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คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
ที่ 9/๒๕๖๕
เรื่อง แนวปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๒๕)
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 โดยมีคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๒๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๑) ลงวัน ที่ ๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๔/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๕/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๗/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๓๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
โดยที่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
หรือ ศบค. ได้ออกคำสั่งเพื่อกำหนดมำตรกำรป้องกันโรคให้เหมำะสมต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโคโรนำ 2019 กลำยพันธุ์ สำยพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่สำมำรถแพร่กระจำยและ
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มีโอกำสติดเชื้อได้ง่ำยกว่ำสำยพันธุ์อื่น ๆ แต่ผู้เข้ำรับกำรรักษำที่เป็นผู้ป่วยอำกำรรุนแรงทั้งระดับวิกฤต
และระดับป่วยหนักยังอยู่ในขีดควำมสำมำรถที่ฝ่ำยสำธำรณสุขสำมำรถบริหำรสถำนกำรณ์ได้ ประกอบกับ
ข้อมูลที่ฝ่ำยสำธำรณสุขได้รำยงำนว่ำ ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ
หรือเดินทำงเข้ำมำในพื้นที่นำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยว แม้จะตรวจพบผู้ติดเชื้ออยู่บ้ำงแต่ก็มีจำนวนน้อย
และสำมำรถควบคุ ม ได้ จึ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลให้ ก ำรติ ด เชื้ อ ในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น อย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
ซึ่งสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทั่วโลกที่หลำยประเทศได้เริ่มมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรค
และเปิดประเทศควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ จึงเห็นควรปรับมำตรกำรป้องกันโรคให้มี
ควำมเหมำะสม เพื่อให้ กำรดำเนินกำรตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำย
ระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว และตำมคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง
กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องพนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ เ ป็ น ไปอย่ ำ งเหมำะสมและสอดคล้ อ งกั บ สถำนกำรณ์
อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ
กำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่
๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัว หน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรค ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(โควิด - 19) ที่ ๗/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๓๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อ ๒ เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 มิให้เกิดกำรแพร่ระบำด
ในรำชอำณำจักร และเพื่อให้มำตรกำรและหลักเกณฑ์สำหรับผู้เดินทำงเข้ำในรำชอำณำจักรมีควำมสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด - 19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงให้กำหนดมำตรกำรป้องกันโรค
และหลั ก เกณฑ์ ก ำรด ำเนิ น กำรในสถำนที่ กั ก กั น ซึ่ ง ทำงรำชกำรก ำหนด ส ำหรั บ ผู้ เ ดิ น ทำงเข้ ำ มำ
ในรำชอำณำจักร ๓ ประเภท ได้แก่
(๑) ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งแสดงหลักฐำนรับรองกำรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19
ครบตำมเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทำงรำชกำรกำหนด (Vaccinated Persons)
(๒) ผู้เดิน ทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งมิได้แสดงหลักฐำนรับรองกำรได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด - 19 ครบตำมเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทำงรำชกำรกำหนด (Unvaccinated / Not Fully
Vaccinated Persons)
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(๓) ผู้มีเหตุยกเว้นที่นำยกรัฐมนตรีหรือหัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
กำหนด อนุญำต หรือเชิญเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมควำมจำเป็นโดยกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
สำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรทุกประเภท ตำมแนบท้ำยคำสั่งนี้
ข้อ ๓ ให้ ศู น ย์ บ ริ ห ำรสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019
กระทรวงมหำดไทย (ศบค.มท.) กำกับดูแล ประสำนงำน และบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพื่อให้กำรเดินทำงเข้ำรำชอำณำจักร ณ ช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศ
ทำงบกผ่ำนจุดผ่ำนแดนถำวร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สอดคล้องกับมำตรกำรที่ ศบค. มีมติเห็นชอบแล้ว
และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมแนบท้ำยคำสั่งนี้
ข้อ ๔ ให้ ห ลั ก ฐำนกำรลงทะเบี ย นกำรเดิ น ทำงเข้ ำ รำชอำณำจั ก รซึ่ ง ผู้ เ ดิ น ทำงเข้ ำ มำ
ในรำชอำณำจักรได้ดำเนินกำรเป็นไปตำมที่ศูนย์ปฏิบัติกำรมำตรกำรเดินทำงเข้ำออกประเทศและกำรดูแล
คนไทยในต่ำงประเทศ (ศปก.กต.) กำหนด ตำมคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ ๗/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตำม
ควำมในมำตรำ ๙ แห่ ง พระรำชกำหนดกำรบริห ำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๓๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และบรรดำคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อ ไป
โดยผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรนั้นต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำ
ในรำชอำณำจักรตำมแนบท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่ำงอื่น
สั่ง ณ วันที่ 29 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖5
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19

มาตรการป้องกันโรคสาหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดาเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
แนบท้ายคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๙/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
เพื่อประโยชน์ใ นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 มิให้เกิดการแพร่ ระบาดในราชอาณาจักร และเพื่อให้มาตรการและหลักเกณฑ์ สาหรับผู้เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงเห็นควรกาหนดมาตรการป้องกันโรคและหลักเกณฑ์การดาเนินการในสถานที่กักกัน
ซึ่งทางราชการกาหนด สาหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจัก ร ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งแสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ป้องกันโรค
โควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกาหนด (Vaccinated Persons) (๒) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมิได้แสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกาหนด (Unvaccinated/Not Fully Vaccinated Persons) และ (๓) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรี
หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกาหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามความจาเป็น ดังนี้
๑. มาตรการป้องกันโรคสาหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
(๑) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งแสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ป้องกันโรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีน หรือที่ทางราชการกาหนด
(Vaccinated Persons)
มาตรการป้องกันโรค
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๑) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
๑.๑) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ถือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารเดินทางตามที่ทางราชการกาหนด ให้มีหลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้ า
ราชอาณาจักรผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการกาหนด
๑.๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร (International Point of Entry) ให้มีเอกสารผ่านแดน (Border Pass)
๑.๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะซึ่งจาเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกาหนดเวลาเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรชัดเจน ให้มีหลักฐานหรือเอกสารแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร และความจาเป็น
ที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ
๑.๔) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจาเป็น ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่แสดงถึงการขนส่งสินค้าซึ่งระบุจุดจอดยานพาหนะและขนส่งสินค้าที่แน่นอน
พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร ระบุชื่อ สกุล และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ขนส่งสินค้า ทั้งกรณีผู้ขนส่งสินค้าของประเทศต้นทางและของประเทศไทย
๑.๕) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพื่อเข้ามาทางานใ นราชอาณาจักรตามบันทึก
ความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กระทรวงแรงงานกาหนด ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันหรือแสดงว่ามีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักร

-๒มาตรการป้องกันโรค
ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพื่อเข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือเอกสารผ่านแดน
(Border Pass) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงแรงงานกาหนด
๒) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารหรือหลักประกันอื่นใดในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มีสัญชาติไทย ดังนี้
๒.๑) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอด
ระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกาหนด เว้นแต่ผู้เดินทางมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่
กฎหมายบัญญัติ หรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร (International Point of Entry) โดยใช้เอกสารผ่านแดน
(Border Pass) ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
๒.๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจาเป็น ให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกัน
อื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกาหนด เว้นแต่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสิทธิในการตรวจหรือ
การรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว หรือกรณีที่มีหลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันว่าต้นสังกัดหรือนายจ้างของผู้เดินทางรับรองว่าจะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
๒.๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพื่อเข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามบันทึกความ
ตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กระทรวงแรงงานกาหนด ให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลา
ที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกาหนด เว้นแต่กรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนีไ้ ม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ก. ผู้เดินทางที่มีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ
ข. ผู้เดินทางที่มีหลักฐานหรือเอกสารหรือหลักประกันอื่นใดที่แสดงว่าผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลของตนเองได้ทั้งหมดตลอด
ระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร
๓) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ดังนี้
๓.๑) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกาหนด
โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน
ก่อนออกเดินทาง
๓.๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยงั ไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม โดยต้องเป็นวัคซีน
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง
๓.๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยงั ไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว
๓.๔) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 ซึ่งได้รับการรักษาหายแล้ว และผู้เดินทางได้รับวัคซีนหลัง จากการติดเชื้อแล้วอย่างน้อย ๑ เข็ม
ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้ว
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มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจ วัดไข้ และยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดาเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วแต่กรณี
ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือพื้นที่ที่ทางราชการกาหนด ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๒) กรณีผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทยและเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบกเฉพาะจุดผ่านแดนถาวร (International Point of Entry) ที่ใช้บัตรผ่านแดน
(Border Pass) ในการเดินทางให้สามารถพานักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน ๓ วัน และให้เดินทางได้เฉพาะพื้นที่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศ
๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นคนต่ างด้าวที่เข้ ามาทางานในราชอาณาจักรที่ได้รั บการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพื่อเข้ามาท างานใ นราชอาณาจักรตามบั นทึ ก
ความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กระทรวงแรงงานกาหนด ให้ เดินทางไปยังสถานที่ที่กระทรวงแรงงานร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี กาหนด เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยชุดตรวจและน้ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19)
แบบตรวจหาแอนติเจนสาหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (ATK Professional Use) ในวันที่เดินทางมาถึงราชอาณาจักร
๓.๑) กรณีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางดาเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามที่กระทรวง
แรงงานกาหนด
๓.๒) กรณีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ยืนยันว่าผู้เดินทางมีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการพิจารณาดาเนินการดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด หรือประสานส่งต่อผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือสถานที่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือทางราชการกาหนด
๔) ในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19
โดยชุดตรวจและน้ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - Test Kit หรือ ATK)
และขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางรายงานและบันทึกผลการตรวจหาเชื้อด้วยตนเองในระบบที่ทางราชการกาหนด ทั้งนี้ ในกรณีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 พบว่าผู้เดินทางมีเชื้อ
โรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางดาเนินการหรือเข้ารับการตรวจหรือดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด โดยให้ผู้เดินทาง ต้นสังกัด นายจ้าง หรือผู้รับอนุญาตให้
นาคนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือ ให้เป็นไปตามสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาล
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรการก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
-ไม่มี-

-๔(๒) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมิได้แสดงหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ป้องกันโรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือที่ทางราชการกาหนด
(Unvaccinated/Not Fully Vaccinated Persons)
มาตรการป้องกันโรค
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๑) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
๑.๑) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ถือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารเดินทางตามที่ทางราชการกาหนด ให้ มีหลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้า
ราชอาณาจักรผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการกาหนด
๑.๒) กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยที่เข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร (International Point of Entry) ให้มีเอกสารผ่านแดน
(Border Pass)
๑.๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะซึ่งจาเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกาหนดเวลาเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรชัดเจน ให้มีหลักฐานหรือเอกสารแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร และความจาเป็นที่
ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ
๑.๔) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจาเป็น ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่แสดงถึงการขนส่งสินค้าซึ่งระบุจุดจอดยานพาหนะและขนส่งสินค้าที่แน่นอน
พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร ระบุชื่อ สกุล และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ขนส่งสินค้า ทั้งกรณีผู้ขนส่งสินค้าของประเทศต้นทางและของประเทศไทย
๑.๕) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพื่อเข้ามาทางานใ นราชอาณาจักรตามบันทึก
ความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กระทรวงแรงงานกาหนด ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันหรือแสดงว่ามีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักรที่
ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพื่อเข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือเอกสารผ่านแดน (Border
Pass) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงแรงงานกาหนด
๒) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารหรือหลักประกันอื่นใดในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแต่กรณี ดังนี้
๒.๑) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
๒.๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอด
ระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกาหนด เว้นแต่ผู้เดินทางมีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่
กฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
๒.๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจาเป็น ให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกัน
อื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกาหนด เว้นแต่ผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมี
สิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าว หรือกรณีที่มีหลักฐานหรือเอกสารที่ยืนยันว่าต้นสังกัดหรือนายจ้างของผู้เดินทาง
รับรองว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

-๕มาตรการป้องกันโรค
๒.๔) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานเพื่อเข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามบันทึกความ
ตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กระทรวงแรงงานกาหนด ให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอด
ระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกาหนด เว้นแต่กรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ไม่ต้องมีกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว
ก. ผู้เดินทางทีม่ ีสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ
ข. ผู้เดินทางที่มีหลักฐานหรือเอกสารหรือหลักประกันอื่นใดที่แสดงว่าผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลของตนเองได้ทั้งหมดตลอด
ระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร
๓) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุข ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
๓.๑) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ไม่มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR (Laboratory
result indicating that COVID - 19 is not detected by RT- PCR) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเดินทางทางอากาศหรือทางบก หรือก่อนเดินทางจากจุดที่มีการจอด
เทียบท่าเป็นครั้งสุดท้าย (Last port) ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรสาหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้า ซึ่งต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทาง
ราชการกาหนด ให้มีหลักฐานหรือเอกสารเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุข ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
๓.๑.๑) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางอากาศ ให้มีหลักฐานหรือเอกสารการชาระค่าที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการ
กาหนดไม่น้อยกว่า ๕ วัน และหลักฐานการชาระค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT - PCR (Laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected by RT - PCR) จานวน ๑ ครั้ง
ทั้งนี้ ต้องเป็นโรงแรมหรือสถานที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการกาหนดที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด และได้รับการขึ้นทะเบียนตามที่กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกาหนด หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกาหนด ได้แก่ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน
ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงสาธารณสุข หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี
อนุมัติและตรวจสอบ เว้นแต่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจั กรที่มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีหลักฐานค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT - PCR (Laboratory result indicating that COVID - 19 is
not detected by RT - PCR) จานวน ๑ ครั้ง
๓.๑.๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร (International Point of Entry) ให้ดาเนินการดังนี้
ต่อไปแล้วแต่กรณี
ก.กรณีที่ต้องเข้ารับการกักกันใน Alternative Quarantine (AQ) ให้มีหลักฐานหรือเอกสารการชาระค่าที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการกาหนดไม่น้อยกว่า
๕ วัน และหลักฐานการชาระค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT - PCR (Laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected by RT - PCR) จานวน ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ต้องเป็นโรงแรม
หรือสถานที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการกาหนดที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด และได้รับการขึ้นทะเบียนตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกาหนด หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกาหนด ได้แก่ สถานที่ซึ่งผู้เดิ นทางต้องเข้ารับการกักกันซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่อ
กระทรวงสาธารณสุข หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี อนุมัติและ

-๖มาตรการป้องกันโรค
ตรวจสอบ เว้นแต่ผู้ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีหลักฐานค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT - PCR (Laboratory result indicating that COVID - 19 is not
detected by RT - PCR) จานวน ๑ ครั้ง
ข. กรณีที่ต้องเข้ารับการกักกันใน State Quarantine (SQ) ให้ดาเนินการตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณี กาหนด
ค. กรณีที่ต้องเข้ารับการกักกันใน Organizational Quarantine (OQ) ให้ดาเนินการตามที่หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง OQ แต่ละประเภท กาหนด
๓.๑.๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้า ให้มีหลักฐานหรือเอกสารการชาระค่าที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการ
กาหนดไม่น้อยกว่า ๕ วัน และหลักฐานการชาระค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT - PCR (Laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected by RT - PCR) จานวน ๑ ครั้ง
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศร่วมกับศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกาหนด
๓.๒) กรณี ผู้ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มี หลักฐานหรือเอกสารรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR
(Laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected by RT- PCR) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเดินทางทางอากาศหรือทางบก หรือก่อนเดินทางจาก
จุดที่มีการจอดเทียบท่าเป็นครั้งสุดท้าย (Last port) ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรสาหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้า หรือผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักรที่มีอายุยังไม่ครบ ๖ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมผู้ปกครองหรือผู้ดูแล หรือเป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจาเป็น ไม่ต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกาหนด
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจ วัดไข้ และยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดาเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วแต่กรณี
ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือพื้นที่ที่ทางราชการกาหนด ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๒) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ไม่มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR (Laboratory
result indicating that COVID - 19 is not detected by RT- PCR) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเดินทางทางอากาศหรือทางบก หรือก่อนเดินทางจากจุดที่มีการจอด
เทียบท่าเป็นครั้งสุดท้าย (Last port) ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรสาหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้า ให้เข้ารับการกักกันเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๕ วัน โดยให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
๒.๑) ให้เดินทางไปยังสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกาหนด แล้วแต่กรณี โดยยานพาหนะที่จัดไว้เป็นการเฉพาะและต้องไม่มีการแวะหรือหยุดพัก ณ สถานที่ใด ๆ
(Sealed Route) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ชั่วโมง กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร (International Point of
Entry) ให้สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกาหนดต้องตั้งอยู่ในพื้นที่หรือจังหวัดที่ทางราชการกาหนดเท่านั้น
๒.๒) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR (Laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected by RT - PCR) จานวน ๑ ครั้ง ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕
ของระยะเวลาที่เข้ารับการกักกัน หรือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่
ครบ ๕ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้ทาการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ด้วยวิธีการโดยน้าลายก็ได้ รวมทั้งให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคาสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกาหนดเป็นระยะเวลาเช่นเดียวกันกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

-๗มาตรการป้องกันโรค
ก. กรณีผลการตรวจเชื้อโรคโควิด - 19 ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางในราชอาณาจักรได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทาง
ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
ข. กรณีผลการตรวจหาเชื้อ โรคโควิด - 19 ยืนยันว่าผู้เดินทางมีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางดาเนินการหรือเข้ารับการตรวจหรือ ดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด หรือให้โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการพิจารณาดาเนินการดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดหรือประสานส่งต่อผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาล
หรือสถานที่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือทางราชการกาหนด และแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที โดยให้ผู้เดินทาง ต้นสังกัด หรือนายจ้าง แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระหว่างโรงแรมหรือ สถานที่พักกับผู้เดินทาง หรือเป็นไปตามสิทธิในการตรวจหรือ การ
รักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ
๓) กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR (Laboratory result
indicating that COVID - 19 is not detected by RT- PCR) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเดินทางทางอากาศหรือทางบก หรือก่อนเดินทางจากจุดที่มีการจอดเทียบท่า
เป็นครั้งสุดท้าย (Last port) ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรสาหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้า ให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางใน
ราชอาณาจักรได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ในกรณีผู้เดินทางเป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจาเป็น
ให้นายานพาหนะไปจอดและขนส่งสินค้า ณ จุดที่กาหนดไว้เท่านั้น โดยให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันทีเมื่อขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๗ ชั่วโมงนับแต่ยานพาหนะ
นั้นออกจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังจุดขนส่งสินค้า กรณีมีความจาเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้พิจารณาตาม
สมควรแก่กรณี
๔) ในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19
โดยชุดตรวจและน้ายาที่เกี่ยวข้อ งกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS - CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self - Test Kit หรือ ATK)
และขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางรายงานและบันทึกผลการตรวจหาเชื้อด้วยตนเองในระบบที่ทางราชการกาหนด ทั้งนี้ ในกรณีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 พบว่าผู้เดินทางมีเชื้อโรค
โควิด - 19 ให้ผู้เดินทางดาเนินการหรือเข้ารับการตรวจหรือดูแลรักษาพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด โดยให้ผู้เดินทาง ต้นสังกัด นายจ้าง หรือผู้รับอนุญาตให้นา
คนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือ ให้เป็นไปตามสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร
-ไม่มี-

-๘(๓) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกาหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามความจาเป็น
มาตรการป้องกันโรค
มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๑) ให้มหี ลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
๑.๑) หลักฐานการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรหรือตามวิธีการตามที่ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศกาหนด
๑.๒) หลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ดังนี้
ก. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีน หรือที่ทางราชการกาหนด
โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน
ก่อนออกเดินทาง
ข. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม โดยต้องเป็น
วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนออกเดินทาง
ค. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองดังกล่าว
ง. กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 ซึ่งได้รับการรักษาหายแล้ว และผู้เดินทางได้รับวัคซีนหลัง จากการติดเชื้อแล้วอย่างน้อย ๑ เข็ม
ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้ว
๑.๓) หลักฐานหรือเอกสารเพิ่มเติมเฉพาะกรณีผู้เดินทางที่เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันแต่ไม่เกิน ๓ เดือน นับตั้งแต่มีอาการป่วยหรือตรวจพบเชื้อ
ครั้งแรก ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด - 19 และหายแล้ว
๒) ให้มีแผนการเดินทางหรือแผนการปฏิบัติภารกิจระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรที่แน่นอนชัดเจน สามารถติดตามตัวได้
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)
๒) ให้ยื่นเอกสารหรือแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ในการปรับมาตรการป้องกันโรคก่อนเดินทางเข้าในราชอาณาจักรและมาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรให้มีความเหมาะสมแก่กรณี ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบสามารถดาเนินการขออนุมัตินายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร
-ไม่มี-

-๙๒. หลักเกณฑ์การดาเนินการในสถานที่กักกันซึง่ ทางราชการกาหนด
ประเภทการกักกัน
กลุ่มเป้าหมาย

การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

State Quarantine - ผู้มีสญ
ั ชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
(SQ)
ทางบก
- ผู้สัมผัสใกล้ชิด/เสี่ยงสูงทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้ไม่มี
สัญชาติไทย
- ผู้เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดทั้งผู้มีสัญชาติไทย/
ผู้ไม่มีสัญชาติไทย

เงินงบประมาณแผ่นดิน

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

- ผู้เข้ารับการกักกัน
สาหรับผู้มีสัญชาติไทย
กรณีค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19
ให้เป็นไปตามสิทธิของ
บุคคลนั้นตามที่กฎหมาย
กาหนด
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
ผู้เข้ารับการกักกัน เฉพาะ
กรณีที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทที่ างราชการ
กาหนด

Organizational
- เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กลับจากปฏิบัติราชการ/
หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ
Quarantine (OQ) ภารกิจนอกราชอาณาจักร
ให้จดั ตั้ง OQ ประเภท ก
ประเภท ก
- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของหน่วยงาน/
สถานประกอบการ/ แรงงานไทยที่เดินทางกลับ

การอนุมัติและการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร

การกากับการดาเนินการ
คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
(โดยกรมสนับสนุน
(โดยกรมสนับสนุนบริการ
บริการสุขภาพ)/
สุขภาพ)
คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
หรือกรมควบคุมโรค

คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร หรือ

ระบบข้อมูล
- บันทึกรายบุคคล
ผ่านระบบ COSTE
- รายงานการ
ขึ้นทะเบียน
มายังกระทรวง
สาธารณสุข
(โดยกรมควบคุมโรค)
โดยหน่วยงานที่
กากับการ
ดาเนินการ
- หน่วยงานที่กากับ
การดาเนินการ
จัดทาระบบกากับ
ติดตามผล

- ๑๐ ประเภทการกักกัน

กลุ่มเป้าหมาย

การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงาน
กาหนด
- ผู้มีสญ
ั ชาติไทยกลุ่มเปราะบาง/ประสบปัญหา
ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการต่างประเทศกาหนด
- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางบก ทางน้า
และทางอากาศ ทั้งผู้มสี ัญชาติไทย/ผู้ไม่มีสัญชาติ
ไทย
Organizational
- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติ
หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ
Quarantine (OQ) ภารกิจของหน่วยงาน
ให้จดั ตั้ง OQ ประเภท ข
ประเภท ข และ ค - ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทางกรณีมีภารกิจ
และ ค
หรือกิจกรรมทีส่ ัมผัสใกล้ชิด
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
สาหรับผู้ไม่มสี ัญชาติไทย
ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกาหนด
ผู้เข้ารับการกักกัน/
สถานพยาบาลเอกชน

การอนุมัติและการ
ตรวจสอบ

การกากับการดาเนินการ
กรมควบคุมโรค

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

กระทรวงสาธารณสุข
(โดยกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ)

กระทรวงสาธารณสุข
(โดยกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ)

ระบบข้อมูล

- ๑๑ คานิยาม :
“Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ก” หมายถึง สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่จัดขึ้นในลักษณะสถานที่พักแบบเดี่ยว มีสิ่งจาเป็นใน
การดารงชีวิตสนับสนุนให้เป็นรายบุคคล โดยไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมใด ๆ
“Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ข” หมายถึง สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่จัดขึ้นในสถานที่พักหรืออาคารถาวร 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 ภายใต้การกากับและรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยต้องครอบคลุมค่าใช้จา่ ยในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีการติดเชื้อโรคโควิด - 19 ที่ไม่แสดงอาการด้วย
๒. ผู้มีเหตุยกเว้นหรือกรณีตาม (๓) นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉกุ เฉินอาจกาหนดมาตรการเฉพาะตามความเหมาะสมนอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้
๓. การแยกกักผู้เดินทาง ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อคัดกรองแล้วพบว่าผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ หรือกรณีที่ผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 โดยวิธี RT - PCR
ยืนยันว่าพบเชื้อ หรือกรณีผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ระหว่างถูกกักกันหรือถูกคุมไว้สังเกต ให้ส่งตัวผู้เดิ นทางไปยังสถานพยาบาลหรือสถานที่ ที่ทางราชการกาหนด
หรือดาเนินการตามแนวทางที่ทางราชการกาหนด
๔. การเริ่มนับระยะเวลากักกันตัว : เมื่อผูเ้ ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (ตั้งแต่เริ่มอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ)
๔.๑ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวันแรกของการกักกัน (Day 1)
๔.๒ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๑ นาฬิกา ถึง ๐๐.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันถัดจากวันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวันแรกของการกักกัน (Day 1)
๕. การแบ่งมอบภารกิจและการกากับดูแลการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19 ตามคาสั่งนี้ ให้เป็นไปตามคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุ กเฉิ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) กาหนด

