




ประกาศ 
เรื่อง  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินในทกุเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

(คราวที่  ๑๕) 
 
 

ตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร   ตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่   ๑๔   
ออกไปจนถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ในห้วงเวลาที่ผ่านมา  มีแนวโน้ม 
ที่ดีขึ้นตามล าดับ  การฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง   
กอปรกับรัฐบาลให้ความส าคัญแก่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสาธารณสุขควบคู่ไปกับการด าเนิน
มาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  ท าให้ระบบเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป  โดยเฉพาะ
มาตรการเปิดประเทศ  อย่างไรก็ดี  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ในหลายประเทศทั่วโลก   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในทวีปยุโรปกลับมามีการระบาดอย่างรุนแรงขึ้นอีกครั้งจากสายพันธุ์โอไมครอน 
ที่ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้า   ประกอบกับประเทศไทยก าลังเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงเวลา 
ที่มีการระบาดของเชื้อได้ง่าย  และในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีการรวมตัวและการเดินทางของประชาชน 
เป็นจ านวนมาก  ทั้งการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยท าให้ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง 
โดยผิดกฎหมายในบริเวณพ้ืนที่ชายแดนรุนแรงมากขึ้น   กรณีจึงจ าเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการ 
ในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคเพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุขของชาติและชีวิตประชาชน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  ๒๕๖๔  จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ออกไปอีกคราวหนึ่ง  ส าหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จนถึงวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ประกาศ 
เรื่อง  การให้ประกาศทีค่ณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิยังคงมีผลใช้บังคบั 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศ  เรื่อง  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักร  (คราวที่  ๑๕)  ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

เ พ่ือให้ เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน   แก้ไข  ระงับยับยั้ง   ฟ้ืนฟู  หรือ 
ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้บรรดาประกาศ 
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร   ลงวันที่   
๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และค าสั่งนายกรัฐมนตรี  ท่ี  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่   
๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี 
จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ประกาศ 
เรื่อง  การใหข้้อก าหนด  ประกาศ  และค าสั่งทีน่ายกรฐัมนตรีก าหนด 

ตามประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินยงัคงมีผลใช้บังคับ 
 
 

ตามที่ได้มีประกาศ  เรื่อง  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร  (คราวที่  ๑๕)  ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

เ พ่ือให้ เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน   แก้ไข  ระงับยับยั้ง   ฟ้ืนฟู  หรือ 
ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๙   
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายกรัฐมนตรีจึงให้บรรดา 
ข้อก าหนด  ประกาศ  และค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักร  ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และตามประกาศขยาย 
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะก าหนด 
เป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ ๓๙)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ  นั้น 

โดยที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ของประเทศไทยในห้วงเวลำ 
ที่ผ่ำนมำมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นล ำดับ  กำรระบำดที่ตรวจพบจะเกิดขึ้นเฉพำะในบำงเขตพ้ืนที่หรือในบำงจังหวัด 
ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำควบคุมสถำนกำรณ์และจ ำกัดพ้ืนที่โดยมีมำตรกำรเฝ้ำระวังและก ำกับ
ติดตำมกำรระบำดอย่ำงใกล้ชิด  ด้วยควำมร่วมมือของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนทุกภำคส่วนในกำรเฝ้ำระวัง
และกำรจัดหำวัคซีนให้กับประชำชนสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องตำมเป้ำหมำยประกอบกับ
ศักยภำพด้ำนสำธำรณสุขของไทยที่เข้มแข็ง  ท ำให้สำมำรถจัดหำทรัพยำกรทำงสำธำรณสุขที่จ ำเป็น 
เพ่ือบริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงครอบคลุม  ฝ่ำยสำธำรณสุขจึงได้ประเมินภำพรวมของสถำนกำรณ์และ 
มีข้อเสนอแนะให้พิจำรณำปรับระดับพ้ืนที่และผ่อนคลำยมำตรกำรต่ำง ๆ  ลงได้ในระดับหนึ่ง  เพ่ือให้
รัฐบำลด ำเนินกำรตำมแผนและนโยบำยกำรเปิดประเทศและผ่อนคลำยมำตรกำรต่ำง  ๆ  อย่ำงค่อยเป็น
ค่อยไปตำมระดับควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์  เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุข
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมุ่งเน้นต่อควำมปลอดภัยของประชำชน  โดยยังมีควำมจ ำเป็นต้องคงไว้ 
ซึ่งมำตรกำรส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรมกิจกำรต่ำง  ๆ  ภำยใต้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  เพ่ือให้ 
กำรขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจและสังคมด ำเนินไปควบคู่กับมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขได้อย่ำงสมดุล    
เข้มแข็ง  และยั่งยืน  เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถกลับมำใช้ชีวิตในสังคมได้ใกล้เคียงกับสภำวะปกติ 
อย่ำงรวดเร็วในอนำคตอันใกล้ 

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 ำสั่งเพ่ือปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์   
และก ำหนดพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวเพ่ิมเติม  ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่ง  เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรระบำดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  และด ำเนินกำรตำมแผนกำรเปิดประเทศ 
เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของรัฐบำล  โดยให้น ำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับพ้ืนที่

้หนา   ๙๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้   

ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมกำรด้ำนบุคลำกร  สถำนที่  และ
ประชำสัมพันธ์เพ่ือแจ้งเตือนให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่เตรียมพร้อมเพ่ือกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร  
ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติต่ำง ๆ  เป็นกำรล่วงหน้ำ 

ข้อ ๒ การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
ให้ยกเลิกมำตรกำรห้ำมออกนอกเคหสถำนส ำหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเฉพำะเหตุอันเนื่องจำก 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19  ตำมข้อ  ๒  แห่งข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๓๘)  ลงวันที่   
๑๒  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ทั้งนี้  กำรยกเลิกดังกล่ำวให้มีผลตั้งแต่เวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ   
ของวันที่  ๓๐  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค  ให้บรรดำมำตรกำร
ควบคุมแบบบูรณำกำร  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  และข้อปฏิบัติส ำหรับพื้นที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  รวมทั้ง
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมที่ได้ก ำหนดไว้แล้วตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๓๗)  ลงวันที่  ๓๐  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
ได้แก่  กำรห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  กิจกรรมกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่สำมำรถจดัได้
โดยไม่ต้องขออนุญำต  กำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต่ำง ๆ  มำตรกำรควบคุม 
แบบบูรณำกำรจ ำแนกตำมพ้ืนที่สถำนกำรณ์  และมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรในพ้ืนที่น ำร่องด้ำน 
กำรท่องเที่ยว  รวมถึงบรรดำมำตรกำร  หลักเกณฑ์  หรือแนวปฏิบัติที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบก ำหนดขึ้นภำยใต้ข้อก ำหนดดังกล่ำวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป   

ในส่วนของมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรคส ำหรับสถำนบริกำร  สถำนบันเทิง  ผับ  บำร์   
คำรำโอเกะ  หรือสถำนที่อื่นที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรค  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร
โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ  ช่วยเหลือและให้กำรสนับสนุนกำรเตรียมกำรของผู้ประกอบกำร 
ตำมควำมเหมำะสมและตำมกรอบอ ำนำจหน้ำที่   เพ่ือให้สถำนที่ดังกล่ำวมีควำมพร้อมส ำหรับกำรเปิด
ให้บริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงปลอดภัย  โดยเฉพำะสถำนบริกำรหรือสถำนที่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่น ำร่อง
ด้ำนกำรท่องเที่ยวหรือในพ้ืนที่ที่มีควำมพร้อม  โดยรัฐบำลจะได้พิจำรณำควำมเหมำะสมจำกข้อมูล 
กำรประเมินสถำนกำรณ์ของฝ่ำยสำธำรณสุข  เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน  นโยบำย  และตำมกรอบเวลำ 
ที่ก ำหนดต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  30  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๐๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  ๒๒/๒๕๖๔ 
เรื่อง  พ้ืนที่สถำนกำรณ์ทีก่ ำหนดเปน็พื้นที่ควบคมุสูงสดุ  พ้ืนที่ควบคมุ 

พ้ืนที่เฝ้ำระวังสงู  และพื้นทีน่ ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 

ตำมที่ได้มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ดังกล่ำวออกไปอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ  นั้น 

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรและเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนำ  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 ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรตำมข้อก ำหนดฯ  ส ำหรับเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนด 
เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  พ้ืนที่ควบคุม  พ้ืนที่เฝ้ำระวังสูง  และพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  ตำมบัญช ี
รำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  หรือจนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 30  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕64 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๑๐๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ก าหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ  
แนบท้ายค าสัง่ศูนย์บริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด - 19) 

ที ่ ๒๒/๒๕๖๔ 
ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

พื้นที่ควบคุมสูงสุด  รวมทั้งสิ้น  ๒๓  จังหวัด 
๑. จังหวัดขอนแก่น  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองขอนแก่น  อ ำเภอเขำสวนกวำง  อ ำเภอเปือยน้อย   

อ ำเภอพล  อ ำเภอภูเวียง  อ ำเภอเวียงเก่ำ  และอ ำเภออุบลรัตน์)   
๒. จังหวัดจันทบุรี  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองจันทบุรี  และอ ำเภอท่ำใหม่) 
๓. จังหวัดชุมพร 
๔. จังหวัดเชียงรำย  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองเชียงรำย  อ ำเภอเชียงของ  อ ำเภอเชียงแสน  อ ำเภอเทิง  

อ ำเภอพำน  อ ำเภอแม่จัน  อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง  อ ำเภอแม่สำย  อ ำเภอแม่สรวย   
อ ำเภอเวียงแก่น  และอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ)   

๕. จังหวัดเชียงใหม ่  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองเชียงใหม่  อ ำเภอจอมทอง  อ ำเภอดอยเต่ำ  อ ำเภอแม่แตง   
และอ ำเภอแม่ริม) 

๖. จังหวัดตรัง 
๗. จังหวัดตรำด  (ยกเว้นอ ำเภอเกำะกูด  และอ ำเภอเกำะช้ำง)   
๘. จังหวัดตำก 
๙. จังหวัดนครรำชสีมำ  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  อ ำเภอโชคชัย

อ ำเภอปำกช่อง  อ ำเภอพิมำย  อ ำเภอวังน  ำเขียว  และอ ำเภอสีคิ ว) 
๑๐. จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
๑๑. จังหวัดนรำธิวำส 
๑๒. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ยกเว้นเทศบำลเมืองหัวหิน  เฉพำะต ำบลหัวหินและต ำบลหนองแก) 
๑๓. จังหวัดปรำจีนบุรี 
๑๔. จังหวัดปัตตำนี 
๑๕. จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  (ยกเว้นอ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ)   
๑๖. จังหวัดพัทลุง 
๑๗. จังหวัดยะลำ 
๑๘. จังหวัดระยอง  (ยกเว้นเกำะเสม็ด) 
๑๙. จังหวัดสงขลำ 
๒๐. จังหวัดสตูล 
๒๑. จังหวัดสระแก้ว 
๒๒. จังหวัดสระบุรี 
๒๓. จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี (ยกเว้นเกำะเต่ำ  เกำะพะงัน  และเกำะสมุย) 

  



 
 

พื้นที่ควบคุม  รวมท้ังส้ิน  ๒๓  จังหวัด   
๑. จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
๒. จังหวัดชลบุรี  (ยกเว้นอ ำเภอเกำะสีชัง  อ ำเภอบำงละมุง  เมืองพัทยำ  อ ำเภอศรีรำชำ   

และอ ำเภอสัตหีบ  เฉพำะต ำบลนำจอมเทียนและต ำบลบำงเสร่) 
๓. จังหวัดชัยนำท 
๔. จังหวัดชัยภูมิ 
๕. จังหวัดนครนำยก 
๖. จังหวัดนครปฐม 
๗. จังหวัดพิษณุโลก 
๘. จังหวัดเพชรบุร ี (ยกเว้นเทศบำลเมืองชะอ ำ) 
๙. จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๑๐. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑๑. จังหวัดระนอง  (ยกเว้นเกำะพยำม) 
๑๒. จังหวัดรำชบุรี 
๑๓. จังหวัดลพบุร ี
๑๔. จังหวัดล ำปำง 
๑๕. จังหวัดล ำพูน 
๑๖. จังหวัดสมุทรปรำกำร  (ยกเว้นบริเวณพื นที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ) 
๑๗. จังหวัดสมุทรสงครำม 
๑๘. จังหวัดสมุทรสำคร 
๑๙. จังหวัดสิงห์บุรี 
๒๐. จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒๑. จังหวัดอ่ำงทอง 
๒๒. จังหวัดอุดรธำนี  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองอุดรธำนี  อ ำเภอกุมภวำปี  อ ำเภอนำยูง  อ ำเภอบ้ำนดุง  

อ ำเภอประจักษ์ศิลปำคม  และอ ำเภอหนองหำน) 
๒๓. จังหวัดอุบลรำชธำนี 

  



 
 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง  รวมทั้งสิ้น  ๒๔  จังหวัด 
๑. จังหวัดกำฬสินธุ์ 
๒. จังหวัดก ำแพงเพชร 
๓. จังหวัดนครพนม 
๔. จังหวัดนครสรรค์ 
๕. จังหวัดน่ำน 
๖. จังหวัดบึงกำฬ 
๗. จังหวัดบุรีรัมย์  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์)   
๘. จังหวัดพิจิตร 
๙. จังหวัดแพร่ 

๑๐. จังหวัดพะเยำ 
๑๑. จังหวัดมหำสำรคำม 
๑๒. จังหวัดมุกดำหำร 
๑๓. จังหวัดยโสธร 
๑๔. จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๕. จังหวัดเลย  (ยกเว้นอ ำเภอเชียงคำน) 
๑๖. จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๗. จังหวัดสกลนคร 
๑๘. จังหวัดสุโขทัย 
๑๙. จังหวัดสุรินทร์  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองสุรินทร์  และอ ำเภอท่ำตูม) 
๒๐. จังหวัดหนองคำย  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองหนองคำย  อ ำเภอท่ำบ่อ  อ ำเภอศรีเชียงใหม่   

และอ ำเภอสังคม) 
๒๑. จังหวัดหนองบัวล ำภู 
๒๒. จังหวัดอุทัยธำนี 
๒๓. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒๔. จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

  



 
 

บัญชีรายชื่อจังหวัดพื้นที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว   
แนบท้ายค าสัง่ศูนย์บริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด - 19)   

ที ่ ๒๒/๒๕๖๔ 
ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
พื้นที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว  รวมท้ังส้ิน  ๒๖  จังหวัด   

๑. กรุงเทพมหำนคร 
๒. จังหวัดกระบี่ 
๓. จังหวัดกำญจนบุรี 
๔. จังหวัดขอนแก่น  (เฉพำะอ ำเภอเมืองขอนแก่น  อ ำเภอเขำสวนกวำง  อ ำเภอเปือยน้อย   

อ ำเภอพล  อ ำเภอภูเวียง  อ ำเภอเวียงเก่ำ  และอ ำเภออุบลรัตน์) 
๕. จังหวัดจันทบุรี  (เฉพำะอ ำเภอเมืองจันทบุรี  และอ ำเภอท่ำใหม่) 
๖. จังหวัดชลบุรี  (เฉพำะอ ำเภอเกำะสีชัง  อ ำเภอบำงละมุง  เมืองพัทยำ  อ ำเภอศรีรำชำ  และ 

อ ำเภอสัตหีบ  เฉพำะต ำบลนำจอมเทียนและต ำบลบำงเสร่)   
๗. จังหวัดเชียงรำย  (เฉพำะอ ำเภอเมืองเชียงรำย  อ ำเภอเชียงของ  อ ำเภอเชียงแสน  อ ำเภอเทิง  

อ ำเภอพำน  อ ำเภอแม่จัน  อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง  อ ำเภอแม่สำย  อ ำเภอแม่สรวย   
อ ำเภอเวียงแก่น  และอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ)   

๘. จังหวัดเชียงใหม่  (เฉพำะอ ำเภอเมืองเชียงใหม่  อ ำเภอจอมทอง  อ ำเภอดอยเต่ำ  อ ำเภอแม่แตง  
และอ ำเภอแม่ริม) 

๙. จังหวัดตรำด  (เฉพำะอ ำเภอเกำะกูด  และอ ำเภอเกำะช้ำง)   
๑๐. จังหวัดนครรำชสีมำ  (เฉพำะอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  อ ำเภอโชคชัย   

อ ำเภอปำกช่อง  อ ำเภอพิมำย  อ ำเภอวังน  ำเขียว  และอ ำเภอสีคิ ว) 
๑๑. จังหวัดนนทบุรี 
๑๒. จังหวัดบุรีรัมย ์ (เฉพำะอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์)   
๑๓. จังหวัดปทุมธำนี 
๑๔. จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ (เฉพำะเทศบำลเมืองหัวหิน  เฉพำะต ำบลหัวหินและต ำบลหนองแก) 
๑๕. จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  (เฉพำะอ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ)   
๑๖. จังหวัดพังงำ 

  



 
 

๑๗. จังหวัดเพชรบุร ี (เฉพำะเทศบำลเมืองชะอ ำ) 
๑๘. จังหวัดภูเก็ต 
๑๙. จังหวัดระนอง  (เฉพำะเกำะพยำม) 
๒๐. จังหวัดระยอง  (เฉพำะเกำะเสม็ด) 
๒๑. จังหวัดเลย  (เฉพำะอ ำเภอเชียงคำน) 
๒๒. จังหวัดสมุทรปรำกำร  (เฉพำะบริเวณพื นที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ) 
๒๓. จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี (เฉพำะเกำะเต่ำ  เกำะพะงัน  และเกำะสมุย) 
๒๔. จังหวัดสุรินทร์  (เฉพำะอ ำเภอเมืองสุรินทร์  และอ ำเภอท่ำตูม) 
๒๕. จังหวัดหนองคำย  (เฉพำะอ ำเภอเมืองหนองคำย  อ ำเภอท่ำบ่อ  อ ำเภอศรีเชียงใหม่   

และอ ำเภอสังคม) 
๒๖. จังหวัดอุดรธำนี  (เฉพำะอ ำเภอเมืองอุดรธำนี  อ ำเภอกุมภวำปี  อ ำเภอนำยูง  อ ำเภอบ้ำนดุง  

อ ำเภอประจักษ์ศิลปำคม  และอ ำเภอหนองหำน) 
 

_______________ 
 




















