
ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ที่  ๗/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แนวปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๑๑) 

 
 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้ขยำย 
ระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่วันที่   
๑  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จนถึงวันที่  ๓๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยมีค ำสั่งศูนย์บริหำร 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ที่  ๔/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัต ิ
ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๙)  ลงวันที่  ๓๑  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ที่  ๕/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัติ 
ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๑๐)  ลงวันที่  ๓๐  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  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 ำสั่งนำยกรัฐมนตรีที่  ๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับ 
กำรปฏิบัติงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  ลงวันที่   
๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ ์
โควิด - 19  จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคแนบท้ำยค ำสั่งโดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  จนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
เป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 29  มิถนุำยน  พ.ศ.  ๒๕64 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มิถุนายน   ๒๕๖๔



มาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๗/๒๕๖๔ 

ลงวันที ่๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

๑.  การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
 (๑๒) ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่ที่ก าหนดให้เป็นจังหวัดน าร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้าน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว  

หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 
มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน 
๒) เดินทางมาจากประเทศ/พ้ืนที่ซึ่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) หรือศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแล
คนไทยในต่างประเทศ อนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยว   
แห่งประเทศไทย และได้มีการลงทะเบียนผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการก าหนด ทั้งนี้ ผู้เดินทางต้องอยู่ในประเทศดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
๒๑ วันก่อนออกเดินทาง เว้นแต่ผู้ที่พ านักอยู่ในราชอาณาจักรซึ่งได้เดินทางออกจากราชอาณาจักรและได้เดินทางไปยังประเทศ/พ้ืนที่ที่ได้รับอนุมัติ
ข้างต้น โดยให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  
     - หนังสือทีร่ับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)  

- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 
is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง   

- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19  
ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 

- หลักฐานการช าระค่าที่พักและค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR  โดยระบุระยะเวลาการเข้าพักไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ในโรงแรมหรือสถานที่พัก 
ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก าหนด ส าหรับกรณีท่ีผู้เดินทางพ านักอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นเวลาน้อยกว่า ๑๔ วัน ให้มีบัตรโดยสารของสายการบินทีร่ะบหุ้วงระยะเวลาในการเดินทางออกจากราชอาณาจักร หลักฐานการช าระเงินค่าที่พัก 
และค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR  ในห้วงเวลาดังกล่าว 

- เอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนก าหนด ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับ 
การขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน 
ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ ส าหรับผู้มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน และเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้มีใบรับรองแพทย์ 

-  ก ร ะทร ว งก า รต่ า งป ระ เทศ 
อ อ ก คู่ มื อ  เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ฏิ บั ติ   
การตรวจสอบเอกสาร การให้ข้อมูล
ก ร ม ธ ร ร ม์ กั บ ผู้ เ ดิ น ท า ง  
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 
-  กรมควบคุม โ รค  ตรวจสอบ
เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน 
(Certificate of Vaccination)  
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
และจังหวัดน าร่องด้านการท่องเที่ยว 
ร่วมรับผิดชอบ ดังนี้  
๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับ
โรงแรมที่พักในพ้ืนที่จังหวัดน าร่อง
ด้านการท่องเที่ยว  



- ๒ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected)  
โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง   
๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พ้ืนทีต่้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 

๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน    
การช าระค่าที่พัก และระยะเวลา
พ านักในราชอาณาจักร  
๓) พัฒนาและดูแลระบบหรื อ      
แอปพลิเคชันติดตามตัวในระหว่าง
ที่พ านักในราชอาณาจักร  
๔ )  ประชาสั ม พันธ์ และก าชั บ 
ให้ มี ก ารปฏิบั ติ ต ามมาตรการ 
ด้านสาธารณสุขที่ทางราชการ 
ก าหนดอย่างเคร่งครัด และ  
๕ )  จั ดท า แผน เผชิญ เหตุ ห รื อ
หลักเกณฑ์การยุติโครงการจังหวัด
น าร่องด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่พบ
การติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้นถึงจ านวน
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด   
- จังหวัดน าร่องด้านการท่องเที่ยว
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด
ในลั กษณะ Command Center 
ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล และ
จัดการสถานประกอบการ สถานที่
ท่ อ ง เที่ ย ว  โ ร งแรมที่ พั ก  และ        
ผู้เดินทางให้ปฏิบัติตามมาตรการ     

มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) มาตรการตรวจคัดกรองอาการและการด าเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

๑.๑) กรณเีดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยสายการบินที่มีเที่ยวบินตรงมายัง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่ในพ้ืนทีจ่ังหวัดน าร่องด้านการท่องเที่ยว 
ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ และยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการด าเนินพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  

๑.๒) กรณีเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยสายการบินที่ไม่มีเที่ยวบินตรง และต้องเดินทางโดยทางอากาศต่อไปยังท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดน าร่องด้านการท่องเที่ยว ให้ผู้เดินทางด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

ก. ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้  และให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึง 
การด าเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศจุดแรกที่มีการเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักร ก่อนเดินทางต่อไปยัง 
ท่าอากาศยานจุดหมายปลายทางที่เป็นพ้ืนที่จังหวัดน าร่องด้านการท่องเที่ยว  

ข. ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้  และให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึง        
การด าเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือในพ้ืนที่ของท่าอากาศยานจุดหมายปลายทางท่ีเป็นพื้นที่จังหวัดน าร่อง 
ด้านการท่องเที่ยว  
๒) ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด โดยให้เปิดระบบติดตามดังกล่าวไว้ตลอดเวลา เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตาม
อาการระหว่างที่ผู้เดินทางพ านักอยู่ในพ้ืนทีจ่ังหวัดน าร่องด้านการท่องเที่ยว  
๓) ให้เดินทางออกจากท่าอากาศยานไปยังโรงแรมหรือสถานที่พักโดยยานพาหนะที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ โดยต้องไม่มีการแวะหรือหยุดพัก              
ณ สถานที่ใด ๆ ก่อนถึงโรงแรมหรือสถานที่พัก  
๔) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ณ สถานที่ที่ทางราชการก าหนด โดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๔.๑) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน ๑ ครั้ง เมื่อเดินทางมาถึงราชอาณาจักร โดยห้ามเดินทางออกนอกโรงแรม 
หรือสถานที่พักจนกว่าจะมีผลการตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19  

๔.๒) ให้มกีารตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR เพ่ิมเติมจากข้อ ๔.๑) ดังนี้ 
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มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ก. กรณีพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน ๗ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ของระยะเวลาที่พ านักหรือตามที่

กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
ข. กรณีพ านักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา ๑๐ - ๑๔ วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ และครั้งที่ ๓  

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ของระยะเวลาที่พ านักหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
ทั้งนี้ ในกรณีพบว่าผู้เดินทางมีการติดเชื้อโรคโควิด - 19 ให้โรงแรมหรือสถานที่พักด าเนินการประสานส่งตัวผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาล

คู่สัญญาตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขหรือทางราชการก าหนดโดยเร่งด่วนเพ่ือท าการตรวจหรือรักษาต่อไป โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือเป็นไปตามข้อตกลงเก่ียวกับค่าใช้จ่ายระหว่างโรงแรมหรือสถานที่พักกับผู้เดินทาง  
๕) กรณีผู้เดินทางออกนอกโรงแรมหรือสถานที่พักหลังจากทราบผลการตรวจยืนยันแล้วว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางรายงานตัวเมื่อกลับมา
ยังโรงแรมหรือสถานที่พักทุกวันตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด โดยห้ามไปพ านัก 
ค้างคืนในสถานที่ อ่ืนนอกเหนือจากโรงแรมหรือสถานที่พักที่ได้ก าหนดไว้ และให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ราชการก าหนด 
อย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่พ านักอยู่ในพื้นที่จังหวัดน าร่องด้านการท่องเที่ยว 
๖) กรณีผู้ เดินทางพ านักอยู่ในจังหวัดน าร่องด้านการท่องเที่ยว เป็นเวลาน้อยกว่า ๑๔ วัน ห้ามผู้ เดินทางออกนอกพ้ืนที่จังหวัดน าร่อง 
ด้านการท่องเที่ยวเด็ดขาด และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันที 
๗) กรณีผู้เดินทางพ านักอยู่ในจังหวัดน าร่องด้านการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ให้สามารถเดินทางออกนอกพ้ืนที่จังหวัดน าร่อง        
ด้านการท่องเที่ยวได้ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 

ที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 
โดยให้รายงานสถานการณ์ให้ทราบ
เป็นระยะ 
- กระทรวงสาธารณสุขก ากับ ดูแล 
และประ เมิ นการ จั ด กา ร ด้ า น
การแพทย์ในสถานประกอบการ 
สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่ พัก    
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ที่ทางราชการก าหนด 
- กระทรวงคมนาคมควบคุมก ากับ
การเดินทางจากช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศไปยังโรงแรมที่พัก 
- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ 
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเกี่ยวกับ
การเข้าพ านักในพ้ืนที่จังหวัดน าร่อง
ด้านการท่องเที่ยวและการตรวจหา
เชื้อโรคโควิด - 19 ส าหรับผู้เดินทาง 
ตลอดจนก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่ วย  การตรวจหา เชื้ อ        
โรคโควิด - 19 และการประเมินผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 

มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักรหรือเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดน าร่องด้านการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่จังหวัดอ่ืน 
ภายในราชอาณาจักร 
- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศ/พ้ืนทีป่ลายทางก าหนด โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
- ในกรณีผู้เดินทางออกจากพ้ืนที่จังหวัดน าร่องด้านการท่องเที่ยวไปยังจังหวัดอ่ืนภายในราชอาณาจักร ให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานการพ านัก 
ที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดน าร่องด้านการท่องเที่ยว พร้อมหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามข้อ ๔.๒) ข. ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทางตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ทางราชการก าหนด 
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หมายเหตุ :   
๑. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้กรมธรรม์โดยบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ภายใต้การก ากับและรับรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  
ประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีการติดเชื้อโรคโควิด - 19 ทีไ่ม่แสดงอาการด้วย 
๒. การเริ่มนับระยะเวลาที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ที่ผู้เดินทางอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ณ ช่องทางเข้าออก  
ระหว่างประเทศ 

๒.๑ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวันแรก (Day 1)  
๒.๒ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๑ นาฬิกา ถึง ๐๐.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันถัดจากวันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวันแรก (Day 1)   


