
   
 

 
 
 

  บันทกึขอความ 
สวนราชการ กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร. ๓๐๘๕                             

ที ่ อว ๐๖๐๔.๒.๓/ว ๑๙๗๐ วันท่ี    ๒๐   กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการปองกันและเฝาระวังการระบาด 
 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม (ฉบับที่ ๗) 
 

เรียน รองอธิการบด/ี ผูชวยอธิการบด/ี คณบด/ี ผูอํานวยการสํานัก/ ประธานสภาอาจารย/ 
 ผูอํานวยการกอง/ หัวหนาสํานักงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี/ หัวหนาหนวยงานขึ้นตรงอธิการบดี/ 
 ผูจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยวฯ/ ผูจัดการโรงพิมพมหาวิทยาลัย/ 
 หรือเทียบเทาทุกตําแหนง  
 

  ตามที่นายกรัฐมนตรี ไดตราขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนด 
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) และไดมีคําสั่งศูนยบริหารสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ี ๑๐/๒๕๖๔ ซึ่งไดปรับพ้ืนที่สถานการณ 
ของจังหวัดอุบลราชธานี จากพ้ืนที่ควบคุมไปเปนพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตลอดจนกําหนดมาตรการควบคุมโรค 
แบบบูรณาการเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถแกไขและบรรเทาสถานการณใหคลี่คลายโดยเร็ว ท้ังนี้คณะกรรมการ
ศูนยประสานเฝาระวังการแพรระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบใหยกระดับการปองกันและเฝาระวังการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

  ในการนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
เรื่อง มาตรการปองกันและเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม 
(ฉบับที่ ๗) ลงวันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงขอสงประกาศมหาวิทยาลัยฉบับดังกลาวขางตน 
มายังทานเพื่อทราบ และขอความรวมมือแจงใหนักศึกษาและบุคลากรในสังกัดทราบ และถือปฏิบัต ิ
โดยเครงครัดตอไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ ตอไป 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

( ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท  ประสิทธิ์ภูริปรีชา ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ด่วนทีสุด 



 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๗) 

____________ 
 

ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ตราข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) และได้มีค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๑๐/๒๕๖๔ ซึ่งได้ปรับพ้ืนที่สถานการณ์ 
ของจังหวัดอุบลราชธานี จากพ้ืนที่ควบคุมไปเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตลอดจนก าหนดมาตรการควบคุมโรค 
แบบบูรณาการเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ให้คลี่คลายโดยเร็ว 

 

ดังนั้น เพ่ือยกระดับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงก าหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้  

 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด  

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด  

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๓) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด  

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มาตรการด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

ข้อ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้รายวิชาบรรยายทุกรายวิชา
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ส าหรับรายวิชาปฏิบัติการให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ผสมผสาน และอยู่ในดุลยพินิจของคณบดีที่จะพิจารณาอนุญาต โดยค านึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร 
และนักศึกษา ตลอดจนค านึงถึงระยะเวลาที่จะต้องเข้าปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเป็นส าคัญ 

 

ข้อ ๓ การวัดผลและประเมินผลกลางภาค ระหว่างวันที่ ๒-๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยจะไม่ด าเนินการจัดสอบในรูปแบบปกติตามตารางสอบที่ระบุในระบบบริหารการศึกษา (REG) 
ทั้ งนี้  หากผู้สอนประสงค์จะด าเนินการ  ให้ พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดผลและประเมินผล 
ตามความเหมาะสม โดยต้องค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา และงดการเข้ามาในที่ตั้งเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
การรวมกลุ่มของคนจ านวนมาก โดยปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีก่ระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการก าหนดโดยเคร่งครัด 

 
 



-๒- 
 

ข้อ ๔ การฝึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาของนักศึกษา ให้หลีกเลี่ยง
การเข้าไปในจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือตามท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศก าหนด 
ทั้งนี้ให้คณบดีพิจารณาปรับเปลี่ยนก าหนดเวลา หรือปรับรูปแบบกิจกรรมอ่ืนที่เหมาะสม หรือก าหนดรูปแบบ
วิธีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะอ่ืนทดแทน โดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ 
สถานประกอบการ นักศึกษาและผู้ปกครอง ตลอดจนมาตรการควบคุมโรค เป็นส าคัญ 

 

มาตรการด้านการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากร 
 

ข้อ ๕ ให้นักศึกษาและบุคลากรงดการเดินทางไปในจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์อ านวยการบริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือตามท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศก าหนด 

 

ข้อ ๖ บุคลากรทีม่ีความจ าเป็นต้องเดินทางออกนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีไปในจังหวัด
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ให้เสนอแบบขออนุญาตเดินทางข้ามเขตจังหวัด
พร้อมแสดงเหตุผลและความจ าเป็นต่ออธิการบดี ทั้งนี้หากบุคลากรต้องถูกกักตัวตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรค ให้ถือว่าวันที่ถูกกักตัวเป็นวันลากิจส่วนตัว 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจ าเป็นต้องให้บุคลากรที่กักตัว 
ตามวรรคหนึ่งปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณามอบหมายงาน 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และเสนอเรื่องต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

ข้อ ๗ นักศึกษาและบุคลากรทุกคนที่เดินทางจากจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
และจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดเข้ามายังพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ให้บันทึกข้อมูลในระบบบันทึกและประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่เดินทาง
มาถึงจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านแอปพลิเคชัน (Web app) “ฮักม.อุบลฯ” (HUG UBU) เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ 
hugubu.ubu.ac.th  

ทั้งนี้  นักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงจากแอปพลิเคชันดังกล่าว  
อยู่ ในระดับสูง ให้รายงานตัวต่องานควบคุมโรค มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ทางหมายเลขโทรศัพท์ 
๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ ต่อ ๗๐๔๘-๕๐ หรือผ่านทาง Official line งานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : 
@935qxcsi เพ่ือคัดกรองโรคทุกกรณี ทั้งนี้ ให้นักศึกษาและบุคลากรถือปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน า 
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด 

 

มาตรการด้านการจัดกิจกรรมและอาคารสถานที่ 
 

ข้อ ๘ การจัดกิจกรรมที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี
การรวมกลุ่ม ตั้งแต่ ๕๐ คน ขึ้นไป ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เลื่อน หรืองดการจัดกิจกรรม หรือใช้
รูปแบบออนไลน์ทดแทน เพ่ือลดการแพร่กระจายของโรค  

หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องด าเนินการ ให้รองอธิการบดีหรือคณบดีที่ก ากับดูแลเสนอ
แผนปฏิบัติการต่ออธิการบดีเพ่ือขออนุมัติ โดยต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๕๐ คน และให้ปฏิบัติตาม
มาตรการ D-M-H-T-T เพ่ือป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระทรวง
สาธารณสุข หรือทางราชการ หรอืมหาวิทยาลัยก าหนดโดยเคร่งครัด 



-๓- 
 

   ข้อ ๙ ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด  
ของโรค โดยจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร จัดให้มีการเข้าออกอาคารทางเดียว อนุญาต
เฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากเข้าอาคารเท่านั้น จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าออกพ้ืนที่อาคาร การวางเจลล้างมือในจุดที่
มีการใช้งานร่วมกัน การท าความสะอาดพ้ืนผิวและห้องสุขา การจัดการขยะ การจ ากัดจ านวนคนเข้าใช้บริการ
ในแต่ละช่วงเวลา และการรักษาระยะห่างทางสังคม เพ่ือลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ และจัดให้มีมาตรการ 
D-M-H-T-T โดยเคร่งครัดสูงสุด ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร เลี่ยงการอยู่ในท่ีแออัด 
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ 
ด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรณีที่มี
อาการเข้าข่ายและ T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง 
 

ข้อ ๑๐ ให้นักศึกษาและบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ข้อก าหนด หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี
หรือค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกตามความในพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือของทางราชการที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ตลอดจนตระหนักและค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวัง 
การแพร่ระบาดของโรค 

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือค าสั่งดังกล่าวข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษา
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และนักศึกษา ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณบดี ก าชับ ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือค าสั่งโดยเคร่งครัด 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 



ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๒๘) 

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ  นั้น 

โดยที่สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19  ที่มีกำรกลำยพันธุ์เป็นหลำยสำยพันธุ์ 
ยังคงทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิดภำวะวิกฤติด้ำนสำธำรณสุข  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  ซึ่งรัฐบำลโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำง ๆ  ได้ด ำเนินกำร 
อย่ำงเข้มแข็งและจริงจังในกำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรตรวจคัดกรอง  กำรรักษำพยำบำล  และกำรเร่งรัด 
กำรจัดฉีดวัคซีนให้กับประชำชน  อย่ำงไรก็ตำม  เมื่อได้มีกำรประเมินสถำนกำรณ์ภำยหลังกำรมีผลใช้ 
บังคับของข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๗)  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ปรำกฏว่ำยังไม่อำจชะลออัตรำ 
กำรเพ่ิมของจ ำนวนผู้ติดเชื้อและจ ำนวนผู้ป่วยที่ต้องเฝ้ำระวังอำกำรโดยเฉพำะในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอำยุ   
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  และกลุ่มผู้ป่วยโรคทำงเดินหำยใจในกรุงเทพมหำนคร  ปริมณฑล  และภูมิภำคหลำยจังหวัด 
ที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็วและมีแนวโน้มต่อเนื่อง  ซึ่งมักเป็นกำรติดเชื้อจำกกำรระบำดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัว 
และชุมชน  ดังนั้น  จึงจ ำเป็นต้องยกระดับควำมเข้มข้นของมำตรกำรและกำรบังคับใช้อย่ำงจริงจังเพ่ิมเติมขึ้น 
จำกข้อก ำหนดที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำ  เพ่ือเร่งแก้ไขและบรรเทำสถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลำยลงโดยเร็วที่สุด   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ความมุ่งหมายของมาตรการ  มำตรกำรและข้อปฏิบัติตำ่ง ๆ   ในข้อก ำหนดฉบับนี้มุง่หมำย 
เพ่ือก ำหนดมำตรกำรที่จ ำเป็นและต้องเร่งด ำเนินกำรโดยด่วน  เพ่ือลดกำรออกนอกเคหสถำนของประชำชน 
อันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ของโรคติดเชื้อโควิด - 19  โดยเฉพำะในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
และจังหวัดปริมณฑล  และจังหวัดที่ได้ก ำหนดเป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  เนื่องจำกมีจ ำนวน 
ผู้ติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้น  และโดยส่วนใหญ่เป็นกำรติดเชื้อโรคกลำยพันธุ์สำยพันธุ์เดลต้ำที่แพร่ระบำด  
ได้อย่ำงรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อชีวิตและสุขภำพ  โดยเฉพำะบุคคลกลุ่มเสี่ยงทั้งผู้สูงอำยุ 
และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่แม้บุคคลเหล่ำนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ประจ ำในที่พ ำนัก  แต่ประวัติกำรสัมผัสเชื้อ 
มักเกิดขึ้นในครอบครัว  โดยกำรติดต่อสัมผัสกับบุคคลที่ได้มีกำรเดินทำง  ซึ่งจำกข้อมูลพบว่ำ  กำรติดเชื้อ 
และแพร่ระบำดในครอบครัวและเขตชุมชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีอัตรำเพ่ิมจ ำนวนขึ้นสูงมำก   
แม้จะได้มีกำรเร่งฉีดวัคซีนเพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็ตำมแต่ย่อมต้องอำศัยระยะเวลำเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
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ที่ไม่อำจเกิดขึ้นโดยเร็ว  สิ่งที่ต้องร่วมมือกันในเวลำนี้   คือ  ชะลออัตรำกำรระบำดที่รุนแรงของโรค   
โดยต้องหยุดยั้งกำรกระท ำใด ๆ  ก็ตำมที่เป็นควำมเสี่ยงหรือเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ระบำดออกไป 

ข้อ ๒ การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์  ก ำหนดปรับปรุงเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวดขึ้นใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์   ได้แก่  กรุงเทพมหำนคร  จังหวัดนครปฐม   
จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธำนี  จังหวัดสมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรสำคร  จังหวัดฉะเชิงเทรำ   
จังหวัดชลบุรี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  และจังหวัดชำยแดนภำคใต้  ได้แก่  จังหวัดนรำธิวำส   
จังหวัดปัตตำนี  จังหวัดยะลำ  และจังหวัดสงขลำ  โดยให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  (ศบค.)  มีค ำสั่งปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดจ ำแนก 
ตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์เสียใหม่  และให้น ำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับพ้ืนที่ 
สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ  ข้อห้ำม  และข้อปฏิบัติตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๔)  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนำยน   
พ.ศ.  ๒๕๖๔  ข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๕)  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๗)   
ลงวันที่  ๑๐  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้   

ข้อ ๓ การลดและจ ากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง  ให้ประชำชนในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวดที่ได้มีค ำสั่งตำมข้อ  ๒  เลี่ยง  จ ำกัด  หรืองดเว้นภำรกิจที่ต้องเดินทำงออกนอกเคหสถำน 
หรือที่พ ำนักโดยไม่จ ำเป็น   

ส ำหรับกำรเดินทำงในบำงกรณีที่จ ำเป็น  เช่น  กำรเดินทำงเพ่ือจัดหำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ ำเป็น 
ต่อกำรด ำรงชีวิต  อำหำร  ยำหรือเวชภัณฑ์  กำรเดินทำงเพื่อพบแพทย์  เพ่ือเข้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย ์
และสำธำรณสุข  กำรรักษำพยำบำล  กำรรับวัคซีนป้องกันโรค  หรือมีควำมจ ำเป็นเพ่ือปฏิบัติงำน 
หรือกำรประกอบอำชีพที่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งได้   สำมำรถกระท ำได้แต่ต้องพึงใช้ 
ควำมระมัดระวังในกำรป้องกันตนเองตำมค ำแนะน ำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   และปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด   

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่   โดยกำรสนับสนุนของกรุงเทพมหำนคร  กระทรวงมหำดไทย   
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน 
อำสำสมัครและจิตอำสำ  ในกำรให้ควำมช่วยเหลือและกระจำยสิ่งอุปโภคบริโภคที่จ ำเป็นแก่ประชำชน 
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน   

ข้อ ๔ ก าหนดพ้ืนที่ห้ามออกนอกเคหสถานเพ่ิมเติม  เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   
ห้ำมบุคคลใดในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถำนในระหว่ำงเวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ   
ถึง  ๐๔.๐๐  นำฬิกำ  ของวันรุ่งขึ้น  ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อยสิบสี่วันนับแต่วันที่ข้อก ำหนดฉบับนี้ 
ใช้บังคับ  โดยให้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรปฏิบัติของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และกำรก ำหนดบุคคลที่ไดร้ับยกเวน้ 
กำรห้ำมออกนอกเคหสถำนตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๗)  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อนี้  ย่อมมีควำมผิดและต้องระวำงโทษตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร  
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
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ข้อ ๕ การก าหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทาง   
เฉพาะเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค   
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่โดยกำรสนับสนุนจำกศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนควำมมั่นคง    
กระทรวงมหำดไทย  กรุงเทพมหำนคร  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจุดตรวจ  ด่ำนตรวจ  หรือจุดสกัด   
ในเส้นทำงคมนำคมเข้ำออกเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตำมข้อก ำหนดนี้   โดยเน้นกำรปฏิบัติ 
เพ่ือกำรคัดกรอง  ชะลอหรือสกัดกั้นกำรเดินทำงออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพื่อเดินทำง 
ไปยังพ้ืนที่อื่น  โดยให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ศูนย์ปฏิบัติกำร  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19   
(ศปก.ศบค.)  ก ำหนด  เป็นระยะเวลำต่อเนื่องอย่ำงน้อยสิบสี่วัน  และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรกำร  ข้อห้ำม  ข้อยกเว้น  หรือแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๗)  ลงวันที่   
๑๐  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๕)  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ทั้งนี้   
ให้น ำกรณีหรือบุคคลที่ได้รับยกเว้นตำมข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ของข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๗)  ลงวันที่   
๑๐  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  มำใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๖ การขนส่งสาธารณะ  ให้กระทรวงคมนำคม  กรุงเทพมหำนคร  จังหวัด  หรือหน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบก ำกับดูแลกำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรสำธำรณะทุกประเภทในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวด  และกำรขนส่งสำธำรณะทุกประเภทระหว่ำงจังหวัดทั่วรำชอำณำจักรให้เป็นไปตำมแนวทำง 
ท่ี  ศปก.ศบค.  ก ำหนด  โดยจ ำกัดจ ำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรไม่เกินร้อยละห้ำสิบของควำมจุผู้โดยสำร 
ส ำหรับยำนพำหนะแต่ละประเภท  รวมทั้งจัดให้มีกำรเว้นระยะห่ำงและกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 
ด้ำนสำธำรณสุขที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด  โดยพิจำรณำจัดกำรให้บริกำรขนส่งสำธำรณะ 
ให้เพียงพอต่อควำมจ ำเป็นและตำมเวลำที่เหมำะสมในกำรเดินทำงของประชำชน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกกำรขนส่งประชำชนเพ่ือรับบริกำรฉีดวัคซีนและบริกำรทำงกำรแพทย์   

ข้อ ๗ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อ 
กรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยโรคติดต่อ  เพ่ือมีค ำสั่งปิดสถำนที่หรือกิจกำรที่มีควำมเสี่ยงเพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมและป้องกัน 
กำรแพร่ของโรคติดเชื้อโควิด - 19  โดยให้ด ำเนินกำรต่อเนื่องอย่ำงน้อยเป็นระยะเวลำสิบสี่วัน  โดยส ำหรับ 
กำรให้บริกำรดังต่อไปนี้  ให้เปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะภำยใต้เงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  กำรจัดระบบ  ระเบียบ   
และมำตรกำรป้องกันโรคที่ก ำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจำกที่ได้เคยก ำหนดไว้แล้ว 

(๑) กำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ให้เปิดด ำเนินกำรได้ 
จนถึงเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ  โดยห้ำมกำรบริโภคในร้ำน  และให้ด ำเนินกำรเฉพำะกำรน ำกลับไปบริโภค 
ที่อื่นเท่ำนั้น   

(๒) ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถำนประกอบกำรอื่น  ที่มีลักษณะ 
คล้ำยกัน  ให้เปิดให้บริกำรได้เฉพำะแผนกซูเปอร์มำร์เก็ต  แผนกยำและเวชภัณฑ์  พ้ืนที่ซึ่งจัดให้เป็น 
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กำรให้บริกำรฉีดวัคซีนหรือบริกำรทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขอื่น ๆ   ของภำครัฐ  โดยให้เปิดด ำเนินกำรได ้
จนถึงเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ 

(๓) โรงแรม  ให้เปิดด ำเนินกำรได้ตำมเวลำปกติ  โดยให้งดกิจกรรมจัดกำรประชุม  กำรสัมมนำ   
หรือกำรจัดเลี้ยง   

(๔) ร้ำนสะดวกซือ้  และตลำดสด  ให้เปิดด ำเนินกำรได้จนถงึเวลำ  ๒๐.๐๐  นำฬิกำ  โดยจ ำกดัเวลำ 
ส ำหรับร้ำนสะดวกซื้อซึ่งตำมปกติเปิดให้บริกำรในช่วงเวลำกลำงคืน  ให้ปิดให้บริกำรในระหว่ำงเวลำ   
๒๐.๐๐  นำฬิกำ  ถึง  ๐๔.๐๐  นำฬิกำของวันรุ่งขึ้น   

(๕) โรงเรียน  สถำบันกำรศึกษำหรอืฝึกอบรม  และสถำนศึกษำตำ่ง ๆ  ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร 
ที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้ 

ส ำหรับกำรด ำเนินกำรของโรงพยำบำล  สถำนพยำบำล  คลินิกแพทย์รักษำโรค  ร้ำนขำยยำ   
ร้ำนค้ำทั่วไป  โรงงำน  ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกรรมกำรเงิน  ธนำคำร  ตู้เอทีเอ็ม  ธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม   
ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์  ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์  ร้ำนขำยยำและเวชภัณฑ์  ร้ำนจ ำหน่ำยเครื่องมือช่ำง 
และอุปกรณ์ก่อสร้ำง  ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำเบ็ดเตล็ดอันจ ำเป็น  สถำนที่จ ำหน่ำยแก๊สหุงต้ม  เชื้อเพลิง   
ปั๊มน้ ำมัน  ปั๊มแก๊ส  รวมทั้งบริกำรส่งสินค้ำและอำหำรตำมสั่ง  (delivery  online)  ยังคงเปิดด ำเนินกำรได้ 
ตำมควำมจ ำเป็น  โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

ข้อ ๘ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
ห้ำมจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกันมำกกว่ำห้ำคน  โดยให้เป็นไปตำมข้อห้ำม 
และข้อยกเว้นตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๔)  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนำยน  ๒๕๖๔  โดยให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐ 
และเอกชนจัดกำรอบรม  สัมมนำ  หรือกำรประชุมโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก 

กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เคยอนุญำตให้จัดกิจกรรมได้ตำมข้อก ำหนด 
ที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้   หำกประสงค์จะจัดกิจกรรมในช่วงระยะเวลำนี้ ให้ผู้รับผิดชอบ 
กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวด ำเนินกำรขออนุญำตต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อตรวจสอบและทบทวนมำตรกำร 
ป้องกันโรคในกำรจัดกิจกรรมให้เหมำะสมกับห้วงเวลำและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  ให้เป็นไป 
ตำมแนวปฏิบัติที่  ศปก.ศบค.  ก ำหนด 

ข้อ ๙ การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
และหน่วยงำนของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกร 
ในควำมรับผิดชอบด ำเนินมำตรกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจ ำนวน  และมุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำน 
หรือจัดกิจกรรมโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้มำกที่สุด  เพ่ือลดจ ำนวนและจ ำกัดกำรเคลื่อนย้ำยเดินทำง 
ของบุคคล  รวมทั้งให้งดกำรจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดกำรรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจ ำนวนมำก  เช่น   
กำรจัดประชุม  สัมมนำ  กำรจัดสอบ  หรือจัดฝึกอบรม  ทั้งนี้  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ 
พิจำรณำอนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน  ณ  สถำนที่ตั้งได้เฉพำะเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนั้น   
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ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน  ณ  สถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  ให้เปิดให้บริกำร 
เฉพำะภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริกำรสำธำรณสุข  กำรควบคุมโรค  กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับระบบสำธำรณูปโภค   
กำรจรำจร  กำรบรรเทำสำธำรณภัย  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  หรืองำนที่มีก ำหนดเวลำปฏิบัติชัดเจน 
และได้นัดหมำยไว้แล้วล่วงหน้ำ  และเป็นกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรค   
โดยให้พิจำรณำด ำเนินกำรตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด   (ฉบับที่  ๒๗)   
ลงวันที่  ๑๐  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของภำคเอกชนในช่วงระยะเวลำนี้  จ ำเป็นต้องให้เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกร 
ปฏิบัติตำมมำตรกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งขั้นสูงสุดเช่นเดียวกัน   เพ่ือให้บรรดำมำตรกำรต่ำง ๆ   
ที่ก ำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนี้  โดยเฉพำะกำรลดและจ ำกัดกำรเคลื่อนย้ำยกำรเดินทำงของบุคคล 
สำมำรถเกิดผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ข้อ ๑๐ การบูรณาการและประสานงาน  เพื่อให้กำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินสำมำรถยุติลงได้ 
โดยรวดเร็ว  ควบคู่ไปกับกำรบรรเทำผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด  - 19   
ให้ส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  และศูนย์ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ  ภำยใต้  ศบค.  พิจำรณำมำตรกำรและเร่งรัด 
กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่และอ ำนำจอย่ำงเข้มข้นเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและชัดเจนเป็นรูปธรรม  รวมทั้ง 
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ  ศปก.ศบค.  ตำมที่ได้รับกำรร้องขอหรือประสำนงำน 

ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของประชำชนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ให้ส่วนรำชกำร   
หน่วยงำนของรัฐ  หรือศูนย์ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ   ภำยใต้  ศบค.  พิจำรณำกลั่นกรองและท ำควำมเห็นเบื้องต้น 
ก่อนหำรือมำยัง  ศปก.ศบค.  เพ่ือพิจำรณำ  เพ่ือให้กำรบริหำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเป็นไปด้วยควำมรอบคอบ 
และมีประสิทธิภำพด้วย   

ข้อ ๑๑ การบังคับใช้มาตรการตามข้อก าหนด  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและก ำกับ 
กำรปฏิบัติตำมมำตรกำร  ข้อห้ำม  และข้อปฏิบัติตำมข้อก ำหนดนี้เป็นระยะเวลำต่อเนื่องอย่ำงน้อยสิบสี่วัน   
(จนถึงวันที่  ๒  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔)  โดยให้ประเมินสถำนกำรณ์และควำมเหมำะสมของมำตรกำร 
ตำมข้อก ำหนดนี้ทุกห้วงระยะเวลำเจ็ดวัน  แต่กำรเตรียมกำรด้ำนบุคลำกร  สถำนที่  และกำรประชำสัมพันธ์   
เพื่อแจ้งเตือนให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่เตรียมพร้อมเป็นกำรล่วงหน้ำให้ท ำได้ตลอดเวลำ   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๐  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  เว้นเฉพำะมำตรกำรขนส่งสำธำรณะ 
ตำมข้อ  ๖  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  ๑๗  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕64 
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้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  ๑๐/๒๕๖๔ 
เรื่อง  พ้ืนที่สถำนกำรณ์ทีก่ ำหนดเปน็พื้นที่ควบคมุสูงสดุและเข้มงวด 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  พ้ืนที่ควบคุม  และพื้นที่เฝำ้ระวังสงู 
ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 

ตำมที่ได้มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว 
ออกไปเป็นครำวที่  ๑๒  จนถึงวันที่  ๓๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรและเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  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   
และศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  กระทรวงมหำดไทย   
จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรให้เป็นไป 
ตำมมำตรกำรตำมข้อก ำหนดฯ  ส ำหรับเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  พ้ืนที่ควบคุม  และพื้นที่เฝ้ำระวังสูง  ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๐  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  หรือจนกว่ำจะมคี ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
เป็นอย่ำงอื่น 
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ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๖
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บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ก าหนดระดับของพ้ืนที่สถานการณ์เพ่ือการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 

แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ที่ ๑๐/๒๕๖๔ 

ลงวันที ่๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
----------------------- 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  รวมทั้งสิ้น ๑๓ จังหวดั 
๑. กรุงเทพมหานคร 
๒. จังหวดัฉะเชงิเทรา 
๓. จังหวดัชลบุร ี
๔. จังหวดันครปฐม  
๕. จังหวดันนทบรุี 
๖. จังหวดันราธิวาส 
๗. จังหวดัปทมุธาน ี
๘. จังหวดัปตัตานี 
๙. จังหวดัพระนครศรอียุธยา 

๑๐. จังหวดัยะลา 
๑๑. จังหวดัสงขลา  
๑๒. จังหวดัสมุทรปราการ 
๑๓. จังหวดัสมุทรสาคร  

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  รวมทัง้สิ้น ๕๓ จังหวัด  
๑. จังหวดักระบี ่ 
๒. จังหวดักาญจนบุรี 
๓. จังหวดักาฬสินธุ ์
๔. จังหวดัก าแพงเพชร  
๕. จังหวดัขอนแกน่  
๖. จังหวดัจนัทบุรี 
๗. จังหวดัชัยนาท 
๘. จังหวดัชัยภูม ิ 
๙. จังหวดัเชียงราย 

๑๐. จังหวดัเชียงใหม ่ 



 
 

- ๒ - 
 
๑๑. จังหวดัตรัง  
๑๒. จังหวดัตราด  
๑๓. จังหวดัตาก 
๑๔. จังหวดันครนายก  
๑๕. จังหวดันครราชสีมา  
๑๖. จังหวดันครศรีธรรมราช 
๑๗. จังหวดันครสวรรค์  
๑๘. จังหวดับรุีรัมย ์ 
๑๙. จังหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
๒๐. จังหวดัปราจีนบุร ี 
๒๑. จังหวดัพัทลุง  
๒๒. จังหวดัพิจิตร  
๒๓. จังหวดัพิษณุโลก  
๒๔. จังหวดัเพชรบุร ี 
๒๕. จังหวดัเพชรบูรณ ์ 
๒๖. จังหวดัมหาสารคาม  
๒๗. จังหวดัยโสธร 
๒๘. จังหวดัรอ้ยเอ็ด  
๒๙. จังหวดัระนอง 
๓๐. จังหวดัระยอง 
๓๑. จังหวดัราชบรุ ี
๓๒. จังหวดัลพบุร ี
๓๓. จังหวดัล าปาง 
๓๔. จังหวดัล าพูน  
๓๕. จังหวดัเลย  
๓๖. จังหวดัศรีสะเกษ  
๓๗. จังหวดัสกลนคร  
๓๘. จังหวดัสตูล  



 
 

- ๓ – 
 

๓๙. จังหวดัสมุทรสงคราม 
๔๐. จังหวดัสระแก้ว 
๔๑. จังหวดัสระบรุี 
๔๒. จังหวดัสิงห์บรุี  
๔๓. จังหวดัสุโขทัย  
๔๔. จังหวดัสุพรรณบุร ี 
๔๕. จังหวดัสุรนิทร ์ 
๔๖. จังหวดัหนองคาย 
๔๗. จังหวดัหนองบัวล าภู  
๔๘. จังหวดัอ่างทอง 
๔๙. จังหวดัอดุรธาน ี 
๕๐. จังหวดัอุทัยธาน ี 
๕๑. จังหวดัอตุรดิตถ์  
๕๒. จังหวดัอบุลราชธานี  
๕๓. จังหวดัอ านาจเจริญ 

พ้ืนที่ควบคุม  รวมทั้งสิ้น ๑๐ จังหวัด  
๑. จังหวดัชุมพร  
๒. จังหวดันครพนม  
๓. จังหวดันา่น  
๔. จังหวดับงึกาฬ  
๕. จังหวดัพังงา  
๖. จังหวดัแพร่  
๗. จังหวดัพะเยา 
๘. จังหวดัมกุดาหาร  
๙. จังหวดัแม่ฮ่องสอน  

๑๐. จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี
 

 พ้ืนทีเ่ฝ้าระวังสูง  รวมทั้งสิ้น ๑ จังหวัด  
๑. จังหวดัภูเกต็  

_________________ 
 


