
 

 

 

1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19  
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ข้อกำหนดออกตามความ 

ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) 

ข้อกำหนดฯ (ฉบับท่ี 35) ลว. 15 ตุลาคม 2564  
มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
    ข้อ 1 การปรับปรุงเขตพื้นที ่จังหวัดตามพื้นที่
สถานการณ์ ให้ ศบค. มีคำสั่งปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัด
จำแนกตามเขตพื ้นที ่สถานการณ์ตามบัญชีรายชื่อ
จังหวัดแนบทา้ย เพ่ือให้สอดคล้องกับ สถานการณ์การ
ระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  
    ข้อ 2 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค 
โดยกำหนดปรับปรุงเฉพาะเรื ่องจำนวนบุคคลที่เข้า
รวมกล ุ ่มเพ ื ่อทำก ิจกรรมจำแนกตามเขตพ ื ้นที่
สถานการณ์ ดังนี้  
(๑) พื ้นที ่ควบคุมส ูงส ุดและเข ้มงวด ห้ ามการจัด
กิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกัน
มากกว่าห้าสิบคน  
(๒) พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการ
รวมกล ุ ่มของบ ุคคลท ี ่ม ีจ ำนวนรวมก ันมากกว่า 
หนึ่งร้อยคน  
(๓) พื้นที่ควบคุม หา้มการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่ม
ของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าสองร้อยคน  
(๔) พื ้นที่เฝ้าระวังสูง ห้ามการจัดกิจกรรมซึ ่งมีการ
รวมกล ุ ่มของบ ุคคลท ี ่ม ีจ ำนวนรวมก ันมากกว่า 
สามร้อยคน  
(๕) พื ้นที่ เฝ ้าระวัง ห้ามการจ ัดกิจกรรมซึ ่งม ีการ
รวมกล ุ ่มของบ ุคคลท ี ่ม ีจ ำนวนรวมก ันมากกว่า 
หา้ร้อยคน  
    ข้อ 3 การปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน 
สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามบุคคลใด 
ในเขตพื ้นท ี ่ควบค ุมส ูงส ุดและเข ้มงวดออกนอก
เคหสถานระหว่างเวลา ๒๓.๐๐ น. ถึง ๐๓.๐๐ น.  
ของวันรุ ่งขึ ้น ต่อเนื ่องไปจนถึงวันที ่ ๓๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔  
    ข้อ 4 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับ
พื ้นที ่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้บรรดาสถานที่
กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที ่สถานการณ์ที ่กำหนด 

- ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 35 
(เอกสาร 1) 
 
- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5931 
ลงวันที่ 15 ต.ค. 2564  
(เอกสาร 2) 
 

หนังสือสั่งการ 

สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564  
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2564) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ได้รับอนุญาตให้
เป ิดดำเน ินการแล้วตามข้อกำหนดที ่ได ้ประกาศ 
ไว้ก่อนหน้า เปิดดำเนินการได้ต่อไปโดยให้คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี กำกับดูแลและติดตาม
การดำเนินการ และผู ้ประกอบการหรือผู ้มีหน้าที่
ร ับผิดชอบต้องปฏิบัติตามเงื ่อนไข เงื ่อนเวลาการ
จัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ ที่
ทางราชการกำหนด รวมทั ้งมาตรการที ่ผ ู ้ม ีหน้าที่
รับผิดชอบกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ  
(๑) ร้านจำหน่าย อาหารและเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ 
โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สวนสาธารณะ 
สามารถเปิดดำเนินการ ได้ตามเวลาปกติแต่ไม่เกินเวลา 
๒๒.๐๐ นาฬิกา 
(๒) ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด สามารถ
เปิดเพื่อการจำหน่ายสินค้า ได้ทุกประเภทตามเวลา
ปกติจนถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา สำหรับร้านสะดวกซ้ือ
ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืนให้ปิดการให้บริการ
ในช่วงระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๓.๐๐ 
นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น  
(๓) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสามารถเปิดให้บริการในลักษณะ
ของการดูแลผู้สูงอายุ แบบเช้าไปเย็นกลับได้โดยให้
คณะกรรมการโรคต ิดต ่อกร ุง เทพมหานครหรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณา
อนุญาตตามความเหมาะสม 
(๔) โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่ 
จัดนิทรรศการ หรือสถานที ่ท ี ่ม ีล ักษณะคล้ายกัน 
สามารถเปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือ
การจัดงานพิธีตามประเพณีนิยม ได้จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ 
นาฬิกา โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับ
องค์กรที่กำหนด  
(๕) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือ
สถานประกอบกิจการอ ื ่น  ที ่ม ีล ักษณะคล ้ายกัน 
สามารถเปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือ
การจัดงานพิธีตามประเพณีนิยม ได้จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ 
นาฬิกา และให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับ
องค์กรที่กำหนดเช่นเดียวกับกรณี ตาม (๔) โดยยังคง
ให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และปิดให้บริการใน
ส่วนที ่ เป ็นร ้านเกม ต ู ้ เกม เคร ื ่องเล ่น สวนสนุก  
และสวนน้ำ 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
    ข้อ ๕ การขนส่งสาธารณะ การขนส่งผู ้โดยสาร 
สาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด และการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุก
ประเภททั ่วราชอาณาจักร ให้ผ่อนคลายมาตรการ
จำกัดจำนวนผู้โดยสารทีใ่ช้บริการตามที่ได้เคยประกาศ
ไว้เดิมในข้อ ๗ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ 
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู ้ประกอบการหรือ
ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามมาตรการ ด้านสาธารณสุข
ตามที ่ทางราชการกำหนดและสอดคล้องกับความ
เหมาะสมของยานพาหนะและสภาพ การเดินทาง  
ให ้กระทรวงคมนาคมจ ังหว ัด หร ือหน ่วยงานที่
ร ับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการ
ขนส่งผู ้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพื ้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งการขนส่งสาธารณะ
ระหว่างจังหวัดทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) กำหนด  
    ข้อ ๖ การปฏิบัต ิงานนอกสถานที ่ทำการของ
หน่วยงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ส่วน
ราชการ หน ่วยงานของร ัฐและเอกชน ย ังคงให้
เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบปฏิบัติงาน 
นอกสถานที่ทำการอย่างเต็มความสามารถที่หน่วยงาน
และเจา้หนา้ที่จะปฏิบัติได้ โดยการปฏิบัติงาน ดังกล่าว
ต้องไม่กระทบกับภารกิจเพ่ือการให้บริการประชาชน  
    ข้อ ๗ การผ่อนคลายมาตรการเพื่อกิจการหรือการ
ดำเนินกิจกรรมบางประเภท (๑) ร้านเกม ตู้เกม หรือ
เครื่องเล่น ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 
หรือสถานประกอบกิจการอื ่นที ่มีลักษณะคล้ายกัน  
ที่มิได้อยู ่ในเขตพื้นที ่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ให้
สามารถเปิดดำเนินการได้ในลักษณะของเกมหรือ
เครื่องเล่นเฉพาะที่มีผู้เล่นเป็นผู้ใช้เครื่องเล่นเดี่ยวหรือ 
การเล่นเป็นคู่เท่านั้น โดยให้ผู้เล่นสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา แต ่สวนสนุกและสวนน้ ำย ังคงให ้ปิด
ดำเนินการ (๒) การปรับเง ื ่อนไขกำหนดเวลาการ
ให้บริการของสวนสาธารณะ สนามกีฬา ยิม ฟิตเนส 
หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายทุกประเภทที่ตั้งอยู่
ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สามารถเปิดดำเนินการได้ 
ตามเวลาปกติแต่ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. 
    ข้อ ๘ การเตรียมความพร้อมเพื่อการผ่อนคลาย
มาตรการสำหรับกิจการบางประเภท ในอนาคต สถาน
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
บริการ สถานประกอบการที ่มีล ักษณะคล้ายสถาน
บริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังคงให้ปิด
ดำเนินการทั่วราชอาณาจักรในช่วงเวลานี้ 

2 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร ่ ระบาดของโรค 
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19)  ที ่14/๒๕๖๔ 
เร ื ่ อง แนวปฏ ิ บ ั ต ิ ตาม
ข ้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา ๙ แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ ์ ฉ ุ กเฉิ น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑5) 
 

คำสั่ง ศบค. ที ่14/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  
ที่ 14/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑5) ลงวันที่ 
30 กันยายน 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
โดยให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
และพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันโรคแนบท้ายคำสั่งโดยเคร่งครัด ซึ่งได้แบ่งมอบ
ภารกิจและการกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ มท. 
กทม. ปค. และ สถ. รับผิดชอบ 

- คำสั่ง ศบค. ที่ 14/2564 
(เอกสาร 3) 
- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว5732 
ลงวันที่ 5 ต.ค. 2564  
(เอกสาร 4) 

 

3 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร ่ ระบาดของโรค 
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19)  ที ่15/๒๕๖๔ 
เร ื ่อง พื ้นที ่สถานการณ์ 
ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด พื ้นที่
ควบคุมสูงสุด และพื ้นที่
ควบค ุม ตามข ้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกำหนดการ
บ ร ิ ห า ร ร า ช ก า ร ใ น
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  

บ ัญช ีรายช ื ่อจ ั งหว ัดท ี ่ ก ำหนดระด ับของพ ื ้นที่
สถานการณ์ เพื ่อการบังค ับใช ้มาตรการควบคุม 
แบบบูรณาการ แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โคว ิด - 19) ท ี ่  ๑๕/๒๕๖๔ ลงว ันท ี ่  ๑๕ ต ุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลตั ้งแต่วันที ่ 16 ตุลาคม 2564  
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
พืน้ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น ๒๓ จังหวัด 
๑. กรุงเทพมหานคร  
๒. จังหวัดกาญจนบุรี  
๓. จังหวัดจันทบุรี  
๔. จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๕. จังหวัดชลบุรี  
๖. จังหวัดตาก  
๗. จังหวัดนครนายก  
๘. จังหวัดนครปฐม  
๙. จังหวัดนครศรีธรรมราช  
๑๐. จังหวัดนนทบุรี  
๑๑. จังหวัดนราธิวาส  
๑๒. จังหวัดปทุมธานี  
๑๓. จังหวัดปราจีนบุรี  
๑๔. จังหวัดปัตตานี  

- คำสั่ง ศบค. ที ่๑๕/๒๕๖๔ 
(เอกสาร 5) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
๑๕. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๑๖. จังหวัดยะลา  
๑๗. จังหวัดระยอง  
๑๘. จังหวัดราชบุรี  
๑๙. จังหวัดสงขลา  
๒๐. จังหวัดสมุทรปราการ  
๒๑. จังหวัดสมุทรสงคราม  
๒๒. จังหวัดสมุทรสาคร  
๒๓. จังหวัดสระบุรี  
พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น ๓๐ จังหวัด  
๑. จังหวัดกาฬสินธุ์  
๒. จังหวัดขอนแก่น  
๓. จังหวัดชัยนาท  
๔. จังหวัดชัยภูมิ  
๕. จังหวัดชุมพร  
๖. จังหวัดเชียงราย  
๗. จังหวัดเชียงใหม่  
๘. จังหวัดตรัง  
๙. จังหวัดตราด  
๑๐. จังหวัดนครราชสีมา  
๑๑. จังหวัดนครสวรรค์  
๑๒. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
๑๓. จังหวัดพัทลุง  
๑๔. จังหวัดพิจิตร  
๑๕. จังหวัดพิษณุโลก  
๑๖. จังหวัดเพชรบุรี  
๑๗. จังหวัดเพชรบูรณ์  
๑๘. จังหวัดมหาสารคาม  
๑๙. จังหวัดระนอง  
๒๐. จังหวัดลพบุรี  
๒๑. จังหวัดศรีสะเกษ  
๒๒. จังหวัดสตูล  
๒๓. จังหวัดสระแก้ว  
๒๔. จังหวัดสิงห์บุรี  
๒๕. จังหวัดสุพรรณบุรี  
๒๖. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
๒๗. จังหวัดสุรินทร์  
๒๘. จังหวัดอ่างทอง  
๒๙. จังหวัดอุดรธานี  
๓๐. จังหวัดอุบลราชธานี  
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น ๒๔ จังหวัด  
๑. จังหวัดกระบี่  
๒. จังหวัดกำแพงเพชร  
๓. จังหวัดนครพนม  
๔. จังหวัดน่าน  
๕. จังหวัดบึงกาฬ  
๖. จังหวัดบุรีรัมย์  
๗. จังหวัดพังงา  
๘. จังหวัดแพร่  
๙. จังหวัดพะเยา  
๑๐. จังหวัดภูเก็ต  
๑๑. จังหวัดมุกดาหาร  
๑๒. จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
๑๓. จังหวัดยโสธร  
๑๔. จังหวัดร้อยเอ็ด  
๑๕. จังหวัดลำปาง  
๑๖. จังหวัดลำพูน  
๑๗. จังหวัดเลย  
๑๘. จังหวัดสกลนคร  
๑๙. จังหวัดสุโขทัย  
๒๐. จังหวัดหนองคาย  
๒๑. จังหวัดหนองบัวลำภู  
๒๒. จังหวัดอุตรดิตถ์  
๒๓. จังหวัดอุทัยธานี  
๒๔. จังหวัดอำนาจเจริญ 

4 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร ่ ระบาดของโรค 
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19)  ที ่16/๒๕๖๔ 
เรื่อง แนวปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา ๙ แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑6) 

ให ้ยกเล ิกความใน ๒.๑ ของข้อ ๒ ของคำส ั ่งศ ูนย์  
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๓/๒๕๖๔ เรื่องแนวปฏบิตัิ
ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
กำหนดการบร ิหารราชการในสถานการณ์ฉ ุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
    ข้อ 1 “๒.๑ ผู้เดินทางเขา้มาในราชอาณาจักรตาม (๑) 
(๓) (๕.๑) (๕.๒) (๕.๓) (๖) (๗) (๘.๑) (๘.๒) (๙.๑) และ (๑๐) 
ตามที่ กำหนดในคำส ั ่ งศ ูนย ์บร ิหารสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019  
(โคว ิด - 19)   ที ่  ๘/๒๕๖๔ เร ื ่อง แนวปฏิบ ัต ิตาม
ข้อกำหนดออกตามความ ในมาตรา ๙ แห่งพระราช
กำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- คำสั่ง ศบค. ที่ 16/2564 
(เอกสาร 6) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
(ฉบับที ่  ๑๒) ลงว ันที ่  ๓๐ มิถ ุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
ให้มีการตรวจหาเชื ้อโรคโควิด - 19 โดยวิธ ี RT-PCR 
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้  
(๑) กรณีที่ผู ้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามวรรค
หนึ่งเข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติ ตามคำสั ่งของ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อกำหนด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๗ วัน 
ให้มีการตรวจหาเชื ้อโรคโควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR 
จำนวน ๒ ครั ้ง ครั ้งที่ ๑ ตั ้งแต่ว ันที ่ เด ินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน และ 
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 
หรือตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด  
(๒) กรณีที่ผู ้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามวรรค
หนึ่งเข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติ ตามคำสั ่งของ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อกำหนด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑๐ วัน 
ให้มีการตรวจหาเชื ้อโรคโควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR 
จำนวน ๒ ครั ้ง ครั ้งที่ ๑ ตั ้งแต่ว ันที ่ เด ินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน และครั้ง
ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน หรือ
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  
(๓) กรณีที่ผู ้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามวรรค
หนึ ่งเข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั ่งของ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อกำหนด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน 
ให้มีการตรวจหาเชื ้อโรคโควิด - 19 โดยวิธ ี RT-PCR 
จำนวน ๒ ครั ้ง ครั ้งที่ ๑ ตั ้งแต่ว ันที ่ เด ินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน และครั้ง
ที่  ๒  ระหว่ างว ั นท ี ่  ๑๒  - ๑๓ ของระยะเวลาที่  
ถูกกักกัน หรือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข 
กำหนด” 
    ข้อ ๒ ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้ เป ็น ๒.๓ ของข้อ ๒  
ของคำสั ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคต ิดเช ื ้ อไวร ัสโคโรนา 2019 (โคว ิด - 19)  
ท ี ่  ๑๓/๒๕๖๔ เร ื ่อง แนวปฏ ิบ ัต ิตามข ้อกำหนด 
ออกตามความในมาตรา ๙ แห ่ งพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
“๒.๓ ผ ู ้ เด ินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตาม (๑๒)  
ของคำสั ่งศ ูนย ์บร ิหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
ของโรคต ิ ดเช ื ้ อไวร ั สโคโรนา 2019 (โคว ิด - 19)   
ท ี ่  ๗/๒๕๖๔ เร ื ่ อง แนวปฏ ิบ ัต ิ ตามข ้อกำหนด 
ออกตามความในมาตรา ๙ แห ่ งพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่  ๑๑) ลงว ันที ่  ๒๙ มิถ ุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19   โดยวิธี RT-PCR 
จำนวน ๒ ครั ้ง ครั ้งที ่ ๑ ตั ้งแต่ว ันที ่เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักร โดยห้ามเดินทางออกนอกโรงแรม 
หรือสถานที ่พ ักจนกว่าจะมีผลการตรวจยืนย ันว่า 
ไม่มีเชื ้อโรคโควิด – 19 และครั ้งที่ ๒ ระหว่างว ันที่ 
 ๖ – ๗ ของระยะเวลาที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร หรือ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุข กำหนด” 

5 คำสั่งนายกรัฐมนตรี  
ที่ 20 /๒๕๖๔  
เรื่อง เพ่ิมเติมองค์ประกอบ
ของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์
บริหารสถานการณโ์ควิด - 19    

นายกร ัฐมนตร ีในฐานะผู ้อำนวยการศูนย ์บริหาร
สถานการณ์โคว ิด –  19  จ ึงม ีคำส ั ่ ง ให ้ เพ ิ ่มเติ ม
องค์ประกอบของ ศปก.ศบค.  
โดยให้ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย ์เป็นที่ปรึกษา  

- คำสั่งนายกรัฐมนตรี 
ที่ 20 /๒๕๖๔ 
สั่ง ณ วันที่ 14 ต.ค 2564 
(เอกสาร 7) 

 
 

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

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 สรุปผลการประชุม 

ศบค. 
 

สรุปผลการประชุม ศบค. ครั้งที่ 15/๒๕๖๔  
วันที่ 27 กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ
เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2564 
   ๑. ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่
ระบาดและผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19   
   2. ที่ประชุมรับทราบการปรับรายละเอียดโครงการ 
Factory Sandbox ระยะที่ 2  
   3. ที่ประชุมรับทราบการแก้ไขผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติตามคำสั ่ง ศบค. ที ่ 12/2564 กรณีผู ้เดิน
ทางเข้าออกราชอาณาจักรทางน้ำเพื ่อปฏิบัติภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการปิโตรเลียม 
   4. ที่ประชุมรับทราบ การจัดตั ้งศูนย์ปฏิบัติการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และแอปพลิเคชัน และการใช้ระบบแอปพลิเคชัน 
เพื ่อรองรับการเดินทางเข้าประเทศและ Sandbox  
ทั่วประเทศ หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2564  

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5716 
ลงวันที่ 4 ต.ค. 2564 
(เอกสาร 8) 
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   5. ที่ประชุมเห็นควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที ่ท ั ่วราชอาณาจักร (คราวที่14) ต ั ้งแต ่ว ันที่ 
1 ตุลาคม จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
   6. แผนการให้บริการวัคซีนโควิด  - 19 ในเดือน 
1 ตุลาคม - ธ ันวาคม 2564 และแผนการบร ิหาร
จัดการวัคซีนโควิด - 19 ปี 2564 
   7. การปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19  
   8. การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร 
(การปรับลดระยะเวลาในการกักกันการทำกิจกรรม 
ในสถานที่กักกัน) 
   9. การขยายระยะเวลาการเปิดรับนักท่องเที ่ยว
ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) 

2 การประชุม  
ศปก.ศบค.  

ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนดจัดประชุม
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการข้อห้ามและ
ข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉ ุกเฉ ิน  พ.ศ.  2548 (ฉบับท ี ่  34 ) และการปรับ
มาตรการต่อกลุ่มบุคคลสถานที่และกิจการที่เกี่ยวข้อง
เพื ่อลดผลกระทบต่อประชาชนทางด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม ในวันศุกร์ที ่ 8 ตุลาคม ศบค.มท. ให้
จังหวัดโดยความเห็นของ คกก.โรคจังหวัดในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดชายแดนที่มี
จ ุ ดผ ่ านแดน  พ ิ จ า รณาให ้ ควา ม เห ็ น ชอบ / 
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการฯ 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5759 
ลงวันที่ 6 ต.ค. 2564 
(เอกสาร 9) 

3 ผลการประชุม  
ศปก.ศบค.  

11 ตุลาคม 2564 
ที่เกี่ยวข้องกับ

กระทรวงมหาดไทย 
 

ศบค.มท.เน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรค  
ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ให้จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ 
10 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี 
ตาก ราชบุร ี ระยอง จันทบุร ี นครราชสีมา และ 
นครศรีธรรมราช วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อจัดทำแผน
ควบคุมโรคในพื้นที ่นำร่องการท่องเที ่ยว เร่งวัคซีน 
และเฝ้าระวังควบคุมโรคพ้ืนที่ 
   2. เน้นย้ำมาตรการ Covid-Free Setting สำหรับ
สถานที่เสี่ยงทำการเฝ้าระวังตรวจหาเชื้อในผู้ป่วยโรค
ทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ และกลุ่มเสี่ยง 11 กลุ่ม
และบูรณาการการดำเนินงาน กำกับติดตามมาตรการ
องค์กร มาตรการสาธารณสุข และมาตรการด้านสังคม 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5864 
ลงวันที่ 12 ต.ค. 2564 
(เอกสาร 10) 
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   3. ให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ครบ
ร ้อยละ 50 ภายในเด ือนต ุลาคม 2564 สำหรับ
ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ (608) ควรให้
ได ้ ร ้ อยละ  80 และบ ันทึ กข ้ อม ู ล ใน  MOPH IC  
ให้ครบถ้วน ทันเวลาโดยเฉพาะชายแดนใต้ 
   4. ให้เน้นย้ำเฝ้าระวังาการไม่พึ่งประสงค์ในการฉีด
วัคซีนให้เด็กนักเรียน และเน้นย้ำมาตรการ DMHT ใน
สถานที่ฉีดวัคซีน 
   5. ให้สื ่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการ Universal 
Prevention กับประชาชน 
   6. ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำกับติดตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรคในสถานประกอบการ
โรงงาน (Bubble and Seal) แคมป์ก่อสร้าง ตลาด 
กลุ่มแรงงานต่างด้าว และโรงเรียน 
   7. ให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เน้นย้ำการเฝ้าระวัง 
การเดินทางเข้าออกประเทศตามแนวชายแดน รวมทั้ง 
การลักลอบเข้าเมือง และการรวมกลุ่มคน 

4 ผลการประชุม 
ศปก.ศบค. 

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 
ที่เกี่ยวข้องกับ

กระทรวงมหาดไทย 

- ให้ อก. รง. มท. และ สธ. กำกับติดตามมาตรการป้องกัน
และควบคุมโรคในสถานประกอบการ และโรงงานต่าง ๆ  
เนื ่องจากในปัจจุบันเกิดการระบาดลักษณะกลุ่มก้อน 
(Cluster) ในบางพ้ืนที่ อาทิ โรงงานใน จ.ชลบุรี จ.จันทบุรี 
และ จ.ตราด ทั้งนี้ ขอให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ชุดเล็กเข้าไป
ดูแลอย่างใกล้ชิด 
- ขอความร ่ วมม ือท ุกภาคส ่ วนให ้ ความร ่ วมมือ 
ในการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการ Universal Prevention 
มาตรการ Covid Free Setting 
- สถานการณ ์การแพร ่ระบาดของโรคโคว ิด – 19  
ของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ ดังนี้ 
     - เฝ ้าระว ังและกำชับการปปฏิบ ัต ิของพนักงาน
เจ้าหน้าที ่ โดยเฉพาะบริเวณขายแดนไทย-มาเลเซีย  
จ.นราธิวาส เพื ่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย รวมทั ้งบุคคล 2 สัญชาติที ่ม ักจะเดินทาง 
ข้ามไปมาสองฝั่งเป็นประจำ 
     - ขอให้หน่วยงานในพ้ืนที่นำมาตรการหลัก อาทิ 
มาตรการ Universal Prevention มาตรการ Covid Free 
Setting มาดำเนินการอย่างเคร่งครัด 
- ขอให้ สสจ. มท. พิจารณามาตรการควบคุมโรคเพ่ิมเติม
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดเมื่อมีการเปิดการท่องเที ่ยว 
ในรูปแบบ sandbox รวมทั ้ง ขอให้ทุกจังหวัดประเมิน 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5900  
ลงวันที่ 14 ต.ค. 2564 
(เอกสาร 11) 
 
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5901  
ลงวันที่ 14 ต.ค. 2564 
(เอกสาร 12) 
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ขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 
เพ่ือประกอบการกำหนดมาตรการในอนาคต  
- จากการดำเน ินการของจ ังหว ัดนำร ่องในการเปิด 
รับนักท่องเที่ยว (จ.ภูเก็ต) โดยขอให้ดำเนินการเพิ่มเติม 
ดังนี้ 
     - ให้ มท. พิจารณาต้นแบบการปราบปรามแรงงาน 
ต่างด้าวไร้ระเบียบของ จ.ภูเก็ต ซึ่งมีระบบการใช้ภาคี
เครือข่ายภายในพ้ืนที่ นำไปขยายผลไปยังพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน  ๆ
ท ี ่ประสบปัญหาดังกล ่าว เพื ่อเป ็นแนวทางสำหรับ 
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ในห้วง
ระยะเวลาต่อไป 

 

  3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท. 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 การเตรียมความพร้อม

ให้บริการวัคซีน Pfizer 
สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
  

กรมควบคุมโรคแจ้งแนวทางดำเนินงาน เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับ
นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ ้นไป ที ่ศึกษาอยู่ 
ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ดังนี้ 
    1 ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประสาน 
การบริการให้ว ัคซีนในรูปแบบการให้บริการผ่าน
สถานศึกษา ในกรณีที่นักเรียน/นักศึกษาไม่สามารถ 
เข้ารับวัคซีนผ่านสถานศึกษา ขอให้พิจารณาจัดหา 
ช่องทางการเข้าถึงวัคซีนให้กลุ ่มเป้าหมายดังกล่าว 
เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการสร้างภูมิคุ ้มกันโรค และ
บริหารจัดการวัคซีน Pfizer เพื่อใช้วัคซีนอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายสูงสุด  
    2 แจ ้ งแผนการจ ัดส ่ งว ั คซ ีน  Pfizer สำหรับ
นักเรียน/นักศึกษา 
    3 ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสาน
ศึกษาธ ิการจ ังหว ัดหร ือหน ่วยงานต ้นส ังก ัดของ
สถานศึกษา เพื่อทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายการรับ
วัคซีน และแจ้งจำนวนนักเรียนที ่ประสงค์รับวัคซีน 
รวมทั้งโรงพยาบาลที่จัดส่งวัคซีน ไปยังกรมควบคุมโรค  
เพ่ือพิจารณาจัดส่งวัคซีนต่อไป 
    4 ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดพิจารณา
ให้บริการวัคซีนโควิด – 19 สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 
    5 ขอให ้บ ุคลากรผ ู ้ฉ ีดว ัคซ ีนเตร ียมความพร ้อม 
การฉีดวัคซีน 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว5715  
ลว.4 ต.ค. 2564  
แจ้งทุกจังหวัดเตรยีมความพร้อม
วัคซีน Pfizer  
(เอกสาร 13) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
2 มาตรการป้องกันสำหรับ

องค์กร Covid Feasting 
ในช่วงเทศกาลกินเจ 

ในช่วงเทศกาลกินเจขอให้จังหวัดกำชับและเน้นย้ำให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ
ปลอดภัยสำหรับองค์กร (covid free setting) สำหรับ
การจัดงานกินเจ 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5733 
ลงวันที่ 5 ต.ค. 2564 
(เอกสาร 14) 

3 คำสั่ง ศบค.มท.  
ที่ 1/2564 
การจัดตั้งสำนักงานศูนย์
บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(สำนักงาน ศบค.มท.) 

ศบค.มท. มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
(สำนักงาน ศบค.มท.) ที ่ 1/2564 ลงวันที ่ 6 ตุลาคม 
2564 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (สนง.ศบค.มท.) 

- คำสั่ง ศบค.มท.  
ที่ 1/2564 
(เอกสาร 15) 
- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว5758 
ลงวันที่ 6 ต.ค. 2564  
(เอกสาร 16) 

 

  4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค. 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ข้อกำหนดออกตามความ

ในมาตรา 9 แห่งพระ
ราชกำหนดการบริหาร
ราชการ ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 34)  

แจ ้ งสำน ัก/กอง การดำเน ินการตามข ้อกำหนด 
ออกตามความในมาตรา 9 แห ่ งพระราชกำหนด 
การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบับที ่ 34) เพื ่อให้การบริหารราชการในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
เป ็นไปด ้วยความเร ียบร ้อย  ขอให ้ท ่ านร ับทราบ 
และถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯดังกล่าว 

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0321/ว 180  
ลว. 4 ต.ค. 2564  
(แจ้งสำนัก/กอง) 
(เอกสาร 17) 

2 การรายงานข้อมูลในระบบ 
Thai QM 2021 
 

กำชับการบันทึกข้อมูลผู ้ต ิดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  
รายหมู่บ้าน ในระบบสารสนเทศฯ Thai QM 2021 และ
มอบหมายผุู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลของแต่ละอำเภอ
เข้าร่วมกลุ่ม Open Chat Thai QM 2021 

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0321/ว 24660 ลว. 
6 ต.ค. 2564 
(แจ้ง ปจ. ทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 18) 

3 ข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. 
การบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) 

แจ้งสำนัก/กอง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) เพื่อให้
การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้สำนัก/กอง รับทราบ 
และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่ง
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าว 

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0321/ว 189 
ลว. 15 ต.ค. 2564 
(แจ้งสำนัก/กอง) 
(เอกสาร 19) 

4 ถอดบทเร ี ยนแนวทาง 
ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง 
ฝ่ายปกครองต่อแผนการ
เปิดประเทศ 

ปค. ได้จัดทำการถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงาน 
ของฝ ่ายปกครองต ่อแผนการเป ิดประเทศ โดยใช้
กรณีศึกษาของจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบ  
จึงขอความร่วมมือจังหวัดพิจารณาดำเนินการดังนี้ 

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0321/ว 25355 
ลว. 15 ต.ค. 2564 
(แจ้ง ผวจ. ทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 20) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
    1. แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครอง
อำเภอศึกษาการถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงาน 
ของฝ่ายปกครองต่อแผนการเปิดประเทศ เพื ่อใช้เป็น
แนวทางในการเตร ียมการเตร ี ยมความพร ้อมต่อ 
การเปิดประเทศในระดับพ้ืนที่ 
    2. แจ้งที่ทำการปกครองอำเภอประเมินสถานการณ์การ
แพร่ระบาดในระดับพื้นที่โดยพิจารณาใช้ข้อมูลจากแผนที่
สถานการณ์ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิค - 19 ที่เกิดจากการแพร่
ระบาดภายในพื ้นที ่จ ังหวัด ในระบบ Thai QM 2021  
เพื่อประกอบการคัดเลือกตำบล และหมู่บ้านเป้าหมาย 
ตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลต่อไป 
ขอให้ท ุกสำนักกองศึกษาการถอดบทเร ียนแนวทาง 
การดำเนินการของฝ่ายปกครองต่อแผนการเปิดประเทศ  
เพื ่อใช ้เป ็นแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของส่วนภูมิภาคในการเตรียมการเตรียมความพร้อม 
และการดำเนินงานต่อการเปิดประเทศในระดับพ้ืนที่ต่อไป 

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0321/ว 190 
ลว. 15 ต.ค. 2564 
(แจ้งสำนัก/กอง) 
(เอกสาร 21) 

 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง 
(ศบค.ปค.)  


