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คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
ที่ ๑๓/๒๕๖๔
เรื่อง แนวปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑๔)
ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ขยำย
ระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่วันที่
๑ ตุ ล ำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึ งวัน ที่ ๓๐ พฤศจิ กำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี คำสั่ งศูนย์บริห ำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง
แนวปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ ง พระรำชก ำหนดกำรบริ ห ำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งศูนย์
บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๘/๒๕๖๔
เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริห ำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคำสั่ง
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๒/๒๕๖๔
เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๒๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมข้ อ ก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ ง พระรำชก ำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำย
ระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว และตำมคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง
กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ
กำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่
๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัว หน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรค ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมที่กำหนดในคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
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หนา้ ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๒๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้ำรับกำรกักกันและต้องปฏิบัติ
ตำมค ำสั่ ง ของเจ้ ำ พนั กงำนควบคุ มโรคติ ด ต่ อ ณ สถำนที่ ที่ เ จ้ ำ พนั ก งำนควบคุ ม โรคติด ต่อกำหนด
ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
๑.๑ กรณีที่ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมวรรคหนึ่งมีเอกสำรหรือหลักฐำน
รับรองว่ำผู้เดินทำงได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตำมเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด
โดยวัคซีนดังกล่ำวต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำหรือได้รับกำรรับรอ ง
จำกองค์ ก ำรอนำมั ย โลกหรื อ ตำมที่ ก ระทรวงสำธำรณสุ ข ก ำหนด เป็ น เวลำไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๑๔ วั น
ก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร ให้เข้ำรับกำรกักกันและต้องปฏิบัติตำมคำสั่งของเจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อ ณ สถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อกำหนดเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย ๗ วัน
๑.๒ กรณีที่ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมวรรคหนึ่งไม่มีเอกสำรหรือหลักฐำน
รับรองว่ำผู้เดินทำงได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตำมเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด
โดยวัคซีนดังกล่ำวต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำหรือได้รับกำรรับรอง
จำกองค์กำรอนำมัยโลกหรือตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด หรือมีเอกสำรหรือหลักฐำนรับรอง
กำรได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ดังกล่ำว แต่ระยะเวลำกำรได้รับวัคซีนน้อยกว่ำ ๑๔ วัน
ก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร ให้เข้ำรับกำรกักกันและต้องปฏิบัติตำมคำสั่งของเจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อ ณ สถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังนี้
(๑) กรณีผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร ณ ช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศ
ทำงอำกำศและทำงน้ำให้เข้ำรับกำรกักกันและต้องปฏิบัติตำมคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
ณ สถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อกำหนดเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย ๑๐ วัน
(๒) กรณีผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร ณ ช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศ
ทำงบก ให้เข้ำรับกำรกักกันและต้องปฏิบัติตำมคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ ณ สถำนที่
ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อกำหนดเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย ๑๔ วัน
๑.๓ เฉพำะกรณี ผู้ เ ดิ น ทำงเข้ ำ มำในรำชอำณำจั ก ร ณ ช่ อ งทำงเข้ ำ ออก
ระหว่ำงประเทศทำงน้ ำ ในกรณีที่ผู้เดิน ทำงทุกคนบนยำนพำหนะมีเอกสำรหรือหลักฐำนรับรองว่ำ
ผู้ เ ดิ น ทำงได้ รั บ วั ค ซี น (Certificate of Vaccination) ครบตำมเกณฑ์ ที่ ผู้ ผ ลิ ต วั ค ซี น ก ำหนด
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หนา้ ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โดยวัคซีนดังกล่ำวต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำหรือได้รับกำรรับรอง
จำกองค์ ก ำรอนำมั ย โลกหรื อ ตำมที่ ก ระทรวงสำธำรณสุ ข ก ำหนด เป็ น เวลำไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๑๔ วั น
ก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร ให้เข้ำรับกำรกักกันและต้องปฏิบัติตำมคำสั่งของเจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อ ณ สถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อกำหนดเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย ๗ วัน
ในกรณีที่มีผู้เดินทำงคนหนึ่งคนใดไม่มีเอกสำรหรือหลักฐำนรับรองกำรได้รับวัคซีน (Certificate of
Vaccination) ดังกล่ำว ให้ผู้เดินทำงทุกคนบนยำนพำหนะเข้ำรับกำรกักกันและต้องปฏิบัติตำมคำสั่ง
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ ณ สถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อกำหนดเป็นระยะเวลำ
อย่ำงน้อย ๑๐ วัน
๑.๔ กรณีผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรมีอำยุต่ำกว่ำ ๑๘ ปี ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์
กำรได้รับวัคซีน โดยได้เดินทำงมำพร้อมบิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ให้เข้ำรับกำรกักกันและ
ต้องปฏิบัติตำมคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ ณ สถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
กำหนดเป็นระยะเวลำเช่นเดียวกันกับบิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล
ข้อ ๒ ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมข้อ ๑ ต้องเข้ำรับกำรกักกัน ณ สถำนที่
ตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงที่รำชกำรกำหนด และให้มีกำรตรวจหำเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR
ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
๒.๑ ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำม (๑) (๓) (๕.๑) (๕.๒) (๕.๓) (๖) (๗)
(๘.๑) (๘.๒) (๙.๑) (๑๐) และ (๑๒) ตำมที่กำหนดในคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออก
ตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๒๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีกำรตรวจหำเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี
RT-PCR ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณีที่ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมวรรคหนึ่ งเข้ำรับกำรกักกัน
และต้องปฏิบัติตำมคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ ณ สถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
กำหนดเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย ๗ วัน ให้มีกำรตรวจหำเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน
๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรแต่ไม่เกินวันแรกของกำรกักกัน และครั้งที่ ๒
ระหว่ำงวันที่ ๖ - ๗ ของระยะเวลำที่ถูกกักกัน หรือตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด
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(๒) กรณีที่ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมวรรคหนึ่งเข้ำรับกำรกักกัน
และต้องปฏิบัติตำมคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ ณ สถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อกำหนด
เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย ๑๐ วัน ให้มีกำรตรวจหำเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรแต่ไม่เกินวันแรกของกำรกักกัน และครั้งที่ ๒
ระหว่ำงวันที่ ๘ - ๙ ของระยะเวลำที่ถูกกักกัน หรือตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด
(๓) กรณีที่ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมวรรคหนึ่งเข้ำรับกำรกักกัน
และต้องปฏิบัติตำมคำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ ณ สถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อกำหนด
เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย ๑๔ วัน ให้มีกำรตรวจหำเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรแต่ไม่เกินวันแรกของกำรกักกัน และครั้งที่ ๒
ระหว่ำงวันที่ ๑๒ - ๑๓ ของระยะเวลำที่ถูกกักกัน หรือตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด
๒.๒ ผู้เดิน ทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำม (๙.๒) และ (๙.๓) ของคำสั่งศูนย์
บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง
แนวปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ ง พระรำชก ำหนดกำรบริ ห ำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีกำร
ตรวจหำเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงที่กระทรวงสำธำรณสุข
กำหนด
ข้อ ๓ ควำมในข้ อ ๑ และข้ อ ๒ ไม่ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ผู้ เ ดิ น ทำงเข้ ำ มำในรำชอำณำจั ก ร
ตำมที่ ก ำหนดในค ำสั่ ง ศู น ย์ บ ริ ห ำรสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019
(โควิด - 19) ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔
และคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
ที่ ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริ ห ำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บ ที่ ๑๓) ลงวั น ที่ ๒๘ สิ ง หำคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำม (๒) (๔) และ (๕.๔)
(๒) ผู้เดิน ทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำม (๕.๑) เฉพำะผู้เดินทำงที่อยู่ในรำชอำณำจักร
ไม่เกิน ๗ วัน
(๓) ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำม (๕.๒) และ (๕.๓) เฉพำะผู้ควบคุมยำนพำหนะ
หรือเจ้ำหน้ ำที่ประจำยำนพำหนะที่ไ ม่ไ ด้ลงจำกเครื่องบินหรือลงจำกเครื่องบินไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง
หรือผู้ควบคุมยำนพำหนะหรือเจ้ำหน้ำที่ประจำยำนพำหนะที่ไม่ได้ลงจำกเรื อหรือเรือจอดเทียบท่ำไม่เกิน
๑๒ ชั่วโมง และผู้ควบคุมยำนพำหนะหรือเจ้ำหน้ำที่ประจำยำนพำหนะที่ได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE) ตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงที่ทำงรำชกำรกำหนด
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ข้อ ๔ ให้ ผู้ เ ดิ น ทำงเข้ ำ มำในรำชอำณำจั ก รตำม (๑๑.๑) และ (๑๑.๒) ของค ำสั่ ง
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๘/๒๕๖๔
เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ปฏิบัติ
ตำมคำสั่งและมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อกำหนด โดยกำรเข้ำรับกำรกักกัน
สถำนที่ แ ละระยะเวลำที่ ผู้ เ ดิ น ทำงต้ อ งเข้ ำ รั บ กำรกั ก กั น และกำรตรวจหำเชื้ อ โรคโควิ ด - 19
โดยวิธี RT-PCR ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด
ข้อ ๕ ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และอยู่ระหว่ำง
กำรเข้ำรับกำรกักกัน ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรเข้ำรับกำรกักกันและตำมคำสั่งของ
เจ้ำพนั กงำนควบคุมโรคติด ต่ อตำมที่ไ ด้ปฏิบัติมำแล้วต่อเนื่องไปรวมเป็นระยะเวลำตำมที่กำหนดไว้
ในข้อ ๑.๒ และให้มีกำรตรวจหำเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตำมข้อ ๒ แล้วแต่กรณี
ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่วัน ที่ ๑ ตุ ล ำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็ น ต้นไป จนกว่ำจะมี คำสั่ งเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่ำงอื่น
สั่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. ๒๕64
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19

