก่อนถึงโรงแรมหรือสถานที่พัก
๔) ให้มีการตรวจหาเช้ือโรคโควิด - 19 โดยวิธ ีRT-PCR ณ สถานท่ีที่ทางราชการกำหนด โดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๔.๑) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อเดินทางมาถึงราชอาณาจักรโดยห้ามเดินทางออกนอกโรงแรม 

หรือสถานที่พักจนกว่าจะมีผลการตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19

๔.๒) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR เพิ่มเดิมจากข้อ ๔.๑)ดังนี้

หน่วยงานผู้รับผิดขอบ

๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
การชำระค่าท่ีพัก และระยะเวลา 

พำนักในราชอาณาจักร

๓) พัฒนาและดูแลระบบหรือ 

แอปพลิเคชันติดตามตัวในระหว่าง 
ที่พำนักในราชอาณาจักร

๔) ประชาสัมพันธ์และกำชับ 
ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ 
ด้านสาธารณสุขที่ทางราชการ 

กำหนดอย่างเคร่งครัด และ

๕) จัดทำแผนเผชิญเหตุหรือ 

หลักเกณฑ์การยุติโครงการจังหวัด 
นำร่องด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่พบ 
การติดเชื้อเพิ่มมากช้ืนถึงจำนวน 

ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข 

กำหนด
- จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว 
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด 

ในลักษณะ Command Center 

ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล และ 

จัดการสถานประกอบการ สถานที ่
ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก และ 

ผู้เดินทางให้ปฏิบัติตามมาตรการ



-๓-

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ก. กรณีพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน ๗ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อ ครั้งที ่๖ ระหว่างวันที ่๖ - ๗ ของระยะเวลาที่พำนักหรือตามที่ 

กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ข. กรณีพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา ๑๐ - ๑๔ วัน ให้มีการตรวจหาเช้ือ ครั้งที ่๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ และครั้งที ่๓ 

ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๓ ของระยะเวลาที่พำนักหรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ทั้งนี้ในกรณีพบว่าผู้เดินทางมีการติดเชื้อโรคโควิด - 19 ให้โรงแรมหรือสถานท่ีพักดำเนินการประสานส่งตัวผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาล 

คู่สัญญาตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขหรือทางราชการกำหนดโดยเร่งด่วนเพื่อทำการตรวจหรือรักษาต่อไป โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระหว่างโรงแรมหรือสถานที่พักกับผู้เดินทาง 

๕) กรณีผู้เดินทางออกนอกโรงแรมหรือสถานที่พักหลังจากทราบผลการตรวจยืนยันแล้วว่าไม,มีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางรายงานตัวเมื่อกลับมา 

ยังโรงแรมหรือสถานที่พักทุกวันตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด โดยห้ามไปพำนัก 
ค้างคืนในสถานที่อื่นนอกเหนือจากโรงแรมหรือสถานที่พักที่ได้กำหนดไว ้และให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ราชการกำหนด 
อย่างเคร่งครัดตลอดเวลาท,ีพำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว
๖) กรณีผู้เดินทางพำนักอยู่ในจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวเป็นเวลาน้อยกว่า ๑๔ วัน ห้ามผู้เดินทางออกนอกพื้นท่ีจังหวัดนำร่อง 

ด้านการท่องเท่ียวเด็ดขาด และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตังกล่าวแล้ว ให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันที
๗) กรณีผู้เดินทางพำนักอยู่ในจังหวัดนำร่องด้านการท่องเท่ียวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ให้สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดนำร่อง 

ด้านการท่องเที่ยวได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว

ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 

โดยให้รายงานสถานการณ์ให้ทราบ 
เป็นระยะ

- กระทรวงสาธารณสุขกำกับ ดูแล 

และประเมินการจัดการด้าน 

การแพทย์ในสถานประกอบการ 
สถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมที่พัก 

ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ที่ทางราชการกำหนด

- กระทรวงคมนาคมควบคุมกำกับ 

การเดินทางจากช่องทางเข้าออก 
ระหว่างประเทศไปยังโรงแรมที,พัก

- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ 
หลักเกณฑ ์หรือแนวทางเก่ียวกับ 
การเข้าพำนักในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 

ด้านการท่องเท่ียวและการตรวจหา 
เชื้อโรคโควิด - 19 สำหรับผู้เดินทาง 

ตลอดจนกำกับติดตามการคัดกรอง 
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อ 

โรคโควิด - 19 และการประเมินผล 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักรหรือเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเท่ียวไปยังพื้นที่จังหวัดอื่น 

ภายในราชอาณาจักร
- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศ/พื้นที่ปลายทางกำหนดโดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

- ในกรณีผู้เดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวไปยัง จังหวัดอื่นภายในราชอาณาจักร ให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานการพำนัก 

ที่อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดนำร่องด้านการท่องเท่ียว พร้อมหลักฐานผลการตรวจหาเช้ือโรคโควิด - 19โดยวิธี RT-PCR ตามข้อ ๔.๒)ข. ต่อพนักงาน 

เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทางตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ทางราชการกำหนด



หมายเหตุ ะ
๑. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้กรมธรรม'โดยบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ภายใต้การกำกับและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีการติดเช้ือโรคโควิด - 19 ที่ไม่แสดงอาการด้วย

๒. การเริ่มนับระยะเวลาที่ผู้เดินทางเช้ามาในราชอาณาจักร ให้เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ที่ผู้เดินทางอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ณ ช่องทางเข้าออก 

ระหว่างประเทศ
๖.๑ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวันแรก (Day 1)

๖.๒ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๑ นาฬิกา ถึง ๐๐.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันถัดจากวันท่ีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวันแรก (Day 1)



หน้า ๓๕

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑๒)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักรตั้งแต่วันที ่๒๖ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป 
เป็นคราวที ่๓ จนถึงวันที ่๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ยังคงมี 

ความรุนแรงในต่างประเทศ ประกอบกับจะมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จึงจำเป็นต้องกำหนด 
มาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการจัดการคัดกรองของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโรค และเพื่อการควบคุมและป้องกันมิให้เกิด 

การระบาดระลอกใหม่ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของข้อกำหนด 
(ฉบับที ่๑) ลงวันที ่๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีการปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นการใช้เส้นทางคมนาคมทางบก 
ทางนั้า หรือทางอากาศ หรือโดยการใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เรือ อากาศยาน หรือ 

ยานพาหนะอื่นใดเพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรย่อมกระทำได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา 

และหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วย 

การเดินอากาศและกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกำหนด เพื่อการป้องกันการระบาดของโรคและจัดระเบียบ 

จำนวนบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการ 

คัดกรองและการจัดสถานที่ไว้แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต สำหรับผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามา 

ในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้มีสัญชาติไทย
(๒) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข 

สถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามความจำเป็น โดยอาจ 
กำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้



หน้า ๓๖
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ มิถุนายน ๖๕๖๓

(๓) บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงาน 
ของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามท่ี 

กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคล 

ดังกล่าว
(๔) ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว

(๕) ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามา 

ตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน
(๖) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย

(๗) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบสำคัญถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้มีถิ่นท่ีอยู ่

ในราชอาณาจักร
(๘) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยชึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร 

ตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรของบุคคลดังกล่าว
(๙) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทางการไทย 

รับรองตลอดจนบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียน 
นอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือของสถานศึกษาอื่นของเอกชนท่ีมีลักษณะคล้ายกัน

(๑๐) ผู้ไม,มีสัญชาติไทยซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

และผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลโรคโควิด - 19

(๑๑) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ 

(special arrangement) กับต่างประเทศ”
ข้อ ๒ มาตรการป็องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่

หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อควบคุมดูแลให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรปฏิบัติตามเงื่อนไข 

เงื่อนเวลา และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้โดยเคร่งครัด และให้ผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งหรือกำหนดเป็นเงื่อนไขในการเดินทางหรือการเข้ามาในราชอาณาจักร 

รับการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่และตามระยะเวลาซึ่งทางราชการกำหนด 

หรือปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบการเดินทางในราชอาณาจักรหรือการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัว 
เพื่อให้มารับการตรวจหาเชื้อเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการติดเช้ือก็ได้

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที ่๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี
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ข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับท,ี ๑๓)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันท่ี ๒๖ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๔๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป 
เป็นคราวที ่๔ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ แล้ว นั้น

โดยที่แม้สถานการณ์ของประเทศไทยในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (โรคโควิด - 19) มีแนวโน้มท่ีดีอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์การระบาดในต่างประเทศ 

ยังคงอยู่ในระดับรุนแรงและจำนวนผู้ดิดเชื้อรายใหม่เพิ่มชื้นในอัตราสูง เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ 

รวมถึงการเปิดให้มีการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ ดังที่ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความจำเป็น 

จะต้องเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้แสดงความประสงค์ต่อทางราชการไว้เป็นจำนวนมาก รัฐบาล 
จึงเห็นความจำเป็นท่ีต้องคงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ต่อไปเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนิน 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้โดยยังคงตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และเพื่อประโยชน์ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องสนธิกำลังทุกฝ่ายนอกเหนือจากเจ้าพนักงานควบคุม 

โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ ผลจากการสนธิกำลังประการหนึ่งคือ พนักงาน 

เจ้าหน้าท่ียังคงตรวจพบผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเมือง และผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

เป็นจำนวนมากท,ีมีอาการและอาจเป็นพาหะนำโรคเข้ามาแพร่ในประเทศได ้การให้อำนาจแก่พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ในการกำหนดให้บุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ออกตาม 

ข้อกำหนดภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งในขั้นตอนก่อนการเดินทาง การเข้ารับการกักกันตัว 

ตามระยะเวลาและในสถานที่ที่รัฐกำหนด หรือการติดตามดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศ 

จึงเป็นการดำเนินการที่สำคัญและจำเป็นเพื่อปกป้องความม่ันคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข 

ของประเทศนอกเหนือไปจากมาตรการปกติที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๔๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ 
นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การจัดกิจกรรมรวมกสุ่ม การจัดให้มีกิจกรรมรวมกลุ่มหรือการใช้สิทธิของประชาชน 
เพื่อการชุมนุมใด ๆ ย่อมกระทำได้ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ และให้ผู้มีหน้าที ่

รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดด้วย 
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ข้อ ๒ การเปีดดำเนินการลถานท่ีและกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม ให้สถานที ่กิจการและ 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยผ่อนคลายหรืออนุญาตให้เปิดดำเนินการไว้แล้วคงดำเนินการได้ต่อไปภายใต้เง่ือนไข 

เงื่อนเวลา รวมทั้งมาตรการป้องกันโรค การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้เดิม 

และให้สถานที ่กิจการและกิจกรรมดังต่อไปนี ้สามารถเปิดดำเนินการได้ตามความสมัครใจและความพร้อม

(๑) การถ่ายทำรายการโทรทัศน ์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่ได้เคยผ่อนคลายไว้แล้ว ให้สามารถ 

ดำเนินกิจกรรมได้ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ การสนับสบุนและส่งเสริม 

การลงทุนด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์
(๒) สถานที่ใฃ้เครื่องเล่นในลักษณะท่ีเป็นเครื่องเล่นเป่าลม บ้านลม บ้านบอลหรือเครื่องเล่นอ่ืน 

ที่มีลักษณะเดียวกันที่เป็นการติดตั้งแบบถาวรและได้รับการตรวจสอบรับรองตามที่กฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารกำหนด

(๓) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้ 
สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันที่ตั้งอยู่ในเขต 

พื้นที่รับผิดชอบสามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ตามความเหมาะสมเมื่อมีความพร้อม

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมและสถานที่ดังกล่าวต้องจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 

เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบการดำเนินการ และหากพบการกระทำที่อาจม ี

ความเสี่ยงต่อการแพร่โรค พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจ 

กำหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงแก่ไขรวมท้ังเสนอให้ผู้มีอำนาจมีคำสั่งปิดสถานท่ีไว ้

เป็นการชั่วคราวและดำเนินคดีต่อผู้ฝ่ารืเนด้วยก็ได้

ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร ่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตรวจสอบกลั่นกรองและเสนอนายกรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายหรือกระขับมาตรการที่ใช้บังคับกับสถานท่ี กิจการ หรือกิจกรรม 

ที่ได้เปิดดำเนินการแล้วในห้วงเวลาที่ผ่านมาเพิ่มเดิมได้ตามท่ีเห็นสมควร

ข้อ ๓ การกำหนดผู้เดินทางเช้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการจัดการ 

คัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การควบคุมและป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรค 

จึงให้แก่ไขเพ่ิมเดิมประเภทของผู้ท่ีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อกำหนด (ฉบับที ่๑๒) ลงวันท่ี 

๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ยกเลิกความใน (๗) ในข้อ ๑ การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ของข้อกำหนด 
(ฉบับที ่๑๒) ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๗) คนต่างด้าวซึ่งมีใบสำคัญถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร ตลอดจนคู,สมรสและบุตรของบุคคล 

ดังกล่าว ”
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หน้า ๗๙ 

ราชกิจจานุเบกษา

(๒) ให้ยกเลิกความใน (๘) ในข้อ ๑ การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ของข้อกำหนด 
(ฉบับที ่๑๒) ลงวันที ่๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๘) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร 

ตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว หรือแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาต 

ให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อผ่อนปรนให้อยู่ในราชอาณาจักร 

เป็นการช่ัวคราวและให้ทำงาน”

(๓) ให้ยกเลิกความใน (๑๑) ในข้อ ๑ การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ของข้อกำหนด 
(ฉบับที ่๑๒) ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑๑) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ 

(special arrangement) ระหว่างหน่วยงานของรัฐของประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีตามข้อเสนอและการตรวจสอบกลั่นกรองของ 

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที ่

คณะกรรมการเฉพาะกิจดังกล่าวกำหนด ”
ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรย่อมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ  

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา หลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันโรค 

สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันท่ี 

๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย
ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและขับเคล่ือนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคง 

ปลอดภัยด้านสาธารณสุขของประเทศ ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้ 
มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ 

การเดินทางของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีจะเข้ามาในราชอาณาจักรตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหาร  

สถานการณ์โควิด - 19 จะพิจารณาอนุญาตต่อไป
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติ 

ตามมาตรการป้องกันโรค การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

ข้อ ๕ การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้เจ้าของหรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที ่กิจกรรม 

และกิจการต่าง ๆ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และให้ผู้ใช้บริการหรือเข้าไป 

ยังสถานที่หรือร่วมทำกิจกรรมเช่นว่านั้นสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือก เว้นระยะห่าง 

ทางสังคม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกำหนด ตลอดจนเข้าระบบแอปพลิเคชัน 

ไทยชนะหากมีการนำมาใช้ และต้องยอมรับการกักกันตามระยะเวลาและในสถานท่ีที่รัฐกำหนดสำหรับ 

ผู้อยู่ในข่ายต้องรับการกักกัน



๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หน้า ๘๐

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง ราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๖ การประสานงาน ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทั้งในส่วนของประชาชน 

และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดนี ้ให้หารือหรือประสานงานกับคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณา 

ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด - 19) ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง 

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เป็นประธาน
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที ่๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี


