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คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ท่ี ๑๐/๒๕๖๔

เรื่อง พื้นที่ลกานการณ์ที่กำหนดเน้นพี้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ็าระวังสูง
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเอิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ตามที่ใด้ม ีก ารประกาศสถานการณ์ฉ ุก เอิน ในทุก เขตท้อ งที่ท ั่ว ราชอาณาจัก รตั้งแต่วัน ที่
๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเอินดังกล่าว
ออกไปเน้นคราวที่ ๑๒ จบถงวับที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
เพื่อให้การบริห ารจัดการและเตรียมความพร้อมในการน้องกัน การระบาดชองโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคใรบา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเอิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เน้นไปอย่างมีประสิทธํภาพ
อาคัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/ ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ
การปฎํบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเอิน ลงวันที่
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิมเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด - 19 โดยคำแนะนำของศูน ย์ป ฎํบ ัติก ารฉุก เอิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
จีงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเอินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏ๊บัติการให้เน้นโป
ตามมาตรการดามข้อกำหนดๆ สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเน้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ็าระวังสูง ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งบี้
ทั้งบี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เน้นด้นไป หรีอจนกว่าจะมีคำสั่งเปลยนแปลง
เน้นอย่างอึ๋บ
สั่ง ณ วับที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
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ที ©๐/๒๕๖๔

ลงวับที่ ©๗ กรกฎาคม พ.ค. ๒๔๖๙
พืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเช้มงวด รวมทัง้ สิน ©๓ จังหวัด
3).

๒.
๓.
๔.
๔.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

กรุงเทพมหานคร
จังหวัดอะเขิงเทรา
จังหวัด'ขลบุ,ร
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปทุมธาบ
จังหวัดปิดดาบี
จังหวัดหระนครศรีอยุธยา
จังหวัดยะลา
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสาคร

พืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุด รวมทัง้ สิบ ๔๓ จังหวัด

๑.
๒.
๓.
๔.
๔.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

จังหวัดกระบี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ้
จังหวัดกำแพงเพขร
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดขัยบาท
จังหวัดขัยภมิ
จังหวัดเขิยงราย
จังหวัดเขิยง'ใหม่

๑๑,
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๔.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๔.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๔.
๓๖.
๓๗.
๓๘.

จงหวดตรง
จังหวัดตราด
จังหวัดตาก
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครรา'ขสีมา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดบุรีร้มย์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดปราจนบุรี
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรณ์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดระนอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดเลย
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสตูล

๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๔.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุดรดิตถ์
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอำนาจเจริญ

พืน้ ทีค่ วบคุม รวมทัง้ สิน ©๐ จังหวัด

๑.
๒.
๓.
๔.
๔.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

จังหวัดชุมพร
จังหวัดนครพนม
จังหวัดน่าน
จังหวัดบึงกาห
จังหวัดพังงา
จังหวัดแพร่
จังหวัดพะเยา
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พืน้ ทีเ่ ฝืาระวังสูง รวมทัง้ สิบ © จังหวัด

๑. จังหวัดภูเก็ต

