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คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
ที่ ๗/๒๕๖๕
เรื่อง แนวปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๒๔)
ตำมที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ นกำรประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มี น ำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ ข ยำย
ระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่วันที่
๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยนำยกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๔๐) ลงวันที่ ๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดประเภทของผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 และสอดรับกับนโยบำยกำรเปิดประเทศ
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบำล และออกคำสั่งเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น และพนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ น ำไปด ำเนิ น กำรให้ เ ป็ น ไปตำมมำตรกำรป้ อ งกั น โรค
โดยเคร่งครัด โดยมีคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(โควิ ด - 19) ที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่
๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(โควิด - 19) ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๒๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒/๒๕๖๕
เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๑) ลงวันที่ ๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คำสั่งศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๔/๒๕๖๕ เรื่อง
แนวปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ ง พระรำชก ำหนดกำรบริ ห ำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และคำสั่ง
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๕/๒๕๖๕
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เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
โดยที่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
หรือ ศบค. ได้ออกคำสั่งเพื่อกำหนดมำตรกำรป้องกันโรคให้เหมำะสมต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโคโรนำ 2019 กลำยพันธุ์ สำยพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่สำมำรถแพร่กระจำยและ
มีโอกำสติดเชื้อได้ง่ำยกว่ำสำยพันธุ์อื่น ๆ แต่ผู้เข้ำรับกำรรักษำที่เป็นผู้ป่วยอำกำรรุนแรงทั้งระดับวิกฤต
และระดับป่วยหนักยังอยู่ในขีดควำมสำมำรถที่ฝ่ำยสำธำรณสุขสำมำรถบริหำรสถำนกำรณ์ได้ จึงเห็นควร
ปรับมำตรกำรป้องกันโรคให้มีควำมเหมำะสม เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมข้อกำหนดออกตำมควำมใน
มำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตำมประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว และตำมคำสั่ง
นำยกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชกำหนด
กำรบริ ห ำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวั น ที่ ๒๕ มี น ำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นไป
อย่ ำ งเหมำะสมและสอดคล้ อ งกั บ สถำนกำรณ์ อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในข้ อ ๔ (๒) ของค ำสั่ ง
นำยกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับกำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบ
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรค
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ค ำสั่ ง ระงั บ กำรรั บ ลงทะเบี ย นกำรเดิ นทำงเข้ ำ รำชอำณำจั ก รเป็ น กำรชั่ วครำว
สำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรประเภท (๒) ของคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำมคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๒๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๒๑) ลงวัน ที่ ๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
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ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๔/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 5/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๒3) ลงวันที่ ๒6 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยกเว้นกรณีกำรเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ของผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตประเภท (๒) ที่ เ ดิ น ทำงเข้ ำ มำในพื้ น ที่ น ำร่ อ งด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่
จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (เฉพำะเกำะเต่ำ เกำะพะงัน และเกำะสมุย)
จังหวัด ชลบุรี (เฉพำะอำเภอบำงละมุง เมืองพัทยำ อำเภอศรีรำชำ อำเภอสัตหีบ (เฉพำะตำบล
นำจอมเทียน และตำบลบำงเสร่) และจังหวัดตรำด(เฉพำะอำเภอเกำะช้ำง) ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
จนกว่ำจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น
ข้อ ๒ ให้รับกำรลงทะเบียนกำรเดินทำงเข้ำรำชอำณำจักรของผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ประเภท (๑) และ (๒) ของคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(โควิ ด - 19) ที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่
๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรประเภท (๒) ให้รับกำรลงทะเบียน
กำรเดิ น ทำงเข้ ำ รำชอำณำจั ก รเฉพำะผู้ ที่ เ ดิ น ทำงเข้ ำ มำในพื้ น ที่ น ำร่ อ งด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่
จั ง หวั ด กระบี่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จั ง หวั ด พั ง งำ จั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี (เฉพำะเกำะเต่ ำ เกำะพะงั น
และเกำะสมุย) จังหวัดชลบุรี (เฉพำะอำเภอบำงละมุง เมืองพัทยำ อำเภอศรีรำชำ อำเภอสัตหีบ
(เฉพำะตำบลนำจอมเทียน และตำบลบำงเสร่) และจังหวัดตรำด (เฉพำะอำเภอเกำะช้ำง)
ข้อ ๓ ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรประเภท (๒) ของคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในพื้นที่นำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงำ และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (เฉพำะเกำะเต่ำ เกำะพะงัน
และเกำะสมุย) หำกผลกำรตรวจเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ในครั้งแรกยืนยันว่ำผู้เดินทำง
ไม่มีโรคโควิด - 19 สำมำรถเดินทำงในกลุ่มจังหวัดดังกล่ำวได้ โดยสำมำรถเปลี่ยนโรงแรมหรือสถำนทีพ่ กั
หรื อ สถำนที่ ซึ่ ง ผู้ เ ดิ น ทำงต้ อ งเข้ ำ รั บ กำรกั ก กัน ตำมที่ ท ำงรำชกำรก ำหนดได้ไ ม่ เ กิ น ๓ แห่ ง ทั้ งนี้
ต้องเป็นโรงแรมหรือสถำนที่พักหรือสถำนที่ซึ่งผู้เดินทำงต้องเข้ำรับกำรกักกันตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด
ที่อยู่ในพื้นที่นำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๕ ง

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๔ ให้ ปรับมำตรกำรป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรทุกประเภท
ของคำสั่งศูนย์บริห ำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
ที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตำมแนบท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่ำงอื่น
สั่ง ณ วันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖5
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19

มาตรการป้องกันโรคสาหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดาเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
แนบท้ายคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๗/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
เพื่อประโยชน์ ในการป้ องกัน และควบคุมโรคโควิด - 19 มิให้ เกิดการแพร่ ระบาดในราชอาณาจักร และเพื่อให้ มาตรการและหลั กเกณฑ์ ส าหรับผู้ เดินทางเข้ า มา
ในราชอาณาจักรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงเห็นควรกาหนดมาตรการป้องกันโรคและหลักเกณฑ์การดาเนินการในสถานที่กักกัน
ซึ่งทางราชการกาหนด สาหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจัก ร ๖ ประเภท ได้แก่ (๑) ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับ
ความมั่นคงด้านสาธารณสุ ขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล (๒) ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็น พื้น ที่นาร่องด้านการท่องเที่ ยว
เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล (๓) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินกาหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามความจาเป็น หรือบุคคลในหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งมาปฏิบัติงานในราชอาณาจักร
ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจาเป็น (๔) ผู้ขนส่งสินค้าตามความจาเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้เดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักรโดยเร็ว (๕) ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะซึ่งจาเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ และมีกาหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ชัดเจน และ (๖) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานทีก่ ักกันที่ทางราชการกาหนด ดังนี้
๑. มาตรการป้องกันโรคสาหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
(๑) ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล
มาตรการป้องกันโรค
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๑) ให้มีการลงทะเบียนผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการกาหนด
๒) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
๒.๑) หลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรตามทีศ่ ูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศกาหนด
๒.๒) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณา จักรในวงเงินไม่น้อยกว่า
๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกาหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย หรือผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่
กฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
๒.๓) หลักฐานการชาระค่าที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการกาหนดในวันแรกที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และหลักฐานการชาระค่าตรวจหาเ ชื้อโดยวิธี RT - PCR
จานวน ๑ ครั้ง รวมถึงค่าชุดตรวจและน้ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - Test
Kit หรือ ATK) ทั้งนี้ ต้องเป็นโรงแรมหรือสถานที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการกาหนดที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดและได้รับการขึ้นทะเบียน
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกาหนด หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกาหนด ได้แก่ สถานที่ที่ผู้เดินทางต้อง

-๒มาตรการป้องกันโรค
เข้ารับการกักกันตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี อนุมัติและตรวจสอบ ในส่วนของหลักฐานการชาระค่าที่พักหรือ
สถานที่กักกันที่ทางราชการกาหนดในวันแรกของกรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่ างประเทศทางน้า ให้ เป็นไปตามที่ศูนย์ ปฏิบัติการมาตรการเดินทาง
เข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศร่วมกับศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกาหนด
๒.๔) หลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ดังนี้
ก. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกาหนด
โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน
ก่อนออกเดินทาง
ข. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม โดยต้องเป็น
วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง
เว้นแต่กรณีที่ได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว
ค. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่ครบ ๑๒ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว
ง. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้า ให้ผู้เดินทางทุกคนบนยานพาหนะต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว เว้นแต่กรณี
ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มีอายุยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารดังกล่าว
จ. กรณีผู้เดินทางที่เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และได้รับวัคซีนหลังจากการติดเชื้อแล้วอย่างน้อย ๑ เข็ม ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19
และหายแล้ว
๒.๕) หลักฐานหรือเอกสารเพิ่มเติมเฉพาะกรณีผู้เดินทางที่เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันแต่ไม่เกิน ๓ เดือน นับตั้งแต่มีอาการป่วยหรือตรวจพบ
เชื้อครั้งแรก ให้มีใบรับรองแพทย์ทยี่ ืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้ว
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินทางหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง และยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
๑.๑) กรณีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางอากาศ ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง และยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐาน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณีเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยสายการบินที่มีเที่ยวบินตรงมายังท่าอากาศยานนานาชาติ ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจ วัดไข้ และยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดาเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
(๒) กรณีเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยสายการบินที่ไม่มีเที่ยวบินตรง และต้องเดินทางโดยทางอากาศต่อไปยังท่าอากาศยานภายในราชอาณาจักร ให้ผู้เดินทางดาเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

-๓มาตรการป้องกันโรค
ก. ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจ วัดไข้ และยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดาเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทาง
เข้าออกระหว่างประเทศจุดแรกที่มีการเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักร ก่อนเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานจุดหมายปลายทางภายในราชอาณาจักร
ข. ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจ วัดไข้ และยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดาเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทาง
เข้าออกระหว่างประเทศหรือในพื้นที่ของท่าอากาศยานจุดหมายปลายทางภายในราชอาณาจักร
๑.๒) กรณีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบกและทางน้า ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจ วัดไข้ และยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดาเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่ผู้เดินทางได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือพื้นที่ที่ทางราชการกาหนด
ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๒) ให้เดินทางยังไปโรงแรมหรือสถานที่พัก สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกาหนด หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการกาหนด แล้วแต่กรณี เพื่อทาการตรวจหาเชื้อ
โรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR จานวน ๑ ครั้ง โดยยานพาหนะที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ และต้องไม่มีการแวะหรือหยุดพัก ณ สถานที่ใด ๆ (Sealed Route) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ชั่วโมง ทั้งนี้
โรงแรมสถานที่พานัก หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกาหนด ต้องตั้งอยู่ในพื้นที่หรือจังหวัดที่ทางราชการกาหนด โดยในระหว่างที่รอผลการตรวจหาเชื้อ
โรคโควิด - 19 ห้ามผู้เดินทางออกนอกโรงแรมหรือสถานที่พัก หรือสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่ครบ ๖ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมา
พร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้ทาการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ด้วยวิธีการโดยน้าลายก็ได้
๒.๑) กรณีผลการตรวจเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ในครั้งแรกยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางในราชอาณาจักรได้โดยให้ปฏิบัติตาม
มาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการของโรงแรมหรือสถานที่พัก หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้อง
เข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกาหนด แล้วแต่กรณี มอบชุดตรวจและน้ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหา
แอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - Test Kit หรือ ATK) ให้กับผู้เดินทางสาหรับการตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง จานวน ๑ ครั้ง ในวันที่ ๕ ของระยะเวลาที่พานักอยู่ในราชอาณาจักร
หรือเมื่อมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เพื่อยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 และต้องรายงานและบันทึกผลการตรวจหาเชื้อด้วย
ตนเองระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักรในแอปพลิเคชันหรือระบบที่ทางราชการกาหนด
๒.๒) กรณีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ในครั้งแรกยืนยันว่าผู้เดินทางมีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการพิจารณาดาเนินการดูแลรักษาพยาบาล
ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด หรือประสานส่งต่อผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือสถานที่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือทางราชการกาหนด และแจ้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อทันที โดยให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระหว่างโรงแรมหรือสถานที่พักกับผู้เดินทาง
หรือเป็นไปตามสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกาหนด โดยให้เปิดระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันดังกล่าวไว้ตลอดเวลา เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการและบันทึกผล
การตรวจหาเชื้อด้วยตนเองระหว่างที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร
มาตรการก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
๑) ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR กรณีประเทศ/พื้นที่ปลายทางกาหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สาหรับกรณีการเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้า ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะหรือมาตรการที่ประเทศ/พื้นที่ปลายทางกาหนดด้วย

-๔(๒) ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่น ๆ
ตามนโยบายของรัฐบาล
มาตรการป้องกันโรค
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๑) ให้มีการลงทะเบียนผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการกาหนด
๒) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
๒.๑) หลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรตามที่ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศกาหนด
๒.๒) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือ หลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า
๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกาหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย หรือผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
๒.๓) หลักฐานการชาระค่าที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการกาหนดเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า ๕ วัน และหลักฐานค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT - PCR จานวน
๑ ครั้ง รวมถึงค่าชุดตรวจและน้ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - Test Kit หรือ
ATK) ทั้งนี้ ต้องเป็นโรงแรมหรือสถานที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการกาหนดที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหน ด และได้รับการขึ้นทะเบียนตามที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกาหนด หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกาหนด ได้แก่ สถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับ
การกักกันซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงสาธารณสุข หรือสถานที่ซึ่ งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แล้วแต่กรณี อนุมัติและตรวจสอบ และให้บังคับใช้เงื่อนไขนี้กับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่แม้จะมีสถานที่พานักอยู่ในพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยวด้วย
๒.๔) หลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ดังนี้
ก. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกาหนด โดยต้อง
เป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ก่อนออกเดินทาง
ข. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม โดยต้องเป็น
วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่ กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง
เว้นแต่กรณีที่ได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว
ค. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่ครบ ๑๒ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว
ง. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้า 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 ให้มีใบรับรองแพทย์ทยี่ ืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้ว
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง และยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
๑.๑) กรณีเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยสายการบินที่มีเที่ยวบินตรงมายัง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ นาร่องด้านการท่องเที่ยว ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
และยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดาเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๑.๒) กรณี เ ดิ น ทางเข้ า ราชอาณาจั ก รโดยสายการบิ นที่ ไ ม่ มี เที่ ย วบิ นตรง และต้ อ งเดิ น ทางโดยทางอากาศต่อ ไปยั ง ท่า อากาศยานที่ ตั้ ง อยู่ใ นพื้ นที่ น าร่อ งด้ านการท่ อ งเที่ยว
ให้ผู้เดินทางดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ก. ให้ คัดกรองอาการทางเดิน หายใจและวัดไข้ และให้ ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ห รือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดาเนินพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศจุดแรกที่มีการเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักร ก่อนเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานจุดหมายปลายทางที่เป็นพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยว
ข. ให้ คัดกรองอาการทางเดิน หายใจและวัดไข้ และให้ ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดาเนินพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือในพื้นที่ของท่าอากาศยานจุดหมายปลายทางที่เป็นพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยว
๒) ให้เดินทางไปยังโรงแรมหรือสถานที่พัก สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกาหนด หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการกาหนด แล้วแต่กรณี เพื่อทาการตรวจหา
เชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR จานวน ๑ ครั้ง โดยยานพาหนะที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ และต้องไม่มีการแวะหรือหยุดพัก ณ สถานที่ใด ๆ (Sealed Route) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ชั่วโมง
ทั้งนี้ โรงแรมสถานที่พานัก หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกาหนด ต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ นาร่องด้านการท่องเที่ยวที่ทางราชการกาหนด โดยในระหว่างที่รอผล
การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ห้ามผู้เดินทางออกนอกโรงแรมหรือสถานที่พัก หรือสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่ ครบ ๖ ปีบริบูรณ์ และ
ได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้ทาการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ด้วยวิธีการโดยน้าลายก็ได้
๒.๑) กรณีผลการตรวจเชื้อโรคโควิด - 19 ในครั้งแรกยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางในพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยวได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการของโรงแรมหรือสถานที่พัก หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ ารับการกักกัน
ตามที่ทางราชการก าหนด แล้ วแต่กรณี มอบชุดตรวจและน้ ายาที่ เกี่ยวข้ องกั บการวินิ จฉั ยการติ ดเชื้ อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่ อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติ เจนด้วยตนเอง
(Antigen Self - Test Kit หรือ ATK) ให้กับผู้เดินทางสาหรับการตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง จานวน ๑ ครั้ง ในวันที่ ๕ ของระยะเวลาที่พานักอยู่ในพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยวหรือเมื่อมีอาการ
ของโรคระบบทางเดินหายใจหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เพื่อยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 และต้องรายงานและบันทึกผลการตรวจหาเชื้อด้วยตนเองระหว่างที่อยู่ในพื้นที่
นาร่องด้านการท่องเที่ยวในแอปพลิเคชันหรือระบบที่ทางราชการกาหนด
๒.๒) กรณีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ในครั้งแรกยืนยันว่าผู้ เดินทางมีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการพิจารณาดาเนินการดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทาง
ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด หรือประสานส่งต่อผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือสถานที่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือทางราชการกาหนด และแจ้ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
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ทันที โดยให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระหว่างโรงแรมหรือสถานที่พักกับผู้เดินทาง หรือ
เป็นไปตามสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ
๓) กรณีผู้เดินทางออกนอกโรงแรมหรือสถานที่พักหลังจากทราบผลการตรวจยืนยันแล้วว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางรายงานตัวเมื่อกลับมายังโรงแรมหรือสถานที่พักทุกวัน
ตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกาหนด โดยห้ามไปพานักค้างคืนในสถานที่อื่นนอกเหนือจาก โรงแรมหรือสถานที่พักที่ได้กาหนดไว้
และให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่พานักอยู่ในพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยว
๔) ให้ผู้เดินทางพานักอยู่ในพื้นทีน่ าร่องด้านการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วัน โดยให้สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยวได้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
๕) ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกาหนด โดยให้เปิดระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันดังกล่าวไว้ตลอดเวลา เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการและบันทึกผล
การตรวจหาเชื้อด้วยตนเองระหว่างที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักรหรือก่อนเดินทางออกนอกพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อื่นภายในราชอาณาจักร
๑) ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR กรณีประเทศ/พื้นที่ปลายทางกาหนด โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สาหรับกรณีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้า ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะหรือมาตรการที่ประเทศ/พื้นที่ปลายทางกาหนดด้วย
๒) ในกรณี ผู้ เ ดิ น ทางออกจากพื้ น ที่ น าร่ อ งด้ า นการท่ อ งเที่ ย วไปยัง พื้ นที่ อื่ น ภายในราชอาณาจัก ร ให้ ผู้ เ ดิ น ทางแสดงหลั ก ฐานการพ านัก ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ นาร่อ งด้ านการท่ องเที่ยว
พร้อมหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อของพื้นที่ต้นทางและพื้นที่ปลายทางตามหลักเกณฑ์หรือ
แนวทางที่ทางราชการกาหนด
(๓) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกาหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามความจาเป็น
หรือบุคคลในหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในราชอาณาจักร ตลอดจนคู่สมรส บิ ดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจาเป็น
มาตรการป้องกันโรค
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๑) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
๑.๑) หลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรหรือตามวิธีการตามที่ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศกาหนด
๑.๒) หลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ดังนี้
ก. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกาหนด โดยต้อง
เป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ก่อนออกเดินทาง
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ข. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม โดยต้องเป็น
วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง
เว้นแต่กรณีที่ได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว
ค. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่ครบ ๑๒ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว
ง. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้า ให้ผู้เดินทางทุกคนบนยานพาหนะต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรั บรองดังกล่าว 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 ให้มีใบรับรองแพทย์ทยี่ ืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้ว
๒) ให้มีแผนการเดินทางหรือแผนการปฏิบัติภารกิจระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรที่แน่นอนชัดเจน สามารถติดตามตัวได้
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)
๒) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
๓) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือที่พานัก หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
๔) ให้สามารถเดินทางภายในราชอาณาจักรได้เฉพาะสถานที่หรือพื้นที่ตามแผนการเดินทางหรือแผนการปฏิบัติภารกิจที่ได้กาหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกาหนด
๕) ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่จัดเตรียมไว้และตามแผนการเดินทางหรือแผนการปฏิบัติภารกิจที่กาหนดไว้เท่านั้น
ทั้งนี้ ในการปรับมาตรการป้องกันโรคก่อนเดินทางเข้าในราชอาณาจักรและมาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรให้มีความเหมาะสมแก่กรณี ให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถดาเนินการขออนุมัตินายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร
๑) ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR กรณีประเทศ/พื้นที่ปลายทางกาหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

-๘(๔) ผู้ขนส่งสินค้าตามความจาเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยเร็ว
มาตรการป้องกันโรค
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๑) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
๑.๑) หนังสือแสดงการขนส่งสินค้าซึ่งระบุจุดจอดยานพาหนะและขนส่งสินค้าที่แน่นอน พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร ระบุจานวน ชื่อ สกุล และสถานที่
ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ขนส่งสินค้า ทั้งผู้ขนส่งสินค้าของประเทศ/พื้นที่ต้นทางและของประเทศไทย
๑.๒) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐
ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ราชการกาหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยหรือผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือกรณีที่มี
หลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันว่าต้นสังกัดหรือนายจ้างของบุคคลดังกล่าวรับรองว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลทั้งหมด ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)
๒) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อติดกัน ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
๓) กรณีที่ผู้เดินทางมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือทางราชการกาหนด โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง ให้แสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศด้วย
๔) ให้นายานพาหนะไปจอดและขนส่งสินค้า ณ จุดที่กาหนดไว้เท่านั้น รวมทั้งให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกาหนด เพื่อติด ตามการเดินทางได้
๕) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อกาหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตลอดจนประกาศ คาสั่ง
และมาตรการด้านสาธารณสุข ที่ทางราชการกาหนด รวมถึงการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้มีคาสั่งให้ผู้เดินทางเข้ารับการตรวจ
หาเชื้อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกาหนด
๖) ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันทีเมื่อขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๗ ชั่วโมงนับแต่ยานพาหนะนั้นออกจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังจุดขนส่งสินค้า
กรณีมีความจาเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นผู้พิจารณาตามสมควรแก่กรณี
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร
-ไม่ม-ี

-๙(๕) ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะซึ่งจาเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกาหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน
(๕.๑) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก ทางน้า และทาง
อากาศ ทั้งนี้ ในกรณีทางอากาศ ต้องเฉพาะกรณีที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย
มาตรการป้องกันโรค
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๑) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
๑.๑) หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักรและความจาเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ
๑.๒) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณา จักรในวงเงินไม่น้อยกว่า
๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกาหนดเว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยหรือผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าว หรือกรณีที่มีหลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันว่าต้นสังกัดหรือนายจ้างของบุคคลดังกล่าวรับรองว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือ
การรักษาพยาบาลทั้งหมด ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
๑.๓) หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกาหนด
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)
๒) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
๓) กรณี ผู้ เดิน ทางมี ห ลั กฐานหรื อเอกสารรั บ รองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ ผลิ ตวัคซีนหรือทางราชการกาหนด โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รั บ
การขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง หรือมีใบรับรอง
แพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันแต่ไม่เกิน ๓ เดือนหลังจากมีอาการป่วยหรือตรวจพบเชื้อครั้งแรก และหายแล้ว ให้ผู้เดินทาง
แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศด้วย
๔) กรณีผู้เดินทางมีกาหนดการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วัน ให้เข้ารับการกักกัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ วัน และต้องปฏิบัติตามคาสั่ งของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกาหนด โดยให้ตรวจหาเชื้อด้วยต้นเองโดยใช้ชุดตรวจและน้ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID -19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - test Kit หรือ ATK) จานวน ๑ ครั้ง ในวันที่ ๕ ของระยะเวลาที่พานักอยู่ในราชอาณาจักร
กรณีผู้เดินทางมีกาหนดการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาน้อยกว่า ๕ วัน ให้เข้ารับการกักกันตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรและต้องปฏิบัติตาม
คาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกาหนด ทั้งนี้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันที
๕) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกาหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร
๑) ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR กรณีประเทศ/พื้นที่ปลายทางกาหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

- ๑๐ (๕.๒) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางอากาศ
เฉพาะที่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย
มาตรการป้องกันโรค
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๑) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
๑.๑) หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร และความจาเป็นที่ ต้องเดินทางเข้ามาตาม
ภารกิจ
๑.๒) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณา จักรในวงเงินไม่น้อยกว่า
๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกาหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย หรือผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว หรือกรณีที่มีหลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันว่าต้นสังกัดหรือนายจ้างของบุคคลดังกล่าวรับรองว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือ
การรักษาพยาบาลทั้งหมด ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
๑.๓) หลักฐานหรือเอกสารทีแ่ สดงถึงแผนการปฏิบัติภารกิจ และระยะเวลาที่ผู้เดินทางพานักอยู่นอกราชอาณาจักรก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๑.๔) หลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือทางราชการกาหนด โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง หรือใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่า
ผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันแต่ไม่เกิน ๓ เดือนหลังจากมีอาการป่วยหรือตรวจพบเชื้อครั้งแรก และหายแล้ว
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)
๒) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกาหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน หรือระหว่างทีถ่ ูกคุมไว้สังเกต
๔) กรณีผู้เดินทางเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้โดยสารหรือผู้เดินทางประเภทอื่น และต้องปฏิบัติภารกิจเป็นประจาหรืออย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อ
ด้วยตนเอง โดยใช้ชุดตรวจและน้ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID -19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - test Kit หรือ ATK)
ตามระยะเวลาทีท่ างราชการกาหนด
๕) ให้เจ้าของยานพาหนะกากับดูแลให้ ผู้เดินทางซึ่งเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะเฝ้าระวังอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง
หากมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ ให้ดาเนินการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ทันที และหยุดปฏิบัติภารกิจจนกว่าจะมีผลการตรวจหาเชื้อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรค
โควิด - 19 และไม่มีอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจต่อไป
๖) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- ๑๑ มาตรการป้องกันโรค
๖.๑) กรณีที่ผู้เดินทางซึ่งเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะลงจากเครื่องบินเกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกาหนด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ วัน โดยสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันอาจเป็นที่พานักของผู้เดินทางหรือ
สถานที่อื่นใดตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเห็นสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกาหนด และหากระหว่างพานักอยู่นอกราชอาณาจักรไม่ได้มีการเดินทาง
แบบไม่มีการแวะหรือหยุดพัก ณ สถานที่ใด ๆ (Sealed Route) ให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง โดยใช้ ชุดตรวจและน้ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2
(เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - test Kit หรือ ATK) ในวันที่ ๕ นับตั้งแต่ที่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือหากมีอาการทางเดิน
หายใจหรือมีไข้ ให้ดาเนินการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ทันที และหยุดปฏิบัติภารกิจจนกว่าจะมี ผลการตรวจหาเชื้อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 และไม่มีอาการ
ทางเดินหายใจก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจต่อไป
๖.๒) กรณีที่ ผู้ เดิน ทางซึ่ งเป็ น ผู้ ควบคุม ยานพาหนะหรื อเจ้าหน้า ที่ประจายานพาหนะไม่ ได้ล งจากเครื่ องบินหรื อลงจากเครื่ องบิน ไม่เ กิน ๑๒ ชั่ว โมง และระหว่างพ านั ก อยู่
นอกราชอาณาจักรมีการเดินทางแบบไม่มีการแวะหรือหยุดพัก ณ สถานที่ใด ๆ (Sealed Route) ให้ถูกคุมไว้สังเกตและต้องปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่
ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกาหนดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ วัน โดยสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน อาจเป็นที่พานักของผู้เดินทางหรือสถานที่อื่นใดตามที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อเห็นสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกาหนด หากมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะหรือ
เจ้าของยานพาหนะแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที โดยให้เจ้าของยานพาหนะกากับดูแลให้ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคอย่างเคร่งครัด
๗) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะต้องเข้ารับการกักกัน ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
๘) กรณีที่พบว่า ผู้ เดิน ทางซึ่ง เป็ น ผู้ ควบคุมยานพาหนะหรือ เจ้าหน้า ที่ประจายานพาหนะติด เชื้อ หรื อป่ว ยเป็นโรคโควิด - 19 ให้ เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้ รั บผิ ดชอบค่า ใช้ จ่ า ย
ในการรักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมด หรือให้เป็นไปตามที่ทางราชการกาหนด
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร
-ไม่ม-ี
(๕.๓) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้า เฉพาะกรณีเรือสัญชาติไทย
อาทิ เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง (Near Coastal Voyage) หรือเรือที่ดาเนินการในลักษณะเดียวกัน หรือตามที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) กาหนด
มาตรการป้องกันโรค
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๑) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
๑.๑) หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร และความจาเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ

- ๑๒ มาตรการป้องกันโรค
๑.๒) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณา จักรในวงเงินไม่น้อยกว่า
๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกาหนดเว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยหรือผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าว หรือกรณีที่มีหลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันว่าต้นสังกัดหรือนายจ้างของบุคคลดังกล่าวรับรองว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือ
การรักษาพยาบาลทั้งหมด ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
๑.๓) หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงสถานะของยานพาหนะ แผนการเดินทาง รวมทั้งชื่อสกุลผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ หรื อหลักฐานอื่นใดตามที่
กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) และศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกาหนด
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ (เมื่อเรือเข้าเทียบท่า) ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) หรือตามที่
กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) และศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกาหนด
๒) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ หรือตามที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า)
และศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกาหนด
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกาหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน
๔) ให้เจ้าของยานพาหนะกากับดูแลให้ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะเฝ้าระวังอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ก่อนเข้าปฏิบัติ ภารกิจทุกครั้ง หากมีอาการทางเดิน
หายใจหรือมีไข้ ให้ดาเนินการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ทันที และหยุดปฏิบัติภารกิจจนกว่าจะมีผลการตรวจหาเชื้อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 และไม่มีอาการ
ทางเดินหายใจก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจต่อไป
๕) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
๕.๑) กรณีที่ผู้เดินทางซึ่งเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะลงจากเรือเกิน ๑๒ ชั่วโมง หรือเรือจอดเทียบท่าเกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติ
ตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกาหนด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ วัน
๕.๒) กรณีทผี่ ู้เดินทางซึ่งเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะไม่ได้ลงจากเรือหรือเรือจอดเทียบท่าไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้ถูกคุมไว้สังเกตบนเรือหรือสถานที่ที่ทาง
ราชการกาหนด และต้องปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร
๖) ให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR จานวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน หรือตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
๗) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะต้องเข้ารับการกักกัน ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
๘) กรณีที่พบว่าผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะติดเชื้อหรือป่วยเป็นโรคโควิด - 19 ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมด หรือให้เป็นไปตามที่ทางราชการกาหนด
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร
-ไม่ม-ี

- ๑๓ (๕.๔) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ หรือแรงงานซึ่งเดินทางมากับยานพาหนะ ซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศทางน้า เฉพาะกรณี เ รื อที่ไ ม่มี สัญ ชาติ ไ ทย เพื่อปฏิบัติภ ารกิจที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บกิจ การปิโ ตรเลี ย มหรื อภารกิจ อื่น ใดบนยานพาหนะหรื อ สถานที่ผ ลิต ปิโ ตรเลี ย มในทะเล
สิ่งปลูกสร้างในทะเล หรือภารกิจเกี่ยวเนื่องตามที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) กาหนด
มาตรการป้องกันโรค
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๑) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
๑.๑) หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ หรือแรงงานซึ่งเดินทางมากับยานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักรและ
ความจาเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลของผู้รับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจของยานพาหนะ (อาทิ เ จ้าของยานพาหนะ ผู้รับสัมปทาน คู่สัญญากับเอกชน
ผู้รับสัมปทาน คู่สัญญาช่วง หรือหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบในการอนุมัติอนุญาตหรือกากับดูแลการปฏิบัติภารกิจในทะเล) ที่สามารถติดต่อได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภาร กิจของ
ยานพาหนะ
๑.๒) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่า ยในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า
๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกาหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยหรือผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว หรือกรณีที่มีหลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันว่าต้นสังกัดหรือนายจ้างของบุคคลดังกล่าวรับรองว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือ
การรักษาพยาบาลทั้งหมด ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
๑.๓) หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงสถานะของยานพาหนะ แผนการเดินทางก่อน-ระหว่าง-และหลังเข้ามาปฏิบัติภารกิจ ซึ่งรวมถึงจุดที่มีการจอดเทียบท่าเป็นครั้งสุดท้าย
(Last port) ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งชื่อสกุลทั้งหมดของผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ แรงงานซึ่งเดินทางมากับยานพาหนะ หรือหลักฐานอื่นใดตามที่
กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) และศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกาหนด
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ตามที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า)
และศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกาหนด
๒) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ตามที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) และ
ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกาหนด
๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกาหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกันหรือระหว่างการปฏิบัติภารกิจ
๔) ให้เจ้าของยานพาหนะ ผู้รับสัมปทาน คู่สัญญากับเอกชนผู้รับสัมปทาน หรือคู่สัญญาช่วง มีหน้าที่ในการกากับดูแลให้ผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ หรือแรงงาน
ซึง่ เดินทางมากับยานพาหนะ เฝ้าระวังอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ก่อนเข้าปฏิบตั ิภารกิจทุกครัง้ รวมทัง้ ให้กาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะระหว่างยานพาหนะ
กับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล หรือสิ่งปลูกสร้างในทะเล

- ๑๔ มาตรการป้องกันโรค
๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ด้วยวิธีการ RT - PCR ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
๕.๑) กรณียานพาหนะที่ไม่มีบุคคลภายนอก (ยกเว้นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ) ขึ้นไปบนยานพาหนะตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจ และ
ผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ หรือแรงงานซึ่งเดินทางมากับยานพาหนะ ไม่ได้ลงจากเรือ หรือจอดเทียบท่า ให้เจ้าของยานพาหนะ ผู้รับสัมปทาน คู่สัญญากับเอกชน
ผู้ รั บ สั ม ปทาน หรื อ คู่ สั ญ ญาช่ ว ง ของยานพาหนะดั ง กล่ า ว ต้ อ งมี ห นั ง สื อ ยื น ยั น เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรว่ า จะไม่ มี ก ารรั บ บุ ค คลภายนอกขึ้ น ไปบนยานพาหนะตลอดระยะเวลา
การปฏิบัติภารกิจ จึงสามารถดาเนินการเข้าปฏิบัติภารกิจในราชอาณาจักรทางน้าหรือพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียม
๕.๒) กรณียานพาหนะที่คาดว่ามีบุคคลภายนอก (ยกเว้นพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือบุคลากรของโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ) ขึ้นไปบนยานพาหนะในเวลาหนึ่ง
เวลาใดระหว่างห้วงเวลาการปฏิบัติภารกิจ หรือภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจมีการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลภายนอก ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ทันที
จานวน ๑ ครั้ง เมื่อผลการตรวจหาเชื้อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 และไม่มีอาการทางเดินหายใจ จึงให้ดาเนินการเข้าปฏิบัติภารกิจในราชอาณาจักรทางน้าหรือพื้นที่สัมปทาน
ปิโตรเลียม รวมทั้งอนุญาตให้รับบุคคลภายนอกขึ้นไปบนยานพาหนะเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อไป ทั้งนี้ต้องมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ
ทางราชการกาหนด
๖) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ หรือแรงงานซึ่งเดินทางมากับยานพาหนะต้องเข้ารับการกักกัน ให้เจ้าของยานพาหนะ ผู้รับสัมปทาน
คู่สัญญากับเอกชนผู้รับสัมปทาน หรือคู่สัญญาช่วง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
๗) กรณีที่พบว่าผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ หรือแรงงานซึ่งเดินทางมากับยานพาหนะ ติดเชื้อหรือป่ว ยเป็นโรคโควิด - 19 ให้เจ้าของยานพาหนะ ผู้รับสัมปทาน
คู่สัญญากับเอกชนผู้รับสัมปทาน หรือคู่สัญญาช่วง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยดาเนินการ ดังนี้
๗.๑) หากประสงค์จะนาบุคคลที่ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโรคโควิด - 19 ขึ้นมารักษาพยาบาลบนฝั่ง ให้ดาเนินการขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อนาผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 ดังกล่าวไปดูแลรักษาภายใต้การดาเนินการของโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ และให้ปฏิบัติตามคาสั่ งของ
เจ้าพนักงานโรคติดต่อตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดอย่างเคร่งครัด สาหรับผู้สัมผัสใกล้ชิด เสี่ยงสูง ต้องได้รับการกักตัวบนเรือเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๐ วัน โดยต้องได้รับ
การตรวจ โดยใช้ชุดตรวจและน้ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID -19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - test Kit หรือ ATK)
ในวันที่ ๕ และวันที่ ๑๐ นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 ครั้งสุดท้าย หรือตามที่ทางราชการกาหนด
๗.๒) หากไม่ประสงค์จะนาบุคคลที่ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโรคโควิด - 19 ขึ้นมารักษาพยาบาลบนฝั่ง ให้ยานพาหนะจอดลอยลาอยู่ ณ จุดกักกันโรคตามที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรม
เจ้าท่า) และศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกาหนด โดยแยกกักผู้ติดเชื้อบนเรือ และกักกันผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๐ วัน โดยต้องได้รับการตรวจ
โดยใช้ชุดตรวจและน้ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - test Kit หรือ ATK) ในวันที่ ๕
และวันที่ ๑๐ นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 ครั้งสุดท้าย หรือตามที่ทางราชการกาหนด โดยให้ทุกคนบนยานพาหนะที่เหลือเข้ารับการกักกันบนเรือและต้องปฏิบัติตาม
คาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกาหนด

- ๑๕ มาตรการป้องกันโรค
๘) ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องมีการปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหว่างบุคคลบนยานพาหนะกับบุคคลที่เดินทางมาจากฝั่ง ให้ผู้รับสัมปท าน ผู้รับจ้างเหมา หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจาก
ผู้รับสัมปทาน กากับดูแลการปฏิบัติภารกิจของบุคคลต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และคาแนะนาด้านสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุข กาหนดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติ
ภารกิจ ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ให้พิจารณาแบ่งพื้นที่การทางานระหว่างกัน เพื่อลดการสัมผัสและโอกาสเสี่ยงของการติดเชื้อโรคโควิด - 19
๙) สาหรับกรณีที่ผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ หรือแรงงานซึ่งเดินทางมากับยานพาหนะ ประสงค์ลงจากเรือเพื่อมาขึ้นฝั่ง ให้ เจ้าของยานพาหนะ ผู้รับสัมปทาน
คู่สัญญากับเอกชนผู้รับสัมปทาน หรือคู่สัญญาช่วง ดาเนินการ ดังนี้
๙.๑) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ หรือแรงงานซึ่งเดินทางมากับยานพาหนะ
ก. หากต้องการกลับขึ้นฝั่งเพื่อการพักและกลับไปปฏิบัติภารกิจนอกชายฝั่งอีกครั้ง ให้เข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันที่ทางราชการกาหนด ดังนี้
- หากไม่พบผู้ติดเชื้อในยานพาหนะ สถานที่ผลิตปิโตรเลียม หรือสิ่งปลูกสร้างในทะเล ภายใน ๑๐ วัน ก่อนกลับขึ้นฝั่ง ให้เข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันตามระยะเวลา
ที่ทางราชการกาหนดและต้องปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 โดยวิธีการ RT - PCR จานวน ๑ ครั้ง ในวันแรกของการกักกัน
- หากพบผู้ติดเชื้อในยานพาหนะ สถานที่ผลิตปิโตรเลียม หรือสิ่งปลูกสร้างในทะเล ภายใน ๑๐ วัน ก่อนกลับขึ้นฝั่ง และผู้เดินทางเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงให้เข้ารับการกักกัน
ในสถานกักกันตามระยะเวลาที่ท างราชการกาหนด เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๐ วัน และต้องปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด - 19
ด้วยวิธีการ RT - PCR ตามที่ทางราชการกาหนด
ข. หากต้องการกลับขึ้นฝั่งเพราะเสร็จสิ้นภารกิจ (Sign Off) และประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ ให้ดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลดลูกเรือซึ่งกระทรวง
คมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) กาหนด
๙.๒) กรณีผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทางานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย หรือกรณีแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าว
เข้ามาทางานในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อผ่อนปรนให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและให้ทางาน
ก. หากต้องการกลับขึ้นฝั่งเพื่อการพักและกลับไปปฏิบัติภารกิจนอกชายฝั่งอีกครั้ง ให้ปฏิบัติตามมาตรการกักตัวหรือมาตรการควบคุมโรค ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี กาหนด เนื่องจากเป็นผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมีหลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักร
ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศกาหนด หรือมีหลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันหรือแสดงว่าผู้เดินทางมีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาต
ให้นาคนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักรที่รับผู้เดินทางเข้ามาทางานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงาน และได้รับการตรวจคัดกรองโรคและเข้ารับการกักกัน
ในสถานที่กักกันตามที่ทางราชการกาหนดตามระยะเวลาที่ทางราชการกาหนดแล้ว ก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจบนยานพาหนะสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลหรือสิ่งปลูกสร้างในทะเล
ข. หากต้องการกลับขึ้นฝั่งเพราะเสร็จสิ้นภารกิจ (Sign Off) และประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ ให้ดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลดลูกเรือซึ่งกระทรวง
คมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า) กาหนด
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร
๑) ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR กรณีประเทศ/พื้นที่ปลายทางกาหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
๒) สาหรับบุคคลที่เดินทางกลับขึ้นฝั่งภายหลังเสร็จภารกิจและมีกาหนดเดินทางโดยอากาศยานเพื่อออกนอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงคมนาคม (โดยกรมเจ้าท่า)
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกาหนด

- ๑๖ (๖) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานทีก่ กั กันที่ทางราชการกาหนด
มาตรการป้องกันโรค
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๑) ให้มีการลงทะเบียนผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการกาหนด
๒) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
๒.๑) หลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรตามที่ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศกาหนด
๒.๒) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณา จักรในวงเงินไม่น้อยกว่า
๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกาหนด เว้นแต่กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยหรือผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
๒.๓) หลักฐานการชาระค่าสถานที่กักกันที่ทางราชการกาหนดเมื่อผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือหลักฐานยืนยันการมีสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามหลักเกณฑ์
และแนวทางที่ทางราชการกาหนด เป็นระยะเวลา ๕ วัน ทั้งนี้ สาหรับผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้มีหลักฐานค่าตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR จานวน ๑ ครั้ง ด้วย
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)
๒) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
๓) ให้เข้ารับการกักกัน อย่างน้อย ๕ วัน และต้องปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกาหนด ทั้งนี้ กรณีผู้เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรทีม่ ีอายุยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ซึ่งได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่
ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกาหนดเป็นระยะเวลาเช่นเดียวกันกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
๔) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ ของระยะเวลาที่เข้ารับการกักกัน หรือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
๕) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกาหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร
๑) ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศ/พื้นที่ปลายทางกาหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

- ๑๗ ๒. หลักเกณฑ์การดาเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด
ประเภทการกักกัน

กลุ่มเป้าหมาย

State Quarantine - ผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
(SQ)
ทางบก
- ผู้สัมผัสใกล้ชิด/เสี่ยงสูงทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มี
สัญชาติไทย
- ผู้เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดทั้งผู้มีสัญชาติไทย/
ผู้ไม่มีสัญชาติไทย
Alternative
- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางบก ทางน้า
Quarantine (AQ) และทางอากาศ ทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มีสัญชาติ
ไทย
- ผู้มีสัญชาติไทยกลุ่มเปราะบาง/ประสบปัญหา
ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการต่างประเทศกาหนด
- ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการกักกัน ณ AQ โดยผู้นั้น
พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
- ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทางกรณีมีภารกิจ
หรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด
- เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ก ลั บ จากปฏิ บั ติ ร าชการ/
ภารกิจนอกราชอาณาจักร
Organizational
- เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กลับจากปฏิบัติราชการ/
Quarantine (OQ) ภารกิจนอกราชอาณาจักร
ประเภท ก
- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของหน่วยงาน/
สถานประกอบการ/ แรงงานไทยที่เดินทางกลับ

การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การอนุมัติและการ
การกากับการดาเนินการ
ระบบข้อมูล
ตรวจสอบ
เงินงบประมาณแผ่นดิน คณะกรรมการโรคติดต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อ - บันทึกรายบุคคล
จังหวัด/คณะกรรมการ จังหวัด/คณะกรรมการ
ผ่านระบบ COSTE
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร - รายงานการ
ขึ้นทะเบียน
มายังกระทรวง
สาธารณสุข
(โดยกรมควบคุมโรค)
- ผู้เข้ารับการกักกัน
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สาหรับผู้มีสัญชาติไทย
(โดยกรมสนับสนุน
(โดยกรมสนับสนุนบริการ โดยหน่วยงานที่
กากับการ
กรณีค่าใช้จ่ายในการ
บริการสุขภาพ)/
สุขภาพ)
ดาเนินการ
ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 คณะกรรมการโรคติดต่อ
- หน่วยงานที่กากับ
ให้เป็นไปตามสิทธิของ
จังหวัด/คณะกรรมการ
การดาเนินการ
บุคคลนั้นตามที่กฎหมาย โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
จัดทาระบบกากับ
กาหนด
ติดตามผล
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
ผู้เข้ารับการกักกัน เฉพาะ
กรณีที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ทางราชการ
กาหนด
หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ
คณะกรรมการโรคติดต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อ
ให้จัดตั้ง OQ ประเภท ก จังหวัด/คณะกรรมการ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
หรือกรมควบคุมโรค
หรือกรมควบคุมโรค

- ๑๘ ประเภทการกักกัน

กลุ่มเป้าหมาย

การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงาน
กาหนด
- ผู้มีสัญชาติไทยกลุ่มเปราะบาง/ประสบปัญหา
ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการต่างประเทศกาหนด
- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางบก ทางน้า
และทางอากาศ ทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มีสัญชาติ
ไทย
Organizational
- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติ
หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ
Quarantine (OQ) ภารกิจของหน่วยงาน
ให้จดั ตั้ง OQ ประเภท ข
ประเภท ข และ ค - ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทางกรณีมีภารกิจ
และ ค
หรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด
Hospital
ผู้เดินทางที่มาจากประเทศ/พื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยง
Quarantine (HQ) ด้านสุขภาพ ทั้งผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร/ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งประสงค์เข้ารับการกักกัน ณ
HQ โดยผู้นั้นพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
Alternative
ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มาจาก
Hospital
ประเทศ/พื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ และ
Quarantine
medical tourism ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
(AHQ)
กระทรวงสาธารณสุขกาหนด

เงินงบประมาณแผ่นดิน
สาหรับผู้ไม่สัญชาติไทยให้
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกาหนด
ผู้เข้ารับการกักกัน/
สถานพยาบาลเอกชน

การอนุมัติและการ
ตรวจสอบ

การกากับการดาเนินการ

กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานที่ดูแล
(โดยกรมควบคุมโรค)/
รับผิดชอบภารกิจ
คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข
(โดยกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ)

กระทรวงสาธารณสุข
(โดยกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ)

ระบบข้อมูล

- ๑๙ คานิยาม :
“Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ก” หมายถึง สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่จัดขึ้นในลักษณะสถานที่พักแบบเดี่ยว มีสิ่งจาเป็น
ในการดารงชีวิตสนับสนุนให้เป็นรายบุคคล โดยไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมใด ๆ
“Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ข” หมายถึง สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่จัดขึ้ นในสถานที่พักหรืออาคารถาวร มีลักษณะการนอน
รวมกันเป็นกลุ่ม และใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน เช่น ห้องน้า ห้องอาบน้า ห้องทางาน เป็นต้น หรือลักษณะสถานที่พักแบบเดี่ยวแต่มีการรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมใด ๆ ร่วมกัน
“Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ค” หมายถึง สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่โครงสร้างชั่วคราว มีลักษณะการนอน
รวมกันเป็นกลุ่ม และใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน เช่น ห้องน้า ห้องอาบน้า สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่ทางาน เป็นต้น
หมายเหตุ :
๑. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้กรมธรรม์โดยบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ภายใต้การกากับและรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุร กิจ
ประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีการติดเชื้อโรคโควิด - 19 ที่ไม่แสดงอาการด้วย
๒. ผู้มีเหตุยกเว้นหรือกรณีตาม (๓) นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอาจกาหนดมาตรการเฉพาะตามความเหมาะสมนอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้
๓. การแยกกักผู้เดินทาง ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อคัดกรองแล้วพบว่าผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ หรือกรณีที่ผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 โดยวิธี RT - PCR
ยืนยันว่าพบเชื้อ หรือกรณีผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ระหว่างถูกกักกันหรือถูกคุมไว้สังเกต ให้ส่งตัวผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่ทางราชการกาหนด
๔. การเริ่มนับระยะเวลากักกันตัว : เมื่อผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (ตั้งแต่เริ่มอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ)
๕.๑ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวันแรกของการกักกัน (Day 1)
๕.๒ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๑ นาฬิกา ถึง ๐๐.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันถัดจากวันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวันแรกของการกักกัน (Day 1)
๕. การแบ่งมอบภารกิจและการกากับดูแลการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19 ตามคาสั่งนี้ ให้เป็นไปตามคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) กาหนด

