
 

 1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ข้อกำหนดออกตามความ 

ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548  
(ฉบบัที่ 29) 

ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 29) ลว. 29 กรกฎาคม 2564  
มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
     ข้อ ๑ ห้ามผู้ใดเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลาย
ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออ่ืนใดที่มีข้อความทำให้ประชาชน
เกิดความหวาดกลัว มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้
เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อ    
ความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
     ข้อ ๒ ในกรณีมีการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารตาม 
ข้อ ๑ ในอินเทอร์เน ็ต ให้สำนักงาน กสทช. แจ้งผ ู ้รับ
ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายตรวจสอบเลขที่อยู่ 
ไอพี (IP address) หากเป็นเลขที่อยู่ไอพีที่ตนเป็นผู้ให้บริการ 
ให้แจ้งรายละเอียดให้สำนักงาน กสทช. ทราบ และให้ระงับ
การให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่ไอพีนั ้นทันที และ    
แจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีต่อไป 
 

- ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 29 
(เอกสาร 1) 

- โทรสาร มท ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 4346 
ลงวันที่ 29 ก.ค. 2564  

(เอกสาร 2) 
 

2 ข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548  
(ฉบบัที่ 28) 

ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 28) ลว. 17 กรกฎาคม 2564  
มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ ๑ ความมุ่งหมายของมาตรการ เพื่อลดการออกนอก
เคหสถานของประชาชน และชะลออัตราการระบาดที่รุนแรง 
 ข้อ ๒ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์  
 ข้อ ๓ การลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง  
 ข้อ ๔ กำหนดพื้นที่ห้ามออกนอกเคหสถานเพิ่มเติม  
ในระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น  
 ข้อ ๕ การกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและ
การตรวจคัดกรองการเดินทางเฉพาะเขตพื ้นที ่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด  
 ข้อ ๖ การขนส่งสาธารณะ  
 ข้อ ๗ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะ
ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   
 ข้อ ๘ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคใน
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
 ข้อ ๙ การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ  
 ข้อ ๑๐ การบูรณาการและประสานงาน 
 ข้อ ๑๑ การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนด  

- ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 28 
(เอกสาร 3) 

- โทรสาร มท ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 4146 
ลงวันที่ 19 ก.ค. 2564  

(เอกสาร 4) 
 

หนังสือสั่งการ 

สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564  
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2564) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
3 คำสั่ง ศบค. ที่ 10/๒๕๖๔  คำสั ่ง ศบค. ที ่ 10/๒๕๖๔ เรื ่อง พื ้นที ่สถานการณ์ที่

กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม
สูงสุด พื้นที่ควบคุม และ พื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดฯ 
ลว. 17 กรกฎาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 
2564 เป็นต้นไป 
   - พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 13 จังหวัด 
กทม. ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี  นราธิวาส 
ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร สงขลา 
   - พื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 53 จังหวัด 
   - พื้นที่ควบคุม จำนวน 10 จังหวัด 
   - พื้นทีเ่ฝ้าระวังสูง จำนวน 1 จังหวัด จ.ภูเก็ต 
 

- คำสั่ง ศบค.ที่ 10/๒๕๖๔ 
(เอกสาร 5) 

4 ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  
จำนวน 3 ฉบับ 

 1.ประกาศ เรื ่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที ่ทั ่วราชอาณาจักร 
(คราวที่ ๑๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 2.ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 
     3.ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง
ที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ยังคงมีผลใช้บังคับ 
 

โทรสาร มท ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 4310 
ลงวันที่ 28 ก.ค. 2564  

(เอกสาร 6) 
 

5 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข 
เร่ือง ชุดตรวจและนำ้ยา   
ที่เก่ียวข้องกับการวินิจฉัย
การติดเชื้อ SARS-CoV-2 
(เชื้อก่อโรค COVID-19) 
แบบตรวจหาแอนติเจนด้วย
ตนเอง (COVID-19 
Antigen test self-test 
kits) พ.ศ. ๒5๖๔ 
 

ชุดตรวจและน้ำยาฯ (Antigen Test Kit :ATK) 
       ข้อ1 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
       ข้อ2 ความหมาย 
       ข้อ3 เครื่องมือทางการแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า
ต้องได้รับอนุญาต และให้ได้รับการยกเว้น 
       ข้อ4 เครื่องมือทางการแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า
ต้องมีการประเมินเทคโนโลยี 
       ข้อ5 เครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องขายเฉพาะแก่
สถานพยาบาล หรือผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสุข 
       ข้อ6 ให้มาตรฐานของชุดตรวจและน้ำยาฯ เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร ื ่อง มาตรฐาน
เครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือนำเข้าต้องปฏิบัติ 
       ข้อ7 ภาชนะบรรจุของชุดตรวจและน้ำยาฯ  
       ข้อ8 การแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ
ของชุดตรวจและน้ำยาฯ 
       ข้อ9 การแสดงเอกสารกำกับบนภาชนะบรรจุหรือ
หีบห่อของชุดตรวจและน้ำยาฯ 
 

ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  
ลงวันที่ 12 ก.ค. 2564  

(เอกสาร 7) 
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 2. ข้อสั่งการจากประชุมที่สำคัญๆ (ศบค./ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด-19 ในพ้ืนที่ กทม.
และปริมณฑล และ VCS กระทรวงมหาดไทย) 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 สรุปผลการประชุม ศบค.  

 
สรุปผลการประชุม ศบค. คร้ังที่ 10/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๑6 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
   ๑.การประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในห้วงปัจจุบัน และวิเคราะห์แนวโน้ม     
ในอนาคต พร้อมข้อเสนอเก่ียวกับมาตรการรองรับ 
   2.การตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit  
   3.มาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) 
มาตรการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) มาตรการแยก
กักตัวที่ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Community Isolation) 
   4.ประเด็นเก่ียวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  
   5.ที่ประชุมหารือแนวทางในการออกข้อกำหนดฯ (ฉบับ
ที่ 28) และคำสั่ง ศบค. ที่ 10/2564  
 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4309 
ลงวันที่ 28 ก.ค. 2564 

(เอกสาร 8) 

 สรุปผลการประชุม ศบค. คร้ังที่ 9/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
   ๑.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
   2.ที ่ประชุมเห็นชอบให้เสนอ ครม. พิจารณาขยาย
ระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร คราวที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564   
   3.แผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
   4.ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4198 
ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 

(เอกสาร 9) 

2 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ  
จากที่ประชุม ศปก.ศบค. 
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

ประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
แจ้งทุกจังหวัด 
     กำชับทุกจังหวัดให้เข้มงวดมาตรการด้านสาธารณสุข
เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ควบคู ่ไปกับการดำเนินมาตรการทางการ
ปกครองเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของบุคคลข้ามจังหวัด 
  

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4182 
ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 

(เอกสาร 10) 

 ประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
แจ้ง 13 จังหวัด (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) 
     ข้อเสนอแนะให้ ผว.กทม.หรือ ผวจ. สั่งปิดสถานที่หรือ
กิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้ 
     ๑.พิจารณาปิดสถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมจากที่ 
กทม. หรือจังหวัดได้มีประกาศ/คำสั่งปิดแล้ว  
      ๒. สำหรับสถานที่หรือกิจการที่มีความจำเป็นต้องเปิด 
ให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4197 
ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 

(เอกสาร 11) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
       ทั้งนี ้ ให้ ผว.กทม. และ ผวจ.โดยความเห็นชอบของ 
คกก.โรคติดต่อ กทม.หรือ คกก.โรคติดต่อจังหวัด ใช้ดุลพินิจ
ในการพิจารณาปิดสถานที ่หรือกิจการเพิ ่มเติมได้ตามที่
เห็นสมควร รวมทั้งพิจารณาจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับผลกระทบตามความจำเป็นและความเหมาะสม สำหรับ
กิจการที่สามารถเปิดดำเนินการได้ โดยมีเงื่อนไขตามที่ระบุ
ในข้อกำหนดฯ ให้สามารถพิจารณาจำกัดหรือกำหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการควบคุม
และป้องกันการระบาดของโรค ควบคู่กับความจำเป็นในการ
ดำรงชีวิตประชาชน ในกรณีที่มีข้อสงสัยในการดำเนินการให้
หารอื ศปก.ศบค. เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและชัดเจน
ต่อไป  

3 การประชุมศูนย์บูรณาการ
การแก้ไขสถานการณ์ 
โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. 
และจังหวัดปริมณฑล 

ประชุมศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19  
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
แจ้ง กทม. 
    ๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบ
บูรณาการ : ให้ กทม. และสำนักงานประกันสังคม เร่งเปิด
จุดตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น 
โดยเฉพาะรถตรวจโควิด-19 พระราชทาน และจุดตรวจ   
คัดกรองโควิด-19 ของผู้ประกันตน 
    ๒. การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข : เร่งรัดการจัด 
บริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) 
โดยให้ ร.พ.เอกชน และศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิกอบอุ่น 
ดำเนินการ รวมทั้งให้แจกจ่ายยาฟ้าทะลายโจรสำหรับผู้ป่วย
ในระยะแรก 
    ๓. การบริหารจัดการวัคซีน (1)ให้ ศปม. สนับสนุน
เจ้าหน้าที่เสนารักษ์พร้อมรถพยาบาลและอุปกรณ์ให้กับ สปคม. 
และสำนักอนามัย กทม. ในการฉีดวัคซีนเชิงรุก และ (2) ให้ 
ศปก.สธ. สนับสนุนวัคซีนเพิ ่มเติมให้ กทม. และ จังหวัด
ปริมณฑล พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถจุดฉีดวัคซีนให้
สามารถฉีดได้เร็วขึ้น โดยพิจารณาจัดสรรให้กับหน่วยบริการ
ฉีดวัคซีนในห้างสรรพสินค้า 25 แห่ง เพื ่อดำรงสถานะ       
การให้บริการประชาชน 
 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/10556 
ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 
(แจ้ง กทม.) 

(เอกสาร 12) 
 

 ประชุมศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ใน
พื้นที่ กทม. และปริมณฑล วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2564 
แจ้ง กทม.และจังหวัดปริมณฑล 
-กรุงเทพมหานคร 
๑. มาตรการควบคมุและป้องกันการแพร่ระบาด  
๒. การประชาสัมพันธ์ 
๓. มาตรการควบคมุและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ 
๔. การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 
 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 4183 
ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 
(แจ้ง กทม. และจังหวัด
ปริมณฑล) 

(เอกสาร 13) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
-จังหวัดปริมณฑล 
๑. มาตรการควบคมุและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ 
    - ให้ จ.สมุทรปราการ พิจารณากำหนดแนวทางหรือ
มาตรการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เนื่องจากผลการสอบสวนโรค   
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและหากมีความจำเป็นต้อง
ปรับเพิ ่มมาตรการ ให้นำเสนอ คกก.โรคติดต่อจังหวัด
สมุทรปราการเพื่อพิจารณาต่อไป 
    - การนำส่งผู้ติดเชื่อโควิด-19 กลับภูมิลำเนา ให้จังหวัด
ปริมณฑล พิจารณานำแนวทางปฏิบัติเรื่องการส่งผู้ติดเชื้อ   
โควิด–19 กลับภูมิลำเนา ที่ สธ. (สพฉ.) ได้นำเสนอในการ
ประชุม ศปก.ศบค. และศูนย์บูรณาการฯ ไปศึกษาและ
ดำเนินการหากมีความจำเป็นต้องส่งผู้ติดเชื้อกลับภูมิลำเนา
ในชั้นนี้ 
๒. การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 
   - ให้ จ.สมุทรสาคร พิจารณาความพร้อมในการบริหาร
จัดการด้านสาธารณสุข เพื ่อรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดเตรียม 
ICU สนาม และบุคลากรทางการแพทย์ หากมีความจำเป็น 
ต้องขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ให้นำเสนอศูนย์บูรณาการฯ 
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 ประชุมศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19  
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
แจ้ง กทม. และจังหวัดปริมณฑล 
    ๑. การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 
    ๒. การบริหารจัดการวัคซีน 
    ๓. การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 4267 
ลงวันที่ 26 ก.ค. 2564 
(แจ้ง กทม.และจังหวัด
ปริมณฑล) 

(เอกสาร 14) 
 

 ประชุมศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19  
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
แจ้ง กทม. 
    ๑. การจัดตั้งศูนย์พักคอยและพื้นที่สำหรับการแยกกักตัว
ในชุมชน (CI) และการกักตัวในที่พำนัก (HI) 
    2. การตรวจคัดกรองและรักษาพยาบาลผู้ติดเชื ้อ โดย
พิจารณาจัดทำแพคแกจที่ประกอบด้วยยาและอุปกรณ์ที่
จำเป็นในการตรวจและติดตามอาการ เพื่อแจกให้ผู้ติดเชื้อ  
ที่ได้รับการรักษาตามมาตรการ CI และ HI 
 

แจ้ง จ.ปทุมธาน ี
     - เร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและคัดแยกผู้ป่วยแบบกลุ่ม
ก้อนการระบาด (Cluster) ที่พบในเรือนจำใน จ.ปทุมธานี
และประสาน ร.พ.ราชทัณฑ์ เพื่อดำเนินการตามที่ได้รายงาน
ต่อที่ประชุม ศปก.ศบค. 

-โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/10891 
ลงวันที่ 28 ก.ค. 2564 
(แจ้ง กทม.) 

(เอกสาร 15) 
 
 
 
 
 

-โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/10892 
ลงวันที่ 28 ก.ค. 2564 
(แจ้งจังหวัดปทุมธานี) 

(เอกสาร 16) 
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4 
 
 
 
 

การประชุมหารือของ
นายกรัฐมนตรรี่วมกับ 
ผวจ. ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด เกี่ยวกับ 
การบริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19  

การประชุมหารือของนายกรัฐมนตรีร่วมกับ ผวจ. ในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
แจ้งทุกจังหวัด 
    ๑. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร ี
     ๒. ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข 
     

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 4362 
ลงวันที่ 30 ก.ค. 2564 

(เอกสาร 17) 
 

5 การประชุมติดตาม 
การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ 
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19  
ของกระทรวงมหาดไทย 

การประชุมติดตามการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 
แจ้งทุกจังหวัด 
    ๑. ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
     ๒. ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี) 
     3. ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)    
     4 สธ. ได้จัดทำระบบขนส่งผู้ป่วยติดเชื ้อโควิด-19 ที่
ประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนา และขอให้ มท.ประชาสัมพันธ์
แนวทางดังกล่าวแก่ ผวจ. อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม      
 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 4295 
ลงวันที่ 27 ก.ค. 2564 

(เอกสาร 18) 
 

 

3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท. 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ราชอาณาจักรกัมพูชา

ประกาศระงับการใช้จดุ
ผ่านแดนถาวรในจังหวัด
ชายแดนไทย-กัมพูชา 
เป็นการชั่วคราว 
 

    มท. ได้รับแจ้งจาก กต. ว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ออกประกาศ
ปิดพื้นที่ใน 8 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดตรงข้ามกับจังหวัด
ชายแดนด้านราชอาณาจักรกัมพูชา รวมถึงการบังคับใช้
มาตรการระงับการใช้ผ่านจุดผ่านแดนถาวรระหว่างกัมพูชา-ไทย 
เป็นการชั่วคราว โดยไม่อนุญาตให้มีการเดินทางเข้า-ออก 
ระหว่างกัน ยกเว้นกรณีการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินและการขนส่ง
สินค้า เป็นเวลา 2 สัปดาห์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 – 12 สิงหาคม 2564  
     ศบค.มท. ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 
     1. ทุกจังหวัด รับทราบมาตรการของฝ่ายกัมพูชา แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยและชาว
กัมพูชาในพื้นที่รับทราบ เฝ้าระวังและป้องกันการเดินทาง
ออกนอกพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวกัมพูชา โดยให้ปฏิบัติตาม
มาตรการทางสาธารณสุขและแนวทางที่ ศบค.มท. กำหนด
โดยเคร่งครัด 

หนังสือ ศบค.มท. ด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท 0230/ว 4372 
ลงวันที่ 30 ก.ค. 2564 
(แจ้งทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 19) 
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     2. จังหวัดชายแดนด้านกัมพูชา ให้เพิ่มความเข้มงวดใน
การควบคุมการล ักลอบเด ินทางเข ้าประเทศและการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวกัมพูชา รวมถึง การตั้งจุดตรวจ
และจุดคัดกรองในพื้นที่ชายแดน 
    2. หากมีความคืบหน้าในการประสานงานที ่สำคัญใน
ระดับท้องถิ่น ต้องแจ้งให้ มท. ทราบ เพื่อจะได้กำหนดท่าที
ในระดับประเทศต่อไป 
 
 

2 การขออนุญาตเปิดกิจการ
บางประเภทที่ม ี
ความจำเป็นต้องเปิด
ดำเนินการเพิ่มเติม 
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด ตามข้อกำหนดฯ 
(ฉบบัที่ 28)  
 

    นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการตามข้อเสนอของ 
ศปก.ศบค. เกี่ยวกับการอนุญาตให้กิจการที่มีความจำเป็น
บางประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสามารถ
เปิดดำเนินการได้เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ ของ
ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒๘) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการ
ดำรงชีวิตและสังคมมากจนเกินควร ดังนี้  
     ๑) ตลาดนัด เฉพาะส่วนที่จำหน่ายอาหารและวัตถุดิบ
เพื่อการบริโภค  
     ๒) ธุรกิจประกันภัย  
     ๓) หน่วยบริการงานช่วยเหลือกู้ภัย 
     ๔) ศูนย์บริการหรือร้านซ่อมแซมยานพาหนะ  
     ๕) ร้านแบตเตอรี่  
     ๖) กิจการให้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบ
สาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมัน ก๊าซ
ธรรมชาติ และจัดเก็บและกำจัดขยะ   
      ๗) สถานที่ใด ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข  
      ศบค.มท. ขอให้ กทม. และจังหวัดทราบและดำเนินการ
ตามประเด็นข้างต้นต่อไป 
 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4360 
ลงวันที่ 30 ก.ค. 2564 
(แจ้ง 13 จังหวัด พื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) 

(เอกสาร 20) 

3 การรายงานข้อมูล 
ตามข้อกำหนดฯ  
(ฉบบัที่ 28) 
ข้อมูลผู้ติดเชื้อ และเตียง 
ที่ใช้รองรับผู้ติดเชื้อ 
โควิด-19 

     เพื่อประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ในระดับพื้นที่
และภาพรวม วางแผนควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดฯ         
(ฉบับที่ 28) ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑. รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายอำเภอ ยอดสะสม
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔ และ
ยอดประจำวัน ณ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔ 
 ๒. รายงานข้อมูลเตียงที ่ใช้รองรับผู ้ต ิดเชื ้อโควิด-19  
รายอำเภอ โดยจำแนกเตียงตามประเภทสถานที ่และตาม
อาการของผู้ติดเชื้อโควิด-19 (สีแดง สีเหลือง และสีเขียว) 
    ๓. รายงานข้อมูลตามข้อ ๑ - ๒ ให้ ศบค.มท. ทางไปรษณยี์
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔ 
  

-โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4214 
ลงวันที่ 22 ก.ค. 2564 
(แจ้ง ทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 21) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
     เพื่อให้การรายงานข้อมูลฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ

สามารถใช้ข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ในระดับพื้นที่
และภาพรวม รวมทั้งการวางแผนควบคุมป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ให้จังหวัดรายงานข้อมูลตามแบบ
รายงานที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน ภายในเวลา 16.00 น. 
ทั้งในให้เริ ่มดำเนินการตั ้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  
เป็นต้นไป 
  

-โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4361 
ลงวันที่ 30 ก.ค. 2564 
(แจ้ง ทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 22) 

4 การรายงานข้อมูล 
สถานที่กักกันประเภท 
State Quarantine 
(SQ) และ Alternative 
Quarantine (AQ) 

    ศบค.มท. ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้  
    ๑. รายงานข้อมูลสถานที่กักกันประเภท SQ และ AQ
เป็นประจำทุกวัน ตามแบบรายงานในรูปแบบ Google 
Sheet ผ่านหน้าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ สป.มท. โดย
เริ่มรายงานครั้งแรก 20 กรกฎาคม 2564 
     ๒. ยุติการรายงานข้อมูลผู้เข้ากักกันในสถานที่กักกัน
ประเภท LQ ผ่านเว็บไซต์ และการรายงานข้อมูลสถานที่
กักกันประเภท SQ และ AQ ตามแบบรายงานผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4148 
ลงวันที่ 19 ก.ค. 2564 
(แจ้ง ทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 23) 

 
 
4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค. 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 กำชับการปฏิบัติหน้าที่ 

ของนายอำเภอ            
 

       นายอำเภอได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ 
ประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลว.๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๓ เรื ่อง แต่งตั ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม 
พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๖ 
(๔) และนายอำเภอยังมีหน้าที่และอำนาจตาม พ.ร.บ.ลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๘๓ - มาตรา ๑๓๒ และ 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา 
๖๒ ในฐานะกรมการอำเภอที่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา
ในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและยังสอดคล้องกับ
การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื ่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้  
       ดังนั้น หากมีกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตในพื้นที่ นายอำเภอ
หรือบุคคลซึ่งนายอำเภอมอบหมายจะต้องเข้าควบคุมและ
ตรวจสอบพื้นที่ในเบื้องต้นด้วยความรวดเร็ว พร้อมทั้งเร่ง
ประสานหน่วยงานที ่รับผิดชอบในพื้นที ่ดำเนินการโดย
เร่งด่วน ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดกำชับนายอำเภอปฏิบัติ
หน้าที่ให้รวดเร็วและถูกต้อง โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้องและหนังสือโดยเคร่งครัด 
 

หนังสือ ปค. ด่วนทีสุ่ด  
ที่ มท 0310.2/ว 18028 
ลงวันที่ 23 ก.ค. 2564 
(แจ้งทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 24) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
2 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการแจ้งการตาย
กรณีมีเหตุอันสมควรสงสัย
ว่าการตายด้วยโรคติดต่อ
อันตราย 
 

       สำนักทะเบียนกลาง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การแจ้งการตายกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าการตายด้วย
โรคติดต่ออันตราย แก่นายทะเบียนและเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิตังิาน
ของสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น      
ทุกแห่ง ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๑. การแจ ้งการตายกรณีตายนอกบ้านหรือนอก
สถานพยาบาล และเป็นกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ตาย
เสียชีวิตด้วยโรคติดต่ออันตราย ผู้มีหน้าที่แจ้งการตาย ได้แก่ 
ผู ้ที ่ไปกับผู ้ตายหรือผู ้ที ่พบศพ สามารถแจ้งการตายต่อ     
นายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำหมู่บ้าน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
หรือนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำสำนักทะเบียนอำเภอหรือ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ตายหรือพบศพ  
 ๑.๑) กรณีแจ้งการตายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
ประจำหมู่บ้าน เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งการตายแล้ว ให้
ออกใบรับแจ้งการตาย (ท.ร. ๔ ตอนหน้า) เป็นหลักฐานให้กับ
ผู้แจ้งตายเพื่อนำไปขอออกมรณบัตรที่สำนักทะเบียนอำเภอ
หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นต่อไป เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
ประจำสำนักทะเบียนฯ ได้รับเรื่องการขอออกมรณบัตรจาก 
ผู้แจ้งการตาย ให้รีบทำเรื่องแจ้งไปยังเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออันตรายเพื่อดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องโดยให้ชะลอการออกมรณบัตรไว้ก่อนจนกว่าจะ
ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานดังกล่าวจึงจะออกมรณบัตรให้กับ
ผู้แจ้ง โดยอาศัยแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักทะเบียน
กลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๘ 
ทั้งนี้ หากผู้แจ้งการตายต้องการได้หลักฐานการตาย สามารถ
ใช้ใบรับแจ้งการตาย (ท.ร. ๔ ตอนหน้า) เป็นหลักฐานได้ตาม
กฎหมาย 
 ๑.๒) กรณีแจ้งการตายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
ประจำสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น เมื่อ
นายทะเบียนได้รับแจ้งการตายแล้วให้รีบทำเรื่องแจ้งไปยัง
เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออันตราย
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเช่นเดียวกับ
ข้อ ๑.๑ โดยไม่ต้องออกใบรับแจ้งการตาย (ท.ร. ๔ ตอนหน้า) 
เว ้นแต่ผ ู ้แจ ้งการตายต้องการได้หลักฐานการตายนาย
ทะเบียนก็สามารถออกใบรับแจ้งการตาย (ท.ร. ๔ ตอนหน้า) 
ให้กับผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานก่อนจะได้รับมรณบัตร 
    ๒. การแจ้งการตายกรณีการตายในสถานพยาบาล และ
แพทย์ที่ทำการรักษาออกหนังสือรับรองการตาย (ท.ร. ๔/๑) 
ระบุสาเหตุการตายด้วยโรคติดต่ออันตราย หรือโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำสำนัก
ทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นรับแจ้งการตาย
และออกมรณบัตรให้กับผู้แจ้งได้โดยไม่ต้องทำเรื่องแจ้งไปยัง

หนังสือ ปค. ด่วนทีสุ่ด  
ที่ มท 0309.1/ว 208 
ลงวันที่ 19 ก.ค. 2564 
(แจ้ง ทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 25) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออันตราย
แต่อย่างใดอีก เนื่องจากแพทย์ผู้รักษาผู้ตายได้วินิจฉัยสาเหตุ
การตายให้แล้วโดยอาศัยแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๖๑ หรือข้อ ๖๒ แล้วแต่กรณี 
     ๓. กรณีผู้แจ้งการตายได้แจ้งการตายโดยมิได้นำสำเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ตายมาแสดงต่อนายทะเบียน 
ให ้นายทะเบ ียนดำเน ินการร ับแจ ้ งการตายโดยสอบ
ข้อเท ็จจร ิงให ้ปรากฏข้อม ูลรายการบ ุคคลของผ ู ้ตาย 
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และ
ออกมรณบัตรให้เป็นหลักฐานแก่ผู ้แจ้ง รวมทั ้งจำหน่าย
รายการบุคคลของผู้ตายในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และ
แนะนำให้ผู้แจ้งการตายหรือเจ้าบ้านนำสำเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้านมาจำหน่ายรายการของผู้ตายออกจากทะเบียน
บ้านในภายหลัง 
     ๔. ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นมี
คำสั่งมอบหมายงานโดยให้มีนายทะเบียนผู้รับแจ้งปฏิบัติ
หน้าที่รับแจ้งการตายสับเปลี่ยนกันไปเป็นประจำทุกวัน 
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดราชการและให้เตรียมแบบพิมพ์ใบ
รับแจ้งการตาย (ท.ร. ๔ ตอนหน้า) ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของนายทะเบียนผู้รับแจ้งในพื้นที่ด้วย 
 

3 การสำรวจข้อมูล 
ความต้องการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ของ
บุคลากรส่วนกลาง 
(เพิ่มเติม) 

     ศบค.ปค. จะดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบุคลากร ส่วนกลาง (เพิ่มเตมิ) 
และจะปรับปรุงข้อมูลของบุคลากรในสังกัดที่ยังไม่ได้รับการ
ฉีดวัคซีนฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนฯ ขอให้สำนัก/กอง 
พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
     ๑. สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนฯ (เพิ ่มเติม) ของ
บุคลากรในสังกัด ตามแบบสำรวจที่กำหนด  
     ๒. สำหรับบุคลากรที่ได้รับวัคซีนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
หรือได้รับการยืนยันวันนัดหมายฉีดวัคซีนฯ จากช่องทางอ่ืน 
มิต้องดำเนินการจัดทำข้อมูล  
     3. สำหรับบุคลากรที่ได้รับการแจ้งให้เดินทางไปรับวัคซีน 
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน (สถานีกลางบางชื่อ) ในห้วงเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และไม่สามารถเดินทางไปรับวัคซีนได้ตามที่
กำหนด สามารถแสดงความจำนงขอรับการฉีดวัคซีนนี้ได้ 
     ๔. ให้ สำนัก/กอง มอบหมายผู้ประสานงานและทำหน้าที่
อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนบางชื่อ 
(สถานีกลางบางซื่อ) 

หนังสือ ปค. ด่วนทีสุ่ด  
ที่ มท 0321/ว 121 
ลงวันที่ 22 ก.ค. 2564 
(แจ้ง สำนัก/กอง) 

(เอกสาร 26) 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง 

(ศบค.ปค.)  


