
1. ขอ้สั่งการจาก ศบค. และประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID - 19                         
 

ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
1 ข้อกำหนดออกตามความ 

ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ ์ ฉ ุ กเฉิ น  
พ.ศ. 2548  ฉบับที่ 36 

ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 36 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ การกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเท่ียว 
    ข้อ 2 การกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 
ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเท่ียว 
    ข้อ 3 การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานใน
พื้นที่นำร่องด้านการท่องเท่ียวซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็น
เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้มีผลตั้งแต่เวลา 
23.00 น. ของวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 
    ข้อ 4 การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่โรคในพื้นท่ีนำร่องด้านการท่องเท่ียว ห้ามรวมกลุ่ม
บุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าร้อยคนในเขตพื้นท่ี
นำร่องด้านการท่องเท่ียว 
    ข้อ 5 การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือ
สถานที ่เสี ่ยงต่อการแพร่โรคในพื ้นที ่นำร่องด้านการ
ท ่องเท ี ่ยว ในระยะเร ิ ่มแรกให ้สถานบร ิการ สถาน
ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง 
ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการ
ท่องเท่ียวยังคงปิดดำเนินการไว้ก่อน 
    ข้อ 6 การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยภายใน
เขตพื้นที ่นำร่องด้านการท่องเที ่ยวและการกำหนด
มาตรการเพิ่มเติมของแต่ละจังหวัด 
    ข้อ 7 การกำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
เพิ่มเติม 
    ข้อ 8 มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร 

- ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 36 
ลงวันท่ี 21 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

(เอกสาร 1) 
 

 

หนังสือสั่งการ 

สรุปขอ้สั่งการสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564  
(ขอ้มูลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564) 
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ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
2 ข้อกำหนดออกตามความ 

ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ ์ ฉ ุ กเฉิ น  
พ.ศ. 2548  ฉบับที่ 37 
 

ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 37 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
    ข ้อ ๑  การปร ับปร ุงเขตพื ้นที ่จ ังหว ัดตามพื ้นท่ี
สถานการณ ์
    ข้อ 2 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค  
โดยกำหนดปรับปรุงเฉพาะเรื ่องจำนวนบุคคลที ่เข้า
รวมกล ุ ่ม เพ ื ่อทำก ิจกรรมจำแนกตามเขตพ ื ้น ท่ี
สถานการณ์ ดังน้ี  
(๑) พ ื ้นที ่ควบคุมส ูงส ุดและเข ้มงวด ห้ ามการจัด
กิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกัน
มากกว่าห้าสิบคน  
(๒) พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการ
รวมกล ุ ่มของบ ุคคลท ี ่ม ีจ ำนวนรวมก ันมากกว่า 
สองร้อยคน  
(๓) พื้นท่ีควบคุม ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่ม
ของบุคคลท่ีมีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าร้อยคน  
(๔) พื ้นท่ีเฝ้าระวังสูง ห้ามการจัดกิจกรรมซึ ่งมีการ
รวมกล ุ ่มของบ ุคคลท ี ่ม ีจ ำนวนรวมก ันมากกว่า 
หนึ่งพันคน  
(๕) พื้นท่ีเฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 
การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีจำนวนมากให้
สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยปฏิบัต ิตาม
มาตรการด้านสาธารณสุข  
    ทั้งนี้ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ 
ในสถานที ่แออ ัดหร ือกระทำการดังกล ่าวอ ันเป็น 
การยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในเขตพื้นท่ี 
    ข้อ 3 กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีได้รับยกเว้น 
(1) กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน 
(2) กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข 
(3) กิจกรรมเกี่ยวกับการบรกิารใหค้วามช่วยเหลือประชาชน 
(4) การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในท่ีพักอาศัย สถานท่ี
ทำงาน การประชุม หรืออกกำลังกายในสถานท่ีราชการกำหนด 
(5) กิจกรรมท่ีดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือเป็น
กิจกรรมท่ีจัดโดยหน่วยงานของรัฐโดยความเป็นชอบของ
หัวหนา้หน่วยงาน หรือกิจกรรมอื่นตามท่ี ศปม. กำหนด 

- ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 37 
ลงวันท่ี ๓0 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

(เอกสาร 2) 
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ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
    ข้อ 4 การห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นท่ีควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด ระหว่าง เวลา ๒๓.๐๐ น. - ๐๓.๐๐ น. 
ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔  
    ข้อ 5 การปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ของหน่วยงาน 
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึงในพื้นท่ี กทม. 
และปริมณฑล ให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของกิจการ
หร ือผ ู ้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนิน
มาตรการปฏ ิบ ัต ิ งานนอกสถานท ี ่ ต ั ้ งอย ่ าง เ ต็ม
ความสามารถที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้
โดยต้องไม่กระทบกับภารกิจเพื่อการบริการประชาชน 
    ข้อ 6 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นท่ี
สถานการณ์  ให ้คณะกรรมการโรคต ิดต ่อกร ุ งเทพ 
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี กำกับ
ดูแลและติดตามการดำเน ินการของสถานที ่ ก ิจการ 
กิจกรรมในพื ้นที ่สถานการณ์ที ่ได ้ปร ับมาตรการตาม
ข้อกำหนดนี้เพื่อเปิดดำเนินการได้ ให้เป็นไปตามมาตรการ
ปลอดภ ัยสำหร ับองค ์กร (COVID-Free Setting) ตาม
ประเภทของก ิจการกิจกรรมตามระดับความเส ี ่ยงท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
    ข้อ 7 การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยภายในเขต
พื้นท่ีจังหวัดและการกำหนดมาตรการ 
    ข้อ 8 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่อง
ด้านการท่องเท่ียว  
    ข้อ 9 การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือ
สถานท่ีเสี่ยงต่อการแพร่โรคท่ัวราชอาณาจักร สถานประกอบการ
ลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ 
ยังคงปิดดำเนินการไว้ก่อน 

3 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร ่ ระบาดของโรค 
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19)  ท่ี 17/๒๕๖๔ 
 

คำส่ัง ศบค. ที่ 17/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำส่ังเปล่ียนแปลง 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑7)  
กำหนดมาตรการป้องก ันโรคสำหร ับผู้ เด ินทางเข ้ามา 
ในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (๑๓) “ผู้ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื ่อประโยชน์ 

- คำสั่ง ศบค. ท่ี 17/2564 
ลงวันท่ี 21 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

(เอกสาร 3) 
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ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
ด ้ านเศรษฐก ิจควบคู่ ก ับความมั่ นคงด ้ านสาธารณสุข 
ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล”  

4 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร ่ ระบาดของโรค 
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19)  ท่ี 18/๒๕๖๔ 
 

คำส่ัง ศบค. ที่ 18/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำส่ังเปล่ียนแปลง 
เรื่อง พื้นท่ีนำร่องด้านการท่องเท่ียว ตามข้อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งส้ิน 17 จังหวัด 
๑. กรุงเทพมหานคร 
๒. จังหวัดกระบี่ 
๓. จังหวัดชลบุรี  
(เฉพาะอำเภอบางละมุง อำเภอเมืองพัทยา อำเภอศรีราชา 
อำเภอเกาะสีชัง และ อำเภอสัตหีบเฉพาะตำบลนาจอมเทียน
และตำบลบางเสร่) 
4. จังหวัดเชียงใหม่  
(เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม 
และอำเภอแม่แตง)  
๕. จังหวัดตราด (เฉพาะอำเภอเกาะช้าง) 
6. จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย)์ 
๗. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
(เฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก) 
8. จังหวัดพังงา 
๙. จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ) 
10. จังหวัดภูเก็ต 
๑๑. จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม) 
๑๒. จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด) 
๑๓. จังหวัดเลย (เฉพาะอำเภอเชียงคาน) 
๑๔. จังหวัดสมุทรปราการ  
(เฉพาะบริเวณพื้นท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) 
๑๕. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
(เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า) 
๑๖. จังหวัดหนองคาย  
(เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ 
และ อำเภอท่าบ่อ) 

- คำสั่ง ศบค. ท่ี 18/2564 
ลงวันท่ี 21 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

(เอกสาร 4) 
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ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
๑๗. จังหวัดอุดรธานี  
(เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี 
อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม) 

5 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร ่ ระบาดของโรค 
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19)  ท่ี 19/๒๕๖๔ 
 

คำส่ัง ศบค. ที่ 19/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำส่ังเปล่ียนแปลง 
เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด พื ้นที ่ควบคุมสูงสุด พื ้นที ่ควบคุม และ 
พ ื ้นที ่ เฝ ้าระว ังส ูง ตามข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๓0 ตุลาคม 
๒๕๖๔ กำหนดเขตพื้นท่ีสถานการณ์ ดังนี ้
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๗ จังหวัด  
1. จังหวัดจันทบุรี 
2. จังหวัดตาก 
3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. จังหวัดนราธิวาส 
5. จังหวัดปัตตานี 
6. จังหวัดยะลา 
7. จังหวัดสงขลา 
พื้นที่ควบคุมสูงสุด ๓๘ จังหวัด  
1. จังหวัดกาญจนบุรี 
๒. จังหวัดขอนแก่น 
๓. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. จังหวัดชลบุรี (ยกเว้นอำเภอบางละมุง เมืองพัทยา 
อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีซัง และ อำเภอสัตหีบเฉพาะ
ตำบลนาจอมเทียน และตำบลบางเสร่) 
5. จังหวัดชุมพร 
6. จังหวัดเชียงราย 
7. จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า 
อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง) 
8. จังหวัดตรัง 
9. จังหวัดตราด (ยกเว้นอำเภอเกาะช้าง) 
๑๐. จังหวัดนครนายก 
๑๑. จังหวัดนครปฐม 
๑2. จังหวัดนครราชสีมา 
๑๓. จังหวัดนครสวรรค ์

- คำสั่ง ศบค. ท่ี 19/2564 
ลงวันท่ี ๓0 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

(เอกสาร 5) 
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ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
๑๔. จังหวัดนนทบุรี 
๑๕. จังหวัดปทุมธาน ี
๑๖. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นตำบลหัวหิน และ
ตำบลหนองแก) 
๑๗. จังหวัดปราจีนบุรี 
๑๘. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๙. จังหวัดพัทลุง 
๒๐. จังหวัดพิจิตร 
๒๑. จังหวัดพิษณุโลก 
๒๒. จังหวัดเพชรบุรี (ยกเว้นเทศบาลเมืองชะอำ) 
๒๓. จังหวัดเพชรบูรณ ์
๒๔. จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม) 
๒๕. จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด) 
๒๖. จังหวัดราชบุรี 
๒๗. จังหวัดลพบุรี 
๒๘. จังหวัดสตูล 
๒9. จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพื้นท่ีท่าอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) 
๓๐. จังหวัดสมุทรสงคราม 
๓๑. จังหวัดสมุทรสาคร 
๓๒. จังหวัดสระแก้ว 
33. จังหวัดสระบุรี 
๓๔. จังหวัดสุพรรณบุรี 
๓๕. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะสมุย เกาะพงัน 
และเกาะเต่า) 
๓๖. จังหวัดอ่างทอง 
๓๗. จังหวัดอุดรธานี (ยกเว้นอำเภอเมืองอุดรธานี 
อำเกอบ้านตุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน 
และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม) 
๓๘. จังหวัดอุบลราชธาน ี
พื้นที่ควบคุม ๒๓ จังหวัด 
๑. จังหวัดกาฬสินธุ ์
๒. จังหวัดกำแพงเพชร 
๓. จังหวัดชัยนาท 
๔. จังหวัดชัยภูมิ 
5. จังหวัดบุรีรัมย์ (ยกเว้นอำเภอเมืองบุรีรัมย์) 
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ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
6. จังหวัดแพร ่
7. จังหวัดพะเยา 
8. จังหวัดมหาสารคาม 
9. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑o. จังหวัดยโสธร 
๑1. จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๒. จังหวัดลำปาง 
๑๓. จังหวัดลำพูน 
๑๔. จังหวัดเลย (ยกเว้นอำเภอเชียงคาน) 
๑๕. จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๖. จังหวัดสิงห์บุรี 
1๗. จังหวัดสุโขทัย 
๑๘.จังหวัดสุรินทร ์
๑๙. จังหวัดหนองคาย (ยกเว้นอำเภอเมืองหนองคาย 
อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอท่าบ่อ) 
๒๐. จังหวัดหนองบัวลำภู 
๒1. จังหวัดอุทัยธาน ี
๒๒. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒๓. จังหวัดอำนาจเจริญ 
พื้นที่เฝ้าระวังสูง ๕ จังหวัด 
๑. จังหวัดนครพนม 
๒. จังหวัดน่าน 
๓. จังหวัดบึงกาฬ 
๔. จังหวัดมุกดาหาร 
๕. จังหวัดสกลนคร 

6 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร ่ ระบาดของโรค 
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19)  ท่ี 20/๒๕๖๔ 
 

คำส่ัง ศบค. ที่ 20/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำส่ังเปล่ียนแปลง 
เรื ่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑๘) 

- คำสั่ง ศบค. ท่ี 20/2564 
ลงวันท่ี ๓0 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

(เอกสาร 6) 
 

7 การดำเน ินการตามคำสั่ ง 
ศ ูนย ์บร ิหารสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้ อไวร ั สโคโรนา 2019 
(โควิด - 19)  ที่ 16/๒๕๖๔ 
 

นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  
ท่ี 16/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑6) ลงวันท่ี 
๑๔ ตุลาคม 2๕๖๔ มีผลตั ้งแต่วันที ่ 1 ตุลาคม 2564 

- หนังสือ มท. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0230/ว6040 
ลงวันท่ี 21 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

(แจ้งสำนัก/กอง) 
(เอกสาร 7) 
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ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
ศบค.มท. ขอให้หน่วยงานรับทราบและพิจารณาดำเนนิการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามคำสั่งดังกล่าวต่อไป 

- หนังสือ มท. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0230/ว6039 
ลงวันท่ี 21 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 8) 

8 การดำเนินการตาม 
ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 36   
คำส่ัง ศบค. ที่ 17/2564  
คำส่ัง ศบค. ที่ 18/2564 

นายกร ัฐมนตรีได ้ลงนามในข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา 9 แห ่งพระราชกำหนดการบร ิหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ฉบับที่ 36  คำสั่ง ศบค.  
ท่ี 17/2564 และ คำสั่ง ศบค. ท่ี 18/2564 ลงวันท่ี 21 
ตุลาคม 2๕๖๔  มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 
ศบค.มท. ขอให้หน่วยงานรับทราบและพิจารณาดำเนนิการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและคำสั่งดังกล่าวต่อไป 

- หนังสือ มท. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0230/ว6065 
ลงวันท่ี 23 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

(แจ้งสำนัก/กอง) 
(เอกสาร 9) 

ท่ี มท 0230/ว6064 
ลงวันท่ี 23 ตุลาคม ๒๕๖๔ 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 10) 

9 การดำเนินการตาม 
ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 37   
คำส่ัง ศบค. ที่ 19/2564  
 

นายกรัฐมนตรีลงนามในข้อกำหนดฯ และ  คำสั ่งฯ 
จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี ้
๑. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓0 ตุลาคม ๒๕๖๔  
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในเรื่องต่าง  ๆดังนี้ 
๑.๑ การปรับปรุงเขตพื้นท่ีจังหวัดตามพื้นท่ีสถานการณ์ 
๑.๒ ห้ามจัดกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพรโ่รค 
๑.๓ กิจกรรมการรวมกลุ่มของบคุคลท่ีได้รับยกเว้น 
๑.๔ การห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นท่ีควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด 
๑.๕ การปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 
๑.๖ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื ้นท่ี
สถานการณ ์
๑.๗ การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยภายในเขตพื้นท่ี
จังหวัดและการกำหนดมาตรการ 
๑.๘ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้าน
การท่องเท่ียว 
๑.๙ การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานท่ี
เสี่ยงต่อการแพร่โรคท่ัวราชอาณาจักร 

- หนังสือ มท. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0230/ว6206 
ลงวันท่ี 30 ต.ค. 2564 

(เอกสาร 11) 
- หนังสือ มท. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0230/ว6205 
ลงวันท่ี 30 ต.ค. 2564 

(เอกสาร 12) 
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ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
๒. คำส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ที่ ๑๙/๒๕๖๔  
เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด พื ้นที ่ควบคุมสูงสุด พื ้นที ่ควบคุม และ 
พ ื ้นที ่ เฝ ้าระว ังส ูง ตามข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๓0 ตุลาคม 
๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กำหนด
เขตพื้นท่ีสถานการณ์เป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
๗ จังหวัด พื้นท่ีควบคุมสูงสุด ๓๘ จังหวัด พื้นท่ีควบคุม 
๒๓ จังหวัด และพื้นท่ีเฝ้าระวังสูง ๕ จังหวัด 

 

2. ขอ้สั่งการจากการประชุมที่สำคัญ ๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนย์บรูณาการการแก้ไขโควิด - 19   
 ในพื้นที่ กทม. และปรมิณฑล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง) 

ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
1 ผลการประชุม 

ศปก.ศบค. 
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 
ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- ให้ อก. รง. มท. และ สธ. กำกับติดตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคในสถานประกอบการและ
โรงงานต่าง ๆ เนื ่องจากในปัจจุบันเกิดการระบาด
ลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) ในบางพื้นที่ อาทิ โรงงาน
ใน จ.ชลบุรี จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ทั้งนี้ ขอให้มีการ
จัดเจ้าหน้าที่ชุดเล็กเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด 
- ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการ
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ม า ต ร ก า ร  Universal Prevention 
มาตรการ Covid - Free Setting 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคว ิด – 19  
ของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
     1. เฝ้าระวังและกำชับการปฏิบัติของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะบริเวณขายแดนไทย-มาเลเซีย  
จ.นราธิวาส เพื ่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย รวมทั้งบุคคล 2 สัญชาติ ที่มักจะเดินทางขา้ม
ไปมาสองฝั่งเป็นประจำ 

- โทรสาร มท. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0230/ว 5900  
ลงวันท่ี 14 ต.ค. 2564 
(เอกสาร 1) 
- โทรสาร มท. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0230/ว 5901  
ลงวันท่ี 14 ต.ค. 2564 
(เอกสาร 2) 
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ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
     2. ขอให้หน่วยงานในพื้นที่นำมาตรการหลักอาทิ 
มาตรการ Universal Prevention มาตรการ Covid - 
Free Setting มาดำเนินการอย่างเคร่งครัด 
- ขอให้ สสจ. และ มท.พิจารณามาตรการควบคุมโรค
เพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเมื่อมีการเปิดการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบ sandbox รวมทั้งขอให้ทุกจังหวัด
ประเม ินข ีดความสามารถในการบร ิหารจ ัดการ 
ด้านสาธารณสุขเพื ่อประกอบการกำหนดมาตรการ 
ในอนาคต  
- จากการดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับ
นักท่องเท่ียว (จ.ภูเก็ต) โดยขอให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
     - ให้ มท. พิจารณาต้นแบบการปราบปรามแรงงาน
ต่างด้าวไร้ระเบียบของ จ.ภูเก็ต ซึ่งมีระบบการใช้ภาคี
เครือข่ายภายในพื้นที่ นำไปขยายผลไปยังพื้นที่จังหวัด
อื่น ๆ ท่ีประสบปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ในห้วง
ระยะเวลาต่อไป 
 
 

 

 

3. ขอ้สั่งการจาก ศบค.มท. 
 

ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
1 แจ ้งแนวปฏ ิบ ัต ิสำหรับ 

การถ ่ ายทำภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย 
ภายใต้ข้อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่ ง 
พระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  

กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬาโดยกรมการท่องเที ่ยว 
ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการพิจารณาและส่งเสริม 
การสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร และ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร ์และ 
วีดีทัศน์ ได้จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการถ่ายภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย โดยสอดคล้องกับการพิจารณา
แนวทางมาตรการสำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ ภายใต้พระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ของศูนย์ปฏิบัติการ 
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค) แจ้งให้จังหวัด
ทราบเพื่อถือปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

- โทรสาร มท.  
ท่ี มท 0230/ว 5958 
ลงวันท่ี 18 ต.ค. 2564 

(เอกสาร 1) 
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ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
2 การถอดบทเร ียนการใช้  

ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดเชื้อ
โควิด – 19 ในเรือนจำกลาง
เชียงใหม่ และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการรับมือ
กับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด – 19 
ในอนาคต 

คณะกรรมการโครงการสมาช ิกว ุฒ ิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ได้มีหนังสือกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีว่า คณะกรรมการฯ ได้ติดตามสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื ้นที ่  ๘ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน โดยได้ถอดบทเรียนเกี ่ยวกับการรักษา
ผู ้ป่วยโดยการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาผู ้ป่วยโควิด – 19  
ในเรือนจำกลางเชียงใหม่  

- โทรสาร มท.  
ท่ี มท 0230/ว 5974 
ลงวันท่ี 19 ต.ค. 2564 

(เอกสาร 2) 

3 แต่งตั้งผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการ
แก ้ไขสถานการณ์ฉ ุกเฉิน
ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
และแอปพลิเคชัน 

ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและแอปพลิเคชัน ได้มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบ 
หน้าที่และอำนาจของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและแอปพลิเคชัน  
โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองหัวหน้าศูนยฯ์ 
      ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งรองหัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศและแอปพลิเคชัน เป็นผู้แทนการประชุม ดังนี้ 
      ๑. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนหลัก 
(หัวหน้ากลุ ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น) 
      ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนสำรอง
ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(นายทรงกลด สว่างวงศ์) 
      ๓. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทน
สำรอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 0230/15235 
ลงวันท่ี 19 ต.ค. 2564 

(เอกสาร 3) 

4 มอบหมายคณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระทำ
ความผิดกรณีสถานที ่เล่น
การพนันเป็นเหตุให้เกิดการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย (นายไตรภพ วงศ ์ไตรร ัตน์)  
เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำ
ความผิดกรณีสถานที ่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิด 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ท่ี มท 0230/15236 
ลงวันท่ี 19 ต.ค. 2564 

(เอกสาร 4) 

5 จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไข
สถานการณ ์ โคว ิด – 19 
ในพื ้นที ่จ ังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

นายกร ัฐมนตร ี ได ้ลงนามในคำส ั ่ งนายกร ัฐมนตรี   
ท่ี ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดต้ังศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์
โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลบังคับใช้
ตั ้งแต่วันที ่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยกำหนด 
ให้มี "ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นท่ี

ท่ี มท 0230/ว5989 
ลงวันท่ี 19 ต.ค. 2564 

(เอกสาร 5) 
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ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ " ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์ 
โควิด - 19 (เรียกโดยย่อว่า "ศบค.ส่วนหน้า" มีที่ปรึกษา
นายกร ัฐมนตร ี  (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย ์ ) เป็น
ผู ้อำนวยการศูนย์ และ ผู ้ว ่าราชการจังหวัดนราธิวาส  
ผู ้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู ้ว่าราชการจังหวัดยะลา  
และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นกรรมการ 

6 การเตรียมความพร้อมสำหรับ
รองรับการเปิดประเทศ ตามท่ี
นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อ
ประชาชน เม ื ่อว ันท ี ่  ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ และตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19)  
ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๔  
เมื่อวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 
๑. มาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิด
ประเทศ 
     ๑.๑ การตรวจค ้นหาผู ้ต ิดเช ื ้อโคว ิด - 19 เช ิงรุก 
            (๑) เร่งการตรวจค้นหาผู ้ติดเชื ้อฯ ในทุกพื ้นท่ี 
แบบปูพรม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนชุด
ตรวจโคว ิด - 19 แบบตรวจหาแอนติ เจน (Antigen Test  
Kit : ATK) สำหรับตรวจค้นหาผู ้ติดเชื ้อ ฯ ในเขตพื ้นท่ี  
กรณีพบผู้ติดเชื้อ ฯ ให้นำเข้าสู่ระบบรักษาตามแนวทาง 
ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ การจัดหาชุดตรวจ ATK 
ดังกล ่าวจะต ้องเป ็นไปตามกฎหมาย ระเบ ียบ และ
หลักเกณฑ์หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น หรืออยู ่ในการกำกับดูแลของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
            (๒) เน้นย้ำการปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบครอบจักรวาล ๑๐ ขอ้ 
(Universal Prevention for Covid - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข 
     ๑.๒ การฉ ีดว ัคซ ีนป้องก ันโรคโคว ิด - 19 เช ิงรุก 
            (๑) เร่งบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 
ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยเน้น
การฉีดวัคซีนเชิงรุกให้แก่กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่มีปัญหา
ในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
            (๒) สนับสนุนและให้ความสำคัญในการอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ 
รวมทั้งจัดให้มีความพร้อมของสถานที่ฉีดวัคซีน บุคลากร 
และวัสดุอุปกรณ์ 
            (๓) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างการรับรู้
เก ี ่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบและเข้าใจ 

- โทรสาร มท.  
ท่ี มท 0230/ว 6021 
ลงวันท่ี 20 ต.ค. 2564 

(เอกสาร 6) 
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ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
7 มาตรการในพื ้นที ่ควบคุม

สูงสุดและเข้มงวด และพื้นท่ี
นำร่องการท่องเท่ียวมาตรการ
ปลอดภ ัยสำหร ับองค ์กร 
(Covid - Free Setting) 

กรมอนามัยเสนอ (ร่าง) ข้อเสนอการยกระดับมาตรการในพื้นท่ี
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที ่นำร่องการท่องเที ่ยว
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid - Free Setting) สำหรับ
กิจการ หรือ กิจกรรมท่ีผ่อนคลาย ตามข้อกำหนดฯ  ฉบับท่ี ๓๔  
ศปค.มท. จึงขอให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที ่ เกี ่ยวข้อง 
ในพื้นท่ีควบคุมส ูงส ุดและเข ้มงวด และพื้นท่ีนำร ่อง 
การท่องเท่ียวปฏิบัติตาม มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร 
(Covid - Free Setting) และใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้กำกับ
ดูแลติดตามการดำเนินงานของสถานที ่ ก ิจการ หรือ 
กิจกรรมในพื้นท่ี 

- โทรสาร มท.  
ท่ี มท 0230/ว 6038 
ลงวันท่ี 21 ต.ค. 2564 

(เอกสาร 7) 

8 ขอหาร ือการขออนุญาต 
จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า
เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการ 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)  
ได้รับแจ้งจากผู ้ประกอบการ ร้านค้า งานประเพณี และ 
สวนสนุก ขออนุญาตจ ัดก ิจกรรมงานแสดงส ินค้า  
เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด ๑๕ จังหวัด  
ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เพื ่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู ้ประกอบการ 
ที ่ ได ้ร ับผลกระทบจากสถานการณ ์การแพร ่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ กระตุ้นเศรษฐกิจ 
ศบค.มท. จึงขอหารือกรณีการขออนุญาตจัดกิจกรรมงาน
แสดงสินค้าเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการของผู้ประกอบการ
ร้านค้า งานประเพณี และสวนสนุกดังกล่าว เพื่อให้ศูนย์
ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 พิจารณา
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับจังหวัดต่อไป 
 

- หนังสือ มท. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0230/15339 
ลงวันท่ี 21 ต.ค. 2564 

(เอกสาร 8) 

9 ขอความเห็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดพื้นท่ีควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด  เพื่อประกอบ 
การพิจารณาปรบัมาตรการ 
/กิจการ และ กิจกรรม
สำหรับพื้นท่ีควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวด 

ศูนย์ปฏิบัต ิการ ศูนย์บร ิหารสถานการณ์โควิด - 19 
(ศปก.ศบค.) กำหนดจัดประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดออก
ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๕) 
และการปรับมาตรการต่อกลุ่มบุคคล สถานท่ี และกิจการท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ในวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  และนำเสนอ 
ในที ่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.)  
ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศบค.มท. จึงขอให้จังหวัด
โดยความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในพื้นท่ี

- โทรสาร มท.  
ท่ี มท 0230/ว 6053 
ลงวันท่ี 25 ต.ค. 2564 

(เอกสาร 9) 
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ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ตามแบบให้ความเห็น 

10 การดำเนินการตาม
มาตรการเตรียมความ
พร้อมสำหรับรองรับการ
เปิดประเทศ 

1. ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการมาตรการเตรียมความพร้อม
สำหรับรองรับการเปิดประเทศ  
2. รายงานข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการ
เปิดประเทศ ภายในเวลา ๑๖.00 น. เป็นประจำทุกวัน
ประกอบด้วย  
     (1) จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นท่ี  
     (2) จำนวนประชาชนที่ได้รับวัคซีนโควิด - 19 ในพื้นท่ี
ศักยภาพในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19     
     (3) ปริมาณยาฟาวิพิราเวียร์ และ จำนวนชุดตรวจ ATK
ท่ีหน่วยงานสาธารณสุขจัดหาในพื้นท่ี 
3. ขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลความต้องการวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นวัคซีนหลักในภาครัฐ
จัดหาโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจะได้แจ้งขอรับการ
สนับสนุนไปยังกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ขอให้รายงาน
ข้อมูลผ่านทาง Google Form ที ่กำหนด ภายในวันท่ี   
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.0๐ น. 

- โทรสาร มท.  
ท่ี มท 0230/ว 6194 
ลงวันท่ี 29 ต.ค. 2564 

(เอกสาร 10) 

 

4. ขอ้สั่งการจาก ศบค.ปค. 

ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
1 ข ้อกำหนดออกตามความ 

ในมาตรา 9 แห ่ ง พ.ร.ก.  
การบริ หารราชการใน
สถานกา รณ ์ ฉ ุ ก เ ฉิ น  
พ.ศ. 2548 (ฉบ ับที่  35) 
และ คำสั่ง ศบค. ที่ 15/2564 
 

ขอให้ สำนัก/กอง ร ับทราบและพิจารณาดำเนินการ 
ในส่ วนท่ี เกี่ ยวข้ องตาม ข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่ 35) ลว. 15 ต.ค. 64 และ 
คำสั่ง ศบค. ที่ 15/2564  เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด
เป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นท่ีควบคุมสูงสุด และ 
พื้นท่ีควบคุม ลว. 15 ต.ค. 64  
มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564  
 

- หนังสือ ปค. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0321/ว 193  
ลงวันท่ี 19 ต.ค. 2564  

(เอกสาร 1) 

2 การจัดตั ้งสำนักงานศูนย์
บร ิหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2 0 1 9

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนั้น 
เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การแพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพ

- หนังสือ ปค. ด่วนท่ีสุด 
ที่ มท 0321/ว194  
ลว. 19 ต.ค. 2564  

(แจ้งสำนัก/กอง) 
(เอกสาร 2) 
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ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
(สำนักงาน ศบค.มท.) 
 

เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ศบค.มท. จึงยกเลิกคำสั่งศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย และได้มี คำสั่งจัดตั้ง
สำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย  
ที่ 1/2564 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 

3 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
(ฉบับท่ี ๑๖) 

เพื ่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันและ
ควบค ุมโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (โคว ิด - 19)  
จึงขอให้สำนัก/กอง รับทราบและพิจารณาดำเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑๖) มีผลต้ังแต่
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียด ดังนี ้
     1. ประเกทของผู ้ เด ินทางเข ้ามาในราชอาณาจักรท่ี
กำหนดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
โดยวิธีการ RT-PCR 

     2. หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขของผู ้ที ่เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจ ักรท ี ่ กำหนดให ้ เข ้ าร ับการก ักก ั นและ 
ต้องปฏิบัติตามคำสั ่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ณ สถานที่ท่ีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด 

- หนังสือ ปค. ด่วนท่ีสุด 
ที่ มท 0321/ว199  
ลว. 28 ต.ค. 2564  

(แจ้งสำนัก/กอง) 
(เอกสาร 3) 

4 การดำเนินการตาม 
ข้อกำหนดฯ ฉบับท่ี 36   
คำสั่ง ศบค. ท่ี 17/2564  
คำสั่ง ศบค. ท่ี 18/2564 

ขอให้สำนัก/กอง รับทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉ ุกเฉ ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ ๓๖) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕'๖๔ และคำสั่งศูนย์
บร ิหารสถานการณ ์การแพร ่ระบาดของโรคต ิดเชื้ อ 
ไวรั สโคโรนา 2019 (โคว ิด - 19) ท่ี  ๑๗/๒๕'๖๔ และ  
๑๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  

- หนังสือ ปค. ด่วนท่ีสุด 
ที่ มท 0321/ว200 
ลว. 28 ต.ค. 2564  
(แจ้งสำนัก/กอง) 

(เอกสาร 4) 

 

งานนโยบายพิเศษ 
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน 

 


