
  
1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศกฎหมายที่เกีย่วข้องกับ COVID - 19 

 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เร ื ่ อง ประกาศที่ นายก 

ร ั ฐมนตรี ก ำ ห น ด ต า ม
ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

     นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ได ้ออกประกาศ ลงว ันที ่  25 พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 
     ๑) ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั ่วราชอาณาจักร 
(คราวที่ 18) โดยให้ขยายเวลาการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินออกไปอีกกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 
31 กรกฎาคม 2565 
     ๒) ประกาศ เรื ่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้
บังคับ 
     ๓) ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และ
คำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3784 
ลงวันที่ 30 พ.ค. 2565 
(แจ้งกรม และ รัฐวิสาหกิจ) 

(เอกสาร 1) 
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3782 
ลงวันที่ 31 พ.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 2) 

 
 

2 เรื่อง การดำเนินการตาม
ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 45 
แ ล ะ ค ำ ส ั ่ ง  ศ บ ค . ที่  
1 0 / 2 5 6 5  แ ล ะ 
11/2565 

    นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ 
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม 3 ฉบับ ดังนี้  
     1) ข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่ง พรก.    
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 45)  
     2) คำสั ่ง ศบค. ที ่ 10/2565 เรื ่อง พื ้นที ่สถานการณ์     
ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่
นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ง พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 
     3) คำสั่ง ศบค. ที่ 11 /2565 เรื่อง แนวปฏิบัติ
ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26) 
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3838 
ลงวันที่ 31 พ.ค. 2565 
(แจ้งกรม และ รัฐวิสาหกิจ) 

(เอกสาร 3) 
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3840 
ลงวันที่ 31 พ.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 4) 

 

   หนังสือสั ่งการ 

สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(วันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2565) 
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2. ข้อสั่งการจากการประชุมที่สำคัญ ๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด - 19   

 ในพ้ืนที่ กทม. และปรมิณฑล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง) 

1 เรื ่อง แจ้งผลการประชุม 
(ศปก.ศบค.) เม ื ่อว ันที่               
23 พฤษภาคม 2565   

     ศปก.ศบค. และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ 
โควิด – 19 ในพื ้นที ่ กทม. และปริมณฑล แจ้งผล     
การประชุมเมื ่อวันที ่ 23 พฤษภาคม 2565 โดย        
มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
     1) รับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19  
     2) ร ับทราบการเด ินทางเข ้าราชอาณาจักรของ
นักท่องเที่ยวทางอากาศ ทางน้ำ และทางบก  
     3) รับทราบการดำเนินการตามมาตรการ Thai Stop 
Covid 2 Plus  
     4) รับทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการของ
กรมบัญชีกลาง 
     5) พิจารณาความเหมาะสมการเปิดใช้ท่าอากาศยาน
เชียงราย 
     6) เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด – 19 กับประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3677 
ลงวันที่ 25 พ.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 1) 

2 เรื ่อง แจ้งผลการประชุม 
(ศปก.ศบค.) เม ื ่อว ันที่               
26 พฤษภาคม 2565   

          ศปก.ศบค. และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์
โคว ิด – 19 ในพื ้นที ่  กทม. และปริมณฑล แจ้งผล           
การประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยมีประเดน็
สำคัญ ดังนี้ 
     1) รับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด -  19 
     2) รับทราบรายงานการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของ
นักท่องเที่ยวทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ   
     3) รับทราบการเปรียบเทียบระหว่างสถานบริการกับ
ร้านจำหน่ายอาหาร สุรา และเครื่องดื่ม 
     4) เห็นชอบมาตรการและหลักเกณฑ์ กรณีการเยือน
ไทยอย่างเป็นทางการของ นรม.สปป.ลาว และภริยา 
     5) รับทราบการปรับระบบ Thailand Pass   
     6) รับทราบรายงานสถานการณ์ครองเตียงระดับ 2 – 
3 ในภาพรวมของประเทศ  
 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3807 
ลงวันที่ 30 พ.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 2) 
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3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท. 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เรื่ อง  ยกเล ิกการรายงาน

ร ะ บ บ แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม 
Jitasa.care 

     ศบค.มท. แจ ้งว ่าสถานการณ์การแพร่ระบาด        
ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่คลี่คลายจากการตรวจพบผู้ติด
เชื้อและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาลดลง ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขอยู่ในระดับ
เพียงพอ จึงขอยกเลิกการรายงานระบบแพลตฟอร์ม 
Jitasa.care 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3521 
ลงวันที่ 19 พ.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 1) 

 

2 เ รื่ อ ง  แ จ ้ ง แ ผ น ก า ร
ดำเนินการปิดการใช้งาน
แอปพลิเคชันหมอชนะ 
และแผนการดำเนินการ
ลบขอ้มูลระบบหมอชนะ 

     ศบค.มท. แจ้งว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมในฐานะหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
โครงการบริหารจัดการแพลตฟอร์มเพื ่อการติดตาม
และประเมินผู้มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 แจ้งยกเลิกการใช้งานระบบหมอชนะและยกเลิก
การดำเนินโครงการฯ 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3785 
ลงวันที่ 30 พ.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 2) 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3786 
ลงวันที่ 30 พ.ค. 2565 
(แจ้งกรม และ รัฐวิสาหกิจ) 

(เอกสาร 3) 
4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค. 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เร ื ่อง รายงานการถอด

บทเรียนการดำเนินการ
ของส ่วนราชการและ
จังหวัดในการรับมือการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid - 19) 

     ศบค.ปค. แจ้ง สำนัก/กอง เกี ่ยวกับมติ ครม.       
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 รับทราบและเห็นชอบ
รายงานการถอดบทเร ี ยนการดำเน ิ นการของ           
ส่วนราชการและจังหวัดในการรับมือการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 และ
ข ้อเสนอแนะการบร ิหารงานและการให ้บร ิการ
ประชาชน กรณีเกิดสภาวะวิกฤตในอนาคต 

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่  มท 0321/ว 51  
ลงวันที่ 20 พ.ค. 2565 

(เอกสาร 1) 
 

2 เร ื ่อง การดำเน ินการตาม
ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 45 และ
คำสั ่ง ศบค. ที ่ 10/2565 
และ 11/2565  

       ศบค.ปค.  แจ ้ ง  สำน ัก/กอง และ ทปค.จ .            
ทุกจังหวัด ร ับทราบและพิจารณาดำเนินการตาม
ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 45 และคำสั่ง ศบค. ที่ 10/2565 
และ 11/2565 โดยแจ้ง ทปค.จ. ดำเนินการดังนี้ 
      1) การสร้างการรับรู้  
      2) การกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ 

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่  มท 0321/ว 65  
ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2565 

(แจ้งสำนัก/กอง) 
(เอกสาร 2) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
      3) การรายงานตามมาตรการการควบคุมและ
ป้องกันโรคสำหรับสถานบริการหรือสถานที่เสี ่ยงต่อ
การแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร 

- โทรสาร ปค. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0321/ว 13702 
ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2565 

(แจ้ง ทปค.จ. ทุกแห่ง)  
(เอกสาร 3) 

 
 

ฝ่ายนโยบายพิเศษ 
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน 


