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คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ที ๒๑/ ๒๕๖๔
เร่ือง พ้ืนท่ีสถานการณ์ท่ีกำหนดเป็นพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด พ้ืนท่ีควบคุม และพ้ืนท่ีเฝ็าระวังสูง 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ตามทีไ่ดม้กีาร'ชระกาศสถานการณฉ์กุเฉนิในทกุเขตทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัรตัง้แตว่นัท,ี 
๒๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และตอ่มาไดข้ยายระยะเวลาการบงัคบัใชป้ระกาศสถานการณฉ์กุเฉนิ 
ดังกลา่วออกไปอย่างตอ่เนือ่งเปน็ระยะ น้ัน

เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการและเตรยีมความพรอ้มในการฟอ้งกนัการระบาดของโรคตดิเชือ้ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพืน้ทีส่ถานการณต์ามขอ้กำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แหง่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุ์กเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศยัอำนาจตามความในขอ้ ๔ (๒) ของคำสัง่นายกรฐัมนตร ี ท่ี ๔/ ๒๕๖๓ เรือ่ง แตง่ตัง้ผูก้ำกบั 
การปฏบิตังิาน หวัหนา้ผูร้บัผดิชอบและพนกังานเจา้หนา้ทีใ่นการแกไ้ขสถานการณฉ์กุเฉนิ ลงวันท่ี 
๒๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ นายกรฐัมนตรใีนฐานะผูอ้ำนวยการศนูยบ์รหิาร 
สถานการณโ์ควดิ - 19 โดยคำแนะนำของศนูยป์ฏบิตักิารฉกุเฉนิดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
และศนูยบ์รหิารสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
จงึมคีำสัง่ใหห้วัหนา้ผูร้บัผดิชอบในการแกไ้ขสถานการณฉ์กุเฉนิและพนกังานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร 
ใหเ้ปน็ไปตามมาตรการตามขอ้กำหนดฯ สำหรับเขตพืน้ทีส่ถานการณท์ีก่ำหนดเปน็พืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ 
และเขม้งวด พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด พ้ืนท่ีควบคุม และพืน้ทีเ่ฝา็ระวงัสงูตามบญัชรีายซือ่จงัหวดัแนบทา้ย 
คำสัง่นี ้ สำหรบัพืน้ท ีน่ำรอ่งดา้นการทอ่งเทีย่วจะเปน็ไปตามบญัชรีายซือ่จงัหวดัแนบทา้ยคำสัง่ 
ศูนย์บริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรบา 2019 (โควิด - 19) ท่ี ๑๘/ ๒๕๖๔ 
เรือ่ง พืน้ทีน่ำรอ่งดา้นการทอ่งเทีย่วตามขอ้กำหนดออกตามความใบมาตรา ๙ แหง่พระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณฉุ์กเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวับท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัที ่ ๑๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เปน็ดน้ไป หรอืจนกวา่จะมคีำสัง่ 
เปลีย่นแปลงเปน็อย่างอืน่

ส่ัง ณ วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณโ์ควิด - 19



บัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 
แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรบา 2019 (โควด - 19)

ที ๒๑/ ๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิน ๖  จังหวัด
๑. จังหวัดตาก 
๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓. จังหวัดนราธิวาส 
๔. จังหวัดนีตตานี 
๕. จังหวัดยะลา 
๖. จังหวัดสงขลา

พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสัน ๓๙ จังหวัด
๑. จังหวัดกาญจนบุรี 
๒. จังหวัดขอนแก่น 
๓ .  จังหวัดจันทบุรี 
๔. จังหวัดฉะเขิงเทรา
๕. จังหวัดชลบุรี (ยกเวน้อำเภอบางละมงุ เมอืงพทัยา อำเภอศรรีาชา อำเภอเกาะสขีงั และ 

อำเภอสัตหีบเฉพาะตำบลนาจอมเทียน และตำบลบางเสร่)
๖. จังหวัดชุมพร 
๗. จังหวัดเชียงราย
๘. จงัหวดัเชยีงใหม ่ (ยกเวน้อำเภอเมอืงเชยีงใหม ่ อำเภอดอยเตา่ อำเภอแมร่มิ และ 

อำเภอแมแ่ตง)
๙. จังหวัดตรัง

๑ ๐ . จังหวัดตราด (ยกเวน้อำเภอเกาะชา้ง)
๑๑. จังหวัดนครนายก 
๑๒. จังหวัดนครปฐม 
๑๓. จังหวัดนครราชสีมา 
๑๔. จังหวัดนครสวรรค์ 
๑๕. จังหวัดนนทบุรี 
๑๖. จังหวัดปทุมธานี



- ๒ -

๑๗. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นตำบลหัวหิน และตำบลหนองแก)
๑๘. จังหวัดปราจีนบุรี 
๑๙. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒0. จังหวัดพัทลุง 
๒๑. จังหวัดพิจิตร 
๒๒. จังหวัดพิษณุโลก
๒๓. จังหวัดเพชรบุรี (ยกเว้นเทศบาลเมืองซะอำ)
๒๔. จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๔. จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม)
๒๖. จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด)
๒๗. จังหวัดราชบุรี 
๒๘. จังหวัดลพบุรี 
๒๙. จังหวัดสตูล
๓๐. จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพ้ืนท่ีท่าอากาศยาบนานาชาติสุวรรณภูมิ)
๓๑. จังหวัดสมุทรสงคราม 
๓๒. จังหวัดสมุทรสาคร 
๓๓. จังหวัดสระแก้ว 
๓๔. จังหวัดสระบุรี 
๓๔. จังหวัดสุพรรณบุรี
๓๖. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเตา่)
๓๗. จังหวัดอ่างทอง
๓๘. จังหวัดอุดรธาน ี (ยกเวน้อำเภอเมอืงอดุรธาน ี อำเภอบา้นตงุ อำเภอกมุภวาป ี อำเภอนายงู 

อำเภอหนองหาน และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม)
๓๙. จังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิน ๒๓ จังหวัด
๑. จังหวัดกาฬสินธ์ 
๒. จังหวัดกำแพงเพชร 
๓. จังหวัดขัยนาท 
๔. จังหวัดชัยภูมิ



- ๓ -

๔. จังหวัดบุรีรัมย์ (ยกเว้นอำเภอเมอืงบุรีรัมย์)
๖. จังหวัดแพร่ 
๗. จังหวัดพะเยา 
๘. จังหวัดมหาสารคาม 
๙. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๐. จังหวัดยโสธร 
๑๑. จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๒. จังหวัดลำปาง 
๑๓. จังหวัดลำพูน
๑๔. จังหวัดเลย (ยกเว้นอำเภอเซยีงคาน)
๑๔. จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๖. จังหวัดสิงห์บุรี 
๑๗. จังหวัดสุโขทัย 
๑๘. จังหวัดสุรินทร์
๑๙. จงัหวดัหนองคาย (ยกเวน้อำเภอเมอืงหนองคาย อำเภอสงัคม อำเภอศรเีขยีงใหม ่

และอำเภอทา่บอ่)
๒๐. จังหวัดหนองบัวลำภู 
๒๑. จังหวัดอุทัยธานี 
๒๒. จังหวัดอุดรดิตถ์ 
๒๓. จังหวัดอำนาจเจริญ

พื้นที่เฝืาระวังสูง รวมทั้งสิน ๕ จังหวัด
๑. จังหวัดนครพนม 
๒. จังหวัดน่าน 
๓. จังหวัดบึงกาฬ 
๔. จังหวัดมุกดาหาร 
๔. จังหวัดสกลนคร


