
ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  ๒๒/๒๕๖๔ 
เรื่อง  พ้ืนที่สถำนกำรณ์ทีก่ ำหนดเปน็พื้นที่ควบคมุสูงสดุ  พ้ืนที่ควบคมุ 

พ้ืนที่เฝ้ำระวังสงู  และพื้นทีน่ ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 

ตำมที่ได้มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ดังกล่ำวออกไปอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ  นั้น 

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรและเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนำ  2019  ตำมแนวทำงกำรจัดเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  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  โดยค ำแนะน ำของศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข   
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19  และศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019   
กระทรวงมหำดไทย  จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรตำมข้อก ำหนดฯ  ส ำหรับเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนด 
เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  พ้ืนที่ควบคุม  พ้ืนที่เฝ้ำระวังสูง  และพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  ตำมบัญช ี
รำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  หรือจนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 30  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕64 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๑๐๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ก าหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ  
แนบท้ายค าสัง่ศูนย์บริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด - 19) 

ที ่ ๒๒/๒๕๖๔ 
ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

----------------------- 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด  รวมทั้งสิ้น  ๒๓  จังหวัด 
๑. จังหวัดขอนแก่น  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองขอนแก่น  อ ำเภอเขำสวนกวำง  อ ำเภอเปือยน้อย   

อ ำเภอพล  อ ำเภอภูเวียง  อ ำเภอเวียงเก่ำ  และอ ำเภออุบลรัตน์)   
๒. จังหวัดจันทบุรี  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองจันทบุรี  และอ ำเภอท่ำใหม่) 
๓. จังหวัดชุมพร 
๔. จังหวัดเชียงรำย  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองเชียงรำย  อ ำเภอเชียงของ  อ ำเภอเชียงแสน  อ ำเภอเทิง  

อ ำเภอพำน  อ ำเภอแม่จัน  อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง  อ ำเภอแม่สำย  อ ำเภอแม่สรวย   
อ ำเภอเวียงแก่น  และอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ)   

๕. จังหวัดเชียงใหม ่  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองเชียงใหม่  อ ำเภอจอมทอง  อ ำเภอดอยเต่ำ  อ ำเภอแม่แตง   
และอ ำเภอแม่ริม) 

๖. จังหวัดตรัง 
๗. จังหวัดตรำด  (ยกเว้นอ ำเภอเกำะกูด  และอ ำเภอเกำะช้ำง)   
๘. จังหวัดตำก 
๙. จังหวัดนครรำชสีมำ  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  อ ำเภอโชคชัย

อ ำเภอปำกช่อง  อ ำเภอพิมำย  อ ำเภอวังน  ำเขียว  และอ ำเภอสีคิ ว) 
๑๐. จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
๑๑. จังหวัดนรำธิวำส 
๑๒. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ยกเว้นเทศบำลเมืองหัวหิน  เฉพำะต ำบลหัวหินและต ำบลหนองแก) 
๑๓. จังหวัดปรำจีนบุรี 
๑๔. จังหวัดปัตตำนี 
๑๕. จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  (ยกเว้นอ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ)   
๑๖. จังหวัดพัทลุง 
๑๗. จังหวัดยะลำ 
๑๘. จังหวัดระยอง  (ยกเว้นเกำะเสม็ด) 
๑๙. จังหวัดสงขลำ 
๒๐. จังหวัดสตูล 
๒๑. จังหวัดสระแก้ว 
๒๒. จังหวัดสระบุรี 
๒๓. จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี (ยกเว้นเกำะเต่ำ  เกำะพะงัน  และเกำะสมุย) 

  



 
 

พื้นที่ควบคุม  รวมท้ังส้ิน  ๒๓  จังหวัด   
๑. จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
๒. จังหวัดชลบุรี  (ยกเว้นอ ำเภอเกำะสีชัง  อ ำเภอบำงละมุง  เมืองพัทยำ  อ ำเภอศรีรำชำ   

และอ ำเภอสัตหีบ  เฉพำะต ำบลนำจอมเทียนและต ำบลบำงเสร่) 
๓. จังหวัดชัยนำท 
๔. จังหวัดชัยภูมิ 
๕. จังหวัดนครนำยก 
๖. จังหวัดนครปฐม 
๗. จังหวัดพิษณุโลก 
๘. จังหวัดเพชรบุร ี (ยกเว้นเทศบำลเมืองชะอ ำ) 
๙. จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๑๐. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑๑. จังหวัดระนอง  (ยกเว้นเกำะพยำม) 
๑๒. จังหวัดรำชบุรี 
๑๓. จังหวัดลพบุร ี
๑๔. จังหวัดล ำปำง 
๑๕. จังหวัดล ำพูน 
๑๖. จังหวัดสมุทรปรำกำร  (ยกเว้นบริเวณพื นที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ) 
๑๗. จังหวัดสมุทรสงครำม 
๑๘. จังหวัดสมุทรสำคร 
๑๙. จังหวัดสิงห์บุรี 
๒๐. จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒๑. จังหวัดอ่ำงทอง 
๒๒. จังหวัดอุดรธำนี  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองอุดรธำนี  อ ำเภอกุมภวำปี  อ ำเภอนำยูง  อ ำเภอบ้ำนดุง  

อ ำเภอประจักษ์ศิลปำคม  และอ ำเภอหนองหำน) 
๒๓. จังหวัดอุบลรำชธำนี 

  



 
 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง  รวมทั้งสิ้น  ๒๔  จังหวัด 
๑. จังหวัดกำฬสินธุ์ 
๒. จังหวัดก ำแพงเพชร 
๓. จังหวัดนครพนม 
๔. จังหวัดนครสรรค์ 
๕. จังหวัดน่ำน 
๖. จังหวัดบึงกำฬ 
๗. จังหวัดบุรีรัมย์  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์)   
๘. จังหวัดพิจิตร 
๙. จังหวัดแพร่ 

๑๐. จังหวัดพะเยำ 
๑๑. จังหวัดมหำสำรคำม 
๑๒. จังหวัดมุกดำหำร 
๑๓. จังหวัดยโสธร 
๑๔. จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๕. จังหวัดเลย  (ยกเว้นอ ำเภอเชียงคำน) 
๑๖. จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๗. จังหวัดสกลนคร 
๑๘. จังหวัดสุโขทัย 
๑๙. จังหวัดสุรินทร์  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองสุรินทร์  และอ ำเภอท่ำตูม) 
๒๐. จังหวัดหนองคำย  (ยกเว้นอ ำเภอเมืองหนองคำย  อ ำเภอท่ำบ่อ  อ ำเภอศรีเชียงใหม่   

และอ ำเภอสังคม) 
๒๑. จังหวัดหนองบัวล ำภู 
๒๒. จังหวัดอุทัยธำนี 
๒๓. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒๔. จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

  



 
 

บัญชีรายชื่อจังหวัดพื้นที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว   
แนบท้ายค าสัง่ศูนย์บริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด - 19)   

ที ่ ๒๒/๒๕๖๔ 
ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
พื้นที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว  รวมท้ังส้ิน  ๒๖  จังหวัด   

๑. กรุงเทพมหำนคร 
๒. จังหวัดกระบี่ 
๓. จังหวัดกำญจนบุรี 
๔. จังหวัดขอนแก่น  (เฉพำะอ ำเภอเมืองขอนแก่น  อ ำเภอเขำสวนกวำง  อ ำเภอเปือยน้อย   

อ ำเภอพล  อ ำเภอภูเวียง  อ ำเภอเวียงเก่ำ  และอ ำเภออุบลรัตน์) 
๕. จังหวัดจันทบุรี  (เฉพำะอ ำเภอเมืองจันทบุรี  และอ ำเภอท่ำใหม่) 
๖. จังหวัดชลบุรี  (เฉพำะอ ำเภอเกำะสีชัง  อ ำเภอบำงละมุง  เมืองพัทยำ  อ ำเภอศรีรำชำ  และ 

อ ำเภอสัตหีบ  เฉพำะต ำบลนำจอมเทียนและต ำบลบำงเสร่)   
๗. จังหวัดเชียงรำย  (เฉพำะอ ำเภอเมืองเชียงรำย  อ ำเภอเชียงของ  อ ำเภอเชียงแสน  อ ำเภอเทิง  

อ ำเภอพำน  อ ำเภอแม่จัน  อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง  อ ำเภอแม่สำย  อ ำเภอแม่สรวย   
อ ำเภอเวียงแก่น  และอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ)   

๘. จังหวัดเชียงใหม่  (เฉพำะอ ำเภอเมืองเชียงใหม่  อ ำเภอจอมทอง  อ ำเภอดอยเต่ำ  อ ำเภอแม่แตง  
และอ ำเภอแม่ริม) 

๙. จังหวัดตรำด  (เฉพำะอ ำเภอเกำะกูด  และอ ำเภอเกำะช้ำง)   
๑๐. จังหวัดนครรำชสีมำ  (เฉพำะอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  อ ำเภอโชคชัย   

อ ำเภอปำกช่อง  อ ำเภอพิมำย  อ ำเภอวังน  ำเขียว  และอ ำเภอสีคิ ว) 
๑๑. จังหวัดนนทบุรี 
๑๒. จังหวัดบุรีรัมย ์ (เฉพำะอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์)   
๑๓. จังหวัดปทุมธำนี 
๑๔. จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ (เฉพำะเทศบำลเมืองหัวหิน  เฉพำะต ำบลหัวหินและต ำบลหนองแก) 
๑๕. จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  (เฉพำะอ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ)   
๑๖. จังหวัดพังงำ 

  



 
 

๑๗. จังหวัดเพชรบุร ี (เฉพำะเทศบำลเมืองชะอ ำ) 
๑๘. จังหวัดภูเก็ต 
๑๙. จังหวัดระนอง  (เฉพำะเกำะพยำม) 
๒๐. จังหวัดระยอง  (เฉพำะเกำะเสม็ด) 
๒๑. จังหวัดเลย  (เฉพำะอ ำเภอเชียงคำน) 
๒๒. จังหวัดสมุทรปรำกำร  (เฉพำะบริเวณพื นที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ) 
๒๓. จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี (เฉพำะเกำะเต่ำ  เกำะพะงัน  และเกำะสมุย) 
๒๔. จังหวัดสุรินทร์  (เฉพำะอ ำเภอเมืองสุรินทร์  และอ ำเภอท่ำตูม) 
๒๕. จังหวัดหนองคำย  (เฉพำะอ ำเภอเมืองหนองคำย  อ ำเภอท่ำบ่อ  อ ำเภอศรีเชียงใหม่   

และอ ำเภอสังคม) 
๒๖. จังหวัดอุดรธำนี  (เฉพำะอ ำเภอเมืองอุดรธำนี  อ ำเภอกุมภวำปี  อ ำเภอนำยูง  อ ำเภอบ้ำนดุง  

อ ำเภอประจักษ์ศิลปำคม  และอ ำเภอหนองหำน) 
 

_______________ 
 


