
 

 

 

1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ข้อก ำหนดออกตำมควำม 

ในมำตรำ 9 แห่ง พระรำช
ก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548  
(ฉบบัที่ 31) 

ข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ 31) ลว. 9 สิงหาคม 2564  
มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อก าหนดให้ยกเลิก
ข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ ๒๙) ลว. ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

- ข้อก ำหนดฯ ฉบับที่ 31 
(เอกสาร 1) 

 

2 ข้อก ำหนดออกตำมควำม 
ในมำตรำ 9 แห่ง พระรำช
ก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548  
(ฉบบัที่ 30) 

ข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ 30) ลว. 1 สิงหาคม 2564  
มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
     ข้อ ๑ การปรับปรุงเขตพืน้ทีจ่ังหวดัตามพื้นที่สถานการณ ์
      ข้อ ๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการส าหรับพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จนถึงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔ 
      ข้อ ๓ การปรับเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการ
ตรวจคัดกรองการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด  
      ข้อ ๔ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค  
      ข้อ ๕ กิจกรรมที่ได้รับยกเว้น 
      ข้อ ๖ การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน
ส าหรับสถานที่ กจิการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
      ข้อ ๗ การปรับเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและ   
การเดินทางของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ในเขตพื้นที่ กทม. และ
ปริมณฑล  
      ข้อ ๘ มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างทั่วราชอาณาจักร 
       ข้อ ๙ มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน
ทั่วราชอาณาจักร 
      ข้อ ๑๐ การก าหนดมาตรการเพิ่มเติมของแต่ละจังหวัด 
      ข้อ ๑๑ การบังคับใช้มาตรการตามข้อก าหนด  

- ข้อก ำหนดฯ ฉบับที่ 30 
(เอกสาร 2) 

- โทรสำร มท ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 4403 
ลงวันที่ 1 ส.ค. 2564  

(เอกสาร 3) 
 

3 ค าสั่ง ศบค. ที่ 11/๒๕๖๔  ค าสั่ง ศบค. ที่ 11/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถำนกำรณ์ที่
ก ำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม
สูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตำมข้อก ำหนดฯ 
ลว. 1 สิงหาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 
เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 
   - พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จ ำนวน 29 จังหวัด 
   - พื้นที่ควบคุมสูงสุด จ ำนวน 37 จังหวัด 
   - พื้นที่ควบคุม จ ำนวน 11 จังหวัด 
 

- ค ำสั่ง ศบค.ที่ 11/๒๕๖๔ 
(เอกสาร 4) 

- โทรสำร มท ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 4403 
ลงวันที่ 1 ส.ค. 2564  

(เอกสาร 3) 
 

หนังสือสั่งกำร 

สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564  
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2564) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
4 ค าสั่งนายกรัฐมนตรี 

ที่ 13/2564 
เร่ือง กำรจัดโครงสร้ำงของ 
ศบค. เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

 ค าสั่งนายกรัฐมนตรี  ที่  13/2564 เรื่อง การจัด
โครงสร้างของ ศบค. เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ลว. 1 สิงหาคม 
2564 
    นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะ ผอ.ศบค. มีค ำสั่ง ดังนี้ 
    1. ให้เพิ่มควำม (8) ข้อ 1 ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 
6/2563 เรื่องกำรจัดโครงสร้ำง ศบค. ลว 27 มี.ค. 2563 
         (8) ศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรสื่อสำรในอินเตอร์เน็ต มีเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เป็นหัวหน้ำศูนย์ 
   2. ให้หัวหน้ำศูนย์และผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์ปฏิบัติกำร    
ด้ำนกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับกำร
สื่อสำรในอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ปฏิบัติงำนใน ศบค. 
 

ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  
ที่ 13/2564 

(เอกสาร 5) 
 

 
 
 

2. ข้อสั่งการจากการประชุมที่ส าคัญๆ (ศบค./ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด-19 ในพ้ืนที่ 
กทม. และปริมณฑล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 สรุปผลการประชุม ศบค.  

 
สรุปผลการประชุม ศบค. คร้ังที่ 11/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
   ๑.รำยงำนสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดและผู้ติดเชื้อโรค
โควิด-19 
   2.ผลกำรประเมินมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร     
(ล็อคดำวน์) ตำมข้อก ำหนดฯ ในห้วงระยะเวลำ 14 วัน       
ที่ผ่ำนมำ  
   3.แผนกำรจัดหำวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
   4.กำรยกระดับของพื้นที่สถำนกำรณ์ย่อยในพื้นที่       
ทั่วรำชอำณำจักรและปรับมำตรกำร ป้องกันควบคุมโรค         
โควิด-19 
   5.กำรพิจำรณำให้กระทรวงคมนำคม และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง อนุโลมผ่อนผันให้รถขนส่งของบริษัทเอกชนที่
สนับสนุนกำรขนส่งถังบรรจุก๊ำซออกซิเจนและก๊ำซ
ทำงกำรแพทย์สำมำรถเดินทำงได้ในพื้นที่ต่ำงๆ และทุก
ห้วงเวลำ 
   6.กำรพิจำรณำจัดตั้ง ส ำนักงำน กสทช. เป็นศูนย์
ปฏิบัติกำรภำยในโครงสร้ำง ศบค. 
   7.กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 
 
 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4538 
ลงวันที่ 8 ส.ค. 2564 
(แจ้งทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 6) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
2 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ  

จากที่ประชุม ศปก.ศบค. 
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 
จังหวัดภูเก็ต 
     1.1 ที่ประชุมรับทรำบควำมคืบหน้ำโครงกำร Phuket 
Sandbox โดยให้จังหวัดด ำเนินกำรเพิ่มเติม ดังนี้ 
      - กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและควบคุมโรค  
โดยเฉพำะกลุ่มคนไทยที่เดินทำงเข้ำไปหรืออำศัยอยู่ใน
จังหวัด และให้บริหำรจัดกำรเตียงในสถำนพยำบำลให้
เพียงพอ รวมถึงกำรใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยควำมรอบคอบ 
จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
     1.2 ซักซ้อมควำมเข้ำใจต่อมำตรกำรส ำหรับร้ำนอำหำร
หรือเครื่องดื่มในห้ำงสรรพสินค้ำตำมข้อก ำหนดฯ (ฉบับที่ 30)  
จังหวัดสระแก้ว 
     1.3 กำรประสำนงำนระหว่ำง มท. และ ฝ่ำยกัมพูชำ 
เพื่อให้ทีมแพทย์ของกัมพูชำที่ท ำงำนในไทย ณ บริเวณ   
ด่ำนชำยแดนไทย-กัมพูชำ โดยจะเลื่อนก ำหนดกำรจำกเดิม 
วันที่ 29 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 12 ส.ค. 64 เนื่องจำกปัจจุบัน
กัมพูชำมีมำตรกำรล็อคดำวน์บริเวณชำยแดน ทั้งนี้ โดยที่
กำรด ำเนินกำรในเร่ืองนี้ไม่ขัดกับข้อก ำหนดฯ แต่ต้องมีกำร
ยกเว้นกระบวนกำรอนุญำตภำยใต้กฎหมำยคนเข้ำเมือง     
ซึ่ง มท. ต้องเสนอ ครม. เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ    
มท. (งบประมาณ)  
     1.4 แนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณของจังหวัดในกำร
จัดตั้ง รพ.สนำม CI และ HI โดยงบประมำณมำจำก 3 แหล่ง 
ปภ. สถ. และ สปสช. โดยกระทรวงกำรคลังได้ขยำยวงเงิน
ให้แต่ละจังหวัดจำกเดิม 10 ล้ำนบำท เป็น 100 ล้ำนบำท 
กทม. 120 ล้ำนบำท และให้ใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไป
ตำมระเบียบและต้องไม่ซ้ ำซ้อนกับกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำนอ่ืนที่มีกำรตั้งงบประมำณอยู่แล้ว 
ทุกจังหวัด 
 ให้ทุกจังหวัด โดยเฉพำะ กทม. และปริมณฑล และ
จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เร่งรัดให้กลุ่ม
ผู้สูงอำยุ โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ เข้ำรับกำรฉีดวัคซีน
ทั้งในจุดฉีดวัคซีนที่เป็น รพ. และจุดนอก รพ.  
 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4562 
ลงวันที่ 9 ส.ค. 2564 
(แจ้งทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 7) 

 ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
และวันที่ 5 สิงหาคม 2564 
-วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
แจ้งกทม. และจังหวัดปริมณฑล  
 ให้ กทม.และจังหวัดปริมณฑลรำยงำนผลกำรประเมิน
แคมป์ก่อสร้ำง ตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงที่ สธ.(คร.) 
ก ำหนด และให้สปส.รำยงำนผลกำรฉีดวัคซีนในแรงงำน
ก่อสร้ำงตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด เพื่อใช้ประกอบกำร
พิจำรณำผ่อนคลำยมำตรกำรในวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๔        

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4582 
ลงวันที่ 10 ส.ค. 2564 
(แจ้ง 14 จังหวัด) 

(เอกสาร 8) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
-วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
แจ้งจังหวัดท่องเที่ยวน าร่อง 
 ที่ประชุม ศปก.ศบค. เห็นชอบในหลักกำรเกี่ ยวกับ
มำตรกำรเปิดพื้นที่น ำร่องรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
เชื่ อมต่อจั งหวัดท่องเที่ ยวน ำร่อง อ่ืน (7+7) (Phuket 
Extension) ตำมที่ ททท. เสนอ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑) ให้ ททท. /จว. หำรือร่วมกันเกี่ยวกับมำตรำกำร
ควบคุมโรค กำรเชื่อมโยงระหว่ำงจังหวัด กำรก ำหนดโรงแรม
ที่พัก โดย คร. ให้ข้อสังเกตในเรื่องกำรเฝ้ำระวังกลุ่มเสี่ยง
กำรท ำกำรสุ่มตรวจหำเชื้อ กำรเฝ้ำระวังกลุ่มเชื้อกลำยพันธุ์ 
 ๒) ให้ กลุ่มจังหวัดน ำร่อง พิจำรณำกำรใช้แอพพลิเคชั่น
หมอชนะ ในพื้นที่ Sandbox เพื่อก ำกับดูแลให้นักท่องเที่ยว
อยู่ในพื้นที่ที่ก ำหนด 
 ๓) ให้ กลุ่มจังหวัดน ำร่อง จัดเตรียม Hospitel ของ
จังหวัดตนเอง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีกำรติดเชื้อโรค   
โควิด-19 
 ๔) ให้มีกำรหำรือร่วมกันระหว่ำง กพท. ทอท. และ     
จ.ภูเก็ต ในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำจ ำนวน
เที่ยวบินส ำหรับกำรเข้ำ - ออก พื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวน ำ
ร่องSandbox ให้สอดคล้องกับจ ำนวนควำมต้องกำรของ
นักท่องเที่ยว 
 ๕) กรณีนักท่องเที่ยวพ ำนักในจังหวัดท่องเที่ยวน ำร่อง
ครบระยะเวลำ ๑๔ วัน และประสงค์จะเดินทำงออกไปพื้นที่
อ่ืนนั้น ให้ ททท. เตรียมมมำตรกำรให้ค ำแนะน ำในกำรระวัง
ตนเองและให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงในไทยด้วย 
 ๖) ให้ ศรชล. เป็นหน่วยบูรณำกำรกำรเดินทำงเข้ำ
รำชอำณำจักรทำงน้ ำของเรือประเภทต่ำงๆ ที่จะเข้ำ/ออก  
ในพื้นที่จังหวัดน ำร่องไปยังพื้นที่อื่นๆ ในไทย  
 

3 การประชุมศูนย์บูรณาการ
การแก้ไขสถานการณ์ 
โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. 
และจังหวัดปริมณฑล 

ผลการประชุมศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล วันที่ 4 สิงหาคม 2564 
แจ้ง กทม. 
    ๑. มำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดแบบ
บูรณำกำร : ให้ กทม. (สนอ.) เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ผู้สูงอำยุ และกลุ่ม 608 และเร่ง
เชื่อมโยงระบบ HI CI รพ.สนำม และสถำนพยำบำลกับทีม 
CCRT 
    ๒. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุข : ให้ สนอ. 
พิจำรณำจัดตั้ง CI ในเขตพื้นที่ซึ่งมีจ ำนวนผู้ติดเชื้อสูง และ 
CI ที่มีอยู่เริ่มมีข้อจ ำกัดเรื่องจ ำนวนเตียงในกำรรับผู้ติดเชื้อ
ที่เพิ่มมำกข้ึน 
 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/11376 
ลงวันที่ 6 ส.ค. 2564 
(แจ้ง กทม.) 

(เอกสาร 9) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
 ผลการประชุมศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 

ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล วันที่ 5 สิงหาคม 2564 
แจ้ง กทม. 
    มำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดแบบบูรณำกำร 
: ให้ กทม. (สนอ.) ติดตำมกำรบริหำรจัดกำร CI ในแต่ละเขต
พื้นที่ ทั้งนี้ กรณี CI ในพื้นที่ที่มีจ ำนวนผู้ติดเชื้อเข้ำสู่ระบบ
กำรรักษำจ ำนวนมำกจนเต็มศักยภำพที่สำมำรถรองรับได้ 
ให้พิจำรณำจัดตั้งเพิ่มเติมเป็นกำรเร่งด่วน และตรวจสอบ
ปรับปรุงข้อมูลรำยชื่อหน่วยงำนที่ร่วมสนับสนุนในกำร
ป้องกัน ควบคุม ให้ครบถ้วนทุกหน่วยงำนและเป็นปัจจุบัน 
 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/11467 
ลงวันที่ 10 ส.ค. 2564 
(แจ้ง กทม.) 

(เอกสาร 10) 
 

4 
 
 
 
 

การประชุมหารือ 
การบริหารจัดการดูแล 
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ
แยกกักตัวที่บ้าน HI 
และการแยกกักในชมุชน CI 
และการน าส่งผู้ป่วย 
กลับภูมิล าเนา 

สรุปผลการประชุมหารือการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อ 
โควิด-19 แบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation :HI) 
และการแยกกักในชุมชน (Community Isolation :CI) 
และการน าส่งผู้ป่วยกลับภูมิล าเนา   
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ผ่ำนระบบวีดิทัศน์ทำงไกล 
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
   ๑. ให้สร้ำงกำรรับรู้แก่ประชำชนโดยปรับปรุงระบบกำร
ประชำสัมพันธ์ให้เผยแพร่ออกไปทุกช่องทำง อำทิ กำร Live สด 
กำรจัดอบรมอำสำสมัคร ให้มีศูนย์รับเรื่องเพื่อส่งต่อควำม
ช่วยเหลือ กำรบูรณำกำรด ำเนินกำรแยกกักตัวที่บ้ำน HI    
กำรแยกกักตัวที่ชุมชน CI กำรขนส่งผู้ติดเชื้อกลับภูมิล ำเนำ 
และกำรด ำเนินกำร Bubble and Seal กำรรักษำพยำบำล         
ในชุมชน รวมทั้งกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำข่ำวปลอม   
(Fake News) ภำยใน ๒๔ ชั่วโมง 
    ๒. เน้นย้ ำให้เกิดกำรยอมรับของประชำชนในพื้นที่ในเรื่อง
กำรส่งผู้ติดเชื้อกลับภูมิล ำเนำ โดยใช้กลไกกองอำสำรักษำ
ดินแดน ผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนัน และอสม. สนับสนุนกำรด ำเนินกำร 
    ๓. ให้ สธ. และ อปท. มีกำรบริหำรจัดกำรขยะติดเชื้อที่มี
ปริมำณเพิ่มมำกขึ้น 
    ๔. ให้กระทรวงแรงงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำ 
เรื่อง กำรเปิดรับสมัครแรงงำนไทยในภำคธุรกิจที่ขำดแคลน
แรงงำน เพื่อจะได้มีรำยได้ในช่วงกำรแพร่ระบำด 
    ๕. เน้นย้ ำกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำน 
    ๖. มอบ สธ. ในกำรติดตำมกำรพัฒนำวัคซีน ยำใหม่ โดย
จัดหำให้เพียงพอ มีมำตรฐำน และมีคุณภำพ 
    ๗. ขอบคุณทุกหน่วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำค
ประชำสังคม และประชำชนที่มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด-19 น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ทั้งส่วนกลำง 
ส่วนภูมิภำค ส่ วนท้องถิ่น โดยในระดับต่ ำงประเทศ 
นำยกรัฐมนตรีจะประสำนหำรือผ่ำนกลไกระดับผู้น ำ รวมถึง
กล่ำวชื่นชม กทม. และจังหวัดในกำรบริหำรจัดกำรเตียง   

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 4666 
ลงวันที่ 15 ส.ค. 2564 
(แจ้งทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 11) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
กำรด ำเนินกำรแยกกักตัวที่บ้ำน HI กำรแยกกักตัวที่ชุมชน CI 
และกำรรับผู้ติดเชื้อกลับภูมิล ำเนำ 
 

ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
   ๑. ให้มุ่งเน้นกำรติดตำมสถำนกำรณ์ของทั้ง กทม. และ
จังหวัดซึ่งมีรำยละเอียดที่ซับซ้อนตำมสถำนกำรณ์ให้ทัน เพื่อ
น ำข้อมูลดั งกล่ ำวไปใช้ ในกำรก ำชับ ก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำน 
   ๒. กำรด ำเนินกำรของกำรแยกกักตัวที่บ้ำน HI และกำร
แยกกักตัวที่ชุมชน CI ให้พิจำรณำควบคู่กับกำรด ำเนินกำร
ร่วมกับสถำนพยำบำลในพื้นที่ 
   ๓. กำรกรอกข้อมูลในระบบ Thai QM เพื่อแสดงข้อมูล     
ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ขอให้ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจให้ตรงกัน    
ในรำยละเอียดของกำรกรอกข้อมูลผู้ติดเชื้อที่เดินทำงเข้ำ
พื้นที่อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน และประสำนควำมร่วมมือกับ สถ. 
ในเร่ืองของข้อมูลผู้ติดเชื้อในเขตชุมชนของเทศบำลต่ำง ๆ  
    

5 การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์
เศรษฐกิจจากผลกระทบ
ของการระบาดของ 
โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 
คร้ังที่ 3/2564 

ผลการประชุม คกก.บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก
ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
มติคณะกรรมกำรบริหำรสถำนกำรณ์เศรษฐกิจฯ เห็นชอบใน
หลักกำรแนวทำงกำรให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่ เข้ำร่วม 
Phuket Sandbox เดินทำงท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่ำง
จังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่น ำร่องอ่ืน (7+7) โดยมอบหมำย
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ด ำเนินกำร ดังนี้ 
   ๑) มอบหมำยให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในพื้นที่ดังกล่ำว
ประสำนภำคเอกชนและภำคประชำชนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
ของคนในพื้นที่ร่วมกัน และพิจำรณำจัดเตรียมแผนกำร
ด ำเนินกำรตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ และมำตรฐำนเดียวกัน
กับกำรด ำเนินกำรของ Phuket Sandbox เพื่อมุ่งเน้นควำม
ปลอดภัยและกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ใน
พื้นที่ 
   ๒) มอบหมำยให้ ผวจ.ภูเก็ต และ ผวจ.สุรำษฎร์ธำนี เร่งรัด
จัดท ำข้อเสนอค ำของบประมำณและแผนก ำลังคนเพื่อรองรับ
กำรยกระดับศักยภำพของจุดคัดกรองให้เพียงพอ ทั้ ง
กระบวนกำรคัดกรองผู้เดินทำงด้วยระบบดิจิทัล และกำร
จัดหำ ATK และอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภำยใน     
๑ สัปดำห์ และประสำนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
และส ำนักงบประมำณ ในรำยละเอียดของแหล่งเงิน เพื่อ
จัดท ำรำยละเอียดเพื่อเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจำรณำต่อไป 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/11478-9 
ลงวันที่ 10 ส.ค. 2564 
(แจ้ง จ.สุรำษฎร์ธำนี และ 
จ.ภูเก็ต) 

(เอกสาร 12) 
 

 



7 
 

 

3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท. 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 กองทุนสนับสนุน 

การด าเนินการแก้ไข
ปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

    ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จัดตั้งกองทุน
สนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดย สปน. ได้เปิดบัญชีกรุงไทย เลขที่บัญชี 067-0-
13829-0 ชื่อบัญชี “ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19)” มีวัตถุประสงค์เพื่อบริจาคเงิน
หรือทรัพย์สินในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการ
ป้องกัน ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาด ของบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน 
รวมทั้งการรักษา ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ทุพพลภาค ผู้พิการ 
ผู้เสียชีวิต และบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ได้รับผลกระทบ 
โดยให้ มท. ประชาสัมพันธ์การด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขโรคโควิด-19 
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานทราบ และสามารถสนับสนุน   
การช่วยเหลือ การจัดหาถุงยังชีพ การสนับสนุนอุปกรณ์
ป้องกันโรค เพิ่มเติม ผ่านบัญชีธนาคาร 
 
 

หนังสือ ศบค.มท. ด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท 0230/ว 4608 
ลงวันที่ 11 ส.ค. 2564 

(เอกสาร 13) 

2 การบริหารจัดการเตียง
รองรับผู้ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
 

   ศบค.มท. ให้จังหวัดเสนอ คกก.โรคติดต่อจังหวัดพิจารณา
ด าเนินการบริหารจัดการเตียงส าหรับรองรับผู้ติดเชื้อใน
พื้นที่ ดังนี้   
   ๑. ให้ประเมินสถานการณ์แนวโน้มจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-
19 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการวางแผน   
การเตรียมเตียงเพื่อรองรับให้เพียงพอ และสร้างความเข้าใจ
กับหน่วยงาน ประชาชนผู้ติดเชื้อ และญาติ ให้เข้าใจถึง
สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อ และสถานการณ์เตียง 
   ๒. การบริหารจัดการเตียงตามอาการของผู้ติดเชื้อโควิด-19 
และประเภทสถานที่ ดังนี้ 
      ๒.๑ โรงพยาบาลหลัก ควรส ารองเตียงไว้ส าหรับผู้ติด
เชื้อสีแดง และผู้ติดเชื้อสีเหลือง 
      ๒.๒ Hospitel และโรงพยาบาลสนาม ควรส ารอง
เตียงไว้ส าหรับผู้ติดเชื้อสีเหลือง 
      ๒.๓ สถานที่แยกกักตัวในชุมชน (CI) และการแยกกัก
ตัวที่บ้าน (HI) ควรส ารองเตียงส าหรับผู้ติดเชื้อสีเขียว ทั้งนี้ 
ต้องมีระบบดูแล ติดตาม และประเมินอาการ โดยบุคลากร
ทางสาธารณสุข และจัดระบบการแจกยาหรือจัดให้มีการ
แจกจ่าย Observation Kit Bag ให้ครอบคลุม รวมทั้งมี
ระบบส่งต่อกรณีที่ผู้ติดเชื้อมีอาการหนักหรือรุนแรงขึ้น 
 
 
 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4466 
ลงวันที่ 4 ส.ค. 2564 

(เอกสาร 14) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
3 การรายงานข้อมูลเตียง 

ที่ใช้รองรับผู้ตดิเชื้อ 
โควิด-19 

     ๑. รายงานข้อมูลเตียงที่ใช้รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 
รายอ าเภอ โดยจ ำแนกเตียงตำมประเภทสถำนที่ และตำม
อำกำรของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นประจ ำทุกวัน ตำมแบบ
รำยงำนในรูปแบบ Google Sheet โดยใช้ชื่อผู้เข้ำใช้และ
รหัสผ่ำนเดียวกับกำรรำยงำนในระบบบริหำรจัดกำรวัคซีน
ของจังหวัด รำยงำนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหำคม ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป (ภำยในเวลำ ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน) 
 ๒. ยุติการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายอ าเภอ 
และรำยงำนข้อมูลเตียงที่ใช้รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รำย
อ ำเภอ โดยจ ำแนกเตียงตำมประเภทสถำนที่ และตำมอำกำร
ของผู้ติดเชื้อตำมแบบรำยงำนที่ก ำหนดผ่ำนไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  
 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4435 
ลงวันที่ 3 ส.ค. 2564 

(เอกสาร 15) 

 
 
4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค. 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 การด าเนินโครงการ

สนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการของ ทปค.จังหวัด
และ ทปค.อ าเภอ เพื่อ 
การบริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  

   ๑. แจ้งการส่งเงินจัดสรรงบประมาณในการด าเนิน
โครงการส าหรับ ทปค.จังหวัดและ ทปค.อ าเภอ ตามระดับ
พื้นที่สถานการณ์ที่ก าหนดตามค าสั่ง ศบค. ๑๑/๒๕๖๔  
    ๒. แจ้ง ทปค.จังหวัดและ ทปค.อ าเภอ ด าเนินโครงการ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ 
ผวจ. หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย
สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่  20 ก.ค. 64 และเบิกจ่าย 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔ 
    ๓. แจ้งเน้นย้ า ทปค.จังหวัดและ ทปค.อ าเภอ รายงานผล
การด าเนินให้กรมการปกครองภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔   
    ๔. ให้จังหวัดสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  ขั้นตอน และต้องไม่ซ้ าซ้อนกับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการอ่ืน 
 

หนังสือ ปค. ด่วนทีสุ่ด  
ที่ มท 0321/ว 18860 
ลงวันที่ 6 ส.ค. 2564 

(เอกสาร 16) 

2 การรายงานข้อมูลในระบบ 
Thai QM 2021 
 

การรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายหมู่บ้าน  
    ศบค.ปค. ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบผู้ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 รายหมู่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการประเมิน
สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่  วางแผนควบคุมและป้องกัน     
การแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพ ให้อ าเภอด าเนินการ ดังนี้ 
     ๑. ส ารวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในราย
หมู่บ้าน ทุกแห่ง ตามแบบส ารวจที่ก าหนด 
     ๒. ให้อ าเภอรายงานข้อมูลให้ ศบค.ปค. ทราบ ในระบบ
สารสนเทศฯ Thai QM 2021 หัวข้อ รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อ

หนังสือ ปค. ด่วนทีสุ่ด  
ที่ มท 0321/ว 18509 
ลงวันที่ 2 ส.ค. 2564 

(เอกสาร 17) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
รายหมู่บ้าน/ชุมชน ก าหนดให้รายงานเป็นประจ าทุกวัน 
ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยเริ่มครั้งแรกในวันที่ ๓ ส.ค. ๖๔ 
    ๓. การรับรองข้อมูลฯ ให้ปลัดจังหวัด ลงนามรับรองข้อมูล
ตามแบบส ารวจที่ ก าหนดทางเอกสารและไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดให้รายงานเป็นประจ าทุกวัน ภายใน
เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 การส ารวจและตรวจสอบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
รายหมู่บ้าน (ส าหรับลูกจ้าง TST) 
   ๑. มอบหมำยลูกจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรพัฒนำต ำบล
แบบบูรณำกำร (Tambon Smart Team) ด ำเนินกำรบันทึก
ข้อมูลผู้ติดเชื้อฯ รำยหมู่บ้ำน ในระบบ Thai QM 2021  
   ๒. ให้ลูกจ้ำงเหมำบริกำรตำมโครงกำรพัฒนำต ำบลแบบ
บูรณำกำร (Tambon Smart Team) บันทึกข้อมูลในระบบ
เป็นประจ ำทุกวันภำยในเวลำ ๑๖.๐๐ น. และให้ปลัดอ ำเภอ
ผู้รับผิดชอบประจ ำต ำบลตรวจสอบควำมถูกต้อง 
 

โทรสำร ปค. ด่วนที่สดุ  
ที่ มท 0305.1/ว 18963 
ลงวันที่ 9 ส.ค. 2564 

(เอกสาร 18) 

 การรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายหมู่บ้าน 
(แจ้งครั้งที่ 2) 
   ๑. ก ำชับกำรบันทึกข้อมูลฯ โดยลูกจ้ำงเหมำบริกำรตำม
โครงกำรพัฒนำต ำบลแบบบูรณำกำร(Tambon Smart 
Team) ของแต่ละอ ำเภอ และตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลฯ ในระบบสำรสนเทศฯ Thai QM 2021 
   ๒. พิมพ์รำยงำนข้อมูลรำยจังหวัดจำกระบบสำรสนเทศฯ 
Thai QM 2021 ตำมแบบที่ก ำหนดและลงนำมรับรอง ส่งให้ 
ศบค.ปค. ทรำบ ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นประจ ำ    
ทุกวัน ภำยในเวลำ ๑๖.๓o น. 
   ๓. ขอยกเลิกกำรรำยงำนข้อมูลตำมแบบรำยงำนผู้ติดเชื้อฯ 
(แยกรำยอ ำเภอ) ในรูปแบบ Excel โดยให้ใช้กำรรำยงำน
ข้อมูลในระบบสำรสนเทศฯ แทน 
   ๔. ขอให้ ทปค.จังหวัด แจ้งรำยชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของ
ปลัดอ ำเภอและลูกจ้ำง TST ของแต่ละอ ำเภอให้ ปค. ทรำบ 
ภำยในวันอังคำรที่  ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๔ ทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  
 

โทรสำร ปค. ด่วนที่สดุ  
ที่ มท 0321/ว 19440 
ลงวันที่ 16 ส.ค. 2564 

(เอกสาร 19) 

3 การแจ้งปิดท าการ 
ส านักทะเบียน 
เป็นการชั่วคราว 
ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

    กรมกำรปกครอง ได้จัดท ำระบบกำรแจ้งปิดท ำกำรส ำนัก
ทะเบียนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนผู้รับบริกำร
ได้รับทรำบถึงเหตุผลควำมจ ำเป็น และช่วงเวลำกำรปิด      
ท ำกำรส ำนักทะเบียน ซึ่งเจ้ำหน้ำที่สำมำรถบันทึกข้อมูล     
เข้ ำสู่ ระบบและพิมพ์  QR Code เพื่ อปิดประกำศแจ้ ง
ประชำสัมพันธ์ให้กับประชำชนผู้มำติดต่อ ณ ส ำนักทะเบียน 
ได้รับทรำบ     

หนังสือ ปค.  
ที่ มท 0309.5/ว 19242 
ลงวันที่ 11 ส.ค. 2564 

(เอกสาร 20) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
4 ประกาศส านักทะเบียนกลาง

และประกาศกรมการปกครอง
ออกตามความใน
กฎกระทรวงยกเว้น
ค่าธรรมเนียมหรือลด
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ 
การทะเบียน  
 

   ปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนำ 2019 ยังคงทวีควำมรุนแรง เพื่อให้กำรยกเว้น
ค่ำธรรมเนียมหรือลดค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรทะเบียน   
และบัตรประจ ำตัวประชำชนมีสถำนภำพสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน จึงยกเลิกประกำศส ำนักทะเบียนกลำง
และประกำศกรมกำรปกครองออกตำมควำมในกฎกระทรวง
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมหรือลดค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับ           กำร
ทะเบียนและบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน ๔ ฉบับ และ
ออกประกาศส านักทะเบียนกลางและประกาศ     กรมการ
ปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม
หรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) จ านวน ๔ ฉบับ โดย
ก ำหนดพื้นที่ภัยที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019       ที่
ถูกก ำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่
ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม เป็นพื้นที่ประสบภัยที่จะ
ได้รับกำรยกเว้นหรือลดค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรทะเบียน
และบัตรประจ ำตัวประชำชน และก ำหนดระยะเวลำกำร
ยกเว้นหรือลดค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว ตั้งแต่วันที่ประกำศฯ 
(ฉบับที่ ๒) มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  

หนังสือ ปค.  
ที่ มท 0309.10/ว 18823 
ลงวันที่ 6 ส.ค. 2564 

(เอกสาร 21) 

 
 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง 

(ศบค.ปค.)  


