
ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แนวปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่ ๒๖) 

 
 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่   ๒๔  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ให้ขยำย
ระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่วันที่    
๑  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  จนถึงวันที่  ๓๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  นั้น 

โดยที่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  
หรือ  ศบค.  ได้ออกค ำสั่งเพ่ือก ำหนดมำตรกำรป้องกันโรคให้เหมำะสมต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด  
ของไวรัสโคโรนำ  2019  กลำยพันธุ์  สำยพันธุ์โอมิครอน  (Omicron)  ที่สำมำรถแพร่กระจำยและ 
มีโอกำสติดเชื้อได้ง่ำยกว่ำสำยพันธุ์อื่น ๆ  แต่ผู้เข้ำรับกำรรักษำที่เป็นผู้ป่วยอำกำรรุนแรงทั้งระดับวิกฤต
และระดับป่วยหนักยังอยู่ในขีดควำมสำมำรถที่ฝ่ำยสำธำรณสุขสำมำรถบริหำรสถำนกำรณ์ได้  ประกอบกับ 
ข้อมูลที่ฝ่ำยสำธำรณสุขได้รำยงำนว่ำ  ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพ่ือประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจหรือ 
เดินทำงเข้ำมำในพ้ืนที่น ำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว  แม้จะตรวจพบผู้ติดเชื้ออยู่บ้ำงแต่ก็มีจ ำนวนน้อย 
และสำมำรถควบคุมได้  จึงมิได้เป็นปัจจัยที่มีผลให้กำรติดเชื้อในประเทศเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ   
ซึ่งสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทั่วโลกที่หลำยประเทศได้เริ่มมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรค 
และเปิดประเทศควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ  จึงเห็นควรปรับมำตรกำรป้องกันโรคใหม้ี 
ควำมเหมำะสม  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมข้อก 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  
และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์    
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 ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรค  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๑ เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19  มิให้เกิดกำรแพร่ระบำด 
ในรำชอำณำจักร  และเพ่ือให้มำตรกำรและหลักเกณฑ์ส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรมีควำม
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด - 19  ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  จึงให้ปรับมำตรกำรป้องกันโรค 
และคงหลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรในสถำนที่กักกันซึ่งทำงรำชกำรก ำหนดตำมค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  ท่ี  ๙/๒๕๖๕  เรื่อง  แนวปฏิบัติ 
ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๕)  ลงวันที่  ๒๙  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ไว้ก่อนตำมแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ข้อ ๒ ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งมิได้แสดงหลักฐำนรับรองกำรได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคโควดิ - 19  ครบตำมเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวคัซนีหรือที่ทำงรำชกำรก ำหนด  (Unvaccinated  /  Not  
Fully  Vaccinated  Persons)  ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรเข้ำรับกำรกักกันในสถำนที่กักกันซึ่งทำงรำชกำรก ำหนด   
ตำมค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ   2019  (โควิด - 19)   
ท่ี  ๙/๒๕๖๕  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒๕)  ลงวันที่  ๒๙  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕   
ยังคงรับกำรกักกันจนครบระยะเวลำกักกันตำมก ำหนดไว้เดิม   

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

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 30  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕65 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



 
มาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การด าเนนิการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด  

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที ่๑๑/๒๕๖๕ 

ลงวันที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 มิให้เกิดการแพร่ระบาดในราชอาณาจักร และเพ่ือให้มาตรการและหลักเกณฑ์ส าหรับผู้เดินทางเข้ามา 

ในราชอาณาจักรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงเห็นควรก าหนดมาตรการป้องกันโรคและหลักเกณฑ์การด าเนินการในสถานที่กักกัน

ซึ่งทางราชการก าหนด ส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งแสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกัน       

โรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการก าหนด (Vaccinated Persons) (๒) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมิได้แสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับ

วัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการก าหนด (Unvaccinated/Not Fully Vaccinated Persons) และ (๓) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี

หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินก าหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามความจ าเป็น ดังนี้  

๑.  มาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  

(๑) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งแสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการก าหนด 

(Vaccinated Persons)  
มาตรการป้องกันโรค 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

๑) ให้มหีลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๑.๑) หลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรตามที่ทางราชการก าหนด และหนังสือเดินทาง (Passport) หรือหลักฐานเอกสารที่ราชการก าหนด เว้นแต่ ผู้เดินทางเข้า

มาในราชอาณาจักรที่มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีหลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรดังกล่าว   

๑.๒) บัตรผ่านแดน (Border Pass) 

๑.๓) หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้าและออกราชอาณาจักร และความจ าเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ 

๑.๔) เอกสารที่ยืนยันหรือแสดงว่ามีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรั บรองโดยกระทรวงแรงงานเพ่ือเข้ามาท างานใน

ราชอาณาจักรตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือแนวปฏิบัติกรณีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๔ แห่ง

พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กระทรวงแรงงานก าหนด 



- ๒ - 
 

มาตรการป้องกันโรค 

๒) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารหรือหลักประกันอ่ืนใดในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มีสัญชาติไทย ดังนี้ 
๒.๑) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดตลอด

ระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามท่ีทางราชการก าหนด เว้นแต่ผู้เดินทางที่มีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที ่
กฎหมายบัญญัติหรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร ( International Point of Entry) โดยใช้เอกสารผ่านแดน 
(Border Pass) ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว 

๒.๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจ าเป็น ให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกัน
อ่ืนใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามท่ีทางราชการก าหนด เว้นแต่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือ 
การรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว หรือกรณีที่มีหลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันว่าต้นสังกัดหรือนายจ้างของผู้เดินทางรับรองว่าจะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว 

๒.๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพ่ือเข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามบันทึกความตกลง
หรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการ         
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กระทรวงแรงงานก าหนด ให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดตลอด
ระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการก าหนด เว้นแต่กรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ไม่ต้องมีกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว 

ก. ผู้เดินทางที่มีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ข. ผู้เดินทางที่มีหลักฐานหรือเอกสารหรือหลักประกันอ่ืนใดที่แสดงว่าผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพย าบาลของตนเองได้ทั้งหมดตลอด

ระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร 
๓) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ดังนี้ 

๓.๑) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการก า หนด 
โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก า หนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน 
ก่อนออกเดินทาง 

๓.๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม โดยต้องเป็นวัคซีน 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง 
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มาตรการป้องกันโรค 

๓.๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว 
๓.๔) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 ซึ่งได้รับการรักษาหายแล้ว และผู้เดินทางได้รับวัคซีนหลังจากการติดเชื้อแล้วอย่างน้อย ๑ เข็ม 

ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้ว  
มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจ วัดไข้ และยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการด าเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วแต่กรณี        
ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือพ้ืนที่ที่ทางราชการก าหนด ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๒) กรณีผู้เดินทางท่ีไม่มีสัญชาติไทยและเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบกเฉพาะจุดผ่านแดนถาวร (International Point of Entry) ที่ใช้บัตร
ผ่านแดน (Border Pass) ในการเดินทางให้สามารถพ านักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน ๓ วัน และให้เดินทางได้เฉพาะพ้ืนที่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน
ระหว่างประเทศ 
๓) ในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 
โดยชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - Test Kit หรือ ATK)  
และขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางรายงานและบันทึกผลการตรวจหาเชื้อด้วยตนเองในระบบที่ทางราชการก าหนด ทั้งนี้ ในกรณีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 พบว่าผู้เดินทางมีเชื้อ 
โรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางด าเนินการหรือเข้ารับการตรวจหรือดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยให้ผู้เดินทาง ต้นสังกัด นายจ้าง หรือผู้ไดร้ับอนุญาต        
ให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือให้เป็นไปตามสิทธิในการตรวจหรือการ
รักษาพยาบาลตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
มาตรการก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 
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(๒) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมิได้แสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการก าหนด 
(Unvaccinated/Not Fully Vaccinated Persons)  

มาตรการป้องกันโรค 
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้มหีลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๑.๑) หลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรตามที่ทางราชการก าหนด และหนังสือเดินทาง (Passport) หรือหลักฐานเอกสารที่ราชการก าหนด เว้นแต่ ผู้เดินทาง       
เข้ามาในราชอาณาจักรที่มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีหลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรดังกล่าว   

๑.๒) บัตรผ่านแดน (Border Pass) 
๑.๓) หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้าและออกราชอาณาจักร และความจ าเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ 
๑.๔) เอกสารที่ยืนยันหรือแสดงว่ามีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพ่ือเข้ามาท างานในราชอาณาจักร          

ตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือแนวปฏิบัติกรณีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชก าหนด         
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กระทรวงแรงงานก าหนด 
๒) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารหรือหลักประกันอ่ืนใดในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มีสัญชาติไทย ดังนี้ 

๒.๑) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใดตลอด
ระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการก าหนด เว้นแต่ผู้เดินทางมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที ่
กฎหมายบัญญัติไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว 

๒.๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจ าเป็น ให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกัน
อ่ืนใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการก าหนด เว้นแต่ผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย             
ซึ่งมสีิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว หรือกรณีที่มีหลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันว่าต้นสังกัดหรือนายจ้างของผู้เดินทาง
รับรองว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว 

๒.๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพ่ือเข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามบันทึก 
ความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กระทรวงแรงงานก าหนด ให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอ่ืนใด
ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการก าหนด เว้นแต่กรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ไม่ต้องมีกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว 

ก. ผู้เดินทางที่มีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ข. ผู้เดินทางที่มีหลักฐานหรือเอกสารหรือหลักประกันอ่ืนใดที่แสดงว่าผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบา ลของตนเองได้ทั้งหมดตลอด

ระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร 
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มาตรการป้องกันโรค 
มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจ วัดไข้ และยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการด า เนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
แล้วแต่กรณี ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือพ้ืนที่ที่ทางราชการก าหนด ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ไม่มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโค วิด - 19 โดยวิธี RT - PCR (Laboratory 
result indicating that COVID - 19 is not detected by RT- PCR) หรือโดยวิธีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2  
(เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนส าหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (ATK Professional Use) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเดินทางทางอากาศหรือ
ทางบก หรือก่อนเดินทางจากจุดที่มีการจอดเทียบท่าเป็นครั้งสุดท้าย (Last port) ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศทางน้ า ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัดภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยให้ผู้เดินทาง  
ต้นสังกัด นายจ้าง หรือผู้ได้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือให้เป็นไปตาม
สิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR (Laboratory result 
indicating that COVID - 19 is not detected by RT - PCR) หรือโดยวิธีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 
(เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนส าหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (ATK Professional Use) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเดินทางทางอากาศหรือ
ทางบก หรือก่อนเดินทางจากจุดที่มีการจอดเทียบท่าเป็นครั้งสุดท้าย (Last port) ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศทางน้ า ให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางในราชอาณาจักรได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร  
ทั้งนี้ ในกรณีผู้เดินทางเป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจ าเป็นให้น ายานพาหนะไปจอดและขนส่งสินค้า ณ จุดที่ก าหนดไว้เท่านั้น โดยให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันทีเมื่อขนส่งสินค้า
เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๗ ชั่วโมงนับแต่ยานพาหนะนั้นออกจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังจุดขนส่งสินค้า กรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้พิจารณาตามสมควรแก่กรณี  
๔) ในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19
โดยชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - Test Kit หรือ ATK)  
และขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางรายงานและบันทึกผลการตรวจหาเชื้อด้วยตนเองในระบบที่ทางราชการก าหนด ทั้งนี้ ในกรณีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 พบว่าผู้เดินทางมีเชื้อโรค
โควิด - 19 ให้ผู้เดินทางด าเนินการหรือเข้ารับการตรวจหรือดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยให้ผู้เดินทาง ต้นสังกัด นายจ้าง หรือผู้รับอนุญาต 
ให้น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือให้เป็นไปตามสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาล
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 
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(๓) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินก าหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามความจ าเป็น  
มาตรการป้องกันโรค 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ 

๑.๑) หลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรหรือตามวิธีการตามที่ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศก าหนด เว้นแต่ 
ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีหลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรดังกล่าว 

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

เป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัย โลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน 
ก่อนออกเดินทาง 

ข. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม โดยต้องเป็นวัคซีน 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง 

ค. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว 
ง. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 ซึ่งได้รับการรักษาหายแล้ว และผู้เดินทางได้รับวัคซีนหลังจากการติดเชื้อแล้วอย่ างน้อย ๑ เข็ม  

ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้ว 
๑.๓) หลักฐานหรือเอกสารเพ่ิมเติมเฉพาะกรณีผู้เดินทางที่เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันแต่ไม่เกิน ๓ เดือน นับตั้งแต่มีอาการป่วยหรือตรวจพบ

เชื้อครั้งแรก ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้ว 
๒) ให้มีแผนการเดินทางหรือแผนการปฏิบัติภารกิจระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรที่แน่นอนชัดเจน สามารถติดตามตัวได้ 
มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) 
๒) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ในการปรับมาตรการป้องกันโรคก่อนเดินทางเข้าใน
ราชอาณาจักรและมาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรให้มีความเหมาะสมแก่กรณีให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถด าเนินการขออนุมัตินายกรัฐมนตรี       
ผ่านศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
-ไม่มี- 
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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
โรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร 

- 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
โรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงสาธารณสุข               
(โดยกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ) 

Organizational 
Quarantine (OQ)   
ประเภท ก 

- เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กลับจากปฏิบัติราชการ/
ภารกิจนอกราชอาณาจักร 
- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของหน่วยงาน/
สถานประกอบการ/ แรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศ  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานก าหนด 

หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ 
ให้จัดตั้ง OQ ประเภท ก 

คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
หรือกรมควบคุมโรค 

คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร หรือ 
กรมควบคุมโรค 



- ๘ - 
 

ประเภทการกักกัน กลุ่มเป้าหมาย การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย การอนุมัติและการ
ตรวจสอบ 

การก ากับการด าเนนิการ ระบบข้อมูล 

- 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) 

 
 



- ๙ - 
 

ค านิยาม : 
 “Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ก” หมายถึง สถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่จัดขึ้นในลักษณะสถานที่พักแบบเดี่ยว มีสิ่งจ าเป็นใน  
การด 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 ทีไ่ม่แสดงอาการด้วย 
๒. ผู้มีเหตุยกเว้นหรือกรณีตาม (๓) นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอาจก าหนดมาตรการเฉพาะตามความเหมาะสมนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไว้ 
๓. การแยกกักผู้เดินทาง ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อคัดกรองแล้วพบว่าผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ หรือกรณีท่ีผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR 
ยืนยันว่าพบเชื้อ หรือกรณีผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ระหว่างถูกกักกันหรือถูกคุมไว้สังเกต ให้ส่งตัวผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่ทางราชการก าหนด  
๔. 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 
 


