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โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย 
....................................... 

 

ที่ มท ๐๒๓๐/ว  วันที่         มกราคม  ๒๕๖๕ 

จาก  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ถึง  ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

 ด้วยนายกรัฐมนตรีลงนามในข้อก าหนดฯ และค าสั่งฯ รวม ๓ ฉบับ ดังนี้ 
 ๑. ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๑) ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๕ โดยมีข้อก าหนดและข้อปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
  ๑.๑ การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์และการก าหนดพ้ืนที่น าร่อง     
ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม 
  ๑.๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค 
  ๑.๓ การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว 
  ๑.๔ การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่ เสี่ ยงต่อการแพร่ โรค                      
ทั่วราชอาณาจักร 
  ๑.๕ การปรับแนวปฏิบัติเพ่ือการด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทาง   
เข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม 
  ๑.๖ การยกระดับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 

๒. ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
(ศบค.) ท่ี ๑/๒๕๖๕ เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุม และพื้นที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว 
ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ก าหนดเขตพ้ืนที่สถานการณ์    
เป็นพื้นที่ควบคุม ๖๙ จังหวัด และก าหนดพื้นที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว ๒๖ จังหวัด 

3. ค ำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
(ศบค.) ที่ 2/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด             
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒๑) ลงวันที่ ๘ มกรำคม ๒๕๖๕ มีผลตั้งแต่
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค  
รายละเอียดปรากฏตามส าเนาข้อก าหนดฯ และค าสั่งฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
(ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดด าเนินการตามข้อก าหนดฯ และค าสั่งฯ ข้างต้น ดังนี้ 
 ๑. รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อก าหนดฯ และค าสั่งฯ ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
  ๒. สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับว่า มาตรการตามข้อก าหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อม
รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน 
(Omicron) ซึ่งประเทศไทยเริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวมากขึ้นเป็นล าดับ 

/๓. การปรับปรุง… 
 

ศูนย์โควิดฯ มท. 
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 ๓. การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์และการก าหนดพ้ืนที่น าร่องด้านการ
ท่องเที่ยว ส าหรับจังหวัดที่ได้ปรับระดับเขตพ้ืนที่สถานการณ์ขึ้นใหม่ตามค าสั่ง ศบค. ที่ ๑/๒๕๖๕ ซึ่งออกตาม
ข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ ๔๑) นี้ ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องเตรียมการด้าน
บุคลากร สถานที่ และประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเพ่ือการด าเนินการ
ตามมาตรการ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า   
 ๔. การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ให้บรรดามาตรการควบคุม
แบบบูรณาการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติส าหรับพ้ืนที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการเตรียม
ความพร้อมตามข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ การห้ามจัดกิจกรรมที่มี              
ความเสี่ยงต่อการแพร่โรค กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต การปฏิบัติงาน     
นอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจ าแนกตามพ้ืนที่สถานการณ์ และ
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป  ในส่วนของ          
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาเพ่ือด าเนินมาตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกสถานที่ตั้งหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการ (Work From Home) ตามความเหมาะสมเพ่ือการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรค     
โดยให้ด าเนินมาตรการนี้ต่อเนื่องไป จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕    
 ๕. การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว ส าหรับ
พ้ืนที่ที่ประกาศเป็นพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยวให้ด าเนินการตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพ่ือการ
เปิดสถานที่ กิจการ และกิจกรรมส าหรับพื้นที่สถานการณ์ที่จ าแนกเป็นเขตพ้ืนที่เฝ้าระวัง ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อ ๖ (๕) และข้อ ๘ ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณี การบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ในร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว จะเปิดให้บริการได้
เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety 
and Health Administration) ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID - 19 รองรับสุขภาพดี     
วิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยแล้วเท่านั้น และให้บริการบริโภค
สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วแต่กรณี พิจารณาก าหนดมาตรการควบคุมแบบ
บูรณาการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพ้ืนที่ 
 6. การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร 
สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อ่ืน
ที่มีลักษณะคล้ายกันทั่วราชอาณาจักรยังคงมีความจ าเป็นให้ปิดด าเนินการไว้ก่อน หากผู้ประกอบการหรือผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบสถานที่ได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขแล้ว และประสงค์
จะปรับรูปแบบของสถานที่ดังกล่าว เพ่ือการให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
จะต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินความพร้อมของสถานที่ บุคลากร และการจัดการตามมาตรการป้องกัน
และควบคุมโรคที่ก าหนด และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อนเปิดให้บริการได้ภายใต้
การก ากับติดตามของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ การให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ในสถานที่ที่ได้ปรับรูปแบบเป็นร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว
จะต้องด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ด้วย 
  ๗. การปรับแนวปฏิบัติเพ่ือการด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทางเข้ามา   
ในราชอาณาจักรเพ่ิมเติม ให้ ศบค. มีค าสั่งเพ่ือปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมแนวปฏิบัติเพ่ือให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ         
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด จากที่ได้ประกาศไว้ในค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -  19) ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความ   
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ 
๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                       /๘. การยกระดับ... 
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 ๘. การยกระดับการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ด้วยการประเมิน
สถานการณ์แพร่ระบาดท่ีจ านวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงานยกระดับ      
การปฏิบัติงานตามที่ได้มีค าสั่งมอบภารกิจไว้แล้วในค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙    
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือการตรวจสอบและก ากับติดตามการเปิดด าเนินการของสถานที่  การด าเนินกิจการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค และตามแผนปฏิบัติการรองรับการเปิดประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้
เป็นระยะ ทั้งนี้ ให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยจัดให้มีระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Operations Center : EOC) เพ่ือการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างบูรณาการ 
โดยอาจขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) และให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบยกระดับการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานข้อมูล (call center) ในทุกระบบเพ่ือ   
การด าเนินงานอย่างสอดคล้อง พร้อมรองรับการให้ความช่วยเหลือและบริการแก่ประชาชน    
 ๙. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีมติให้
ออกประกาศหรือค าสั่ง ให้ส่งประกาศหรือค าสั่งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ     
ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) โดยเร็ว เพ่ือรายงานส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี       
เพ่ือประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ประกาศหรือค าสั่งโดยทั่วกัน 
 
 
 
 

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
ส านักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)   
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗  มท. ๕๐๑๘๘ 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมำด้วยประกอบโทรสำรในรำชกำรกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 158 ลงวันที่ 8 มกรำคม 2565 

1. ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548   
(ฉบับที่ ๔1)  ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 

 
 
 
 
 

 

 

 

2. ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 1/2565  
    สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 
 

 
 
 
 

 

 

3. ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 2/2565  
    สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2565 

 
 
 
 
 

 
 
4. ไฟล์ word โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 158 
 ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 

 
 
 
 


