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ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19
เรื่อง ชะลอการรับนักกอล์ฟและผู้ตดิ ตามในโครงการ Golf Quarantine (GQ)
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ด้ ว ยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 6/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 29 เมษายน ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบให้ยกระดับ
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจั กร
โดยปรับระยะเวลาจาก 7 หรือ 10 วัน เป็น 14 วันทุกประเภท ครอบคลุมกลุ่มบุคคลใน (1) (3)
(5) 5.1 กรณี อยู่ เกิ น 7 วั น และ 5.3 (6) (7) (8) (9) (10) (11) โดยไม่ อนุ ญาตให้
ออกจากห้องพัก ยกเว้นเพื่อการตรวจหาเชื้อและรักษาพยาบาล ประกอบกับคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิ ด - 19) ที่ ๕/๒๕๖๔ เรื่ อง แนวปฏิ บัติ
ตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บที่ ๑๐) ลงวั น ที่ 3๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕64 ก าหนดให้ ผู้ เดิ นทางเข้ า มา
ในราชอาณาจักรตาม (๑๑.๑) เฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาต และมีการกาหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
มาตรการป้ อ งกั น โรคเป็ น การเฉพาะ ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนด และผู้ เ ดิ น ทางเข้ า มา
ในราชอาณาจักรตาม (๑๑.๒) ของคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่ งพระราชก าหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บที่ ๙) ลงวั นที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้ารับการกักกันสถานที่ซึ่งผู้ เดินทางต้องเข้ ารั บการกั กกันการตรวจหา
เชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางที่ กระทรวงสาธารณสุ ขก าหนด และมติ ที่ ประชุ มศู นย์ ปฏิ บั ติ การฉุ กเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข
เห็ น ชอบในหลั กการให้ ชะลอการรั บนั กกอล์ ฟและผู้ ติ ด ตามในโครงการสถานกั กกั นในกิ จการกอล์ ฟ
(Golf Quarantine) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จึงอาศัยอานาจตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกาหนดสถานกักกัน
ในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 หั วหน้ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี
โรคติดเชื้อโควิด - 19 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
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ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่อง ชะลอการรับนักกอล์ฟและผู้ติดตามในโครงการ Golf Quarantine (GQ)
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ กิ จการกอล์ ฟที่ เข้ าร่ วมเป็ นสถานกั กกั น ในกิ จการกอล์ ฟ (Golf Quarantine)
ทุกแห่ง ชะลอการรับนักกอล์ฟชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตามในโครงการ Golf Quarantine (GQ)
จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จะคลี่คลาย ยกเว้นนักกอล์ฟและผู้ติดตาม
ที่ได้รับหนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ สามารถเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยได้ โดยปฏิบัติตามคาสั่ง
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๕/๒๕๖๔
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ 3๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕64
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64
เกียรติภมู ิ วงศ์รจิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19

