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ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ 38) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องจนถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

โดยที่รัฐบำลได้ด ำเนินนโยบำยกำรเปิดประเทศเพ่ือรับนักท่องเที่ยวตำมที่นำยกรัฐมนตรี 
ได้ประกำศเจตนำรมณ์และแนวทำงไว้ด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวัง   เพ่ือมุ่งฟ้ืนฟูควำมเป็นอยู่ 
ของประชำชนให้ใกล้เคียงกับภำวะปกติ   กำรกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนสำธำรณสุขอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ส่งผลให้ภำพรวมของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ  2019  ในประเทศดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  รัฐบำลจึงยังคงเน้นย้ ำกำรปฏิบัติตำมแผนงำนดังกล่ำว   
เพ่ือเป็นกำรยืนยันถึงควำมพร้อมและบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   หน่วยงำน 
ภำครัฐ  ภำคประชำชน  และภำคส่วนอื่น ๆ  ของสังคม  รวมถึงกำรพิจำรณำผ่อนคลำยมำตรกำรต่ำง ๆ   
อย่ำงค่อยเป็นค่อยไปให้สอดคล้องกับระดับควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดและศักยภำพ  
ควำมพร้อมด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข   โดยฝ่ำยสำธำรณสุขได้ประเมินแล้วเห็นว่ำยังมี 
ควำมจ ำเป็นต้องคงมำตรกำรที่เข้มงวดในบำงเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่มีกำรแพร่ระบำดของโรครุนแรง  
ต่อไปอีกระยะหนึ่ง  เพ่ือให้กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่ำง ๆ  ภำยใต้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเป็นไป 
ด้วยควำมมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ  โดยมุ่งหมำยให้กำรขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจ 
และสังคมด ำเนินไปควบคู่กับมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขได้อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน   

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 การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์  ให้  ศบค.  มีค ำสั่งปรับปรุง 
เขตพ้ืนที่จังหวัดจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่ง   เพ่ือให ้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  โดยให้น ำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร 
ที่ก ำหนดไว้ส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้ 
มำใช้บังคับ  เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้   

ส ำหรับพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวจะเป็นไปตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่ง 
ศูนยบ์ริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๑๘/๒๕๖๔   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



เรื่อง  พ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๑  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

ข้อ ๒ การห้ามออกนอกเคหสถานส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ห้ำมบุคคลใด 
ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถำนระหว่ำง เวลำ   ๒๓.๐๐  นำฬิกำ   
ถึง  ๐๓.๐๐  นำฬิกำ  ของวันรุ่งขึ้น  โดยใช้บังคับต่อเนื่องไปส ำหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
ทุกจังหวัดเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อยสิบห้ำวัน  (จนถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔)  และ 
ให้กำรก ำหนดเงื่อนไขกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และกรณีของบุคคลที่ได้รับยกเว้น 
ที่ได้ประกำศหรือได้อนุญำตไว้ก่อนหน้ำนี้ยังคงใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๓ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค  ให้บรรดำมำตรกำร 
ควบคุมแบบบูรณำกำร  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  และข้อปฏิบัติส ำหรับพ้ืนที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง  ๆ   
รวมทั้งมำตรกำรเตรียมควำมพร้อมตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๓๗)  ลงวันที่  ๓๐  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
ได้แก่  กำรห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  กิจกรรมกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่สำมำรถจดัได้ 
โดยไม่ต้องของอนุญำต  กำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต่ำง ๆ  มำตรกำรควบคุม 
แบบบูรณำกำรจ ำแนกตำมพ้ืนที่สถำนกำรณ์  มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเทีย่ว   
และกำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนบริกำรหรือสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่โรคทั่วรำชอำณำจักร  รวมถึง 
บรรดำมำตรกำร  หลักเกณฑ์  หรือแนวปฏิบัติที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบก ำหนดขึ้น 
ภำยใต้ข้อก ำหนดดังกล่ำวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  12  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕64 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  ๒๑/๒๕๖๔ 
เรื่อง  พ้ืนที่สถำนกำรณ์ทีก่ ำหนดเปน็พื้นที่ควบคมุสูงสดุและเข้มงวด 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  พ้ืนที่ควบคุม  และพื้นที่เฝำ้ระวังสงู 
ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 

ตำมที่ได้มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ดังกล่ำวออกไปอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ  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   
และศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  กระทรวงมหำดไทย   
จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร  
ให้เป็นไปตำมมำตรกำรตำมข้อก ำหนดฯ  ส ำหรับเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวด  พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  พ้ืนที่ควบคุม  และพ้ืนที่เฝ้ำระวังสูงตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำย 
ค ำสั่งนี้   ส ำหรับพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวจะเป็นไปตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่ง  
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๑๘/๒๕๖๔   
เรื่อง  พ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด   
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๑  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   ๑๖  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  หรือจนกว่ำจะมีค ำสั่ง
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 12  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕64 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ก าหนดระดับของพ้ืนที่สถานการณ์เพ่ือการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ  
แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ที่ ๒๑/๒๕๖๔ 
ลงวันที ่๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------- 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  รวมทั้งสิ้น ๖ จังหวัด 
๑. จังหวัดตาก 
๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓. จังหวัดนราธิวาส 
๔. จังหวัดปัตตานี 
๕. จังหวัดยะลา 
๖. จังหวัดสงขลา 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  รวมทั้งสิ้น ๓๙ จังหวัด  
๑. จังหวัดกาญจนบุรี 
๒. จังหวัดขอนแก่น 
๓. จังหวัดจันทบุรี 
๔. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๕. จังหวัดชลบุรี (ยกเว้นอ าเภอบางละมุง เมืองพัทยา อ าเภอศรีราชา อ าเภอเกาะสีชัง และ  

อ าเภอสัตหีบเฉพาะต าบลนาจอมเทียน และต าบลบางเสร่) 
๖. จังหวัดชุมพร 
๗. จังหวัดเชียงราย 
๘. จังหวัดเชียงใหม่  (ยกเว้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอดอยเต่า อ าเภอแม่ริม และ 

อ าเภอแม่แตง) 
๙. จังหวัดตรัง 

๑๐. จังหวัดตราด (ยกเว้นอ าเภอเกาะช้าง) 
๑๑. จังหวัดนครนายก 
๑๒. จังหวัดนครปฐม 
๑๓. จังหวัดนครราชสีมา 
๑๔. จังหวัดนครสวรรค์ 
๑๕. จังหวัดนนทบุรี 
๑๖. จังหวัดปทุมธานี 
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๑๗. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นต าบลหัวหิน และต าบลหนองแก) 
๑๘. จังหวัดปราจีนบุรี 
๑๙. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒๐. จังหวัดพัทลุง 
๒๑. จังหวัดพิจิตร 
๒๒. จังหวัดพิษณุโลก 
๒๓. จังหวัดเพชรบุรี (ยกเว้นเทศบาลเมืองชะอ า) 
๒๔. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒๕. จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม) 
๒๖. จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด) 
๒๗. จังหวัดราชบุรี 
๒๘. จังหวัดลพบุรี 
๒๙. จังหวัดสตูล 
๓๐. จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพ้ืนที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) 
๓๑. จังหวัดสมุทรสงคราม 
๓๒. จังหวัดสมุทรสาคร 
๓๓. จังหวัดสระแก้ว 
๓๔. จังหวัดสระบุรี 
๓๕. จังหวัดสุพรรณบุรี 
๓๖. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า) 
๓๗. จังหวัดอ่างทอง 
๓๘. จังหวัดอุดรธานี (ยกเว้นอ าเภอเมืองอุดรธานี อ าเภอบ้านดุง อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอนายูง 

อ าเภอหนองหาน และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม) 
๓๙. จังหวัดอุบลราชธานี 

 

พ้ืนที่ควบคุม  รวมทั้งสิ้น ๒๓ จังหวัด  
๑. จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒. จังหวัดก าแพงเพชร 
๓. จังหวัดชัยนาท 
๔. จังหวัดชัยภูมิ 
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๕. จังหวัดบุรีรัมย์ (ยกเว้นอ าเภอเมืองบุรีรัมย์) 
๖. จังหวัดแพร่ 
๗. จังหวัดพะเยา 
๘. จังหวัดมหาสารคาม 
๙. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๐. จังหวัดยโสธร 
๑๑. จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๒. จังหวัดล าปาง 
๑๓. จังหวัดล าพูน 
๑๔. จังหวัดเลย (ยกเว้นอ าเภอเชียงคาน) 
๑๕. จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๖. จังหวัดสิงห์บุรี 
๑๗. จังหวัดสุโขทัย 
๑๘. จังหวัดสุรินทร์ 
๑๙. จังหวัดหนองคาย (ยกเว้นอ าเภอเมืองหนองคาย อ าเภอสังคม อ าเภอศรีเชียงใหม่  

และอ าเภอท่าบ่อ) 
๒๐. จังหวัดหนองบัวล าภู 
๒๑. จังหวัดอุทัยธานี 
๒๒. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒๓. จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง  รวมทั้งสิ้น ๕ จังหวัด 
๑. จังหวัดนครพนม 
๒. จังหวัดน่าน 
๓. จังหวัดบึงกาฬ 
๔. จังหวัดมุกดาหาร 
๕. จังหวัดสกลนคร 

 

_________________ 
 


