เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
ที่ ๒๒/๒๕๖๔
เรื่อง พื้นที่สถำนกำรณ์ทกี่ ำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม
พื้นที่เฝ้ำระวังสูง และพื้นทีน่ ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว
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
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรและเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 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
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 และศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
กระทรวงมหำดไทย จึงมีคำสั่งให้ หั ว หน้ำผู้รับผิด ชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรตำมข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่สถำนกำรณ์ที่กำหนด
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้ำระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว ตำมบัญชี
รำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่ำจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่ำงอื่น
สั่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕64
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19

บัญชีรายชื่อจังหวัดที่กาหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ
แนบท้ายคาสัง่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ที่ ๒๒/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น ๒๓ จังหวัด
๑. จังหวัดขอนแก่น (ยกเว้นอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเขำสวนกวำง อำเภอเปือยน้อย
อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่ำ และอำเภออุบลรัตน์)
๒. จังหวัดจันทบุรี (ยกเว้นอำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่ำใหม่)
๓. จังหวัดชุมพร
๔. จังหวัดเชียงรำย (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงรำย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง
อ ำเภอพำน อ ำเภอแม่ จั น อ ำเภอแม่ ฟ้ ำ หลวง อ ำเภอแม่ ส ำย อ ำเภอแม่ ส รวย
อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเวียงป่ำเป้ำ)
๕. จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่ำ อำเภอแม่แตง
และอำเภอแม่ริม)
๖. จังหวัดตรัง
๗. จังหวัดตรำด (ยกเว้นอำเภอเกำะกูด และอำเภอเกำะช้ำง)
๘. จังหวัดตำก
๙. จังหวัดนครรำชสีมำ (ยกเว้นอำเภอเมืองนครรำชสีมำ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย
อำเภอปำกช่อง อำเภอพิมำย อำเภอวังนำเขียว และอำเภอสีคิว)
๑๐. จังหวัดนครศรีธรรมรำช
๑๑. จังหวัดนรำธิวำส
๑๒. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นเทศบำลเมืองหัวหิน เฉพำะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)
๑๓. จังหวัดปรำจีนบุรี
๑๔. จังหวัดปัตตำนี
๑๕. จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (ยกเว้นอำเภอพระนครศรีอยุธยำ)
๑๖. จังหวัดพัทลุง
๑๗. จังหวัดยะลำ
๑๘. จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกำะเสม็ด)
๑๙. จังหวัดสงขลำ
๒๐. จังหวัดสตูล
๒๑. จังหวัดสระแก้ว
๒๒. จังหวัดสระบุรี
๒๓. จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ยกเว้นเกำะเต่ำ เกำะพะงัน และเกำะสมุย)

พื้นที่ควบคุม รวมทัง้ สิน้ ๒๓ จังหวัด
๑. จังหวัดฉะเชิงเทรำ
๒. จังหวัดชลบุรี (ยกเว้นอำเภอเกำะสีชัง อำเภอบำงละมุง เมืองพัทยำ อำเภอศรีรำชำ
และอำเภอสัตหีบ เฉพำะตำบลนำจอมเทียนและตำบลบำงเสร่)
๓. จังหวัดชัยนำท
๔. จังหวัดชัยภูมิ
๕. จังหวัดนครนำยก
๖. จังหวัดนครปฐม
๗. จังหวัดพิษณุโลก
๘. จังหวัดเพชรบุรี (ยกเว้นเทศบำลเมืองชะอำ)
๙. จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๐. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๑. จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกำะพยำม)
๑๒. จังหวัดรำชบุรี
๑๓. จังหวัดลพบุรี
๑๔. จังหวัดลำปำง
๑๕. จังหวัดลำพูน
๑๖. จังหวัดสมุทรปรำกำร (ยกเว้นบริเวณพืนที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ)
๑๗. จังหวัดสมุทรสงครำม
๑๘. จังหวัดสมุทรสำคร
๑๙. จังหวัดสิงห์บุรี
๒๐. จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๑. จังหวัดอ่ำงทอง
๒๒. จังหวัดอุดรธำนี (ยกเว้นอำเภอเมืองอุดรธำนี อำเภอกุมภวำปี อำเภอนำยูง อำเภอบ้ำนดุง
อำเภอประจักษ์ศิลปำคม และอำเภอหนองหำน)
๒๓. จังหวัดอุบลรำชธำนี

พื้นที่เฝ้าระวังสูง รวมทั้งสิ้น ๒๔ จังหวัด
๑. จังหวัดกำฬสินธุ์
๒. จังหวัดกำแพงเพชร
๓. จังหวัดนครพนม
๔. จังหวัดนครสรรค์
๕. จังหวัดน่ำน
๖. จังหวัดบึงกำฬ
๗. จังหวัดบุรีรัมย์ (ยกเว้นอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
๘. จังหวัดพิจิตร
๙. จังหวัดแพร่
๑๐. จังหวัดพะเยำ
๑๑. จังหวัดมหำสำรคำม
๑๒. จังหวัดมุกดำหำร
๑๓. จังหวัดยโสธร
๑๔. จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๕. จังหวัดเลย (ยกเว้นอำเภอเชียงคำน)
๑๖. จังหวัดศรีสะเกษ
๑๗. จังหวัดสกลนคร
๑๘. จังหวัดสุโขทัย
๑๙. จังหวัดสุรินทร์ (ยกเว้นอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอท่ำตูม)
๒๐. จั งหวั ด หนองคำย (ยกเว้ น อ ำเภอเมื อ งหนองคำย อ ำเภอท่ ำบ่ อ อ ำเภอศรี เชี ย งใหม่
และอำเภอสังคม)
๒๑. จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๒. จังหวัดอุทัยธำนี
๒๓. จังหวัดอุตรดิตถ์
๒๔. จังหวัดอำนำจเจริญ

บัญชีรายชื่อจังหวัดพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยว
แนบท้ายคาสัง่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ที่ ๒๒/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทัง้ สิน้ ๒๖ จังหวัด
๑. กรุงเทพมหำนคร
๒. จังหวัดกระบี่
๓. จังหวัดกำญจนบุรี
๔. จังหวัดขอนแก่น (เฉพำะอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเขำสวนกวำง อำเภอเปือยน้อย
อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่ำ และอำเภออุบลรัตน์)
๕. จังหวัดจันทบุรี (เฉพำะอำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่ำใหม่)
๖. จังหวัดชลบุรี (เฉพำะอำเภอเกำะสีชัง อำเภอบำงละมุง เมืองพัทยำ อำเภอศรีรำชำ และ
อำเภอสัตหีบ เฉพำะตำบลนำจอมเทียนและตำบลบำงเสร่)
๗. จังหวัดเชียงรำย (เฉพำะอำเภอเมืองเชียงรำย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง
อ ำเภอพำน อ ำเภอแม่ จั น อ ำเภอแม่ ฟ้ ำ หลวง อ ำเภอแม่ ส ำย อ ำเภอแม่ ส รวย
อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเวียงป่ำเป้ำ)
๘. จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพำะอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่ำ อำเภอแม่แตง
และอำเภอแม่ริม)
๙. จังหวัดตรำด (เฉพำะอำเภอเกำะกูด และอำเภอเกำะช้ำง)
๑๐. จังหวัดนครรำชสีมำ (เฉพำะอำเภอเมืองนครรำชสีมำ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย
อำเภอปำกช่อง อำเภอพิมำย อำเภอวังนำเขียว และอำเภอสีคิว)
๑๑. จังหวัดนนทบุรี
๑๒. จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพำะอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
๑๓. จังหวัดปทุมธำนี
๑๔. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพำะเทศบำลเมืองหัวหิน เฉพำะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)
๑๕. จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (เฉพำะอำเภอพระนครศรีอยุธยำ)
๑๖. จังหวัดพังงำ

๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

จังหวัดเพชรบุรี (เฉพำะเทศบำลเมืองชะอำ)
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง (เฉพำะเกำะพยำม)
จังหวัดระยอง (เฉพำะเกำะเสม็ด)
จังหวัดเลย (เฉพำะอำเภอเชียงคำน)
จังหวัดสมุทรปรำกำร (เฉพำะบริเวณพืนที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ)
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (เฉพำะเกำะเต่ำ เกำะพะงัน และเกำะสมุย)
จังหวัดสุรินทร์ (เฉพำะอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอท่ำตูม)
จั งหวั ด หนองคำย (เฉพำะอ ำเภอเมื อ งหนองคำย อ ำเภอท่ ำบ่ อ อ ำเภอศรี เชี ย งใหม่
และอำเภอสังคม)
๒๖. จังหวัดอุดรธำนี (เฉพำะอำเภอเมืองอุดรธำนี อำเภอกุมภวำปี อำเภอนำยูง อำเภอบ้ำนดุง
อำเภอประจักษ์ศิลปำคม และอำเภอหนองหำน)
_______________

