
  
1. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท.  

 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เรื่อง แจ้งทุกจังหวัดยกเลิก

ท้องที่นอกราชอาณาจักร
ที ่เป็นเขตติดโรคติดต่อ
อันตราย กรณีโรคโควิด – 19  

     ศบค.มท. แจ้งจ ังหวัดทุกจังหวัดตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักร
ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคโควิด - 19  
พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพ่ือประกาศยกเลิก
สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มาเลเซีย 
ราชาอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
จากการเป็นท้องที ่นอกราชอาณาจักรที ่เป็นเขตติด
โรคติดต่ออันตราย กรณีโรคโควิด – 19 โดยประกาศ
ฉบับดังกล่าวได้ประกาศ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5554 
ลงวันที่ 2 ส.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 1) 

2. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค. 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1. เร ื ่อง  การดำเน ินการตาม

ข ้ อกำหนดอ อ ก ค ว า ม 
ในมาตรา 9  แห่ง พ.ร.ก.  
ก า ร บ ร ิ ห า ร ร า ช ก า ร 
ในสถานการณ์ฉ ุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 47) และ
คำสั่ง ศบค.ที่ 14/2565 
และประกาศ ลงวันที่ 27 
กรกฎาคม 2565 

     ศบค.ปค. แจ้งสำนัก/กอง เกี่ยวกับข้อกำหนดฯ และ
คำสั่งฯ และประกาศ รวม 5 ฉบับ ดังนี้ 
       1) ข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.    
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 47) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีประเด็นสำคัญ 
ดังนี้ 
           1.1 การกำหนดพื ้นที ่สถานการณ์จำแนก 
ตามเขตพ้ืนที่จังหวัด 
             1.2 การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุม
และป้องกันโรค 
           1.3 กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค 
           1.4 การเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทาง 
เข้ามาในราชาอาณาจักรทางบกผ่านจุดผ่อนปรนการค้า  
จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนพิเศษ จุดผ่านแดนชั่วคราว 
เพ่ือการท่องเที่ยว และจุดผ่อนปรน เพ่ือการท่องเที่ยว 
 

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0321/ว 87 
ลงวันที่ 4 ส.ค. 2565 

(แจ้งสำนัก/กอง) 
(เอกสาร 1) 

 

   หนังสือสั ่งการ 

สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
           1.5 มาตรการเตรียมความพร้อมเพ่ือเฝ้าระวัง 
ควบคุม และป้องกันการระบาดระลอกใหม่ 
           1.6 การเตรียมความพร้อมเพื ่อขับเคลื ่อน 
การบริหารจัดการโรคโควิด – 19  
       2) คำสั่ง ศบค. ที่ 14/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ให้หัวหน้า
ผู ้ร ับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด 
ของโรคโควิด – 19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
       3) ประกาศ เรื ่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
(คราวที่ 19) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
ให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง 
สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง 
ในเขตท้องที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้
บังคับต่อไปควบคู่กัน 
       4) ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป  ให้บรรดาประกาศ 
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศขึ้นตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ คำสั่งนายกรัฐมนตรี 
ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี
จะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 
 



- 3 - 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
       5) ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และ
คำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที ่ 27 กรกฎาคม 2565  
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
ให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรี
กำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน  

ฝ่ายนโยบายพิเศษ 
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน 


