
ประกาศ  ก.บ.ศป. 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙   

(Coronavirus  Diseases  2019  :  COVID-19) 
 
 

โดยที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  
(Coronavirus  Diseases  2019,  COVID-19)  อย่างต่อเนื่อง  และปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่า  
บัดนี้  มีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อดังกล่าวแล้วเป็นจ านวนมาก  และโรคติดเชื้อนี้ยังได้ แพร่ระบาด 
อย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคตา่ง ๆ  ของโลก  ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแหง่ชาต ิ 
ได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๓  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เห็นชอบในหลักการร่าง 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....   
ให้เพ่ิมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (Coronavirus  Disease  2019  :  COVID-19)  เป็นโรคติดต่อ
อันตราย  ล าดับที่  ๑๔  ตามพระราชบัญญัตโิรคติดตอ่  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ก.บ.ศป.  ในฐานะผู้มีอ านาจหนา้ที่
ก ากับดูแลการบริหารราชการศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  
แบบแผน  ประเพณีปฏิบัติของทางราชการ  และนโยบายของประธานศาลปกครองสูงสุด  จึงจ าเป็น  
ต้องก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว  เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของบุคลากรของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง  และเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ราชการศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการในที่สุด   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๑/๘  (๑)  และ  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ก.บ.ศป.  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ห้ามมิให้ผู้มีอ านาจอนุญาตการไปต่างประเทศหรือผู้มีอ านาจอนุมัติให้เดินทาง 
ไปราชการต่างประเทศ  อนุญาตหรืออนุมัติให้ข้าราชการศาลปกครอง  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง
ส านักงานศาลปกครองไปต่างประเทศหรือเดินทางไปราชการต่างประเทศ  ยังหรือแวะผ่าน  (Transit)  
ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (Coronavirus  Diseases  2019,  
COVID-19)  ซึ่งมีก าหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (Coronavirus  
Diseases  2019,  COVID-19)  ตามวรรคหนึ่ง  ประกอบด้วย 

(๑) สาธารณรัฐเกาหลี  (South  Korea) 
(๒) สาธารณรัฐจีน  (Taiwan) 
(๓) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(๔) เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(๕) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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(๖) ญี่ปุ่น 
(๗) มาเลเซีย 
(๘) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(๙) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

(๑๐) สาธารณรัฐอิตาลี 
(๑๑) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
(๑๒) ประเทศหรือเขตการปกครองอื่นตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศก าหนด   
ข้อ ๒ ในกรณีที่ข้าราชการศาลปกครอง  พนักงานราชการ  และลูกจ้างส านักงาน 

ศาลปกครองได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการยังประเทศหรือ  
เขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (Coronavirus  Diseases  2019,  COVID-19)  
ตามข้อ  ๑  ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตการไปต่างประเทศหรือผู้มีอ านาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศมีค าสั่งยกเลิกการอนุญาตหรือการอนุมัติดังกล่าว   

ในกรณีที่ข้าราชการศาลปกครอง  พนักงานราชการ  และลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง 
มีเหตุผลหรือความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางดังกล่าวได ้ ให้ยื่นขออนุญาตต่อผู้มอี านาจ
อนุญาตการไปต่างประเทศหรือผู้มีอ านาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณี  และ  
เมื่อเดินทางกลับมาถึงราชอาณาจักรไทยแล้ว  ให้ด าเนินการตามข้อ  ๓   

ข้อ ๓ ในกรณีที่ข้าราชการศาลปกครอง  พนักงานราชการ  และลูกจ้างส านักงาน 
ศาลปกครองผู้ใดเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน  (Transit)  ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (Coronavirus  Diseases  2019,  COVID-19)  และกลับมาถึงราชอาณาจักรไทย
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้  ให้ผู้นั้นมีหน้าที่แจ้งทางโทรศัพท์  โทรสาร  หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตการไปต่างประเทศหรือผู้มีอ านาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการทราบ  
โดยเร็วในวาระแรกที่สามารถกระท าได้นับแต่วันที่เดินทางกลับมาถึงราชอาณาจักรไทย  และให้  
ผู้มีอ านาจอนุญาตการไปต่างประเทศหรือผู้มีอ านาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการพิจารณาสั่งให้ผู้นั้น  
หยุดราชการเป็นเวลาสิบสี่วันนับจากวันที่กลับมาถึงราชอาณาจักรไทย  เพ่ือแยกตัวเอง  (Self-quarantine)  
และให้ปฏิบัติตามค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ของกรมควบคุมโรค   
กระทรวงสาธารณสุข  โดยเคร่งครัด   

การสั่งให้ข้าราชการศาลปกครอง  พนักงานราชการ  และลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง  
ที่ได้รับอนุญาตไปต่างประเทศตามวรรคหนึ่งหยุดราชการ  ให้ถือเป็นการลาป่วย   

การสั่งให้ข้าราชการศาลปกครอง  พนักงานราชการ  และลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง  
ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการตามวรรคหนึ่งหยุดราชการ  ไม่ถือเป็นวันลา  และให้ประธาน  
ศาลปกครองสูงสุด  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  หรือเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง  แ ล้วแต่กรณี  
มอบหมายงานให้ปฏิบัติตามความเหมาะสม  ณ  ที่พักอาศัย 
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ข้าราชการศาลปกครอง  พนักงานราชการ  และลูกจ้างส านักงานศาลปกครองซึ่งได้รับ  
การสั่งให้หยุดราชการตามวรรคหนึ่ง  เมื่อพ้นระยะเวลาตามที่ก าหนดและไม่ปรากฏอาการใดให้กลับมา 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามปกติ  ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้สวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติ 
ตามค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา  2019  ของกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  
โดยเคร่งครัดอีก  14  วัน 

ในกรณีที่ข้าราชการศาลปกครอง  พนักงานราชการ  และลูกจ้างส านักงานศาลปกครองผู้ใด  
ซึ่งเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน  (Transit)  ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
๒๐๑๙  (Coronavirus  Diseases  2019,  COVID-19)  ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  
หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้ง  ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยข้าราชการ 
ศาลปกครอง  พนักงานราชการ  และลูกจ้างส านักงานศาลปกครองพิจารณาด าเนินการทางวินัย  
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ข้าราชการศาลปกครอง  พนักงานราชการ  และลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง 
ผู้ใดมีบุคคลที่พักอาศัยหรืออยู่ในสถานที่ท างานเดียวกัน  และมีประวัติการเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน  
(Transit)  ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (Coronavirus  
Diseases  2019,  COVID-19)  ให้ผู้นั้นมีหน้าที่แจ้งทางโทรศัพท์  โทรสาร  หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   
แก่ประธานศาลปกครองสูงสุด  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  หรือเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง   
แล้วแต่กรณี  ทราบโดยเร็วในวาระแรกที่สามารถกระท าได้  และให้ประธานศาลปกครองสูงสุด   
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  หรือเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง  แล้วแต่กรณี  พิจารณาสั่งให้ผู้นั้น  
หยุดราชการเป็นเวลาสิบสี่วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง  กับทั้งให้ด าเนินการตามข้อ  ๓  โดยอนุโลม  ทั้งนี้  
การหยุดราชการตามข้อนี้ไม่ถือเป็นวันลา  และให้ประธานศาลปกครองสูงสุด  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  
หรือเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง  แล้วแต่กรณี  มอบหมายงานให้ปฏิบัติตามความเหมาะสม   
ณ  ที่พักอาศัย 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ข้าราชการศาลปกครอง  พนักงานราชการ  และลูกจ้างส านักงาน 
ศาลปกครองผู้ใดแม้มิได้เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน  (Transit)  ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยง 
ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (Coronavirus  Diseases  2019,  COVID-19)  แต่มีภาวะเสี่ยง 
ต่อโรคติดเชื้อดังกล่าว  ให้ผู้นั้นมีหน้าที่แจ้งทางโทรศัพท์  โทรสาร  หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   
ให้ประธานศาลปกครองสูงสุด  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  หรือเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง   
แล้วแต่กรณี  ทราบโดยเร็วในวาระแรกที่สามารถกระท าได้  และให้ ประธานศาลปกครองสูงสุด   
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  หรือเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง  แล้วแต่กรณี  พิจารณาสั่งให้ผู้นั้น  
หยุดราชการเป็นเวลาสิบสี่วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง  กับทั้งให้ด าเนินการตามข้อ  ๓  ทั้งนี้  การหยุดราชการ 
ตามข้อนี้ไม่ถือเป็นวันลา  และให้ประธานศาลปกครองสูงสุด  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  หรือเลขาธิการ 
ส านักงานศาลปกครอง  แล้วแต่กรณี  มอบหมายงานให้ปฏิบัติตามความเหมาะสม  ณ  ที่พักอาศัย 

้หนา   ๗
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ข้อ ๖ ในกรณีที่ข้าราชการศาลปกครอง  พนักงานราชการ  และลูกจ้างส านักงาน 
ศาลปกครองผู้ใดมีการเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน  (Transit)  ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยง 
ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (Coronavirus  Diseases  2019,  COVID-19)  หรือแม้มิได้เดินทาง
ไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (Coronavirus  Diseases  2019,  
COVID-19)  แต่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อดังกล่าว  ก่อนที่ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  
๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เป็นต้นมา  ให้ข้าราชการศาลปกครอง  พนักงานราชการ  และลูกจ้างส านักงาน
ศาลปกครองผู้นั้นด าเนินการตามข้อ  ๓  หรือข้อ  ๕  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม  การหยุดราชการ 
ตามข้อนี้ไม่ถือเป็นวันลา  และให้ประธานศาลปกครองสูงสุด  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  หรือเลขาธิการ
ส านักงานศาลปกครอง  แล้วแต่กรณี  มอบหมายงานให้ปฏิบัติตามความเหมาะสม  ณ  ที่พักอาศัย   

ข้อ ๗ ให้ศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองงดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจาก
ต่างประเทศมาร่วมการประชุม  สัมมนา  หรือการด าเนินการใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองและ
ส านักงานศาลปกครองระหว่างระยะเวลาตามประกาศนี้ออกไปก่อน  เว้นแต่มีความจ าเป็น 
อย่างยิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงการประชุม  สัมมนา  หรือการด าเนินการดังกล่าวได้  และหากมีค่าใช้จ่าย  
ที่เกิดขึ้นแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง   

ข้อ ๘ ให้ส านักงานศาลปกครองก าหนดมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  
(Coronavirus  Diseases  2019,  COVID-19)  ส าหรับบุคคลภายนอก  เช่น  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
พนักงานท าความสะอาด  ผู้ประกอบการ  ผู้รับเหมาปรับปรุงอาคาร  ที่เข้าด าเนินกิจกรรมหรือ 
ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ  ในพ้ืนที่อาคารศาลปกครองและพ้ืนที่เช่าของส านักงานศาลปกครอง  ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค  โดยใช้มาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อดังกล่าวตามประกาศนี้โดยอนุโลม 

ข้อ ๙ ให้ศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (Coronavirus  Diseases  2019,  COVID-19)  ตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด   
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยให้ส านักงานศาลปกครองด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สร้างความตระหนักรู้  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  เช่น  โปสเตอร์  คลิปวีดิโอ  
แนะน าวิธีการล้างมือที่ถูกวิธี  การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี  และการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (Coronavirus  Diseases  2019,  COVID-19)   

(๒) จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์  และจัดสถานที่ส าหรับล้างมือ  
ในจุดต่าง ๆ  เช่น  บริเวณทางเข้าอาคารส านักงาน  โถงลิฟต์  ห้องประชุม  ห้องพิจารณาคดี  โรงอาหาร 

(๓) จัดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่างสม่ าเสมอ  
เช่น  ลิฟต์  ราวบันได  โต๊ะท างาน  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   

(๔) จัดให้มีการท าความสะอาดพ้ืนและบริเวณห้องที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น  ห้องท างาน  
ห้องประชุม  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด   

้หนา   ๘
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(๕) จัดให้มีการท าความสะอาดรถยนต์ส่วนกลางในบริเวณที่สัมผัสกับผู้โดยสาร  เช่น   
ที่จับบริเวณประตู  ราวจับ  เบาะนั่ง  ที่วางแขน   

(๖) ส่งเสริมให้ข้าราชการศาลปกครอง  พนักงานราชการ  และลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง 
มีของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น  เช่น  แก้วน้ า  ช้อนส้อม  ผ้าเช็ดหน้า  และงดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น 

(๗) ด าเนินการเฝ้าระวังและคัดกรองอย่างเหมาะสมส าหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ  เช่น  การวัด
อุณหภูมิร่างกาย  และให้บริการหน้ากากอนามัย 

(๘) การอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสมและจ าเป็น   
ข้อ 10 ให้เลขาธิการส านักงานศาลปกครองโดยความเห็นชอบของประธานศาลปกครอง

สูงสุดมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามประกาศนี้ได้   
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  

หรือจนกว่า  ก.บ.ศป.  จะมีมติเป็นอย่างอื่น 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  27  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ปิยะ  ปะตังทา 

ประธานศาลปกครองสูงสดุ 
ประธานกรรมการบริหารศาลปกครอง 
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