ศูนย์โควิดฯ มท.
ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๒๓๐/ว

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย
.......................................
วันที่

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยนายกรัฐมนตรีลงนามในข้อกาหนดฯ และคาสั่งฯ รวม ๒ ฉบับ ดังนี้
๑. ข้ อ ก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ ง พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๙) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๖๔ โดยมีข้อกาหนดและข้อปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ และการกาหนดพื้นที่นาร่องด้าน
การท่องเที่ยวเพิ่มเติม
๑.๒ การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานสาหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
๑.๓ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค
๒. คาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
(ศบค.) ที่ ๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง
และพื้ น ที่ น าร่ อ งด้ า นการท่อ งเที่ย ว ตามข้ อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ ง พระราชก าหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ กาหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๒๓ จังหวัด พื้นที่ควบคุม ๒๓ จังหวัด
และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ๒๔ จังหวัด และกาหนดพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยว ๒๖ จังหวัด
รายละเอียดปรากฏตามสาเนาข้อกาหนดฯ และคาสั่งฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
(ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดดาเนินการตามข้อกาหนดฯ และคาสั่งฯ ข้างต้น ดังนี้
๑. รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกาหนดฯ ดังกล่าว โดยเคร่งครัด
๒. สร้ า งการรั บ รู้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการ พนั ก งาน ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ผู้ รั บ บริ ก าร ประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับว่า มาตรการตามข้อกาหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์ เพื่อให้การปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
โดยมุ่งหมายให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดาเนินควบคู่ ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน
๓. การปรับ ปรุง เขตพื ้น ที ่จ ัง หวัด ตามพื ้น ที ่ส ถานการณ์ ส าหรับ จัง หวัด ที ่ไ ด้ป รับ
ระดับ เขตพื้ น ที่ ส ถานการณ์ ขึ้ น ใหม่ต ามค าสั่ ง ศูน ย์บ ริห ารสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื ้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิ ด - 19) (ศบค.) ที่ ๒๒/๒๕๖๔ ซึ่ ง ออกตามข้ อ ก าหนดฯ (ฉบั บ ที่ ๓๙) นี้
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมการด้านบุคลากร สถานที่ และประชาสัมพันธ์
เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเพื่อการดาเนินการตามมาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติต่าง ๆ
เป็นการล่วงหน้า
/๔. การยกเลิก...

-๒๔. การยกเลิ ก การห้ า มออกนอกเคหสถานส าหรั บ พื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด และเข้ ม งวด
ให้ ย กเลิ กมาตรการห้ ามออกนอกเคหสถานส าหรับพื้นที่ควบคุมสู งสุดและเข้มงวดเฉพาะเหตุอันเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคโควิด - 19 ตามข้อ ๒ แห่งข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ ง
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๘) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การยกเลิกดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นต้นไป
๕. การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ให้บรรดามาตรการควบคุม
แบบบูรณาการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสาหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการเตรียม
ความพร้อมตามข้อกาหนดฯ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ การห้ามจัดกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงต่อการแพร่โรค กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต การปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจาแนกตามพื้นที่สถานการณ์ และ
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยว ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
๖. มาตรการควบคุมและป้องกันโรคสาหรับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
หรื อ สถานที่ อื่ น ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การแพร่ ร ะบาดของโรค ให้ ด าเนิ นการโดยมุ่ง เน้น การสร้ างความเข้ าใจ
ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการเตรียมการของผู้ประกอบการตามความเหมาะสมและตามกรอบอานาจ
หน้าที่ เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวมีความพร้อมสาหรับการเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะ
สถานบริการหรือสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยวหรือในพื้นที่ที่มีความพร้อม
๗. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีมติ
ให้ออกประกาศหรือคาสั่ง ให้ส่งประกาศหรือคาสั่งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) โดยเร็ว เพื่อรายงานสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบประกาศหรือคาสั่ง
โดยทั่วกัน

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สานักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘
รอง ปมท. .............................................. วันที่ ........................
ผอ.สนผ.สป. ........................................ วันที่ ........................
ผอ.กลุ่มงาน ........................................... วันที่ .......................
นวค.ชพ. ................................................ วันที่ .......................
นวค. ...................................................... วันที่ .......................

สิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 6812 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
1. ข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
(ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564

2. คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 22/2564
สั่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564

3. ไฟล์ word โทรสำรในรำชกำรกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 6812
ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564

