สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2564)
หนังสือสั่งการ

1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

1

ข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 27)

ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 27) ลว. 10 กรกฎาคม 2564
- ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 27
มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
(เอกสาร 1)
ข้อ 1 การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์
ข้อ 2 การห้ามออกนอกเคหสถาน ในพื้นที่ กทม. และ
จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระหว่าง
เวลา 21.00 – 04.00 น. อย่างน้อย 14 วัน
ข้อ ๓ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๔ บุคคลที่ได้รับยกเว้น
ข้อ ๕ การกำหนดกรณียกเว้นเพิ่มเติม
ข้อ ๖ มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ข้อ ๗ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะ
ในเขตพื้นที่ กทม. และจังหวัดปริมณฑล
ข้อ ๘ การขนส่งสาธารณะ
ข้อ ๙ การเดินทางข้ามจังหวัด
ข้อ ๑๐ มาตรการป้องกันและรองรับผู้ติดเชื้อ
ข้อ 11 มาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
อันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ข้อ ๑2 การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนด

2

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

ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 26) ลว. 29 มิถุนายน 2564
- ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 26
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
(เอกสาร 2)
ข้ อ 1 การกำหนดผู ้ เดิ นทางเข้ ามาในราชอาณาจั กร
เพิ ่ มเติ ม ให้ เพิ ่ มความต่ อไปนี ้ เป็ น (๑๒) ของข้ อ ๑ การ
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ของข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๑๒)
ลว. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ ของ
ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๑๓) ลว. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
“(๑๒) ผู ้ ซ ึ ่ งได้ ร ั บอนุ ญาตให้ เดิ นทางเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่อง ด้านการ
ท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบาย ของรัฐบาล”
ข้ อ 2 มาตรการป้ องกันโรคสำหรับผู้ เดิ นทางเข้ามาใน
ราชอาณาจั กร การกำหนดพื้ นที ่ จ ั งหวั ดนำร่ องด้ านการ
ท่องเที่ยว เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ หลักเกณฑ์ และ
มาตรการป้องกันโรค สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามข้อ ๑ ให้เป็นไปตามคำสั่ง ศบค.

2

ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

3

คำสั่ง ศบค. ที่ 9/๒๕๖๔
เรื่อง พื้นที่สถานการณ์
ที่กำหนดเป็นพืน้ ที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด
พื้นที่ควบคุม และ
พื้นที่เฝ้าระวังสูง
ตามข้อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่ง
พ.ร.ก. การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๘

คำสั่ง ศบค. ที่ 9/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด - คำสั่ง ศบค. ที่ 9/๒๕๖๔
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดฯ
(เอกสาร 3)
ลว. 10 กรกฎาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม
2564 เป็นต้นไป
- พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 10 จังหวัด
ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
- พื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 24 จังหวัด
- พื้นที่ควบคุม จำนวน 25 จังหวัด
- พื้นทีเ่ ฝ้าระวังสูง จำนวน 18 จังหวัด

4

คำสั่ง ศบค. ที่ 8/๒๕๖๔
เรื่อง 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. การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้โดยสารหรือ
ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๒. หลั กเกณฑ์ การดำเนิ นการในสถานที ่ ก ั กกั นซึ ่ งทาง
ราชการกำหนด
แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด
๑. รับทราบและถือปฏิบัติตามคำสั่งฯ โดยเคร่งครัด
๒. สร้างการรับรู้แนวปฏิบัติตามคำสั่งฯ แก่ผู้ประกอบการ
พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
3. รายงานข้อมูลสถานที่กักกันประเภท State Quarantine
(SQ) และ Alternative Quarantine (AQ) โดยให้ รายงาน
ข้อมูลต่อเนื่อง เป็นประจำทุกวัน
๔. กรณี คกก.โรคติดต่อจังหวัด ได้มีมติให้ออกประกาศ
หรือคำสั่ง ให้ส่ง ศบค.มท. ทราบโดยเร็ว เพื่อรายงานสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่ อไป และให้ ประชาสั มพั นธ์ ให้ ประชาชนและผู ้ ม ี ส ่ วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบประกาศหรือคำสั่งโดยทั่วกัน

5

คำสั่ง ศบค. ที่ 7/๒๕๖๔
เรื่อง แนวปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.
การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๘
(ฉบับที่ ๑1)

คำสั่ง ศบค. ที่ 7/๒๕๖๔ เรื่อง เแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ - คำสั่ง ศบค. ที่ 7/๒๕๖๔
(ฉบับที่ ๑1) ลว. 29 มิถุนายน 2564 มีผลตั้งแต่วันที่
(เอกสาร 6)
1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
1. การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้โดยสาร
หรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
(๑๒) ผู ้ ซ ึ ่ ง ได้ ร ั บ อนุ ญ าตให้ เ ดิ น ทางเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้าน
การท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้าน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

- คำสั่ง ศบค. ที่ 8/๒๕๖๔
(เอกสาร 4)
-โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 3832
ลงวันที่ 3 ก.ค. 2564
(เอกสาร 5)

3

ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

- มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
- มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร
- มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักรหรือเดินทาง
ออกนอกพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวไปยังพื ้นที่
จังหวัดอื่น ภายในราชอาณาจักร

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

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

1

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุม ศปก.ศบค.
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย

ประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
แจ้งจังหวัดภูเก็ต
๑. ตรวจตราการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยตาม
โครงการ Phuket Sandbox เพื ่ อป้ องกั นไม่ ให้ ม ี ก ารใช้
จ.ภูเก็ต เป็นช่องทางการเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักร
ก่อนแล้วจึงเดินทางออกนอก จ.ภูเก็ต ไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ
ก่อนครบระยะเวลา ๑๔ วัน ตามที่กำหนด
2. ติดตามและเร่งดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTVเพิ่มเติม
บริเวณด่านท่าฉัตรไชย สำหรับคัดกรองนักท่องเที่ยวทางบก
ที่เดินทางเข้า – ออกพื้นที่ จ.ภูเก็ต
3. ให้ สสจ.ภูเก็ต สุ่มตรวจและเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่
ปฏิบัติงานด่านหน้าและ จนท. ที่ปฏิบัติงานกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ โดยให้ใช้แนวทางการสุ่มตรวจเป็นระยะๆ และ
เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยทางเดินหายใจในโรงพยาบาล เนื่องจาก
ในห้วงนี้ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีการเดิ นทาง
เข้า - ออกในพื้นที่

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/10068
ลงวันที่ 11 ก.ค. 2564
(แจ้ง จังหวัดภูเก็ต)
(เอกสาร 7)

ประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
แจ้งจังหวัดภูเก็ต
๑. ให้ สสจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล
สนาม เพื ่ อให้ ม ี เ ตี ยงระดั บ ๑/2/3 อุ ปกรณ์ การแพทย์
เวชภัณฑ์ ยาฟาวิพิราเวี ยร์ ฟ้าทะลายโจร และบุคลากร
ทางการแพทย์ให้เพียงพอ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการใน
พื้นที่ได้ หากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดอยู่ในภาวะวิกฤต
2. ประเมินสถานการณ์ด้านสาธารณสุข เพื่อเตรียม
มาตรการรองรับหากเกิดภาวะวิกฤตและประเมินด้านการ
ท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์จำนวนและแนวโน้มของผู้ประสงค์
เข้ามาท่องเที่ยว เพื่อกำหนดแนวทางรองรับสถานการณ์
๓. ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของร้านอาหารและสถาน
ประกอบการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับและตรวจสอบ

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/10185
ลงวันที่ 13 ก.ค. 2564
(แจ้ง จังหวัดภูเก็ต)
(เอกสาร 8)

4

ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

การคัดกรองเชื้อโควิด-19 ของลูกจ้างที่เดินทางเข้า - ออก
จังหวัดเป็นประจำ ทั้งนี้ ควรให้เจ้าของร้านอาหารและสถาน
ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดหาที่พักให้
ลูกจ้างเพื่อลดการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
ของการแพร่ระบาด
๔. กำกั บและติ ดตามการสอบสวนโรคของบุ คคลที่
พบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 และมี Timeline ที่เกี่ยวข้องกับ
จังหวัดภูเก็ต

3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท.
ที่
1

ประเด็น
การบังคับใช้มาตรการ
ตามข้อกำหนดฯ
(ฉบับที่ 27)

รายละเอียด
การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 27)
๑. รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ
โดยเคร่งครัด
๒. สร้างการรับรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ว่า มาตรการ
ตามข้อกำหนดฯ มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งจำกัดการเคลื่อนย้าย
ลดการรวมกลุ ่ มของบุ คคล และเร่ งรั ดมาตรการด้ านการ
ป้องกันและการควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฉีด
วั คซี นเพื ่ อลดความรุ นแรงของโรค ขณะเดี ยวกั นก็ ย ั งคง
มาตรการเพื ่ อให้ ระบบเศรษฐกิ จพื ้นฐานยั งคงดำเนินการ
ต่อไปได้ ซึ่งมาตรการเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมื อ
ร่วมใจของทุกภาคส่วนเพื่อให้ฝ่าวิกฤตินี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน
3. ให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่
ควบคุ มสู งสุ ดและเข้ มงวด ข้ อห้ ามและข้ อปฏิ บ ั ต ิ ตาม
ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒๔) และข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒๕)
ใช้ บ ั งคั บกั บพื ้ นที ่ สถานการณ์ เท่ าที ่ ไม่ ข ั ดหรื อแย้ งกั บ
ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒๗)
๔. กทม. และจั งหวั ดปริ มณฑล (นครปฐม นนทบุ รี
ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) วางระบบและ
กำกับติดตามให้เป็นไปตามมาตรการ ดังนี้
๔.๑ ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา
๒๑.00 - 0๔.0๐ น. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน
๔.๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ดำเนิ น มาตรการปฏิ บ ั ต ิ ง านนอกสถานที ่ ต ั ้ ง ให้ เ ต็ ม
ความสามารถที่จะทำได้
๔.๓ มาตรการควบคุ มแบบบู รณาการเร่ งด่ วน
ภายใต้ เงื ่ อนไข เงื ่ อนเวลา การจั ดระบบ ระเบี ยบ และ
มาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

หนังสือสั่งการ
โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 3658
ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2564
(แจ้ง ทุกจังหวัด)
(เอกสาร 9)
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ที่

2

ประเด็น

แนวทางการควบคุมโรค
โดยหลักการ
Bubble and Seal

รายละเอียด
๔.๔ การเดินทางข้ามจังหวัด ให้เพิ่มความเข้มงวด
ในการตรวจคัดกรองการเดินทางในเส้นทางคมนาคมเข้าออก
กทม. และจั งหวั ดปริ มณฑล เพื ่ อควบคุ มการเคลื ่ อนย้ าย
แรงงาน และคัดกรองการเดินทางของประชาชนทั่วไป
๔.๕ มาตรการป้องกันและรองรับผู้ติดเชื้อ
๕. จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ
สงขลา) วางระบบและกำกับติดตามให้เป็นไปตามมาตรการ ดังนี้
๕.๑ ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา
๒๑.00 - 0๔.0๐ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน
๕.๒ การเดินทางข้ามจังหวัด ให้เพิ่มความเข้มงวด
ในการตรวจคัดกรองการเดินทางในเส้นทางคมนาคมเข้าออก
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงาน
และคัดกรองการเดินทางของประชาชนทั่วไป
๖. การเดินทางข้ามจังหวัด ให้ทุกจังหวัด ดำเนินการ
๖.๑ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอ
การเดิ นทางข้ ามจั งหวั ดในช่ วงระยะเวลานี้ โดยไม่ ม ี เหตุ
จำเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๖.๒ เฝ้าระวัง คัดกรอง ผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด ในกรณีที่พบผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินการคุมไว้สังเกต แยกกัก หรือ
กักกันในพื้นที่ที่พำนักหรือสถานที่ที่ทางราชการกำหนด
ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองการเดินทางและมาตรการที่
กำหนด ต้ องไม่ กระทบต่ อการปฏิ บ ั ต ิ หน้ าที ่ ราชการหรื อ
การดำเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๗. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ทุกจังหวัด (ยกเว้น กทม.
และจังหวัดปริมณฑล) ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่
๒๔) ผวจ. โดยคำแนะนำของ คกก.โรคติดต่อจังหวัด กำหนด
หลั กเกณฑ์ การพิ จารณาอนุ ญาตของพนั กงานเจ้ าหน้ าที่
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์
ในพื้นที่รับผิดชอบ
๘. กรณีมีมติให้ออกประกาศหรือคำสั่ง ส่งให้ ศบค.มท.
ทราบโดยเร็ว เพื่อรายงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและผู ้ม ีส่ วนเกี่ ยวข้ องได้รับทราบประกาศหรื อ
คำสั่งโดยทั่วกัน
สธ. แจ้งแนวทางการควบคุ มโรคโดยหลั กการ Bubble
and Seal เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ศบค.มท. ขอส่ งแนวทางการควบคุ มโรคโดยหลั กการ
Bubble and Seal มาเพื่อทราบและพิจารณาใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสมกับ
พื้นที่

หนังสือสั่งการ

หนังสือ มท. ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0230/ว 3976
ลงวันที่ 11 ก.ค. 2564
(แจ้ง ทุกจังหวัด)
(เอกสาร 10)
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4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค.
ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

1

การดำเนินการตาม
การออกหนังสือรับรองความจำเป็นสำหรับออกนอกเคหะ
ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 27) สถานในช่วงระหว่าง 21.00 - 04.00 น.
และคำสั่ง ศบค.
ศบค.ปค. แจ้ ง สำนั ก/กอง ทราบและถื อปฏิ บ ั ต ิ ตาม
ที่ 9/2564
ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒๗) และคำสั่ง ศบค. ที่ ๙/๒๕๖๔ อย่าง
เคร่งครัด
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มี
เหตุความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกเคหสถานในระหว่าง
เวลา ๒๑.๐0 - ๐๔.๐๐ น. ให้รวบรวมแบบคำขอ จัดส่งให้
ศบค.ปค. ทราบ ภายในวันที ่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อ
ดำเนินการออกหนังสือรับรองฯ ต่อไป

หนังสือ ปค. ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0321/ว 117
ลงวันที่ 14 ก.ค. 2564
(แจ้ง สำนัก/กอง)
(เอกสาร 11)

2

สรุปมติประชุม ศบค.ปค.
(วันจันทร์ที่ 28 มิ.ย.
2564) และข้อราชการ
สำคัญที่เกี่ยวข้อง

หนังสือ ปค. ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0321/ว 16527
ลงวันที่ 5 ก.ค. 2564
(แจ้ง ทุกจังหวัด)
(เอกสาร 12)

ศบค.ปค. เน้นย้ำการปฏิบัติงานของ ทปค.จังหวัด และ
ทปค.อำเภอ ดังนี้
ข้อ 1 การสร้างการรับรู้มาตรการสำคัญของทางราชการ
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
๑.๑ สาระสำคัญของข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๔) (ฉบับที่
๒๕) และ (ฉบับที่ ๒๖)
๑.๒ สาระสำคัญของมาตรการของจังหวัด
๑.๓ มาตรการระดับบุคคล
ข้อ ๒ มาตรการสกัดกั้นและยับยั้งการแพร่ระบาดของ
โรคฯ อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด
๒.๑ มาตรการด้านชายแดนและลักลอบเข้าเมือง
๒.๒ มาตรการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด
๒.๓ การบั นทึ กข้ อมู ลในระบบสารสนเทศบริ หาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Thai QM 2021)
๒.๔ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
๒.๕ การบริหารงบประมาณในระดับพื้นที่
๒.๖ ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันโรค
ติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019 และการเข้ ารั บวั คชี นฯ ของ
บุคลากรกรมการปกครองในส่วนภูมิภาค
๒.๗ การติดตามข้อมูลข่าวสาร
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ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

2

การระงับการจัดทำหรือ
ปรับปรุงทะเบียนประวัติ
และออกบัตรประจำตัวฯ
ให้แรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ

สำนั กทะเบี ยนกลาง แจ้ งนายทะเบี ยนจั งหวั ด และ
นายทะเบียน กทม. ระงับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียน
ประวั ต ิ และออกบั ตรประจำตั วฯ ให้ แก่ แรงงานต่ างด้าว
๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็ นต้ นไป ไว้ เป็ นการชั ่ วคราวจนกว่า
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จะคลี่คลาย
ไปในทางที่ดีขึ้น

วิทยุ ปค. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0309.8/ว 197
ลงวันที่ 2 ก.ค. 2564
(แจ้ง ทุกจังหวัด)
(เอกสาร 13)

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง
(ศบค.ปค.)

