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คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
ที่ ๒๐/๒๕๖๔
เรื่อง แนวปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑๘)
ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ขยำย
ระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่วันที่
๑ ตุ ล ำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึ ง วั น ที่ ๓๐ พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี ค ำสั่ ง ศู น ย์
บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง
แนวปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ ง พระรำชก ำหนดกำรบริ ห ำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่ง
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๘/๒๕๖๔
เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริห ำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่ง
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๒/๒๕๖๔
เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๒๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่ง
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๓/๒๕๖๔
เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่ง
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๖/๒๕๖๔
เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๑๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมข้ อ ก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ ง พระรำชก ำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำย
ระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว และตำมคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง
กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุ กเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ ๔ (๒)
ของคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับกำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิด ชอบ
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และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้ำ
ผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำร
ป้องกันโรค ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร ดังนี้
๑.๑ ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำม (๑) (๒) (๓) (๖) (๗) (๘.๑) (๙.๑)
(๑๐) (๑๑.๑) และ (๑๒) ตำมที่กำหนดในคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมใน
มำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑)
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมใน
มำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒)
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหนังสือที่รับรองว่ำเป็นบุคคลที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้
(Certificate of Entry - COE) หรือหลักฐำนกำรลงทะเบียนกำรเดินทำงเข้ำรำชอำณำจักร ตำมที่
ศูนย์ปฏิบัติกำรมำตรกำรเดินทำงเข้ำออกประเทศและกำรดูแลคนไทยในต่ำงประเทศกำหนด
๑.๒ ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำม (๕) (๖) (๗) (๘.๑) (๙.๑) (๑๐)
(๑๑.๑) และ (๑๒) ตำมที่กำหนดในคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมใน
มำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑)
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่
๓๐ มิ ถุ น ำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ และค ำสั่ ง ศู น ย์ บ ริ ห ำรสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมใน
มำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓)
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล
หรื อ หลั ก ประกั น อื่ น ใดตลอดระยะเวลำที่ ผู้ เ ดิ น ทำงอยู่ ใ นรำชอำณำจั ก รในวงเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ
๕๐,๐๐๐ ดอลลำร์สหรัฐ หรือตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทำงที่มีสัญชำติไทยและ
มีสิทธิในกำรรักษำพยำบำลตำมที่กฎหมำยบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำว
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ควำมใน ๒.๓ ของข้ อ ๒ ของค ำสั่ ง ศู น ย์ บ ริ ห ำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
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พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บ ที่ ๑๔) ลงวั น ที่ ๓๐ กั น ยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มโดยค ำสั่ง
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๖/๒๕๖๔
เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๑๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้
ควำมต่อไปนี้แทน
“๒.๓ ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำม (๑๒) ของคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีกำรตรวจหำเชื้อโรคโควิด - 19 จำนวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ โดยวิธี RT-PCR ตั้งแต่วนั ทีเ่ ดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร โดยห้ำมเดินทำงออกนอกโรงแรม
หรือสถำนที่พักจนกว่ำจะมีผลกำรตรวจยืนยันว่ำไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 และครั้งที่ ๒ โดยวิธีใช้ชุดตรวจ
และน้ำยำที่เกี่ยวข้องกับกำรวินิจฉัยกำรติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหำ
แอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self-test Kit หรือ ATK) ระหว่ำงวันที่ ๖ - ๗ ของระยะเวลำ
ที่ พ ำนั ก อยู่ ใ นรำชอำณำจั ก ร หรื อ เมื่ อมี อ ำกำรของโรคระบบทำงเดิ นหำยใจ หรื อ ตำมหลั กเกณฑ์
ที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด เพื่อยืนยันว่ำผู้เดินทำงไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่ำงอื่น
สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕64
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19

