
1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ข้อกำหนดออกตามความ 

ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548  
ฉบับที่ 23 

ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 23 ลว. 15 พฤษภาคม 2564  
มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 
    ข้อ 1 ข้อปฏิบ ัต ิในการสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า 
    ข้อ 2 การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ ปรับระดับการ
กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการ
ควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่ ดังนี้ 
            (1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม 4 
จังหวัด พื้นที่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
            (2) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด รวม 17 จังหวัด  
            (3) พ้ืนที่ควบคุม รวม 56 จังหวัด  
            จังหวัดในเขตพื้นที่สถานการณ์ 2 และ 3 ให้
เป็นไปตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย 
     ข้อ 3 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตาม
พื้นที่สถานการณ์ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน 
     ข้อ 4 แนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  
     ข้อ 5 การเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค 
     ข้อ 6 การป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมใน
การกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค 
     ข้อ 7 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องออกไปอีกอย่างน้อย 14 วัน 
 

- ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 23 
(เอกสาร 1) 

2 ประกาศ ศบค.  
เร่ือง แนวทางการบริหาร
จัดการวัคซีนป้องกัน 
โรคโควิด - 19  

ประกาศ ศบค. เรื ่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ลว. ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
     สรุปสาระสำคัญ ดังนี้  
       ๑. ให้มีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครอบคลุม
ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนประชากร (ไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านคน) 
       ๒. ให้ อย. ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ผลิต
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในการดำเนินการขึ้นทะเบียน
วัคซีนให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
       ๓. ให้กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบัน    
วัคชีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือ
หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการทาง
การแพทย์หรือสาธารณสุขแก่ประชาชนร่วมมือกันในการ

-ประกาศ แนวทาง 
การบริหารจัดการวัคซีนฯ 

(เอกสาร 2) 
-โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3288 
ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2564 

(เอกสาร 3) 

หนังสือสั่งการ 

สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564  
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2564) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
ดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
อย่างเร่งด่วนและทั่วถึง 
       ๔. สถานพยาบาลเอกชนและภาคเอกชนอาจจัดหา 
หรือขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จาก
หน่วยงานตามข้อ ๓ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ที่เกี ่ยวข้อง โดยต้องเป็นวัคซีนที ่ได้รับการขึ้น
ทะเบียน และกำหนดราคาวัคซีนและการให้บริการที่
เหมาะสม 
       ๕. หาก อปท. จะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19      
มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจากหน่วยงาน
ตามข้อ ๓ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
หรือระเบียบที ่เกี ่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์หรือแผนการ      
ใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ต้องสอดคล้องกับแนวทางการ
บริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายใต้สถานการณ์
ฉุกเฉิน ตามที่ ศบค. หรือนายกฯ กำหนด 
        การดำเนินการของ อปท. ในแต่ละพื้นที่ ให้เป็นไปตาม
แนวทางหรืออยู ่ในการกำกับดูแลของ ผวจ. และ คกก.
โรคติดต่อจังหวัด เพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการจัดหา
วัคซีนของ อปท. ที่มีศักยภาพด้านงบประมาณและรายได้    
ที่แตกต่างกัน 
        ให้ อปท. สนับสนุนและให้ความสำคัญในการอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ในการเข้ารับบริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื ่อประโยชน์ต่อประชาชน 
ส่วนรวมของประเทศ 
       ๖. ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อม ูลก ับระบบแพลตฟอร์มหมอพร้อมของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนที่ได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และเพื่อให้การบริหารจัดการ
ข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
  

3 ระเบียบคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ ์
การเปรียบเทียบความผิด
กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติ
ตามคำสัง่ ของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ 
ตามมาตรา ๓๔ (๖)  
แห่ง พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019  
พ.ศ. ๒๕๖๔  

ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง 
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ (๖) แห่ง 
พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔ ลว. 31 พฤษภาคม 
2564 ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
     สรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้  
      ข้อ ๓ การดำเนินการตามระเบียบนี้ใช้บังคับเฉพาะกรณี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ (๖) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ที่สั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่    
ไม ่ถ ูกส ุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้า โดยมิให้นำระเบียบ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติว่า

-ระเบียบคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วย
การเปรียบเทียบความผิดฯ 

(เอกสาร 4) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
ด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใช้บังคับ  
      ข้อ ๕ การดำเนินการของผู ้ม ีอำนาจเปรียบเท ียบ
ดำเนินการ ดังนี้  
 (๑) ในกรณีที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเห็น
ว่าสมควรให้มีการเปรียบเทียบ ให้แจ้งผู้ต้องหามารับทราบ
ข้อหาในการกระทำความผิด พร้อมชี้แจงว่าเป็นคดีที่สามารถ
ดำเนินการเปรียบเทียบได้  
 (๒) ในกรณีที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเห็น
ว่าไม่สมควรให้มีการเปรียบเทียบ ให้ส ่งเรื ่องให้แก่เจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อเพื่อส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีต่อไป  
 (๓) ในกรณีที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเห็น
ว่าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิด ให้สั่งยุติเรื่อง  
       ข้อ ๖ ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบดำเนินการเปรียบเทียบ
ให้แล้วเสร็จภายในที่ตั้งสำนักงานปกติ ของหน่วยงานที่ตน
สังกัด เว้นแต่ในกรณีที ่มีความจำเป็น ให้ใช้สถานที ่ของ
หน่วยงานราชการอื่นหรือสถานที่อื่นเป็นสถานที่ดำเนินการ 
และให้คำนึงถึงความเหมาะสมของสถานที่ด้วย  
       ข้อ ๗ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน
ค่าปรับในการเปรียบเทียบส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน 7 
       ข ้อ ๘ ให ้ผ ู ้ม ีอำนาจเปร ียบเท ียบหร ือผ ู ้ที่ ได ้รับ
มอบหมาย ทั ้งในเขต กทม. และในจังหวัดอื ่น ๆ จัดทำ
รายงานการเปรียบเทียบตามแบบ คว.๐๓ เสนอกรมควบคุม
โรคท ุกเด ือนเมษายนและต ุลาคมของท ุกป ี  และให้             
กรมควบคุมโรครวบรวมรายงานการเปรียบเทียบฯ เสนอต่อ 
คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ต่อไป  
       ข้อ ๙ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรครักษาการตามระเบียบนี้  
 

บัญชีแนบท้าย อัตราค่าปรับ 
-คร้ังที่ 1 ไม่เกิน 1,000 บาท 
-ครั้งที่ 2 มากกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
-ครั ้งที ่ 3 เป็นต้นไป มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 
20,000 บาท 
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2. ข้อสั่งการจากประชุมที่สำคัญๆ (ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด-19 ในพ้ืนที่ กทม.และ
ปริมณฑล) 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ  

จากที่ประชุม ศปก.ศบค. 
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

ประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
- การพิจารณากำหนดนิยามศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ ได้แก่ 
Community Quarantine/Community Isolation/ Bubble 
and Seal/ Active Survey และ Active Surveillance ให้เกิด
ความชัดเจนและสอดคล้องกับถ้อยคำที่ใช้ในกฎหมายที่
เกี ่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินการ 
 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/8127  
ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง กทม.) 

(เอกสาร 5) 

 ประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 2 มิถุนายน 2564 
- ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องมาตราการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาด และการบริหารจัดการวัคซีน 

-โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/8130 
ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง กทม.) 

(เอกสาร 6) 
 

 ประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 3 และ 4 มิถุนายน 2564 
       ๑. เข้มงวดเรื่องการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิด
กฎหมายตามแนวชายแดน รวมถึงตั ้งด่านตรวจตราการ
เคลื ่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวที ่เด ินทางข้ามจังหวัด 
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค 
       ๒. หารือร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัด และ
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อพิจารณาดำเนินการเกี ่ยวกับ      
การตรวจหาเชื้อเชิงรุกสำหรับแรงงาน เพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ้ำซ้อน ทั้งนี ้ ให้พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการ
ตรวจเชิงรุก (Active Case Finding - ACF) อาทิ การพบการ
ติดเชื้อจำนวนมากที่ต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทำให้เกิด
ภาวะขาดแคลนแรงงาน และอาจทำให้เตียงในโรงพยาบาล 
ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ หากพบการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก อาจสั่ง
ให้โรงงานหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ๑ - ๓ วัน เพื่อทำ
ความสะอาด และ Bubble and Seal โรงงาน โดยจัดให้มี
สถานรักษาพยาบาลและสถานที่พักของคนงานภายในโรงงาน 
โดยยังคงให้โรงงานสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ และเมื่อ
พ้นระยะเวลาของการแพร่ระบาด (ประมาณ ๓๐ วัน) ให้
ตรวจหา antibody และ antigen ของพนักงานในโรงงาน 
       ๓. หารือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (ศูนย์เศรษฐกิจ  
การลงทุนภาค) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรร
และฉีดวัคซีนให้กับแรงงานในสถานประกอบการ หรือโรงงาน 
ที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงในการป้องกันและควบคุมโรค
โควิด-19 อาทิ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

-โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3306 
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง ทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 7) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
       ๔. พิจารณามอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
และสำน ั กงานแรงงานจ ั งหว ั ด ทำความเข ้ าใจกับ
ผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่เกี ่ยวกับการตรวจมาตรฐาน
สุขาภิบาลโรงงาน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการโรงงาน 
 

 ประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 6 และ 8 มิถุนายน 2564 
       ๑. เฝ้าระวังการเดินทางของประชาชนที่มาจากพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) อย่างใกล้ชิด 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
       ๒. กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและ
กระจายวัคซีน ให้ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการ
ดำเนินการ ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ 
ของรัฐ ได้รับการฉีดวัคซีนตามสิทธิ 
        ๓. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงาน
แรงงานจังหวัด เพื่อพิจารณาเพิ่มศักยภาพและเร่งรัดการ
ดำเนินการตรวจค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ใน
สถานประกอบการโรงงาน 
       ๔. จังหวัดศรีสะเกษ จันทบุรี ตราด สระแก้ว และ
สุรินทร์ บูรณาการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคบริเวณ
แนวชายแดนด้านตะวันออก เพื่อรองรับการเดินทางเข้ามา
ของประชาชนจากประเทศกัมพูชา ในลักษณะเช่นเดียวกับ
การบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคบริเวณแนวชายแดน
ของจังหวัดสระแก้ว 
 

-โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3307 
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง ทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 8) 
 

2 การประชุมศูนย์บูรณาการ
การแก้ไขสถานการณ์ 
โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. 
และปริมณฑล 

ประชุมศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ใน
พื้นที่ กทม. และปริมณฑล วันที่ 2 มิถุนายน 2564 
จังหวัดปริมณฑล 
- หารือศูนย์บูรณาการฯ ก่อนที่จะออกมาตราการใช้บังคับ
ในจังหวัด เพื ่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดฯ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติของ ศบค. 
รวมถึงนโยบายของ นรม. ในฐานะ ผอ.ศูนย์บูรณาการฯ 
- เข้มงวดกับการป้องกันและการควบคุมโรค รวมถึงดูแล
ประชาชนในชุมชนและแคมป์ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการ Bubble and Seal 
  

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 3242 
ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง จังหวัดปริมณฑล) 

(เอกสาร 9) 
 

 ประชุมศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ใน
พื้นที่ กทม. และปริมณฑล วันที่ 3 และ 4 มิถุนายน 2564 
กทม. มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบ
บูรณาการ 
 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/8169 
ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง กทม.) 

(เอกสาร 10) 
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3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท. 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 มาตรการป้องกันควบคุม

โรคสำหรับสถานที่
ประกอบการ (โรงงาน) 

1.1 แผนตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับ
สถานที่ประกอบการ (โรงงาน) 
     - ให้ ผวจ. ในฐานะประธาน คกก.โรคติดต่อจังหวัด
ดำเนินการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตาม
แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
สำหรับสถานประกอบการ (โรงงาน) โดยกรมอนามัยและ 
สธ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และ
กระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้น  
 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 3244 
ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2564 

(เอกสาร 11) 

 1.2 มาตรการ Good Factory Practice (GFP)  
 ศบค.มท. ได้รับแจ้งจาก สธ. ขอความร่วมมือแจ้งโรงงาน
และสถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการ Good 
Factory Practice (GFP) ดังนี้ 
 ๑. แจ้งทุกโรงงานและสถานประกอบการประเมินตัวเอง
ด้วยโปรแกรม Thai Stop Covid Plus 
 ๒. ให้ทุกโรงงานได้มีการคัดกรองพนักงานก่อนเข้าสถาน
ประกอบการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันผู้ที ่มีความเสี่ยงสูง
แพร่เชื้อในสถานประกอบการด้วยโปรแกรม Thai Save Thai  
 ๓. สนับสนุนให้พนักงานสมัครจัดการสุขภาพผ ่าน
โปรแกรมก้าวท้าใจ เพื ่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงมีภูมิ
ต้านทานโรค  
  

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 3243 
ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2564 

(เอกสาร 12) 

 
4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค. 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 การเปิดดำเนินการ 

จัดทำหรือปรับปรุง
ทะเบียนประวัติ  
และออกบัตรประจำตัวฯ 
ให้แรงงานต่างด้าว 

- เปิดดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและ
ออกบัตรประจำตัวฯ ให้แรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 16 
มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเริ่มเปิดดำเนินการฯ 
ให้เป็นดุลยพินิจของ ผวจ. ในการปรับเปลี่ยนกำหนดวันเริ่ม
ดำเนิน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดใน
แต่ละจังหวัด และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ตามที่ คกก.โรคติดต่อจังหวัด หรือ คกก.โรคติดต่อกทม. 
กำหนด อย่างเคร่งครัด 

วิทยุ ปค. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0309.8/ว 181 
ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2564 

(เอกสาร 13) 

2 การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
โควิด-19 ของบุคลากร 
กรมการปกครอง 

2.1 การสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ
บุคลากรกรมการปกครอง 
- บุคลากรใน ทปค.จังหวัด และ ทปค.อำเภอ ให้ดำเนินการ
สำรวจการฉีดวัคซีนฯ และส่งให้ ศบค.ปค. ทราบ ภายในวันที่ 
22 มิถุนายน 2564 

โทรสาร ปค. ด่วนที่สดุ  
ที่ มท 0321/ว 14652 
ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2564 

(เอกสาร 14) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
- บุคลากรส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค เช่น ศูนย์
บริหารการทะเบียนภาค ศูนย์สื่อสาร ปค. เขต ศูนย์การ
เรียนรู้และอบรมภาค ได้ดำเนินการสำรวจเรียบร้อยแล้ว 
 

 2.2 การบริหารจัดการและการเข้ารับวัคซีนของบุคลากร
กรมการปกครอง 
- กำชับปลัดจังหวัด (ในฐานะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด) 
กำกับดูแลการลงทะเบียนและเข้ารับวัคซีนของบุคลากร    
ซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้า โดยประสานการปฏิบัติร่วมกับ 
สสจ. โดยใกล้ชิด 
 

โทรสาร ปค. ด่วนที่สดุ  
ที่ มท 0321/ว 12984 
ลงวันที่ 25 พ.ค. 2564 

(เอกสาร 15) 

 
 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง 

(ศบค.ปค.)  


