
ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ที่  ๒๕/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แนวปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๒๐) 

 
 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่   ๒๘  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้ขยำย
ระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่วันที่    
๑  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จนถึงวันที่  ๓๑  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  โดยนำยกรัฐมนตรีได้ออกข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที่  ๔๐)  ลงวันที่  ๑๔  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ก ำหนดประเภทของผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ระบำดและสอดรับนโยบำยกำรเปิดประเทศเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของรัฐบำล   
และออกค ำสั่งเพื่อก ำหนดแนวปฏิบัติให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่น ำไปด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคโดยเคร่งครัด  นั้น   

บัดนี้  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  กลำยพันธุ์สำยพันธุ์ 
โอมิครอน  (Omicron)  ในหลำยประเทศทั่วโลกได้เริ่มทวีควำมรุนแรงขึ้น  เนื่องจำกเป็นสำยพันธุ์ 
ที่สำมำรถแพร่กระจำยและมีโอกำสติดเชื้อได้ง่ำยกว่ำสำยพันธุ์อื่น  ๆ  และอำจมีผลต่อประสิทธิภำพ 
ในกำรป้องกันโรคของวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19  โดยที่ประเทศไทยเริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อสำยพันธุ์ 
โอมิครอนที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรผ่ำนระบบคัดกรองและป้องกันโรคเป็นระยะ   ประกอบกับ 
จ ำนวนประชำกรในประเทศที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น  (Booster  Dose)  มีสัดส่วนที่ยังไม่มำกพอจนอำจมี 
ควำมเสี่ยงต่อควำมมั่นคงด้ำนสำธำรณสุขหำกเกิดกำรระบำดรุนแรงของไวรัสสำยพันธุ์ดังกล่ำว   เพ่ือให้ 
กำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำยระยะเวลำ 
กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว  และตำมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  กำรจัดตั้ง 
หน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์   อำศัยอ ำนำจตำมควำม 
ในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ที่  ๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบ 
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  จึงมีค ำสั่งให้

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๔



หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไป 
ตำมมำตรกำรป้องกันโรค  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ระงับกำรรับลงทะเบียนกำรเดินทำงเข้ำรำชอำณำจักรของผู้เดินทำงเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจักรประเภท  (๑)  และ  (๒)  ของข้อ  ๑  ของค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๒๔/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที่  ๑๙)  ลงวันที่  ๑๔  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นกำรชั่วครำวเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย  ๑๔  วนั   
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๒  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จนถึงวันที่  ๔  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  หรือ 
จนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น  ยกเว้นกรณีกำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรของผู้ซึ่ง  
ได้รับอนุญำตประเภท  (๒)  ที่เดินทำงเข้ำมำในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งได้ก ำหนดเป็นพ้ืนที่น ำร่อง 
ด้ำนกำรท่องเที่ยวที่มีลักษณะทำงภูมิศำสตร์ที่เอื้อต่อกำรบริหำรจัดกำรป้องกันและควบคุมโรคได้  
อย่ำงเคร่งครัดและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์   

ข้อ ๒ ให้ปรับมำตรกำรป้องกันโรคส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมค ำสั่ง 
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๒๔/๒๕๖๔   
เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๑๙)  ลงวันที่  ๑๔  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เฉพำะ 
หลักฐำนกำรช ำระค่ำที่พักหรือสถำนที่กักกันที่ทำงรำชกำรก ำหนดก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร    
และกำรตรวจหำเชื้อโรคโควิด - 19  ครั้งที่  ๒  ในระหว่ำงที่พ ำนักอยู่ในรำชอำณำจักร  โดยยังคง 
ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคอื่น ๆ  ตำมค ำสั่งที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำนี้โดยเคร่งครัด  ดังนี้ 

  ๒.๑ ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรประเภท  (๑)  และ  (๒)  ที่ได้ลงทะเบียน
และได้รับอนุมัติให้เดินทำงเข้ำรำชอำณำจักรแล้ว  และได้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ก่อนวันที่   
๒๔  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  แล้ว  ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจักร  ตำมค 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 

  ๒.๒ ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรประเภท  (๑)  และ  (๒)  ที่ได้ลงทะเบียน
และได้รับอนุมัติให้เดินทำงเข้ำรำชอำณำจักรแล้ว  และเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ตั้งแต่วันที่   
๒๔  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจักร  ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้   

   ๒.๒.๑ กรณีผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ประเภท  (๑)  ให้เข้ำรับ 
กำรตรวจหำเชื้อโรคโควิด - 19  โดยวิธี  RT - PCR  ครั้งที่  ๒  จำกสถำนพยำบำลหรือหน่วยงำนของภำครัฐ 
และเอกชนตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ในระหว่ำงวันที่  ๕ - ๖  ของระยะเวลำที่พ ำนักอยู่ในรำชอำณำจกัร 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๔



หรือเมื่อมีอำกำรของโรคระบบทำงเดินหำยใจ  โดยทำงรำชกำรเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย  ทั้งนี้    
ตำมหลักเกณฑ์หรือแนวทำงที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

   ๒.๒.๒ กรณีผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรประเภท  (๒)  ให้มีหลักฐำน 
หรือเอกสำรที่ใช้ในกำรเดินทำงเข้ำรำชอำณำจักร  และให้เข้ำรับกำรตรวจหำเชื้อโรคโควิด - 19  โดยวิธี   
RT - PCR  จ ำนวน  ๒  ครั้ง  ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้   

    (๑) ให้มีหลักฐำนกำรช ำระค่ำที่พักหรือสถำนที่กักกันที่ทำงรำชกำร 
ก ำหนดเมื่อผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  อย่ำงน้อย  ๗  วัน  และค่ำตรวจหำเชื้อโดยวิธี  RT - PCR  
จ ำนวน  ๑  ครั้ง  ทั้งนี้  ต้องเป็นโรงแรมหรือสถำนที่พักที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนตำมที่กระทรวงกำรท่องเที่ยว 
และกีฬำและกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก ำหนด  หรือสถำนที่ซึ่งผู้เดินทำงต้องเข้ำรับกำรกักกัน 
ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ได้แก่  สถำนที่ที่ผู้ เดินทำงต้องเข้ำรับกำรกักกันซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่ อ 
กระทรวงสำธำรณสุข  หรือสถำนที่ซึ่งผู้เดินทำงต้องเข้ำรับกำรกักกันตำมที่คณะกรรมกำรโรคติดต่อ 
กรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  อนุมัติและตรวจสอบ  และให้บังคับใช้ 
เงื่อนไขนี้กับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรที่แม้จะมีสถำนที่พ ำนักอยู่ในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวด้วย   

    (๒) ให้โรงแรมหรือสถำนที่พัก  หรือสถำนที่ซึ่งผู้เดินทำงต้องเข้ำรับ
กำรกักกันตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  แล้วแต่กรณี  ประสำนสถำนพยำบำลหรือหน่วยงำนของภำครัฐและ
เอกชนตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  เพ่ือท ำกำรตรวจหำเชื้อโรคโควิด - 19  โดยวิธี  RT - PCR  ครั้งที่  ๒  
ให้แก่ผู้เดินทำง  ระหว่ำงวันที่  ๕ - ๖  ของระยะเวลำที่พ ำนักอยู่ในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว   
หรือเมื่อมีอำกำรของโรคระบบทำงเดินหำยใจ  โดยทำงรำชกำรเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย  ทั้งนี้    
ตำมหลักเกณฑ์หรือแนวทำงที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

  ๒.๓ กรณีผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรประเภท  (๒)  เฉพำะที่เดินทำงเข้ำมำ 
ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต  ที่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  ๒๒  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  และได้รับอนุมัต ิ
ให้เดินทำงเข้ำรำชอำณำจักร  และเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่  ๒๔  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
เป็นต้นไป  ให้มีหลักฐำนหรือเอกสำรที่ใช้ในกำรเดินทำงเขำ้รำชอำณำจักร  และให้เข้ำรับกำรตรวจหำเชือ้ 
โรคโควิด - 19  โดยวิธี  RT - PCR  จ ำนวน  ๒  ครั้ง  ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้   

   (๑) ให้มีหลักฐำนกำรช ำระค่ำที่ พักหรือสถำนที่กักกันที่ทำงรำชกำร 
ก ำหนดเมื่อผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  อย่ำงน้อย  ๗  วัน  และค่ำตรวจหำเชื้อโดยวิธี  RT - PCR   
จ ำนวน  ๒  ครั้ง  ทั้งนี้  ต้องเป็นโรงแรมหรือสถำนที่พักที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนตำมที่กระทรวงกำรท่องเที่ยว 
และกีฬำและกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก ำหนด  หรือสถำนที่ซึ่งผู้เดินทำงต้องเข้ำรับกำรกักกัน 
ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ได้แก่  สถำนที่ที่ผู้ เดินทำงต้องเข้ำรับกำรกักกันซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่อ 
กระทรวงสำธำรณสุข  หรือสถำนที่ซึ่งผู้เดินทำงต้องเข้ำรับกำรกักกันตำมที่คณะกรรมกำรโรคติดต่อ
กรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  อนุมัติและตรวจสอบ  และให้บังคับใช้ 
เงื่อนไขนี้กับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรที่แม้จะมีสถำนที่พ ำนักอยู่ในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวด้วย   
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   (๒) ให้มีกำรตรวจหำเชื้อโรคโควิด - 19  โดยวิธี  RT - PCR  ครั้งที่  ๒   
ให้แก่ผู้เดินทำง  ระหว่ำงวันที่  ๕ - ๖  ของระยะเวลำที่พ ำนักอยู่ในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว   
หรือเมื่อมีอำกำรของโรคระบบทำงเดินหำยใจ  ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์หรือแนวทำงที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

ข้อ ๓ ส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรประเภท  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  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   
ให้ปฏิบัติตำมค ำสั่งที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำนี้โดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  จนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
เป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 22  ธนัวำคม  พ.ศ.  ๒๕64 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 
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