
 

1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ข้อกำหนดออกตามความ 

ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548  
(ฉบบัที่ 26) 

ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 26) ลว. 29 มิถุนายน 2564  
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
    ข้อ 1 การกำหนดผู ้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
เพิ ่มเติม ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้ เป็น (๑๒) ของข้อ ๑ การ
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ของข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๑๒) 
ลว. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ ของ
ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๑๓) ลว ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
 “(๑๒) ผ ู ้ซ ึ ่งได ้ร ับอนุญาตให้เด ินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่อง ด้านการ
ท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามนโยบาย ของรฐับาล” 
    ข้อ 2 มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร การกำหนดพื ้นที ่จ ังหวัดนำร่องด้านการ
ท่องเที่ยว เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ หลักเกณฑ์ และ
มาตรการป้องกันโรค สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามข้อ ๑ ให้เป็นไปตามคำสั่ง ศบค. 
     

- ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 26 
(เอกสาร 1) 

-โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3769 
ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 

(เอกสาร 2) 
 

2 ข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548  
(ฉบบัที่ 25) 

ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 25) ลว. 26 มิถุนายน 2564  
มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 
    ข้อ 1 มาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่
เป้าหมายเฉพาะ (ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พื้นที่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) 
    ข้อ 2 การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่ม
แรงงานก่อสร้างเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล 
    ข้อ 3 การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่ม
แรงงานในสถานประกอบการและโรงงานเขตพื้นที่  กทม.
และปริมณฑล 
    ข้อ 4 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะ
ในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล 
    ข้อ 5 มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใน
เขตชุมชน  
    ข้อ 6 การให้ความช่วยเหลือประชาชน 
    ข้อ 7 กำหนดเงื ่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและ
ตรวจคัดกรองการเดินทาง 

- ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 25 
(เอกสาร 3) 

-โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3658 
ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2564 

(เอกสาร 14) 
 

 

หนังสือสั่งการ 

สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564  
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2564) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
    ข้อ ๘  การปราบปรามผู้กระทำผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ
การแพร่โรค 
    ข้อ 9  มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 
    ข้อ 10 การงดจัดกิจกรรมทางสังคม 
 

3 ข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548  
(ฉบบัที่ 24) 

ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 24) ลว. 19 มิถุนายน 2564  
มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 
    ข ้อ 1 ข้อปฏิบ ัต ิในการสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า 
    ข้อ 2 การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ 
    ข้อ 3 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่
สถานการณ์ 
    ข้อ 4 การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค 
    ข้อ 5 การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยภายในเขต
พื ้นที ่จังหวัดและการกำหนดมาตรการเพิ ่มเติมของแต่ละ
จังหวัด 
    ข้อ 6 มาตรการปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อ    
การแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร 
    ข้อ 7 มาตรการตรวจสอบเข้มงวดกับสถานที ่หรือ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคแบบ
กลุ่มก้อน 

    ข้อ ๘ มาตรการเกี ่ยวกับการเดินทางและเคลื ่อนย้าย
แรงงานต่างด้าว 
    ข้อ 9  มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 
    ข้อ 10 การผ่อนคลายสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และ
รายการโทรทัศน์ 
    ข้อ 11 การเตรียมความพร้อมเปิดพื ้นที ่นำร่องรับ
นักท่องเที่ยว 
    ข้อ 12 การประเมินความเหมาะสมของมาตรการ 
    ข้อ 13 การประสานงานและการบูรณาการประสาน
ความร่วมมือ 
 

- ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 24 
(เอกสาร 4) 

-โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3515 
ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2564 

(เอกสาร 5) 

4 คำสั่ง ศบค. ที่ 8/๒๕๖๔ 
เร่ือง แนวปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก 
การบริหารราชการ        
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ฉบับที่ ๑2) 
 

คำสั่ง ศบค. ที่ 8/๒๕๖๔ เรื่อง เแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ 
(ฉบับที่ ๑2) ลว. 30 มิถุนายน 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
  1. การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้โดยสารหรือผู้
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
  ๒. หลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที ่กักกันซึ ่งทาง
ราชการกำหนด 

- คำสั่ง ศบค. ที่ 8/๒๕๖๔ 
(เอกสาร 6) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
5 คำสั่ง ศบค. ที่ 7/๒๕๖๔ 

เร่ือง แนวปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก 
การบริหารราชการ        
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ฉบับที่ ๑1) 
 

คำสั่ง ศบค. ที่ 7/๒๕๖๔ เรื่อง เแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ 
(ฉบับที่ ๑1) ลว. 29 มิถุนายน 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
 

    1. การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้โดยสาร
หรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
       (๑๒) ผ ู ้ซ ึ ่ งได ้ร ับอน ุญาตให้เด ินทางเข ้ามาใน
ราชอาณาจักรในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้าน
การท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้าน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 
- มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
- มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
- มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักรหรือเดินทาง
ออกนอกพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวไปยังพื ้นที่
จังหวัดอ่ืน ภายในราชอาณาจักร  
 

- คำสั่ง ศบค. ที่ 7/๒๕๖๔ 
(เอกสาร 7) 

6 คำสั่ง ศบค. ที่ ๖/๒๕๖๔ 
เร่ือง พื้นที่สถานการณ์     
ที่กำหนดเป็นพืน้ที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด ตาม
ข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก 
การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คำสั่ง ศบค. ที่ ๖/๒๕๖๔ เร่ือง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดฯ  
ลว. 26 มิถุนายน 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 
2564 เป็นต้นไป 
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 10 จังหวัด 
ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 

- คำสั่ง ศบค. ที่ ๖/๒๕๖๔ 
(เอกสาร 8) 

 
 

2. ข้อสั่งการจากประชุมที่สำคัญๆ (ศบค./ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด-19 ในพ้ืนที่ กทม.
และปริมณฑล) 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ผลการประชุม ศบค.  

คร้ังที่ ๘/๒๕๖๔ 
สรุปผลการประชุม ศบค. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ 
   ๑.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อโควิด-19 
   2.คำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
กรณีการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และประกาศ ศบค. เร่ืองแนวทางการบริหารจัดการ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  
   3.แผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
   4.แนวทางการดำเนินการของสถานที ่กักกันซึ ่งทาง
ราชการกำหนด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  
   5.ข้อกำหนดการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3687  
ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง ทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 9) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
   6.มาตรการผ่อนคลายสำหรับการถ่ายทำภาพยนต์และ
รายการโทรทัศน์       
   7.การปร ับว ิธ ี การก ักต ัวสำหร ับผ ู ้ เด ินทาง เข้ า
ราชอาณาจักร กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่
ประจำยานพาหนะซึ ่งเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร      
ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางอากาศเฉพาะที่มี
ฐานการปฏิบัติในประเทศไทย 
   8.หลักการการเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต 
และ จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) 
   9.ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
 

2 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ  
จากที่ประชุม ศปก.ศบค. 
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

ประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 19 มิถุนายน 2564 
     ๑. เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลการเคลื ่อนย้ายของ
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับ
โรงเรียนมัรกัสในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งพบการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
ของโรคไปยังพื้นที่อื่น ในกรณีที่มีผู้เดินทางมาจากสถานที่
ดังกล่าว ให้ คกก.โรคติดต่อจังหวัด พิจารณาดำเนินการ
ตามมาตรการของกรมอนามัยภายในสถานศึกษา 
     ๒. ให้จังหวัดยะลาประสานข้อมูลการเคลื่อนย้ายของ
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับ
โรงเรียนมัสกัส เพื่อให้จังหวัดปลายทางได้รับทราบและ
ประสานการปฏิบัติต่อไป 
 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3559  
ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง ทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 10) 

 ประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 20 มิถุนายน 2564 
จังหวัดภูเก็ต 
     - ให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการตามประเด็นข้อเสนอแนะ
ของ ศปก.ศบค.โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส      
โคโรนา 2019 เพื่อรองรับนักท่องเที ่ยวต่างชาติ โดยให้มี
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการ ทำหน้าที่ในการ
กำกับ ติดตาม และควบคุมการดำเนินการเปิดเมืองเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Phuket Tourism Sandbox)  
        ทั้งนี ้ ให้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขต่อ ศปก.ศบค. โดยตรง และสำเนาแจ้งให้ 
ศบค.มท. ทราบ 
 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/9224  
ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง จังหวัดภูเก็ต) 

(เอกสาร 11) 

3 การประชุมศูนย์บูรณาการ
การแก้ไขสถานการณ์ 
โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. 
และปริมณฑล 

ประชุมศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19   
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล วันที่ 23 มิถุนายน 2564 
จังหวัดปริมณฑล 
- ให้ ผวจ. ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พิจารณาการปรับ
แผนและเร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยง ได้แก่    
ผู้ที่มีอายุ ๖๐ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ๗ โรค 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 3688 
ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง จังหวัดปริมณฑล) 

(เอกสาร 12) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
เพื ่อป้องกันมิให้กลุ ่มบุคคลดังกล่าวที ่ติดเชื ้อมีอาการ
รุนแรงและวิกฤติในระยะยาวต่อไป 
 

 ประชุมศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19  
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล วันที่ 20 และ 21 มิถุนายน 
2564 
จังหวัดปริมณฑล 
    ๑. ให้กำหนดแผนและมาตรการป้องกันการเคลื่อนย้าย
ของแรงงาน ที่อาจติดเชื้อหรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในกรณีที่
จังหวัดต้องดำเนินมาตรการ Bubble and Seal กับแคมป์
คนงานก่อสร้างหรือสถานประกอบการที่มีการติดเชื้อโควิด- 19
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย
กลุ่มแรงงานดังกล่าวกระจายไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ 
    ๒. ให้จ.นครปฐม เข้มงวดในการตรวจสอบการเคลื่อนย้าย
ของแรงงานออกนอกจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ 
    ๓. ให้พิจารณาในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อเตรียม
รองรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงจำนวน ๑,๐๐๐ เตียง ในบริเวณ
พื้นที่รอยต่อ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร และ กทม. ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง 
 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 3645 
ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง จังหวัดปริมณฑล) 

(เอกสาร 13) 
 

 

3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท. 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 การบังคับใช้มาตรการ 

ตามข้อกำหนดฯ  
(ฉบับที่ 25)  
 

การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 25)  
- กทม. และจังหวัดปริมณฑล 
  เน้นย้ำให้ กทม. ผวจ. หารือกับ คกก.โรคติดต่อกทม. หรือ 
คกก.โรคติดต่อจังหวัด เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของกลุ่มแรงงาน และเขตชุมชน ดังนี้ 
   ๑. กลุ่มแรงงานก่อสร้าง ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ (ฉบับ
ที่ ๒๕) โดยหารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
พิจารณมีคำสั ่งปิดสถานที่ ก่อสร้าง ปิดสถานที ่พักอาศัย
ชั่วคราวสำหรับคนงาน ให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามเดินทาง
และเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราว 
   ๒. กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการและโรงงาน เพื่อให้
สถานประกอบการและโรงงานสามารถดำเนินกิจการได้ ให้
หารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข วางระบบการ
ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble 
and Seal) ตามที่ทางราชการกำหนด  

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3658 
ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง ทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 14) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
   ๓. เขตชุมชน วางระบบให้พนักงานเจ้าหน้าที ่และเจ้า
พนักงานควบคุมโรคฯ เข้าไปตรวจตราเขตชุมชน ตลาด หรือ
สถานที่ที่ได้ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงต่อการระบาดของ
โรค เข้าตรวจคัดกรองเชิงรุก และเร่งค้นหาผู้ติดเชื ้อ เพื่อ
ดำเนินการตามกระบวนการทางสาธารณสุข กรณีพบแหล่งที่
มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อนให้มีคำสั่งเพื่อดำเนินการ
ควบคุมโรคตามมาตรการสาธารณสุขอย่างรวดเร็ว และ
เข้มงวด 
- จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ
สงขลา)  
    ให้ ผวจ. หารือกับ คกก.โรคติดต่อจังหวัด ฝ่ายความมั่นคง 
ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเน้นย้ำมาตรการการตั้ง
จุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื ่อตรวจคัดกรองการ
เดินทางอย่างเข้มข้น เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการแพร่ระบาด
ของโรคอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด รวมทั้งทำความเข้าใจกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ งดการเดินทาง
ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดและออกนอกพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
    กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่
จังหวัด ต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ 
ควบคู ่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที ่ออกโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่นั้น 
โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการ
เดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา)  
- จังหวัดอื่น ๆ 
    วางระบบและมาตรการป้องกันโรค ให้ประสานการปฏิบัติ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือ
จุดสกัด เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
มอบหมายนายอำเภอ เพื่อแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือในการติดตาม 
ค้นหา และคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชนทุกราย 
 

2 การบังคับใช้มาตรการ 
ตามข้อกำหนดฯ  
(ฉบับที่ 24)  
 

     ศบค.มท. แจ้งให้ ผวจ. ในฐานะประธานกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดหารือกับ คกก.โรคติดต่อจังหวัด และ 
ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ตำรวจ 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 
       ๑. มาตรการด้านร้านอาหาร ให้วางมาตรการป้องกัน
และควบคุมโรค เพื ่อให้ผู ้ประกอบการจัดให้มีมาตรการ     
คัดกรอง จัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่าง 
จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน งดการรวมกลุ่มหรือจัดงาน
เล ี ้ยงส ังสรรค ์ รวมทั ้งห ้ามการบร ิโภคเคร ื ่องด ื ่มท ี ่มี

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3557 
ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง ทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 15) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
แอลกอฮอล์ในร้านตามข้อกำหนดฯ หรือที่ คกก.โรคติดต่อ
จังหวัด กำหนดอย่างเคร่งครัด 
       ๒. มาตรการด้านโรงงาน สถานประกอบการ และ
แรงงาน จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมการกรณีเกิดการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ใน
โรงงาน สถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน กรณีที่กำหนด
ควบคุมโรคโดยหลักการ Bubble and Seal ในพื ้นที ่ ใด      
ให้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แล้ว
วางมาตรการเฝ้าระวังมิให้มีการลักลอบออกนอกพื ้นที่
ควบคุมอย่างเด็ดขาด 
       ๓. มาตรการด้านชายแดน และการลักลอบเข้าเมือง 
ดำเนินการตามข้อสั ่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื ่องการ
ควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส        
โคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้ 
        3.๑) การปฏิบ ัต ิในพื ้นที ่ชายแดน ให้เข ้มงวด 
ควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ โดยตั้งเครื่องกีดขวาง จัดให้
มีการลาดตระเวนตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้น
ป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศอย่างผิด
กฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชายแดน หาก
พบการลักลอบเข้าประเทศให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่าง
เข้มข้น 
        3.๒) การปฏิบัติในพื้นที่ตอนใน ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
และจุดคัดกรองโรคบุคคลและรถขนส่งสินค้าจากประเทศ
เพื่อนบ้านบนเส้นทางที่มีโอกาสจะมีการเดินทางลักลอบ    
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ดังนี้ 
          - การคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าเมืองตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุข 
       - การคัดกรองรถขนส่งสินค้า 
       - ผู ้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander: 
IC) ประจำช่องทางผ่านแดนให้ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นตลอด 
๒๔ ชั่วโมง 
           3.๓) การปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้กำนัน 
ผู ้ใหญ่บ้าน กม. ผู ้นำชุมชน อาสาสมัครในพื ้นที ่ รวมทั้ง      
ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ สำรวจตรวจสอบบุคคลที่
เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งบุคคลที่เคยอยู่ใน
หมู ่บ้าน/ชุมชน หากพบว่าเดินทางมาจากพื ้นที ่เสี ่ยงให้
ดำเนินการตามมาตรการของ สธ. และกรณีพบการละเมิดให้
พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากพบแรงงานต่างดา้ว
ลักลอบเข้าเม ืองโดยผิดกฎหมายหรือมีข ้อมูลเบาะแส
ขบวนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้มี
อำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับ
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
ประชาชนผู้พบเห็นการกระทำผิดกฎหมายให้แจ้งนายอำเภอ 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
 

2 การป้องกันการแพร ่
ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019  
ในพื้นที่ตลาด 
 

ให้ ผวจ. ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหารือ
หน่วยงาน และ อปท. ดำเนินการ ดังนี้ 
   ๑. ปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒๕) ข้อ ๕ มาตรการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในเขตชุมชน 
   2. ปร ับปร ุงตลาดทุกแห่งในพื ้นท ี ่ ให ้ เป ็นไปตาม
มาตรฐานตลาดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   3. ปฏิบ ัต ิตามแนวทางปฏ ิบ ัต ิสำหร ับตลาดและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการของตลาดในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมอนามัย สธ. 
   4. แต ่งต ั ้งคณะกรรมการเพ ื ่อกำก ับหน ่วยงานที่
รับผิดชอบให้ตรวจ ติดตาม ตลาดในพื้นที่ตามข้อ ๒. และ   
ข้อ ๓. โดยมอบหมาย รอง ผวจ. เป็นประธานกรรมการ และ
ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 
  ๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือกับเจ้าของ
ตลาดและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตาม
มาตรการ กำกับติดตามการปฏิบัติและตรวจประเมินตลาด
ทุกแห่งในพื้นที่ โดยให้มีการสุ่มตรวจตลาดอย่างสม่ำเสมอ 
 

หนังสือ มท. ด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท 0230/ว 3770 
ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง ทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 16) 

3 การแจ้งข้อมูลและเบาะแส
การกระทำผิดกฎหมาย 
และการร้องเรียนที่ 
เป ็นเหตุท ี ่ทำให้เก ิดการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 

       ศบค. ส่งข้อมูลและเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย
และการร้องเรียนที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้  (๑)แหล่งมั่วสุม (ร้านขาย
อาหาร) ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค. (๒) สถานบันเทิง ไม่ปฏิบัติ
ตามคำสั ่ง ศบค. (๓) สถานบริการ (ร ้านนวดแผนไทย)         
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค. (๔) ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดและ
เสพยาเสพติด (๕) ค้าประเวณี(๖) เรื ่องอื ่น ๆ (แรงงาน       
ต่างด้าว และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฝ่าฝืนกฎหมาย) 
จำนวน ๓ เรื่อง 
       ศบค.มท. ให้จังหวัด ดำเนินการในการป้องกันและ    
เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายและการร้องเรียนที่เป็นเหตุที่
ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๑๗) ลว. ๖ มกราคม 
๒๕๖๔ ข้อ ๓ การปราบปรามและลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็น
เหตุให้เกิดการระบาดของโรคฯ โดยให้ประสานการปฏิบัติกับ
หน่วยงานความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติการ
กวดขัน สอดส่องและเฝ้าระวังการกระทำ ซึ่งเป็นความผิด
ตามกฎหมายและส่งผลกระทบเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่
ระบาดของโรคฯ อย่างรุนแรง ผลการดำเนินการเป็นประการใด
ให้รายงานให้ ศบค.มท. ทราบ เพื่อรวบรวมนำกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีต่อไป 

หนังสือ มท. ด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท 0230/ว 3774 
ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง 17 จังหวัด) 

(เอกสาร 17) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
4 การวางระบบการบริหาร

การฉีดวัคซีนให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 

 ศบค.มท. เน้นย้ำ ผวจ. ในฐานะประธานกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดหารือ คกก.โรคติดต่อจังหวัดเพื่อวาง
ระบบการบริหารการฉีดวัคซีนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ครอบคลุม ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปตามมติ ศบค. ครั้งที่ 
๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และแนวทาง
ที่ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติกำหนด ดังนี้ 
       ๑. ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (๑) 
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ที่ยังไม่ได้
รับวัคซีน (๒) เจ้าหน้าที่อื่นด่านหน้า และกลุ่มอาชีพเสี่ยงติดเชื้อ
รวมทั้งผู้มีอาชีพ/ กิจการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของ
ประชาชน เช่น สาธารณูปโภค อาหาร ยา ฯลฯ (๓) ผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคประจำตัว และ (๔) ประชาชน
ทั่วไป 
       ๒. ให้สร้างการรับรู้แก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
โรงงาน สถานประกอบการ องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ ดังนี้ 
        2.๑) องค ์กรภาคร ัฐและภาคเอกชนที ่ม ีความ
ประสงค์จะขอรับวัคซีนให้กับบุคลากรสามารถแจ้งความ
ประสงค์ไปยัง คกก.โรคติดต่อจังหวัด 
        2.๒) องค์กรขนาดใหญ่ที ่มีบุคลากรอยู ่ในหลาย
จังหวัด หรือองค์กรระหว่างประเทศ/หน่วยงานต่างชาติ      
ที่ติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศ สามารถแจ้งหนังสือ
มายังอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื ่อขอรับว ัคซีนไปฉีดให้
บุคลากรในสังกัด โดยหาสถานพยาบาลรองรับการฉีดเอง 
           2.๓) ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานที ่รับ     
การจัดสรรวัคซีนเพื่อมาบริหารจัดการและจัดแผนการฉีด
วัคซีนได้โดยตรง และรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ
เพื่อกำหนดสถานที่ให้บริหารฉีดวัคซีน ทั้งในสถานพยาบาล
ตามสิทธิ และเชิงรุกนอกสถานพยาบาล เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
และให้ผู ้ประกันตนได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ทั ้งนี ้ ให้
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานระดับจังหวัด 
สังกัดกระทรวงแรงงานประสานการดำเนินงานร่วมกับ คกก.
โรคติดต่อจังหวัด เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน 
 ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและความสำคัญเร่งด่วนที ่ ศบค. กำหนดโดย
เคร่งครัด และให้ ผวจ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาค
ราชการ ภาคเอกชน บริษัท สถานประกอบการ แคมป์คนงาน 
ที่มีบุคลากรจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฯ 
เพื่อจัดทำข้อมูลสถานที่ จำนวนบุคลากร และจัดทำแผน
เผชิญเหตุเพื่อเตรียมการกรณีเกิดการติดเชื้อฯ เป็นกลุ่มก้อน 
(คล ัสเตอร์ ) เพ ื ่อให ้หน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ยวข ้องและสถาน
ประกอบการใช ้ปฏ ิบ ัต ิ ในการควบค ุมโรคได ้อย ่างมี

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3497 
ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง ทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 18) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยหล ีกเล ี ่ยงการเคล ื ่อนย ้ายแรงงานไม ่ ให ้ เก ิดการ
แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังพื้นที่อื่น 
ทั้งนี ้ ในระดับอำเภอ ให้มอบหมายนายอำเภอดำเนินการ    
ในแนวทางดังกล่าว 
 

5 ยกเลิกการรายงานข้อมูล
การจัดตั้งโรงพยาบาล
สนามและ Hospitel 

-ศบค.มท. แจ้งทุกจังหวัด ยกเลิกการรายงานข้อมูลการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามและ Hospitel ตามโทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที ่ มท 0230/ว 2705 ลว. 11 พฤษภาคม 2564 ซึ่ง
กำหนดให้มีการรายงานทุกวันพุธ ยกเลิกการรายงานตั้งแต่
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  

หนังสือประทบัตรา มท.  
ที่ มท 0230/ว 3452 
ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง ทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 19) 
 

6 การใช้อาคารหรือสถานที่
ของโรงเรียนในการจัด
สอบของโรงเรียนเอกชน 
ประเภทนานาชาต ิ

- ที่ประชุม ศปก.ศบค. เห็นชอบในหลักการการใช้อาคารหรือ
สถานที ่ของโรงเรียนในการจัดสอบของโรงเรียนเอกชน 
ประเภทนานาชาติ ในระหว่างวันที ่ 11 มิถุนายน – 31 
สิงหาคม 2564 ในโรงเรียน 21 แห่ง และมีมติให้ดำเนินการ 
ดังนี้ 
    1. ให้นำข้อสังเกตของที่ประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
มาตรการในการควบคุมโรคไปดำเนินการอย่างเคร่งครัด 
    2. กิจกรรมดังกล่าวเป็นการขอใช้อาคารสถานที ่ของ
สถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งต้องขอ
อนุญาตตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 23) ดังนั้น ศปก.ศบค. จะ
เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีไป 
โดย ศปก.ศบค. ได้พิจารณาอนุญาตให้ ศธ. ใช้อาคารสถานที่
ในพื้นที่ กทม. จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ศปก.ศบค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    3. การสอบดังกล่าวเป็นกิจกรรมรวมกลุ ่มในจำนวนที่
ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 23) กำหนดให้ต้องขออนุญาต ดังนั้น 
ศธ. ต้องขออนุญาตจากฝ่ายปกครองในแต่ละท้องที่ด้วย 
 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/8763  
ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง กทม.) 

(เอกสาร 20) 

 
4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค. 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 หลักเกณฑ์และแนวทาง

สำหรับให้ข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ ปฏิบัติ
ราชการในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
เพิ่มเติม 

 สำนักงาน ก.พ. แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิด- 19 เพิ่มเติม ซึ่งมีประเด็นสำคัญกรณี
ข้าราชการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ดังนี้ 
 ๑. ให้ข้าราชการแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในทันที 
พร้อมกับจัดส่งใบลา 
 ๒. หากข้าราชการได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือ
สถานที่ที ่รัฐจัดให้แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน     

หนังสือ ปค. (กจ.)  
ที่ มท 0302.2/ว 2057  
ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2564 
(แจ้ง สำนัก/กอง) 

(เอกสาร 21) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ หรือนับจากวันที่มีอาการ และ
ต่อมาแพทย์มีคำสั่งให้กลับไปพักฟื้นหรือกักตัวที่บ้านต่อไป
อีกเป็นเวลา ๑๔ วัน ให้ถือว่าในช่วงระหว่างการพักฟื้นหรือ
กักตัว ข้าราชการยังมีสถานะเป็นผู้ป่วย ให้ข้าราชการรายงาน
การกล ับไปพ ักฟ ื ้ นหร ือก ักต ั วตามคำส ั ่ งแพทย ์ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้สำนัก/กอง ดำเนินการให้มีการ
ลา 
 ๓. เมื ่อข้าราชการได้ร ับการรักษาจนหาย หรือครบ
ระยะเวลาการพักฟื้นหรือกักตัวตามคำสั่งแพทย์แล้ว ให้
ข ้ าราชการรายงานต ั วกล ับเข ้ าปฏ ิบ ั ต ิ ราชการต่ อ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้สำนัก/กอง พิจารณามอบหมาย
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในและนอกสถานตามที่เหมาะสม 
 ๔. สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ
เลื ่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการผู ้ติดเชื ้อ COVID-19 ให้
ผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ตามผลการปฏิบัติราชการจริง ส่วนการพิจารณาเลื ่อน
เงินเดือน ถือเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา ผู้มีอำนาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือนที่จะพิจารณาการลาของข้าราชการดังกล่าว
เป็นกรณีการลาป่วย โดยผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนอาจนำผลการวินิจฉัยของแพทย์ ระยะเวลาในการ
รักษาตัว และข้อเท็จจริงที่เกี ่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของ
ข้าราชการไปประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร 
 

2 การขยายระยะเวลา
ดำเนินการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
ในคนต่างด้าวที่
ดำเนินการตามมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 

     ครม. มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เห็นชอบ เรื่อง 
การขยายระยะเวลาดำเนินการตรวจหาเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 
ธ.ค. 2563 ดังนี้ 
 ๑. ขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวดำเนินการตรวจหาเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 การประกันสุขภาพและการขออนุญาต
ทำงาน จากเดิมภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ 
๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
 2. ขยายระยะเวลาให้กลุ่มคนต่างด้าวที่ลงทะเบียนไม่มี
งานทำไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร. 
๓๘/๑ จากเดิมภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ 
๓1 มีนาคม ๒๕๖๕ 
 3. ให้นายจ้างสามารถยื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่าง
ด้าว (บต. ๔๘) ต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาอนุญาตโดยที่ยัง
มิต้องมีใบรับรองผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งรับรองว่าไม่
เป็นโรคต้องห้าม 6 โรค ทั้งนี้ นายจ้างต้องส่งใบรับรองผลการ
ตรวจฯ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕'๖๔ และใบรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ๖ 
โรค ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

หนังสือ สำนักทะเบียนกลาง 
ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0309.8/ว 195 
ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2564 

(เอกสาร 22) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
 4. การปรับระยะเวลาการแจ้งทำงานกับนายจ้างรายใหม่
ตามระยะเวลาที่กำหนดจากเดิม ๓๐ วัน เป็น ๖๐ วัน นับแต่
วันที่เลิกทำงานกับนายจ้างรายเดิม 
 ๕. การดำเนินการขั้นตอนอื่น ดำเนินการตามที่กำหนดไว้
ในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบ
กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งในขั้นตอนการ
ออกบัตรประจำตัวฯ ให้คนต่างด้าวดังกล่าวต่อเมื ่อผ่าน
ขั้นตอน การตรวจหาเชื้อฯ การตรวจสุขภาพ การประกัน
สุขภาพและการขออนุญาตทำงานแล้ว (ถือเอกสารแบบคำขอ
อนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวฯ (แบบ บต. ๔๘) 
 สำนักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื ่อให้การ
บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา 
ลาว และเมียนมา) ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ให้
จังหวัด และกทม. สนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว และ
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหา
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพ 
และการขออน ุญาตทำงานให ้นายจ ้าง เจ ้าของสถาน
ประกอบการ ลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าว ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ 

 
 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง 

(ศบค.ปค.)  


