
  
1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศกฎหมายที่เกีย่วข้องกับ COVID - 19 

 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 การดำเนินการตามประกาศ

ที่นายกรัฐมนตรีกำหนด
ตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

     นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในข้อกำหนดฯ และคำสั่ ง  
ลงวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 
     ๑. ข้ อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ ง พรก.  
การบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุ กเฉิน พ.ศ. 2548  
(ฉบับที่ 43)  
     ๒. คำสั่ง ศบค. ที่  6/2565 เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์       
ที่ กำหนดเป็ นพ้ื นที่ ควบคุ ม พ้ื นที่ เฝ้ าระวั งสู ง และ          
พ้ืนที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548      
     ๓. คำสั่ง ศบค. ที่ 7/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ง พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2280 
ลงวันที่ 1 เม.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 1) 

 

2 การดำเนินการตามข้อกำหนด
ออกความในมาตรา 9       
แห่ง พรก.การบริหารราชการ      
ในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิน     
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44) 
และคำสั่ง ศบค. ที่ 8/2565 
และ 9/2565 

    นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ 
ลงวันที่ 29 เมษายน ๒๕๖๕ รวม 3 ฉบับ ดังนี้  
     1. ข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่ง พรก.    
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 44)  
     2. คำสั่ ง ศบค. ที่  8/2565 เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์      
ที่กำหนดเป็น พ้ืนที่ เฝ้ าระวังสู ง และพ้ืนที่ นำร่อง 
ด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 
 แห่ ง พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น  
พ.ศ. 2548 
     3. คำสั่ง ศบค. ที่ 9/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ง พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3019 
ลงวันที่ 30 เม.ย. 2565 
(แจ้งกรม และ รัฐวิสาหกิจ) 

(เอกสาร 2) 
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3020 
ลงวันที่ 30 เม.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 3) 

 

 
 

   หนังสือสั ่งการ 

สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565) 
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2. ข้อสั่งการจากการประชุมที่สำคัญ ๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด - 19   
 ในพ้ืนที่ กทม. และปรมิณฑล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง) 

1 ผลการประชุม ศปก.ศบค. 
วันที่ 31 มีนาคม 2565  
 

     ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 
(ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565  
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด โดยให้ประสานทุกจังหวัด
รายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ส่งให้
กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่  5 เมษายน 2565  
เวลา 10.00 น. 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2286 
ลงวันที่ 1 เม.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 1) 

2 มติการประชุม คณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 
18 มีนาคม 2565 

     ศบค.มท. ขอให้ คกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
และ คกก.โรคติดต่อจังหวัดนำแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข 
 เพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับการจัดงานเทศกาลสงกรานต์
ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งแนวทางและมาตรการรณรงค์
เพ่ือสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ 
พุทธศักราช 2565 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ 
สืบสานวัฒนธรรมไทย” ของกระทรวงวัฒนธรรมไปใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติในการควบคุม กำกับ ประเมินการจัดงาน
เทศกาลสงกรานต์อย่างเคร่งครัดต่อไป 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2282 
ลงวันที่ 1 เม.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 2) 

3 มติการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่  12 เมษายน 2565
รับทราบผลการประชุ ม  
ศบค. ครั้งที่ 6/๒๕๖5 
 

     ตามมติที่ ป ระชุมคณะรัฐมนตรี  รับทราบผล 
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(ศบค.) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน ๒๕๖5 
ให้ทุกจังหวัด และทุกหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 
     1. กำหนดแนวทางการเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
ชุดตรวจ ATK ให้สามารถผลิตได้ถึง 1,000, 000 ชิ้น/เดือน 
     2. พิจารณาแนวทางในการสนับสนุนชุดตรวจ ATK 
ให้แก่โรงเรียน เพื่อลดภาระของโรงเรียนและผู้ปกครอง 
     3. สร้างการรับรู้ถึงมาตรการต่างๆ ป้องกันและ
ควบคุมโรคต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและ 
ให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย 
     4 . กำกับดูแลและควบคุมราคายาสมุน ไพร 
ฟ้าทะลายโจร 
     5. พิจารณาการปรับมาตรการและแนวทางสำหรับ
ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจากประเทศเพ่ือนบ้าน
และระยะสั้น 1 – 2 วัน 
 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2779 
ลงวันที่ 22 เม.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 3) 
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3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท. 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เรื่ อง ขอความร่วมมื อ    

ทุ ก จั งห วั ด รณ รงค์ ให้
ประชาชนปฏิบัติตามแนว
ปฏิบั ติด้านสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด และกำกับ
การป ฏิ บั ติ ม าตรการ           
ในระดับพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด 

     ศบค.มท. ขอความร่วมมือทุกจังหวัดรณรงค์         
ให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข
อย่ างเคร่ งครัด  และกำกับการปฏิบั ติ มาตรการ           
ในระดับพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์
วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ของกระทรวงวัฒนธรรม 
และให้ดำเนินการ ดังนี้ 
     1. เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน   
การติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบ Universal Prevention 
     2. กำชับและกำกับให้ผู้ประกอบการดำเนินมาตรการ 
COVID – Free Setting (มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร) 
     3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือครบกำหนดฉีด
วัคซีนเข็มกระตุ้นให้เข้ารับวัคซีน 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2357 
ลงวันที่ 5 เม.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 1) 

 

2 เรื่อง ประชาสัมพันธ์และ
ชี้แจงเพ่ือทำความเข้าใจ
ให้ประชาชนร่วมกันลด
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

     ศบค.มท. เน้นย้ำทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์และ
ชี้แจงเพ่ือทำความเข้าใจให้ประชาชนร่วมกันลด            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 
     1. ผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
ให้ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด เพ่ือลดการแพร่ระบาด 
     2. ประชาชนทุกคนต้องป้องกันตนเองขั้นสูงสุด
แบบ Universal Prevention  และตระหนักเสมอว่า 
แม้จะได้รับวัคชีนครบตามเกณฑ์แล้ว ก็ยังมีโอกาส      
ที่จะติดเชื้อโควิด 19 
 
 
 
 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2425 
ลงวันที่ 7 เม.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 2) 

 

     6. เตรียมการเพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียนในเดือน
พฤษภาคม 2565  
     7 . ประชาสัม พันธ์ตามแนวทาง “รักตน เอง  
รักครอบครัว และรักผู้อ่ืน” เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน
และป้องกันโรคจากการเดินทางกลับภูมิลำเนา 
     8. ควบคุม กำกับ เฝ้าระวังให้ประชาชนถือปฏิบัติ
ในการเล่นสงกรานต์และเล่นน้ำตามประเพณี ไทย 
อย่างปลอดภัย 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
3 เรื่อง ขอความร่วมมือทุกจังหวัด

พิจารณาแนวทางปฏิบัติ
ด้านสาธารณสุข ตามประกาศ
จั งหวั ดจั นทบุ รี  เรื่ อ ง 
มาตรฐานความปลอดภัย
จากเชื้อไวรัสโควิด 19  
ในผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี 
เป็นแนวทางปฏิบัติตามที่
เห็นสมควร 

     ศบค.มท. แจ้งทุกจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ 
ด้านสาธารณสุขตามประกาศจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยจากเชื้อ
ไวรัสโควิด 19  ในผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี (Zero COVID 
Chanthaburi Fruit : ZCCF) เพ่ือให้ทุกจังหวัดพิจารณา
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2428 
ลงวันที่ 7 เม.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 3) 

 

4 เรื่ อง ขอความร่วมมื อ    
ทุกจังหวัด ดำเนินการ
ตามแนวปฏิบัติของกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ิมเติม 
 

     ศบค.มท. ขอความร่วมมือทุกจังหวัดดำเนินการ    
ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ิมเติม
สำหรับการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้ 
     1. ประเมิน/อนุญาตกิจกรรมการรวมกลุ่มในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
     2. เฝ้าระวังและควบคุมกำกับ การปฏิบัติตาม 
COVID Free Setting ในกิจกรรมต่างๆ 
     3 . เน้ น ย้ ำก ารสื่ อ ส ารป้ อ งกั น ต น เอ งแบ บ 
Universal Prevention และ DMHTA อย่างเคร่งครัด 
     4. จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับกรณีพบการระบาด
เพ่ิมข้ึนระหว่างหรือหลังเทศกาล 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2476 
ลงวันที่ 8 เม.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 4) 

 

5 เรื่ อง ขอความร่วมมื อ 
ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด     
ทุ กจั งหวัดปฏิ บั ติ ตาม
มาตรการเฝ้าระวัง และ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์  

      ศบค.มท. ขอความร่วมมื อผู้ ว่ าราชการจั งหวัด 
ทุกจั งหวัดดำเนิ นการตามแนวทางการจัดกิจกรรม 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้  
      1. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งจุดบริการ
ตรวจ ATK เพ่ือหาเชื้อ COVID 19   
      2. จัดกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ และประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน 
     3 . กำชั บนายอำเภอเร่ งรั ดกำนั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ติดตามการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ของการรับวัคชีน    
เข็มกระตุ้น 
 
 
 
 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2501 
ลงวันที่ 9 เม.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 5) 

 



- 5 - 
 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
6 เรื่ อง ขอความร่วมมื อ

บูรณาการการดำเนินงาน
เพ่ือร่วมกันขับ เคลื่ อน   
ให้ เกิ ด ค ว า ม ส ะ ด ว ก
ปลอดภัย ในการเดินทาง
ของประชาชน ในช่ ว ง
เทศกาลสงกรานต์ 

      กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงคมนาคม 
ขอความอนุ เคราะห์ มอบหมายผู้ ว่ าราชการจั งหวัด           
ทั่ วประเทศ ประสานสั่ งการให้ หน่ วยงานในพ้ืนที่           
ร่วมดำเนินการเพ่ือบูรณาการการดำเนินการเพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนให้เกิดความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทาง    
ของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565      
ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ดังนี้ 
     1. ขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทาง
ล่วงหน้าเพ่ือกระจายการเดินทาง และเหลื่อมเวลาเดินทาง
ในเส้นทางเข้า – ออก กรุงเทพมหานคร 
     2. รณรงค์ให้ชุมชนดูแลกันเอง ด้วยการห้ามปราม    
ป้องกันไม่ให้ประชาชนที่เมาสุราออกจากบ้านมาขับขี่
รถจักรยานยนต์  
     3. มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประสานเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยในพ้ืนที่
ร่วมกันเฝ้าระวังบริเวณทางลัดผ่านและจุดตัดทางรถไฟกับ
ถนน  

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0211.5/ว 2525 
ลงวันที่ 11 เม.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 6 ) 

 

7 เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ว่าฯ
ทุกจังหวัด ดำเนินการตาม
แนวปฏิบัติของกระทรวง
สาธารณสุข ในการปฏิบัติ
ตามมาตรการ เฝ้ าระวั ง 
และป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 

     ศบค.มท. ขอความร่วมมือทุกจังหวัด ดำเนินการ 
ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ในการปฏิบัติ 
ตามมาตรการเฝ้ าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด - 19 ดังนี้ 
     1. รณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน 
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
     2. เร่งรัดการจัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 
เชิงรุก โดยบริการถึงที่ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และ
กลุ่มเปราะบาง 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2522 
ลงวันที่ 11 เม.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 7 ) 

8 เรื่ อง ขอความร่วมมื อ 
คกก.โรคติดต่อทุกจังหวัด
อธิบายทำความเข้าใจ
และตรวจเยี่ยมแก่ผู้ป่วย 
ติดเชื้ อ โรคโควิด  – 19 
ที่รักษาตัวแบบแยกกักตัว
ที่บ้าน (Home Isolation)  

     ศบค.มท. ขอความร่วมมือคณะกรรมการโรคติดต่อ    
ทุกจังหวัด อธิบายทำความเข้าใจและตรวจเยี่ยม แก่ผู้ป่วย
ติดเชื้อโรคโควิด - 19 ที่รักษาตัวแบบแยกกักตัวที่บ้าน 
(Home Isolation) พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
     1. ขอความร่วมมือบุคลากรทางการแพทย์อธิบาย     
ทำความเข้าใจแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยให้ทำการรักษา
แบบผู้ป่วยนอกแบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) 
     2. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการดูแลและบริการประชาชน 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2573 
ลงวันที่ 13 เม.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 8 ) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
9 เรื่ อง ขอความร่ วมมื อ     

ทุ กจั งหวั ดปฏิ บั ติ ตาม
มาตรการเฝ้ าระวั งและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 หลังเทศกาล
สงกรานต์ 

     ศบค.มท. ขอความร่วมมือทุกจังหวัดปฏิบัติตาม
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
หลังเทศกาลสงกรานต์โดยดำเนินการ ดังนี้ 
     1. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน      
ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ให้ทุกคนที่ได้ร่วม
กิจกรรม และเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้เฝ้าสังเกต
อาการของตนเองและครอบครัว 
     2. จัดบริการตรวจ ATK ให้แก่ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  
     3. ยกระดับแผนการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วย 
ติดเชื้ อโควิด - 19 ระดับต่ าง ๆ ให้ สามารถอำนวย          
ความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4. รณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยง (กลุ่ม 608) ได้ระมัดระวังตนเอง 
และเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2634 
ลงวันที่ 17 เม.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 9 ) 

10 เรื่ อง การขอรับค่ าใช้จ่ าย 
ใน การรั กษ าพ ยาบ าล 
แก่กลุ่มผู้ไร้สิทธิการรักษา 
โรคโควิด – 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID - 19)) 

     ศบค.มท. แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
และจังหวัดทุกจังหวัดว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งเกี่ยวกับการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
แก่กลุ่มผู้ ไร้สิทธิการรักษาโรคโควิด – 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID - 19)) ดังนี้ 
     1 . กลุ่ ม ผู้ ไร้ สิ ท ธิ ก ารรั ก ษ า โรค โค วิ ด  - 1 9 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ได้แก่        
คนต่างด้าวไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้ไร้สัญชาติ      
หรือผู้มีประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว 
เป็นผู้ไม่มีสิทธิ UCEP เมื่อเป็นผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 16 
มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ให้สามารถเข้ารับการรักษา
ในสถานพยาบาลของราชการเท่านั้นตามหลักเกณฑ์  
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
     2. กรณีการรักษาพยาบาลโรคโควิด - 19 ให้แก่ 
ผู้ไร้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึง ภายใน
วันที่ 15 มีนาคม 2565 ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายไปยัง 
กองเศรษฐกิ จสุ ขภ าพและหลักประกันสุ ขภ าพ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด 
 
 
 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2686 
ลงวันที่ 19 เม.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 10 ) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
11 เรื่ อง ขอความร่วมมื อ   

ทุ ก จั งห วั ด ให้ บ ริ ก า ร          
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น 
สำหรับนักเรียน/นักศึกษา 

     ศ บ ค .ม ท . ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ทุ ก จั ง ห วั ด  
ดำเนินการตามแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์   
เข็มกระตุ้น สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป 
ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2951 
ลงวันที่ 28 เม.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 11 ) 

12 เรื่ อง ขอความร่ วมมื อ
ประสานองค์ กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จัดตั้ง
จุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19)  

     ศบค.มท. ให้จังหวัดประสานองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อโควิด - 19
ด้วย ATK ในลักษณะ Drive Thru COVID – 19 Test  
โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุนบุคลากร
ทางการแพทย์ ในการตรวจหาเชื้ อ  COVID – 19 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2950 
ลงวันที่ 28 เม.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 12 ) 

 
4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค. 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 การดำเนินการตามข้อกำหนด

ออกความในมาตรา 9       
แห่ง พรก.การบริหารราชการ      
ในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิน     
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 43) 
และคำสั่ง ศบค. ที่ 6/2565 
และ 7/2565 

     ศบค.ปค. แจ้ง สำนัก/กอง รับทราบและพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ 
ดังนี้  
     1. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก. 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 43)  
     2. คำสั่ง ศบค. ที่ 6/2565 เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์    
ที่กำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง และพ้ืนที่    
นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความ    
ในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
     3. คำสั่ ง ศบค. ที่  7/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) 

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่  มท 0321/ว 37  
ลงวันที่ 12 เม.ย. 2565 

(เอกสาร 1) 
 

 

งานนโยบายพิเศษ 
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน 


