
  
1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศกฎหมายที่เกีย่วข้องกับ COVID - 19 

 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เรื ่อง ข้อกำหนดออกตาม

ความในมาตรา 9 แห่ ง    
พระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ 2548 (ฉบ ับที่  47)      
ลงว ันที่  27 กรกฎาคม 
2565 

     ข ้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ ง         
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 (ฉบับที ่ 47) ลงวันที ่ 27 กรกฎาคม 
2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
        ๑. การกำหนดพื้นที่สถานการณ์จำแนกตามพื้นที่
จังหวัด 
     ๒. การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการการควบคุม
และป้องกันโรค  
     ๓. กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค 
     4. การเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรทางบกผ่านจุดผ่อนปรนการค้า จุดผ่าน
แดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนพิเศษ จุดผ่านแดนชั่วคราวเพ่ือ
การท่องเที่ยว และจุดผ่อนปรนเพ่ือการท่องเที่ยว 
     5. มาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม 
และป้องกันการระบาดระลอกใหม่ 
     6. การเตรียมความพ้อมเพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการโรคโควิด - 19 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5422 
ลงวันที่ 27 ก.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 1) 

- ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 47) 
(เอกสาร 2) 

 
 

 

2 เร ื ่ อง แนวปฏ ิบ ัต ิ ตาม
ข้อกำหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห ่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ ์ฉ ุ กเฉิน    
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) 

       คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  ที ่ 14/2565     
เร ื ่อง แนวปฏ ิบ ัต ิตามข ้อกำหนดออกตามความ           
ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ  
ในสถานการณ์ฉ ุกเฉ ิน พ.ศ.2565 (ฉบับที ่  28)         
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ
ในการแก้ไขสถานการณ์ในการแก้ไขถานการณ์ฉุกเฉิน
และพนักงานเจ้าหน้าที ่ดำเน ินการให้เป ็นไปตาม
มาตรการป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคสำหรับ
ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

- คำสั่ง  ศบค. ที่ 14/2565 
ลงวันที่ 27 ก.ค. 2565 

(เอกสาร 3) 
 

   หนังสือสั ่งการ 

สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
3 เรื่อง การขยายระยะเวลา

การประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่    
ทั่วราชอาณาจักร 

     ประกาศ เรื ่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั ่วราชอาณาจักร 
(คราวที ่ 19) ลงวันที ่ 27 กรกฎาคม 2565 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 
กันยายน 2565 ให้ขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั ่วราชอาณาจักร
ออกไปอีกคราวหนึ ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดให้ยังคงมี
ผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน 

 - ประกาศ เร ื ่อง การขยาย
ระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุก
เขตท้องที ่ทั่วราชอาณาจักร 
(คราวท ี ่  19)  ลงว ันที่     
27 ก.ค. 2565 

(เอกสาร 4) 
 

4 เรื ่อง การให้ประกาศที่
คณะร ัฐมนตร ีกำหนด
ตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับ 

    ประกาศ เร ื ่อง การให้ประกาศที ่คณะรัฐมนตรี
กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผล
บังคับ ลงวันที ่ 27 กรกฎาคม 2565 ให้บรรดา
ประกาศที่คณะร ัฐมนตรีกำหนดให ้ตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั ่วราชอาณาจักร 
ย ังคงม ีผลใช ้บ ังค ับต ่อไปจนกว ่า คณะร ัฐมนตรี            
จะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน  

- ประกาศ เรื ่อง การให้
ประกาศที่คณะรัฐมนตรี
ก ำหนดตามปร ะ ก า ศ
สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมี
ผลใช้บังคับ 
ลงวันที่ 27 ก.ค. 2565 

(เอกสาร 5) 
5 เร ื ่อง การให ้ข ้อกำหนด 

ประกาศ และคำส ั ่ งที่
นายกรัฐมนตรีกำหนดตาม
ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 

   ประกาศ เรื ่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่
นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคง
มีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ให้บรรดา
ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้น
ตามประกาศสถานการณ์ฉ ุกเฉ ินในทุกเขตท้องที ่ทั่ว
ราชอาณาจักรและตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉ ินยังคงมีผลใช้บ ังค ับต่อไปจนกว่า
นายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

- ประกาศ เรื ่อง การให้
ข้อกำหนด ประกาศ และ
คำส ั ่ งท ี ่นายกร ัฐมนตรี
ก ำ ห น ด ต า ม ป ร ะกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมี
ผลใช้บังคับ 
ลงวันที่ 27 ก.ค. 2565 

(เอกสาร 6) 
 

 

2. ข้อสั่งการจากการประชุมที่สำคัญ ๆ  

1 เรื่อง ผลการประชุมศปก.ศบค. 
คร ั ้งท ี ่  10/2565  ว ันที่        
8 กรกฎาคม 2565  
 

     ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 
(ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565  
มีประเด็นทีส่ำคัญ 
     1. สถานการณ์ และแนวโน้มการแพร่ระบาดและ 
ผู้ติดเชื้อ 
      2. ผลการดำเน ินงานเป ิดร ับผ ู ้ เด ินทางเข้ า
ราชอาณาจักร 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5341 
ลงวันที่ 1 ก.ค. 2565 
(แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 1) 
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3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท.                                                                                              
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เร ื ่อง ยกเลิกแนวปฏิบัติ   

การเด ิ นทางไปราชการ
ต ่ างประเทศช ั ่ วคราว             
ในสถานการณ ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Coronavirus 
Disease 2019 : COVID - 19) 

      ตามหน ังส ือกระทรวงมหาดไทย ด ่วนท ี ่ สุ ด             
ที่ มท 0204/ ว 1209 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
แจ้งแนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์ได้
คลี่คลาย โดยคณะรัฐมนตรีลงมติว ่า เห็นชอบให้        
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี โดยให้ยกเลิกมาตรการการ
ป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยเฉพาะ
ในส่วนที่ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
เดินทางไปต่างประเทศ ดังนั ้น กระทรวงมหาดไทย    
จึงขอยกเลิกแนวทางปฏิบัติการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว ดังกล่าว 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4686 
ลงวันที่ 1 ก.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 1 ) 

 
- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 4687 
ลงวันที่ 1 ก.ค. 2565 

(แจ้งกรม) 
(เอกสาร 2 ) 

2 เร ื ่อง แจ ้งให ้กทม. และ
จังหวัดปฏิบัติตามแนวทาง
กระทรวงสาธารณสุขในการ
ขอร ับค ่ าใช ้จ ่ ายในการ
รักษาพยาบาลแก่กลุ่มผู้ไร้
ส ิทธ ิร ักษาพยาบาลโรค    
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

      สำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุขแจ ้ งว่ า             
เพื ่อบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและ
เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้หน่วยบริการนอกสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที ่ได ้ให้บร ิการ
รักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เร่งส่งเอกสารเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล    
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565             

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5342 
ลงวันที่ 25 ก.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 3 ) 

 

 
 

ฝ่ายนโยบายพิเศษ 
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน 

      3. แนวทางการขับเคลื ่อนการบริหารจัดการโรค       
โควิด – 19 หลังการระบาดใหญ่ 
      4. แผนการให้บริการวัคซีนโควิด – 19 เดือนสิงหาคม 
2565 
      5. การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ทั่วราชอาณาจักร (ครั้งที่ 19) 


