สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564)

หนังสือสั่งการ

1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID - 19
ที่
ประเด็น
รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
1 ข้อกำหนดออกตามความ ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 36 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 36
ในมาตรา 9 แห่ง พระราช ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ดังนี้ ลงวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖๔
(เอกสาร 1)
ข้อ ๑ การกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
กำหนดการบริหารราชการ
ข้อ 2 การกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ
ในสถานการณ์ฉ ุกเฉิ น
พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 36 ในพื้นทีน่ ำร่องด้านการท่องเที่ยว
ข้อ 3 การยกเลิก การห้า มออกนอกเคหสถานใน
พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็น
เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้มีผลตั้งแต่เวลา
23.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ข้อ 4 การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ การ
แพร่โรคในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ห้ามรวมกลุ่ม
บุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าร้อยคนในเขตพื้นที่
นำร่องด้านการท่องเที่ยว
ข้อ 5 การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือ
สถานที ่ เสี ่ ยงต่ อการแพร่ โรคในพื ้ นที ่ นำร่ องด้ านการ
ท่ อ งเที ่ ย ว ในระยะเริ ่ ม แรกให้ ส ถานบริ ก าร สถาน
ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง
ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการ
ท่องเที่ยวยังคงปิดดำเนินการไว้ก่อน
ข้อ 6 การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยภายใน
เขตพื้นที่นำร่อ งด้า นการท่ อ งเที ่ย วและการกำหนด
มาตรการเพิ่มเติมของแต่ละจังหวัด
ข้อ 7 การกำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
เพิ่มเติม
ข้อ 8 มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร

-2ที่
ประเด็น
รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
2 ข้อกำหนดออกตามความ ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 37 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 37
ในมาตรา 9 แห่ง พระราช ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ดังนี้ ลงวันที่ ๓0 ตุลาคม ๒๕๖๔
(เอกสาร 2)
ข้ อ ๑ การปรั บปรุ งเขตพื ้ นที ่ จ ั งหวั ดตามพื ้ นที่
กำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉ ุกเฉิ น สถานการณ์
ข้อ 2 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 37
โดยกำหนดปรับปรุง เฉพาะเรื่อ งจำนวนบุค คลที่เข้า
รวมกลุ ่ ม เพื ่ อ ทำกิ จ กรรมจำแนกตามเขตพื ้ น ที่
สถานการณ์ ดังนี้
(๑) พื ้ น ที ่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด และเข้ ม งวด ห้ า มการจั ด
กิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกัน
มากกว่าห้าสิบคน
(๒) พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีก าร
รวมกลุ ่ ม ของบุ ค คลที ่ ม ี จ ำนวนรวมกั น มากกว่ า
สองร้อยคน
(๓) พื้นที่ควบคุม ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่ม
ของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าร้อยคน
(๔) พื้นที่ เฝ้า ระวัง สูง ห้ า มการจัดกิจกรรมซึ่ง มีก าร
รวมกลุ ่ ม ของบุ ค คลที ่ ม ี จ ำนวนรวมกั น มากกว่ า
หนึ่งพันคน
(๕) พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่ มีจำนวนมากให้
สามารถทำได้ ต ามความเหมาะสม โดยปฏิ บ ั ต ิ ต าม
มาตรการด้านสาธารณสุข
ทั้งนี้ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ
ในสถานที ่ แ ออั ด หรื อ กระทำการดั ง กล่ า วอั น เป็ น
การยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในเขตพื้นที่
ข้อ 3 กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่ได้รับยกเว้น
(1) กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน
(2) กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข
(3) กิจกรรมเกี่ยวกับการบริการให้ความช่วยเหลือประชาชน
(4) การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่
ทำงาน การประชุม หรืออกกำลังกายในสถานที่ราชการกำหนด
(5) กิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็น
กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐโดยความเป็นชอบของ
หัวหน้าหน่วยงาน หรือกิจกรรมอื่นตามที่ ศปม. กำหนด
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คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ที่ 17/๒๕๖๔

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
ข้อ 4 การห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด ระหว่าง เวลา ๒๓.๐๐ น. - ๐๓.๐๐ น.
ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ 5 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ ของหน่วยงาน
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึงในพื้นที่ กทม.
และปริมณฑล ให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของกิจการ
หรื อ ผู ้ ป ระกอบการภาคเอกชน พิ จ ารณาดำเนิ น
มาตรการปฏิ บ ั ต ิ ง านนอกสถานที ่ ต ั ้ ง อย่ า งเต็ ม
ความสามารถที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้
โดยต้องไม่กระทบกับภารกิจเพื่อการบริการประชาชน
ข้อ 6 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่
สถานการณ์ ให้ ค ณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ กรุ ง เทพ
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี กำกับ
ดู แลและติ ดตามการดำเนิ นการของสถานที ่ กิ จการ
กิ จกรรมในพื ้ นที ่ สถานการณ์ ท ี ่ ได้ ปรั บมาตรการตาม
ข้อกำหนดนี้เพื่อเปิดดำเนินการได้ ให้เป็นไปตามมาตรการ
ปลอดภั ย สำหรั บ องค์ ก ร (COVID-Free Setting) ตาม
ประเภทของกิ จการกิ จกรรมตามระดั บความเสี ่ ยงที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ข้อ 7 การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยภายในเขต
พื้นที่จังหวัดและการกำหนดมาตรการ
ข้อ 8 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่อง
ด้านการท่องเที่ยว
ข้ อ 9 การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือ
สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร สถานประกอบการ
ลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
ยังคงปิดดำเนินการไว้ก่อน
คำสั่ง ศบค. ที่ 17/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน - คำสั่ง ศบค. ที่ 17/2564
๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ลงวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖๔
(เอกสาร 3)
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่ งพระราชกำหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑7)
กำหนดมาตรการป้ องกั นโรคสำหรั บผู้ เดิ นทางเข้ ามา
ในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (๑๓) “ผู้ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
อนุ ญาตให้ เดิ นทางเข้ ามาในราชอาณาจั กร เพื ่ อประโยชน์
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คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ที่ 18/๒๕๖๔

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
ด้ านเศรษฐกิ จควบคู่ ก ั บความมั่ นคงด้ านสาธารณสุ ข
ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล”
คำสั่ง ศบค. ที่ 18/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน - คำสั่ง ศบค. ที่ 18/2564
๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ลงวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖๔
(เอกสาร 4)
เรื่อง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 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 (เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
๗. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(เฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)
8. จังหวัดพังงา
๙. จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)
10. จังหวัดภูเก็ต
๑๑. จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)
๑๒. จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)
๑๓. จังหวัดเลย (เฉพาะอำเภอเชียงคาน)
๑๔. จังหวัดสมุทรปราการ
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
๑๕. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)
๑๖. จังหวัดหนองคาย
(เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่
และ อำเภอท่าบ่อ)
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คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ที่ 19/๒๕๖๔

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

๑๗. จังหวัดอุดรธานี
(เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี
อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม)
คำสั่ง ศบค. ที่ 19/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน - คำสั่ง ศบค. ที่ 19/2564
๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ลงวันที่ ๓0 ตุลาคม ๒๕๖๔
(เอกสาร 5)
เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และ
พื ้ น ที ่ เ ฝ้ า ระวั ง สู ง ตามข้ อ กำหนดออกตามความ
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓0 ตุลาคม
๒๕๖๔ กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ ดังนี้
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. จังหวัดนครสวรรค์

-6ที่

ประเด็น

รายละเอียด
๑๔. จังหวัดนนทบุรี
๑๕. จังหวัดปทุมธานี
๑๖. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นตำบลหัวหิน และ
ตำบลหนองแก)
๑๗. จังหวัดปราจีนบุรี
๑๘. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๙. จังหวัดพัทลุง
๒๐. จังหวัดพิจิตร
๒๑. จังหวัดพิษณุโลก
๒๒. จังหวัดเพชรบุรี (ยกเว้นเทศบาลเมืองชะอำ)
๒๓. จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๔. จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม)
๒๕. จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด)
๒๖. จังหวัดราชบุรี
๒๗. จังหวัดลพบุรี
๒๘. จังหวัดสตูล
๒9. จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพื้นที่ท่าอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
๓๐. จังหวัดสมุทรสงคราม
๓๑. จังหวัดสมุทรสาคร
๓๒. จังหวัดสระแก้ว
33. จังหวัดสระบุรี
๓๔. จังหวัดสุพรรณบุรี
๓๕. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะสมุย เกาะพงัน
และเกาะเต่า)
๓๖. จังหวัดอ่างทอง
๓๗. จัง หวัดอุดรธานี (ยกเว้นอำเภอเมือ งอุดรธานี
อำเกอบ้านตุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน
และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม)
๓๘. จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่ควบคุม ๒๓ จังหวัด
๑. จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. จังหวัดกำแพงเพชร
๓. จังหวัดชัยนาท
๔. จังหวัดชัยภูมิ
5. จังหวัดบุรีรัมย์ (ยกเว้นอำเภอเมืองบุรีรัมย์)

หนังสือสั่งการ

-7ที่
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7

ประเด็น

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ที่ 20/๒๕๖๔
การดำเนิ นการตามคำสั่ ง
ศู นย์ บริ หารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ที่ 16/๒๕๖๔

รายละเอียด
6. จังหวัดแพร่
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดมหาสารคาม
9. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑o. จังหวัดยโสธร
๑1. จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๒. จังหวัดลำปาง
๑๓. จังหวัดลำพูน
๑๔. จังหวัดเลย (ยกเว้นอำเภอเชียงคาน)
๑๕. จังหวัดศรีสะเกษ
๑๖. จังหวัดสิงห์บุรี
1๗. จังหวัดสุโขทัย
๑๘.จังหวัดสุรินทร์
๑๙. จังหวัดหนองคาย (ยกเว้นอำเภอเมืองหนองคาย
อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอท่าบ่อ)
๒๐. จังหวัดหนองบัวลำภู
๒1. จังหวัดอุทัยธานี
๒๒. จังหวัดอุตรดิตถ์
๒๓. จังหวัดอำนาจเจริญ
พื้นที่เฝ้าระวังสูง ๕ จังหวัด
๑. จังหวัดนครพนม
๒. จังหวัดน่าน
๓. จังหวัดบึงกาฬ
๔. จังหวัดมุกดาหาร
๕. จังหวัดสกลนคร
คำสั่ง ศบค. ที่ 20/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๘)
นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
ที่ 16/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑6) ลงวันที่
๑๔ ตุลาคม 2๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

หนังสือสั่งการ

- คำสั่ง ศบค. ที่ 20/2564
ลงวันที่ ๓0 ตุลาคม ๒๕๖๔
(เอกสาร 6)

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว6040
ลงวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖๔
(แจ้งสำนัก/กอง)
(เอกสาร 7)

-8ที่

ประเด็น

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
ศบค.มท. ขอให้หน่วยงานรับทราบและพิจารณาดำเนินการ - หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งดังกล่าวต่อไป
ที่ มท 0230/ว6039
ลงวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖๔
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 8)

8

การดำเนินการตาม
ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 36
คำสั่ง ศบค. ที่ 17/2564
คำสั่ง ศบค. ที่ 18/2564

นายกรั ฐมนตรี ได้ ลงนามในข้ อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ งพระราชกำหนดการบริ หารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 36 คำสั่ง ศบค.
ที่ 17/2564 และ คำสั่ง ศบค. ที่ 18/2564 ลงวันที่ 21
ตุลาคม 2๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ศบค.มท. ขอให้หน่วยงานรับทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและคำสั่งดังกล่าวต่อไป

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว6065
ลงวันที่ 23 ตุลาคม ๒๕๖๔
(แจ้งสำนัก/กอง)
(เอกสาร 9)

ที่ มท 0230/ว6064
ลงวันที่ 23 ตุลาคม ๒๕๖๔
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 10)

9 การดำเนินการตาม
นายกรั ฐ มนตรี ล งนามในข้ อ กำหนดฯ และ คำสั ่ ง ฯ
ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 37 จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้
คำสั่ง ศบค. ที่ 19/2564 ๑. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓0 ตุลาคม ๒๕๖๔
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์
๑.๒ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
๑.๓ กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่ได้รับยกเว้น
๑.๔ การห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด
๑.๕ การปฏิบัติงานนอกสถานที่
๑.๖ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื ้ นที่
สถานการณ์
๑.๗ การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยภายในเขตพื้นที่
จังหวัดและการกำหนดมาตรการ
๑.๘ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้าน
การท่องเที่ยว
๑.๙ การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่
เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว6206
ลงวันที่ 30 ต.ค. 2564
(เอกสาร 11)

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว6205
ลงวันที่ 30 ต.ค. 2564
(เอกสาร 12)

-9ที่

ประเด็น

รายละเอียด
๒. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ที่ ๑๙/๒๕๖๔
เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และ
พื ้ น ที ่ เ ฝ้ า ระวั ง สู ง ตามข้ อ กำหนดออกตามความ
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓0 ตุลาคม
๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กำหนด
เขตพื้นที่สถานการณ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
๗ จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ๓๘ จังหวัด พื้นที่ควบคุม
๒๓ จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ๕ จังหวัด

หนังสือสั่งการ

2. ข้อสั่งการจากการประชุมที่สำคัญ ๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนย์บรู ณาการการแก้ไขโควิด - 19
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ที่
ประเด็น
1 ผลการประชุม
ศปก.ศบค.
วันที่ 6 ตุลาคม 2564
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด
- ให้ อก. รง. มท. และ สธ. กำกับติดตามมาตรการ
ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคในสถานประกอบการและ
โรงงานต่ า ง ๆ เนื ่ อ งจากในปั จ จุบ ั น เกิด การระบาด
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
- สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด – 19
ของ 4 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ขอให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
1. เฝ้ า ระวั ง และกำชั บ การปฏิ บ ั ต ิ ข องพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะบริเวณขายแดนไทย-มาเลเซีย
จ.นราธิ วาส เพื ่ อป้ องกั นการลั กลอบเข้ าเมื องโดยผิ ด
กฎหมาย รวมทั้งบุคคล 2 สัญชาติ ที่มักจะเดินทางข้าม
ไปมาสองฝั่งเป็นประจำ

หนังสือสั่งการ
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 5900
ลงวันที่ 14 ต.ค. 2564
(เอกสาร 1)
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 5901
ลงวันที่ 14 ต.ค. 2564
(เอกสาร 2)

- 10 ที่

ประเด็น

รายละเอียด
2. ขอให้หน่วยงานในพื้นที่นำมาตรการหลักอาทิ
มาตรการ Universal Prevention มาตรการ Covid Free Setting มาดำเนินการอย่างเคร่งครัด
- ขอให้ สสจ. และ มท.พิจารณามาตรการควบคุมโรค
เพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเมื่อมีการเปิดการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบ sandbox รวมทั้งขอให้ทุกจังหวัด
ประเมิ น ขี ด ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ
ด้า นสาธารณสุข เพื่อ ประกอบการกำหนดมาตรการ
ในอนาคต
- จากการดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับ
นักท่องเที่ยว (จ.ภูเก็ต) โดยขอให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
- ให้ มท. พิจารณาต้นแบบการปราบปรามแรงงาน
ต่างด้าวไร้ระเบียบของ จ.ภูเก็ต ซึ่งมีระบบการใช้ภาคี
เครือข่ายภายในพื้นที่ นำไปขยายผลไปยังพื้นที่จังหวัด
อื่น ๆ ที่ประสบปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ในห้วง
ระยะเวลาต่อไป

หนังสือสั่งการ

3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท.
ที่
ประเด็น
1 แจ้ ง แนวปฏิ บ ั ต ิ สำหรั บ
การถ่ า ยทำภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย
ภายใต้ข้อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่ ง
พระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
กระทรวงการท่ องเที ่ ยวและกี ฬาโดยกรมการท่ องเที ่ ยว - โทรสาร มท.
ในฐานะหน่ วยงานรั บผิ ดชอบการพิ จารณาและส่ งเสริ ม ที่ มท 0230/ว 5958
การสร้ างภาพยนตร์ ต ่ างประเทศในราชอาณาจั กร และ ลงวันที่ 18 ต.ค. 2564
ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการพิ จารณาภาพยนตร์ และ
(เอกสาร 1)
วีดีทัศน์ ได้จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการถ่ายภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย โดยสอดคล้องกับการพิจารณา
แนวทางมาตรการสำหรั บการถ่ ายทำรายการโทรทั ศน์
ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ ภายใต้พระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ของศูนย์ปฏิบัติการ
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค) แจ้งให้จังหวัด
ทราบเพื่อถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- 11 ที่
ประเด็น
2 การถอดบทเรี ยนการใช้
ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดเชื้อ
โควิด – 19 ในเรือนจำกลาง
เชียงใหม่ และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการรับมือ
กั บสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคโควิด – 19
ในอนาคต
3 แต่งตั้งผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการ
แก้ ไขสถานการณ์ ฉ ุ กเฉิ น
ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
และแอปพลิเคชัน

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
คณะกรรมการโครงการสมาชิ กวุ ฒ ิ สภาพบประชาชน - โทรสาร มท.
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ได้มีหนังสือกราบเรียน ที่ มท 0230/ว 5974
นายกรัฐมนตรีว่า คณะกรรมการฯ ได้ติดตามสถานการณ์ ลงวันที่ 19 ต.ค. 2564
การแพร่ ระบาดของโรคโควิ ด - 19 ในพื ้ นที ่ ๘ จั งหวั ด
(เอกสาร 2)
ภาคเหนือตอนบน โดยได้ถอดบทเรียนเกี่ยวกับการรั กษา
ผู ้ ป ่ วยโดยการใช้ ฟ ้ าทะลายโจรรั กษาผู ้ ป ่ วยโควิ ด – 19
ในเรือนจำกลางเชียงใหม่

4 มอบหมายคณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระทำ
ความผิ ดกรณี สถานที ่ เล่น
การพนันเป็นเหตุให้เกิดการ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
5 จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไข
สถานการณ์ โ ควิ ด – 19
ในพื ้ นที ่ จ ั งหวั ดชายแดน
ภาคใต้

ที่ มท 0230/15236
ลงวันที่ 19 ต.ค. 2564
(เอกสาร 4)

ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและแอปพลิเคชัน ได้มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบ
หน้าที่และอำนาจของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและแอปพลิเคชัน
โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองหัวหน้าศูนย์ฯ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งรองหัวหน้าศู นย์
ปฏิ บ ั ต ิ การแก้ ไขสถานการณ์ ฉ ุ กเฉิ นด้ านระบบข้ อมู ล
สารสนเทศและแอปพลิเคชัน เป็นผู้แทนการประชุม ดังนี้
๑. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนหลัก
(หั ว หน้ า กลุ ่ม ภารกิจ ด้ า นพัฒ นาชุ ม ชนและส่ ง เสริม
การปกครองท้องถิ่น)
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนสำรอง
ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงกลด สว่างวงศ์)
๓. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทน
สำรอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย (นายไตรภพ วงศ์ ไ ตรรั ต น์ )
เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำ
ความผิ ด กรณี ส ถานที ่ เ ล่ น การพนั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่ มท 0230/15235
ลงวันที่ 19 ต.ค. 2564
(เอกสาร 3)

นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ล งนามในคำสั ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ที่ มท 0230/ว5989
ที่ ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ ลงวันที่ 19 ต.ค. 2564
โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลบังคับใช้
(เอกสาร 5)
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยกำหนด
ให้มี "ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่

- 12 ที่

ประเด็น

6 การเตรียมความพร้อมสำหรับ
รองรับการเปิดประเทศ ตามที่
นายกรั ฐมนตรี ได้ แถลงต่ อ
ประชาชน เมื ่ อวั นที ่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๖๔ และตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด - 19)
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ " ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด - 19 (เรียกโดยย่อว่า "ศบค.ส่วนหน้า" มีที่ปรึกษา
นายกรั ฐมนตรี (พลเอก ณั ฐพล นาคพาณิ ชย์ ) เป็ น
ผู ้ อำนวยการศู นย์ และ ผู ้ ว ่ าราชการจั งหวั ดนราธิวาส
ผู้ว่าราชการจังหวัดปั ตตานี ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นกรรมการ
ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดดำเนินการ ดังนี้
- โทรสาร มท.
๑. มาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิด ที่ มท 0230/ว 6021
ประเทศ
ลงวันที่ 20 ต.ค. 2564
๑.๑ การตรวจค้ นหาผู ้ ต ิ ดเชื ้ อโควิ ด - 19 เชิ งรุ ก
(เอกสาร 6)
(๑) เร่งการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อฯ ในทุกพื้นที่
แบบปูพรม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนชุด
ตรวจโควิ ด - 19 แบบตรวจหาแอนติ เจน (Antigen Test
Kit : ATK) สำหรั บตรวจค้ นหาผู ้ ต ิ ดเชื ้ อ ฯ ในเขตพื ้ นที่
กรณีพบผู้ติดเชื้อ ฯ ให้นำเข้าสู่ระบบรักษาตามแนวทาง
ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ การจัดหาชุดตรวจ ATK
ดั ง กล่ า วจะต้ อ งเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ และ
หลักเกณฑ์หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ ่ น หรื ออยู ่ ในการกำกั บดู แลของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
(๒) เน้ นย้ ำการปฏิ บ ั ต ิ ตามมาตรการป้ องกั น
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบครอบจักรวาล ๑๐ ข้อ
(Universal Prevention for Covid - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข
๑.๒ การฉี ดวั คซี นป้ องกั นโรคโควิ ด - 19 เชิ งรุ ก
(๑) เร่งบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19
ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยเน้น
การฉีดวัคซีนเชิงรุกให้แก่กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่มีปัญหา
ในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
(๒) สนับสนุนและให้ความสำคัญในการอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ
รวมทั้งจัดให้มีความพร้อมของสถานที่ฉีดวัคซีน บุคลากร
และวัสดุอุปกรณ์
(๓) ประชาสั มพั นธ์ และรณรงค์ สร้ างการรั บรู้
เกี ่ ยวกั บการฉี ดวั คซี นป้ องกั นโรคโควิ ด – 19 ให้ แก่
ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจ

- 13 ที่

ประเด็น
7 มาตรการในพื ้ นที ่ ควบคุ ม
สูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่
นำร่องการท่องเที่ยวมาตรการ
ปลอดภั ยสำหรั บองค์ กร
(Covid - Free Setting)

รายละเอียด
กรมอนามัยเสนอ (ร่าง) ข้อเสนอการยกระดับมาตรการในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่นำร่องการท่องเที ่ ยว
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid - Free Setting) สำหรับ
กิจการ หรือ กิจกรรมที่ผ่อนคลาย ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๓๔
ศปค.มท. จึ งขอให้ ท ุ กจั งหวั ดและหน่ วยงานที ่ เกี ่ ยวข้ อง
ในพื้ นที่ ควบคุ มสู งสุ ดและเข้ มงวด และพื้ นที่ นำร่ อง
การท่องเที่ยวปฏิบัติตาม มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร
(Covid - Free Setting) และใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้กำกับ
ดู แลติ ดตามการดำเนิ นงานของสถานที ่ กิ จการ หรื อ
กิจกรรมในพื้นที่
8 ขอหารื อการขออนุ ญาต ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า ไวรั ส โคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการ ได้ร ับแจ้งจากผู้ประกอบการ ร้านค้า งานประเพณี และ
สวนสนุ ก ขออนุ ญาตจั ดกิ จกรรมงานแสดงสิ น ค้ า
เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด ๑๕ จังหวัด
ช่ วงระหว่ างเดื อนพฤศจิ กายน ถึ ง ธั นวาคม ๒๕๖๔
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดื อดร้อนของผู ้ประกอบการ
ที ่ ได้ ร ั บผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ กระตุ้นเศรษฐกิ จ
ศบค.มท. จึงขอหารือกรณีการขออนุญาตจัดกิจกรรมงาน
แสดงสินค้าเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการของผู้ประกอบการ
ร้านค้า งานประเพณี และสวนสนุกดังกล่าว เพื่อให้ศูนย์
ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 พิจารณา
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับจังหวัดต่อไป
9

ขอความเห็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด เพื่อประกอบ
การพิจารณาปรับมาตรการ
/กิจการ และ กิจกรรม
สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด

หนังสือสั่งการ
- โทรสาร มท.
ที่ มท 0230/ว 6038
ลงวันที่ 21 ต.ค. 2564
(เอกสาร 7)

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/15339
ลงวันที่ 21 ต.ค. 2564
(เอกสาร 8)

ศู นย์ ปฏิ บ ั ต ิ การ ศู นย์ บริ หารสถานการณ์ โควิ ด - 19 - โทรสาร มท.
(ศปก.ศบค.) กำหนดจัดประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติ ที่ มท 0230/ว 6053
ตามมาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดออก ลงวันที่ 25 ต.ค. 2564
ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหาร
(เอกสาร 9)
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๕)
และการปรับมาตรการต่อกลุ่มบุคคล สถานที่ และกิจการที่
เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ในวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และนำเสนอ
ในที่ประชุมศูนย์ บริ หารสถานการณ์ โควิ ด - 19 (ศบค.)
ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศบค.มท. จึงขอให้จังหวัด
โดยความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่

- 14 ที่

ประเด็น

10 การดำเนินการตาม

มาตรการเตรียมความ
พร้อมสำหรับรองรับการ
เปิดประเทศ

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ตามแบบให้ความเห็น
1. ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการมาตรการเตรียมความพร้อม - โทรสาร มท.
สำหรับรองรับการเปิดประเทศ
ที่ มท 0230/ว 6194
2. รายงานข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการ ลงวันที่ 29 ต.ค. 2564
เปิดประเทศ ภายในเวลา ๑๖.00 น. เป็นประจำทุกวั น
(เอกสาร 10)
ประกอบด้วย
(1) จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่
(2) จำนวนประชาชนที่ได้รับวัคซีนโควิด - 19 ในพื้นที่
ศักยภาพในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19
(3) ปริมาณยาฟาวิพิราเวียร์ และ จำนวนชุดตรวจ ATK
ที่หน่วยงานสาธารณสุขจัดหาในพื้นที่
3. ขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลความต้องการวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นวัคซีนหลักในภาครัฐ
จัดหาโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจะได้แจ้งขอรับการ
สนับสนุนไปยังกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ขอให้รายงาน
ข้ อมู ลผ่ านทาง Google Form ที ่ กำหนด ภายในวั นที่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.0๐ น.

4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค.
ที่

ประเด็น
1 ข้ อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ ง พ.ร.ก.
การบริ หารราชการใน
สถ า นก า ร ณ ์ ฉ ุ ก เ ฉิ น
พ.ศ. 2548 (ฉบั บที่ 35)

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
ขอให้ สำนั ก/กอง รั บทราบและพิ จารณาดำเนิ น การ - หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งตาม ข้ อ กำหนดออกตามความ ที่ มท 0321/ว 193
ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ ลงวันที่ 19 ต.ค. 2564
(เอกสาร 1)
ฉุ กเฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบั บที ่ 35) ลว. 15 ต.ค. 64 และ
คำสั่ง ศบค. ที่ 15/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด
และ คำสั่ง ศบค. ที่ 15/2564 เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และ
พื้นที่ควบคุม ลว. 15 ต.ค. 64
มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564

2

การจัดตั้งสำนักงานศู นย์
บริ หารสถานการณ์ ก าร
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2 0 1 9

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนั้น - หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด
เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ที่ มท 0321/ว194
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื ้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 ลว. 19 ต.ค. 2564
(แจ้งสำนัก/กอง)
เป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้ องกั บสภาพ
(เอกสาร 2)

- 15 ที่

ประเด็น
รายละเอียด
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ศบค.มท. จึงยกเลิกคำสั่งศูนย์
(สำนักงาน ศบค.มท.)
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย และได้มี คำสั่งจัดตั้ง
สำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
ที่ 1/2564 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564
3 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื ่ อให้ การดำเนิ นการเป็ นไปตามมาตรการป้ องกั นและ
ออกตามความในมาตรา ๙ ควบคุ ม โรคติ ดเชื ้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 (โควิ ด - 19)
แห่ งพระราชกำหนดการ จึงขอให้สำนัก/กอง รับทราบและพิ จารณาดำเนิ นการ
บริหารราชการในสถานการณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตาม
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
(ฉบับที่ ๑๖)
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) มีผลตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียด ดังนี้
1. ประเกทของผู ้ เดิ นทางเข้ ามาในราชอาณาจั กรที่
กำหนดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
โดยวิธีการ RT-PCR
2. หลั กเกณฑ์ และเงื ่ อนไขของผู ้ ท ี ่ เดิ นทางเข้ ามาใน
ราชอาณาจั ก รที ่ ก ำหนดให้ เข้ า รั บ การกั ก กั น และ
ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติ ดต่ อ
ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด
4 การดำเนินการตาม
ขอให้สำนัก/กอง รับทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่
ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 36 เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.
คำสั่ง ศบค. ที่ 17/2564 การบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉ ุ กเฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘
คำสั่ง ศบค. ที่ 18/2564 (ฉบับที่ ๓๖) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕'๖๔ และคำสั่งศูนย์
บริ หารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรั สโคโรนา 2019 (โควิ ด - 19) ที่ ๑๗/๒๕'๖ ๔ และ
๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

หนังสือสั่งการ

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0321/ว199
ลว. 28 ต.ค. 2564
(แจ้งสำนัก/กอง)
(เอกสาร 3)

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0321/ว200
ลว. 28 ต.ค. 2564
(แจ้งสำนัก/กอง)
(เอกสาร 4)

งานนโยบายพิเศษ
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน

