
ท นศ ๐๐๑๗.๒/ว ๓๔๒๘ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๒๕) ลงวันที ่๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

สิ่งที่ล่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท ๐๒๓๐/ว ๓๖๕๘

ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดฯ และคำส่ังฯ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๑. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒๕) ประกาศ ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที ่๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัต ิดังนี้

๑.๑ มาตรการเร่งด่วนเพ่ือสกัดกั้นการระบาดในพื้นท่ีเป้าหมายเฉพาะ
๑.๒ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

และ'ปริมณฑล
๑.๓ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการและโรงงาน 

เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๑.๔ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๑.๕ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในเขตชุมชน
๑.๖ การให้ความช่วยเหลือประชาชน
๑.๗ กำหนดเง่ือนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทาง
๑.๘ การปราบปรามผู้กระทำผิดที่เป็นกลุ่มเส่ียงต่อการแพร่โรค
๑.๙ มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

๑.๑๐ การงดจัดกิจกรรมทางสังคม

๒. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด -19) ที ่๖/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตาม 

ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการพิหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที ่๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
กำหนดเขตพื้นที่ส๓นการณ์เป็น “พื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” ๑๐ จังหวัด
รายละเอียดตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งๆ ที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที ่

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ดำเนินการดังน้ี

๑ มอบหมายทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความ 

ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๒๕) โดยเคร่งครัด 

๒. ขอให้...
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๒. ขอให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สร้างการรับรู้ขัอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒๕) แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เกี่ยวขัอง และอยู่ในการกำกับดูแลทุกระดับ

๓. มอบหมายท่ีทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช วางระบบและมาตรการป้องกันโรค 

ให้ประสานการปฏิบัติกับฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางอย่างเข้มงวด รวมท้ังมอบหมาย 

นายอำเภอ เพื่อแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือในการติดตาม 

คันหา และคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชนทุกราย กรณีท่ีพบผู้เดินทางมาจากพื้นท่ีที่กำหนดเป็นพื้นท่ี 

ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโดยการคุมไว้สังเกต ณ ท,ีพำนัก 

เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับแต่วันที่ผู้น้ันเดินทางเข้ามายังพื้นท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน และให้งดหรือหลีกเลี่ยง 

การเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ นอกหมู่บ้าน/ชุมชนโดยเด็ดขาด หากพบเชื้อให้แยกกัก หรือกักกันตามมาตรการ 

ที่ทางราชการกำหนด

ทั้งน้ีให้ทำบัญชีรายชื่อผู้ท่ีเดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อรวบรวมส่งให้อำเภอบันทึกข้อมูล 

เข้าระบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน (Thai Quarantine Monitor: Thai QM) ต่อไป

๔. มอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจ 

กับผู้ประกอบการในพื้นท่ีไม่ให้รับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าทำงาน 

ในสถานประกอบการ เนื่องจากจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ในพื้นท่ี และอาจต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

๕. มอบหมายที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานการปฏิบัติร่วมกับตำรวจภูธร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อวางแผน 

ในการจัดวางกำลังและการปฏิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้ร้องขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงาน 

ชองศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงในพื้นที่

๖ กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช หรืออำเภอใดมีมติออกประกาศหรือ 

คำสั่งให้รายงานจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบโดยเร็ว เพื่อรายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ ถือปฏิบัติและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานจังหวัด I,^'ฯ____ , -๙ ~ (นายไกรศร วิศษฎวงศ์)
ศนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 นศ." ผู้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์ท47^๐๐๑๗(g)gmail.com

gmail.com


ด่วนที่สุด
ท มท ๐๒๓๐/ว

ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

วันที ่be/ มิถุนายน ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดฯ และคำสั่งๆ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๑. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๒๕) ประกาศ ลงวันที ่๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันท่ี 

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัต ิดังนี้

๑.๑ มาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดก้ันการระบาดในพ้ืนที่เป้าหมายเฉพาะ

๑.๒ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล

๑.๓ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการและโรงงาน 
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๑.๔ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑล
๑.๕ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในเขตชุมชน

๑.๖ การให้ความช่วยเหลือประชาชน
๑.๗ กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทาง

๑.๘ การปราบปรามผู้กระทำผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรค

๑.๙ มาตรการปฏิน้ตงานนอกสถานที่ตั้ง

๑.๑๐ การงดจัดกิจกรรมทางสังคม
๒. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ที ่๖/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความ 

ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที ่๒๖ มิถุนายน 

๒๕๖๔ กำหนดเขตพ้ืนที่สถานการณ์เป็น “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” ๑๐ จังหวัด 

รายละเอียดตามข้อกำหนดๆ และคำสั่งฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 

(ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว ขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งดังกล่าว โดยเคร่งครัด

๒. สร้างการรับร้ช้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดด้งกล่าว 
แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

/๓. ให้นำมาตร...
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๓. ให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ข้อห้าม และ 

ข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดๆ (ฉบับที ่๒๔) ลงวันที ่๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้บังคับกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด 

และเข้มงวดตามช้อกำหนดๆ (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกัน

๔. กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล
เน้นยํ้าให้กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อ 

กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ 
กลุ่มแรงงาน และเขตชุมชน ดังนี้

๔.๑ กลุ่มแรงงานก่อสร้าง ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดๆ ฉบับที ่๒๕ โดยหารือร่วมกับ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พิจารณามีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง ปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับ 

คนงาน ให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามเดินทางและเคล่ือนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราว

ประสานการปฏิบัติกับฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการในการปฏิบัติตามคำสั่ง ตรวจสอบ 

การดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค จัดทำทะเบียน รวมท้ังวางระบบในการตรวจตรา เฝืาระวัง 

มิให้แรงงานออกนอกพื้นที่ท่ีถูกปิดอย่างเด็ดขาด โดยให้มีการประเมิน ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติด้วย 

๔.๒ กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการและโรงงาน เพื่อให้สถานประกอบการและโรงงาน 

สามารถดำเนินกิจการได ้ให้หารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ 
กระทรวงสาธารณสุข วางระบบการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นท่ีเฉพาะ (Bubble and Seal) 

ตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งการกำกับ หรือจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่สถานประกอบการ 

หรือโรงงาน
๔.๓ เขตชุมชน วางระบบให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าไป 

ตรวจตราเขตชุมชน ตลาด หรือสถานท่ีที่ได้ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค เข้าตรวจคัดกรอง 

เชิงรุก และเร่งด้นหาผู้ดิดเชื้อ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางสาธารณสุข กรณีพบแหล่งที่มีการระบาด 

ของโรคเป็นกลุ่มก้อนให้มีคำสั่งเพื่อดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการสาธารณสุขอย่างรวดเร็ว และเข้มงวด 

๕. จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา) 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเน้นยํ้ามาตรการการต้ังจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางอย่างเข้มข้น เพื่อสกัดก้ัน 

และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด รวมท้ังทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

และประชาชนในพื้นที ่งดการเดินทางข้ามเขตพื้นท่ีจังหวัดและออกนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด ต้องแสดงบัตรประชาชน 

หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องหรือ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่นั้น โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอก 
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดนราธิวาส ปัตตาน ียะลา และจังหวัดสงขลา) ที่ส่งมาพร้อมนี้

๖. จังหวัดอื่น ๆ
๖.๑ วางระบบและมาตรการป้องกันโรค ให้ประสานการปฏิบัติกับฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการต้ังจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อตรวจ 

คัดกรองการเดินทางอย่างเข้มงวด รวมทั้งมอบหมายนายอำเภอ เพื่อแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือในการติดตาม ด้นหา และคัดกรองผู้ท่ีเดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชนทุกราย 

กรณีท่ีพบผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินมาตรการควบคุมและ 
ป้องกันโรคโดยการคุมไว้สังเกต ณ ที่พำนัก เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับแต่วันท่ีผู้นันเดินทางเข้ามายังพีนที่

/หมู่บ้าน...



-๓- 

หมู่บ้าน/ชุมชน และให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ นอกหมู่บ้าน/ชุมชนโดยเด็ดขาด 

หากพบเช้ือให้แยกกัก หรือกักกันตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้ให้ทำบัญชีรายชื่อผู้ท่ีเดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อรวบรวมส่งให้อำเภอบันทึก 

ข้อมูลเข้าระบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน (Thai Quarantine Monitor: Thai QM) ต่อไป 
๖.๒ มอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทำความเข้าใจกับ 

ผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ให้รับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางจากพี้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าทำงาน 

ในสถานประกอบการ เนื่องจากจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ในพื้นที ่และอาจต้องถูกดำเนินการตามข้ันตอนทางกฎหมายต่อไป

๗. ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเธน 
ด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ(ศปม.ตร.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเธนด้านความม่ันคง 

เหล่าทัพ (ศปม.เหล่าทัพ) ในพื้นที ่เพื่อวางแผนในการจัดวางกำลังและการปฏิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้ร้องขอ 

กำลังสนับสนุนจากหน่วยงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเธนต้านความมั่นคงในพื้นที่

๘. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้มีมต ิ
ให้ออกประกาศหรือคำสั่ง ให้ส่งประกาศหรือคำสั่งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบโดยเร็ว เพื่อรายงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป รวมทั้งให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ 

รับทราบประกาศหรือคำสั่งโดยทั่วกัน

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ 1ธ1ธ1ธ๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘ 
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เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อกำทนด 
ออกตามความในมาตรา ๙ 

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่๒๕)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักรต้ังแต่วันที่ 

๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที ่๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดชองโรคติดเช้ือโควิด - 19 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข เห็นได้จาก 

จำนวนผู้ดิดเช้ือรายใหม่และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีจำนวนมากกว่าหลายพันรายต่อวัน  

และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงชื้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่เร่งจัดการอาจกระทบต่อระบบบริการ 

ทางสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย ์เตียงผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ 

ที่รองรับผู้ป่วยอาการหนักหรือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินซึ่งมีอยู่จำกัด ประกอบกับพบการระบาดเกิดขึ้น 

อันเป็นผลจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาและสกัดก้ันการระบาดแบบกลุ่มก้อน ทำให้พบ 

กลุ่มผู้ดิดเชื้อกระจายอยู่โดยรอบพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นในที่พักแรงงานก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงาน 

ตลาดและแหล่งชุมชน อีกทั้งพบกลุ่มผู้ดิดเชื้อในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนและในบ้านพักคนชรา 

ที่เป็นกลุ่มเลี่ยง นอกจากนี ้จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกพบการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 

กลายพันธุชนิดสายพันธุเบตาท่ีทำให้ป่วยรุนแรงและมีความเสี่ยงต่อชีวิตในอัตราสูงในพ้ืนที่สี่จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ของประเทศ ด้วยเหตุนี ้รัฐบาลโดยข้อเสนอแนะของฝ่ายสาธารณสุข ประกอบกับ 

ความเห็นของคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จึงจำเป็น 

ต้องกำหนดพื้นท่ีเปัาหมายเฉพาะและบังคับใช้มาตรการควบคุมที่จำเป็นเพื่อมุ่งชะลอและสกัดกั้น 

การระบาดชองเช้ือโรคอย่างเร่งด่วนและหยุดยั้งอัตราการเร่งชองจำนวนผู้ป่วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติขึ้นไร้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ มาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดก้ันการระบาดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ มาตรการ 

และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตามข้อกำหนดน้ี มุ่งเพื่อการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วน 

ในเขตพ้ืนที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุร ีจังหวัดปทุมธาน ีจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร) 
และพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้(จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตาน ีจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา) 

โดยให้ดำเนินการต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบวันเพื่อเข้าควบคุมและชะลอการระบาด 



หน้า ๒

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ซึ่งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนกระจายในหลายพื้นที ่รวมทั้งการสกัดกั้น 

การเคลื่อนย้ายเดินทางของกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกเป็นวงกว้างสู่พื้นที่อื่น ๆ อย่างรวดเร็ว 

โดยให้ประเมินสถานการณ์และความเหมาะสมของมาตรการและข้อปฏิบัตินี้ทุกระยะเวลาสิบห้าวัน

ให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ข้อห้าม 

และข้อปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที ่๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้บังคับกับพื้นที ่

ตามวรรคหนึ่งเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้ด้วย

ข้อ ๒ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเขตพ้ืนที ่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะ 

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานก่อสร้างซึ่งเป็นกลุ่มเลี่ยงและพบการระบาดแบบกลุ่มก้อน ให้ผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดปริมณฑล อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
พิจารณามีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง คัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร หรือพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง 

หรือสถานท่ีก่อสร้าง คัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสูง 

อาคารขนาดใหญ ่อาคารท่ีอยู่อาศัยรวม อาคารสาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

หรือโครงการจัดสรรทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือโรงงานตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน และให้มีคำสั่งปิดสถานที่พักอาศัยข่ัวคราวสำหรับคนงานท้ังภายในและภายนอก 

สถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร รวมทั้งมีคำสั่งให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทาง 

และเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นการชั่วคราวอย่างน้อยสามสิบวัน

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยการสนับสนุนกำลังจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  

ด้านความมั่นคง เข้าดำเนินการตรวจตราและกำหนดเงื่อนไขจำกัดการเดินทางเข้าออกสถานที่พัก 

การต้ังจุดตรวจและสกัดการเดินทางออกนอกเขตพื้นที ่การสั่งให้ปรับปรุงสุขาภิบาลของสถานที่พัก 

และตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค หลักเกณฑ ์จัดทำทะเบียน 

และแนวปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกำหนดต่อไป

พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 

เพื่อเข้าจัดการสถานที่พักอาศัยชั่วคราวที่มีคำสั่งปิด เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกัน สถานพยาบาล 

โรงพยาบาลสนามชั่วคราว หรือเพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมโรคได้ตามความเหมาะสม 

ภายใต้การกำกับของกระทรวงสาธารณสุข
ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐท่ีรับผิดชอบประสานงานกับผู้ประกอบการหรือ 

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอ'บอาชีพ 

แรงงานก่อสร้างตามวรรคหนึ่งตามความเหมาะสม
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การออกคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหน่ึง 

ให้เป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (คบค.) กำหนดด้วย

ข้อ ๓ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ 
และโรงงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุม 

โรคติดต่อดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบในสถานประกอบการ 
และโรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ตามที ่

ทางราชการกำหนด โดยกระจายครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ตามที่ได้ประเมินสถานการณ์ไว้ 

เพื่อมุ่งจำแนกผู้ดิดเชื้อและเข้าจำกัดเขตพื้นที่ที่เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้น รวมทั้งกำหนดเงื่อนไข 

เพื่อกำกับหรือจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่สถานประกอบการหรือโรงงานดังกล่าว 

และดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค หลักเกณฑ ์และแนวปฏิบัติที่ คบค. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

ข้อ ๔ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล กำหนดเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรค 

ที่จำเป็นเพิ่มเดิมให้เข้มงวดข้ึนจากมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

ที่ได้กำหนดไว้แล้วตามข้อกำหนด (ฉบับที ่๒๔) ลงวันที ่๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับสถานที ่

กิจการ หรือกิจกรรมที่ให้เปิดดำเนินการได ้โดยปฏิบัติต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน 

ดังต่อไปนี้

(๑) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องด่ืม ซึ่งรวมถึง 

ร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิต้ีมอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่ 

จัดนิทรรศการ โรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกช้ือ ซูเปอร์มาร์เก็ต 

รถเข็น หาบเร ่แผงลอย ตลาด ตลาดนัด ตลาดนํ้า ตลาดค้าส่ง ตลาดโต้รุ่ง หรือสถานประกอบการอื่น 

ที่มีลักษณะคล้ายกันและมีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภค 

ที่อื่นเท่านั้น

(๒) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลส์ ให้เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา 

โดยให้งดการให้บริการเพิ่มเดิมในพื้นที่โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนนํ้า พื้นที่นั่งรับประทาน 

ในศูนย์อาหาร และเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลในพื้นที่พักคอย เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 

หมุนเวียนอากาศ และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการ 

ด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

(๓) โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดดำเนินการ 

ได้ตามเวลาปกติชองสถานที่นั้น ๆ โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา และการจัดเลี้ยง
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(๔) กิจกรรมการรวมกลุ่ม ห้ามการจัดกิจกรรมช่ึงมีการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีจำนวนรวมกัน 

มากกว่ายี่สิบคน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที ่หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการ 

โดยพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ท่ีกำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

ข้อ ๕ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในเขตชุมชน ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่

และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกวดขันการดำเนินการตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรคติดต่อในการเข้าไปตรวจตราเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ท่ีได้ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยง 

ต่อการระบาดของโรค โดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าตรวจคัดกรองเชิงรุก และเร่งค้นหาผู้ดิดเชื้อเพื่อมุ่งจำแนกและจำกัด 

เขตพื้นที่การระบาด และจัดให้ผู้ท่ีมีความเลี่ยงหรือผู้ดิดเชื้อเข้ารับการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต 

หรือเข้ารับการรักษาตามกระบวนการทางสาธารณสุขต่อไป
เมื่อพบแหล่งที่มีการระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

หรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาจดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อมีคำสั่งปิดเขตชุมชน 

หรือสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว หรือกำหนดเงื่อนไขเพื่อกำกับหรือจำกัดการเคล่ือนย้าย 

เดินทางเข้าออกพื้นที่ระบาด และดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุข 

กำหนดต่อไป ทั้งนี ้การออกคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว 

ให้เป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีหรือ ศบค. กำหนดด้วย

ข้อ ๖ การให้ความช่วยเหลือประชาชน เมื่อได้มีคำสั่งและดำเนินมาตรการควบคุม 

และป้องกันการแพร่ระบาดตามข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่อาสาสมัคร หรือจิตอาสา 

โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย ์กระทรวงมหาดไทย 

กรุงเทพมหานคร จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้ความช่วยเหลือบุคคล 

ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดสถานที่หรือจำกัดการเดินทางเข้าออกพื้นที่จากการระบาดแบบกลุ่มก้อน 

ในเชตชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ุหรือบุคคลท่ีควรได้รับความช่วยเหลือ 

ตามความเหมาะสม
ข้อ ๗ กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทาง ให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่โดยการสนับสบุนจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด 

เพื่อคัดกรองการเดินทางตามแนวทางที ่ศปก.ศบค. กำหนด เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน 

โดยกำหนดรายละเอียดแยกตามพื้นท่ี ดังนี้

(๑) เส้นทางคมนาคมเข้าออกจังหวัดชายแดนภาคใต ้(จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา) การตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรอง 

การเดินทาง ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด 

โดยบุคคลท่ีประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตามข้อนี้ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน 



หน้า ๕

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที ่เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทย กำหนด

(๒) เส้นทางคมนาคมเข้าออกกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธาน ีจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร) การตั้งจุดตรวจ 

ด่านตรวจ หรือจุดสกัดเพื่อควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อทำงานข้ามเขตจังหวัด 

ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยให้ผ่านเข้าออกได้เฉพาะแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเพื่อการทำงาน 

ข้ามจังหวัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง ทั้งนี ้สำหรับการเดินทางข้ามเขตจังหวัด 

ของประชาชนทั่วไป ให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็นเพ่ือมุ่งเน้นความปลอดภัยทั้งต่อประชาชนและพนักงาน 

เจ้าหน้าที ่และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

(๓) เส้นทางคมนาคมเข้าออกจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจาก (๑) และ (๒) การต้ังจุดตรวจ 

ด่านตรวจ หรือจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทาง ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด ในกรณีที่พบ 

ผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินมาตรการควบคุม 

และป้องกันโรคโดยการคุมไว้สังเกต แยกกัก หรือกักกันในพื้นที่พำนักหรือสถานที่ที่ทางราชการกำหนด 

หรือตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขหรือ คบค. กำหนด

ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อกำหนดเงื่อนไข 

หรือมาตรการป้องกันโรคสำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขึ้นเป็นการเฉพาะ 

ในจังหวัดพื้นท่ีรับผิดชอบ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที ่คบค. หรือนายกรัฐมนตรีกำหนด 

ทั้งนี ้การตรวจคัดกรองการเดินทางและมาตรการท่ีจะกำหนดข้ึนดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัต ิ

หน้าที่ราชการหรือการดำเนินงานเพ่ือประโยชน์สาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง

ข้อ ๘ การปราบปรามผู้กระทำผิดท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายความมั่นคง โดยการสนับสบุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิกระทรวงกลาโหม และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจตราเพื่อปราบปรามมิให้มีการลักลอบหรือรวมกลุ่มมั่วสุมกระทำการที่ผิดกฎหมาย 

ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเล่นการพนัน การเสพยาเสพติด การรวมกลุ่มในลักษณะที่น่าจะนำไปสู ่

การแข่งรถในทาง หรือการฝ่า'ฝ่นเปิดดำเนินการของสถานบริการในพื้นที่ที่มีข้อกำหนดห้ามการเปิดไว้

ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบเดินทาง 

หรือขนย้ายแรงงานต่างด้าว หรืออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 

หรือรับแรงงานต่างด้าวที่ออกจากสถานที่พักคนงานตามที่ได้มีคำสั่งปิดสถานที่ไว้แล้วเข้าทำงาน 

โดยมิได้ผ่านการตรวจสอบคัดกรองโรค เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อนขึ้นใหม ่

ในพื้นท่ีอื่น ๆ อาจต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมในการรับแจ้งเบาะแส เหตุฉุกเฉิน และเข้าปฏิบัติการ 

ช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่และอำนาจ ทั้งนี ้การปล่อยปละละเลย หรือการย่อหย่อนการปฏิบัติหน้าท่ี 



หน้า ๖

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนเป็นเหตุให้มีการกระทำที่เป็นความผิดตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ 

และเป็นเหตุให้เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้น ผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณาตามกฎหมาย 

เพื่อดำเนินการทางวินัยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๙ มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง ให้คงพิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงาน 

นอกสถานที่ตั้งข้ันสูงสุดในช่วงระยะเวลานี้เพื่อลดการเดินทางและการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคล 

โดยเฉพาะหน่วยงานหรือสถานประกอบการในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้งนี ้ตามที่ได้กำหนดไว ้

ในข้อกำหนด (ฉบับที ่๒๔) ลงวันที ่๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๑๐ การงดจัดกิจกรรมทางสังคม ให้ประชาชนงดจัดกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่ม 

ในลักษณะการสังสรรค ์จัดเล้ียง หรืองานรื่นเริง ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

เพื่อลดการติดต่อสัมผัสกันระหว่างบุคคลอย่างน้อยเป็นระยะเวลาสามสิบวัน เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการ 

ตามประเพณีนิยมตามที่ได้กำหนดเตรียมการไว้แล้ว โดยขอให้เป็นไปเพื่อความเหมาะสมและมีมาตรการ 

ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที ่๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี



หน้า ๓)

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวริ'สโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ท ๖/๒๕๖๔

เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ท่ีกำหนดเป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที ่

๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ดังกล่าวออกไปเป็นคราวที ่๑๒ จนถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพ้ืนที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที ่๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ 

การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแกไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันท่ี 

๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แกิไขเพิ่มเดิม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหาร 

สถานการณ์โควิด - 19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทย จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ 

ในการแกไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนด  ๆ

สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามบัญชีรายช่ือจังหวัด 

แนบท้ายคำสั่งน้ี

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

เป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที ่๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19



บัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 

แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไววัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ท ี๖/๒๕๖๔ 
ลงวันที ่๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิน ๑0 จังหวัด

๑๐. จังหวัดสมุทรสาคร

๑. กรุงเทพมหานคร

๒. จังหวัดนครปฐม

๓. จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนราธิวาส

๕. จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปัตตานี

๗. จังหวัดยะลา

๘. จังหวัดสงขลา

๙. จังหวัดสมุทรปราการ



วันที ่๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

๑. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๔ จังหวัด ได้แก ่

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตาน ีจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา
๑.๑ ผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไป

๑) ผู้ที่อยู,ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัด 

ยะลา และจังหวัดสงขลาที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๔ จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตาน ีจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา สามารถยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ที่เก่ียวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่

๒) ผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๔ จังหวัด ได้แก ่จังหวัด 

นราธิวาส จังหวัดปัตตาน ีจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา ประสงค์จะเดินทางระหว่างพื้นที่ไปยังอีกจังหวัด 

หนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๔ จังหวัด ได้แก ่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ 

จังหวัดสงขลา สามารถยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ของตน

๓) ผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตาน ี

จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และประสงค์จะเดินทางเข้าพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๔ จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตาน ีจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา สามารถยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่

ที่เก่ียวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองในพื้นที่ของตน

๑.๒ ผู้ประสงค์จะเดินทางซึ่งปฏิบัติหน้าที ่ดังต่อไปนี้

๑) ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น อาหาร ยา เวชภัณฑ ์เครื่องมือ 

แพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค นี้ามันเชื้อเพลิง วัสดุ/สินค้าอุตสาหกรรม ไปรษณียภัณฑ ์พัสดุภัณฑ ์หนังสือพิมพ ์เป็นต้น 

และสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก

๒) ผู้ปฏิบัติงานในกิจการ/กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสื่อสารโทรคมนาคม 

การก่อสร้าง การซ่อมบำรุงต่าง ๆ และพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการ/โรงงาน

๓) ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน/บุคคลไปสู่ที่เอกเทศ 

เพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

๔) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ

ให้แสดง '‘บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่น ๆ และเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” 

โดยยื่นคำขอ“เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าท่ี” ต่อผู้ประกอบการ/นายจ้าง/บริษัท แล้วแต่กรณ ีทั้งนี ้เจ้าหน้าท่ี 

ผู้ปฏิบัติงานของทางราชการให้แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑.๓ บุคคลที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราขการ ให้แสดง“บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่น ๆ 

และ เอกสารรับรองการติดต่อราชการโดยยื่นคำขอ “เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานของรัฐที่บุคคลได้ไปติดต่อราชการ

๒. แนวทาง...



-Io

ta. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีหน้าท่ีออกเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ และ 

เอกสารรับรองการติดต่อราชการ
๒.๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้อง ได้แก ่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้แก ่นายอำเภอ ปลัดอำเภอหรือข้าราชการที่นายอำเภอมอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

มีหน้าที่ออกเอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางท่ัวไป

๒.๒ ให้ผู้ประกอบการ/นายจ้าง/บริษัท แล้วแต่กรณ ีออกเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ประสงค์จะ 

เดินทางซึ่งปฏิบัติหน้าที ่ตามข้อ ๑.๒ โดยในเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที ่อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยข้อมูล 

ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน อาย ุอาชีพ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน วันเดินทาง 

จังหวัดต้นทางและปลายทาง เหตุผลความจำเป็น พาหนะที่ใช้เดินทาง ประเภทสินด้า/ภารกิจ

๒.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่บุคคลได้ไปติดต่อราชการ เป็นผู้ออกเอกสารรับรองการติดต่อ 

ราชการ ตามข้อ ๑.๓

๓. ให้ผู้ประสงค์เดินทางแสดง บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่น ๆ และ “เอกสารรับรอง 

ความจำเป็น” “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที”่ หรือ "เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” ต่อเจ้าหน้าที่ประจำ 

จุดตรวจหรือจุดตรวจสกัดในการเดินทางออกนอกพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด 

นราธิวาส จังหวัดปัตตาน ีจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีประจำจุดตรวจหรือจุดสกัดรับทราบแนวปฏิบัติว่า "เอกสารรับรองความจำเป็น” “เอกสาร 

รับรองการปฏิบัติหน้าที่" หรือ "เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีประจำจุด 

ตรวจหรือจุดสกัด สำหรับการเช้าและออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๔ จังหวัด ได้แก ่จังหวัด 

นราธิวาส จังหวัดปัตตาน ีจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

กรณีบุคคลซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน หากมีความล่าช้า อาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเกิดความ 

เสียหายร้ายแรง ให้พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามความเหมาะสมโดยให้มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติไว ้

เป็นหลักฐาน



เลขที่คำขอ............... ......

ตัวอย่าง
เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้

(จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตาน ีจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา)

วันที.่............ เดือน .พ.ศ..............

๑. ข้อมูลบุคคล

ชื่อ - สกุลผู้เดินทาง..........................................................................................อาย.ุ............................. ปี

เลขบัตรประจำตัวประชาขน/หมายเลขหนังสือเดินทาง..................................................สัญชาติ.......................

อาชีพ.......................................หน่วยงาน/บริษัท.......................................................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที.่......................ถนน/ตรอก/ซอย...................หมู่ที.่..........ตำบล................................. ........

อำเภอ/เขต........................................................จังหวัด........................................................................—

หมายเลขโทรศัพท์..................................................................................................................................

๒. ข้อมูลการเดินทาง
๒.๑ □ เดินทางเที่ยวเดียว

เดินทางออกจากจังหวัด...................... อำเภอ/เขต...................... ตำบล/แขวง.............. หมู่ที.่............
วันที.่........... เดือน....................พ.ศ.............

๒.๒ □ เดินทางไป - กลับ □ เดินทางไป - กลับเป็นประจำ
เที่ยวไป เดินทางออกจากต้นทาง จังหวัด....................................... อำเภอ/เขต.............................................

ตำบล/แขวง.................... หมู่ที.่........... วันที.่..................... เดือน.................... พ.ศ.......................
เที่ยวกลับ เดินทางออกจากปลายทาง จงหวัด....................................... อำเภอ/เขต......................................

ตำบล/แขวง....................หมู่ที.่............วันที.่..................... เดือน.................. ...พ-ศ........—.....

๒.๓ เหตุผลความจำเป็น

๒.๔ พาหนะท่ีใช้เดินทาง......................................................................................................... ........ ......
๒.๕ ตั้งแต่วันที.่........เดือน.............พ.ศ...........ถึงวันที.่...............เดือน.....................พ.ศ....... ..............  .,

ออกใหั ณ วันที.่........... เดือน...................... ,.....พ.ศ......................

ลงชื่อ.............................................

ผู้เดินทาง

ลงชื่อ.............................................

ตำแหน่ง................................... .............
หมายเลขโทรศัพท.์............................................

ผู้รับรอง

หมายเหต ุจังหวัด/หน่วยงาน สามารถปรับรูปแบบและสาระของเอกสารรับรองความจำเป็นฯ ได้ตามความเหมาะสม 



แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

1 (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตาน ีจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา)

ตัวอย่าง
วันที.่............เดือน................ พ.ศ....... .....

เรียน...................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................... นามสกุล........................................... .....

อาย.ุ............ ปี เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง......................................... สัญชาติ.............
อาชพ........................................หน่วยงาน/บริษัท................................................. ........................................ ,.
อาศัยอยู่บ้านเลขที.่....................................ถนน/ตรอก/ชอย.....................หมู่ที.่...............................................

ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต.......... .....................จังหวัด.......................................... ............
หมายเลขโทรศัพท์...........................................................................................„................... „..... ............. .
มีความประสงค์ □ เดินทางออก
จากพื้นที่จังหวัด.......................อำเภอ/เขต.............................ตำบล/แขวง............................หมู่ที.่..................
บ้านเลขที ่วันที ่เดือน...............พ.ศ............. ไปยังจังหวัด.........................อำเภอ/เขต .................
ตำบล/แขวง..........................หมู่ที.่................วันที.่............เดือน.................... พ.ศ.............

เหตุผลความจำเป็น (ระบุ)....... ....... ...........................................................................................................

ช่วงเวลาเดินทาง
□ เดินทางเที่ยวเดียว

เดินทางออกจากจังหวัด.......................อำเภอ/เขต......................ตำบล/แขวง...............หมู่ที.่............
วันที.่.......... เดือน.................... พ.ศ.............

□ เดินทางไป - กลับ n เดินทางไป - กลับเป็นประจำ
เที่ยวไป เดินทางออกจากต้นทาง จังหวัด........................................อำเภอ/เขต.............................................

ตำบล/แขวง....................หมู่ที.่........... วันที.่................. .....เดือน....................พ.ศ......... ..............
เที่ยวกลับ เดินทางออกจากปลายทาง จงหวัด.......................................อำเภอ/เขต......................................

ตำบล/แขวง....................หมู่ที ่ .......วันที.่..................... เดือน...................พ.ศ........................

พาหนะที่ใช้เดินทาง................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ลุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).............................................

ผู้ขอเอกสารรับรอง

ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าท่ี คำขอเลขท่ี.........../(พ.ศ.).........411...1.

□ รับรอง
□ ไม่รับรอง เนื่องจาก..................................................................
□ อื่น ๆ.......................................................... —....... .

(ลงชื่อ)...........................................

ตำแหน่ง...................................................... .
วันที.่.......... เดือน...........................พ.ศ..............

หมายเหต ุจังหวัด/หน่วยงาน สามารถปรับรูปแบบและสาระของแบบคำขอฯ ได้ตามความเหมาะสม


