เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ที ๒๑/ ๒๕๖๔

เรือ่ ง พืน้ ทีส่ ถานการณ์ทก่ี ำหนดเป็นพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุด พืน้ ทีค่ วบคุม และพืน้ ทีเ่ ฝ็าระวังสูง
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ตามทีไ่ ด้ม กี าร'ชระกาศสถานการณ์ฉ กุ เฉิน ในทุก เขตท้อ งทีท่ ว่ั ราชอาณาจัก รตัง้ แต่ว นั ที,
๒๖ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับ ใช้ป ระกาศสถานการณ์ฉ กุ เฉิน
ดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะ นัน้
เพือ่ ให้การบริห ารจัด การและเตรียมความพร้อ มในการฟ้อ งกัน การระบาดของโรคติด เชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพืน้ ทีส่ ถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคำสัง่ นายกรัฐมนตรี ที่ ๔/ ๒๕๖๓ เรือ่ ง แต่งตัง้ ผูก้ ำกับ
การปฏิบตั งิ าน หัวหน้าผูร้ บั ผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการแก้ไขสถานการณ์ฉกุ เฉิน ลงวันที่
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผูอ้ ำนวยการศูน ย์บริหาร
สถานการณ์โควิด - 19 โดยคำแนะนำของศูน ย์ป ฏิบ ตั กิ ารฉุก เฉิน ด้านการแพทย์แ ละสาธารณสุข
และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
จึงมีคำสัง่ ให้ห วั หน้าผูร้ บั ผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉ กุ เฉิน และพนักงานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบ ตั กิ าร
ให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพืน้ ทีส่ ถานการณ์ทก่ี ำหนดเป็นพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุด
และเข้มงวด พืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุด พืน้ ทีค่ วบคุม และพืน้ ทีเ่ ฝ็าระวังสูงตามบัญชีรายซือ่ จังหวัดแนบท้าย
คำสัง่ นี้ สำหรับ พืน้ ทีน่ ำร่อ งด้านการท่อ งเทีย่ วจะเป็น ไปตามบัญ ชีร ายซือ่ จังหวัด แนบท้ายคำสัง่
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรบา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๘/ ๒๕๖๔
เรือ่ ง พืน้ ทีน่ ำร่องด้านการท่องเทีย่ วตามข้อกำหนดออกตามความใบมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวับที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๖ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นด้นไป หรือ จนกว่าจะมีค ำสัง่
เปลีย่ นแปลงเป็นอย่างอืน่
สัง่ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ผูอ้ ำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

บัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ
แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรบา 2019 (โควด - 19)
ที ๒๑/ ๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิน ๖ จังหวัด

๑. จังหวัดตาก
๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. จังหวัดนราธิวาส
๔. จังหวัดนีตตานี
๕. จังหวัดยะลา
๖. จังหวัดสงขลา
พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสัน ๓๙ จังหวัด

๑. จังหวัดกาญจนบุรี
๒. จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดจันทบุรี
๔. จังหวัดฉะเขิงเทรา
๕. จังหวัดชลบุรี (ยกเว้นอำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีขงั และ
อำเภอสัตหีบเฉพาะตำบลนาจอมเทียน และตำบลบางเสร่)
๖. จังหวัดชุมพร
๗. จังหวัดเชียงราย
๘. จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น อำเภอเมือ งเชีย งใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่รมิ และ
อำเภอแม่แตง)
๙. จังหวัดตรัง
๑ ๐ . จังหวัดตราด (ยกเว้นอำเภอเกาะช้าง)
๑๑. จังหวัดนครนายก
๑๒. จังหวัดนครปฐม
๑๓. จังหวัดนครราชสีมา
๑๔. จังหวัดนครสวรรค์
๑๕. จังหวัดนนทบุรี
๑๖. จังหวัดปทุมธานี
๓ .

- ๒-

๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒0.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๔.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๔.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.

จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ (ยกเว้นตำบลหัวหิน และตำบลหนองแก)
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพิจติ ร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบุรี (ยกเว้นเทศบาลเมืองซะอำ)
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม)
จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด)
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสตูล
จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพืน้ ทีท่ า่ อากาศยาบนานาชาติสวุ รรณภูม)ิ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอุดรธานี (ยกเว้นอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านตุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง
อำเภอหนองหาน และอำเภอประจักษ์ศลิ ปาคม)
จังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิน ๒๓ จังหวัด

จังหวัดกาฬสินธ์
๒. จังหวัดกำแพงเพชร
๓. จังหวัดขัยนาท
๔. จังหวัดชัยภูมิ
๑.

-๓-

๔.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๔.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

จังหวัดบุรรี มั ย์ (ยกเว้นอำเภอเมืองบุรรี มั ย์)
จังหวัดแพร่
จังหวัดพะเยา
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดเลย (ยกเว้นอำเภอเซียงคาน)
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัด หนองคาย (ยกเว้น อำเภอเมือ งหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเขีย งใหม่
และอำเภอท่าบ่อ)
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอุทยั ธานี
จังหวัดอุดรดิตถ์
จังหวัดอำนาจเจริญ

พื้นที่เฝืาระวังสูง รวมทั้งสิน ๕ จังหวัด

๑. จังหวัดนครพนม
๒. จังหวัดน่าน
๓. จังหวัดบึงกาฬ
๔. จังหวัดมุกดาหาร
๔. จังหวัดสกลนคร

