
ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  ๗/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แนวปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๒๔) 

 
 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่   ๒๒  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ให้ขยำย
ระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่วันที่    
๑  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  โดยนำยกรัฐมนตรีได้ออกข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที่  ๔๐)  ลงวันที่  ๑๔  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ก ำหนดประเภทของผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19  และสอดรับกับนโยบำยกำรเปิดประเทศ
เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของรัฐบำล  และออกค ำสั่งเพ่ือก ำหนดแนวปฏิบัติให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่น ำไปด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรค 
โดยเคร่งครัด  โดยมีค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019   
(โควิด - 19)  ท่ี  ๒๔/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ   ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๑๙)  ลงวันที่   
๑๔  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019   
(โควิด - 19)  ที่  ๒๕/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๐)  ลงวันที่  ๒๒  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ที่  ๒/๒๕๖๕   
เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๑)  ลงวันที่  ๘  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ค ำสั่งศูนย์บริหำร 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๔/๒๕๖๕  เรื่อง   
แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๒)  ลงวันที่  ๒๘  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และค ำสั่ง 
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๕/๒๕๖๕   

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๓)  ลงวันที่  ๒๖  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕  นั้น   

โดยที่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  
หรือ  ศบค.  ได้ออกค ำสั่งเพ่ือก ำหนดมำตรกำรป้องกันโรคให้เหมำะสมต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด  
ของไวรัสโคโรนำ  2019  กลำยพันธุ์  สำยพันธุ์โอมิครอน  (Omicron)  ที่สำมำรถแพร่กระจำยและ 
มีโอกำสติดเชื้อได้ง่ำยกว่ำสำยพันธุ์อื่น ๆ  แต่ผู้เข้ำรับกำรรักษำที่เป็นผู้ป่วยอำกำรรุนแรงทั้งระดับวิกฤต
และระดับป่วยหนักยังอยู่ในขีดควำมสำมำรถที่ฝ่ำยสำธำรณสุขสำมำรถบริหำรสถำนกำรณ์ได้  จึงเห็นควร
ปรับมำตรกำรป้องกันโรคให้มีควำมเหมำะสม  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมใน
มำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตำมประกำศ 
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว   และตำมค ำสั่ง 
นำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่   ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นไป  
อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่ง 
นำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบ 
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรค   
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ค ำสั่งระงับกำรรับลงทะเบียนกำรเดินทำงเข้ำรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว  
ส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรประเภท  (๒)  ของค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๒๔/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
(ฉบับที่  ๑๙)  ลงวันที่  ๑๔  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ตำมค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๒๕/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที่  ๒๐)  ลงวันที่  ๒๒  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๒/๒๕๖๕  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที่  ๒๑)  ลงวันที่  ๘  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๔/๒๕๖๕  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที่  ๒๒)  ลงวันที่  ๒๘  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  5/๒๕๖๕  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที่  ๒3)  ลงวันที่  ๒6  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ยกเว้นกรณีกำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
ของผู้ซึ่งได้รับอนุญำตประเภท  (๒)  ที่ เดินทำงเข้ำมำในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว   ได้แก่   
จังหวัดกระบี่  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดพังงำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  (เฉพำะเกำะเต่ำ  เกำะพะงัน  และเกำะสมุย)   
จังหวัดชลบุรี  (เฉพำะอ ำเภอบำงละมุง  เมืองพัทยำ  อ ำเภอศรีรำชำ  อ ำเภอสัตหีบ  (เฉพำะต ำบล 
นำจอมเทียน  และต ำบลบำงเสร่)  และจังหวัดตรำด(เฉพำะอ ำเภอเกำะช้ำง)  ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 
จนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น 

ข้อ ๒ ให้รับกำรลงทะเบียนกำรเดินทำงเข้ำรำชอำณำจักรของผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ประเภท  (๑)  และ  (๒)  ของค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019   
(โควิด - 19)  ท่ี  ๒๔/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ   ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๑๙)  ลงวันที่   
๑๔  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรประเภท  (๒)  ให้รับกำรลงทะเบียน 
กำรเดินทำงเข้ำรำชอำณำจักรเฉพำะผู้ที่ เดินทำงเข้ำมำในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว   ได้แก่   
จังหวัดกระบี่   จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดพังงำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี   (เฉพำะเกำะเต่ำ  เกำะพะงัน   
และเกำะสมุย)  จังหวัดชลบุรี  (เฉพำะอ ำเภอบำงละมุง  เมืองพัทยำ  อ ำเภอศรีรำชำ  อ ำเภอสัตหีบ  
(เฉพำะต ำบลนำจอมเทียน  และต ำบลบำงเสร่)  และจังหวัดตรำด  (เฉพำะอ ำเภอเกำะช้ำง)   

ข้อ ๓ ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรประเภท  (๒)  ของค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๒๔/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัต ิ
ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๑๙)  ลงวันที่  ๑๔  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ในกลุ่มจังหวัดกระบี่  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดพังงำ  และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  (เฉพำะเกำะเต่ำ  เกำะพะงัน  
และเกำะสมุย)  หำกผลกำรตรวจเชื้อโรคโควิด - 19  โดยวิธี  RT - PCR  ในครั้งแรกยืนยันว่ำผู้เดินทำง 
ไม่มีโรคโควดิ - 19  สำมำรถเดินทำงในกลุ่มจังหวัดดงักล่ำวได้  โดยสำมำรถเปลี่ยนโรงแรมหรอืสถำนทีพั่ก 
หรือสถำนที่ซึ่งผู้เดินทำงต้องเข้ำรับกำรกักกันตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดได้ไม่เกิน   ๓  แห่ง  ทั้งนี้   
ต้องเป็นโรงแรมหรือสถำนที่พักหรือสถำนที่ซึ่งผู้เดินทำงต้องเข้ำรับกำรกักกันตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด  
ที่อยู่ในพื้นที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๔ ให้ปรับมำตรกำรป้องกันโรคส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรทุกประเภท 
ของค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ   2019  (โควิด - 19)   
ท่ี  ๒๔/๒๕๖๔  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๑๙)  ลงวันที่  ๑๔  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
ตำมแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป  จนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
เป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 30  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



 
มาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การด าเนนิการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด  

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที ่๗/๒๕๖๕ 

ลงวันที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 มิให้เกิดการแพร่ระบาดในราชอาณาจักร และเพ่ือให้มาตรการและหลักเกณฑ์ส าหรับผู้เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงเห็นควรก าหนดมาตรการป้องกันโรคและหลักเกณฑ์การด าเนินการในสถานที่กักกัน
ซึ่งทางราชการก าหนด ส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ๖ ประเภท ได้แก่ (๑) ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับ 
ความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล (๒) ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็น พ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว  
เพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล  (๓) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินก าหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามความจ าเป็น หรือบุคคลในหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในราชอาณาจักร 
ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจ าเป็น (๔) ผู้ขนส่งสินค้าตามความจ าเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้เดินทาง 
ออกนอกราชอาณาจักรโดยเร็ว (๕) ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะซึ่งจ าเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ  และมีก าหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ชัดเจน และ (๖) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานทีก่ักกันที่ทางราชการก าหนด ดังนี้ 

 
๑.  มาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  

(๑) ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความม่ันคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล  
มาตรการป้องกันโรค 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้มีการลงทะเบียนผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการก าหนด  
๒) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

๒.๑) หลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศก าหนด 
๒.๒) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณา จักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 

๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการก าหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย หรือผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่
กฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว  

๒.๓) หลักฐานการช าระค่าที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการก าหนดในวันแรกที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และหลักฐานการช าระค่าตรวจหาเ ชื้อโดยวิธี RT - PCR 
จ านวน ๑ ครั้ง รวมถึงค่าชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - Test 
Kit หรือ ATK) ทั้งนี้ ต้องเป็นโรงแรมหรือสถานที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการก าหนดที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดและได้รับการขึ้นทะเบียน
ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก าหนด หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการก าหนด ได้แก่ สถานที่ที่ผู้เดินทางต้อง



- ๒ - 
 

มาตรการป้องกันโรค 
เข้ารับการกักกันตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี อนุมัติและตรวจสอบ  ในส่วนของหลักฐานการช าระค่าที่พักหรือ 
สถานที่กักกันที่ทางราชการก าหนดในวันแรกของกรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้ า ให้เป็นไปตามที่ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทาง 
เขา้ออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศร่วมกับศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก าหนด 

๒.๔) หลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ดังนี้ 
  ก. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการก าหนด  

โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน 
ก่อนออกเดินทาง 

  ข. กรณผีู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ ์ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม โดยต้องเป็น
วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง  
เว้นแต่กรณีท่ีได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมหีลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว  

 ค. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่ครบ ๑๒ ปีบริบูรณ ์และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว  
 ง. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้ า ให้ผู้เดินทางทุกคนบนยานพาหนะต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว เว้นแต่กรณี            

ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มีอายุยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารดังกล่าว 
 จ. กรณีผู้เดินทางท่ีเคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และได้รับวัคซีนหลังจากการติดเชื้อแล้วอย่างน้อย ๑ เข็ม ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 

และหายแล้ว 
  ๒.๕) หลักฐานหรือเอกสารเพิ่มเติมเฉพาะกรณีผู้เดินทางที่เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันแต่ไม่เกิน ๓ เดือน นับตั้งแต่มีอาการป่วยหรือตรวจพบ
เชื้อครั้งแรก ให้มีใบรับรองแพทยท์ีย่ืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้ว 
 
มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินทางหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง และยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

๑.๑) กรณีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางอากาศ ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง และยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐาน 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้  

(๑) กรณีเดินทางเขา้ราชอาณาจักรโดยสายการบินที่มีเที่ยวบินตรงมายังทา่อากาศยานนานาชาติ ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจ วัดไข้ และยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่หรือ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการด าเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางเขา้ออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

(๒) กรณีเดินทางเขา้ราชอาณาจักรโดยสายการบินที่ไม่มีเที่ยวบินตรง และต้องเดินทางโดยทางอากาศต่อไปยังท่าอากาศยานภายในราชอาณาจักร ให้ผู้เดินทางด าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 



- ๓ - 
 

มาตรการป้องกันโรค 
ก. ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจ วัดไข้ และยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการด าเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทาง 

เขา้ออกระหว่างประเทศจุดแรกที่มีการเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักร ก่อนเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานจุดหมายปลายทางภายในราชอาณาจักร  
ข. ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจ วัดไข้ และยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการด าเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทาง 

เขา้ออกระหว่างประเทศหรือในพ้ืนที่ของท่าอากาศยานจุดหมายปลายทางภายในราชอาณาจักร 
๑.๒) กรณีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบกและทางน้ า ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจ วัดไข้ และยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการด าเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่ผู้เดินทางได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือพ้ืนที่ที่ทางราชการก าหนด  
ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๒) ให้เดินทางยังไปโรงแรมหรือสถานที่พัก สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการก าหนด หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการก าหนด แล้วแต่กรณี เพ่ือท าการตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR จ านวน ๑ ครั้ง โดยยานพาหนะที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ และต้องไม่มีการแวะหรือหยุดพัก ณ สถานที่ใด ๆ (Sealed Route) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ชั่วโมง ทั้งนี้ 
โรงแรมสถานที่พ านัก หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการก าหนด ต้องตั้งอยู่ในพ้ืนที่หรือจังหวัดที่ทางราชการก าหนด โดยในระหว่างที่รอผลการตรวจหาเชื้อ 
โรคโควิด - 19 ห้ามผู้เดินทางออกนอกโรงแรมหรือสถานที่พัก หรือสถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่ครบ ๖ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมา 
พร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้ท าการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ด้วยวิธีการโดยน้ าลายก็ได้ 
    ๒.๑) กรณีผลการตรวจเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ในครั้งแรกยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางในราชอาณาจักรได้โดยให้ปฏิบัติตาม
มาตรการด้านสาธารณสุขท่ีทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการของโรงแรมหรือสถานที่พัก หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้อง 
เข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการก าหนด แล้วแต่กรณี มอบชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหา
แอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - Test Kit หรือ ATK) ให้กับผู้เดินทางส าหรับการตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง จ านวน ๑ ครั้ง ในวันที่ ๕ ของระยะเวลาที่พ านักอยู่ในราชอาณาจักร
หรือเมื่อมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เพ่ือยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 และต้องรายงานและบันทึกผลการตรวจหาเชื้อด้วย
ตนเองระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักรในแอปพลิเคชันหรือระบบที่ทางราชการก าหนด 
     ๒.๒) กรณีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ในครั้งแรกยืนยันว่าผู้เดินทางมีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการพิจารณาด าเนินการดูแลรักษาพยาบาล 
ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด หรือประสานส่งต่อผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือสถานที่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือทางราชการก าหนด และแจ้งเจ้าพนักงาน  
ควบคุมโรคติดต่อทันที โดยให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระหว่างโรงแรมหรือสถานที่พักกับผู้เดินทาง  
หรือเป็นไปตามสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ  
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด โดยให้เปิดระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันดังกล่าวไว้ตลอดเวลา เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการและบันทึกผล 
การตรวจหาเชื้อด้วยตนเองระหว่างที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร 
มาตรการก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
๑) ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR กรณีประเทศ/พ้ืนที่ปลายทางก าหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ส าหรับกรณกีารเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้ า ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะหรือมาตรการที่ประเทศ/พ้ืนที่ปลายทางก าหนดด้วย 
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    (๒) ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่ที่ก าหนดให้เป็นพื้นที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ตามนโยบายของรัฐบาล  

มาตรการป้องกันโรค 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้มีการลงทะเบียนผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการก าหนด  
๒) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

๒.๑) หลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศก าหนด 
๒.๒) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 

๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการก าหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางท่ีมีสัญชาติไทย หรือผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว  

๒.๓) หลักฐานการช าระค่าที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการก าหนดเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า ๕ วัน และหลักฐานค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT - PCR จ านวน 
๑ ครั้ง รวมถึงค่าชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - Test Kit หรือ 
ATK) ทั้งนี้ ต้องเป็นโรงแรมหรือสถานที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการก าหนดที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหน ด และได้รับการขึ้นทะเบียนตามที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก าหนด หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการก าหนด ได้แก่ สถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับ
การกักกันซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงสาธารณสุข หรือสถานที่ซึ่ งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
แล้วแต่กรณี อนุมัติและตรวจสอบ และให้บังคับใช้เงื่อนไขนี้กับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่แม้จะมีสถานที่พ านักอยู่ในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยวด้วย 

๒.๔) หลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ดังนี้ 
       ก. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการก าหนด โดยต้อง

เป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ก่อนออกเดินทาง 
       ข. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม โดยต้องเป็น

วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง  
เว้นแต่กรณีท่ีได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว  

       ค. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่ครบ ๑๒ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมกบัผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว  
       ง. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้ า ให้ผู้เดินทางทุกคนบนยานพาหนะต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว เว้นแต่กรณีผู้เดินทาง       

เข้ามาในราชอาณาจักรที่มีอายุยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารดังกล่าว 
            จ. กรณีผู้เดินทางที่เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และได้รับวัคซีนหลังจากการติดเชื้อแล้วอย่างน้อย ๑ เข็ม ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 
และหายแล้ว    
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    ๒.๕) หลักฐานหรือเอกสารเพิ่มเติมเฉพาะกรณีผู้เดินทางที่เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันแต่ไม่เกิน ๓ เดือน นับตั้งแต่มีอาการป่วยหรือตรวจพบ
เชื้อครั้งแรก ให้มีใบรับรองแพทยท์ีย่ืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้ว 
 
มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง และยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

๑.๑) กรณีเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยสายการบินที่มีเที่ยวบินตรงมายัง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้  
และยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการด าเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  

๑.๒) กรณีเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยสายการบินที่ไม่มีเที่ยวบินตรง และต้องเดินทางโดยทางอากาศต่อไปยังท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ น าร่องด้านการท่องเที่ยว 
ให้ผู้เดินทางด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

ก. ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ และให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการด าเนินพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง  
ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศจุดแรกท่ีมีการเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักร ก่อนเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานจุดหมายปลายทางที่เป็นพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว  

ข. ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ และให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการด าเนินพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง 
ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือในพ้ืนที่ของท่าอากาศยานจุดหมายปลายทางที่เป็นพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว 
๒) ให้เดินทางไปยังโรงแรมหรือสถานที่พัก สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการก าหนด หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการก าหนด แล้วแต่กรณี เพ่ือท าการตรวจหา 
เชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR จ านวน ๑ ครั้ง โดยยานพาหนะที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ และต้องไม่มีการแวะหรือหยุดพัก ณ สถานที่ใด ๆ (Sealed Route) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ชั่วโมง 
ทั้งนี้ โรงแรมสถานที่พ านัก หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการก าหนด ต้องตั้งอยู่ในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยวที่ทางราชการก าหนด โดยในระหว่างที่รอผล 
การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ห้ามผู้เดินทางออกนอกโรงแรมหรือสถานที่พัก หรือสถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่ครบ ๖ ปีบริบูรณ์ และ         
ได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้ท าการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ด้วยวิธีการโดยน้ าลายก็ได้ 
     ๒.๑) กรณีผลการตรวจเชื้อโรคโควิด - 19 ในครั้งแรกยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยวได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านสาธารณสุขที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการของโรงแรมหรือสถานที่พัก หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน
ตามที่ทางราชการก าหนด แล้วแต่กรณี มอบชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง  
(Antigen Self - Test Kit หรือ ATK) ให้กับผู้เดินทางส าหรับการตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง จ านวน ๑ ครั้ง ในวันที่ ๕ ของระยะเวลาที่พ านักอยู่ในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยวหรือเมื่อมีอาการ
ของโรคระบบทางเดินหายใจหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เพ่ือยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 และต้องรายงานและบันทึกผลการตรวจหาเชื้อด้วยตนเองระหว่างที่อยู่ในพ้ืนที่
น าร่องด้านการท่องเที่ยวในแอปพลิเคชันหรือระบบที่ทางราชการก าหนด 
       ๒.๒) กรณีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ในครั้งแรกยืนยันว่าผู้เดินทางมีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการพิจารณาด าเนินการดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทาง  
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด หรือประสานส่งต่อผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือสถานที่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือทางราชการก าหนด และแจ้ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
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ทันที โดยให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระหว่างโรงแรมหรือสถานที่พักกับผู้เดินทาง หรือ
เป็นไปตามสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
๓) กรณีผู้เดินทางออกนอกโรงแรมหรือสถานที่พักหลังจากทราบผลการตรวจยืนยันแล้วว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางรายงานตัวเมื่อกลับมายังโรงแรมหรือสถานที่พักทุกวัน 
ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด โดยห้ามไปพ านักค้างคืนในสถานที่อ่ืนนอกเหนือจาก โรงแรมหรือสถานที่พักที่ได้ก าหนดไว้ 
และให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่พ านักอยู่ในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว 
๔) ให้ผู้เดินทางพ านักอยู่ในพ้ืนทีน่ าร่องด้านการท่องเที่ยวเป็นเวลาไมน่้อยกว่า ๕ วัน โดยให้สามารถเดินทางออกนอกพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยวได้ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 
๕) ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด โดยให้เปิดระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันดังกล่าวไว้ตลอดเวลา เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการและบันทึกผล
การตรวจหาเชื้อด้วยตนเองระหว่างที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักรหรือก่อนเดินทางออกนอกพื้นที่น าร่องด้านการท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่อ่ืนภายในราชอาณาจักร 
๑) ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR กรณีประเทศ/พ้ืนที่ปลายทางก าหนด โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ส าหรับกรณกีารเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
ผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้ า ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะหรือมาตรการที่ประเทศ/พ้ืนที่ปลายทางก าหนดด้วย 
๒) ในกรณีผู้เดินทางออกจากพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยวไปยัง พ้ืนที่ อ่ืนภายในราชอาณาจักร ให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานการพ านักที่อยู่ในพ้ืนที่ น าร่องด้านการท่องเที่ยว  
พร้อมหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อของพ้ืนที่ต้นทางและพ้ืนที่ปลายทางตามหลักเกณฑ์หรือ
แนวทางท่ีทางราชการก าหนด 

  
     (๓) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินก าหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามความจ าเป็น  
หรือบุคคลในหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในราชอาณาจักร ตลอดจนคู่สมรส บิ ดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจ าเป็น 

มาตรการป้องกันโรค 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

๑.๑) หลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรหรือตามวิธีการตามที่ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศก าหนด  
    ๑.๒) หลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ดังนี้ 

 ก. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการก าหนด โดยต้อง
เป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ก่อนออกเดินทาง 
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 ข. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม โดยต้องเป็น

วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง  
เว้นแต่กรณีท่ีได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว  

 ค. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่ครบ ๑๒ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว  
 ง. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้ า ให้ผู้เดินทางทุกคนบนยานพาหนะต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว เว้นแต่กรณี         

ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มีอายุยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารดังกล่าว 
          จ. กรณีผู้เดินทางที่เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และได้รับวัคซีนหลังจากการติดเชื้อแล้วอย่างน้อย ๑ เข็ม ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19  
และหายแล้ว    
    ๑.๓) หลักฐานหรือเอกสารเพิ่มเติมเฉพาะกรณีผู้เดินทางที่เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันแต่ไม่เกิน ๓ เดือน นับตั้งแต่มีอาการป่วยหรือตรวจพบ
เชื้อครั้งแรก ให้มีใบรับรองแพทยท์ีย่ืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้ว 
๒) ให้มีแผนการเดินทางหรือแผนการปฏิบัติภารกิจระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรท่ีแน่นอนชัดเจน สามารถติดตามตัวได้ 
มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือที่พ านัก หรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
๔) ให้สามารถเดินทางภายในราชอาณาจักรได้เฉพาะสถานที่หรือพ้ืนที่ตามแผนการเดินทางหรือแผนการปฏิบัติภารกิจที่ได้ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด  
๕) ให้เดินทางโดยยานพาหนะท่ีจัดเตรียมไว้และตามแผนการเดินทางหรือแผนการปฏิบัติภารกิจที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
ทั้งนี้ ในการปรับมาตรการป้องกันโรคก่อนเดินทางเข้าในราชอาณาจักรและมาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร ให้มีความเหมาะสมแก่กรณีให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถด าเนินการขออนุมัตินายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
๑) ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR กรณีประเทศ/พ้ืนที่ปลายทางก าหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

     



- ๘ - 
 

(๔) ผู้ขนส่งสินค้าตามความจ าเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยเร็ว  
มาตรการป้องกันโรค 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

๑.๑) หนังสือแสดงการขนส่งสินค้าซึ่งระบุจุดจอดยานพาหนะและขนส่งสินค้าที่แน่นอน  พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร ระบุจ านวน ชื่อ สกุล และสถานที่ 
ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ขนส่งสินค้า ทั้งผู้ขนส่งสินค้าของประเทศ/พ้ืนที่ต้นทางและของประเทศไทย  

๑.๒) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ 
ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ราชการก าหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยหรือผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือกรณีที่มี
หลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันว่าต้นสังกัดหรือนายจ้างของบุคคลดังกล่าวรับรองว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลทั้งหมด ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว  
มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)  
๒) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อติดกัน ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) กรณีที่ผู้เดินทางมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือทางราชการก าหนด โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง ให้แสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศด้วย 
๔) ให้น ายานพาหนะไปจอดและขนส่งสินค้า ณ จุดที่ก าหนดไว้เท่านั้น รวมทั้งให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพื่อติดตามการเดินทางได้ 
๕) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อก าหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตลอดจนประกาศ ค าสั่ง 
และมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการก าหนด รวมถึงการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้มีค าสั่งให้ผู้เดินทางเข้ารับการตรวจ 
หาเชื้อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด 
๖) ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันทีเมื่อขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๗ ชั่วโมงนับแต่ยานพาหนะนั้นออกจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังจุดขนส่งสินค้า  
กรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นผู้พิจารณาตามสมควรแก่กรณี 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

 



- ๙ - 
 

  (๕) ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะซึ่งจ าเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีก าหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน 
(๕.๑) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก ทางน้ า  และทาง

อากาศ ทั้งนี้ ในกรณีทางอากาศ ต้องเฉพาะกรณีที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย    
มาตรการป้องกันโรค 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

๑.๑) หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักรและความจ าเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ  
๑.๒) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณา จักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 

๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการก าหนดเว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยหรือผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว หรือกรณีที่มีหลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันว่าต้นสังกัดหรือนายจ้างของบุคคลดังกล่าวรับรองว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือ  
การรักษาพยาบาลทั้งหมด ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว  

๑.๓) หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด  
มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)  
๒) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ  
๓) กรณีผู้เดินทางมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือทางราชการก าหนด โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับ           
การข้ึนทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง หรือมีใบรับรอง
แพทยท์ี่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันแต่ไม่เกิน ๓ เดือนหลังจากมีอาการป่วยหรือตรวจพบเชื้อครั้งแรก และหายแล้ว ให้ผู้เดินทาง
แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศด้วย 
๔) กรณีผู้เดินทางมีก าหนดการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วัน ให้เข้ารับการกักกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ วัน และต้องปฏิบัติตามค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด โดยให้ตรวจหาเชื้อด้วยต้นเองโดยใช้ชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - 
CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID -19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - test Kit หรือ ATK) จ านวน ๑ ครั้ง ในวันที่ ๕ ของระยะเวลาที่พ านักอยู่ในราชอาณาจักร  
กรณีผู้เดินทางมีก าหนดการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาน้อยกว่า ๕ วัน ให้เข้ารับการกักกันตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรและต้องปฏิบัติตาม  
ค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ทั้งนี้ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันที 
๕) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
๑) ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR กรณีประเทศ/พ้ืนที่ปลายทางก าหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 



- ๑๐ - 
 

     (๕.๒) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางอากาศ  
เฉพาะที่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย     

มาตรการป้องกันโรค 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

๑.๑) หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร และความจ าเป็นที่ ต้องเดินทางเข้ามาตาม
ภารกิจ  

๑.๒) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณา จักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการก าหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางท่ีมีสัญชาติไทย หรือผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว หรือกรณีที่มีหลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันว่าต้นสังกัดหรือนายจ้างของบุคคลดังกล่าวรับรองว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือ  
การรักษาพยาบาลทั้งหมด ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว  
    ๑.๓) หลักฐานหรือเอกสารทีแ่สดงถึงแผนการปฏิบัติภารกิจ และระยะเวลาที่ผู้เดินทางพ านักอยู่นอกราชอาณาจักรก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
    ๑.๔) หลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือทางราชการก าหนด โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง หรือใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่า 
ผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันแต่ไม่เกิน ๓ เดือนหลังจากมีอาการป่วยหรือตรวจพบเชื้อครั้งแรก และหายแล้ว  
มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน หรือระหว่างทีถู่กคุมไว้สังเกต 
๔) กรณีผู้เดินทางเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้โดยสารหรือผู้เดินทางประเภทอ่ืน และต้องปฏิบัติภารกิจเป็นประจ าหรืออย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อ 
ด้วยตนเอง โดยใช้ชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID -19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - test Kit หรือ ATK)  
ตามระยะเวลาทีท่างราชการก าหนด 
๕) ให้เจ้าของยานพาหนะก ากับดูแลให้ผู้เดินทางซึ่งเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะเฝ้าระวังอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง  
หากมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ ให้ด าเนินการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ทันที และหยุดปฏิบัติภารกิจจนกว่าจะมีผลการตรวจหาเชื้อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรค 
โควิด - 19 และไม่มีอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจต่อไป 
๖) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 



- ๑๑ - 
 

มาตรการป้องกันโรค 
๖.๑) กรณีที่ผู้เดินทางซึ่งเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะลงจากเครื่องบินเกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ วัน โดยสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันอาจเป็นที่พ านักของผู้เดินทางหรือ
สถานที่อ่ืนใดตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเห็นสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด  และหากระหว่างพ านักอยู่นอกราชอาณาจักรไม่ได้มีการเดินทาง
แบบไม่มีการแวะหรือหยุดพัก ณ สถานที่ใด ๆ (Sealed Route) ให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง โดยใช้ชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2  
(เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - test Kit หรือ ATK) ในวันที่ ๕ นับตั้งแต่ที่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือหากมีอาการทางเดิน
หายใจหรือมีไข้ ให้ด าเนินการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ทันที และหยุดปฏิบัติภารกิจจนกว่าจะมีผลการตรวจหาเชื้อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 และไม่มีอาการ
ทางเดินหายใจก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจต่อไป  

๖.๒) กรณีที่ผู้เดินทางซึ่งเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะไม่ได้ลงจากเครื่องบินหรือลงจากเครื่องบินไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง และระหว่างพ านักอยู่ 
นอกราชอาณาจักรมีการเดินทางแบบไม่มีการแวะหรือหยุดพัก ณ สถานที่ใด ๆ  (Sealed Route) ให้ถูกคุมไว้สังเกตและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ 
ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ วัน โดยสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันอาจเป็นที่พ านักของผู้เดินทางหรือสถานที่อ่ืนใดตามที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อเห็นสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด หากมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะหรือ
เจ้าของยานพาหนะแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที โดยให้เจ้าของยานพาหนะก ากับดูแลให้ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคอย่างเคร่งครัด  
๗) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะต้องเข้ารับการกักกัน ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด  
๘) กรณีที่พบว่าผู้เดินทางซึ่งเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะติดเชื้อหรือป่วยเป็นโรคโควิด - 19 ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนใดทั้งหมด หรือให้เป็นไปตามท่ีทางราชการก าหนด   
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

 
      (๕.๓) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้ า เฉพาะกรณีเรือสัญชาติไทย 

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

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

๑.๑) หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร และความจ าเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ  



- ๑๒ - 
 

มาตรการป้องกันโรค 
๑.๒) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณา จักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 

๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการก าหนดเว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยหรือผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว หรือกรณีที่มีหลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันว่าต้นสังกัดหรือนายจ้างของบุคคลดังกล่าวรับรองว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือ  
การรักษาพยาบาลทั้งหมด ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว  
    ๑.๓) หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงสถานะของยานพาหนะ แผนการเดินทาง รวมทั้งชื่อสกุลผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ หรื อหลักฐานอ่ืนใดตามที่
กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) และศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก าหนด 
มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ (เม่ือเรือเข้าเทียบท่า) ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) หรือตามที่
กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) และศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก าหนด  
๒) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ  หรือตามที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า)  
และศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก าหนด 
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
๔) ให้เจ้าของยานพาหนะก ากับดูแลให้ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะเฝ้าระวังอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง หากมีอาการทางเดิน
หายใจหรือมีไข้ ให้ด าเนินการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ทันที และหยุดปฏิบัติภารกิจจนกว่าจะมีผลการตรวจหาเชื้อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 และไม่มีอาการ
ทางเดินหายใจก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจต่อไป 
๕) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

๕.๑) กรณีที่ผู้เดินทางซึ่งเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะลงจากเรือเกิน ๑๒ ชั่วโมง หรือเรือจอดเทียบท่าเกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติ 
ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ วัน 

๕.๒) กรณีท่ีผู้เดินทางซึ่งเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะไม่ได้ลงจากเรือหรือเรือจอดเทียบท่าไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้ถูกคุมไว้สังเกตบนเรือหรือสถานที่ที่ทาง
ราชการก าหนด และต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร  
๖) ให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR จ านวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน หรือตามหลักเกณฑ์           
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
๗) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะต้องเข้ารับการกักกัน ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 
๘) กรณีที่พบว่าผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะติดเชื้อหรือป่วยเป็นโรคโควิด - 19 ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนใดทั้งหมด หรือให้เป็นไปตามท่ีทางราชการก าหนด   
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 

 



- ๑๓ - 
 

     (๕.๔) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ หรือแรงงานซึ่งเดินทางมากับยานพาหนะ ซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศทางน้ า เฉพาะกรณีเรือที่ไม่มีสัญชาติไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการปิโตรเลียมหรือภารกิจอ่ืนใดบนยานพาหนะหรือสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล  
สิ่งปลูกสร้างในทะเล หรือภารกิจเกี่ยวเนื่องตามท่ีกระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) ก าหนด 

มาตรการป้องกันโรค 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

๑.๑) หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ หรือแรงงานซึ่งเดินทางมากับยานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักรและ
ความจ าเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลของผู้รับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจของยานพาหนะ (อาทิ เ จ้าของยานพาหนะ ผู้รับสัมปทาน คู่สัญญากับเอกชน
ผู้รับสัมปทาน คู่สัญญาช่วง หรือหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบในการอนุมัติอนุญาตหรือก ากับดูแลการปฏิบัติภารกิจในทะเล) ที่สามารถติดต่อได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภาร กิจของ
ยานพาหนะ  

๑.๒) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า  
๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการก าหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางท่ีมีสัญชาติไทยหรือผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว หรือกรณีที่มีหลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันว่าต้นสังกัดหรือนายจ้างของบุคคลดังกล่าวรับรองว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือ  
การรักษาพยาบาลทั้งหมด ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว  

๑.๓) หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงสถานะของยานพาหนะ แผนการเดินทางก่อน-ระหว่าง-และหลังเข้ามาปฏิบัติภารกิจ ซึ่งรวมถึงจุดที่มีการจอดเทียบท่าเป็นครั้งสุดท้าย 
(Last port) ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งชื่อสกุลทั้งหมดของผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ แรงงานซึ่งเดินทางมากับยานพาหนะ หรือหลักฐานอ่ืนใดตามที่
กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) และศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก าหนด  

 
มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ตามที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า)  
และศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก าหนด  
๒) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ  ตามที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) และ 
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก าหนด 
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกันหรือระหว่างการปฏิบัติภารกิจ 
๔) ให้เจ้าของยานพาหนะ ผู้รับสัมปทาน คู่สัญญากับเอกชนผู้รับสัมปทาน หรือคู่สัญญาช่วง มีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้ผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ หรือแรงงาน
ซ่ึงเดินทางมากับยานพาหนะ เฝา้ระวงัอาการทางเดินหายใจและวดัไข้ก่อนเข้าปฏบัิติภารกิจทุกคร้ัง รวมท้ังให้ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพาะระหว่างยานพาหนะ
กับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล หรือสิ่งปลูกสร้างในทะเล 



- ๑๔ - 
 

มาตรการป้องกันโรค 
๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ด้วยวิธีการ RT - PCR ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้  
    ๕.๑) กรณียานพาหนะที่ไม่มีบุคคลภายนอก (ยกเว้นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ) ขึ้นไปบนยานพาหนะตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจ และ  
ผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ หรือแรงงานซึ่งเดินทางมากับยานพาหนะ ไม่ได้ลงจากเรือ หรือจอดเทียบท่า ให้เจ้าของยานพาหนะ ผู้รับสัมปทาน คู่สัญญากับเอกชน
ผู้รับสัมปทาน หรือคู่สัญญาช่วง ของยานพาหนะดังกล่าว  ต้องมีหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่มีการรับบุคคลภายนอกขึ้นไปบนยานพาหนะตลอดระยะเวลา  
การปฏิบัติภารกิจ จึงสามารถด าเนินการเข้าปฏิบัติภารกิจในราชอาณาจักรทางน้ าหรือพ้ืนที่สัมปทานปิโตรเลียม  
     ๕.๒) กรณียานพาหนะที่คาดว่ามีบุคคลภายนอก (ยกเว้นพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือบุคลากรของโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ) ขึ้นไปบนยานพาหนะในเวลาหนึ่ง 
เวลาใดระหว่างห้วงเวลาการปฏิบัติภารกิจ หรือภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจมีการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลภายนอก ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ทันที 
จ านวน ๑ ครั้ง เมื่อผลการตรวจหาเชื้อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 และไม่มีอาการทางเดินหายใจ จึงให้ด าเนินการเข้าปฏิบัติภารกิจในราชอาณาจักรทางน้ าหรือพ้ืนที่สัมปทาน 
ปิโตรเลียม รวมทั้งอนุญาตให้รับบุคคลภายนอกขึ้นไปบนยานพาหนะเพ่ือปฏิบัติภารกิจต่อไป ทั้งนี้ต้องมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ  
ทางราชการก าหนด 
๖) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ หรือแรงงานซึ่งเดินทางมากับยานพาหนะต้องเข้ารับการกักกัน ให้เจ้าของยานพาหนะ ผู้รับสัมปทาน 
คู่สัญญากับเอกชนผู้รับสัมปทาน หรือคู่สัญญาช่วง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
๗) กรณีที่พบว่าผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ หรือแรงงานซึ่งเดินทางมากับยานพาหนะ ติดเชื้อหรือป่ว ยเป็นโรคโควิด - 19 ให้เจ้าของยานพาหนะ ผู้รับสัมปทาน 
คู่สัญญากับเอกชนผู้รับสัมปทาน หรือคู่สัญญาช่วง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๗.๑) หากประสงค์จะน าบุคคลที่ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโรคโควิด - 19 ขึ้นมารักษาพยาบาลบนฝั่ง ให้ด าเนินการขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือน าผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 ดังกล่าวไปดูแลรักษาภายใต้การด าเนินการของโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ และให้ปฏิบัติตามค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานโรคติดต่อตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดอย่างเคร่งครัด ส าหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ต้องได้รับการกักตัวบนเรือเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๐ วัน โดยต้องได้รับ 
การตรวจ โดยใช้ชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID -19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - test Kit หรือ ATK) 
ในวันที่ ๕ และวันที่ ๑๐  นับตั้งแตว่ันที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 ครั้งสุดท้าย หรือตามที่ทางราชการก าหนด 

๗.๒) หากไม่ประสงค์จะน าบุคคลที่ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโรคโควิด - 19 ขึ้นมารักษาพยาบาลบนฝั่ง ให้ยานพาหนะจอดลอยล าอยู่ ณ จุดกักกันโรคตามที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรม
เจ้าท่า) และศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก าหนด โดยแยกกักผู้ติดเชื้อบนเรือ และกักกันผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๐ วัน โดยต้องได้รับการตรวจ
โดยใช้ชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - test Kit หรือ ATK) ในวันที่ ๕  
และวันที่ ๑๐  นับตั้งแตว่ันที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19  ครั้งสุดท้าย หรือตามที่ทางราชการก าหนด โดยให้ทุกคนบนยานพาหนะที่เหลือเข้ารับการกักกันบนเรือและต้องปฏิบัติตาม
ค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 
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มาตรการป้องกันโรค 
๘) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีการปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหว่างบุคคลบนยานพาหนะกับบุคคลที่เดินทางมาจากฝั่ง ให้ผู้รับสัมปท าน ผู้รับจ้างเหมา หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจาก           
ผู้รับสัมปทาน ก ากับดูแลการปฏิบัติภารกิจของบุคคลต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และค าแนะน าด้านสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติ
ภารกิจ ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ให้พิจารณาแบ่งพ้ืนที่การท างานระหว่างกัน เพ่ือลดการสัมผัสและโอกาสเสี่ยงของการติดเชื้อโรคโควิด - 19  
๙) ส าหรับกรณีที่ผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ หรือแรงงานซึ่งเดินทางมากับยานพาหนะ ประสงค์ลงจากเรือเพ่ือมาขึ้นฝั่ง ให้ เจ้าของยานพาหนะ ผู้รับสัมปทาน 
คู่สัญญากับเอกชนผู้รับสัมปทาน หรือคู่สัญญาช่วง ด าเนินการ ดังนี้ 

๙.๑) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ หรือแรงงานซึ่งเดินทางมากับยานพาหนะ  
ก. หากต้องการกลับขึ้นฝั่งเพ่ือการพักและกลับไปปฏิบัติภารกิจนอกชายฝั่งอีกครั้ง ให้เข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันที่ทางราชการก าหนด ดังนี้ 
   - หากไม่พบผู้ติดเชื้อในยานพาหนะ สถานที่ผลิตปิโตรเลียม หรือสิ่งปลูกสร้างในทะเล ภายใน ๑๐ วัน ก่อนกลับขึ้นฝั่ง ให้เข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันตามระยะเวลา 

ที่ทางราชการก าหนดและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 โดยวิธีการ RT - PCR จ านวน ๑ ครั้ง ในวันแรกของการกักกัน 
       - หากพบผู้ติดเชื้อในยานพาหนะ สถานที่ผลิตปิโตรเลียม หรือสิ่งปลูกสร้างในทะเล ภายใน ๑๐ วัน ก่อนกลับขึ้นฝั่ง และผู้เดินทางเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงให้เข้ารับการกักกัน

ในสถานกักกันตามระยะเวลาที่ทางราชการก าหนด เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๐ วัน และต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 
ด้วยวิธีการ RT - PCR ตามที่ทางราชการก าหนด 

 ข. หากต้องการกลับขึ้นฝั่งเพราะเสร็จสิ้นภารกิจ (Sign Off) และประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลดลูกเรือซึ่งกระทรวง
คมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) ก าหนด 

๙.๒) กรณีผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตท างานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย หรือกรณีแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าว
เข้ามาท างานในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตจากทางราชการเพ่ือผ่อนปรนให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและให้ท างาน  

       ก. หากต้องการกลับขึ้นฝั่งเพ่ือการพักและกลับไปปฏิบัติภารกิจนอกชายฝั่งอีกครั้ง ให้ปฏิบัติตามมาตรการกักตัวหรือมาตรการควบคุมโรค ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี ก าหนด เนื่องจากเป็นผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมีหลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักร
ตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศก าหนด หรือมหีลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันหรือแสดงว่าผู้เดินทางมีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาต
ให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรที่รับผู้เดินทางเข้ามาท างานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงาน และได้รับการตรวจคัดกรองโรคและเข้ารับการกักกัน
ในสถานที่กักกันตามที่ทางราชการก าหนดตามระยะเวลาที่ทางราชการก าหนดแล้ว ก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจบนยานพาหนะสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลหรือสิ่งปลูกสร้างในทะเล 

  ข. หากต้องการกลับขึ้นฝั่งเพราะเสร็จสิ้นภารกิจ (Sign Off) และประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลดลูกเรือซึ่งกระทรวง
คมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) ก าหนด 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
๑) ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR กรณีประเทศ/พื้นท่ีปลายทางก าหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
๒) ส าหรับบุคคลที่เดินทางกลับขึ้นฝั่งภายหลังเสร็จภารกิจและมีก าหนดเดินทางโดยอากาศยานเพ่ือออกนอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) 
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
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(๖) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานทีกั่กกันที่ทางราชการก าหนด   
มาตรการป้องกันโรค 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้มีการลงทะเบียนผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการก าหนด  
๒) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้  

๒.๑) หลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศก าหนด 
๒.๒) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณา จักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 

๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการก าหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางท่ีมีสัญชาติไทยหรือผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว 

๒.๓) หลักฐานการช าระค่าสถานที่กักกันที่ทางราชการก าหนดเมื่อผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือหลักฐานยืนยันการมีสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามหลักเกณฑ์
และแนวทางท่ีทางราชการก าหนด เป็นระยะเวลา ๕ วัน ทั้งนี้ ส าหรับผู้เดินทางท่ีไม่มีสัญชาติไทย ให้มีหลักฐานค่าตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR จ านวน ๑ ครั้ง ด้วย 

 

มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ  
๓) ให้เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๕ วัน และต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ทั้งนี้ กรณีผู้เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรทีม่ีอายุยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ ์ซึ่งได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่
ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนดเป็นระยะเวลาเช่นเดียวกันกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล 
๔) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ ของระยะเวลาที่เข้ารับการกักกัน หรือตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
๕) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
๑) ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศ/พื้นที่ปลายทางก าหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 



- ๑๗ - 
 

๒. หลักเกณฑ์การด าเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด  
 

ประเภทการกักกัน กลุ่มเป้าหมาย การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย การอนุมัติและการ
ตรวจสอบ 

การก ากับการด าเนนิการ ระบบข้อมูล 

State Quarantine 
(SQ) 

- ผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ทางบก 
- ผู้สัมผัสใกล้ชิด/เสี่ยงสูงทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มี
สัญชาติไทย 
- ผู้เดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดทั้งผู้มีสัญชาติไทย/
ผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

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) 

- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางบก ทางน้ า
และทางอากาศ ทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มีสัญชาติ
ไทย  
- ผู้มีสัญชาติไทยกลุ่มเปราะบาง/ประสบปัญหา 
ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการต่างประเทศก าหนด  
- ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการกักกัน ณ AQ โดยผู้นั้น 
พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
- ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทางกรณีมีภารกิจ 
หรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด 
- เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กลับจากปฏิบัติราชการ/
ภารกิจนอกราชอาณาจักร 

- ผู้เข้ารับการกักกัน 
ส าหรับผู้มีสัญชาติไทย 
กรณีค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 
ให้เป็นไปตามสิทธิของ
บุคคลนั้นตามที่กฎหมาย
ก าหนด  
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 
ผู้เข้ารับการกักกัน เฉพาะ
กรณีท่ีเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีทางราชการ
ก าหนด  

กระทรวงสาธารณสุข               
(โดยกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ)/
คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

กระทรวงสาธารณสุข               
(โดยกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ) 

Organizational 
Quarantine (OQ)   
ประเภท ก 

- เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กลับจากปฏิบัติราชการ/
ภารกิจนอกราชอาณาจักร 
- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของหน่วยงาน/
สถานประกอบการ/ แรงงานไทยที่เดินทางกลับ

หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ 
ให้จัดตั้ง OQ ประเภท ก 

คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
หรือกรมควบคุมโรค 

คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
หรือกรมควบคุมโรค 



- ๑๘ - 
 

ประเภทการกักกัน กลุ่มเป้าหมาย การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย การอนุมัติและการ
ตรวจสอบ 

การก ากับการด าเนนิการ ระบบข้อมูล 

ประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงาน
ก าหนด 
- ผู้มีสัญชาติไทยกลุ่มเปราะบาง/ประสบปัญหา 
ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์  
ที่กระทรวงการต่างประเทศก าหนด 
- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางบก ทางน้ า
และทางอากาศ ทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มีสัญชาติ
ไทย 

Organizational 
Quarantine (OQ)  
ประเภท ข และ ค  

- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงาน  
- ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทางกรณีมีภารกิจ
หรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด 

หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ 
ให้จัดตั้ง OQ ประเภท ข 
และ ค 

กระทรวงสาธารณสุข               
(โดยกรมควบคุมโรค)/
คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดตอ่กรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบภารกิจ 

Hospital 
Quarantine (HQ) 

ผู้เดินทางท่ีมาจากประเทศ/พ้ืนที่ซึ่งมีความเสี่ยง 
ด้านสุขภาพ ทั้งผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักร/ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งประสงค์เข้ารับการกักกัน ณ 
HQ โดยผู้นั้นพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
ส าหรับผู้ไม่สัญชาติไทยให้
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีทาง
ราชการก าหนด 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

Alternative 
Hospital 
Quarantine 
(AHQ) 

ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มาจาก
ประเทศ/พ้ืนที่ซึ่งมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ และ 
medical tourism ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

ผู้เข้ารับการกักกัน/
สถานพยาบาลเอกชน 

กระทรวงสาธารณสุข               
(โดยกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ) 

กระทรวงสาธารณสุข               
(โดยกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ) 

 



- ๑๙ - 
 

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 
 
 หมายเหตุ : 
๑. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้กรมธรรม์โดยบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ภายใต้การก ากับและรับรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีการติดเชื้อโรคโควิด - 19 ที่ไม่แสดงอาการด้วย 
๒. ผู้มีเหตุยกเว้นหรือกรณีตาม (๓) นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอาจก าหนดมาตรการเฉพาะตามความเหมาะสมนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไว้ 
๓. การแยกกักผู้เดินทาง ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อคัดกรองแล้วพบว่าผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ หรือกรณีท่ีผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 โดยวิธี RT - PCR 
ยืนยันว่าพบเชื้อ หรือกรณีผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ระหว่างถูกกักกันหรือถูกคุมไว้สังเกต ให้ส่งตัวผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่ทางราชการก าหนด  
๔. การเริ่มนับระยะเวลากักกันตัว : เมื่อผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (ตั้งแต่เริ่มอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ) 

๕.๑ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวันแรกของการกักกัน (Day 1)  
๕.๒ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๑ นาฬกิา ถึง ๐๐.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันถัดจากวันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวันแรกของการกักกัน (Day 1)   
๕. การแบ่งมอบภารกิจและการก ากับดูแลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19 ตามค าสั่งนี้ ให้เป็นไปตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือตามท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ก าหนด 
 


