
ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  4/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แนวปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๙) 

 
 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่  ๓๐  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้ขยำยระยะเวลำ 
กำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่วันที่   ๑  เมษำยน   
พ.ศ.  ๒๕๖๔  จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ   ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำย 
ระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว   และตำมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  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 ำสั่งโดยเคร่งครัด 

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

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 31  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕64 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



มาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การด าเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 

แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 4/๒๕๖๔ 
ลงวันที ่31 มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

๑.  การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

(๑) ผู้มีสัญชาติไทย 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
1) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน  
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือทีร่ับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)  
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด  

๓)  ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พ้ืนทีต่้นทาง ก่อนออกเดินทาง  
(Exit screening) 

- กระทรวงการต่างประเทศ 
ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ  
การตรวจสอบเอกสาร และการ
ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง
ก่อนเดินทางตามมาตรการ 
ที่ก าหนด  
- กระทรวงกลาโหมและ 
กระทรวงมหาดไทยควบคุม  
ก ากับ ดูแล และจัดการสถานทีก่ักกัน 
ซึ่งทางราชการก าหนดให้ 
ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด  
พร้อมทั้งกระทรวงสาธารณสุข 
ก ากับ ดูแล และประเมินการจัดการ
ด้านการแพทย์ในสถานที่ 

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
(Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ทั้งนี้ สถานที่
ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด โดยการเข้ารับการกักกันของผู้เดินทางให้อยู่ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 



- ๒ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน กรณผีู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนดอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง  

โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทาง ทั้งนี้ ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
ตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน กรณผีู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนด  
- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ/พ้ืนที่ทีพ่บการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2 virus 

mutations and variants) ทั้งนี ้ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 6 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน กรณีมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทาง 
ไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลา
ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 5 - 6 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 
หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5  
และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 10 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 7 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

กักกันให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค  
- กระทรวงคมนาคมจัดการ 
และควบคุมก ากับการเดินทาง 
จากช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศไปยังสถานที่กักกัน 
- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ 
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเก่ียวกับ
สถานทีซ่ึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ 
การกักกันและการตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 ส าหรับผู้เดินทาง 
ตลอดจนก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 และการประเมินผล
การปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันโรค  

มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

(๒) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินก าหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามความจ าเป็น 
โดยอาจก าหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้ 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 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  
๓) ให้มีแผนการเดินทางระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรที่แน่นอนชัดเจน สามารถติดตามตัวได้ 
๔) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พ้ืนทีต่้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 

- กระทรวงการต่างประเทศ 
ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ  
การตรวจสอบเอกสาร และการ
ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง
ก่อนเดินทางตามมาตรการที่ก าหนด 
- กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม  
และส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแล
เกี่ยวกับที่พ านักของผู้เดินทาง  
ผู้ติดตามด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการ
และแผนการเดินทางที่ก าหนด  
- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ 
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเก่ียวกับ
สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ 
การกักกันและการตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 ส าหรับผู้เดินทาง 
ตลอดจนก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 และการประเมินผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  

มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธ ีRT - PCR ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือที่พ านัก หรือตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
๔) ให้ถูกคุมไว้สังเกตตามแผนการเดินทางที่ก าหนดไว้ โดยมีผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ที่ทางราชการก าหนด และมีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ (Liaison Officer) และเจ้าหน้าที่อารักขาประจ าคณะ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร   
๕) ให้เดินทางโดยยานพาหนะท่ีจัดเตรียมไว้และตามแผนการเดินทางท่ีก าหนดไว้เท่านั้น 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR กรณีประเทศ/พ้ืนทีป่ลายทางก าหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทาง 
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 



- ๔ - 
 

(๓) บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงาน 
ระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจ าเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 

is not detected) โดยวธิี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง   
- หนังสือรับรองหรือเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าหน่วยงานต้นสังกัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล หรือเอกสาร

หลักฐานซึ่งแสดงถึงหลักประกันที่ผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 ตลอด
ระยะเวลาทีผู่้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร  

- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด  
๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง  
(Exit screening) 

- กระทรวงการต่างประเทศ 
ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ  
การตรวจสอบเอกสาร และการ
ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง
ก่อนเดินทางตามมาตรการ 
ที่ก าหนด 
- กระทรวงมหาดไทยและ 
กระทรวงกลาโหมควบคุม ก ากับ 
ดูแล และจัดการสถานที่กักกัน 
ซึ่งทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ก าหนด พร้อมทั้ง
กระทรวงสาธารณสุขก ากับ ดูแล 
และประเมินการจัดการ 
ด้านการแพทย์ในสถานที่กักกัน 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  
- กระทรวงคมนาคมควบคุมก ากับ
การเดินทางจากช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน  
- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ 
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเก่ียวกับ
สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ 

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
(Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ทั้งนี้ สถานที่
ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด โดยการเข้ารับการกักกันของผู้เดินทางให้อยู่ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนดอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง  
โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทาง ทั้งนี้ ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
ตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 



- ๕ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนด  
- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ/พ้ืนที่ที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2 virus 

mutations and variants) ทั้งนี้ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
๔) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ 5 - 6 ของระยะเวลา 
ที่ถูกกักกัน  

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5  
และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 10 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 7 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

การกักกันและการตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 ส าหรับผู้เดินทาง 
ตลอดจนก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 และการประเมินผล
การปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันโรค 

มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศ/พ้ืนทีป่ลายทางก าหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทาง 
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 



- ๖ - 
(๔) ผู้ขนส่งสินค้าตามความจ าเป็น แต่เม่ือเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
- ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ หนังสือแสดงการขนส่งสินค้าซึ่งระบุจุดจอดยานพาหนะและขนส่งสินค้าที่แน่นอน  
พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร ระบุจ านวน ชื่อสกุล และสถานที่ท่ีสามารถติดต่อได้ของผู้ขนส่งสินค้า ทั้งผู้ขนส่งสินค้า 
ของประเทศ/พ้ืนทีต่้นทางและของประเทศไทย  

- กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง  
(โดยกรมศุลกากร) และ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติออกคู่มือ  
เกณฑ์การปฏิบัติ ตลอดจนก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการที่ก าหนด 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
คณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก ากับติดตามการตรวจสอบ 
เอกสารและการขนส่งสินค้า 
ตามเส้นทางที่ระบุไว้ รวมถึง 
ตรวจสอบและประเมินการใช้ระบบ 
ติดตามหรือแอปพลิเคชันให้เป็นไป 
ตามมาตรการที่ทางราชการก าหนด  
- กระทรวงสาธารณสุขก ากับ
ติดตามการคัดกรองอาการป่วย 
การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 
และการประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันโรค 

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
(Entry screening)  
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้น ายานพาหนะไปจอดและขนส่งสินค้า ณ จุดที่ก าหนดไว้เท่านั้น รวมทั้งให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด  
เพ่ือติดตามการเดินทางได้ 
๔) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อก าหนดซ่ึงออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  
๕) ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันทีเมื่อขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๗ ชั่วโมงนับแต่ยานพาหนะนั้นออกจากช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศไปยังจุดขนส่งสินค้า กรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
เป็นผู้พิจารณาตามสมควรแก่กรณี 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

 
 



- ๗ - 
(๕) ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะซ่ึงจ าเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีก าหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน 
 

(๕.๑) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกประเทศทางบก ทางน้ า และทางอากาศ                
ทั้งนี้ ในกรณีทางอากาศ ต้องเฉพาะกรณีที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย   

 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร 
และความจ าเป็นทีต่้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ  

- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19  
ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  

- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด  
๒) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พ้ืนทีต่้นทาง ก่อนออกเดินทาง  
(Exit screening) 

- กระทรวงคมนาคมออกคู่มือ 
เกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบ
เอกสารที่แสดงการเป็นผู้ควบคุม
ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ า
ยานพาหนะ และการเข้ารับ 
การกักกัน ตลอดจนการให้ข้อมูล
กรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการประเมิน 
ความพร้อมของผู้เดินทาง 
ก่อนเดินทางตามมาตรการ 
ที่ก าหนด  
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
คณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก ากับติดตาม 
การตรวจสอบเอกสารและการเข้ารับ 
การกักกัน รวมทั้งตรวจสอบและ 
ประเมินผลการใช้ระบบติดตาม 
หรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตาม 
มาตรการที่ทางราชการก าหนด  

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
(Entry screening)  
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด  
ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ที่ทางราชการก าหนด 
๕) กรณีผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๔๘ ชั่วโมง ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 
 



- ๘ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- จ านวน ๑ ครั้ง กรณีผูเ้ดินทางอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 7 วัน ระหว่างวันที่ 3 - 5 ของระยะเวลาทีถู่กกักกัน หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุข

ก าหนด 
- จ านวน 2 ครั้ง กรณีผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 7 วัน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 3 - 5 และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ 9 - 10 ของระยะเวลา

ที่ถูกกักกัน หรือตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ 
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเก่ียวกับ
สถานทีซ่ึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ 
การกักกัน และการตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 ส าหรับผู้เดินทาง 
ตลอดจนก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 และการประเมินผล
การปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันโรค 

มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

 
(๕.๒) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางอากาศ  

เฉพาะที่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร  
และความจ าเป็นทีต่้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ  
    - กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19  
ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  
    - หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด  
๒) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง  
(Exit screening) 

- กระทรวงคมนาคมออกคู่มือ 
เกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบ
เอกสารที่แสดงการเป็นผู้ควบคุม
ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ า
ยานพาหนะ และการเข้ารับ 
การกักกัน ตลอดจนการให้ข้อมูล 
กรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการประเมิน 
ความพร้อมของผู้เดินทาง 



- ๙ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
(Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
๔) กรณีปฏิบัติภารกิจครั้งแรก ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result 
indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธ ีRT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 
๕) ให้เจ้าของยานพาหนะก ากับดูแลให้ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะเฝ้าระวังอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ก่อน 
เข้าปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง หากมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ ให้ด าเนินการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ทันที และหยุดปฏิบัติภารกิจ 
จนกว่าจะมีผลการตรวจหาเชื้อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 และไม่มีอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจต่อไป 
๖) กรณีท่ีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะไม่ได้ลงจากเครื่องบินหรือลงจากเครื่องบินไม่เกิน 12 ชั่วโมง และผู้ควบคมุ
ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะไดส้วมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE) ตามหลักเกณฑ์
และแนวทางที่ทางราชการก าหนด ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อก าหนดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร โดยสถานที่ซ่ึงผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันอาจเป็นที่พ านักของผู้เดินทาง 
หรือสถานที่อ่ืนใดตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเห็นสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 
๗) กรณีท่ีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะไม่ได้ลงจากเครื่องบินหรือลงจากเครื่องบินไม่เกิน 12 ชั่วโมง และผู้ควบคุม
ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะไม่ได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE) ตามหลักเกณฑ์
และแนวทางที่ทางราชการก าหนด หรือกรณีทีผู่้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะลงจากเครื่องบินเกิน 12 ชั่วโมง ให้เข้ารับ
การกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนดตลอดระยะเวลา 
ทีผู่้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สถานที่ซ่ึงผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด  
๘) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะต้องเข้ารับการกักกัน ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั้งหมด 

ก่อนเดินทางตามมาตรการ 
ที่ก าหนด  
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
คณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก ากับติดตาม 
การตรวจสอบเอกสารและการเข้ารับ 
การกักกัน รวมทั้งตรวจสอบและ 
ประเมินผลการใช้ระบบติดตาม 
หรือแอปพลิเคชันให้เป็นไป 
ตามมาตรการที่ทางราชการก าหนด  
- กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม  
และกระทรวงคมนาคม 
ควบคุม ก ากับ ดูแล และจัดการ 
สถานที่กักกันซึ่งทางราชการ 
ก าหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการ 
ที่ก าหนด พร้อมทั้งกระทรวง
สาธารณสุขก ากับ ดูแล และ
ประเมินการจัดการด้านการแพทย์
ในสถานที่กักกันให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรค 



- ๑๐ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๙) กรณีท่ีพบว่าผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะป่วยเป็นโรคโควิด - 19 ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนใดทั้งหมด หรือตามท่ีทางราชการก าหนด   

- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ 
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเก่ียวกับ
สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ 
การกักกัน และการตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 ส าหรับผู้เดินทาง 
ตลอดจนก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 และการประเมินผล
การปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันโรค 

มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

 
(๕.๓) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้ า  

เฉพาะกรณีเรือสัญชาติไทย อาทิ เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง (Near Coastal Voyage) หรือเรือที่ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน หรือตามที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) ก าหนด 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร  
และความจ าเป็นทีต่้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ  
    - กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19  
ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ   
    - หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงสถานะของยานพาหนะ แผนการเดินทาง รวมทั้งชื่อสกุลผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ า
ยานพาหนะ หรือหลักฐานอื่นใดตามท่ีกระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) และศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก าหนด 
๒) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลาไมน่้อยกว่า 14 วัน 

- กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า)  
และศูนย์อ านวยการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ  
การตรวจสอบเอกสารที่แสดง 
การเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ 
หรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ 
และการเข้ารับการกักกัน ตลอดจน
การให้ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทาง 



- ๑๑ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ (เมื่อเรือเข้าเทียบท่า) ก่อนเดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักร (Entry screening) หรือตามที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) และศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ก าหนด  
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ หรือตามท่ีกระทรวงคมนาคม  
(โดยกรมเจ้าท่า) และศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก าหนด 
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
๔) ให้เจ้าของยานพาหนะก ากับดูแลให้ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะเฝ้าระวังอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ก่อน 
เข้าปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง หากมอีาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ ให้ด าเนินการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวธิี RT-PCR ทันที และหยุดปฏิบัติภารกิจ 
จนกว่าจะมีผลการตรวจหาเชื้อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 และไม่มีอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจต่อไป 
5) กรณีท่ีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะไม่ได้ลงจากเรือหรือเรือจอดเทียบท่าไม่เกิน 12 ชั่วโมง และผู้ควบคมุยานพาหนะ
หรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะไดส้วมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE) ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ที่ทางราชการก าหนด ให้ผู้เดินทางเข้ารับการกักกันบนเรือ และต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทาง
อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด  
๖) กรณีท่ีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะไม่ได้ลงจากเรือหรือลงจากเรือไมเ่กิน 12 ชั่วโมงหรือเรือจอดเทียบท่าไมเ่กิน  
12 ชั่วโมง และผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะไม่ได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection 
Equipment: PPE) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด หรือกรณีที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ 
ลงจากเรือเกิน 12 ชั่วโมงหรอืเรือจอดเทียบท่าเกิน 12 ชั่วโมง ให้เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน บนเรือหรือสถานที่ซึ่งทางราชการก าหนด  
และต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร โดยให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19  
โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวนัที่ 3 - 5 และครั้งที่ 2 ระหวา่งวันที ่9 - 10 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุข 
ก าหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 
๗) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะต้องเข้ารับการกักกัน ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั้งหมด 
๘) กรณีท่ีพบว่าผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะป่วยเป็นโรคโควิด - 19 ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมด หรือตามท่ีทางราชการก าหนด   

และการประเมินความพร้อมของ 
ผู้เดินทางก่อนเดินทาง 
ตามมาตรการที่ก าหนด  
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
คณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก ากับติดตาม 
การตรวจสอบเอกสารและการเข้ารับ 
การกักกัน รวมทั้งตรวจสอบและ 
ประเมินผลการใช้ระบบติดตาม
หรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ทางราชการก าหนด  
- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ 
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเก่ียวกับ
สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ 
การกักกัน และการตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 ส าหรับผู้เดินทาง 
ตลอดจนก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 และการประเมินผล
การปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันโรค 



- ๑๒ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

 
(๖) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย และ 
 

(๗) คนต่างด้าวซึ่งมีใบส าคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว  
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือทีร่ับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 

is not detected)  โดยวธิี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง   
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19  

ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด  

๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง  
(Exit screening) 

- กระทรวงการต่างประเทศ 
ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ  
การตรวจสอบเอกสาร การให้
ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทาง  
และการประเมินความพร้อม 
ของผู้เดินทางก่อนเดินทาง 
ตามมาตรการที่ก าหนด 
- กระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงกลาโหม 
ควบคุม ก ากับ ดูแล  
และจัดการสถานที่กักกัน 
ซึ่งทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ก าหนด พร้อมทั้ง
กระทรวงสาธารณสุขก ากับ ดูแล 
และประเมินการจัดการด้าน
การแพทย์ในสถานที่กักกัน 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไขผู้้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
(Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 



- ๑๓ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ทั้งนี้ สถานที่
ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด โดยการเข้ารับการกักกันของผู้เดินทางให้อยู่ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนดอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง  
โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทาง ทั้งนี้ ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
ตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนด  
- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ/พ้ืนที่ที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2 virus 

mutations and variants) ทั้งนี้ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 5 - 6 ของระยะเวลา 
ที่ถูกกักกัน 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5  
และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 10 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 7 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

- กระทรวงคมนาคมจัดการ  
และควบคุมก ากับการเดินทาง 
จากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
ไปยังสถานที่กักกัน 
- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ 
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเก่ียวกับ
สถานทีซ่ึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ 
การกักกันและการตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 ส าหรับผู้เดินทาง 
ตลอดจนก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 และการประเมินผล
การปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันโรค 
 

มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 
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(๘) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตท างานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว หรือแรงงานต่างด้าว 
ที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรได้รับอนญุาตจากทางราชการเพื่อผ่อนปรนให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและให้ท างาน 
 

(๘.๑) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตท างานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 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 
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีทางราชการก าหนด 

๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง  
(Exit screening) 

- กระทรวงการต่างประเทศและ
กระทรวงแรงงานออกคู่มือ  
เกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบเอกสาร  
การประเมินความพร้อมของ 
ผู้เดินทางก่อนเดินทาง 
ตามมาตรการที่ก าหนด การใหข้้อมูล 
กรมธรรม์กับผู้เดินทาง ตลอดจน 
จัดการ ควบคุม และก ากับติดตาม
ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการ 
ที่ก าหนด  
- กระทรวงมหาดไทยและ 
กระทรวงกลาโหมควบคุม ก ากับ 
ดูแล และจัดการสถานที่กักกัน 
ซึ่งทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ก าหนด พร้อมทั้ง
กระทรวงสาธารณสุขก ากับ ดูแล 
และประเมินการจัดการ 
ด้านการแพทย์ในสถานที่กักกัน 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
(Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ทั้งนี้ สถานที่
ซ่ึงผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด โดยการเข้ารับการกักกันของผู้เดินทางให้อยู่ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 



- ๑๕ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนดอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง  

โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทาง ทั้งนี้ ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
ตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนด  
- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ/พ้ืนที่ที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด - 19 (SARS-CoV-2 virus 

mutations and variants) ทั้งนี้ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 5 - 6 ของระยะเวลา 
ที่ถูกกักกัน 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5  
และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 10 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 7 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

- กระทรวงคมนาคมจัดการและ
ควบคุมก ากับการเดินทางจาก 
ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
ไปยังสถานที่กักกัน 
- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ 
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเก่ียวกับ
สถานทีซ่ึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ 
การกักกันและการตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 ส าหรับผู้เดินทาง 
ตลอดจนก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 และการประเมินผล
การปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันโรค มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 

-ไม่มี- 
 

(๘.๒) แรงงานต่างด้าวที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อผ่อนปรนให้อยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นการชั่วคราวและให้ท างาน 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่าผู้เดินทางมีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรที่รับผู้เดินทาง 
เข้ามาท างานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงาน 

- กระทรวงแรงงานออกคู่มือ  
เกณฑ์การปฏิบัติ และก ากับติดตาม 
ให้นายจ้างทีน่ าแรงงานต่างด้าว 
เข้ามาในราชอาณาจักรด าเนินการ
ตามกฎหมายและปฏิบัติตาม



- ๑๖ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่านายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร 
- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่านายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรมียานพาหนะเพ่ือมารับ 

ผู้เดินทางท่ีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน โดยให้มีก าหนดเวลาทีแ่น่นอน 
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 

๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง  
(Exit screening) 

มาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนการให้ข้อมูลกรมธรรม์ 
กับผู้เดินทาง และการประเมิน
ความพร้อมของผู้เดินทางก่อน
เดินทางตามมาตรการที่ก าหนด 
- กระทรวงการต่างประเทศจัดการ
และก ากับติดตามการตรวจลงตรา
ให้ผู้เดินทาง ในกรณีท่ีต้องได้รับ
การตรวจลงตราล่วงหน้า  
- กระทรวงคมนาคมและกระทรวงแรงงาน 
จัดการและควบคุมก ากับ 
การเดินทางจากช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน 
- กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม  
และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ตรวจสอบและประเมินการใช้ 
ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชัน 
ให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการ 
ก าหนด และควบคุม 
ก ากับให้สถานที่กักกันปฏิบัติ 
ตามมาตรการที่ก าหนด   
- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ 
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเก่ียวกับ
สถานทีซ่ึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ 

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
(Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน ให้เดินทางโดยยานพาหนะของนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าว
เข้ามาท างานในราชอาณาจักรเท่านั้น ห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่กักกัน และให้เดินทางตามแผนและเส้นทางท่ีกระทรวงแรงงาน 
ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว โดยยานพาหนะต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทางได้ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง 
๔) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
๕) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ทั้งนี้ สถานที่
ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด โดยการเข้ารับการกักกันของผู้เดินทางให้อยู่ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนดอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง  
โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทาง ทั้งนี้ ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
ตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนด  
- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ/พ้ืนที่ที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2 virus 

mutations and variants) ทั้งนี้ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 



- ๑๗ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 6) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 6 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน กรณีมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทาง 
ไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลา
ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 5 - 6 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5  
และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 10 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 7 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

การกักกันและการตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 ส าหรับผู้เดินทาง 
ตลอดจนก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 และการประเมินผล
การปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันโรค 

มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

 
(๙) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทางการไทยรับรอง ตลอดจนบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว ยกเว้นนักเรียน 
หรือนักศึกษาของโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือของสถานศึกษาอ่ืนของเอกชนที่มีลักษณะคล้ายกัน 
 

(๙.๑) นักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติหรือมหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปกติ ทั้งนี้ ให้รวมถึง 
บิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 

is not detected)  โดยวธิี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง   

- กระทรวงการต่างประเทศและ 
กระทรวงศึกษาธิการออกคู่มือ 
เกณฑ์การปฏิบัติ ตลอดจนควบคุม 
ก ากับ ติดตาม และจัดหาสถานที่
กักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และแนวทางที่ทางราชการก าหนด  



- ๑๘ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19  

ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด  
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงถึงแผนการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน 

๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง  
(Exit screening) 

- กระทรวงการต่างประเทศ จัดการ
และก ากับติดตามการตรวจสอบ
เอกสาร การให้ข้อมูลกรมธรรม์ 
กับผู้เดินทาง และการประเมิน
ความพร้อมของผู้เดินทางก่อน
เดินทางตามมาตรการที่ก าหนด 
- กระทรวงมหาดไทยและ 
กระทรวงกลาโหมควบคุม ก ากับ 
ดูแล และจัดการสถานที่กักกัน 
ซึ่งทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ก าหนด ตรวจสอบ
และประเมินการใช้ระบบติดตาม
หรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ทางราชการก าหนด 
พร้อมทั้งกระทรวงสาธารณสุข 
ก ากับ ดูแล และประเมินการ
จัดการด้านการแพทย์ในสถานที่
กักกนัให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค 
- กระทรวงคมนาคมควบคุมก ากับ
การเดินทางจากช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน 
- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ 
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเก่ียวกับ
สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ 

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
(Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่สถานศึกษาซึ่งนักเรียนหรือนักศึกษาสังกัดอยู่
ได้จัดเตรียมไว้ โดยให้เดินทางตามแผนการเดินทางท่ีก าหนด ห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่กักกัน ทั้งนี้ ยานพาหนะที่จัดเตรียมไว้ 
ต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทางได้ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง โดยผู้เดินทางหรือสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
๔) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน  
๕) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ทั้งนี้ สถานที่
ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด โดยการเข้ารับการกักกันของผู้เดินทางให้อยู่ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนดอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง  
โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทาง ทั้งนี้ ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
ตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนด  
- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ/พ้ืนที่ที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2 virus 

mutations and variants) ทั้งนี้ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 



- ๑๙ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
6) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 5 - 6 ของระยะเวลา 
ที่ถูกกักกัน 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5  
และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 10 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 7 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

การกักกันและการตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 ส าหรับผู้เดินทาง 
ตลอดจนก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 และการประเมินผล
การปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันโรค 

มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-  ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศ/พ้ืนทีป่ลายทางก าหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษา
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย   

 
(๙.๒) นักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในสังกัดหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบิดามารดาหรือผู้ปกครอง   

  ของบุคคลดังกล่าว 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐทีน่ักเรียนหรือนักศึกษาสังกัด
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ 
ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร 

- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงถึงแผนการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกันตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 

และกระทรวงคมนาคมก าหนด 
๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พ้ืนทีต่้นทาง ก่อนออกเดินทาง  
(Exit screening) 

- กระทรวงศึกษาธิการออกคู่มือ 
เกณฑ์การปฏิบัติ ตลอดจนควบคุม 
ก ากับ และติดตามให้โรงเรียนหรือ
สถานศึกษาจัดหาสถานที่กักกัน 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางท่ีทางราชการก าหนด 
รวมถึงการเดินทางจาก 
ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
ไปยังสถานที่กักกัน  



- ๒๐ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
(Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
หรือโดยยานพาหนะที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐก าหนด ห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่กักกัน  
และให้เดินทางตามแผนการเดินทางที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงคมนาคมก าหนด โดยยานพาหนะต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทาง 
ได้ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง 
๔) ให้มีระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
๕) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ทั้งนี้ สถานที่
และระยะเวลาซึ่งต้องใช้ในการกักกัน รวมถึงมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือใช้ด าเนินการระหว่างการกักกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ที่ทางราชการก าหนด  
๖) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีทางราชการก าหนด 

- กระทรวงคมนาคมควบคุมก ากับ
การเดินทางจากช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน 
- กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
และคณะท างานประจ าช่องทาง 
เข้าออกตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการเข้ารับ
การกักกัน และการเข้าหรือออก
จากสถานที่กักกันตามมาตรการ 
ที่ก าหนด  
- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ 
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเก่ียวกับ
สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ 
การกักกันและการตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 ส าหรับผู้เดินทาง 
ตลอดจนก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 และการประเมินผล
การปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันโรค  

มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 



- 21 - 
(๙.๓) นักเรียนของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หรือโรงเรียนของสังกัดอ่ืนที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว 

 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นสามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร 

- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงถึงแผนการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกันตามทีส่ านักงานต ารวจแห่งชาติ 

และกระทรวงคมนาคมก าหนด 
๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง  
(Exit screening) 

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติออก
คู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ ตลอดจน
ควบคุม ก ากับ และติดตามให้
สถานศึกษาจัดหาสถานที่กักกัน
และปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด  
- กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
และคณะท างานประจ าช่องทาง 
เข้าออกตามพระราชบัญญัติ 
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก ากับ
ติดตาม และตรวจสอบการเข้ารับ
การกักกัน และการเข้าหรือออก
จากสถานที่กักกันตามมาตรการ 
ที่ก าหนด  
- กระทรวงคมนาคมควบคุมก ากับ
การเดินทางจากช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน 
- กระทรวงสาธารณสุข ออกคู่มือ 
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเก่ียวกับ
สถานทีซ่ึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ 
การกักกันและการตรวจหาเชื้อโรค
โควิด - 19 ส าหรับผู้เดินทาง ตลอดจน

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
(Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด  
หรือโดยยานพาหนะที่โรงเรียนของสังกัดอ่ืนที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันก าหนด ห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่ดังกล่าว และให้เดินทาง
ตามแผนการเดินทางท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติและกระทรวงคมนาคมก าหนด โดยยานพาหนะต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทาง 
ได้ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง 
๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ทั้งนี้  
สถานทีแ่ละระยะเวลาซึ่งต้องใช้ในการกักกัน รวมถึงมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใช้ด าเนินการระหว่างการกักกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และแนวทางที่ทางราชการก าหนด โดยอาจให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ระหว่างที่เข้ารับการกักกันตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ก าหนดหรือพิจารณาตามสมควรแล้วแตก่รณ ี 



- ๒๒ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

ก ากับติดตามการคัดกรองอาการป่วย  
การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19  
และการประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันโรค 

 
(๑๐) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีความจ าเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาล  
โรคโควิด - 19 ทั้งนี้ ให้จ ากัดจ านวนผู้ติดตามได้ไม่เกิน ๓ คน และใหผู้้ติดตามเข้ารับการกักกันในสถานพยาบาลเดียวกัน รวมถึงต้องมีระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร 
ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน  
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือทีร่ับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 

is not detected)  โดยวธิี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง   
- เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึงหลักประกันที่ผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร และเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าสถานพยาบาลที่ผู้เดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาลยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจรักษาพยาบาลทั้งหมด 

- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดกรณีโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลา 
ที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  

- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานพยาบาลที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 
- เอกสารหรือหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลระบุความจ าเป็นในการเข้ามารักษาพยาบาลและยืนยันการรับผู้เดินทางในการเข้ารับการตรวจ

รักษาพยาบาลและเข้ารับการกักกันในสถานพยาบาลดังกล่าว  

- กระทรวงสาธารณสุข (โดยกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ) ออกคู่มือ 
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเกี่ยวกับ
สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ 
การกักกันและการตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR 
ส าหรับผู้เดินทาง ตลอดจน
ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ  
และติดตามให้สถานพยาบาลที่รับ 
ผู้ซึ่งมีความจ าเป็นต้องเข้ามา 
รับการตรวจรักษาพยาบาล 
ในประเทศไทยและผู้ติดตามปฏิบัติ 
ตามมาตรการที่ก าหนด รวมทั้ง 
ตรวจสอบการจัดการด้านข้อมูล



- ๒๓ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- กรณีผู้ติดตามท่ีไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ซึ่งมีความจ าเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย ให้มีหนังสือยืนยัน 

การเข้ารับการกักกันในสถานพยาบาลดังกล่าวด้วย  
๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง  
(Exit screening) 

ของผู้เดินทาง กรมธรรม์และ
หลักประกันค่าใช้จ่าย รวมถึง 
การประเมินผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรค 
- กระทรวงการต่างประเทศจัดการ
และก ากับติดตามการตรวจสอบ
เอกสาร การให้ข้อมูลกรมธรรม์ 
กับผู้เดินทาง และการประเมิน
ความพร้อมของผู้เดินทาง 
ก่อนเดินทาง 
- กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม  
และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ตรวจสอบและประเมิน 
การใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชัน 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 
ที่ทางราชการก าหนด  
  

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
(Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานพยาบาล ให้เดินทางโดยยานพาหนะของสถานพยาบาลที่ผู้เดินทางเข้ามารับ 
การตรวจรักษาพยาบาลเท่านั้น และห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานพยาบาล โดยยานพาหนะต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทาง 
ได้ตลอดระยะเวลาทีเ่ดินทาง  
๔) ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
๕) ให้เข้ารับการกักกัน ณ สถานพยาบาล โดยให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนดอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง  
โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทาง ทั้งนี้ ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
ตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนด  
- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ/พ้ืนที่ที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2 virus 

mutations and variants) ทั้งนี้ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
๖) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 6 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน  

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 10 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 



- ๒๔ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา 

ในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 7 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 
๗) กรณีระยะเวลาในการตรวจรักษาพยาบาลไม่ถึง ๗ วัน ๑๐ วัน หรือ ๑๔ วัน แล้วแต่กรณี ให้กักกันผู้เดินทาง ณ สถานพยาบาลจนครบก าหนด 
ตามระยะเวลาดังกล่าว 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศ/พ้ืนทีป่ลายทางก าหนด โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 
(๑๑) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) ระหว่างหน่วยงานของรัฐของประเทศไทยกับต่างประเทศ 
หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีตามข้อเสนอและการตรวจสอบกลั่นกรองของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกัน
และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจดังกล่าวก าหนด 

(11.๑) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การกีฬา การท่องเที่ยว การศึกษา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

- หนังสือทีร่ับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)  
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 

is not detected)  โดยวธิี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง    
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19  

ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 

๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง  
(Exit screening) 

- กระทรวงการต่างประเทศ 
ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ  
การตรวจสอบเอกสาร การให้
ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทาง  
และการประเมินความพร้อม 
ของผู้เดินทางก่อนเดินทาง 
ตามมาตรการที่ก าหนด 
- กระทรวงมหาดไทยและ 
กระทรวงกลาโหมควบคุม ก ากับ 
ดูแล และจัดการสถานที่กักกัน 
ซึ่งทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติ



- ๒๕ - 
 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
(Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ทั้งนี้ สถานที่
ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด โดยการเข้ารับการกักกันของผู้เดินทางให้อยู่ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

- เข้ารับการกักกันน้อยกว่า 7 วัน กรณผีู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 7 วัน โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
พิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้อนุมัติหลักการไว้แล้ว 
หรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนดอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง  
โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทาง ทั้งนี้ ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
ตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนก าหนด  
- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศ/พ้ืนที่ที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2 virus 

mutations and variants) ทั้งนี้ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- กรณีเข้ารับการกักกันน้อยกว่า 7 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวนอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนออกจากสถานที่กักกัน
เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้อนุมัติหลักการไว้แล้ว หรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 5 - 6 ของระยะเวลา 
ที่ถูกกักกัน หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ตามมาตรการที่ก าหนด พร้อมทั้ง
กระทรวงสาธารณสุขก ากับ ดูแล 
และประเมินการจัดการ 
ด้านการแพทย์ในสถานที่กักกันให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
- กระทรวงคมนาคมควบคุมก ากับ
การเดินทางจากช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน 
- กระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือ 
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางเก่ียวกับ
สถานทีซ่ึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ 
การกักกันและการตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 ส าหรับผู้เดินทาง 
ตลอดจนก ากับติดตามการคัดกรอง
อาการป่วย การตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 และการประเมินผล
การปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันโรค 
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มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 10 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5  

และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 10 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน หรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา 

ในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 7 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน  
หรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศ/พ้ืนทีป่ลายทางก าหนด โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 
 (๑๑.๒) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

เสนอแนะนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  
- มาตรการป้องกันโรคและหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามการเสนอแนะของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้

มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
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2. หลักเกณฑ์การด าเนนิการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อม และให้เริ่มด าเนนิการตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เปน็ต้นไป 
 

ประเภทการกักกัน กลุ่มเป้าหมาย การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย การอนุมัติและการตรวจสอบ การก ากับการด าเนนิการ ระบบข้อมูล 

State Quarantine 
(SQ) 

ผู้สัมผัสใกล้ชิด/เสี่ยงสูงทั้งผู้มี 
สัญชาติไทย/ผู้ไม่มีสัญชาติไทย/ 
ผู้เดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด 

เงินงบประมาณแผ่นดิน คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

- บันทึกรายบุคคล
ผ่านระบบ COSTE 
- รายงานการ 
ขึ้นทะเบียน 
มายังกระทรวง
สาธารณสุข  
(โดยกรมควบคุมโรค) 
โดยหน่วยงานที่
ก ากับการ
ด าเนินการ                            
- หน่วยงานที่ก ากับ
การด าเนินการ
จัดท าระบบก ากับ
ติดตามผล  

Alternative 
Quarantine (AQ) 

- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มสีัญชาติไทย 
- ผู้ทีป่ระสงคเ์ข้ารับการกักกัน  
ณ AQ โดยผู้นั้นพร้อมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง 
- ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทาง
กรณีมีภารกิจหรือกิจกรรมที่สัมผัส
ใกล้ชิด 

ผู้เข้ารับการกักกัน/
โรงแรม/สถานทีท่ี่เป็น AQ 

 

กระทรวงสาธารณสุข               
(โดยกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ)/คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด/
คณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงสาธารณสุข               
(โดยกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ) 

Organizational 
Quarantine (OQ)   
ประเภท ก 

- เจ้าหน้าทีข่องรัฐที่กลับจากปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจนอกราชอาณาจักร 
- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ของหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ 
แรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศ 
- ผู้มีสัญชาติไทยกลุ่มเปราะบาง 

หน่วยงานทีไ่ด้รับอนุมัติ 
ให้จัดตั้ง OQ ประเภท ก 

คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  

คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

Organizational 
Quarantine (OQ)  
ประเภท ข และ ค  

ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน  
- ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทาง
กรณีมีภารกิจหรือกิจกรรมที่สัมผัส
ใกล้ชิด 

หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ 
ให้จัดตั้ง OQ ประเภท ข 
และ ค 

กระทรวงสาธารณสุข               
(โดยกรมควบคุมโรค)/
คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานที่ดูแลภารกิจ 

 



- ๒๘ - 
 

ประเภทการกักกัน กลุ่มเป้าหมาย การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย การอนุมัติและการตรวจสอบ การก ากับการด าเนนิการ ระบบข้อมูล 

Hospital Quarantine  
(HQ) 

ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ทีม่าจากประเทศ/พ้ืนทีซ่ึ่งมี 
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

เงินงบประมาณแผ่นดิน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  

Alternative Hospital 
Quarantine (AHQ) 

ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ทีม่าจากประเทศ/พ้ืนทีซ่ึ่งมี 
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ  
และ medical tourism 

ผู้เข้ารับการกักกัน/
สถานพยาบาลเอกชน 

กระทรวงสาธารณสุข               
(โดยกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ) 

กระทรวงสาธารณสุข               
(โดยกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ) 

 
 
ค านิยาม : 
 

 “Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ก” หมายถึง สถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่จัดขึ้นในลักษณะสถานที่พักแบบเดี่ยว มีสิ่งจ าเป็น  
ในการด ารงชีวิตสนับสนุนให้เป็นรายบุคคล โดยไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมใด ๆ 
 “Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ข” หมายถึง สถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่จัดขึ้นในสถานที่พักหรืออาคารถาวร มีลักษณะการนอน
รวมกันเป็นกลุ่ม และใช้พ้ืนที่ส่วนกลางร่วมกัน เช่น ห้องน้ า ห้องอาบน้ า ห้องท างาน เป็นต้น หรือลักษณะสถานที่พักแบบเดี่ยวแต่มีการรวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมใด ๆ ร่วมกัน 
 “Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ค” หมายถึง สถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่โครงสร้างชั่วคราว มีลักษณะการนอน
รวมกันเป็นกลุ่ม และใช้พ้ืนที่ส่วนกลางร่วมกัน เช่น ห้องน้ า ห้องอาบน้ า สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่ท างาน เป็นต้น 
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หมายเหตุ : 
๑. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้กรมธรรม์โดยบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ภายใต้การก ากับและรับรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีการติดเชื้อโรคโควิด - 19 ทีไ่ม่แสดงอาการด้วย 
๒. ผู้มีเหตุยกเว้นหรือกรณีตาม (๒) นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอาจก าหนดมาตรการเฉพาะตามความเหมาะสมนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไว้ 
ในตารางได้ 
๓. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตาม (11.๑) กระทรวงสาธารณสุขอาจก าหนดมาตรการเฉพาะตามความเหมาะสมนอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในตารางได้ 
๔. การแยกกักผู้เดินทาง ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อคัดกรองแล้วพบว่าผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ หรือกรณีท่ีผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR 
ยืนยันว่าพบเชื้อ หรือกรณีผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ระหว่างถูกกักกันหรือถูกคุมไว้สังเกต ให้ส่งตัวผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลที่ทางราชการก าหนด  
๕. การเริ่มนับระยะเวลากักกัน : เม่ือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (ตั้งแต่เริ่มอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ) 

๕.๑ ตั้งแต่เวลา ๐0.01 นาฬิกา ถึง ๑๘.00 นาฬิกา ให้นับวันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวันแรกของการกักกัน (Day 1)  
๕.2 ตั้งแต่เวลา 18.01 นาฬิกา ถึง 00.00 นาฬิกา ให้นับวันถัดจากวันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวันแรกของการกักกัน (Day 1)   

 
  

 


