เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศ
เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ ๑๕)
ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่ ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๖ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุก เฉิ นคราวที่ ๑๔
ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้นตามลาดับ การฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
กอปรกับรัฐบาลให้ความสาคัญแก่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสาธารณสุขควบคู่ไปกับการดาเนิน
มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทาให้ ระบบเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะ
มาตรการเปิดประเทศ อย่างไรก็ดี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศทั่วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในทวีปยุโรปกลับมามีการระบาดอย่างรุนแรงขึ้นอีกครั้งจากสายพันธุ์โอไมครอน
ที่ ติ ด เชื้ อ ได้ ง่ า ยกว่า สายพั น ธุ์ เดลต้า ประกอบกั บ ประเทศไทยก าลั ง เข้ า สู่ ฤ ดูหนาวซึ่ ง เป็ น ช่ว งเวลา
ที่มีการระบาดของเชื้อได้ง่าย และในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีการรวมตัวและการเดินทางของประชาชน
เป็ น จ านวนมาก ทั้ ง การฟื้ น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยท าให้ ปั ญ หาการลั ก ลอบเข้ า เมื อ ง
โดยผิ ด กฎหมายในบริ เ วณพื้ น ที่ ช ายแดนรุ นแรงมากขึ้น กรณี จึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งคงไว้ ซึ่ง มาตรการ
ในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคเพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุขของชาติและชีวิตประชาชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ออกไปอี ก คราวหนึ่ ง ส าหรั บ ประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามร้ า ยแรงในเขตท้ อ งที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศ
เรื่อง การให้ประกาศทีค่ ณะรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๕) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น แก้ ไ ข ระงั บ ยั บ ยั้ ง ฟื้ น ฟู หรื อ
ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกาหนด
การบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐ มนตรีจึ งมี มติใ ห้บรรดาประกาศ
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และคาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่
๒๕ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ยั ง คงมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไปจนกว่ า คณะรั ฐ มนตรี
จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศ
เรื่อง การให้ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งทีน่ ายกรัฐมนตรีกาหนด
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๕) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น แก้ ไ ข ระงั บ ยั บ ยั้ ง ฟื้ น ฟู หรื อ
ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีจึงให้บรรดา
ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งที่นายกรัฐมนตรีกาหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกาหนด
เป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๓๙)
ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น
โดยที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของประเทศไทยในห้วงเวลำ
ที่ผ่ำนมำมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ กำรระบำดที่ตรวจพบจะเกิดขึ้นเฉพำะในบำงเขตพื้นที่หรือในบำงจังหวัด
ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำควบคุมสถำนกำรณ์และจำกัดพื้นที่โดยมีมำตรกำรเฝ้ำระวังและกำกับ
ติดตำมกำรระบำดอย่ำงใกล้ชิด ด้วยควำมร่วมมือของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนทุกภำคส่วนในกำรเฝ้ำระวัง
และกำรจัด หำวัคซีน ให้ กับประชำชนสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องตำมเป้ำหมำยประกอบกับ
ศักยภำพด้ำนสำธำรณสุขของไทยที่เข้มแข็ง ทำให้สำมำรถจัดหำทรัพยำกรทำงสำธำรณสุขที่จำเป็น
เพื่อบริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงครอบคลุม ฝ่ำยสำธำรณสุขจึงได้ประเมินภำพรวมของสถำนกำรณ์และ
มีข้อเสนอแนะให้พิจำรณำปรับระดับพื้นที่และผ่อนคลำยมำตรกำรต่ำง ๆ ลงได้ในระดับหนึ่ง เพื่อให้
รัฐบำลดำเนินกำรตำมแผนและนโยบำยกำรเปิดประเทศและผ่อนคลำยมำตรกำรต่ำง ๆ อย่ำงค่อยเป็น
ค่อยไปตำมระดับควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุข
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมุ่งเน้น ต่อควำมปลอดภัยของประชำชน โดยยังมีควำมจำเป็นต้องคงไว้
ซึ่งมำตรกำรสำหรับกำรดำเนิ น กิจกรรมกิจกำรต่ำง ๆ ภำยใต้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้
กำรขั บ เคลื่ อนทำงเศรษฐกิจ และสั ง คมดำเนิ นไปควบคู่ กับ มำตรกำรด้ ำนสำธำรณสุ ข ได้อ ย่ ำงสมดุล
เข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ ป ระชำชนสำมำรถกลั บ มำใช้ ชี วิ ต ในสั งคมได้ใ กล้ เ คี ย งกั บสภำวะปกติ
อย่ำงรวดเร็วในอนำคตอันใกล้
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำยตำมคำแนะนำของศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์และการกาหนดพื้นที่นาร่อง
ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ให้ ศบค. มีคำสั่งเพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตำมเขตพื้นที่สถำนกำรณ์
และกำหนดพื้นที่นำร่องด้ำนกำรท่องเที่ ยวเพิ่มเติม ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยคำสั่ง เพื่อให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรระบำดที่เกิด ขึ้นในปัจจุบัน และดำเนินกำรตำมแผนกำรเปิดประเทศ
เพื่อฟื้น ฟูเศรษฐกิจของรัฐบำล โดยให้ นำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับข้อกำหนดนี้
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมกำรด้ำนบุคลำกร สถำนที่ และ
ประชำสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่เตรียมพร้อมเพื่ อกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร
ข้อห้ำมและข้อปฏิบัติต่ำง ๆ เป็นกำรล่วงหน้ำ
ข้อ ๒ การยกเลิ ก การห้ ามออกนอกเคหสถานสาหรับ พื้ น ที่ ควบคุม สูง สุด และเข้มงวด
ให้ยกเลิกมำตรกำรห้ำมออกนอกเคหสถำนสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเฉพำะเหตุอันเนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 ตำมข้อ ๒ แห่งข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๘) ลงวันที่
๑๒ พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้ ง นี้ กำรยกเลิ ก ดั ง กล่ ำ วให้ มี ผ ลตั้ งแต่เ วลำ ๒๓.๐๐ นำฬิ กำ
ของวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ให้บรรดำมำตรกำร
ควบคุมแบบบูรณำกำร ข้อห้ำม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ รวมทั้ง
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมที่ได้กำหนดไว้แล้วตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้แก่ กำรห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค กิจกรรมกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่สำมำรถจัดได้
โดยไม่ต้องขออนุญำต กำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต่ำง ๆ มำตรกำรควบคุม
แบบบูรณำกำรจำแนกตำมพื้นที่สถำนกำรณ์ และมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรในพื้นที่นำร่องด้ำน
กำรท่องเที่ยว รวมถึงบรรดำมำตรกำร หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นภำยใต้ข้อกำหนดดังกล่ำวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
ในส่วนของมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรคสำหรับสถำนบริกำร สถำนบันเทิง ผับ บำร์
คำรำโอเกะ หรือสถำนที่อื่นที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรค ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร
โดยมุ่งเน้ น กำรสร้ำงควำมเข้ ำใจ ช่ว ยเหลือและให้กำรสนับสนุนกำรเตรียมกำรของผู้ประกอบกำร
ตำมควำมเหมำะสมและตำมกรอบอำนำจหน้ำที่ เพื่อให้สถำนที่ดังกล่ำวมีควำมพร้อมสำหรับกำรเปิด
ให้บริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงปลอดภัย โดยเฉพำะสถำนบริกำรหรือสถำนที่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นำร่อง
ด้ำนกำรท่องเที่ยวหรือในพื้น ที่ที่มีควำมพร้อม โดยรัฐบำลจะได้พิจำรณำควำมเหมำะสมจำกข้อมูล
กำรประเมินสถำนกำรณ์ของฝ่ำยสำธำรณสุข เพื่อให้มีกำรดำเนินกำรตำมแผน นโยบำย และตำมกรอบเวลำ
ที่กำหนดต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
ที่ ๒๒/๒๕๖๔
เรื่อง พื้นที่สถำนกำรณ์ทกี่ ำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม
พื้นที่เฝ้ำระวังสูง และพื้นทีน่ ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว
ตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ตำมที่ ไ ด้ มี ก ำรประกำศสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่ ทั่ ว รำชอำณำจั ก รตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๖ มีน ำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ดังกล่ำวออกไปอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรและเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 ตำมแนวทำงกำรจัดเขตพื้นที่สถำนกำรณ์ตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ
กำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่
๒๕ มีน ำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แ ก้ไ ขเพิ่มเติม นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์ โ ควิ ด - 19 โดยค ำแนะน ำของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรฉุ ก เฉิ น ด้ ำ นกำรแพทย์ แ ละสำธำรณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 และศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
กระทรวงมหำดไทย จึงมีคำสั่งให้ หั ว หน้ำผู้รับผิด ชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรตำมข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่สถำนกำรณ์ที่กำหนด
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้ำระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว ตำมบัญชี
รำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่ำจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่ำงอื่น
สั่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕64
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19

บัญชีรายชื่อจังหวัดที่กาหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ
แนบท้ายคาสัง่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ที่ ๒๒/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น ๒๓ จังหวัด
๑. จังหวัดขอนแก่น (ยกเว้นอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเขำสวนกวำง อำเภอเปือยน้อย
อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่ำ และอำเภออุบลรัตน์)
๒. จังหวัดจันทบุรี (ยกเว้นอำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่ำใหม่)
๓. จังหวัดชุมพร
๔. จังหวัดเชียงรำย (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงรำย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง
อ ำเภอพำน อ ำเภอแม่ จั น อ ำเภอแม่ ฟ้ ำ หลวง อ ำเภอแม่ ส ำย อ ำเภอแม่ ส รวย
อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเวียงป่ำเป้ำ)
๕. จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่ำ อำเภอแม่แตง
และอำเภอแม่ริม)
๖. จังหวัดตรัง
๗. จังหวัดตรำด (ยกเว้นอำเภอเกำะกูด และอำเภอเกำะช้ำง)
๘. จังหวัดตำก
๙. จังหวัดนครรำชสีมำ (ยกเว้นอำเภอเมืองนครรำชสีมำ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย
อำเภอปำกช่อง อำเภอพิมำย อำเภอวังนำเขียว และอำเภอสีคิว)
๑๐. จังหวัดนครศรีธรรมรำช
๑๑. จังหวัดนรำธิวำส
๑๒. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นเทศบำลเมืองหัวหิน เฉพำะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)
๑๓. จังหวัดปรำจีนบุรี
๑๔. จังหวัดปัตตำนี
๑๕. จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (ยกเว้นอำเภอพระนครศรีอยุธยำ)
๑๖. จังหวัดพัทลุง
๑๗. จังหวัดยะลำ
๑๘. จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกำะเสม็ด)
๑๙. จังหวัดสงขลำ
๒๐. จังหวัดสตูล
๒๑. จังหวัดสระแก้ว
๒๒. จังหวัดสระบุรี
๒๓. จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ยกเว้นเกำะเต่ำ เกำะพะงัน และเกำะสมุย)

พื้นที่ควบคุม รวมทัง้ สิน้ ๒๓ จังหวัด
๑. จังหวัดฉะเชิงเทรำ
๒. จังหวัดชลบุรี (ยกเว้นอำเภอเกำะสีชัง อำเภอบำงละมุง เมืองพัทยำ อำเภอศรีรำชำ
และอำเภอสัตหีบ เฉพำะตำบลนำจอมเทียนและตำบลบำงเสร่)
๓. จังหวัดชัยนำท
๔. จังหวัดชัยภูมิ
๕. จังหวัดนครนำยก
๖. จังหวัดนครปฐม
๗. จังหวัดพิษณุโลก
๘. จังหวัดเพชรบุรี (ยกเว้นเทศบำลเมืองชะอำ)
๙. จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๐. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๑. จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกำะพยำม)
๑๒. จังหวัดรำชบุรี
๑๓. จังหวัดลพบุรี
๑๔. จังหวัดลำปำง
๑๕. จังหวัดลำพูน
๑๖. จังหวัดสมุทรปรำกำร (ยกเว้นบริเวณพืนที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ)
๑๗. จังหวัดสมุทรสงครำม
๑๘. จังหวัดสมุทรสำคร
๑๙. จังหวัดสิงห์บุรี
๒๐. จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๑. จังหวัดอ่ำงทอง
๒๒. จังหวัดอุดรธำนี (ยกเว้นอำเภอเมืองอุดรธำนี อำเภอกุมภวำปี อำเภอนำยูง อำเภอบ้ำนดุง
อำเภอประจักษ์ศิลปำคม และอำเภอหนองหำน)
๒๓. จังหวัดอุบลรำชธำนี

พื้นที่เฝ้าระวังสูง รวมทั้งสิ้น ๒๔ จังหวัด
๑. จังหวัดกำฬสินธุ์
๒. จังหวัดกำแพงเพชร
๓. จังหวัดนครพนม
๔. จังหวัดนครสรรค์
๕. จังหวัดน่ำน
๖. จังหวัดบึงกำฬ
๗. จังหวัดบุรีรัมย์ (ยกเว้นอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
๘. จังหวัดพิจิตร
๙. จังหวัดแพร่
๑๐. จังหวัดพะเยำ
๑๑. จังหวัดมหำสำรคำม
๑๒. จังหวัดมุกดำหำร
๑๓. จังหวัดยโสธร
๑๔. จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๕. จังหวัดเลย (ยกเว้นอำเภอเชียงคำน)
๑๖. จังหวัดศรีสะเกษ
๑๗. จังหวัดสกลนคร
๑๘. จังหวัดสุโขทัย
๑๙. จังหวัดสุรินทร์ (ยกเว้นอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอท่ำตูม)
๒๐. จั งหวั ด หนองคำย (ยกเว้ น อ ำเภอเมื อ งหนองคำย อ ำเภอท่ ำบ่ อ อ ำเภอศรี เชี ย งใหม่
และอำเภอสังคม)
๒๑. จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๒. จังหวัดอุทัยธำนี
๒๓. จังหวัดอุตรดิตถ์
๒๔. จังหวัดอำนำจเจริญ

บัญชีรายชื่อจังหวัดพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยว
แนบท้ายคาสัง่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ที่ ๒๒/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทัง้ สิน้ ๒๖ จังหวัด
๑. กรุงเทพมหำนคร
๒. จังหวัดกระบี่
๓. จังหวัดกำญจนบุรี
๔. จังหวัดขอนแก่น (เฉพำะอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเขำสวนกวำง อำเภอเปือยน้อย
อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่ำ และอำเภออุบลรัตน์)
๕. จังหวัดจันทบุรี (เฉพำะอำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่ำใหม่)
๖. จังหวัดชลบุรี (เฉพำะอำเภอเกำะสีชัง อำเภอบำงละมุง เมืองพัทยำ อำเภอศรีรำชำ และ
อำเภอสัตหีบ เฉพำะตำบลนำจอมเทียนและตำบลบำงเสร่)
๗. จังหวัดเชียงรำย (เฉพำะอำเภอเมืองเชียงรำย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง
อ ำเภอพำน อ ำเภอแม่ จั น อ ำเภอแม่ ฟ้ ำ หลวง อ ำเภอแม่ ส ำย อ ำเภอแม่ ส รวย
อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเวียงป่ำเป้ำ)
๘. จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพำะอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่ำ อำเภอแม่แตง
และอำเภอแม่ริม)
๙. จังหวัดตรำด (เฉพำะอำเภอเกำะกูด และอำเภอเกำะช้ำง)
๑๐. จังหวัดนครรำชสีมำ (เฉพำะอำเภอเมืองนครรำชสีมำ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย
อำเภอปำกช่อง อำเภอพิมำย อำเภอวังนำเขียว และอำเภอสีคิว)
๑๑. จังหวัดนนทบุรี
๑๒. จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพำะอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
๑๓. จังหวัดปทุมธำนี
๑๔. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพำะเทศบำลเมืองหัวหิน เฉพำะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)
๑๕. จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (เฉพำะอำเภอพระนครศรีอยุธยำ)
๑๖. จังหวัดพังงำ

๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

จังหวัดเพชรบุรี (เฉพำะเทศบำลเมืองชะอำ)
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง (เฉพำะเกำะพยำม)
จังหวัดระยอง (เฉพำะเกำะเสม็ด)
จังหวัดเลย (เฉพำะอำเภอเชียงคำน)
จังหวัดสมุทรปรำกำร (เฉพำะบริเวณพืนที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ)
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (เฉพำะเกำะเต่ำ เกำะพะงัน และเกำะสมุย)
จังหวัดสุรินทร์ (เฉพำะอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอท่ำตูม)
จั งหวั ด หนองคำย (เฉพำะอ ำเภอเมื อ งหนองคำย อ ำเภอท่ ำบ่ อ อ ำเภอศรี เชี ย งใหม่
และอำเภอสังคม)
๒๖. จังหวัดอุดรธำนี (เฉพำะอำเภอเมืองอุดรธำนี อำเภอกุมภวำปี อำเภอนำยูง อำเภอบ้ำนดุง
อำเภอประจักษ์ศิลปำคม และอำเภอหนองหำน)
_______________

