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บทนำ 
 จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั่วโลก แม้ว่าประเทศไทยจะประสบ
ความสำเร็จในการควบคุมการระบาดภายในประเทศจากการมีมาตรการทางสาธารณสุขที่เข้มแข็งและเข้มงวด 
ในทางตรงข้ามก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรง ทั้งภาคการผลิต การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน          
ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกัน ทำให้มีการปิดพรมแดนเป็นระยะเวลานาน 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
(GDP) ทั้งปี 2563 จะติดลบ 6.0%  โดยในภาคการท่องเที่ยวนั้นหลังจากที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน        
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
และไดอ้อกข้อกำหนดให้มีการปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563          
เป็นต้นไป ส่งผลให้จำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงอย่างมาก และจากสถิติการท่องเที่ยว           
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา  ในเดือนมกราคมถึงกันยายน พ.ศ.2563 พบว่า                   
มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย จำนวน 6.69 ล้านคน ลดลง 22.77 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 77.29 และมีรายได้เท่ากับ 3.32 แสนล้านบาท ลดลง 1.10 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.77 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย พบว่า          
มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 52.71 ล้านคน-ครั้ง ลดลง 63.57 ล้านคน-ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 54.67 มีเม็ดเงิน    
ที ่เกิดขึ ้นจากการใช้จ่ายเพื ่อการท่องเที ่ยว 3.23 แสนล้านบาท ลดลง 4.74 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น         
ร้อยละ 59.46 สำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวม 6.55 แสนล้านบาท 
รายได้ท่องเที่ยวทั้งหมดลดลง 1.57 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.57 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
 การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระยะเปิดรับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ถือเป็น
บทบาทสำคัญของทุกภาคส่วนทั้งผู้เดินทาง ผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับการเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยของประเทศไทย 
ทั้งในรูปแบบการท่องเที่ยวตามข้อตกลง (Special arrangement) หรือการท่องเที่ยวที่จับคู่กับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ทำให้เกิดการระบาดภายในประเทศไทย ซ่ึงจากข้อมูลการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 
พบว่า การกักกันตัวเป็นระยะเวลา 7 วัน 10 วัน และ 14 วัน สามารถแยกผู้ที่ติดเชื้อได้ประมาณร้อยละ 80 95 
และ 99 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ายังมีโอกาสที่จะพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ออกสู่ชุมชนได้แม้ว่าจะได้รับการกักตัว
ครบตามที่กำหนดก็ตาม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน มีทีมควบคุมโรคภาคสนาม                
ที่เข้มแข็ง มีการติดตามประเมินสถานการณ์และยกระดับมาตรการควบคุมโรคอย่างรวดเร็วทันเวลาของพื้นที่ 
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มีการสื่อสารต่อสังคมเพื่อลดความตื่นตระหนกและสร้างแรงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ และมีการควบคุมโรค
อย่างต่อเนื่องในระยะเปิดรับการท่องเที่ยว จึงจะสามารถทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 และฟื้นตัว
พร้อมที่จะแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ในอนาคต  
 กองโรคติดต่อทั่วไป จึงได้จัดทำคำแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19  
ระยะเปิดรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องทั้งผู ้เดินทาง ผู้ประกอบการ
โรงแรม/ที่พัก มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที ่สาธารณสุข ทั้งในส่วนของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และ
เจ้าหน้าที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สามารถเตรียมการรับมือกับโรคโควิด 19 ซึ่งมีโอกาส 
แพร่ระบาดภายในชุมชนเมื่อมีการเปิดรับการเดินทางท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ด้วยการให้ความสำคัญกับ
การปฏิบ ัต ิตามมาตรการ DMHT (Distancing, Mask, Hygiene, Test) การแนะนำให้ร ักษาสุขอนามัย      
ส่วนบุคคล การกำกับและวางมาตรการคัดกรองผู้เดินทางที่รอบคอบรัดกุมในสถานที่ที ่รับผิดชอบ รวมถึง        
การบังคับใช้กฎหมายและมาตรการทางสังคมอ่ืนๆ ร่วมด้วยได้อย่างที่มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด 19 เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา     
สายพันธุ ์ใหม่ที่ไม่เคยมีการพบเชื ้อในคนมาก่อน ไวรัสชนิดนี ้มีชื ่อว่า  SARS-CoV-2 หรือ Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ค้นพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ในช่วงปลายปี 2019 อยู ่ในกลุ ่มเดียวกันกับไวรัสโคโรนาที ่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน  
จากการศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกับเชื้อชนิดอ่ืนในกลุ่มนี้พบว่า เชื้อ SARS-CoV-2 มีความใกล้เคียงกับ
เชื้ อ  bat - derived severe acute respiratory syndrome (SARS) – like coronavirus (bat-SL-CoVZC45) 
และ bat-SL-CoVZXC21 โดยเหมือนกันถึงร้อยละ 88 แต่แตกต่างจาก SARS-CoV ประมาณร้อยละ 79 และ 
Middle east Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) ประมาณร้อยละ 50  โดยเชื้อโรคในกลุ ่มนี้ 
สามารถติดเชื้อได้หลายระบบ ทั้งระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และตับ 
 1.1 การติดต่อและแพร่กระจายเชื้อ 

คนสามารถรับเชื้อได้ทั้งทางตรง (direct contact) และทางอ้อม (indirect contact) ผ่านสารคัดหลั่ง 
จากระบบทางเดินหายใจที่มีขนาดใหญ่ (มากกว่า 5 ไมโครเมตร) ภายในรัศมี 1 เมตร และสารคัดหลั่งขนาดเล็ก 
จากการไอ จาม พูด ร้องเพลง ซึ่งจะปล่อยละอองฝอยขนาด 1 ถึง 2000 ไมโครเมตร จึงต้องระมัดระวังการสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น เนื่องจากเชื้อสามารถอยู่ตามสิ่งของต่างๆ            
เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ถุงพลาสติก ภาชนะบรรจุอาหาร หรือธนบัตร ได้นานเป็นเวลาหลายชั่วโมงถึงหลายวัน 
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในขณะนั้น จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อได้ 

1.2 ลักษณะและอาการของโรค 
อาการและอาการแสดงของผู้ติดเชื้อมีความหลากหลาย ตั้งแต่ไม่มีอาการ จนถึงมีการติดเชื้อในกระแสเลือด 

ช็อค และการทำงานของอวัยวะล้มเหลว สามารถแบ่งผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของอาการ ออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่มีอาการน้อย (mild) ปานกลาง (moderate) รุนแรง (severe) และวิกฤต (critical)  อาการที่พบบ่อย
ในผู้ป่วย ได้แก่ ไข้ (ร้อยละ 98.6) อ่อนเพลีย (fatigue) (ร้อยละ 69.6)  ไอแห้งๆ และท้องเสีย  

1.2.1 กลุ่มที ่มีอาการน้อย (Mild disease) ผู ้ป่วยในกลุ ่มนี ้จะมีอาการของการติดเชื้อที ่ระบบ       
ทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ ไอแห้ง ๆ ไข้ คัดจมูก เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื ้อ และอ่อนเพลีย           
รู้สึกไม่สบาย (malaise) ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยพบได้ร้อยละ 81 ของผู้ติดเชื้อที่มีอาการ อย่างไรก็ดีผู้ป่วยในกลุ่มนี้
อาจมีอาการเลวลง และมีอาการรุนแรงหรือวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว 

1.2.2 กลุ่มที่มีอาการปานกลาง (Moderate disease) ผู้ป่วยมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ไอ  
หายใจตื้น และเร็ว แต่ไม่พบอาการที่รุนแรง 

1.2.3 กลุ่มที่มีอาการรุนแรง (Severe disease) ผู้ป่วยจะมีอาการปอดบวม พบกลุ่มอาการหายใจ
ลำบากเฉียบพลัน (Acute Respiratory Distress Syndrome: ARDS) ซึ่งเป็นการผิดปกติของระบบการหายใจ
อย่างเฉียบพลัน ทำให้ผู้ป่วยหายใจลำบาก หายใจเร็วผิดปกติ (อัตราการหายใจมากกว่า 30 ครั้ง/นาท)ี ร่วมกับ
อาการเหนื่อยหอบ มักมีสาเหตุจากของเหลวในหลอดเลือดปอดรั่วไหลเข้าไป ในถุงลมปอดแทนที่อากาศ            
มีอาการภายใน 24 – 48 ชั่วโมง กลุ่มท่ีมีอาการรุนแรงอาจไม่พบไข้ หรือไข้ไม่สูงมาก 
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1.2.4 กลุ่มที่มีอาการวิกฤต (Critical disease) พบประมาณร้อยละ 5 ของผู้ป่วย อาการประกอบด้วย 
ระบบหายใจล้มเหลว ซีด กล้ามเนื้อหัวใจบาดเจ็บ ช็อค และอวัยวะล้มเหลว อัตราป่วยตายในกลุ่มที่มีอาการ
วิกฤต สูงถึงร้อยละ 49 โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบ
หลอดเลือดและหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง มีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิต 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าโรคโควิด 19  มีอาการแตกต่างและหลากหลาย โดยกลุ่มผู้ที่มีอาการน้อย           
ถึงปานกลาง สามารถหายจากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เมื่อพิจารณาอาการ         
ของผู้ป่วยที่มีการรายงานจากโรงพยาบาลต่างๆ อาจแบ่งได้เป็น 1) อาการทั่วไป ได้แก่ มีไข้ ไอแห้ง และ
อ่อนเพลีย 2) อาการที่พบได้ไม่บ่อยนัก ได้แก่ ปวดเมื่อยตามตัว เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ สูญเสีย
ความสามารถในการดมกลิ่น และรับรส มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี และ 3) อาการรุนแรง 
ได้แก่ หายใจลำบาก หรือหายใจถี่ เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก และสูญเสี ยความสามารถในการพูดและ
เคลื่อนไหว 

1.3 สถานการณ์ระบาดของโรค ณ ปัจจุบัน                                                                                     
 สามารถค้นหาได้จาก https://www.worldometers.info/coronavirus/  
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ส่วนที่ 2 คำแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทย 
 หลังจากท่ีนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ (ฉบับที่ 13)  ลงวันที่ 
31 กรกฎาคม 2563 ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับการอนุญาตให้บุคคล 11 ประเภทเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ภาคผนวก 1 และ 2) เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผู้เดินทางควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้  

2.1 ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 
 1) ตามคำส ั ่ งศ ูนย ์บร ิหารสถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019  
(ศบค.) ที่ 8/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามา             
ในราชอาณาจักรไทยทั้ง 11 ประเภท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ภาคผนวก 3) ผู้เดินทาง
จำเป็นต้องศึกษามาตรการต่างๆ ที่กำหนดในคำสั่งดังกล่าว ตั้งแต่มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
เมื่อเดินทางมาถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร และก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร รวมถึงจัดเตรียม
เอกสารสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับการเดินทางให้ครบถ้วน เช่น หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย 
(Certificate of Entry) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด 19 (COVID-19 free 
certificate) และกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น ทั ้งนี ้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ ่มเติมได้จากกระทรวง            
การต่างประเทศ หรือสถานทูต/สถานกงสุลไทยประจำประเทศนั้น   
 2) กรณีที่ผู้เดินทางมีโรคประจำตัวและความเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น วัณโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
หรือโรคหัวใจขาดเลือด เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทาง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ประเมินอาการก่อนการเดินทาง และจำเป็นต้องจัดเตรียมยาประจำตัวให้ครบถ้วนเพียงพอครอบคลุมกับ
ระยะเวลากักกันตัวขณะเดินทางมาถึงประเทศไทย รวมทั้งกรณีที่อาจตรวจพบเชื้อและต้องกักกันตัวเพิ่มขึ้น       
ในทีพั่ก นอกจากนี้ควรขอใบรับรองแพทย์ทีย่ืนยันว่ามีโรคประจำตัว และระบุชื่อยา ขนาดยาที่ใช้รักษาเป็นประจำ  
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทาง จึงแนะนำให้บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพเลือกใช้ สถานกักกันประเภท         
ที่เป็นโรงพยาบาล (Hospital Quarantine) 
 3) ผู้เดินทางทีม่าจากเขตติดโรคไข้เหลือง (ภาคผนวก 4) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 จะต้องได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง (ฉีดวัคซีน) เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน 
ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย และจำเป็นต้องแสดงหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ เหลือง คือ 
เอกสารร ับรองการให้ว ัคซ ีนหร ือการให้ยาป้องกันโรคระหว ่างประเทศ ( International Certificate of 
Vaccination or Prophylaxis ; ICVP) ตามร ูปแบบที ่กฎอนามัยระหว ่างประเทศ พ.ศ.2548 กำหนด            
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หากไม่สามารถแสดงเอกสาร
ดังกล่าวได้ อาจถูกเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ณ สถานที่และระยะเวลาที่กำหนด ตามมาตรา 34 (1) และ 40 (3) ในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
 
 



 
 

- 6 - 
 

2.2 ขณะอยู่ในสถานที่กักกัน 
 1) ผู้เดินทางที่มีโรคประจำตัวและความเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น โรควัณโรค เบาหวาน และความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได้ไม่ดี หรือโรคหัวใจขาดเลือดที่อาการไม่คงที ่ หากต้องกักกันตัวในห้องพักคนเดียว          
ควรแจ้งปัญหาสุขภาพให้เจ้าพนักงานควบคุมโรครับทราบ หากเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เช่น น้ำตาล          
ในเลือดต่ำ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หมดสติ หรือภาวะเส้นเลือดสมองอุดตันทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาต
เฉียบพลัน เจ้าหน้าทีจ่ะได้วางแผนเตรียมความช่วยเหลือได้ทันท่วงที  
 2) ปฏิบัติตนตามข้อกำหนดของสถานที่กักกันอย่างเคร่งครัด เช่น 
 - เข้ารับการกักกันตัวให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่ประเทศไทยกำหนด 
 - งดพบปะญาติจนกว่าจะพ้นระยะกักกัน หากมีการฝากของเยี่ยมควรเป็นของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
เท่านั้น และหลีกเลี่ยงของฝากประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากผู้ที ่อยู่ในระหว่างการควบคุมโรค        
ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ใหม่ และสะอาด ซึ่งสถานที่กักกันได้มีบริการไว้ให้แล้ว 
 - ไมอ่อกนอกสถานที่ท่ีกำหนดไว้ หากมีความจำเป็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน 
 - ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยตนเองภายในห้องพัก และรายงานอุณหภูมิพร้อมอาการ มายัง
เจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่กำหนด 
 - สังเกตอาการผิดปกติของตนเอง หากมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก 
เจ็บคอ หายใจลำบาก การรับรสชาติผิดปกติ ครั่นเนื้อครั่นตัว หรืออาการผิดปกติอื่น ๆ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่ดูแลในพื้นที่ทันที และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยห้ามออกจากห้อง
จนกว่าจะได้รับอนุญาต 
 - ล้างมือด้วยนํ้าสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป ทุกครั้งหลังไอ จาม ก่อนรับประทานอาหาร 
และหลังเข้าห้องนํ้า 
 - ซักล้างทำความสะอาดเสื้อผ้าตนเองทุกวัน หรือนำเสื้อผ้ามาใส่ถังที่จัดไว้หน้าห้องเพื่อส่งให้
เจ้าหน้าที่ซักล้าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสถานที่กักกันแต่ละแห่ง 
 - ทิ้งขยะมูลฝอยในถังขยะติดเชื้อท่ีจัดไว้ให้หน้าห้อง 
 - ทำความสะอาดภายในห้องพักด้วยตนเอง และนำขยะมูลฝอยทิ้งในถังขยะติดเชื้อที่จัดเตรียมไว้ให้ 
 - ไมบ่้วนนํ้าลาย เสมหะ สั่งนํ้ามูกลงบนพื้น 
 - ไมด่ื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาในสถานที่กักกัน 
 3) เมื่ออยู่ในสถานที่กักกัน จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 3 - 5 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

2.3 หลังออกจากสถานที่กักกัน  
 ถึงแม้ว่าผู้เดินทางจะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 รวม 3 ครั้ง (ก่อนเดินทาง 1 ครั้ง และระหว่างอยู่
ในสถานกักกัน 2 ครั้ง) แล้วก็ตาม เมื่อออกจากสถานกักกัน ท่านยังมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19  
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเข้าสู่พื ้นที่ชุมชน เนื่องจากบางคนอาจติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการใดๆ และสามารถ       



 
 

- 7 - 
 

แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ ดังนั้น ผู้เดินทางควรปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคตามที่ภาครัฐกำหนด เช่น 
 1) เลือกใช้บริการแหล่งท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 
หรือรถสาธารณะที่มีความปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐานของสถานประกอบการที่ปลอดภัย (Safety and 
Health Administration : SHA)  
 2) เมื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในชุมชน ให้ลงทะเบียนการเข้าและออกสถานที่ตามจุดที่กำหนด 
เพื ่อประโยชน์ในการติดตามผู ้สัมผัส กรณีมีผู ้ติดเชื ้อในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ          
ของสถานที่นั้น 
 3) สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกจากที่พัก หรือขณะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
 4) ให้ความสำคัญกับการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือ        
ใช้เจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังการเข้าห้องน้ำ และหลังจากการไอจาม 
 5) เมื่อมีอาการผิดปกติหลังออกจากสถานที่กักกัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที เช่น 
โรงพยาบาล หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 
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ส่วนที่ 3 คำแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรม/ที่พัก  

เมื ่อผู ้เดินทางจากต่างประเทศได้รับการกักกันตัวตามระยะเวลาที่ ราชการกำหนดเรียบร้อยแล้ว           
และได้เดินทางมาพักในโรงแรม/ที่พักต่างๆ ผู้ประกอบการควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่และ   
แนวทางการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ให้กับผู้เข้าพักและพนักงานที่เกี ่ยวข้อง ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม/ที ่พัก          
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้ 

3.1 การรับผู้เดินทางเข้าพัก หลังออกจากสถานที่กักกันตัว 
3.1.1 การจัดการสถานที่ และการเตรียมความพร้อมพนักงาน 
 1) โรงแรม/ที่พัก ควรผ่านการรับรองมาตรฐานของสถานประกอบการที่ปลอดภัย (Safety and 

Health Administration: SHA) เพื ่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ ให้นักท่องเที ่ยวมั ่นใจในความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัยทางการท่องเที่ยวของไทย 
 2) จัดให้มีสื ่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื ้อ โควิด 19 เช่น วิธีการสังเกต             
ผู้สงสัยติดเชื้อ คำแนะนำการปฏิบัติตัว การล้างมือที่ถูกวิธี หรือการสวมหน้ากากผ้า โดยให้มีอยู่ในห้องพัก    
หรือพ้ืนที่ส่วนรวมของโรงแรม/ที่พัก 

 3) พิจารณาการจัดพื้นที่รองรับผู้เดินทาง สำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศที่ออกจากสถานที่
กักกันไม่เกิน 30 วัน กับผู้เดินทางที ่อยู่ในประเทศไทย เช่น แยกส่วนพื้นที ่ห้องพัก ห้องอาหาร สถานที่         
ออกกำลังกาย ตามความเหมาะสม โดยเน้นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิด         
การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 

 4) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่  โดยเฉพาะจุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค             
เช่น ที่จับประตู เก้าอ้ี เคาน์เตอร์ โต๊ะให้บริการ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีจุดบริการ
เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น จุ ดประชาสัมพันธ์ ห้องอาหาร          
ห้องส้วม ประตูทางเข้าออก หรือบริเวณลิฟต์ เป็นต้น และมีการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน 

 5) ดูแลห้องสุขาและบริเวณอ่างล้างมือให้สะอาด มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ และทำความ
สะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น โถส้วม ที่กดชักโครก หรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอนหรือลูกบิด
ประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด รวมทั้งทำความสะอาดผ้าเช็ดพ้ืน
และไม้ถูพ้ืน ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อและล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนนำไปผึ่งตากแดดให้แห้ง  

 6) สถานที่พักควรมีการระบายอากาศที่ดี เปิดประตู หน้าต่าง หากมีเครื่องปรับอากาศให้ทำ
ความสะอาด ระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ 

 7) กรณีที่มีบริการยานพาหนะ ให้ทำความสะอาดยานพาหนะทุกเที่ยวหลังให้บริการ โดยเน้น
การเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ที่จับประตู ที่พักแขน พนักพิง ราวจับ เบาะนั่ง และ
เปิดกระจก/ประตูเพ่ือระบายอากาศภายในรถ 
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 8) ควบคุม กำกับการใช้บริการสถานที่ของผู้เข้าพัก และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ให้มีการ
เว้นระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตร เพ่ือป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย 

 9) ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งล้างมือบ่อยๆ  
ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป อย่างน้อย 20 วินาที โดยเฉพาะก่อนและหลังปฏิบัติงาน  
ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 

 10) จัดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน หากพบว่ามีอาการไข้ 
(≥37.5oC) หรือหายใจเหนื่อยหอบให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการดังกล่าวใหท้ำ
สัญลักษณ ์เช่น ติดสติ๊กเกอร์ ตราปั๊ม หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  

 11) หากพบว่ามีผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่นั้นเป็นจุดแพร่เชื้อ ให้ผู้ประกอบการ
หรือเจ้าของสถานที่ดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เช่น พิจารณาหยุดให้บริการเป็นเวลา 
3 วัน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทันที ภายใน 24 ชั่วโมง ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

3.1.2 การให้บริการผู้เข้าพัก 
 1) คัดกรองอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าพักทุกคนก่อนเข้าโรงแรม/ที่พัก หากพบว่ามีอาการไข้ 
(≥37.5oC) หรือหายใจเหนื่อยหอบให้แยกผู้ที่มีอาการออกจากผู้อ่ืน และรีบส่งตัวไปพบแพทย์ 
 2) ตรวจสอบหนังสือรับรองผ่านการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ตามระยะเวลาที่กำหนด  
(ภาคผนวก 5) กรณีเป็นผู้ที ่เดินทางมาจากต่างประเทศ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวให้แจ้งเจ้าหน้าที่           
ตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือตรวจสอบประวัติการเข้าเมืองและการกักกันตัวตามสถานที่ราชการกำหนด 
 3) ให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองแก่ผู้เข้าพักทุกคน ตามแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 
(วันที่ 25 มีนาคม 2563) โดยให้ผู้เข้าพักสแกนแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ และใช้มาตรการป้องกันโรคเพื่อตนเอง
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การใช้หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ การเว้นระยะสัมผัสห่างจากผู้อ่ืน 
และหากสงสัยว่าตนเองป่วยด้วยโรคโควิด 19 ให้แยกกักตนเองในห้องพักทันทีโดยสมัครใจ แจ้งผู้ประกอบการ
ให้ประสานงานกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และพบแพทย์เพ่ือรับการรักษาต่อไป 

3.2 การแยกผู้เข้าพักและผู้ใกล้ชิด กรณีมีอาการผิดปกติ  
1) หากพบว่าผู้เข้าพักมีอาการไข้ (≥37.5oC) ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก 

เหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ให้รีบแยกผู้เข้าพักและ 
ผู้ใกล้ชิดทันที โดยแยกไว้ในที่ที่มีลักษณะโปร่ง อากาศถ่ายเทดี มีแสงแดดเข้าถึงได้ แต่ถ้าไม่มีสถานที่ดังกล่าว            
ให้ผู้เข้าพักและผู้ใกล้ชิดพักในห้องพักของตนเอง สวมหน้ากากอนามัย พร้อมแนะนำการปฏิบัติตนที่เหมาะสม  
ในการควบคุมการแพร่ระบาดภายในโรงแรม/ที่พัก และแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทราบภายใน         
3 ชั่วโมง เพ่ือดำเนินการควบคุมโรคตามลำดับ 

2) กรณีท่ีผู้เข้าพัก เป็นผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อและมีอาการรุนแรง หรืออยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงจะมีอาการรุนแรง
หรือวิกฤต ให้ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่อ
อันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งจำเป็นต้อง
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ได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล            
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก          
อาจพิจารณาส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที ่สุดทันที หรือแจ้ง 1669 เพื ่อประสานการรับตัว           
ทั ้งนี ้ต ้องไม่ใช้รถสาธารณะในการเดินทาง หรือให้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถรับจ้างที ่ไม่เปิด
เครื่องปรับอากาศ และให้ผู้ป่วยสงสัยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

3) เมื่อผู้เข้าพักที่เป็นผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกจากโรงแรม/        
ที่พักแล้ว ให้ทำความสะอาดสถานที่กักกันเฉพาะของผู้เข้าพักและผู้ใกล้ชิด ดังนี้  

- ผู้ที่ทำความสะอาด แนะนำให้สวมใส่ชุดป้องกันร่างกาย ได้แก่ หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม
แว่นตากันลม ถุงมือยาง รองเท้าบูท และผ้ากันเปื้อนพลาสติก 

- ทำความสะอาดพื้นบริเวณที่พักและอุปกรณ์เครื่องใช้  เช่น บริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ 
และจุดเสี่ยงอ่ืน ๆ ด้วยน้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5% ปริมาณ 1 ส่วนผสมน้ำ 49 ส่วน) ทั้งนี้ในขณะ
ทำความสะอาดควรเปิดประตู/หน้าต่าง เพ่ือให้มีการระบายอากาศ 

- ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม และทำลายเชื้อด้วยน้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5% 
ปริมาณ 1 ส่วนผสมน้ำ 49 ส่วน) ทั้งนี้ในขณะทำความสะอาดควรเปิดประตู/หน้าต่าง เพ่ือให้มีการระบายอากาศ 

- หลังทำความสะอาด ควรซักผ้าที ่ใช้เช็ดทำความสะอาดและไม้ถูพื ้นด้วยน้ำผสมผงซักฟอก         
หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างด้วยน้ำสะอาด และนำไปผึ่งตากแดดให้แห้ง 

- ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ  
หรือน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ 60-90 องศาเซลเซียส 

- ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู เป็นต้น ในแต่ละวัน
ให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และทำลายเชื้อ โดยราดด้วยน้ำยาฟอกขาวแล้วมัดปากถุง
ให้แน่น นำไปท้ิงรวมกับขยะทั่วไป 

3.3 การติดต่อหน่วยงานราชการ กรณีพบผู้เข้าพักที่มีอาการผิดปกติ  
1) ผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก จัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน และซักซ้อมการติดต่อหน่วยงานราชการ 

กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยศึกษาประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น  
พ.ศ. 2560 ซึ่งจะต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ของสถานพยาบาลใกล้เคียงทางโทรศัพท์  
หรือวิธีการอื่นๆ ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่ โรงแรม/ที่พักตั้งอยู่กำหนด ภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่ 
พบผู้เดินทาง และผู้ใกล้ชิดสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2) หากมีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประเมินแล้วว่า ผู้เข้าพักและผู้ใกล้ชิดไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย สามารถกักกันตนเองในโรงแรม/ที่พัก
ต่อไปได้โดยเคร่งครัด หรือรอให้หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคดำเนินการสอบสวน โดยพนักงานโรงแรมจะต้องมี
วิธีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้เข้าพักที่อยู่ภายในห้อง เพื่อแจ้งวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและ           
แจ้งกรณีทีม่ีอาการผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินทีต่้องการความช่วยเหลือ 
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3.4 วิธีการปฏิบัติตนของพนักงาน กรณีพบผู้เข้าพักที่มีอาการผิดปกติ 
 ถ้าพบผู้เข้าพักที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ประกอบการควรจัดทำทะเบียนพนักงานที ่มี         
ความเสี่ยงอาจติดเชื้อ และให้พนักงานปฏิบัติตน ดังนี้ 
 1) ให้พนักงานที่มีความเสี่ยง หยุดงาน หรือทำงานจากบ้าน และดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการ
ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน้ำและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความ
เข้มข้นอย่างน้อย 70% ขึ้นไป หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยง ดูแลสุขภาพตนเอง และเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของตนเอง 
 2) ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ไม่ดื ่มน้ำ และ            
ไม่รับประทานอาหารสำรับเดียวกับผู้อยู่ร่วมบ้าน หรือสมาชิกในครอบครัว และแยกทำความสะอาด 
 3) กรณีใช้ห้องน้ำร่วมกับบุคคลอ่ืน ให้ระมัดระวังจุดเสี่ยงสำคัญที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น บริเวณโถส้วม 
อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ ลูกบิดประตู และล้างมือด้วยน้ำและสบู่หลังสัมผัสจุดเสี่ยงทุกครั้ง 
 4) หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ ควรอยู่ห่างกัน ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร
หรือ 1-2 ช่วงแขน หรือใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 
 5) การกำจัดขยะของครอบครัว ให้แยกขยะเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะที่เกิดจาก
พนักงานที่เสี่ยง ภายหลังจัดการขยะให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป ทันท ี
 6) สมาชิกในครอบครัวของพนักงานสามารถไปทำงาน เรียนหนังสือได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้อาจต้องให้
ข้อมูลกับสถานที่ทำงาน สถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่สถานที่เหล่านั้นกำหนด 
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ส่วนที่ 4 คำแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับมัคคุเทศก์ 
4.1 การดูแลผู้เดินทาง หลังออกจากสถานที่กักกันตัว 

หลังจากผู้เดินทางพ้นระยะการกักกันตัว จะเริ่มเข้าสู่แผนการเดินทางตามที่กำหนด มัคคุเทศก์ซึ่งเป็น
ผู้บรรยายให้ความรู้ในการนำเที่ยว และดูแลอำนวยความสะดวกที่ใกล้ชิดกับผู้เดินทาง จำเป็นต้องมีการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือดูแลรองรับผู้เดินทางกลุ่มดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
 4.1.1 จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพนักเดินทาง เช่น เอกสาร
หรือแผ่นพับคำแนะนำการดูแลป้องกันตนเอง รวมถึงวิธีการสังเกตอาการจากโรคโควิด 19 (ภาษาไทย อังกฤษ จีน 
และอื่นๆ) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรอง
ให้กับผู้เดินทาง ถุงขยะติดเชื้อ หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือส่งต่อผู้ป่วย และหมายเลข
โทรศัพทส์ถานทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย เป็นต้น 
 4.1.2 ก่อนการเดินทาง ให้ชี ้แจงทำความเข้าใจกับลูกทัวร์และเจ้าหน้าที่ที ่เกี่ยวข้องทุกคน เช่น 
มัคคุเทศก์ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถยนต์ รับทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนทั้งเรื่องการตรวจคัดกรอง 
การดูแลป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 เช่น ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา อธิบายวิธีการใส่ ถอด และท้ิงหน้ากากอนามัยลงในถุงขยะติดเชื้อที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมวิธีการเก็บ
รวมรวบและจัดส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังเข้า
ห้องน้ำ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก หรือการเว้นระยะห่างจากผู้อ่ืน เป็นต้น รวมถึงการให้คำแนะนำวิธีการ
สังเกตอาการตนเอง เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตลอดการเดินทาง ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ควรแนะนำเอกสารที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องติดตัวไว้เสมอ เช่น หนังสือรับรอง
การกักตัวครบตามท่ีราชการกำหนด และเอกสารที่แสดงการแพ้ยาหรือระบุโรคประจำตัว 
 4.1.3 ดูแลกำกับให้มีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการทางสุขภาพประจำวัน        
ของลูกทัวร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน หากพบอาการที่สงสัยติดเชื้อโรคโควิด 19 เช่น อาการไข้ ร่วมกับ 
อาการทางเดินหายใจ เช่น ไอจาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้แยกตัวผู้ป่วยออกมา และประสานบริษัทนำเที่ยว          
หรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้หรือโรงพยาบาลตามที่ระบุในเงื่อนไขกรมธรรม์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง 
ประวัติการกักกันตัว และประวัติการสัมผัสคลุกคลีกับผู้อื ่นให้กับเจ้าหน้าที่รับทราบเพื ่อตรวจวินิจฉัยและ            
รับการรักษาต่อไป ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลเพิ ่มเติมได้ที ่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php 

 4.1.4 กำกับตรวจตราและให้ความสำคัญในการดูแลทำความสะอาดและทำลายเชื ้อภายใน
ยานพาหนะที่ใช้ โดยเฉพาะในส่วนที่มีการใช้งานบ่อยและสัมผัสใกล้ชิดโดยตรง เช่น เบาะนั่ง ปลอกสวมเบาะ 
ที่พักแขน ม่าน ผ้าห่ม กระจก รวมถึงระบบปรับอากาศ และห้องน้ำภายในรถ (ถ้ามี) เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ปนเปื้อนและแพร่กระจายของเชื้อโรค ทั้งนี้ น้ำยาขัดล้างห้องสุขา ผงซักฟอก และแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% 
สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้  
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4.2 การให้ความสำคัญกับการกำหนดโปรแกรมการเดินทาง  
ในขั ้นตอนการจัดโปรแกรมการเดินทางท่องเที ่ยว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที ่ยว 

ภัตตาคารหรือร้านอาหาร วิธีการเดินทาง รูปแบบของกิจกรรมที่ทำ จำนวนลูกทัวร์ หรือระยะเวลาที่ใช้ตลอด
การเดินทาง เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ธุรกิจนำเที่ยวควรพิจารณาและวิเคราะห์ความ เสี่ยงอย่างรอบครอบ          
ในการกำหนดแผนการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 จำเป็น       
ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดต่อสุขภาพนักท่องเที่ยวเป็นหลัก รวมถึงการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ          
ไปยังชุมชน โดยมีข้อแนะนำต่อไปนี้ 

1) ควรปรึกษาเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ เพื่อขอทราบสถานการณ์การระบาดของโรค รวมทั้ง
มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังชุมชน หรือสถานที่ทีผ่่านมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งอาจจำเป็นต้องให้
ลูกทัวร์แวะพักหรือใช้บริการในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการทดสอบวิธีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าพนักงานควบคุมโรค
ในพ้ืนทีด่้วย 

2) หากต้องเลือกใช้บริการสถานที่ต่างๆ เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม ที่พักและสถานที่จัดประชุม 
สถานที่ท่องเที่ยว ยานพาหนะ สุขภาพและความงาม ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว  
การจัดกิจกรรม/การประชุม โรงละคร โรงมหรสพ หรือร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอ่ืนๆ ควรเลือกใช้กิจการ
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของสถานประกอบการที่ปลอดภัย (Safety and Health Administration : SHA) 
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ 
ของสถานประกอบการ เพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนีส้ามารถตรวจสอบ
สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA ได้ทีเ่ว็บไซต ์https://thailandsha.tourismthailand.org/index 

3) สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมส่วนใหญ่ มักมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์
หรือวันหยุดราชการต่างๆ ดังนั้น จึงควรบริหารจัดการแผนการเดินทางให้เหมาะสมกับวันและเวลา เพ่ือลดความ
แออัดและช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อในชุมชน 

4) รูปแบบกิจกรรมที่จัดให้กับนักท่องเที่ยว เช่น ดำน้ำ ร่องแก่ง หรือพายเรือคายัค ควรเน้นความปลอดภัย
ต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก รวมทั้งพิจารณาองค์ประกอบอื่นที่สำคัญร่วมด้วย เช่น สภาพภูมิอากาศ 
หรือฤดูกาล และถึงแม้กิจการหรือสถานประกอบการนั้นจะผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วก็ตาม มัคคุเทศก์        
ควรสังเกตและสอบถามวิธีการดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น หน้ากากดำน้ำ เสื้อชูชีพ 
หรือหมวกกันน็อค จากผู้ดูแลสถานประกอบการดังกล่าวด้วย 

5) ทุกสถานที่ที่นำลูกทัวร์เข้าชมหรือใช้บริการ มัคคุเทศก์จำเป็นต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่นั้น 
เช่น เส้นทางการเดินทางภายใน การดูแลทำความสะอาดสถานที่ รวมทั้งรายชื่อผู้ประสานและผู้เกี่ยวข้องที่อยู่
ในสถานที่นั้นทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์กรณีติดตามผู้สัมผัส หากมีการติดเชื้อโรคโควิด 19 ในคณะทัวร์      
หรือในสถานที่ดังกล่าว 

6) จำกัดจำนวนผู้เดินทางในคณะให้เหมาะสมกับความสามารถในการดูแลของมัคคุเทศก์ และตาม
หลักการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น มัคคุเทศก์ 1 คน และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ อาจดูแลผู้เดินทางได้ประมาณ 
10 - 15 คน เป็นต้น ทั้งนี้ข้ึนกับกิจกรรมตามแผนการเดินทาง และสถานการณ์การระบาดในพ้ืนที่ด้วย 

https://thailandsha.tourismthailand.org/index
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7) ควรกำหนดผังการนั่งบนรถของลูกทัวร์แต่ละคนให้ชัดเจน ไม่สลับไปมา เพ่ือเป็นจำกัดขอบเขตและ 
ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อให้กับบุคคลอ่ืนหากมีลูกทัวร์ติดเชื้อโรคโควิด 19  

4.3 วิธีการดูแลป้องกันตนเองของมัคคุเทศก์ 
เนื่องจากมัคคุเทศก์เป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับลูกทัวร์มากที่สุด ดังนั้น เพื่อเป็นการดูแลป้องกันตนเอง       

ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อแนะนำในการปฏิบัติตน 
ดังต่อไปนี้ 

1) ดูแลป้องกันตนเองโดยการรักษาสุขอนามัยที่ดี เช่น สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน ล้างมือบ่อยๆ 
ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป เว้นระยะห่างจากลูกทัวร์และบุคคลอ่ืน
กรณีไม่มีเหตุจำเป็น นอกจากนี้ควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และ          
นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  

2) ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันบุคคลอ่ืน เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ช้อนส้อม แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ เป็นต้น 
3) เมื่อปฏิบัติภารกิจในแต่ละวันเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้รีบทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำสระผม 

และเปลี่ยนเสื้อผ้า  
4) ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และหลังจากที่ภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว ควรเฝ้าระวังสังเกตอาการ

ผิดปกติของตัวเอง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก หรือหายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบ
ไปโรงพยาบาล พร้อมแจ้งการสัมผัสหรือคลุกคลีกับผู้เดินทางจากต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่ทราบเพ่ือรับการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป  

5) หลังจากจบภารกิจ ให้มัคคุเทศก์กักตัวเองในบ้าน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดสมาชิกในครอบครัว 
อย่างน้อย 3 วัน รวมทั้งสังเกตอาการของตนเอง และก่อนที่จะรับลูกทัวร์คณะใหม่ ควรประสานหรือตรวจสอบ
ว่าลูกทัวร์คณะก่อนหน้ามีอาการป่วยหรือไม่ ถ้าพบว่าลูกทัวร์ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  
ให้ไปโรงพยาบาล และแจ้งพนักงานควบคุมโรคในพื้นที ่ทันที  พร้อมทั้งเข้ารับการกักกันตัวเองต่อเนื่อง              
ตามระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค สอบสวน และยืนยันการ
ติดเชื้อ เช่น ประวัติการเดินทาง รายชื่อผู้ใกล้ชิด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 15 - 
 

ส่วนที่ 5 คำแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
 5.1 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  

 5.1.1 การเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 1) บูรณาการภารกิจการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพื่อวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในการรองรับการเดินทางท่องเที่ยวระดับจังหวัด          
ให้สอดคล้องกับนโยบายหรือข้อกำหนดของประเทศ เช่น การเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที ่ยว              
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว (SHA) 
การร่วมจัดทำนโยบายสาธารณะด้านการป้องกันควบคุมโรคในสถานที่ท่องเที่ยว และความร่วมมือในการ
รองรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 และผู้สัมผัสใกล้ชิดในพ้ืนที่ เป็นต้น      

 2) ในจังหวัดที่มีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ         
พ.ศ.2548 และเตรียมระบบการคัดกรองโรคที่เข้มแข็ง เพื่อตรวจจับความผิดปกติทางสุขภาพของนักเดินทาง           
ที่ผ่านช่องทางเข้าออกประเทศทั้งในภาวะปกติ และฉุกเฉิน  

 3) พัฒนาให้มีระบบติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่ม
นักท่องเที่ยว โดยการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการท่องเที่ยวในจังหวัด เช่น โรงแรม/ที่พัก มัคคุเทศก์ 
บริษัทนำเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  

 4) สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ             
โดยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเดินทางท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติ เครือข่ายการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง      
รวมถึงประชาชนในพื้นท่ี  

 5) จัดทำแผนเตรียมความพร้อม/แผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับการแพร่ระบาดโรคที่อาจเกิดจาก
กลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยว โดยการเตรียมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) สถานที่กักกัน การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสนาม การสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง เป็นต้น  

 6) วิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพในสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกัน 
หรือลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับสุขภาพนักเดินทาง ด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  

 5.1.2 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 

1) เตรียมการดำเนินงานคัดกรอง และส่งต่อผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันที่ช่องทางเข้าออกประเทศ 
(ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จุดผ่อนปรนถาวรจุดผ่อนปรนชั่วคราว และช่องทางธรรมชาติ) พร้อมจัด
ให้มจีุดคัดกรองในแต่ละทางเข้าและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ถ้าพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป หรือมีอาการเข้าได้ตามนิยามผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แยกผู้ที่มีอาการผิดปกติ         
ออกจากผู้อื่น และพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย เพ่ือเข้ารับการรักษาต่อไป  
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2) ประเมินสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาลด
หรือยกระดับการควบคุม ป้องกันโรคท่ีเหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ 

3) เตรียมการรับแจ้ง และการประสานส่งต่อผู้ป่วย เมื่อได้รับแจ้งว่าพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และกรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

4) เตรียมความพร้อมด้านการสอบสวนและควบคุมโรค รวมทั้งศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ให้สามารถปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรค           
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องสั่งให้มีการกักกันต่อเนื ่องหรือปิดพื้นที่บางแห่งที่มีความเสี ่ยง                
โดยระยะเวลาในการกักกัน หรือการปิดพื้นที่นั้นให้นับวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันวันสุดท้ายเป็น day 0 โดยจะต้อง
แจ้งให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และกรมควบคุมโรค
ทราบ พร้อมทั้งเตรียมแผนการรองรับ กรณีพ้ืนที่ไม่สามารถจัดการหรือควบคุมการระบาดได้ 

5.1.3 การใช้มาตรการทางกฎหมาย 
การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในประเทศไทย 

กรณีโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 มีอำนาจ และบทบาทที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
ที่กำหนดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 มาตรา 11 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

      1) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2558 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรี           
จึงออกข้อกำหนด และข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 1)           
ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 กรณีการปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร และให้ใช้ความต่อไปนี ้แทน   
“การเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นการใช้เส้นทางคมนาคมทางบก ทาง นํ้า หรือ
ทางอากาศ หรือโดยการใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะอ่ืนใดเพ่ือเดินทาง 
เข้ามาในราชอาณาจักรย่อมกระทำได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาและหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีหรือผู้มี
อำนาจ  ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกำหนด 
เพ่ือการป้องกันการระบาดของโรคและจัดระเบียบจำนวนบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรให้สอดคล้อง
กับความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองและการจัดสถานที่ไว้แยกกัก  กักกัน หรือคุมไว้สังเกต สำหรับ
ผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  

 ข้อ 2 มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อควบคุมดูแลให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรปฏิบัติตามเงื่อนไข  เงื่อนเวลา 
และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้โดยเคร่งครัด และให้ผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ สั่งหรือกำหนดเป็นเงื่อนไขในการเดินทางหรือการเข้ามาในราชอาณาจักร  รับการแยกกัก กักกัน 
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หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่และตามระยะเวลาซึ่งทางราชการกำหนดหรือปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบการ
เดินทางในราชอาณาจักร หรือการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัว เพื่อให้มารับการตรวจหาเชื้อเมื่อมีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีการติดเชื้อก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 34 และ 42 

2) คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด 19)            
ที ่8/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 8)  ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้ เดินทางเข้ามา            
ในราชอาณาจักรเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 แนบท้ายคำสั่งฯ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
กำหนดการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล 11 ประเภท โดยคณะอนุกรรมการวิชาการ ภายใต้
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบมาตรการป้องกันโรค สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร           
ตามบุคคล 11 ประเภท 

3) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการตามมาตรา 22 (1) หรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามมาตรา 28 (1) พร้อมทั้งแจ้งผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการแจ้ง  
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันโรคติดต่ออันตราย ตามมาตรา 31 (1), (4) 
และให้เจ้าบ้าน/เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใดอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 45 (ตามแนวทางในแบบบันทึก และแบบตรวจสอบ         
ที่สอดคล้องกับมาตรา 45(2)) ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก 6) 

5.1.4 การใช้มาตรการทางสังคม  
           นอกจากมาตรการทางกฎหมายที่สนับสนุนให้การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดมาตรการทางสังคม ถือเป็นอีกวิธีการที่จะช่วยลดความเสี่ยงใน
การแพร่กระจายเชื้อในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

1) กำหนดกฎระเบียบภายในชุมชน เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ร่วมกันในชุมชน และผู้อื่นที่เข้ามาในชุมชน
ปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ จัดสถานที่สาธารณะในชุมชนแบบ
รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ช่วยกันสังเกตหรือสอดส่องผู้ที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่ เป็นต้น 

2) เพิ ่มขีดความสามารถของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู ่บ้าน (อสม.) หรือ
อาสาสมัครอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยติดตาม ตรวจตรา เฝ้าระวัง และสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนทุกคนใน
พ้ืนที่ได้รับทราบข้อมลูข่าวสารที่จำเป็นกับการควบคุมป้องกันโรคในพ้ืนที่ 

3) กำหนดแนวทางภาคธุรกิจ สถานบริการ และสถานประกอบการต่างๆ ของพื้นที่ ให้มีมาตรการ
เคร่งครัดในการป้องกันควบคุมโรค ส่งเสริมให้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย พร้อมทั้ง
กำกับ ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนและการท่องเที่ยวในชุมชน 
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 5.2 เจ้าหน้าที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
 5.2.1 การให้ข้อมูลความรู้และคำแนะนำแก่ผู้เดินทาง  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลก ทำให้แต่ละประเทศมีข้อกำหนด           

ในการเดินทางเข้าประเทศที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่คลินิกเวชศาสตร์ฯ ในการให้คำแนะนำ          
แก่ผู้เดินทาง คือ การติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในการแนะนำผู้เดินทางนั้น หากแบ่งเป็นระยะของการเดินทาง คือ ก่อนการ
เดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง จะทำให้เจ้าหน้าที่คลินิกฯ มองเห็นภาพรวมของแผนการ
เดินทางได้ครอบคลุม และสามารถแนะนำผู้เดินทางได้ครบถ้วนตามหลักเวชศาสตร์การเดินทาง  
 1) ก่อนการเดินทาง 

• คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคโควิด 19 
 เจ้าหน้าที ่คลินิกฯ ควรหาข้อมูลที่เกี ่ยวกับข้อจำกัดหรือข้อกำหนดในการเดินทาง          

ของประเทศปลายทาง เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทางที่จะเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ เนื่องจากแต่ละประเทศ          
มีข้อจำกัดและข้อกำหนดในการเดินทางที่แตกต่างกันออกไป จากข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
สามารถแบ่งกลุ่มประเทศตามข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศ ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (สามารถศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.trip.com/travel-restrictions-covid-19/ หรือ https://travelbans.org/)   
 1.1) กลุ่มประเทศที่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ตามปกติ (Normal) ผู้เดินทาง        
ทุกคนสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่มีเงื ่อนไข หรืออาจมีข้อกำหนดการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19    
ของภาครัฐเพียงเล็กน้อย ซึ่งประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่  

- ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย : ไม่มีข้อกำหนดใดๆ 
- ประเทศตุรกี : ให้ผ่านการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 โดยการวัดอุณหภูมิ หากมีอาการ

สงสัยเป็นโควิด 19 จะถูกส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 
 - ประเทศเม็กซิโก : ให้กรอกข้อมูลที่ระบุความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด 

คือ https://afac.hostingerapp.com/ และปิดช่องทางการเดินทางเข้าออกทางบกที่ไม่จำเป็นระหว่าง
ประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา 

  - สาธารณรัฐโดมินิกัน : ผู้เดินทางทุกคนต้องผ่านการวัดอุณหภูมิ และจะมีการสุ่มผู้เดินทาง         
เข้าประเทศประมาณ 3-10% เพื่อตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี Rapid test ส่วนผู้ที่มีอาการผิดปกติที่อาจเป็น
โรคโควิด 19 จะได้รับการตรวจทุกคน นอกจากนี้ผู้เดินทางทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์ 
https://www.godominicanrepublic.com/newsroom/coronavirus/ ก่อนเดินทางเข้าประเทศ 

  - ประเทศเฮติ : ผู้เดินทางต้องกรอกแบบฟอร์ม health declaration ทุกคน และแจ้งข้อมูล             
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ในประเทศ 
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  1.2) กลุ่มประเทศที่มีข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศบางส่วน (Partially restricted) 
ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ เช่น มีผลตรวจ
ยืนยันว่าไม่พบเชื้อโควิด 19 ภายในระยะเวลาที่กำหนด มีการตรวจวัดอุณหภูมิ หรือต้องเข้ารับการกัก กันตัว 
เป็นต้น ซึ่งประเทศส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนี้ 
 1.3) กลุ่มประเทศทีไ่ม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดนิทางเข้าประเทศ (Entry prohibited) 
ได้แก่ Thailand, Afghanistan, Bhutan, Democratic People's Republic of Korea, Iraq, Israel, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Laos, Mongolia, Myanmar, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Tajikistan, Timor-Leste, 
Turkmenistan, Yemen, Czech Republic, Hungary, New Zealand, Fiji, Marshall Islands, Micronesia, 
Niue, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu, Canada, Cuba, Curacao, Panama, Saint Kitts 
and Nevis, Sint Maarten, Trinidad and Tobago, Northern Mariana Islands, Argentina, Aruba, 
Chile, Colombia, Guyana, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela, Algeria, Angola, Botswana, 
Central African Republic, Eritrea, Eswatini, Lesotho, Libya, Madagascar, Morocco, Niger, South 
Sudan, Zimbabwe, Djibouti  มาตรการของประเทศต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มนี้ เช่น 

 - ประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางจากประเทศใดๆ เดินทางเข้าประเทศ  หากไม่อยู่ใน
กลุ่มผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรการ 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 
31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้บุคคล 11 ประเภทเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนั้น 
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อผู้เดินทางมีความประสงค์เดินทางออกจากประเทศไทย และมีแผนเดินทางกลับเข้า
ประเทศไทยในภายหลัง หากไม่ได้อยู่ใน 11 กลุ่มนี้ อาจจะไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ 

 - ประเทศมองโกเลีย ไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางต่างชาติเดินทางเข้าทุกกรณี  
 - ประเทศเมียนมาร์ ไม่อนุญาตให้สายการบินพาณิชย์นานาชาติทุกแห่งบินเข้าประเทศ 

รวมถึงปิดการเดินทางเข้าออกทางบก ผู้เดินทางเข้าประเทศเมียนมาร์ทุกคน (รวมถึงสัญชาติเมียนมาร์) จะต้อง
เข้ารับการกักกัน 21 วัน ในสถานที่ที่รัฐกำหนด และกักกันตนเองต่อที่บ้านอีก 7 วัน  
 นอกเหนือไปจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการเดินทางแล้ว เจ้าหน้าที่คลินิกฯ ควรให้
คำแนะนำก่อนการเดินทางที่สำคัญอ่ืนๆ เช่น  
 - ความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 ของผู้เดินทาง ซึ่งกรมควบคุมโรคได้มีการแบ่งกลุ่มประเทศ
ออกเป็น 3 กลุ่มตามความเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงสูง 
เจ้าหน้าที่คลินิกฯ ควรให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับประเทศปลายทางในทุก
กลุ่มประเทศความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจุดหมายปลายทางเป็นประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูง และผู้เดินทาง
เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการของโรคโควิด 19 รุนแรงหากติดเชื้อ ประกอบกับการเดินทางนั้นไม่มีความจำเป็น
อย่างมาก หรือสามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้ ดังนั้น อาจแนะนำให้ผู้เดินทางเลี่อนการเดินทางไปก่อน
จนกว่าจะมีมาตรการป้องกันอื่นๆ ที่เหมาะสม และลดความเสี่ยงต่อการติดโรคได้ เช่น มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
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หรือหากการเดินทางนั้นเป็นธุระที่สำคัญและจำเป็น อาจต้องให้คำแนะนำในการระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ 
รวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพ้ืนที่ชุมชนที่มีคนจำนวนมากโดยไม่จำเป็น   
 - ระยะเวลาตั้งแต่เดินทางจากประเทศไทยจนกระทั่งถึงประเทศปลายทาง เป็นช่วงเวลาสำคัญ             
ที่เจ้าหน้าที่คลินิกฯ ต้องให้คำแนะนำเฉพาะแก่ผู้เดินทางให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เดินทาง จุดประสงค์          
ของการเดินทาง และกิจกรรมที่จะต้องพบเจอในการเดินทาง เนื่องจากแต่ละคนมีความเสี่ยงทางสุขภาพ           
ที่แตกต่างกัน  

•  คำแนะนำโรคและภัยสุขภาพอ่ืนๆ  
    เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกควรให้คำแนะนำท่ีสำคัญอ่ืนๆ กับผู้เดินทาง ยกตัวอย่างเช่น 

 1) กรณีมีโรคประจำตัวที่ต้องรับยาประจำ ควรพบแพทย์ก่อนการเดินทาง เนื่องจากบางโรค
อาจต้องมีการปรับยา เช่น โรคเบาหวาน โรคเอชไอวี รวมถึงหากต้องนำยาประจำติดตัวไปเป็นจำนวนมาก           
ควรขอใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อระบุชื ่อ นามสกุล โรคประจำตัว ยาประจำ และปริมาณยา           
ที่จะนำไปยังจุดมุ่งหมายปลายทาง เนื่องจากอาจมีการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ก่อนมีการนำขึ้นเครื่องบิน
หรือก่อนนำเข้าประเทศปลายทาง 
 หากผู้เดินทางเป็นหญิงตั้งครรภ์ หรือมีภาวะเจ็บป่วยทางการแพทย์ เช่น เพิ่งได้รับ         
การผ่าตัด แนะนำให้ผู ้เดินทางกลุ่มนี้ขอใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ในการเดินทาง โดยหากเป็นการเดินทาง         
โดยเครื่องบินควรมีการระบุความสามารถในการเดินทางของผู ้เดินทาง (Fit to fly) หากโดยสารด้วยเรือ           
หรือยานพาหนะอ่ืนๆ อาจใช้คำว่า Fit to travel แทน 
 2) แนะนำให้รับวัคซีนที ่จำเป็นในการเดินทาง เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
เนื่องจากอาการของโรคไข้หวัดใหญ่มีความคล้ายคลึงกันกับอาการของโรคโควิด 19 บางอาการ เช่น ไข้ ไอ            
มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตัว ปวดศีรษะ การรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ยังเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก         
ในผู้เดินทางกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยหากผู้เดินทาง        
ติดโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทำให้ต้องมีการตรวจหา
โรคโควิด 19 โดยไม่จำเป็น รวมถึงการถูกกักกันตัว และบางกรณีหากผู ้เดินทางมีการติดเชื ้อโควิด 19          
พร้อมๆ กับไข้หวัดใหญ่ อาจเกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรงได้ 
 สำหรับวัคซีนป้องกันโรคอ่ืนๆ อาจแนะนำผู้เดินทางให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เดินทาง 
รวมถึงกิจกรรม และจุดหมายปลายทางของผู้เดินทาง ยกตัวอย่างเช่น หากผู้เดินทางจะเดินทางไปยังประเทศ
บราซิล ต้องแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations 2005; IHR 2005) หากมีอาย ุมากกว ่า 65 ปี           
อาจแนะนำให้รับวัคซีนป้องกันโรคปอดติดเชื้อนิวโมคอคคัส เป็นต้น 
 3) แนะนำให้ระมัดระวังตนเองในขณะเดินทาง โดยเจ้าหน้าที่คลินิกฯ มีหน้าที่สอบถาม
ลักษณะการเดินทาง กิจกรรมในการเดินทาง สถานที่จุดหมายปลายทาง เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำ         
ที่เหมาะสมกับการเดินทาง เช่น หากผู้เดินทางต้องการไปปีนเขาคิลิมันจาโร (Mount Kilimanjaro) ในประเทศ
แทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา ควรแนะนำให้ผู ้เดินทางรู ้จักโรคแพ้ความสูง (High Altitude Sickness) และ         
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วิธีป้องกัน รวมถึงการใช้ยาป้องกันโรคแพ้ความสูง และซื้อประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเคลื่อนย้าย
ผู ้ป่วยโรคแพ้ความสูงรุนแรงฉุกเฉิน หรือแนะนำเรื ่องความเสี่ยงโรคมาลาเรีย โรคติดต่อทางแมลงอื่นๆ            
โรคที่เกิดจากอาหารและน้ำ โรคที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ โรคที่ติดต่อทางสารคัดหลั่งและเลือด เป็นต้น 
 4) แนะนำให้ผู ้เดินทางทุกคนซื้อประกันสำหรับการเดินทาง เผื่อกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต่างประเทศ เช่น ไส้ติ่งอักเสบ อุบัติเหตุ สุนัขกัด เป็นต้น 
 5) แนะนำให้ผ ู ้ เด ินทางหมั ่นหาข้อมูลสถานการณ์ของประเทศปลายทางให้ทัน               
ต่อเหตุการณ์ก่อนการเดินทาง ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 และโรคและภัยสุขภาพอื่นๆ ในประเทศ
ปลายทางนั้นด้วย เช่น การเกิดพายุไต้ฝุ่นที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 
 2) ระหว่างการเดินทาง (ระหว่างการโดยสารเครื่องบิน เรือ หรือวิธีการอื่นๆ และระหว่าง
อยู่ท่ีต่างประเทศ) 

• คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคโควิด 19 
       แนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื ่อการป้องกันควบคุมโรคของประเทศปลายทาง      

อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดตามข่าวสารที่เก่ียวกับการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ 

•  คำแนะนำโรคและภัยสุขภาพอื่นๆ  
 หากมีอาการเจ็บป่วยขณะอยู่ในประเทศจุดหมายปลายทาง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจ

ร่างกาย พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง (จากประเทศไทย รวมถึงประเทศอ่ืนๆ หากมีการเดินทางไปประเทศอ่ืน
ร่วมด้วย)  
 3) หลังเดินทางกลับ (หากต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศไทย)  
     สิ่งที่ต้องคำนึงถึงและให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทาง สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางออก
จากประเทศไทย และมีแผนเดินทางกลับเข้าประเทศไทยในภายหลัง เนื ่องจากประเทศไทยมีการจำกัด           
การเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวด หากผู้เดินทางไม่ได้อยู่ใน 11 กลุ่ม ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ 
(ภาคผนวก 3) อาจทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ และสำหรับผู้ที ่อยู่ใน 11 กลุ่มที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน          
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การเดินทางเข้าประเทศไทยให้ครบถ้วนตามที่รัฐบาลกำหนด 
 นอกจากนี้หากเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้ว มีอาการป่วยขณะกักกันตัว หรือป่วย
หลังจากการกักกันตัวครบ 14 วันแล้วก็ตาม ควรไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมทั้งแจ้งประวัติ
อาการการเจ็บป่วยและประวัติการเดินทางอย่างละเอียด 

 5.2.2 กรณีมีผู้เดินทางสงสัยป่วยโรคโควิด 19 เข้ามารับการรักษาที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง  
 เมื ่อมีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ เข้ามารับการรักษาที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง 

เนื่องจากมีอาการเจ็บป่วยหลังการเดินทาง เจ้าหน้าที่คลินิกฯ ควรดำเนินการ ดังนี้ 
- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment; PPE) ทีเ่หมาะสม  
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- ซักประวัติส่วนตัวที่เกี ่ยวข้องกับการรักษา ประวัติการเดินทาง รวมถึงประวัติการสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้อื่นอย่างละเอียด  

- หากผู้เดินทางมีอาการที่เข้าได้กับโรคโควิด 19 ให้แยกผู้เดินทางอยู่ในห้องแยกความดันลบ 
หรือห้องแยกท่ีมีการระบายอากาศที่ดี และแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที พร้อมทั้งเก็บสิ่งส่งตรวจ
ด้วยวิธี Nasopharyngeal swab เพ่ือตรวจเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR  

- ในกรณีที่คลินิกฯ มีห้องตรวจแยกสำหรับผู้ป่วยสงสัยโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อทาง
ระบบทางเดินหายใจอยู่แล้ว แนะนำให้ทำการคัดกรองผู้เดินทางที่ป่วย ซักประวัติ และตรวจร่างกายในห้อง
แยกนั้น โดยไม่ต้องให้ผู้เดินทาง ที่ป่วยอยู่ในบริเวณเดียวกับผู้ป่วยคนอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค 

- แนะนำให้ผู ้เดินทางที่ป่วยแจ้งคนที่มีการสัมผัสใกล้ชิดทุกคนให้กักกันตนเอง และสังเกต
อาการผิดปกติจนกว่าจะครบ 14 วันหลังจากพบผู้เดินทางที่ป่วยครั้งสุดท้าย หากผู้เดินทางมีผลการตรวจพบว่า
ติดเชื้อโควิด 19 เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้เดินทางแจ้งผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกคน เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 แต่หากผล
ตรวจเป็นลบ ให้แนะนำผู้เดินทางแจ้งผู้สัมผัสใกล้ชิด ทำการกักกันตนเองจนครบ14 วันหลังพบผู้เดินทางครั้ง
สุดท้าย โดยอาจไม่มีความจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 
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พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นครำวที่  ๓  จนถึงวันที่  ๓๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นั้น 

โดยที่สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด - 19  ยังคงมี
ควำมรุนแรงในต่ำงประเทศ  ประกอบกับจะมีกำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  จึงจ ำเป็นต้องก ำหนด
มำตรกำรเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำรจัดกำรคัดกรองของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือ 
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อตำมมำตรกำรป้องกันโรค  และเพ่ือกำรควบคุมและป้องกันมิให้เกิด 
กำรระบำดระลอกใหม่ในประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๓  ของข้อก ำหนด  
(ฉบับที่  ๑)  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  กรณีกำรปิดช่องทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  และ 
ให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“กำรเดินทำงจำกต่ำงประเทศเข้ำมำในรำชอำณำจักรไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้เส้นทำงคมนำคมทำงบก  
ทำงน้ ำ  หรือทำงอำกำศ  หรือโดยกำรใช้ยำนพำหนะไม่ว่ำจะเป็นรถยนต์   เรือ  อำกำศยำน  หรือ
ยำนพำหนะอื่นใดเพ่ือเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรย่อมกระท ำได้  โดยเป็นไปตำมเงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  
และหลักเกณฑ์ที่นำยกรัฐมนตรีหรือผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง   กฎหมำยว่ำด้วย 
กำรเดินอำกำศและกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อก ำหนด  เพื่อกำรป้องกันกำรระบำดของโรคและจัดระเบียบ
จ ำนวนบุคคลที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ในกำร  
คัดกรองและกำรจัดสถำนที่ไว้แยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  ส ำหรับผู้โดยสำรหรือผู้เดินทำงเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจักร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้มีสัญชำติไทย 
(๒) ผู้มี เหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นำยกรัฐมนตรีหรือหัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไข

สถำนกำรณ์ฉุกเฉินก ำหนด  อนุญำต  หรือเชิญให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ตำมควำมจ ำเป็น  โดยอำจ
ก ำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลำก็ได้ 
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(๓) บุคคลในคณะทูต  คณะกงสุล  องค์กำรระหว่ำงประเทศ  หรือผู้แทนรัฐบำลหรือหน่วยงำน
ของรัฐต่ำงประเทศซึ่งมำปฏิบัติงำนในประเทศไทย  หรือบุคคลในหน่วยงำนระหว่ำงประเทศอื่นตำมที่
กระทรวงกำรต่ำงประเทศอนุญำตตำมควำมจ ำเป็น  ตลอดจนคู่สมรส  บิดำมำรดำ  หรือบุตรของบุคคล
ดังกล่ำว 

(๔) ผู้ขนส่งสินค้ำตำมควำมจ ำเป็น  แต่เมื่อเสร็จภำรกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว 
(๕) ผู้ควบคุมยำนพำหนะหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำยำนพำหนะซึ่งจ ำเป็นต้องเดินทำงเข้ำมำ 

ตำมภำรกิจและมีก ำหนดเวลำเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรชัดเจน 
(๖) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งเป็นคู่สมรส  บิดำมำรดำ  หรือบุตรของผู้มีสัญชำติไทย 
(๗) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งมีใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรหรือได้รับอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่  

ในรำชอำณำจักร 
(๘) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งมีใบอนุญำตท ำงำนหรือได้รับอนุญำตให้เข้ำมำท ำงำนในรำชอำณำจกัร

ตำมกฎหมำย  ตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรของบุคคลดังกล่ำว 
(๙) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษำของสถำนศึกษำในประเทศไทยที่ทำงกำรไทย

รับรองตลอดจนบิดำมำรดำหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่ำว  ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษำของโรงเรียน
นอกระบบตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชนหรือของสถำนศึกษำอื่นของเอกชนที่มีลักษณะคล้ำยกัน 

(๑๐) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำมำรับกำรตรวจรักษำพยำบำลในประเทศไทย  
และผู้ติดตำมของบุคคลดังกล่ำว  แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ำมำเพื่อกำรรักษำพยำบำลโรคโควิด - 19   

(๑๑) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งได้รับอนุญำตให้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมข้อตกลงพิเศษ  
(special  arrangement)  กับต่ำงประเทศ” 

ข้อ ๒ มำตรกำรป้องกันโรคส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
หรือเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อควบคุมดูแลให้ผู้ที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรปฏิบัติตำมเงื่อนไข   
เงื่อนเวลำ  และหลักเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด  และให้ผู้ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือ 
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อสั่งหรือก ำหนดเป็นเงื่อนไขในกำรเดินทำงหรือกำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร
รับกำรแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  ณ  สถำนที่และตำมระยะเวลำซึ่งทำงรำชกำรก ำหนด   
หรือปฏิบัติตำมระบบกำรตรวจสอบกำรเดินทำงในรำชอำณำจักรหรือกำรใช้แอปพลิเคชันติดตำมตัว
เพื่อให้มำรับกำรตรวจหำเชื้อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรติดเชื้อก็ได้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  30  มถิุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๓๖
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ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
(ฉบับที ่ ๑๓)   

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นครำวที่  ๔  จนถึงวันที่  ๓๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

โดยที่แม้สถำนกำรณ์ของประเทศไทยในกำรควบคุมและป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ  2019  (โรคโควิด - 19)  มีแนวโน้มที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง  แต่สถำนกำรณ์กำรระบำดในต่ำงประเทศ
ยังคงอยู่ในระดับรุนแรงและจ ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่เพ่ิมขึ้นในอตัรำสูง  เนื่องจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรตำ่ง ๆ   
รวมถึงกำรเปิดให้มีกำรเดินทำงเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ  ดังที่ชำวไทยและชำวต่ำงชำติที่มีควำมจ ำเป็น
จะต้องเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้แสดงควำมประสงค์ต่อทำงรำชกำรไว้เป็นจ ำนวนมำก   รัฐบำล 
จึงเห็นควำมจ ำเป็นที่ต้องคงกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินไว้ต่อไปเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถด ำเนิน
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจได้โดยยังคงตระหนักและปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค   และเพ่ือประโยชน์ 
ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งต้องสนธิก ำลังทุกฝ่ำยนอกเหนือจำกเจ้ำพนักงำนควบคุม
โรคติดต่อตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ผลจำกกำรสนธิก ำลังประกำรหนึ่งคือ  พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ยังคงตรวจพบผู้ได้รับอนุญำตให้เดินทำงเข้ำเมือง   และผู้ลักลอบเข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำย 
เป็นจ ำนวนมำกที่มีอำกำรและอำจเป็นพำหะน ำโรคเข้ำมำแพร่ในประเทศได้   กำรให้อ ำนำจแก่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้บุคคลที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ออกตำม
ข้อก ำหนดภำยใต้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  ทั้งในขั้นตอนก่อนกำรเดินทำง  กำรเข้ำรับกำรกักกันตัว
ตำมระยะเวลำและในสถำนที่ที่รัฐก ำหนด  หรือกำรติดตำมดูแลกิจกรรมต่ำง ๆ   ระหว่ำงที่พ ำนักอยู่ในประเทศ  
จึงเป็นกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญและจ ำเป็นเพ่ือปกป้องควำมมั่นคงปลอดภัยทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ของประเทศนอกเหนือไปจำกมำตรกำรปกติที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กำรจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม  กำรจัดให้มีกิจกรรมรวมกลุ่มหรือกำรใช้สิทธิของประชำชน
เพ่ือกำรชุมนุมใด ๆ  ย่อมกระท ำได้ภำยใต้ขอบเขตกำรใช้สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย  
โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรชุมนุมสำธำรณะ  และให้ผู้มีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมจัดให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนดด้วย 
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ข้อ ๒ กำรเปิดด ำเนินกำรสถำนที่และกิจกรรมต่ำง ๆ  เพ่ิมเติม   ให้สถำนที่  กิจกำรและ
กิจกรรมต่ำง ๆ  ที่เคยผ่อนคลำยหรืออนุญำตให้เปิดด ำเนนิกำรไว้แล้วคงด ำเนนิกำรได้ตอ่ไปภำยใต้เงือ่นไข  
เงื่อนเวลำ  รวมทั้งมำตรกำรป้องกันโรค  กำรจัดระบบและระเบียบต่ำง ๆ  ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดไว้เดิม  
และให้สถำนที่  กิจกำรและกิจกรรมดังต่อไปนี้  สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม   

(๑) กำรถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์  ภำพยนตร์และวีดิทัศน์ที่ได้เคยผ่อนคลำยไว้แล้ว  ให้สำมำรถ
ด ำเนินกิจกรรมได้  เพ่ือประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจ  กำรสนับสนุนและส่งเสริม 
กำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมภำพยนตร์ 

(๒) สถำนที่ใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นเครื่องเล่นเป่ำลม  บ้ำนลม  บ้ำนบอลหรือเครื่องเล่นอื่น 
ที่มีลักษณะเดียวกันที่เป็นกำรติดตั้งแบบถำวรและได้รับกำรตรวจสอบรับรองตำมที่กฎหมำยว่ำด้วย  
กำรควบคุมอำคำรก ำหนด   

(๓) ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้วำ่รำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุญำตให้
สนำมชนโค  สนำมชนไก่  สนำมกัดปลำ  หรือสนำมแข่งขันอื่นในลักษณะท ำนองเดียวกันที่ตั้งอยู่ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบสำมำรถเปิดด ำเนินกำรและให้บริกำรได้ตำมควำมเหมำะสมเมื่อมีควำมพร้อม   

ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกิจกรรมและสถำนที่ดังกล่ำวต้องจัดให้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค  
เงื่อนไขกำรจัดระเบียบและระบบตำ่ง  ๆ  ค ำแนะน ำของทำงรำชกำร  รวมทั้งกฎหมำย  กฎ  หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องด้วย  ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจตรวจสอบกำรด ำเนินกำร  และหำกพบกำรกระท ำที่อำจมี
ควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจให้ค ำแนะน ำ  ตักเตือน  ห้ำมปรำม  และมีอ ำนำจ
ก ำหนดช่วงระยะเวลำเพ่ือให้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งเสนอให้ผู้มีอ ำนำจมีค ำสั่งปิดสถำนที่ไว้  
เป็นกำรชั่วครำวและด ำเนินคดีต่อผู้ฝ่ำฝืนด้วยก็ได้   

ให้คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ตรวจสอบกลั่นกรองและเสนอนำยกรัฐมนตรี
เพ่ือพิจำรณำอนุญำตให้ผ่อนคลำยหรือกระชับมำตรกำรที่ใช้บังคับกับสถำนที่   กิจกำร  หรือกิจกรรม 
ที่ได้เปิดด ำเนินกำรแล้วในห้วงเวลำที่ผ่ำนมำเพิ่มเติมได้ตำมที่เห็นสมควร 

ข้อ ๓ กำรก ำหนดผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพ่ิมเติม  เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดกำร 
คัดกรองบุคคลที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  กำรควบคุมและป้องกันมิให้เกิดกำรระบำดของโรค   
จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติมประเภทของผู้ที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑๒)  ลงวันที่  
๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ยกเลิกควำมใน  (๗)  ในข้อ  ๑  กำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ของข้อก ำหนด  
(ฉบับที่  ๑๒)  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๗)  คนต่ำงด้ำวซึ่งมีใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร  ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคล
ดังกล่ำว” 

้หนา   ๗๘
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(๒) ให้ยกเลิกควำมใน  (๘)  ในข้อ  ๑  กำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ของข้อก ำหนด  
(ฉบับที่  ๑๒)  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๘)  ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งมีใบอนุญำตท ำงำนหรือได้รับอนุญำตให้เข้ำมำท ำงำนในรำชอำณำจักร
ตำมกฎหมำย  ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่ำว  หรือแรงงำนต่ำงด้ำวที่นำยจ้ำงหรือผู้รับอนุญำต
ให้น ำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำนในรำชอำณำจักรได้รับอนุญำตจำกทำงรำชกำรเพ่ือผ่อนปรนให้อยู่ในรำชอำณำจักร
เป็นกำรชั่วครำวและให้ท ำงำน” 

(๓) ให้ยกเลิกควำมใน  (๑๑)  ในข้อ  ๑  กำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร  ของข้อก ำหนด  
(ฉบับที่  ๑๒)  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๑๑)  ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งได้รับอนุญำตให้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมข้อตกลงพิเศษ  
(special  arrangement)  ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐของประเทศไทยกับต่ำงประเทศ  หรือบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญำตจำกนำยกรัฐมนตรีตำมข้อเสนอและกำรตรวจสอบกลั่นกรองของ
คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรป้องกันและยับยั้ งกำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  โดยต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่
คณะกรรมกำรเฉพำะกิจดังกล่ำวก ำหนด” 

ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรย่อมอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือ  
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อและต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข  เงื่อนเวลำ  หลักเกณฑ์และมำตรกำรป้องกันโรค
ส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้  ๒  แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๑๒)  ลงวันที่  
๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ด้วย 

ข้อ ๔ เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำธำรณสุขของประเทศ  ให้คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำผ่อนคลำยกำรบังคับใช้
มำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ   2019  (โควิด - 19)  
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตรวจสอบ  กลั่นกรองและเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับ 
กำรเดินทำงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมที่นำยกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์โควิด - 19  จะพิจำรณำอนุญำตต่อไป   

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติ 
ตำมมำตรกำรป้องกันโรค  กำรจัดระเบียบและระบบต่ำง  ๆ  ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๕ กำรบังคับใช้มำตรกำรป้องกันโรค  ให้เจ้ำของหรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถำนที่  กิจกรรม
และกิจกำรต่ำง ๆ  จัดให้มีมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  และให้ผู้ใช้บริกำรหรือเข้ำไป
ยังสถำนที่หรือร่วมท ำกิจกรรมเช่นว่ำนั้นสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกทำงเลือก   เว้นระยะห่ำง 
ทำงสังคม  และปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ตลอดจนเข้ำระบบแอปพลิเคชัน
ไทยชนะหำกมีกำรน ำมำใช้  และต้องยอมรับกำรกักกันตำมระยะเวลำและในสถำนที่ที่รัฐก ำหนดส ำหรับ 
ผู้อยู่ในข่ำยต้องรับกำรกักกัน 
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ข้อ ๖ กำรประสำนงำน  ในกรณีมีปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทั้งในส่วนของประชำชน 
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดนี้  ให้หำรือหรือประสำนงำนกับคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำ 
ผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019   
(โควิด - 19)  ซึ่งมีเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติในฐำนะหัวหน้ำส ำนักงำนประสำนงำนกลำง   
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  เป็นประธำน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  31  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๘๐
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ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  8/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แนวปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๗) 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ให้ขยำยระยะเวลำ
กำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่  ๓๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นั้น 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ   ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำย
ระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว  และตำมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีที่   ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  
กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับ 
กำรปฏิบัติงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   ลงวันที่  
๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์โควิด - 19  จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคแนบท้ำยค ำสั่งนี้โดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที่  ๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นตน้ไป  จนกวำ่จะมคี ำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอืน่ 

สั่ง  ณ  วันที ่ 31  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕63 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓
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มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/๒๕๖๓ 

ลงวันที ่31 กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

ข้อ ๒ การเปิดด าเนินการสถานที่และ
กิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม 

(1) การถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ที่ได้เคยผ่อนคลายไว้แล้ว 
ใ ห้ ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ไ ด้   
เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ด้านเศรษฐกิจ การสนับสนุนและส่งเสริม
การลงทุนด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
 
ทั้งนี้ ให้มีจ านวนผู้แสดง ผู้ร่วมรายการ
และคณะท างานถ่ายท ารายการโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ตามความเหมาะสม
และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
อย่างเคร่งครัด 

 
 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบ
เหนื่ อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับทีมงาน 
นักแสดง และผู้ประสานงาน ก่อนเข้ากองถ่ายท า 
ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบ 
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด 

2) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่ มีการสัมผัสบ่อยๆ 
อุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังท างาน รวมถึงห้องสุขา 
และก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

3) ให้ทีมงาน นักแสดง และผู้ประสานงานทุกคน 
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
นักแสดงให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
ก่อนเข้าและออกจากหน้าฉาก 

4) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ 

5) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
6) ให้ควบคุมจ านวน ผู้ร่วมกิจกรรม มิให้แออัดและ

เป็นการรวมกลุ่ม รวมทั้งลดเวลาในการท า

 
 

1) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีขณะถ่ายท า
ภายในอาคาร และเลี่ยงการถ่ายท าในบริเวณ 
ที่อับอากาศ 

2) ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร  
ทั้งผู้ด าเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ ผู้อยู่เบื้องหลัง
การผลิตต่าง ๆ และผู้ชมรายการ ทั้งนี้ ให้งด
รูปแบบกิจกรรมที่มีโอกาสใกล้ชิดกัน ส าหรับ
นักแสดง ให้สามารถด าเนินกิจกรรมที่ใกล้ชิด
กันได้ตามลักษณะของการถ่ายท าท่ีเหมาะสม 

3) เลือกใช้พ้ืนที่ถ่ายท าที่มีบริเวณกว้างเพียงพอ
เพ่ือให้แบ่งพ้ืนที่ตามส่วนงานให้ชัดเจน แต่ละ
ส่วนงานห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร  

4) ให้มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล 
ไม่ให้ตักอาหารในภาชนะหรือใช้ อุปกรณ์
ร่วมกัน  

5) ให้มีการแนะน าทีมงาน นักแสดง และทีมงาน
จากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ทุกคน

 
 

1) กก. วธ. และ สธ. ออกคู่มือ
แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ฏิ บั ติ  
พร้อมทั้งประเมินความพร้อม
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

2) ศ ป ก . จั ง ห วั ด / ก ท ม .  
ศปก.อ าเภอ/เขต ศปก.ต าบล 
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก.เทศบาลเมือง และ  
ศปก.เมืองพัทยา ติดตาม ก ากับ  
ดูแล  ร่ วมกับหน่ วยงาน 
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้ เ ป็ น ไ ป 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้ง
ให้รายงานผลการตรวจ
ประเมิน ติดตาม ก ากับ 
ตามมาตรการควบคุมหลัก 
ให้ ศบค. ทราบ รายสัปดาห์ 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ ยง  
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ ให้ออกนอก
บริเวณถ่ายท าทันทีเม่ือเสร็จภารกิจ  

7) กรณีมีผู้แสดง ผู้ร่วมรายการ หรือคณะท างาน
ถ่ายท าภาพยนตร์ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ   
ให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
ก าหนด รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการส าหรับ  
ผู้ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในบันทึก
ข้อตกลงระหว่างส่วนราชการที่ ก ากับและ 
คณะถ่ายท าภาพยนตร์  

8) ให้งดเข้าพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งไม่ได้อยู่ ในแผน 
การเดินทางที่ก าหนด 

9) ให้ เจ้ าของสถานที่  หรือผู้ ประกอบกิจการ
ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด พร้อมทั้ง
ระบุความจุของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

10) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้ากองถ่ายท า และ
เพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ
ก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการ
บันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได ้

 

ก่อนเริ่มงาน พร้อมทั้งมีการตรวจตรา ควบคุม 
ก ากับการท างาน ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน
และพูดคุยเสียงดัง ตามมาตรการป้องกันโรค 
ทีท่างราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

6) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการถ่ายท ารายการ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์รูปแบบใหม่     
ในระยะยาว เพ่ือการป้องกันและควบคุมโรค  
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วม  
ต ารวจ ทหาร สธ .  และ 
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
เพ่ือตรวจการประกอบการ หรือ 
การจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการที่ก าหนด 

4) กก. และ วธ. ก ากับ ดูแล
การถ่ายท าให้เป็นตามบท 
ที่ได้รับอนุญาต 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

(๒) สถานที่ใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็น
เครื่องเล่นเป่าลม บ้านลม บ้านบอลหรือ
เครื่องเล่นอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันที่เป็น
ก า ร ติ ด ตั้ ง แ บ บ ถ า ว ร แ ล ะ ไ ด้ รั บ 
การตรวจสอบรับรองตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคารก าหนด 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบ
เหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ 
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ 
ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบ 
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด 

2) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย  ๆ  
ของเครื่องเล่น อุปกรณ์ ลูกบอล โดยอาจจ ากัด
ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อรอบ 
และมีการพักท าความสะอาดอย่างน้อย 15 นาที
ต่อรอบ 

3) ท าความสะอาดพ้ืน โต๊ะ เก้าอ้ี หรือพ้ืนที่ส่วนอ่ืน
ของสถานที่ตั้งเครื่องเล่น และอุปกรณ์ ทั้งก่อน
และหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา และ 
ให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  

4) ให้ ผู้ ป ร ะกอบการ  พนั ก ง าน  ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร 
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  

5) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

6) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน อย่างน้อย ๑ เมตร และ
ลดการใกล้ชิดกันระหว่างเล่นเครื่องเล่น  

7) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยจัด 
การเข้าใช้บริการเป็นรอบและให้ เป็นไปตาม 
มาตรการป้องกันโรค  

1) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี           
รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศได้อย่างสม่ าเสมอ 

2) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวซึ่งมีที่นั่งรอ
หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งก่อนใช้
บริการเครื่องเล่น และการช าระเงิน 

3) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ     
เพ่ือให้สามารถติดตามผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการ
เข้า เกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการ 
ใช้บริการ 

4) ให้งดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายใน
สถานที ่

5) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน 
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่  และระบบ 
จองคิวแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการรูปแบบใหม ่
ในระยะยาว  

 

1) มท. และ สธ. ออกคู่มือ
และเกณฑ์การปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมกับพ้ืนที่
และประเภทของกิจการ 
พร้อมทั้งประเมินความพร้อม
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่ ก า ห น ด  
ก่อนเปิดด าเนินการ 

2) ศ ป ก . จั ง ห วั ด / ก ท ม .  
ศปก.อ าเภอ/เขต ศปก.ต าบล  
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก.เทศบาลเมือง และ  
ศปก.เมืองพัทยา ติดตาม ก ากับ  
ดูแล ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด โดยเจ้าหน้าที่
ที่ ได้รับมอบหมายตรวจ
ประเมิน ก ากับ ติดตาม 
ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร 
ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน
ที่ ท า ง ร าชการก า ห นด  
ใช้เป็นเครื่องมือเสริมได้ 
รวมทั้งให้รายงานผลการ
ตรวจประเมิน  ติดตาม 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

8) จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดอย่างเพียงพอ
และมีพนักงานดูแลความปลอดภัย เพ่ือแนะน า
และชี้แจงแก่ผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ รวมทั้ง
ตรวจตรา ควบคุม ก ากับการให้บริการและ 
ใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณางดให้บริการ กรณี
ผู้ ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคท่ีก าหนดได้  

9) ให้มีผู้ปกครองดูแลเด็ก ขณะใช้บริการเครื่องเล่น 
อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา 

10) ให้ผู้ประกอบกิจการลงทะเบียนและยืนยัน 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทาง
ราชการก าหนด โดยมีการระบุความจุของจ านวน
ผู้ใช้บริการ และให้ตรวจสอบเมื่อเปิดด าเนินการ 
โดยเน้นระบบการตรวจสอบจ านวนผู้ใช้บริการ
ตามข้อก าหนด 

11) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 
และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ
ก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานทดแทนได ้
 

ก า กั บ  ต า ม ม า ต ร ก า ร 
ควบคุมหลัก ให้ ศบค. ทราบ 
รายสัปดาห์ 

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วม 
ต ารวจ ทหาร สธ. และ 
หน่ ว ย ง านที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
เพ่ือตรวจการประกอบการ 
ห รื อ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม 
ให้ เป็นไปตามมาตรการ 
ทีท่างราชการก าหนด 
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๓) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจในการ
พิ จ า ร ณ า อ นุ ญ า ต ใ ห้ ส น า ม ช น โ ค  
ส น า ม ช น ไ ก่  ส น า ม กั ด ป ล า  ห รื อ
สนามแข่งขัน อ่ืนในลักษณะท านอง
เดียวกันที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
สามารถเปิดด าเนินการและให้บริการได้
ตามความเหมาะสมเมื่อมีความพร้อม  

 
 
 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบ
เหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ 
ผู้จัดกิจกรรม พนักงาน เจ้าของสัตว์ ผู้ควบคุมสัตว์ 
ก่อนเข้าสถานที่จัดการแข่งขัน หรือสนามแข่งขัน 
ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบ 
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด 

2) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่ มีการสัมผัสบ่อยๆ  
ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา 
และก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

3) ให้ผู้ ประกอบการ ผู้ จั ดกิจกรรม พนักงาน 
เจ้าของสัตว์ ผู้ควบคุมสัตว์สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

4) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ 

5) ให้เว้นระยะนั่ง ยืน หรือเดินห่างกัน อย่างน้อย 
1 เมตร  

6) ให้มีผู้ควบคุม ก ากับ การจัดการแข่งขันและ 
การจัดกิจกรรม รวมทั้งให้ค าแนะน าผู้จัดกิจกรรม 
พนักงาน เจ้าของสัตว์ ผู้ควบคุมสัตว์ ให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  

7) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือการแข่งขัน 
และงดกิจกรรมที่ท าให้เกิดความแออัดหรือ 
มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก เช่น กิจกรรม 

1) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร 
ร ว ม ถึ ง ห้ อ ง สุ ข า  แ ล ะท า ค ว า ม ส ะอ าด
เครื่องปรับอากาศ อย่างสม่ าเสมอ 

2) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่ ง 
หรือยืนให้มีระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร  

3) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ ร่ วม
กิจกรรมได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มี
อ า ก า ร เ ข้ า ไ ด้ กั บ เ ก ณ ฑ์ ส อ บ ส ว น โ ร ค 
ภายหลังจากการใช้บริการ 

4) ให้งดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายใน
สถานที่จัดการแข่งขัน หรือสนามแข่งขัน 

5) ให้พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือบันทึกภาพ
การด าเนินกิจกรรม ให้ครอบคลุมพ้ืนที่จัดการ
แข่งขัน เพ่ือก ากับ ติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรค โดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้  
ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

6) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน 
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดการแข่งขัน 
ห รื อ ส น า ม แ ข่ ง ขั น  แ ล ะ ร ะ บ บ จ อ ง คิ ว 
แบบออนไลน์  เ พ่ือให้บริการรูปแบบใหม่ 
ในระยะยาว 

 

1) มท. ออกคู่มือและเกณฑ์ 
การปฏิบัติตามความเหมาะสม 
กับพ้ืนที่และประเภทของกิจการ  
ภายใต้ความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัด และคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
พร้อมทั้งประเมินความพร้อม
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ก่อนจัด
กิจกรรม 

2) ศ ป ก . จั ง ห วั ด / ก ท ม .  
ศปก.อ าเภอ/เขต ศปก.ต าบล 
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร  
ศปก.เทศบาลเมือง และ  
ศปก.เมืองพัทยา ติดตาม ก ากับ  
ดูแล  ร่ วมกับหน่ วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด โดยเจ้าหน้าที่
ที่ ได้ รับมอบหมายตรวจ
ประเมิน ก ากับ ติดตาม 
ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร 
ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน
ที่ ท า ง ร า ช ก า ร ก า ห น ด  
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กิจการ/กิจกรรม มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ 

การมอบรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือ
กิจกรรมอ่ืนที่ เข้าข่ายลักษณะมีความแออัด 
รวมทั้งไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน และลดเวลา
ในการท ากิ จกรรม  เท่ าที่ จ า เป็ น  โดยถื อ 
หลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

8) ให้ผู้ประกอบกิจการลงทะเบียนและยืนยัน 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ 
ทางราชการก าหนด และพร้อมให้ตรวจสอบ 
เมื่อจัดกิจกรรม  

9) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 
และเพ่ิมการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ทางราชการ
ก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานทดแทนได ้

 

ใช้ เป็นเครื่องมือเสริมได้  
รวมทั้งให้รายงานผลการ
ตรวจประ เมิ น  ติ ดตาม 
ก า กั บ  ต า ม ม า ต ร ก า ร 
ควบคุมหลัก ให้ ศบค. ทราบ 
รายสัปดาห์ 

3) ศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วม 
ต ารวจ ทหาร สธ .  และ 
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
เพ่ือตรวจการประกอบการ 
หรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไป 
ตามกฎหมายและมาตรการ 
ที่ก าหนด 

หมายเหตุ :  
 มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑   
 มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อท าให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการด าเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือด ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจการหรือกิจกรรม ตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 2/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออก
ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน  



มาตรการป้องกันโรคส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร เพื่อปอ้งกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 
แนบท้ำยค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/๒๕๖๓ 

ลงวันที ่31 กรกฎำคม ๒๕๖๓ 
 

ข้อ ๑  กำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรของผู้โดยสำรหรือผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

(๑) ผู้มีสัญชำติไทย 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
1) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือทีร่ับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)  
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) 
- อาจมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19   

is not detected) โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ตามความสมัครใจ เพ่ือความปลอดภัยของตนเองและ    
ผู้ร่วมเดินทาง  

๓)  ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 

- กต. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ 
การตรวจสอบเอกสาร และการ
ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง
ก่อนเดินทางตามจ านวนที่ก าหนด  
- กห. และ มท. ควบคุม ก ากับ ดูแล 
แ ล ะ จั ด ก า ร ส ถ า น ที่ กั ก กั น ซึ่ ง 
ทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนด พร้อมทั้ง สธ. 
ก ากับ ดูแล และประเมินการจัดการ
ด้านการแพทย์ในสถานที่กักกัน 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  
- คค. จัดการและควบคุมก ากับ 
การเดินทางจากช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน 
- สธ. ก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค 
โควิด - 19 และการประเมินผล 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ท่ีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซ่ึงผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 
๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 3 - 5 และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ 11 - 13  
ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 



- ๒ - 
 

(๒) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นำยกรัฐมนตรีหรือหัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินก ำหนด อนุญำต หรือเชิญให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ตำมควำมจ ำเป็น 
โดยอำจก ำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลำก็ได้ 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือทีร่ับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that 

COVID - 19 is not detected)  โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง  
๓) ให้มีแผนการเดินทางระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรที่แน่นอนชัดเจน สามารถติดตามตัวได้ 
๔) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 
 

- กต. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ 
การตรวจสอบเอกสาร และการ
ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง
ก่ อ น เ ดิ น ท า ง ต า ม ม า ต ร ก า ร 
ที่ก าหนด 
- มท. กห. สตช. และ สธ. ควบคุม 
ก ากับติดตาม และดูแลให้ที่พ านัก 
ผู้ ติ ด ต ามด้ า นก า รแพท ย์ แ ล ะ
ส า ธ า ร ณ สุ ข  แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการและแผน 
การเดินทางท่ีก าหนด  
- สธ. ก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค 
โควิด - 19 และการประเมินผล 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ท่ีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธ ีRT - PCR ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือที่พ านัก 
๔) ให้ถูกคุมไว้สังเกตตามแผนการเดินทางที่ก าหนดไว้ โดยมีผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ที่ทางราชการก าหนด และมีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ (Liaison Officer) และเจ้าหน้าที่อารักขาประจ าคณะ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร   
๕) ให้เดินทางโดยยานพาหนะท่ีจัดเตรียมไว้และตามแผนการเดินทางท่ีก าหนดไว้เท่านั้น 
 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR กรณีประเทศปลายทางก าหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทางรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย 
 



- ๓ - 
 

(๓) บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่าง
ประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาต ตามความจ าเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือทีร่ับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that 

COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง   
- หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือรับรองการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล หรือเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึง

หลักประกันที่ผู้ เดินทางดังกล่าวสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19  
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร 

- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด  
๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 

- กต. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ  
การตรวจสอบเอกสาร และการ
ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง
ก่ อ น เ ดิ น ท า ง ต า ม ม า ต ร ก า ร 
ที่ก าหนด 
- มท. และ กห. ควบคุม ก ากับ ดูแล 
แ ล ะ จั ด ก า ร ส ถ า น ที่ กั ก กั น ซึ่ ง 
ทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติตาม 
มาตรการที่ก าหนด พร้อมทั้ง สธ. 
ก ากับ ดูแล และประเมินการจัดการ
ด้านการแพทย์ในสถานที่กักกัน 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  
- คค. ควบคุมก ากับการเดินทาง
จากช่ องทาง เข้ าออกระหว่ า ง
ประเทศไปยังสถานที่กักกัน  
- สธ. ก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค 
โควิด - 19 และการประเมินผล 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ท่ีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซ่ึงผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 
๔) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 3 - 5 และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ 11 - 13  
ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางก าหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทางรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 



- ๔ - 
 

(๔) ผู้ขนส่งสินค้ำตำมควำมจ ำเป็น แต่เม่ือเสร็จภำรกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
- ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ หนังสือแสดงการขนส่งสินค้าซึ่งระบุจุดจอดยานพาหนะและขนส่งสินค้าที่แน่นอน  
พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร ระบุจ านวน ชื่อสกุล และสถานที่ท่ีสามารถติดต่อได้ของผู้ขนส่งสินค้า  
ทั้งผู้ขนส่งสินค้าของประเทศต้นทางและของประเทศไทย  

- คค. กค. และ สตช. ออกคู่มือ 
เกณฑ์การปฏิบัติ และก ากับติดตาม 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการที่ก าหนด 
- สตช. และคณะท างานประจ า 
ช่องทางเข้าออกตาพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก ากับติดตาม
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร แ ล ะ 
การขนส่งสินค้าตามเส้นทางที่ระบุ 
รวมถึ งตรวจสอบและประเมิน 
การใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชัน 
ให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการ 
ก าหนด  
- สธ. ก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย และการประเมินผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรค   

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไขผู้้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)  
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้น ายานพาหนะไปจอดและขนส่งสินค้า ณ จุดที่ก าหนดไว้เท่านั้น รวมทั้งให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด  
เพ่ือติดตามการเดินทางได้ 
๔) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อ ๑๑ แห่งข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) 
๕) ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันทีเมื่อขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๗ ชั่วโมงนับแต่ยานพาหนะนั้นออกจากช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศไปยังจุดขนส่งสินค้า กรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
เป็นผู้พิจารณาตามสมควรแก่กรณี 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

 
  



- ๕ - 
 

(๕) ผู้ควบคุมยำนพำหนะหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำยำนพำหนะซึ่งจ ำเป็นต้องเดินทำงเข้ำมำตำมภำรกิจและมีก ำหนดเวลำเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรชัดเจน 
(๕.๑) กรณีผู้ควบคุมยำนพำหนะหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำยำนพำหนะซึ่งต้องเดินทำงเข้ำออกรำชอำณำจักร ณ ช่องทำงเข้ำออกประเทศทำงบก  ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ                

ทั้งนี้ ในกรณีทำงอำกำศ ต้องเฉพำะกรณีที่ไม่มีฐำนปฏิบัติกำรในประเทศไทย   
มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

มำตรกำรก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
๑) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร 
และความจ าเป็นทีต่้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ  

- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีโรคโควิด - 19 หรือหลักประกันอ่ืนใด ตลอด
ระยะเวลาที่ผู้เดินทางพ านักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  

- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด  
๒) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 

- คค. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ 
พร้อมทั้งควบคุมการเสนอเอกสาร
ที่แสดงการเป็นผู้ควบคุยานพาหนะ
หรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ 
และการเข้ารับการกักกัน ตลอดจน
การให้ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทาง 
และการประ เมิ นคว ามพร้ อม 
ข อ ง ผู้ เ ดิ น ท า ง ก่ อ น เ ดิ น ท า ง 
ตามมาตรการที่ก าหนด  
-  คณะท างานประจ าช่ อ งทาง 
เ ข้ า ออกตามพระร าช บั ญ ญั ติ
โรคติดต่อ พ.ศ.  ๒๕๕๘ ก ากับ
ติดตามการตรวจสอบเอกสารและ
การเข้ารับการกักกัน รวมทั้งจัดการ 
ตรวจสอบและประเมินการใช้ระบบ
ติดตามหรือแอปพลิเคชันให้เป็นไป
ตามมาตรการที่ทางราชการก าหนด  
- สธ. ก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค 
โควิด - 19 และการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค   

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด  

ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพ านักอยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ที่ทางราชการก าหนด 

๕) กรณีผู้เดินทาง อยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๔๘ ชั่วโมง ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ดังนี้  
- จ านวน ๑ ครั้ง กรณีผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน ๑๑ วัน ระหว่างวันที่ 3 - 5 ของระยะเวลาทีถู่กกักกัน 
- จ านวน 2 ครั้ง กรณีผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๑๑ วัน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 3 - 5 และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่  11 - 13  

ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 
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(๕.๒) กรณีผู้ควบคุมยำนพำหนะหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำยำนพำหนะซึ่งต้องเดินทำงเข้ำออกรำชอำณำจักร ณ ช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ                                   
เฉพำะที่มีฐำนปฏิบัติกำรในประเทศไทย 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
๑) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร  
และความจ าเป็นทีต่้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ  

- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีโรคโควิด - 19 หรือหลักประกันอ่ืนใด 
ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพ านักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  

- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด  
๒) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไขผู้้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 

- คค. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ 
พร้อมทั้งควบคุมการเสนอเอกสาร
ที่ แ ส ด ง ก า ร เ ป็ น ผู้ ค ว บ คุ ม
ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ า
ย านพาหนะ  แ ล ะกา ร เ ข้ า รั บ 
การกักกัน ตลอดจนการให้ข้อมูล
กรมธรรม์กับผู้ เดินทาง และการ
ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง
ก่ อ น เ ดิ น ท า ง ต า ม ม า ต ร ก า ร 
ที่ก าหนด  
- สตช. และคณะท างานประจ า 
ช่องทางเข้าออกตาพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก ากับติดตาม
การตรวจสอบเอกสารและการเข้า
รับการกักกันรวมทั้ งตรวจสอบ 
และประเมินการใช้ระบบติดตาม
หรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ทางราชการก าหนด  
- มท. กห. และ คค. ควบคุม ก ากับ 
ดูแล และจัดการสถานที่กักกัน 
ซึ่งทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติ

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไขผู้้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามท่ีทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
๔) กรณีปฏิบัติภารกิจครั้งแรก ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory 
result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 
๕) ให้เจ้าของยานพาหนะก ากับดูแลให้ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะเฝ้าระวังอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ก่อน 
เข้าปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง หากมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ ให้ด าเนินการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ทันที และหยุดปฏิบัติ
ภารกิจจนกว่าจะมีผลการตรวจหาเชื้อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 และไม่มีอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจต่อไป 
๖) กรณีที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะไม่ได้ลงจากเครื่องบินหรือลงจากเครื่องบินไม่เกิน 12 ชั่วโมง และผู้ควบคุม
ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE) ตามหลักเกณฑ์
และแนวทางท่ีทางราชการก าหนด ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อก าหนด ตลอดระยะเวลาที่พ านักอยู่ในราชอาณาจักร โดยสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน อาจเป็นที่พ านักของผู้เดินทางหรือ
สถานที่อ่ืนใดตามท่ีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเห็นสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีราชการก าหนด   



- ๗ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๗) กรณีที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะไม่ได้ลงจากเครื่องบินหรือลงจากเครื่องบินไม่เกิน 12 ชั่วโมง และผู้ควบคุม
ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะไม่ได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE) ตามหลักเกณฑ์
และแนวทางที่ทางราชการก าหนด หรือกรณีที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะที่ลงจากเครื่องบินเกิน 12 ชั่วโมง ให้เข้ารับ
การกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ตลอดระยะเวลาที่ 
ผู้เดินทางพ านักอยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สถานที่ซ่ึงผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด  
๘) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะต้องเข้ารับการกักกัน ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั้งหมด 
๙) กรณีท่ีพบว่าผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะป่วยเป็นโรคโควิด - 19 ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาพยาบาลตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนใดทั้งหมด 

ตามมาตรการที่ก าหนด พร้อมทั้ง 
สธ. ก ากับ ดูแล และประเมินการ
จัดการด้านการแพทย์ในสถานที่
กั กกัน ให้ปฏิบั ติ ตามมาตรการ
ป้องกันโรค  
- สธ. ก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค 
โ ค วิ ด  -  19 แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค   

มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

 

  



- ๘ - 
 

(๖) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งเป็นคู่สมรส บิดำมำรดำ หรือบุตรของผู้มีสัญชำติไทย และ 

(๗) คนต่ำงด้ำวซึ่งมีใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่ำว  

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือทีร่ับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that 

COVID - 19 is not detected)  โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง   
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีโรคโควิด - 19 หรือหลักประกันอ่ืนใด  

ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพ านักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด  

๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 
  

- กต. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ 
การตรวจสอบเอกสาร การให้ข้อมูล
กรมธรรม์กับผู้ เดินทาง และการ
ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง
ก่ อ น เ ดิ น ท า ง ต า ม ม า ต ร ก า ร 
ที่ก าหนด 
- มท. และ กห. ควบคุม ก ากับ ดูแล 
และจัดการสถานที่กักกันซึ่งทาง
ราชการก าหนดให้ปฏิบั ติ ตาม
มาตรการที่ก าหนด พร้อมทั้ง สธ. 
ก ากับ ดูแล และประเมินการจัดการ
ด้านการแพทย์ในสถานที่กักกัน ให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
- คค. จัดการ และควบคุมก ากับ
การเดินทางจากช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน 
- สธ. ก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค 
โควิด - 19 และการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไขผู้้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซ่ึงผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 
๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 3 - 5 และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ 11 - 13  
ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 



- ๙ - 
 

(๘) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งมีใบอนุญำตท ำงำนหรือได้รับอนุญำตให้เข้ำมำท ำงำนในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่ำ ว หรือแรงงำนต่ำงด้ำว 
ทีน่ำยจ้ำงหรือผู้รับอนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำนในรำชอำณำจักรได้รับอนุญำตจำกทำงรำชกำรเพื่อผ่อนปรนให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวและให้ท ำงำน 

(๘.๑) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งมีใบอนุญำตท ำงำนหรือได้รับอนุญำตให้เข้ำมำท ำงำนในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่ำว 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือทีร่ับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that 

COVID - 19 is not detected)  โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง   
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล  รวมทั้งกรณีโรคโควิด - 19 หรือหลักประกันอ่ืนใด  

ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพ านักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 

๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเขา้ออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 
  

- กต. และ รง. ออกคู่มือ เกณฑ์ 
การปฏิบัติ  ควบคุม และก ากับ
ติดตามให้ผู้ เดินทางปฏิบัติตาม
มาตรการที่ ก าหนด  ตลอดจน 
การให้ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทาง 
และการประเมินความพร้อมของ  
ผู้เดินทางก่อนเดินทางตามมาตรการ
ที่ก าหนด 
- กต. จัดการและก ากับติดตามการ
ตรวจสอบเอกสาร การให้ข้อมูล
กรมธรรม์กับผู้ เดินทาง และการ
ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง
ก่ อ น เ ดิ น ท า ง ต า ม ม า ต ร ก า ร 
ที่ก าหนด 
- มท. และ กห. ควบคุม ก ากับ ดูแล 
แ ล ะ จั ด ก า ร ส ถ า น ที่ กั ก กั น ซึ่ ง 
ทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนด พร้อมทั้ง สธ. 

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซ่ึงผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 



- ๑๐ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 3 - 5 และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ 11 - 13  
ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 
 

ก ากับ ดูแล และประเมินการจัดการ
ด้านการแพทย์ในสถานที่กักกันให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
- คค. จัดการและควบคุมก ากับการ
เดิ นทางจากช่ องทาง เข้ าออก
ระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน 
- สธ.ก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค 
โควิด - 19 และการประเมินผล 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  

มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

 
(๘.๒) แรงงำนต่ำงด้ำวที่นำยจ้ำงหรือผู้รับอนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำนในรำชอำณำจักรได้รับอนุญำตจำกทำงรำชกำรเพื่อผ่อนปรนให้ อยู่ในรำชอำณำจักรเป็น

กำรชั่วครำวและให้ท ำงำน 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่าผู้เดินทางมีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรที่รับผู้เดินทาง  
เข้ามาท างานในราชอาณาจักรที่ได้รับรองโดยกระทรวงแรงงาน 

- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่านายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนใด ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร 

- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่านายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรมียานพาหนะเพ่ือมารับ  
ผู้เดินทางท่ีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน โดยให้มีก าหนดเวลาแน่นอน 

- รง. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ 
และก ากับติดตามให้นายจ้างที่น า
แ ร ง ง านต่ า งด้ า ว เ ข้ าปร ะ เ ทศ
ด าเนินการตามกฎหมายและปฏิบัติ
ต ามมาตรการที่ ก าหนด อย่ า ง
เคร่งครัด ตลอดจนการให้ข้อมูล
กรมธรรม์กับผู้ เดินทาง และการ
ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง



- ๑๑ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 
๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit 

screening) 
 

ก่ อ น เ ดิ น ท า ง ต า ม ม า ต ร ก า ร 
ที่ก าหนด 
- กต. จัดการและก ากับติดตามการ
ตรวจลงตราให้ผู้เดินทาง ในกรณีที่
ต้องได้รับการตรวจลงตราล่วงหน้า  
- คค. และ รง. จัดการและควบคุม
ก ากับการเดินทางจากช่องทาง 
เข้าออกระหว่างประเทศไปยั ง
สถานที่กักกัน 
- มท. กห. และ สตช. ตรวจสอบ
และประเมินการใช้ระบบติดตาม
หรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ทางราชการก าหนด 
และควบคุมก ากับให้สถานที่กักกัน
ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด   
- สธ. ก ากับ ติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค 
โควิด - 19 และการประเมินสถานที่
กักกันตามมาตรการป้องกันโรค  

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเขา้มาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกไปยังสถานที่กักกัน ให้เดินทางโดยยานพาหนะของนายจ้างเท่านั้น ห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่
ดังกล่าว และให้เดินทางตามแผนและเส้นทางที่ รง. ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว โดยยานพาหนะต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทางได้ตลอด
ระยะเวลาที่เดินทางด้วย 
๔) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
๕) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซ่ึงผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทาง ศบค. ก าหนด  
6) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันที่ 5  
และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ 11 - 13 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน  
 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

 
 
  



- ๑๒ - 
 

(๙) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษำของสถำนศึกษำในประเทศไทยที่ทำงกำรไทยรับรอง ตลอดจนบิดำมำรดำหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่ำว ยกเว้นนักเรียนหรือ
นักศึกษำของโรงเรียนนอกระบบตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชนหรือของสถำนศึกษำอ่ืนของเอกชนที่มีลักษณะคล้ำยกัน 

(๙.๑) นักเรียนหรือนักศึกษำของสถำนศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชนประเภทนำนำชำติหรือมหำวิทยำลัยในหลักสูตรนำนำชำติ/หลักสูตรปกติ ทั้งนี้ ให้รวมถึง
บิดำมำรดำหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่ำว 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that 

COVID -19 is not detected)  โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง   
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล  รวมทั้งกรณีโรคโควิด - 19 หรือหลักประกันอ่ืนใด  

ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพ านักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงถึงแผนการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน  

๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 
 

- กต. และ ศธ. ออกคู่มือ เกณฑ์
การปฏิบัติ ควบคุม ก ากับติดตาม 
และจัดหาสถานที่กักกันให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทาง
ราชการก าหนด  
- กต. จัดการและก ากับติดตาม 
การตรวจสอบเอกสาร การให้ข้อมูล
กรมธรรม์กับผู้ เดินทาง และการ
ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง
ก่ อ น เ ดิ น ท า ง ต า ม ม า ต ร ก า ร 
ที่ก าหนด 
- มท. และ กห. ควบคุม ก ากับ ดูแล 
และจัดการสถานที่กักกันซึ่งทาง
ราชการก าหนดให้ปฏิบั ติ ตาม
มาตรการที่ก าหนด ตรวจสอบและ
ประเมินการใช้ระบบติดตามหรือ

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 



- ๑๓ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่สถานศึกษาซึ่งนักเรียนหรือนักศึกษาสังกัดอยู่
ได้จัดเตรียมไว้ โดยให้เดินทางตามแผนการเดินทางท่ีก าหนด ห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ยานพาหนะที่จัดเตรียมไว้ 
ต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทางได้ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง โดยผู้เดินทางหรือสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
๔) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน  
๕) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซ่ึงผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 
๖) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 3 - 5 และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ 11 - 13  
ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 
 

แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรการที่ทางราชการก าหนด 
พร้อมทั้ง สธ. ก ากับ ดูแล และ
ประเมินการจัดการด้านการแพทย์
ในสถานที่กักกันให้ปฏิบั ติ ต าม
มาตรการป้องกันโรค 
- คค. ควบคุมก ากับการเดินทาง
จากช่ องทาง เข้ าออกระหว่ า ง
ประเทศไปยังสถานที่กักกัน 
- สธ. ก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค 
โควิด -  19 และการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรค  

มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-  ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางก าหนด โดยให้ผู้เดินทาง หรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษา 
ดังกล่าวรับผิดชอบค่าใช้จ่าย   

 

(๙.๒) นักเรียนของโรงเรียนหรือสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนหรือในสังกัดหน่วยงำนอ่ื นของรัฐ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบิดำมำรดำหรือ
ผู้ปกครองของบุคคลดังกล่ำว 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่นักเรียนหรือนักศึกษาสังกัด
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนใด ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาทีอ่ยู่ใน
ราชอาณาจักร 

- ศธ. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ 
ควบคุม  และก ากับติ ดตาม ให้
โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดหา
ส ถ า น ที่ กั ก กั น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
หลัก เกณฑ์และแนวทางที่ ทาง
ราชการก าหนด รวมถึงการเดินทาง



- ๑๔ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงถึงแผนการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกันตามที่ ศธ. และ คค.  

ก าหนด 
๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 

จากช่องทางเข้าออกไปยังสถานที่
กักกัน  
- คค. ควบคุมก ากับการเดินทาง
จากช่ องทาง เข้ าออกระหว่ า ง
ประเทศไปยังสถานที่กักกัน 
- มท. กห. สตช. และคณะท างาน
ประจ า ช่ อ งท า ง เ ข้ า อ อก ต า ม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ โ ร ค ติ ด ต่ อ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการเข้ารับการกักกัน 
และการเข้าหรือออกจากสถานที่
กักกันตามมาตรการที่ก าหนด  
- สธ. ก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค 
โควิด  -  19 และการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรค  

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไขผู้้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่ ศธ. ก าหนด หรือโดยยานพาหนะที่โรงเรียน
หรือสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐก าหนด ห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่ดังกล่าว และให้เดินทางตามแผนการเดินทางท่ี ศธ. 
และ คค. ก าหนด โดยยานพาหนะต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทางได้ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง 
๔) ให้มีระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
๕) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งต้องใช้ในการกักกันและมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือใช้ด าเนินการระหว่างการกักกัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีทางราชการก าหนด  
๖) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยให้เป็นไปตามท่ีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด 
 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

 
  



- ๑๕ - 
 

(๙.๓) นักเรียนของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน หรือโรงเรียนของสังกัดอื่นที่มีภำรกิจในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบิดำมำรดำหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่ำว 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นสามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนใด ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาทีอ่ยู่ในราชอาณาจักร 

- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงถึงแผนการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกันตามที่ สตช. และ คค. 

ก าหนด 
๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 
 

- สตช. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ 
และควบคุม  ก ากับติ ดตามให้
สถานศึกษาจัดหาสถานที่กักกัน
และปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด  
- มท. กห. สตช. และคณะท างาน
ประจ า ช่ อ งท า ง เ ข้ า อ อก ต า ม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ โ ร ค ติ ด ต่ อ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก ากับติดตามและ
ตรวจสอบการเข้ารับการกักกัน 
และการเข้าหรือออกจากสถานที่
กักกันตามมาตรการที่ก าหนด  
- คค. ควบคุมก ากับการเดินทาง
จากช่ องทาง เข้ าออกระหว่ า ง
ประเทศไปยังสถานที่กักกัน 
- สธ. ก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค 
โควิด - 19 และการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรค  

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่ สตช. ก าหนด หรือโดยยานพาหนะที่โรงเรียน
ของสังกัดอ่ืนที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันก าหนด ห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่ดังกล่าว และให้เดินทางตามแผนการเดินทางท่ี สตช. 
และ คค. ก าหนด โดยยานพาหนะต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทางได้ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง  
๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งต้องใช้ในการกักกันและมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือใช้ด าเนินการระหว่างการกักกัน ตลอดจนอาจให้มี
การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ระหว่างที่เข้ารับการกักกัน ให้เป็นไปตามทีเ่จ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนดหรือพิจารณาตามสมควรแก่กรณี 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 



- ๑๖ - 
 

(๑๐) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำมำรับกำรตรวจรักษำพยำบำลในประเทศไทย และผู้ติดตำมของบุคคลดังกล่ำว แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ำมำเพื่อกำรรักษ ำพยำบำล  
โรคโควิด - 19 ทั้งนี้ ให้จ ำกัดจ ำนวนผู้ติดตำมได้ไม่เกิน ๓ คน และให้ผู้ติดตำมเข้ำรับกำรกักกันในสถำนพยำบำลเดียวกัน รวมถึงต้องมีระยะเวลำที่อยู่ในรำชอำณำจักรไม่
น้อยกว่ำ ๑๔ วัน  

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือทีร่ับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) 

หรือตามสภาพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์ 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that 

COVID -19 is not detected)  โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง   
- เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึงหลักประกันที่ผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร และเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าสถานพยาบาลที่ผู้เดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาลยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลทั้งหมด 

- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโควิด - 19 หรือหลักประกันอ่ืนใด ตลอดระยะเวลา
ที่ผู้เดินทางพ านักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  

- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานพยาบาลที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 
- เอกสารหรือหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลระบุความจ าเป็นในการเข้ามารักษาพยาบาลและยืนยันการรับผู้เดินทางในการเข้ารับ 

การรักษาพยาบาลและเข้ารับการกักกันในสถานพยาบาลดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน  
- กรณีผู้ติดตามที่ไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ซึ่งมีความจ าเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย ให้มีหนังสือยืนยันการเข้า

รับการกักกันในสถานพยาบาลดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน  
๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 
 

- สธ. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ 
ตรวจสอบ ควบคุม และก ากับ
ติดตามให้สถานพยาบาลที่ เสนอ
และด า เนินการรับผู้ ซึ่ งมี ความ
จ าเป็นต้องเข้ามารับการตรวจ
รักษาพยาบาลในประเทศไทยและ
ผู้ ติ ดตามปฏิบัติ ตามมาตรกา ร 
ที่ก าหนด รวมทั้งตรวจสอบการ
จัดการด้านข้อมูลของผู้ เดินทาง 
ก ร ม ธ ร ร ม์ แ ล ะ ห ลั ก ป ร ะ กั น
ค่าใช้จ่าย รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
- กต. จัดการและก ากับติดตามการ
ตรวจสอบเอกสาร การให้ข้อมูล
กรมธรรม์กับผู้ เดินทาง และการ
ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง
ก่อนเดินทาง 
- มท. กห. และ สตช. ตรวจสอบ
และประเมินการใช้ระบบติดตาม
หรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ทางราชการก าหนด  



- ๑๗ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานพยาบาล ให้เดินทางโดยยานพาหนะของสถานพยาบาลที่ผู้เดินทางเข้ามารับ 
การรักษาพยาบาลเท่านั้น และห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานพยาบาลดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ยานพาหนะสามารถบันทึกภาพได้ตลอดระยะเวลา
เดินทาง  
๔) ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน ๓ ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ ๑ เมื่อเดินทางมาถึงสถานพยาบาล ครั้งที่ ๒ ระหว่าง
วันที่ ๕ – ๗ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ 1๓ - 1๔ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 
๖) กรณรีะยะเวลาในการรักษาพยาบาลไม่ถึง 14 วัน ให้กักกันผู้เดินทาง ณ สถานพยาบาลจนครบ 14 วัน 

  

มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางก าหนด โดยให้ผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 
(๑๑) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยซึ่งได้รับอนุญำตให้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐของประเทศไทยกับต่ำงประเทศ 

หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญำตจำกนำยกรัฐมนตรีตำมข้อเสนอและกำรตรวจสอบกลั่นกรองของคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำผ่อนคลำยกำรบั งคับใช้มำตรกำร
ป้องกันและยับย้ังกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) โดยต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่คณะกรรมกำรเฉพำะกิจดังกล่ำวก ำหนด 

(11.๑) ระยะยำว ทั้งนี้ ให้มีกำรก ำหนดโควตำจ ำนวนผู้เดินทำงจำกประเทศที่มีข้อตกลงพิเศษ โดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศเสนอขอควำมเห็นชอบจำก ศบค. 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือทีร่ับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)  
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) 

- กต. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ 
การตรวจสอบเอกสาร การให้ข้อมูล
กรมธรรม์กับผู้ เดินทาง และการ
ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง



- ๑๘ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that 

COVID -19 is not detected)  โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง    
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทาง

พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือหลักประกันอ่ืนใด ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 

๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 

ก่อนเดินทางตามจ านวนโควตา 
ที่ก าหนด 
- มท. และ กห. ควบคุม ก ากับ ดูแล 
และจัดการสถานที่กักกันซึ่งทาง
ราชการก าหนดให้ปฏิบั ติ ตาม
มาตรการที่ก าหนด พร้อมทั้ง สธ. 
ก ากับ ดูแล และประเมินการจัดการ
ด้านการแพทย์ในสถานที่กักกันให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
- คค. ควบคุมก ากับการเดินทางจาก
ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไป
ยังสถานที่กักกัน 
- สธ. ก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค 
โ ควิ ด  -  19 และการประ เมิ น 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไขผู้้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ภายใน 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซ่ึงผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 
๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 3 - 5 และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ 11 - 13  
ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางก าหนด โดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
 

 

 

 

  



- ๑๙ - 
 

(11.๒) ระยะสั้น ทั้งนี้ ให้มีกำรก ำหนดโควตำจ ำนวนผู้เดินทำงจำกประเทศที่มีข้อตกลงพิเศษ โดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศเสนอขอควำมเห็นชอบจำก ศบค. 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
๑) งดเดินทางออกนอกประเทศต้นทางเป็นระยะเวลา 14 วัน และหลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนอย่างน้อย 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือทีร่ับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)  
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that 

COVID -19 is not detected)  โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง    
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโควิด  - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพ านักอยู่ 

ในประเทศไทย หรือหลักประกันอ่ืนใด ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงถึงท่ีพ านักท่ีมีหลักแหล่ง พร้อมแผนการเดินทางที่ก าหนดชัดเจน และสามารถติดตามตัวได ้

๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 

- กต. ออกคู่มือ และเกณฑ์การปฏิบตัิ 
และเสนอขอความเห็นชอบจาก 
ศบค. เป็นรายกรณี ตลอดจนการ
แ จ้ ง ผู้ เ ดิ น ท า ง ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการป้องกันโรค พร้อมทั้งการ
ตรวจสอบเอกสาร การให้ข้อมูล
กรมธรรม์กับผู้ เดินทาง และการ
ประเมินความพร้อมก่อนเดินทาง 
- มท. กห. สตช. สธ. และหน่วยงาน
ที่ เ สนอขอน าผู้ เ ดินทาง เ ข้ า มา 
ในราชอาณาจักร ร่วมกันควบคุม 
ก ากับติดตาม และดูแลให้ที่พ านัก 
และผู้ติดตามด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ปฏิบัติตามมาตรการ
และแผนการเดินทางที่ก าหนด 
- สธ. ก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค 
โควิด - 19 และการประเมินการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ โดยต้องได้รับการยืนยันผลการตรวจว่าไม่มีเชื้อโรค 
โควิด - 19 ก่อน จึงจะสามารถออกจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศได ้ 
๔) ให้ถูกคุมไว้สังเกตตามแผนการเดินทางที่ก าหนดไว้ โดยมีผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ที่ทางราชการก าหนด โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
๕) เดินทางโดยยานพาหนะที่จัดเตรียมไว้และตามแผนการเดินทางที่ก าหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ให้งดใช้บริการขนส่งสาธารณะและงดการเข้าไปใน
สถานที่สาธารณะ 
๕) ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่หน่วยงานที่เสนอขอน าผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจัดเตรียมไว้และตามแผนการเดินทางที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
ทั้งนี้ ให้งดใช้บริการขนส่งสาธารณะและงดการเข้าไปในสถานที่สาธารณะ 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางก าหนด โดยให้ผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 



- ๒๐ - 
 

 
หมายเหตุ : 

๑. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้กรมธรรม์โดยบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ภายใต้การก ากับและรับรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย  

๒. ผู้มีเหตุยกเว้นหรือกรณีตาม (๒) นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอาจก าหนดมาตรการเฉพาะตามความเหมาะสมนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไว้
ในตารางได้ 

๓. การแยกกักผู้เดินทาง ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อคัดกรองแล้วพบว่าผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมไีข้ หรือกรณีท่ีผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR 
ยืนยันว่าพบเชื้อ หรือกรณีผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ระหว่างถูกกักกันหรือถูกคุมไว้สังเกต ให้ส่งตัวผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลที่ทางราชการก าหนด  

4. กำรเริ่มนับระยะเวลำกักกันตัว : เม่ือผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
4.1 เข้ากักกันตัวในสถานที่ที่ก าหนด ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันที่เข้ารับการกักกันตัวดังกล่าวเป็นวันแรกของการกักกันตัว 
4.2 เข้ากักกันตัวในสถานที่ที่ก าหนด ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันถัดจากวันที่เข้ากักกันตัวเป็นวันแรกของการกักกันตัว 

๕. หน่วยงานก ากับดูแลการด าเนินการของสถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด ประกอบด้วย 
5.1 กระทรวงกลาโหม ควบคุม ก ากับ ดูแล จัดการสถานที่กักกันประเภท State Quarantine (SQ) และ Alternative State Quarantine (ASQ)  
5.2 กระทรวงมหาดไทย ควบคุม ก ากับ ดูแล จัดการสถานที่กักกันประเภท Local Quarantine (LQ) และ Alternative Local Quarantine (ALQ) 
5.3 กระทรวงสาธารณสุข ควบคุม ก ากับ ดูแลการจัดบริการด้านการแพทย์ในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค ระหว่างอยูใ่นราชอาณาจักร 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง 

พ.ศ.  2560 

เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคไข้เหลืองซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย 
ไม่ให้เข้ามาภายในราชอาณาจักร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  วรรคหน่ึง  และมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการด้านวิชาการ  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ใหท้้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรดังต่อไปนี้  เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง   
(1) บูร์กินาฟาโซ  (Burkina  Faso) 
(2) เฟรนช์เกียนา  (French  Guiana) 
(3) รัฐพหุชนชาติแห่งโบลีเวีย  (Plurinational  State  of  Bolivia) 
(4) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย  (Federal  Republic  of  Nigeria) 
(5) สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย  (Federal.Democratic  Republic  of  Ethiopia) 
(6) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  (Federative  Republic  of  Brazil) 
(7) สาธารณรัฐกานา  (Republic  of  Ghana) 
(8) สาธารณรัฐกาบอง  (Gabonese  Republic) 
(9) สาธารณรัฐกินี  (Republic  of  Guinea) 

(10) สาธารณรัฐกินี - บิสเซา  (Republic  of  Guinea - Bissau) 
(11) สาธารณรัฐโกตดิวัวร์  (Republic  of  CÔte  d’Ivoire) 
(12) สาธารณรัฐคองโก  (The  Republic  of  the  Congo) 
(13) สาธารณรัฐเคนยา  (Republic  of  Kenya) 
(14) สาธารณรัฐแคเมอรูน  (Republic  of  Cameroon) 
(15) สาธารณรัฐโคลอมเบีย  (The  Republic  of  Colombia) 
(16) สาธารณรัฐชาด  (Republic  of  Chad) 
(17) สาธารณรัฐซูดาน  (Republic  of  the  Sudan) 
(18) สาธารณรัฐซูรินาเม  (Republic  of  Suriname) 
(19) สาธารณรัฐเซเนกัล  (Republic  of  Senegal) 
(20) สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน  (Republic  of  South  Sudan) 
(21) สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน  (Republic  of  Sierra  Leone) 
(22) สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก  (Republic  of  Trinidad  and  Tobago) 
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(23) สาธารณรัฐโตโก  (Republic  of  Togo) 
(24) สาธารณรัฐไนเจอร์  (Republic  of  Niger) 
(25) สาธารณรัฐบุรุนดี  (Republic  of  Burundi) 
(26) สาธารณรัฐเบนิน  (Republic  of  Benin) 
(27) สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา  (Bolivarian  Republic  of  Venezuela) 
(28) สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก  (Democratic  Republic  of  Congo) 
(29) สาธารณรัฐปานามา  (Republic  of  Panama) 
(30) สาธารณรัฐปารากวัย  (Republic  of  Paraguay) 
(31) สาธารณรัฐเปรู  (Republic  of  Peru) 
(32) สาธารณรัฐมาลี  (Republic  of  Mali) 
(33) สาธารณรัฐยูกันดา  (Republic  of  Uganda) 
(34) สาธารณรัฐไลบีเรีย  (Republic  of  Liberia) 
(35) สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา  (Co - operative  Republic  of  Guyana) 
(36) สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  (Argentine  Republic) 
(37) สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี  (Republic  of  Equatorial  Guinea) 
(38) สาธารณรัฐอิสลามแกมเบีย  (The  Islamic  Republic  of  The  Gambia) 
(39) สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย  (The  Islamic  Republic  of  Mauritania) 
(40) สาธารณรัฐเอกวาดอร์  (Republic  of  Ecuador) 
(41) สาธารณรัฐแองโกลา  (Republic  of  Angola) 
(42) สาธารณรัฐแอฟริกากลาง  (Central  African  Republic) 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
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ประกาศกรมควบคุมโรค 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด 

ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕60 

โดยที่มาตรา  45  (2)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  ได้กําหนดให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น 
และพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้  และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดําเนินการต่อไปได้
จนกว่าจะแล้วเสร็จ  โดยมาตรา  45  วรรคสอง  ได้กําหนดให้การดําเนินการดังกล่าวให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕58  
อธิบดีกรมควบคุมโรคจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่”  หมายความว่า  หนังสือแสดง

เหตุผลอันชอบธรรมในการเข้าไปตรวจสอบหรือควบคุมพาหนะ  อาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ  เพื่อการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  หรือควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

“บันทึกการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่”  หมายความว่า  
หนังสือแสดงผลการดําเนินการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ   
เพื่อการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  หรือควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ   
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 2 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  
เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  หรือเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมี 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  โดยจะต้อง
ดําเนินการในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น  
เว้นแต่มีกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เม่ือการดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
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(๒) กรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉินอย่างย่ิง  หรือมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้
ดําเนินการได้เป็นพิเศษ  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดําเนินการนอกเหนือในเวลาดังกล่าวก็ได้ 

ข้อ 3 การเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ตามข้อ  2  ให้ปฏิบัติดังนี้   

(๑) ก่อนเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแสดง 
บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  แสดงนาม  ตําแหน่ง  และหน่วยงานต้นสังกัด  พร้อมมอบ
บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ให้แก่เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้แทน  และ
ให้เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้แทนลงลายมือชื่อรับทราบด้วย 

(๒) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือผู้แทน  เป็นผู้นํา 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบและควบคุม 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 

(๓) ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นพยานหลักฐาน
ด้วยก็ได้  โดยในภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวให้มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานท่ี  
หรือผู้แทนปรากฏอยู่ในภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวด้วย 

(4) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังมิให้ทรัพย์สินในพาหนะ  
อาคาร  หรือสถานที่นั้น  สูญหาย  เสียหาย  ชํารุด  หรือกระจัดกระจายเท่าที่จะทําได้ 

ข้อ 4 กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือผู้แทนไม่อยู่  
หรืออยู่แต่ไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือในกรณี
ที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนหรือกรณีฉุกเฉินอย่างย่ิง  หรือมีเหตุที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง 
แก่ชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สินของประชาชนให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจเข้าไปในพาหนะ  
อาคาร  หรือสถานที่เพื่อการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  หรือควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด  โดยเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อชอบที่จะขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่นั้นไป 
ร่วมดําเนินการด้วยก็ได้ 

ให้นําความในข้อ  3  (3)  และ  (4)  มาใช้บังคับกับการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานท่ี   
หรือผู้แทนไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่ยินยอมให้เข้าไป  โดยอนุโลม   
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ข้อ 5 เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทําบันทึกการตรวจสอบ
หรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  และอ่านให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ  
อาคาร  หรือสถานที่  หรือผู้แทนฟัง  และให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย  กรณีมีเหตุอันสมควร   
หากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะขอแก้ไขข้อความในบันทึกการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ  
อาคาร  หรือสถานที่  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อบันทึกรายละเอียดที่จะขอทําการแก้ไขพร้อมเหตุผล
ไว้ด้วย 

กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือผู้แทนไม่อยู่  หรืออยู่ 
แต่ปฏิเสธไม่รับฟังบันทึกการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือ 
ไม่ยอมลงลายมือชื่อให้บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึกการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ  
อาคาร  หรือสถานที่ด้วย 

ข้อ 6 บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  ต้องทําขึ้นให้ปรากฏ
ข้อความแน่ชัดถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือผู้แทน  โดยอย่างน้อย 
ให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) วัน  เดือน  ปี  และเวลาที่จะเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ 
(๒) ชื่อและตําแหน่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นผู้ทําบันทึก 
(๓) เหตุผลที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ได้รับคําสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ต้องเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่   
(๔) ลายมือชื่อของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นผู้ทําบันทึก  และเจ้าของหรือ 

ผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือผู้แทน   
ข้อ 7 บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  ต้องทําขึ้น

ให้ปรากฏข้อความแน่ชัดถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือผู้แทน   
โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) วัน  เดือน  ปี  และเวลาที่ได้เข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  และเวลาเสร็จสิ้น 
ซึ่งการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่นั้น 

(๒) ชื่อและตําแหน่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นผู้ทําบันทึก 
(๓) ผลการตรวจสอบหรือการดําเนินการซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ที่ได้รับคําสั่ง

จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้เข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) ลายมือชื่อของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นผู้ทําบันทึก  และเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือผู้แทน   

ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อรายงานผลการดําเนินการต่อสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด  หรือสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  ภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับแต่ที่ได้เข้าไปดําเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว  โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  หรือสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร  ต้องรายงานให้
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครทราบ  ภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมง
นับแต่ที่ได้รับรายงานจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ   

เม่ือได้รับรายงานตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  รายงานให้กรมควบคุมโรคทราบ  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  หรือสํานักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี 

การรายงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี 
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒8  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย 
อธิบดีกรมควบคุมโรค 



แบบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
ตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

ในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 
 
วันที่………… เดือน…………..……………… พ.ศ. …………….  

เวลา................น. 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45 (๒) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับ
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................  
ตําแหน่ง................................................ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประสงค์จะเข้าไปใน        
 พาหนะ ประเภท............................................................. หมายเลขทะเบียน..................................................   
 อาคาร        สถานที่อ่ืนใด (ระบุ) ............................................................................................................
ต้ังอยู่บ้านเลขที่......หมู่ที่..... ซอย............ถนน..................... แขวง/ตําบล................... เขต/อําเภอ.......................
จังหวัด....................................โดยมี นาย/นาง/นางสาว....................................................................อายุ......................ปี  
เป็นเจ้าของบ้าน/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  -  -  -  -  
เพ่ือดําเนินการ.................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
โดยมีพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการเข้าไป คือ................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้แจ้งเหตุผลในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานท่ี
ดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทนทราบ และได้มอบบันทึกดังกล่าว
ให้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทนน้ัน  อนุญาต 
 ไม่อนุญาต ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและคณะเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานท่ีดังกล่าว  
ซึ่งเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้แทนได้อ่านบันทึกดูแล้ว และ/หรือได้รับฟังการอ่านแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้
ลงลายมือช่ือรับรองไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
 
 
ลงช่ือ..................................................................             ลงช่ือ................................................................... 
      (.................................................................)                       (..................................................................) 
           เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ                                          เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน 

ลงช่ือ..................................................................             ลงช่ือ................................................................... 
      (.................................................................)                       (..................................................................) 
                       พยาน (ถา้มี)                                                             พยาน (ถ้ามี) 

 



แบบบันทึกการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ 
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามประกาศกรมควบคมุโรค เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรอืสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 
 

วันที่………… เดือน…………..……………… พ.ศ. …………. 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45 (๒) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับ
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560  

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................... ตําแหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้เข้าไปใน        
 พาหนะ ประเภท............................................................ หมายเลขทะเบียน..............................................................
 อาคาร        สถานที่อ่ืนใด (ระบุ) ........................................................................................................................ 
เวลาทีเ่ข้าไป....................น. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี................. หมูท่ี่............ซอย.....................ถนน.......................................... 
แขวง/ตําบล........................................................เขต/อําเภอ..................................จังหวัด................................................ 
โดยมี นาย/นาง/นางสาว......................................................อายุ...........ปี เป็นเจ้าของบ้าน/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  -  -  -  -   
เพ่ือดําเนินการ.................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
โดยมีผลจากการเข้าไปตรวจสอบหรือดําเนินการ ดังน้ี .............................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
ในการน้ี เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้จัดเก็บตัวอย่างวัตถุ/สิ่งของ/เครื่องใช้ เพ่ือใช้ในการสอบสวนโรค 
และการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี .............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 



- 2 - 
 

อน่ึง ในการเข้าไปดําเนินการในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ในครั้งน้ี เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
มิได้ทําให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในพาหนะ อาคาร หรือสถานท่ีน้ัน เสียหาย สูญหาย ชํารุด หรือกระจัดกระจาย 
แต่อย่างใด โดยการดําเนินการดังกล่าวสิ้นสุดในวันที่………… เดือน………………พ.ศ. ……………เวลา.................น. 
เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้แทนได้อ่านบันทึกดูแล้ว และ/หรือได้รับฟังการอ่านแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้ 
ลงลายมือช่ือรับรองไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

 
        ลงช่ือ...................................................เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
              (..................................................) 

           ลงช่ือ...................................................เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน  
(...................................................) 

           ลงช่ือ...................................................พยาน (ถ้ามี) 
                                                        (..................................................) 
                                                  ลงช่ือ....................................................พยาน (ถ้ามี) 
                                                        (..................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการเข้าไปดําเนินการในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
ตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร  

หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 
 

วันที่............เดือน………………พ.ศ. ............... 
 

เรียน    ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ.....................................................(ผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ 
          ผู้อํานวยการสํานักอนามัย) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนาบันทึกเหตุผลในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร               จํานวน       ฉบับ 
                        หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ    

2. สําเนาบันทึกการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ       จํานวน        ฉบับ 
                        อาคาร หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ     
 

ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...................................................... ตําแหน่ง..........................................    
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้   ดําเนินการ   มีคําสั่งให้ นาย/นาง/นางสาว............................................ 
ตําแหน่ง............................................................สังกัด....................................................เป็นผู้ดําเนินการ เข้าไปใน 
 พาหนะ ประเภท............................................................ หมายเลขทะเบียน......................................................       
 อาคาร        สถานที่อ่ืนใด (ระบุ) ................................................................................................................. 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่............. หมู่ที่.......... ซอย................... ถนน......................... แขวง/ตําบล....................................
เขต/อําเภอ...............................จังหวัด.................................เมื่อวันที่…….เดือน…………….……พ.ศ. ……………….… 
เวลา....................... น. ถึง เวลา....................... น. ซึ่งมี นาย/นาง/นางสาว..........................................................
อายุ............... ปี เป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  -  -  -  -                                         
เพ่ือดําเนินการ............................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
โดยมีผลการตรวจสอบ ดังน้ี ...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
ในการน้ี เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้จัดเก็บตัวอย่างวัตถุ/สิ่งของ/เครื่องใช้ เพ่ือใช้ในการสอบสวนโรค 
และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี .................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ..............................................เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
      (............................................) 

 
ลงช่ือ..............................................นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด/

(............................................)     ผู้อํานวยการสํานักอนามัย 

หมายเหตุ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อรายงานผลการดําเนินการต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสํานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ที่เข้าไปดาํเนินการเสร็จส้ินแล้ว โดยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด หรือสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ต้องรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครทราบ ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ที่ได้รับรายงานจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 



 

แบบรายงานการเข้าไปดําเนินการ 
ในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

จังหวัด.................................................... 
 

ลําดับ วันที่ ชื่อพาหนะ/อาคาร/
สถานที ่

ชื่อเจ้าของ/  
ผู้ครอบครอง/ผู้แทน 

ผลการตรวจสอบ 
(ระบุผลการตรวจสอบหรือการเข้าไปดําเนินการ) 

ชื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
และคณะที่เข้าไปดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 
รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการเข้าไปดําเนินการในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
 
 

             ลงชื่อ ................................................................ 
          (...............................................................) 

             ตําแหน่ง............................................................ 
                              ผู้รายงาน 
  

 หมายเหตุ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี รายงานการดําเนินการให้กรมควบคุมโรคทราบภายใน 7 วัน  
นับแต่วันที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้รับรายงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
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