
 

 

 

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 32) 

ข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ 32) ลว. 28 สิงหาคม 2564  
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ ๑ กำรก ำหนดพื้นที่สถำนกำรณ์จ ำแนกตำมเขตพื้นที่
จังหวัด ตำมค ำสั่ง ศบค. ที่ 11/2564 ลงวันที่ 1 สิงหำคม 
2564 เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด พื้นที่
ควบคุมสูงสุด 37 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด 
 ข้อ 2 ห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค 
 ข้อ 3 มำตรกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรจะ
บังคับใช้ในอนำคต โดยเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรป้องกัน
ตนเองขั้นสูงสุดตำม “มำตรกำรป้องกันกำรติดเชื้อแบบ
ครอบจักรวำล” (Universal Prevention for COVID-19) 
ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 
 ข้อ 4 กำรขยำยเวลำกำรบังคับใช้มำตรกำรส ำหรับพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นเวลำอย่ำงน้อย 14 วัน (จนถึง
วันที่ 14 กันยำยน 2564) 
 ข้อ 5 กำรปรับมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรส ำหรับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
 ข้อ 6 กำรใช้เส้นทำงคมนำคมเพื่อกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด
จำกเขตพื้นที่ สำมำรถกระท ำได้และขอควำมร่วมมือให้
เดินทำงต่อเมื่อกรณีมีเหตุจ ำเป็นเท่ำนั้น 
 ข้อ 7 กำรขนส่งสำธำรณะ 
 ข้อ 8 กำรประเมินสถำนกำรณ์โดย ศปก.ศบค. 
 

- ข้อก ำหนดฯ ฉบับที่ 32 
(เอกสาร 1) 

- โทรสำร มท ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 4956 
ลงวันที่ 29 ส.ค. 2564  

(เอกสาร 2) 
 

2 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 3) 

 

3 ค าสั่ง ศบค. ที่ 12/๒๕๖๔  ค าสั่ง ศบค. ที่ 12/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่ง พ.ร.ก. กำรบริหำรรำชกำร 
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

ค ำสั่ง ศบค.ที่ 12/๒๕๖๔ 
(เอกสาร 4) 

 

หนังสือสั่งกำร 

สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564  
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2564) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
ลว. 28 สิงหาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  
2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอื่น 
      มาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้ เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การด าเนินการในสถานที่
กักกันซึ่งทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 
   - มำตรกำรก่อนเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
   - มำตรกำรเมื่อเดินทำงถึง/ระหว่ำงอยู่ในรำชอำณำจักร 
   - มำตรกำรก่อนเดินทำงออกจำกรำชอำณำจักร 
 

4 ค าสั่งนายกรัฐมนตรี 
ที่ 14/2564 
เร่ือง กำรจัดโครงสร้ำงของ 
ศบค. เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 

 ค าสั่งนายกรัฐมนตรี  ที่  14/2564 เรื่อง การจัด
โครงสร้างของ ศบค. เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) ลว. 28 สิงหาคม 
2564 
    นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะ ผอ.ศบค. มีค ำสั่ง ดังนี้ 
    1. ให้เพิ่มควำม (9) ข้อ 1 ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 
6/2563 เรื่องกำรจัดโครงสร้ำง ศบค. ลว 27 มี.ค. 2563 
         (9) ศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสถำนประกอบกิจกำรและ
โรงงำนอุตสำหกรรม มีปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม เป็น
หัวหน้ำศูนย์ 
   2. ให้หัวหน้ำศูนย์และผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์ปฏิบัติกำร    
ด้ำนกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับกำร
ป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
ในสถำนประกอบกิจกำรและโรงงำนอุตสำหกรรม เป็น
ผู้ปฏิบัติงำนใน ศบค. 
 

ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  
ที่ 14/2564 

(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 12/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖๔ 
   ๑.ที่ประชุมรับทรำบกำรขออนุญำตผ่อนผันกำรจัดกำร
ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร กำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ 
และขออนุญำตผ่อนผันกำรเคลื่อนย้ำยในห้วงเวลำกำร
ห้ำมออกนอกเคหสถำน 
   2.ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
และผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4706 
ลงวันที่ 17 ส.ค. 2564 
(แจ้งทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 6) 



3 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
   3.ที่ประชุมรับทรำบมำตรกำรป้องกันควบคุมในพื้นที่
เฉพำะ (Bubble & Seal) และโครงกำรน ำร่องกำรป้องกัน
และควบคุมกำรแพร่ระบำดในโรงงำน (Factory Sandbox) 
      - มำตรกำรป้องกันควบคุมในพื้นที่เฉพำะ (Bubble & 
Seal)  
      - โครงกำรน ำร่องกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่
ระบำดในโรงงำน (Factory Sandbox) 
   4.แผนกำรให้บริกำรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
   5.กำรรับควำมช่วยเหลือด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
จำกต่ำงประเทศ 
   6.กำรประเมินผลกำรปรับมำตรกำรป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อโควิด-19 
   7.มำตรกำรควบคุมส ำหรับกำรเดินทำงเข้ำออกทำงน้ ำ 
เฉพำะกรณีเรือที่ไม่มีสัญชำติไทย เพื่อปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับ
กิจกำรปิโตรเลียม ภำรกิจอ่ืนใดบนยำนพำหนะหรือ         
สิ่งปลูกสร้ำงในทะเล 
   8.กำรเปิดพื้นที่น ำร่องรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
เชื่อมต่อจังหวัดน ำร่องอื่น 
      - เกณฑ์กำรรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเชื่อมต่อ
จังหวัดน ำร่องอื่น (7+7 Extension) 
      - แนวทำงด ำเนินกำรรับรองและกำรบริหำรจัดกำร 
   9.แนวทำงกำรประชำสัมพันธ์ในสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคโควิด-19 
   10. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
 

2 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ  
จากที่ประชุม ศปก.ศบค. 
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

ผลการประชุม ศปก.ศบค.  
- วันที่ 5 สิงหาคม 2564 
    ๑) ให้ ททท. /จว. หารือร่วมกันเกี่ยวกับมาตราการควบคุมโรค      
การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด การก าหนดโรงแรมที่พัก โดย คร. ให้
ข้อสังเกตในเร่ืองการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงการสุ่มตรวจหาเช้ือ การเฝ้าระวัง
กลุ่มเชื้อกลายพันธุ์ 
    ๒) ให้ กลุ่มจังหวัดน าร่อง พิจารณาการใช้แอพพลิเคชั่นหมอชนะ    
ในพื้นที่ Sandbox เพื่อก ากับดูแลให้นักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ที่ก าหนด 
    ๓) ให้ กลุ่มจังหวัดน าร่อง จัดเตรียม Hospitel ของจังหวัดตนเอง 
เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวที่มีการติดเช้ือโรคโควิด-19 
    ๔) ให้มีการหารือร่วมกันระหว่าง กพท. ทอท. และ จ.ภูเก็ต ในการ
บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาจ านวนเที่ยวบินส าหรับการเข้า - ออก  
พื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวน าร่อง Sandbox ให้สอดคล้องกับจ านวนความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 
    ๕) กรณีนักท่องเท่ียวพ านักในจังหวัดท่องเท่ียวน าร่องครบระยะเวลา 
๑๔ วัน และประสงค์จะเดินทางออกไปพื้นที่อื่น ให้ ททท. เตรียม
มาตรการให้ค าแนะน าในการระวังตนเองและให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง     
ในไทยด้วย 
    ๖) ให้ ศรชล. เป็นหน่วยบูรณาการการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทางน้ า
ของเรือทุกประเภท 
 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4967 
ลงวันที่ 30 ส.ค. 2564 

 (เอกสาร 7) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
- วันที่ 6 สิงหาคม 2564 
    ๑.ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าผลการด าเนินการตามโครงการ 
Phuket Sandbox ของ จ.ภูเก็ต โดยให้ จ.ภูเก็ต ด าเนินการ ดังนี้ 
       ๑.๑ ยึดถือและด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค
ตามที่  ศปก.ศบค. ก าหนดอย่างเคร่งครัดในทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการเดินทางของนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้แทน
ประเทศไทยกลับจากกีฬาโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด
ใน Phuket Sandbox 
       ๑.๒ ให้พิจารณาปรับระบบและมาตรการต่างๆ ของ Phuket 
Sandbox ให้ โ ครงการสามารถด า เนินการต่ อ ไป ได้อย่ า งยั่ งยื น 
ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรเพิ่มเติมในลักษณะเป็น 
Package เสนอมายัง ศปก.ศบค. เพื่อกราบเรียน นรม. พิจารณา 
 

- วันที่ 7 สิงหาคม 2564 
    ให้ มท. ประสานจังหวัดที่ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการยกระดับพื้นที่ ให้รายงานความคืบหน้าการเข้าสู่
ระบบและการด าเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal ของกลุ่ม
โรงงานและสถานประกอบการ ก่อนน าเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

- วันที่ 8 สิงหาคม 2564 
    เน้นย้ าให้ฝ่ายความมั่นคง (ฝ่ายทหาร ต ารวจและพลเรือน) ตรวจตรา
และเฝ้าระวังบริเวณชายแดนและช่องทางธรรมชาติ เพื่อมิให้เกิดการ
ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย 
   จังหวัดภูเก็ต  
    ที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบการรายงานผลการด าเนินการตาม
โครงการ Phuket Sandbox ที่ จ.ภูเก็ต น าเสนอ ซ่ึงรวมถึงประเด็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสถานรักษาพยาบาล โดย จ.ภูเก็ต แจ้งว่า
จ านวนเตียงในโรงพยาบาลและจ านวนเตียงในโรงพยาบาลสนาม          
มีจ านวนเพียงพอ และพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัด
หากปรากฏว่ามีจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด–19 เพิ่มมากขึ้น 

 

- วันที่ 11 สิงหาคม 2564 
   ๑. ที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบรายงานสถานการณ์ เห็นควรให้ มท. 
สธ. ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ าเฝ้าระวังการเดินทางข้ามจังหวัด และการเดินทาง  
เข้าประเทศโดยเฉพาะตามแนวชายแดน 
   2. จังหวัดภูเก็ต 
   2.๑) ให้ปฏิบัติตามที่ ศบค. ก าหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้นักท่องเที่ยว
ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ ได้แก่ (๑) จะต้องได้รับใบรับรองใน
การเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) และ (๒) ต้อง
เป็นไปตามระบบ Entry Thailand 
   2.๒) ปฏิบัติตามมาตรการยกระดับการรักษาความปลอดภัยของ
จังหวัดให้สอดคล้องกับทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม และให้รายงาน
ความคืบหน้าการด าเนินงานต่อที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบ 
  2.๓) ให้ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งสภาพ
จิตใจ โดยมีการก ากับติดตามให้เป็นไปตามมาตรการที่สาธารณสุข
ก าหนด อาทิ การเข้าพัก AQ และการ Sealed Route 
  ๓. ให้ มท. ก าชับจังหวัดต่าง ๆ ให้งดเว้นการใช้ค าว่า "พื้นที่หมู่บ้านสีฟ้า" 
ตามการด าเนินโครงการที่ก าหนด โดยให้ใช้ค าว่า หมู่บ้านชุมชนไม่ติดเชื้อ 
ไม่ระบุสี โดยเป็นลักษณะข้อมูลปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ เพื่อป้องกันการ
เกิดความสับสนแก่ประชาชนจากการแบ่งโซนสีพื้นที่ตามสถานการณ์
ตามที่ ศบค. ได้ก าหนดไว้เดิม 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
- วันที่ 13 สิงหาคม 2564 
   ๑.ที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบรายงานสถานการณ์โดยให้ มท. สธ. 
ฝ่ายความมั่นคง เน้นย้ าการติดตาม การเฝ้าระวังการเดินทางข้ามจังหวัด 
และการเดินทางเข้าประเทศโดยเฉพาะตามแนวชายแดน รวมถึงสถานที่
มีคนรวมกลุ่มกัน อาทิ งานประเพณี งานเลี้ยงสังสรรค์ และให้ อก. รง. 
มท. และ สธ. ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด 
เร่งรัดการใช้มาตรการ Bubble and Seal สถานประกอบการ แคมป์
ก่อสร้างโรงงาน 
   ๒.ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการด าเนินการของโครงการ 
Phuket Sandbox ซ่ึงมีการพบผู้ติดเช้ือเพิ่มมากขึ้นในลักษณะคลัสเตอร์
ที่หลากหลายภายในจั งหวัด (อาทิ  แคมป์ก่อสร้ าง เรือประม ง 
ห้างสรรพสินค้า) โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
        ๒.๑ ให้ สสจ.ภูเก็ต น าแนวทางด าเนินการยกระดับมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคระบาดเพื่อลดการแพร่ระบาดใน Phuket 
Sandbox และการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ เสนอต่อ ผวจ.และ คกก.โรคติดต่อ
จังหวัดพิจารณา ทั้งนี้ ให้หารือกับ คร. และการประชุม EOC สธ. เพื่อ
ขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อมาตรการดังกล่าวด้วย 
        ๒.๒ ให้  จ.ภู เก็ต หารือเกี่ยวกับหน่วยงาน/กลไกที่ก าหนด
หลักเกณฑ์การปรับมาตรการของ Phuket Sandbox กรณีที่มีผู้ติดเชื้อ
มากกว่า ๙๐ คนต่อวัน เพื่อก าหนดปรับมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสม 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว 
        ๒.๓ ให้ จ.ภูเก็ตหารือกับ ททท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณามาตรการต่างๆเกี่ยวกับโครงการเชื่อมโยงจังหวัดน าร่องด้าน  
การท่องเท่ียวในลักษณะ ๗+๗ โดยให้น าเสนอต่อ ศปก.ศบค. ต่อไป 
     ๓. ที่ประชุมรับทราบการน าเสนอของ มท.  เกี่ยวกับประเมิน
มาตรการควบคุมโรคในภาพรวมของฝ่ายปกครองในด้านต่างๆ ได้แก่ 
การคัดกรองการเดินทาง การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่ก าหนด 
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในสถานประกอบกิจการ
และโรงงาน และการปิดสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรค ซ่ึงโดยภาพรวมมาตรการต่างๆ มีประสิทธิภาพ แต่ก่อให้เกิด
ผลกระทบแก่ประชาชนโดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับฐานราก ทั้งนี้ที่ประชุม
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
        ๓.๑ ให้หน่วยงานฝ่ายปกครอง ศปม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ก าชับการตรวจคัดกรองการเดินทางของประชาชนที่ไม่มีเหตุจ าเป็นใน
การเข้าพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้พิจารณาการอ านวย   
ความสะดวกส าหรับการตรวจคัดกรองการเดินทางขนส่งสินค้าตาม
ข้อก าหนดฯ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เน่าเสียได้ง่าย เพื่อไม่ให้เป็น
อุปสรรคส าหรับการขนส่งสินค้าข้ามจังหวัด 
 

- วันที่ 14 สิงหาคม 2564 
1. จังหวัดอุบลราชธานี 
    ศปก.ศบค. รับทราบการขอปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อย (๒ อ าเภอ 
อ.เมืองอุบลราชธานี และ อ.วารินช าราบ) ในเขตพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ตามที่ 
ผวจ. เสนอ โดยมาตรการที่ จว. ขอยกระดับ ดังนี้ 
     ๑.๑) การขอความร่วมมอืงดออกนอกเคหสถาน 
     ๑.๒) การหา้มรวมกลุ่มท ากิจกรรมเกินกวา่ ๕ คน  
     ๑.๓) การห้ามรับประทานอาหารและห้ามดื่มสุราในร้านโดยสามารถ
ซ้ือกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น (take away)  
      ซ่ึงมาตรการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นของ คกก.โรคติดต่อจังหวัด
แล้ว ที่ประชุม ศปก.ศบค. ได้พิจารณาและเห็นว่าประเด็นมาตรการตาม
ค าขอมิใช่การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยภายในเขตจังหวัดตาม
ความในข้อ ๕ วรรคหนึ่งของข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ ๒๔) แต่เป็นการ
ด าเนินการสั่งปิด จ ากัด หรือขอความร่วมมือตามกฎหมายว่าด้วย
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
โรคติดต่อตามอ านาจของ คกก.โรคติดต่อจังหวัดที่เข้มข้นขึ้นเพิ่มเติมจาก
ที่ระบุในข้อก าหนดฯ โดยอาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๕ วรรคสอง แห่ง
ข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ ๒๔) ประกอบ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งข้อก าหนดฯ 
(ฉบับที่ ๒๘) ดังนั้น ผวจ. สามารถออกประกาศจังหวัดเพื่อบังคับใช้
มาตรการดังกล่าวได้ทันที 
๒. ศปก.ศบค. ขอให้ มท. พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดระดับ
สถานการณ์แพร่ระบาดในจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ เพื่อ
เสนอให้ สธ. ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดระดับสถานการณ์ของพื้นที่
ส าหรับเสนอ ศบค. เพื่อพิจารณาต่อไป รวมทั้งขอให้ มท. เน้นย้ า ผวจ. 
ให้ก ากับและติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดในจังหวัดอย่างใกล้ชิด และ
พิจารณายกระดับสถานการณ์ได้ทันที เมื่อมาตรการดังกล่าวผ่านความ
เห็นชอบจาก คกก.โรคติดต่อจังหวัดแล้ว 
 

- วันที่ 15 สิงหาคม 2564 
    ที่ประชุมรับทราบ (ร่าง) แผนเผชิญเหตุหรือหลักเกณฑ์ในการชะลอ
หรือยุติโครงการ Phuket Sandbox เพื่อเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุ
ระบาดรุนแรงของ จ.ภูเก็ต อย่างไรก็ตาม ให้ จ.ภูเก็ต ประสาน สธ. เพื่อ
น าเสนอประเด็นดังกล่าวให้ที่ประชุม EOC ของ สธ. พิจารณาและให้
ความเห็นชอบเป็นล าดับแรกก่อนน าเสนอที่ประชุม ศปก.ศบค. เพื่อ
พิจารณาต่อไป 
 

- วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
1.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     ที่ประชุมรับทราบ ข้อเสนอการขอผ่อนคลายมาตรการในการเปิดและ
ด าเนินกิจการ/กิจกรรมบางประเภท ของ จ.พระนครศรีอยุธยา อย่างไรก็ตาม   
ที่ประชุม ศบค.มท. บูรณาการข้อเสนอการขอผ่อนคลายของจังหวัดต่างๆ 
ในภาพรวม และจัดท าแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคในกรณีที่มี
การเปิดและด าเนินกิจกรรมได้ตามปกติควบคู่กันไปด้วย เสนอที่ประชุม 
ศปก.ศบค. เพื่อพิจารณาต่อไป 
2. ให้ทุกจังหวัด พิจารณาเพิ่มศักยภาพในการด าเนินการฉีดวัคซีน       
เข็มที่  ๑ ตามที่ได้รับจัดสรรให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายประเภท ๖๐๘ (กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยง) 
นอกจากนี้ ให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนในระบบ Mooc IC   
ให้ครบถ้วน 
 

- วันที่ 18 สิงหาคม 2564 
1. จังหวัดภูเก็ต  
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ Phuket 
Sandbox ที่ จ.ภูเก็ต น าเสนอ โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑.๑ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประสานและ
หารือกับ สสจ.ภูเก็ต จ.ภูเก็ต การท่าอากาศยาน จ.ภูเก็ต และบริษัท   
สายการบินต่างๆ เพื่อพิจารณาก าหนดกระบวนการและแนวทางในการ
ส่งข้อมูลผังที่นั่งผู้โดยสารที่ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในเที่ยวบินเดียวกัน 
เพื่อให้การสอบสวนโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   ๑.๒ ให้ ททท. จัดเตรียมข้อมูลโครงการจังหวัดการท่องเที่ยวน าร่อง  
๗+๗ เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการก ากับติดตามการปฏิบัติและ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในกรณีที่มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวจาก  
จ.ภูเก็ต ไปยัง จ.ท่องเท่ียวอื่นๆ เพื่อน าเสนอต่อ ศปก.ศบค. 
2. การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ ให้หน่วยงานต่างๆ ท าความเข้าใจ
ประเด็น Universal Prevention for COVID-19 หรือการป้องกันการ
ติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ซ่ึงประกอบด้วย ๑) การออกจากบ้านเท่าที่
จ าเป็น ๒) การเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตรในทุกสถานที่ ๓) การ
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทั้งในและนอกบ้าน      
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
๔) การล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ๕) การหลีกเล่ียงการใช้มือ
สัมผัสหน้ากากอนามัย ๖) กลุ่มบุคคล ๖๐๗ (อายุมากกว่า ๖๐ ปี และมี
โรคเรื้องรัง ๗ โรค) หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน เว้นแต่จ าเป็นให้น้อยครั้ง
และระยะเวลาสั้นที่สุด ๗) ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่มีการ
สัมผัสบ่อยๆ ๘) แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ๙) เลือกรับประทานอาหาร
ปรุงสุกใหม่และ ๑๐) หากสงสัยว่าตนเองมีความเส่ียงให้เข้ารับการตรวจ
ด้วย ATK บ่อยๆ หรือไปตรวจคัดกรองที่สถานพยาบาล 
 

 ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 21 สิงหาคม 2564 
 ให้ มท. ประสำนจังหวัด ในกำรหำรือร่วมกับ สสจ. เพื่อ
รวบรวมข้อมูลผู้ที่เดินทำงมำฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่ง ณ ศูนย์   
ฉีดวัคซีนกลำงบำงซื่อ และพิจำรณำก ำหนดแนวทำงรองรับ
ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำรับกำรฉีดวัคซีนเข็มที่สองที่
ภูมิล ำเนำของตนรวมทั้งเตรียมกำรชี้แจงให้ประชำชน
รับทรำบและมีควำมเข้ำใจที่ตรงกัน        
 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4969 
ลงวันที่ 30 ส.ค. 2564 

 (เอกสาร 8) 

3 การประชุมศูนย์บูรณาการ
การแก้ไขสถานการณ์ 
โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. 
และจังหวัดปริมณฑล 

ผลการประชุมศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล  
แจ้ง กทม.และจังหวัดปริมณฑล 
(จ.นนทบุรี/จ.นครปฐม/จ.ปทุมธำนี/จ.สมุทรปรำกำร และ  
จ.สุมรสำคร)  
- วันที่ 5 สิงหำคม 2564 
- วันที่ 6 สิงหำคม 2564 
- วันที่ 7 สิงหำคม 2564 
- วันที่ 9 สิงหำคม 2564 
- วันที่ 11 สิงหำคม 2564 
- วันที่ 13 สิงหำคม 2564 
- วันที่ 14 สิงหำคม 2564 
- วันที่ 15 สิงหำคม 2564 
- วันที่ 16 สิงหำคม 2564 
- วันที่ 18 สิงหำคม 2564 
- วันที่ 19 สิงหำคม 2564 
- วันที่ 22 สิงหำคม 2564 
 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 4968 
ลงวันที่ 30 ส.ค. 2564 
(แจ้ง กทม. และ 
จังหวัดปริมณฑล) 

(เอกสาร 9) 
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3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท. 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เร่งรัดการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตัิงาน 
ในการเฝ้าระวัง สอบสวน 
ป้องกัน ควบคุมและรักษา
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ณ สถานที่ควบคุมโรค 
ที่รัฐจัดให้ (State 
Quarantine และ  
Local Quarantine)
  

   กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า ส านักงบประมาณได้
จัดสรรเพิ่มเติมงบประมาณรายการค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
ของเจ้าหน้าที่ จึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบเอกสารและ
เร่งรัดจัดส่งเอกสารใบส าคัญตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อขอเบิกจ่าย โดยหน่วยงาน
ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และมีการท างานบูรณาการร่วมกับ 
สสจ. ณ สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ SQ และ LQ ขอให้
จัดส่งเอกสารไปที่ สสจ. ในแต่ละจังหวัดที่หน่วยงานตั้งอยู่
ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔ หากพ้นก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว จะถือว่าหน่วยงานไม่ประสงค์จะขอเบิกจ่าย  
 
 

หนังสือ ศบค.มท. ด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท 0230/ว 4766 
ลงวันที่ 19 ส.ค. 2564 

(เอกสาร 10) 

2 มาตรการ Sandb0x 
Safety Zone in School 
ในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

   ศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ 
(ศปก.ศธ.) ร่วมกับ กรมอนามัย สธ. บูรการความร่วมมือ
ขับเคลื่อนมาตรการ Sandb0x Safety Zone in School ใน
สถำนศึกษำสังกัด ศธ. ภำยใต้หลักกำรตัดควำมเสี่ยง สร้ำง
ภูมิคุ้มกัน (3T1V) โดยมีสถานศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วม
โครงการในระยะแรกที่มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ าพักนอน 
รวมทั้งสิ้น 68 โรงเรียน ในพื้นที่ 33 จังหวัด ศบค.มท. 
ขอให้ กทม และจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถำนศึกษำที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ พิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เก่ียวข้อง โดย
ถือปฏิบัติตำมมำตรกำรของ สธ. อย่ำงเคร่งครัด 
 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4865 
ลงวันที่ 25  ส.ค. 2564 
(กทม. และ 13 จังหวัด) 

(เอกสาร 11) 

 
4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค. 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 การขยายก าหนดเวลา

การจัดท าบตัรประจ าตัว
จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 

   ตำมที่ มีประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่ อง ขยำย
ก ำหนดเวลำกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวจำกสถำนกำรณ์       
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) 
ลว. 29 เมษำยน 2564 เพื่อลดควำมเสี่ยงที่ประชำชน
จะต้องเดินทำงไปขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร
ในทุกท้องที่จังหวัดและ กทม. จำกภำยในก ำหนดหกสิบวัน
นับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็น
ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2564 
    สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 ยังคงทวีควำมรุนแรง จึงมีควำมจ ำเป็นต้องก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติ ที่ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุ บั น 
กระทรวงมหำดไทยได้ประกำศขยำยก ำหนดเวลำกำรขอ       
มีบัตร กำรขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรแก่ผู้ถือบัตรในทุก

หนังสือ มท. ด่วนทีสุ่ด  
ที่ มท 0309.2/ว 4762 
ลงวันที่ 19 ส.ค. 2564 

(เอกสาร 12) 



9 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
ท้องที่จังหวัดและ กทม. จากภายในวันที่ 31 สิงหาคม 
2564 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
    เพื่อทรำบและสั่งกำรให้อ ำเภอและเทศบำลที่เป็นสถำนที่
ออกบั ตรประจ ำตั วประชำชนถื อปฏิ บั ติ  พร้ อมทั้ ง
ประชำสัมพันธ์ และให้ค ำแนะน ำแก่ประชำชนในกำรจัดท ำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนในช่วงเวลำดังกล่ำวด้วย 
 

2 การสนับสนุนการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา
จากโรคติดเชื้อไวรัส 
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  
     ศบค.ปค. จึงขอเชิญชวนสนับสนุนบริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สินฯ สามารถสนับสนุนผ่านบัญชี และส่งเอกสาร    
การโอนเงินบริจาคเพื่อขอรับใบเสร็จเป็นหลักฐานในการหัก
ลดหย่อนภาษีทาง line หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
 

หนังสือ ศบค.ปค. ด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท 0321/ว 149 
ลงวันที่ 20 ส.ค. 2564 
(แจ้งทุกส ำนัก/กอง) 

(เอกสาร 13) 

3 การด าเนินการตาม
ข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ 32) 
(ส่วนกลำง) 

   นำยกรัฐมนตรีได้ลงนำมในข้อก ำหนดฯ (ฉบับที่ 32) ลง
วันที่ 28 สิงหำคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 
2564 โดยมีข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
   ข้อ ๑ กำรก ำหนดพื้นที่สถำนกำรณ์จ ำแนกตำมเขตพื้นที่
จังหวัด ตำมค ำสั่ง ศบค. ที่ 11/2564 ลงวันที่ 1 สิงหำคม 
2564 เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด 
พื้นที่ควบคุมสูงสุด 37 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 11 
จังหวัด 
   ข้อ 2 ห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค 
   ข้อ 3 มำตรกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรจะ
บังคับใช้ในอนำคต โดยเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรป้องกัน
ตนเองขั้นสูงสุดตำม “มำตรกำรป้องกันกำรติดเชื้อแบบ
ครอบจักรวำล” (Universal Prevention for COVID-19) 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
   ข้อ 4 กำรขยำยเวลำกำรบังคับใช้มำตรกำรส ำหรับพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นเวลำอย่ำงน้อย 14 วัน 
(จนถึงวันที่ 14 กันยำยน 2564) 
   ข้อ 5 กำรปรับมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรส ำหรับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

หนังสือ ศบค.ปค. ด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท 0321/ว 157 
ลงวันที่ 31 ส.ค. 2564 
(แจ้งทุกส ำนัก/กอง) 

(เอกสาร 14) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
   ข้อ 6 กำรใช้เส้นทำงคมนำคมเพื่อกำรเดินทำงข้ำม
จังหวัดจำกเขตพื้นที่ สำมำรถกระท ำได้ และขอควำม
ร่วมมือให้เดินทำงต่อเมื่อกรณีมีเหตุจ ำเป็นเท่ำนั้น 
   ข้อ 7 กำรขนส่งสำธำรณะ 
   ข้อ 8 กำรประเมินสถำนกำรณ์โดย ศปก.ศบค. 
    ให้ทุกส ำนัก/กอง รับทรำบและถือปฏิบัติตำมข้อก ำหนดฯ 
ดังกล่ำวโดยเคร่งครัด 
 

 
 
 
 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง 

(ศบค.ปค.)  


