เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
ที่ ๒๑/๒๕๖๔
เรื่อง พื้นที่สถำนกำรณ์ทกี่ ำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้ำระวังสูง
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
เพื่ อ ให้ ก ำรบริห ำรจัด กำรและเตรีย มควำมพร้อ มในกำรป้อ งกั นกำรระบำดของโรคติด เชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 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
และศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กระทรวงมหำดไทย
จึ ง มี ค ำสั่ ง ให้ หั ว หน้ ำผู้ รั บผิ ด ชอบในกำรแก้ ไขสถำนกำรณ์ฉุ กเฉิน และพนั กงำนเจ้ ำหน้ำ ที่ป ฏิ บัติกำร
ให้เป็นไปตำมมำตรกำรตำมข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่สถำนกำรณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้ำระวังสูงตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำย
ค ำสั่ ง นี้ ส ำหรั บ พื้ น ที่ น ำร่ อ งด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย วจะเป็ น ไปตำมบั ญ ชี ร ำยชื่ อ จั ง หวั ด แนบท้ ำ ยค ำสั่ ง
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๘/๒๕๖๔
เรื่อง พื้นที่นำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็ น ต้ น ไป หรื อ จนกว่ ำ จะมี ค ำสั่ ง
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น
สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕64
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19

บัญชีรายชื่อจังหวัดที่กาหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ
แนบท้ายคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ที่ ๒๑/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น ๖ จังหวัด
๑. จังหวัดตาก
๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. จังหวัดนราธิวาส
๔. จังหวัดปัตตานี
๕. จังหวัดยะลา
๖. จังหวัดสงขลา
พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น ๓๙ จังหวัด
๑. จังหวัดกาญจนบุรี
๒. จังหวัดขอนแก่น
๓. จังหวัดจันทบุรี
๔. จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕. จังหวัดชลบุรี (ยกเว้นอาเภอบางละมุง เมืองพัทยา อาเภอศรีราชา อาเภอเกาะสีชัง และ
อาเภอสัตหีบเฉพาะตาบลนาจอมเทียน และตาบลบางเสร่)
๖. จังหวัดชุมพร
๗. จังหวัดเชียงราย
๘. จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (ยกเว้ น อ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ อ าเภอดอยเต่ า อ าเภอแม่ ริ ม และ
อาเภอแม่แตง)
๙. จังหวัดตรัง
๑๐. จังหวัดตราด (ยกเว้นอาเภอเกาะช้าง)
๑๑. จังหวัดนครนายก
๑๒. จังหวัดนครปฐม
๑๓. จังหวัดนครราชสีมา
๑๔. จังหวัดนครสวรรค์
๑๕. จังหวัดนนทบุรี
๑๖. จังหวัดปทุมธานี

-๒๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นตาบลหัวหิน และตาบลหนองแก)
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบุรี (ยกเว้นเทศบาลเมืองชะอา)
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม)
จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด)
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสตูล
จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอุดรธานี (ยกเว้นอาเภอเมืองอุดรธานี อาเภอบ้านดุง อาเภอกุมภวาปี อาเภอนายูง
อาเภอหนองหาน และอาเภอประจักษ์ศิลปาคม)
๓๙. จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่ควบคุม
๑.
๒.
๓.
๔.

รวมทั้งสิ้น ๒๓ จังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยภูมิ

-๓๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

จังหวัดบุรีรัมย์ (ยกเว้นอาเภอเมืองบุรีรัมย์)
จังหวัดแพร่
จังหวัดพะเยา
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาพูน
จังหวัดเลย (ยกเว้นอาเภอเชียงคาน)
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุรินทร์
จั ง หวั ด หนองคาย (ยกเว้ น อ าเภอเมื อ งหนองคาย อ าเภอสั ง คม อ าเภอศรี เ ชี ย งใหม่
และอาเภอท่าบ่อ)
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอานาจเจริญ

พื้นที่เฝ้าระวังสูง รวมทั้งสิ้น ๕ จังหวัด
๑. จังหวัดนครพนม
๒. จังหวัดน่าน
๓. จังหวัดบึงกาฬ
๔. จังหวัดมุกดาหาร
๕. จังหวัดสกลนคร
_________________

