
ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  ๑๐/๒๕๖๔ 
เรื่อง  พ้ืนที่สถำนกำรณ์ทีก่ ำหนดเปน็พื้นที่ควบคมุสูงสดุและเข้มงวด 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  พ้ืนที่ควบคุม  และพื้นที่เฝำ้ระวังสงู 
ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 

ตำมที่ได้มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว 
ออกไปเป็นครำวที่  ๑๒  จนถึงวันที่  ๓๑  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรและเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  ตำมแนวทำงกำรจัดเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับ 
กำรปฏิบัติงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   ลงวันที่   
๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำร 
สถำนกำรณ์โควิด - 19  โดยค ำแนะน ำของศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข   
และศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  กระทรวงมหำดไทย   
จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรให้เป็นไป 
ตำมมำตรกำรตำมข้อก ำหนดฯ  ส ำหรับเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  พ้ืนที่ควบคุม  และพื้นที่เฝ้ำระวังสูง  ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๐  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  หรือจนกว่ำจะมคี ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
เป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ ๑๗  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕64 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



 
บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ก าหนดระดับของพ้ืนที่สถานการณ์เพ่ือการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 

แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ที่ ๑๐/๒๕๖๔ 

ลงวันที ่๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
----------------------- 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  รวมทั้งสิ้น ๑๓ จังหวดั 
๑. กรุงเทพมหานคร 
๒. จังหวดัฉะเชงิเทรา 
๓. จังหวดัชลบุร ี
๔. จังหวดันครปฐม  
๕. จังหวดันนทบรุี 
๖. จังหวดันราธิวาส 
๗. จังหวดัปทมุธาน ี
๘. จังหวดัปตัตานี 
๙. จังหวดัพระนครศรอียุธยา 

๑๐. จังหวดัยะลา 
๑๑. จังหวดัสงขลา  
๑๒. จังหวดัสมุทรปราการ 
๑๓. จังหวดัสมุทรสาคร  

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  รวมทัง้สิ้น ๕๓ จังหวัด  
๑. จังหวดักระบี ่ 
๒. จังหวดักาญจนบุรี 
๓. จังหวดักาฬสินธุ ์
๔. จังหวดัก าแพงเพชร  
๕. จังหวดัขอนแกน่  
๖. จังหวดัจนัทบุรี 
๗. จังหวดัชัยนาท 
๘. จังหวดัชัยภูม ิ 
๙. จังหวดัเชียงราย 

๑๐. จังหวดัเชียงใหม ่ 



 
 

- ๒ - 
 
๑๑. จังหวดัตรัง  
๑๒. จังหวดัตราด  
๑๓. จังหวดัตาก 
๑๔. จังหวดันครนายก  
๑๕. จังหวดันครราชสีมา  
๑๖. จังหวดันครศรีธรรมราช 
๑๗. จังหวดันครสวรรค์  
๑๘. จังหวดับรุีรัมย ์ 
๑๙. จังหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
๒๐. จังหวดัปราจีนบุร ี 
๒๑. จังหวดัพัทลุง  
๒๒. จังหวดัพิจิตร  
๒๓. จังหวดัพิษณุโลก  
๒๔. จังหวดัเพชรบุร ี 
๒๕. จังหวดัเพชรบูรณ ์ 
๒๖. จังหวดัมหาสารคาม  
๒๗. จังหวดัยโสธร 
๒๘. จังหวดัรอ้ยเอ็ด  
๒๙. จังหวดัระนอง 
๓๐. จังหวดัระยอง 
๓๑. จังหวดัราชบรุ ี
๓๒. จังหวดัลพบุร ี
๓๓. จังหวดัล าปาง 
๓๔. จังหวดัล าพูน  
๓๕. จังหวดัเลย  
๓๖. จังหวดัศรีสะเกษ  
๓๗. จังหวดัสกลนคร  
๓๘. จังหวดัสตูล  



 
 

- ๓ – 
 

๓๙. จังหวดัสมุทรสงคราม 
๔๐. จังหวดัสระแก้ว 
๔๑. จังหวดัสระบรุี 
๔๒. จังหวดัสิงห์บรุี  
๔๓. จังหวดัสุโขทัย  
๔๔. จังหวดัสุพรรณบุร ี 
๔๕. จังหวดัสุรนิทร ์ 
๔๖. จังหวดัหนองคาย 
๔๗. จังหวดัหนองบัวล าภู  
๔๘. จังหวดัอ่างทอง 
๔๙. จังหวดัอดุรธาน ี 
๕๐. จังหวดัอุทัยธาน ี 
๕๑. จังหวดัอตุรดิตถ์  
๕๒. จังหวดัอบุลราชธานี  
๕๓. จังหวดัอ านาจเจริญ 

พ้ืนที่ควบคุม  รวมทั้งสิ้น ๑๐ จังหวัด  
๑. จังหวดัชุมพร  
๒. จังหวดันครพนม  
๓. จังหวดันา่น  
๔. จังหวดับงึกาฬ  
๕. จังหวดัพังงา  
๖. จังหวดัแพร่  
๗. จังหวดัพะเยา 
๘. จังหวดัมกุดาหาร  
๙. จังหวดัแม่ฮ่องสอน  

๑๐. จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี
 

 พ้ืนทีเ่ฝ้าระวังสูง  รวมทั้งสิ้น ๑ จังหวัด  
๑. จังหวดัภูเกต็  

_________________ 
 


