
                        

1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศกฎหมายที่เกีย่วข้องกับ COVID - 19 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ข้อกำหนดออกตามความ 

ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ ์ ฉ ุ กเฉิ น  
พ.ศ. 2548  ฉบับที่ 41 
 

ข้อกำหนดฯ ฉบับที ่ 41 มีผลตั ้งแต่วันที ่ 9 มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
     ข้อ 1 การปรับปรุงเขตพื้นที ่จังหวัดตามพื้นที่
สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม และพื้นที่นำร่อง 
ด้านการท่องเที ่ยว ศบค. มีคำสั ่งปรับปรุงเขตพื ้นที่
สถานการณ์โดยกำหนดเป็นพื ้นที ่ควบคุม 69 จังหวัด  
และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 26 จังหวัด เป็นไปตาม
บัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์
เพื ่อบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการแนบท้าย 
คำสั่ง ศบค. ที่ 1/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด
เป็นพ้ืนที่ควบคุม และพ้ืนที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 
     ข้อ 2 การขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุม 
และป้องกันโรค มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ข้อห้าม 
ข ้อยกเว ้น และข้อปฏ ิบ ัต ิสำหร ับพ ื ้นท ี ่สถานการณ์  
ระด ับต ่ าง ๆ รวมท ั ้ งมาตรการเตร ียมความพร ้อม 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.  
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
(ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้แก่ การห้าม
จัดกิจกรรมที ่ม ีความเสี ่ยงต่อการแพร่โรค กิจกรรม 
การรวมกลุ ่มของบุคคลที ่สามารถจัดได ้โดยไม่ต ้อง 
ขออนุญาต การปฏิบัติงานนอกสถานที ่ของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ  มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนก
ตามพื้นที ่สถานการณ์ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 
ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป 
ในส่วนของมาตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกสถาน
ที ่ต ั ้งหน่วยงาน หร ือสถานประกอบการ (Work From 
Home) ตามความเหมาะสมเพื ่อการเฝ ้าระว ังป ้องกัน 
การระบาดของโรค โดยให้ดำเนินมาตรการนี ้ต่อเนื ่องไป 
จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565  

- ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 41 
ลงวันที่ 8 ม.ค. 2565 

(เอกสาร 1) 
 

   หนังสือสั ่งการ 

สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
การระบาดระลอกเดือนมกราคม 2565 
(วันที่ 1 มกราคม ถงึ 15 มกราคม 2565) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
     ข้อ 3 การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ
ในพื้นที ่นำร่องด้านการท่องเที ่ยว  การบริโภคสุรา 
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหาร 
หรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว  
จะเปิดให้บริการได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมิน 
ตามมาตรฐานความปลอดภ ั ยด ้ านส ุ ขอนามั ย 
(Amazing Thailand Safety and Health Administration)  
ในระด ับ SHA PLUS ของกระทรวงการท ่องเท ี ่ ยว 
และก ีฬา โดยการท ่อง เท ี ่ ยวแห ่ งประเทศ ไทย  
หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย
ป้องกันโรค COVID - 19 รองร ับส ุขภาพดีว ิถ ี ใหม่  
(Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยกรมอนามัยแล้วเท่านั ้น และให้บริการบริโภค 
สุราหรือเครื ่องดื ่มที ่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน 
เวลา ๒๑.๐๐ น.  
     ข้อ 4 การเตรียมความพร้อมของสถานบริการ
หรือสถานที่เสี ่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร 
สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือ
สถานที ่อ ื ่น ที ่ม ีล ักษณะคล้ายกันทั ่วราชอาณาจักร 
ยังคงมีความจำเป็นให้ปิดดำเนินการไว้ก่อน แต่สามารถ
ปรับรูปแบบเพื ่อให้บริการได้ในลักษณะที ่เป็นร ้าน
จำหน่ายอาหารหร ือเคร ื ่องด ื ่มได้ โดยจะต้องได ้รับ 
การตรวจสอบและประเมินความพร้อมตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนด และต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการโรคต ิ ดต ่ อกร ุ ง เทพมหานคร 
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี  
ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อนเปิดให้บริการ       
     ข้อ 5 การปรับแนวปฏิบัติเพื ่อการดำเนินการ 
ตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู ้เดินทางเข้ามา 
ในราชอาราชจักร จากที่ได้ประกาศไว้ในคำสั่ง ศบค. 
ที่ 25/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) 
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564  
     ข้อ 6 การยกระดับการปฏิบัติงานเพื ่อรองรับ
สถานการณ ์การแพร ่ระบาด ด ้วยการประเมิน
สถานการณ์แพร่ระบาดที่จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้ม 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
เพิ ่มสูงขึ ้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่และทุกหน่วยงาน 
ยกระดับการปฏิบัติงานตามที่ได้มีคำสั่งมอบภารกิจ 
ไว้แล้ว ตามคำสั่ง ศบค. ที่ ๑๔/๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑๕)  
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อการตรวจสอบ
และกำกับติดตามการเปิดดำเน ินการของสถานที่   
การดำเนินกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
ก ั บ ม า ต ร ก า ร ป ้ อ ง ก ั น แ ล ะค ว บ ค ุ ม โ ร ค  แ ล ะ 
ให้ กร ุ งเทพมหานครและจ ั งหว ั ดต่ าง ๆ เตร ี ยม 
ความพร ้ อมโดยจ ั ดให ้ ม ี ระบบศ ูนย ์ปฏ ิบ ั ต ิ ก าร 
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC)  
เพ ื ่อการปฏ ิบ ัต ิ งานของหน ่วยงานท ุกภาคส ่วน 
ในพื้นที่อย่างบูรณาการ โดยอาจขอรับการสนับสนุน 
จาก ศปม. และให้หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบยกระดับ 
การปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานข้อมูล (Call Center)  
ในท ุกระบบเพื ่อการดำเน ินงานอย่างสอดคล ้อง 
พร ้อมรองร ับการให ้ความช ่วยเหล ือและบร ิการ 
แก่ประชาชน 

2 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร ่ ระบาดของโรค 
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19)  ที่ 1/๒๕๖5 
 

คำสั ่ง ศบค. ที่ 1/2565 มีผลตั ้งแต่วันที ่ 9 มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖5  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  
เรื ่อง พื ้นที ่สถานการณ์ที ่กำหนดเป็นพื ้นที ่ควบคุม  
และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออก 
ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
     นายกร ัฐมนตร ีในฐานะผู ้อำนวยการศูนย ์บร ิหาร
สถานการณ์โควิด - 19 มีคำสั ่งให้หัวหน้าผู ้รับผิดชอบ 
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏ ิบ ัต ิการให ้เป ็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ  
สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม 
และพ้ืนที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 
     พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น 69 จังหวัด 

1. จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. จังหวัดกำแพงเพชร 
3. จังหวัดขอนแก่น  

(ยกเว ้นอำเภอเม ืองขอนแก ่น อำเภอเขาสวนกวาง  
อำเภอเปือยน้อย อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า 
และอำเภออุบลรัตน์)  
 

- คำสั่ง ศบค. ที่ 1/2565 
ลงวันที่ 8 ม.ค. 2565 

(เอกสาร 2) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
4. จังหวัดจันทบุรี  

(ยกเว้นอำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่าใหม่) 
5. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. จังหวัดชัยนาท 
7. จังหวัดชัยภูมิ 
8. จังหวัดชุมพร 
9. จังหวัดเชียงราย  

(ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน 
อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอ
แม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเวียงป่าเป้า)  

10. จังหวัดเชียงใหม่  
(ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า 
อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม)  

11. จังหวัดตรัง  
12. จังหวัดตราด 

(ยกเว้นอำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง) 
13. จังหวัดตาก  
14. จังหวัดนครนายก 
15. จังหวัดนครปฐม 
16. จังหวัดนครพนม 
17. จังหวัดนครราชสีมา  

(ยกเว้นอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อำเภอโชคชัย อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอวังน้ำเขียว 
และอำเภอสีคิ้ว) 

18. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
19. จังหวัดนครสรรค์ 
20. จังหวัดนราธิวาส  
21. จังหวัดน่าน 
22. จังหวัดบึงกาฬ 
23. จังหวัดบุรีรัมย์  

(ยกเว้นอำเภอเมืองบุรีรัมย์) 
24. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

(ยกเว้นเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตำบลหัวหินและตำบล
หนองแก) 

25. จังหวัดปราจีนบุรี  
26. จังหวัดปัตตานี 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
27. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

(ยกเว้นอำเภอพระนครศรีอยุธยา) 
28. จังหวัดพัทลุง  
29. จังหวัดพิจิตร 
30. จังหวัดพิษณุโลก 
31. จังหวัดเพชรบุรี  

(ยกเว้นเทศบาลเมืองชะอำ) 
32. จังหวัดเพชรบูรณ ์
33. จังหวัดแพร่ 
34. จังหวัดพะเยา 
35. จังหวัดมหาสารคาม 
36. จังหวัดมุกดาหาร 
37. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
38. จังหวัดยะลา  
39. จังหวัดยโสธร 
40. จังหวัดร้อยเอ็ด 
41. จังหวัดระนอง  

(ยกเว้นเกาะพยาม) 
42. จังหวัดระยอง  

(ยกเว้นเกาะเสม็ด) 
43. จังหวัดราชบุรี 
44. จังหวัดลพบุรี 
45. จังหวัดลำปาง 
46. จังหวัดลำพูน 
47. จังหวัดเลย  

(ยกเว้นอำเภอเชียงคาน) 
48. จังหวัดศรีสะเกษ 
49. จังหวัดสกลนคร 
50. จังหวัดสงขลา  
51. จังหวัดสตูล  
52. จังหวัดสมุทรปราการ  

(ยกเว้นบริเวณพ้ืนที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) 
53. จังหวัดสมุทรสงคราม 
54. จังหวัดสมุทรสาคร 
55. จังหวัดสระแก้ว  
56. จังหวัดสระบุรี  
57. จังหวัดสิงห์บุรี 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
58. จังหวัดสุโขทัย 
59. จังหวัดสุพรรณบุรี 
60. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(ยกเว้นเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย) 
61. จังหวัดสุรินทร์  

(ยกเว้นอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอท่าตูม) 
62. จังหวัดหนองคาย  

(ยกเว้นอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ 
และอำเภอสังคม) 

63. จังหวัดหนองบัวลำภู 
64. จังหวัดอ่างทอง 
65. จังหวัดอุดรธานี  

(ยกเว้นอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง 
อำเภอบ้านดุง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอหนองหาน) 

66. จังหวัดอุทัยธานี 
67. จังหวัดอุตรดิตถ ์
68. จังหวัดอุบลราชธานี 
69. จังหวัดอำนาจเจริญ 

     พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 26 จังหวัด 
1. กรุงเทพมหานคร 
2. จังหวัดกระบี่ 
3. จังหวัดกาญจนบุรี 
4. จังหวัดขอนแก่น  

(เฉพาะอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอ
เปือยน้อย อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า และ
อำเภออุบลรัตน์)  

5. จังหวัดจันทบุรี  
(เฉพาะอำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่าใหม่) 

6. จังหวัดชลบุรี  
7. จังหวัดเชียงราย  

(เฉพาะอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน 
อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง  
อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอ 
เวียงป่าเป้า) 

8. จังหวัดเชียงใหม่  
(เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า 
อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
9. จังหวัดตราด  

(เฉพาะอำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง) 
10. จังหวัดนครราชสีมา  

(เฉพาะอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อำเภอโชคชัย อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอวังน้ำเขียว 
และอำเภอสีคิ้ว) 

11. จังหวัดนนทบุรี 
12. จังหวัดบุรีรัมย์  

(เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์) 
13. จังหวัดปทุมธานี 
14. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

(เฉพาะเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตำบลหัวหิน และ
ตำบลหนองแก) 

15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(เฉพาะอำเภอพระนครศรีอยุธยา) 

16. จังหวัดพังงา 
17. จังหวัดเพชรบุรี  

(เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ) 
18. จังหวัดภูเก็ต 
19. จังหวัดระนอง  

(เฉพาะเกาะพยาม) 
20. จังหวัดระยอง  

(เฉพาะเกาะเสม็ด) 
21. จังหวัดเลย  

(เฉพาะอำเภอเชียงคาน) 
22. จังหวัดสมุทรปราการ  

(เฉพาะบริเวณพ้ืนที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) 
23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

(เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย) 
24. จังหวัดสุรินทร์  

(เฉพาะอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอท่าตูม) 
25. จังหวัดหนองคาย  

(เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอ 
ศรีเชียงใหม่ และอำเภอสังคม) 

26. จังหวัดอุดรธานี  
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
(เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี อำเภอ 
นายูง อำเภอบ้านดุง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และ
อำเภอหนองหาน) 

3 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร ่ ระบาดของโรค 
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19)  ที่ 2/๒๕๖5 
 

คำสั่ง ศบค. ที่ 2/2565 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑1 มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖5  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 21)  
     นายกร ัฐมนตร ีในฐานะผู ้อำนวยการศูนย ์บร ิหาร
สถานการณ์โควิด - 19 มีคำสั ่งให้หัวหน้าผู ้รับผิดชอบ 
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกันโรคสำหรับ 
ผู ้ เด ินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์  
การดำเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 แนบท้าย
คำสั่งนี้โดยเคร่งครัด  

- คำสั่ง ศบค. ที่ 2/2565 
ลงวันที่ 8 ม.ค. 2565 

(เอกสาร 3) 
 

4 การดำเนินการตาม 
ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 41  
คำสั่ง ศบค. ที่ 1/2565 
คำสั่ง ศบค. ที่ 2/2565 

 

นายกรัฐมนตรีลงนามในข้อกำหนดฯ และ คำสั่ง ดังนี้         
     ๑. ข้อกำหนด ฯ (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖5 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5  
โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
          ๑.๑ การปร ับปร ุงเขตพื ้นที ่จ ังหวัดตามพื ้นที่
สถานการณ์และการกำหนดพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว
เพ่ิมเติม  
          ๑.๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุม
และป้องกันโรค  
         ๑.๓ การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 
ในพ้ืนที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว  
         ๑.๔ การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือ
สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร 
         1.5 การปรับแนวปฏิบัติเพื ่อการดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทาง เข้ามาในราชอาณาจักร
เพ่ิมเติม 
         1.6 การยกระดับการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาด 
     ๒. คำสั่ง ศบค. ที่ 1/๒๕๖5 ลงวันที่ 8 มกราคม ๒๕๖5 
มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ๒๕๖5 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว158 
ลงวันที่ 8 ม.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 4) 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว159 
ลงวันที่ 8 ม.ค. 2565 
(แจ้งกรม และ รัฐวิสาหกิจ) 

(เอกสาร 5) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม และ
พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา ๙ แห ่งพระราชกำหนดการบร ิหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดเขตพื ้นที่
สถานการณ์เป็นพื้นที่ควบคุม 69 จังหวัด และพื้นที่ 
นำร่องด้านการท่องเที่ยว ๒6 จังหวัด 
     3. คำสั่ง ศบค. ที่ 2/๒๕๖5 ลงวันที่ 8 มกราคม ๒๕๖5 
มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม ๒๕๖5 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกําหนดการ บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่  21) ให ้ดำเน ินการตามมาตรการ 
ป้องกันโรคสำหร ับผ ู ้ เด ินทางเข ้ามาในราชอาณาจ ักร 
และหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานกักกัน ซึ ่งทาง 
ราชการกำหนดโดยเคร่งครัด 
      ศบค.มท. ขอให้ทุกจังหวัด และหน่วยงาน ดำเนินการ
ตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 
 

2. ข้อสั่งการจากการประชุมที่สำคัญ ๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด - 19   
 ในพ้ืนที่ กทม. และปรมิณฑล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง) 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
 ผลการประชุม ศปก.ศบค. 

วันที่ 10 มกราคม ๒๕๖5 
ที่เก่ียวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

ศปก.ศปค. จัดประชุมประจำวัน ในวันที่ 10 มกราคม 2565 
มีประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับจังหวัดพังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ 
และชลบุรี จึงขอให้จังหวัดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  
     ๑. จังหวัดพังงา ปรับข้อมูลการนําเสนอเกี ่ยวกับ 
การดำเนินการตามมาตรการสำหรับผู ้ส ัมผัสเสี ่ยงสูง  
และผู ้ต ิดเชื ้อโรคโควิด - 19 ประเมินสถานการณ์ และ
จำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามา ในพื้นที่  
เพ่ือนำมาใช้พิจารณาศักยภาพด้านการแพทย์ในการรองรับ
กรณีมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 ที่อาจเพิ่มสูงขึ้น  
     ๒. จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี ่ 
ประเมินสถานการณ์และจำนวนนักท่องเที่ยว ที่คาดว่า 
จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้พิจารณาศักยภาพ 
ด้านการแพทย์ในการรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 
ที่อาจเพ่ิมสูงขึ้น  
     ๓. จังหวัดชลบุรี อนุญาตให้นําผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 
ที่อยู่บนเรือเข้ารับการรักษาในพ้ืนที่ ตามที่ศูนย์อํานวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รายงาน 
โดยการอนุญาตดังกล ่าวอยู่ ในขอบเขตอำนาจของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และให้เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติเดิมที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสอื
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที ่นร ๐๘๐๑.๐๑/๒๑๕ 
ลงวันที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖5 
     ศบค.มท. ขอให้ทุกจังหวัดพิจารณาดำเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุมดังกล่าวต่อไป  

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 244 
ลงวันที่ 12 ม.ค. 2565 

(แจ้งจังหวัดพังงา  
สุราษฎร์ธานี กระบี่  

และชลบุรี) 
(เอกสาร 1) 

 
 

2 การประชุม ศปก.ศบค. 
วันที่ 17 มกราคม ๒๕๖5 
ที่เก่ียวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

ศปก.ศบค. กําหนดจัดประชุมเพื่อหารือผลการปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่สถานการณ์ 
และพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว ปัญหา อุปสรรค  
แนวทางแก้ไข และการปรับมาตรการในห้วงต่อไปในวันจันทร์ 
ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ และนําเสนอในที่ประชุม ศบค.  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕6๕ ต่อไป  
     ศบค .มท . จ ึงขอให ้จ ังหว ัดโดยความเห ็นของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในพื้นที่ควบคุม และ 
พื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยวพิจารณาให้ความเห็น

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 331 
ลงวันที่ 14 ม.ค. 2565 
(แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

พ้ืนที่ควบคุม และ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพ้ืนที่
นําร่องด้านการท่องเที่ยว) 

(เอกสาร 2) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณา 
ประเม ินผลการปฏิบ ัต ิตามมาตรการฯ  ตามแบบ 
ให ้ความเห ็นฯ ที ่ส ่งมาพร ้อมนี้  ภายในว ันเสาร ์ที่   
๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ moicovid2022@gmail.com 
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3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท. 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เรื่อง แนวทางการเก ็บค่า

ตรวจทางห้องปฏิบัต ิการ
ของจังหวัด 

กระทรวงสาธารณสุขแจ ้งแนวทางการเก ็บค่าตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการของจังหวัด ในการปรับการตรวจ 
หาเชื ้อในผู ้ เด ินทางที ่ลงทะเบียนเข้าราชอาณาจ ักร 
ประเภท Test&Go และ Sandbox ก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 
2564 และเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 
24 ธ ันวาคม 2564 โดยต ้องทำการตรวจ RT-PCR  
ในประเทศไทย 2 ครั้ง ในวันที่ 0-1 และ 5-6 ของการกักตัว 
ในรูปแบบ RT-PCR ทั้งหมด โดยค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ให้เรียกเก็บเงินไปยังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว1 
ลงวันที่ 3 ม.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 1) 

2 เรื่อง แนวทางการดำเนินการ
ในการแก้ไขปัญหาด้าน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 

เนื ่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ที ่ประชาชนออกเดินทาง
ท่องเที ่ยว กลับไปเยี ่ยมภูมิลำเนา ตลอดจนมีกิจกรรม 
ที่รวมกลุ่ม ได้มีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
ในการคัดกรอง ซึ่งทำให้เกิดขยะจาก ATK รวมถึงขยะ
จากอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัยเพ่ิมขึ้นมาก
นายกรัฐมนตรี จึงได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย 
กำชับหน่วยงานท้องถิ ่นดูแลเร ื ่องของการจัดเก็บ 
และทำลายขยะติดเชื้อให้ถูกวิธี ไม่ให้กลายเป็นแหล่ง 
แพร่ระบาดในชุมชน  
     ศบค.มท. จึงขอเน้นย้ำให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดกำชับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื้นที่ปฏิบัติตามแนวทาง 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมอนามัย 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว2 
ลงวันที่ 3 ม.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 2) 

3 เรื่อง การดำเนินการตามผล
การประชุม ศบค. ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 

ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดพิจารณาดำเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
     ๑. ยกระด ับการปฏ ิบ ัต ิการของท ุกหน ่วยงาน 
ตามบทบาทหน ้าท ี ่ ของหน ่วยงานและตามค ําสั่ ง 
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ฉบับที่ ๑๕ โดยมี 
การตรวจสอบ และกำกับติดตามกิจการ/กิจกรรมต่างๆ 
ตามที ่ร ับผิดชอบ รวมทั ้งตามแผนปฏิบัติการรองรับ 
การเปิดประเทศและการระบาดของโควิด - 19 ปี ๒๕๖๕ 
ดังนี้  
         ๑) ตรวจสอบและจัดระบบการรับแจ้งการตอบสนอง
รวดเร็วทั ้งดูแลรักษาตามระดับความรุนแรงของอาการ 
ใน รพ./รพสนาม/CI/HI/ Hospite/Hotel Isolation  
        ๒) การเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย  

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 134 
ลงวันที่ 7 ม.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 3) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
         ๓) การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  
         ๔) กำกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการ 
Universal Prevention และ COVID Free Setting  
     ๒. จัดให้มีระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
เพ่ือบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำแผน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  
     ๓. ยกระดับระบบ Call Center ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่
ให้มีความเข้มแข็ง ดําเนินงานอย่างประสานสอดคล้อง
เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองปัญหาของประชาชน
ได้ทันเวลา และทำการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามกลุ่ม 
เป้าหมายและวัตถุประสงค ์

4 เรื ่อง เร่งรัดการฉีดว ัคซีน 
โควิด - 19  
 

กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย
ในการเร่งรัดการฉีดวัคซีน โควิด - 19 ดังนี้  
     ๑. ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองในระดับ
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่  
เพื ่อค้นหากลุ ่มเป้าหมายเชิงรุก และจัดทำทะเบียน 
รายชื่อผู้ที่ประสงค์รับวัคซีน โดยเฉพาะผู้ที่ถึงกำหนด 
รับวัคซีน โดยเฉพาะผู้ที่ถึงกำหนดรับฉีดวัคซีนโควิด - 19 
เข็มที่ ๓ ให้เข้ารับวัคซีน ณ หน่วยบริการเพื่อกระตุ้น 
ภูมิคุ้มกันให้สูงเพียงพอต่อการป้องกันโรค  
     ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ที ่ถึงกำหนดรับฉีดวัคซีน 
โควิด - 19 เข็มที่ ๓ เข้ารับวัคซีนโดยเร็ว และสามารถ
เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยบริการที่คณะกรรมการ
โรคต ิดต ่อจ ังหว ัดหร ือคณะกรรมการโรคต ิดต่อ
กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ศบค.มท. พิจารณาแล้ว 
เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
พิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 136 
ลงวันที่ 7 ม.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 4) 

 
 

5 เรื่อง ดำเนินการร่วมกับศูนย์
ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านความมั ่นคง  
(ศปม.) (ตำรวจและทหาร)  
 

ศบค.มท. ขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดทุกจังหวัด 
ดำเนินการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านความมั ่นคง (ศปม.) (ตำรวจและทหาร) ในประเด็น 
ดังนี้  
     ๑. บริหารจัดการระบบรักษาพยาบาลแบบเชิงรุก  
โดยมีการรับแจ้ง และตอบสนองให้เป็นไปอย่างทันเวลา 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดชุดปฏิบัติการ 
เช ิงร ุกเข้าพื ้นที ่ด ูแลผู ้ป ่วยที ่ก ักตัว  ที ่บ ้าน (Home 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 220 
ลงวันที่ 11 ม.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 5) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
Isolation : HI) และก ั กต ั ว ในช ุ มชน  (Community 
Isolation : CI)  
     ๒. เคร่งครัด เข้มงวดในการตรวจสอบร้านอาหาร 
ที ่ดำเนินการโดยผิดกฎหมาย การลักลอบดำเนินการ 
ผิดกฎหมายรูปแบบอ่ืน ๆ รวมทั้งบ่อนการพนัน  
     ๓. ให ้ความสำค ัญในการต ิดตามน ักท ่องเท ี ่ยว 
ที ่เด ินทางเข้ามาในประเทศไทย แบบไม่ต ้องกักตัว 
ตามระบบ Test & Go เพื ่อป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
     ๔. เน ้นการประชาส ัมพ ันธ ์มาตรการ  แนวทาง 
และช่องทางการรับแจ้งเหตุ และการรักษาพยาบาล  
เพื ่อป ้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างกว้างขวาง 

6 รายงานข้อมูลเตียงรองรับ
ผู้ติดเชื้อโควิด - 19 

ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รายงานข้อมูลเตียง 
ที่ใช้รองรับผู้ติดเชื้อโควิด - 19 รายอำเภอ โดยจำแนก 
เตียงตามประเภทสถานที่และตามอาการของผู ้ติดเชื้อ 
โควิด - 19 เป็นประจำทุกวัน ตามแบบรายงานที่กำหนด
ผ่านระบบออนไลน์ภายในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน 
โดยให้รายงานครั้งแรก ในวันที่ 17 มกราคม 2565 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 289 
ลงวันที่ 13 ม.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 6) 
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4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค. 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ข้อกำหนดออกตามความ 

ในมาตรา 9 แห ่ง พ.ร.ก.  
การบริ หารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉ ิน พ.ศ. 
2548 (ฉบับที ่41)  
และการดำเนินการตาม  
คำสั่ง ศบค. ที่ 1/2565 
และ ศบค. ที่ 2/2565 
 

ขอให้ สำนัก/กอง ร ับทราบและพิจารณาดำเนินการ 
ในส ่วนท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องตาม ข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ลว. 8 ม.ค. 65 และ คำสั่ง 
ศบค. ที่ 1/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่
ควบคุม และพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกําหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉ ุกเฉ ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลตั ้งแต ่ว ันที่   
9 มกราคม ๒๕๖5 เป็นต้นไป และ คำสั่ง ศบค. ที่ 2/2565 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกําหนดการ บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 21) มีผลตั ้งแต่วันที่ 11 มกราคม 
๒๕๖5 เป็นต้นไป 

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0321/ว5 
ลงวันที่ 12 ม.ค. 2565 

(เอกสาร 1) 
 

 

 

งานนโยบายพิเศษ 
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน 


