
ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  ๑๔/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แนวปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๒๘) 

 
 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่   ๒๖  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ให้ขยำย
ระยะเวลำกำรใช้บังคับประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่วันที่    
๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  จนถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  โดยนำยกรัฐมนตรีได้ออก
ข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๔๔)  ลงวันที่  ๒๙  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ในกำรปรับปรุงกำรก ำหนดผู้เดินทำง 
เข้ำมำในรำชอำณำจักร  และค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ที่  ๑๑/๒๕๖๕  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๖)  ลงวันที่   
๓๐  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ที่  ๑๓/๒๕๖๕  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๗)  ลงวันที่   
๒๓  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  นั้น 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ   ๙  แห่งพระรำชก ำหนด   
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำย
ระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว  และตำมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  
กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์    
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับ 
กำรปฏิบัติงำนหัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   ลงวันที่   
๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำร 
สถำนกำรณ์โควิด - 19  จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของ  
โรคโควิด - 19  ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๗๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๑ ให้ปรับมำตรกำรป้องกันโรคส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรประเภท  (๑)  
และ  (๒)  ของค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  
ท่ี  ๑๓/๒๕๖๕  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๗)  ลงวันที่  ๒๓  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  
โดยกรณีผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ณ  ช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศทำงบกเฉพำะ 
จุดผ่ำนแดนถำวร  (International  Point  of  Entry)  ที่ใช้บัตรผ่ำนแดน  (Border  Pass)  หรือ 
บัตรผ่ำนแดนชั่วครำว  (Temporary  Border  Pass)  ในกำรเดินทำงให้สำมำรถพ ำนักอยู่ในรำชอำณำจักร 
ตำมระยะเวลำและให้สำมำรถเดินทำงได้เฉพำะพ้ืนที่ตำมที่ได้ตกลงกันไว้ตำมควำมตกลงว่ำด้วย  
กำรข้ำมแดนระหว่ำงประเทศ   

ข้อ ๒ ให้ผู้เดินทำงทั้งที่มีสัญชำติไทยและผู้เดินทำงที่ไม่มีสัญชำติไทยสำมำรถเดินทำงเข้ำมำ
ในรำชอำณำจักรทำงบก  ณ  จุดผ่อนปรนกำรค้ำ  จุดผ่ำนแดนชั่วครำว  จุดผ่อนปรนพิเศษ  จุดผ่ำนแดน
ชั่วครำวเพ่ือกำรท่องเที่ยว  และจุดผ่อนปรนเพ่ือกำรท่องเที่ยว  โดยต้องปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติในกำร
เดินทำงข้ำมแดนของทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๓ ให้ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019   
(โควิด - 19)  ที่  ๑๓/๒๕๖๕  เรื่อง  แนวปฏิบัตติำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด   
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๗)  ลงวันที่  ๒๓  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕   
ยังคงมีผลใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป  จนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
เป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 27  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕65 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๑๗๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๕


