
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เปน็เขตติดโรคตดิต่ออนัตราย 

กรณีโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรอืโรคโควดิ  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   
(ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก  
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาด 
ของโรคโควิด  19  เป็นการระบาดใหญ่  (Pandemic)  ในส่วนของประเทศไทย  รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตราย  ล าดับที่  ๑๔  
และต่อมา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการด้านวชิาการได้ประกาศ
ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรบางท้องที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  อย่างไรก็ดี  ประเทศไทยมีความเสีย่ง
อย่างยิ่งที่จะเกิดการติดต่อของโรคโควิด  19  ที่มากับผู้เดินทางซึ่งมาจากกลุ่มประเทศที่มีพรมแดน 
ติดกับประเทศไทยหรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับกลุ่มประเทศดังกล่าวซึ่งมีสถานการณ์การระบาด  
ของโรคโควิด  19  อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด  19   
ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร  และเพ่ือให้การเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคโควิด  19  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ด้านวิชาการ  จึงเห็นสมควรประกาศก าหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นเขต 
ติดโรคติดต่ออันตราย  ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพ่ิมเติม  ซึ่งหากสภาวการณ์ของ 
โรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร  จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  ประกอบกับมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ด้านวิชาการ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักร 
ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๕)  -  (๙)  ของข้อ  3  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่  2  มีนาคม  
พ.ศ.  2563 

“(๕)  มาเลเซีย  (Malaysia)   
 (๖)  ราชอาณาจักรกัมพูชา  (Kingdom  of  Cambodia) 
 (๗)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (Lao  People's  Democratic  Republic) 
 (๘)  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (Republic  of  Indonesia) 
 (๙)  สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  (Republic  of  the  Union  of  Myanmar)” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี 26 เมษายน 2563 
หัวข้อ  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย 
  กรณีโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019  
  (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย 
  กรณีโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019  
  (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 
  Linkภายนอก:  ไม่มี 
  หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 
 
  

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุวันตน์า  เสมอเนตร 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุวันตน์า  เสมอเนตร) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
วันท่ี 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 วันท่ี 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

สุรเชษฐ ์ คำบุญมี 
(นายสรุเชษฐ ์ คำบุญมี) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 


