2-000000733- ๒๔๖

ดวนทีส่ ดุ

บันทึกขอความ

สวนราชการ กรมสรรพากร กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0-2272-8493 (ศิราลักษณ) , 8671 (วิมลวรรณ)
ที่ กค (คทง) 0733/ ว ๑๒
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม 2564
เรื่อง การขยายเวลามาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
.

ของกรมสรรพากร
ผูอํานวยการกอง (ทุกกอง)
เลขานุการกรม
ผูตรวจราชการ 1-6
สรรพากรภาค (ทุกภาค)
เรียน
สรรพากรพื้นที่ (ทุกพื้นที่)
หัวหนากลุม (ทุกกลุม)
ผูอํานวยการศูนย (ทุกศูนย)

ตามหนังสือดวนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 10 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 คณะทํางาน
เฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ COVID-19 กําหนดใหหนวยงานพิจารณาใหบุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานใน
สถานที่พัก (Work From Home : WFH) จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และใหห นว ยงานปฏิบัติตาม
มาตรการตามหนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว 9 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 (เอกสารแนบ 1) นั้น
เนื่องจากขอกํา หนด ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริห ารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ใหหัวหนาสวนราชการและ
หนว ยงานของรัฐ สั่งการใหเ จาหนาที่และบุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งออกไปอีกอยางนอย 14 วัน
นั บ จากวั น ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อ ปอ งกัน และลดโอกาสเสี่ยงตอการแพรเชื้อ (เอกสารแนบ 2) ดังนั้น
จึงขอใหหนวยงานพิจารณาใหบุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) จนถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2564 โดยใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาใหเหมาะสมกับงานที่ตองดําเนินการและการใหบริการ
ประชาชน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป

(นายปนสาย สุรัสวดี)
ประธานคณะทํางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ COVID-19

เอกสารแนบ 1

2-000000733- ๒๓๗

ดวนทีส่ ดุ

บันทึกขอความ

สวนราชการ กรมสรรพากร กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0-2272-8493 (ศิราลักษณ) , 8671 (วิมลวรรณ)
ที่ กค (คทง) 0733/ ว ๑๐
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขยายเวลามาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมสรรพากร
ผูอํานวยการกอง (ทุกกอง)
เลขานุการกรม
ผูตรวจราชการ 1-6
สรรพากรภาค (ทุกภาค)
เรียน
สรรพากรพื้นที่ (ทุกพื้นที่)
หัวหนากลุม (ทุกกลุม)
ผูอํานวยการศูนย (ทุกศูนย)
ตามหนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว 9 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 คณะทํางานเฉพาะกิจพิเศษ
บริหารสถานการณ COVID-19 กําหนดใหหนวยงานพิจารณาใหบุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานในสถานที่พัก
(Work From Home : WFH) จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
1. หนวยงานที่ตั้งอยูในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด (สีแดงเขม) พิจารณาใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) อยางเต็มความสามารถของหนวยงาน
2. หนว ยงานที่ตั้ง อยูในเขตพื้น ที่ค วบคุมสูงสุด (สีแ ดง) และพื้น ที่ค วบคุม (สีสม) พิจารณาให
บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ใหมีความเหมาะสมกับงานที่ตองดําเนินการ
(เอกสารแนบ) นั้น
เนื่ อ งจากสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ยังคงพบผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรื อ โควิ ด -19 ยั ง คงมาตรการปอ งกัน การแพรร ะบาดของโรค ดัง นั้น เพื่อ ความปลอดภัย และ
ลดโอกาสเสี่ย งของบุค ลากรกรมสรรพากร จึงขอใหห นว ยงานพิจ ารณาใหบุคลากรทุก ระดับ ปฏิบัติง าน
ในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยใหหนวยงานปฏิบัติ
ตามมาตรการตามหนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว 9 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป

(นายปนสาย สุรัสวดี)
ประธานคณะทํางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ COVID-19

เอกสารแนบ 2
เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ 23)
ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป
เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
โดยที่สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ระลอกเดือนเมษำยน ๒๕๖๔
ได้เกิดขึ้นในหลำยพื้นที่และแพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันต่อเนื่อง
จำกกลุ่มกำรแพร่ระบำดในสถำนบันเทิง กำรเดินทำงจำกพื้นที่เสี่ยง และกำรติดเชื้อต่อเนื่องจำกสถำนที่
เฉพำะกลุ่ม เช่น ชุมชนแออัด โรงงำน สถำนที่พักของแรงงำนต่ำงด้ำว หรือตลำด ส่งผลให้มีจำนวน
ผู้ ติ ด เชื้ อ รำยใหม่ แ ละผู้ ป่ ว ยสะสมเพิ่ ม ขึ้ น และมี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต เป็ น จ ำนวนมำกอั น ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ควำมปลอดภัยของประชำชนโดยรวม ซึ่งที่ผ่ำนมำรัฐบำลได้กำหนดมำตรกำรควบคุ มกำรแพร่ระบำด
อย่ ำ งเข้ ม งวดมำแล้ ว ระยะหนึ่ ง อั น เป็ น กรณี ที่ ไ ม่ อ ำจหลี ก เลี่ ย งได้ เ พื่ อ ให้ ส ถำนกำรณ์ แ พร่ ร ะบำด
คลี่ ค ลำยโดยเร็ ว จำกกำรประเมิ น สถำนกำรณ์ ค ำดว่ ำ แม้ ก ำรระบำดจะยั ง คงมี อ ยู่ อี ก ระยะหนึ่ ง
แต่จำกกำรที่รัฐบำลได้ดำเนินมำตรกำรตรวจคัดกรองเชิงรุกเพิ่มขึ้นประกอบกับกำรเร่งรัดดำเนินกำร
ฉีดวัคซีนให้แก่ประชำชน ซึ่งหำกได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกทุกภำคส่วนจะช่วยให้สถำนกำรณ์
มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ขึ้ น เป็ น ล ำดั บ จึ ง สมควรผ่ อ นคลำยมำตรกำรควบคุม บำงกรณี เ พื่ อ มิ ใ ห้ ส่ ง ผลกระทบ
ต่อกำรดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชนเกินสมควร โดยกำหนดมำตรกำรควบคุมที่จำเป็น
ตำมระดับของพื้นที่สถำนกำรณ์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ในปัจจุบัน เพื่อให้กำรดำเนินชีวิตของประชำชนและกำรขับเคลื่อนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม
สำมำรถดำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่องควบคู่ไปกับมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุข
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย
หรือหน้ำกำกผ้ำอย่ำงถูกวิธีตำมข้อแนะนำของกระทรวงสำธำรณสุข เมื่ออยู่นอกเคหสถำนหรือเมื่ออยู่ใน
ที่สำธำรณะยังคงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่หรือรับเชื้อ
กำรจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้ำร่วมเป็นจำนวนมำกและมีโอกำสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ำยที่ดำเนินกำร
โดยพนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห รื อ ได้ รั บ อนุ ญ ำตจำกพนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ในกรณี ที่ ก ลุ่ ม บุ ค คลที่ จ ำเป็ น
ต้องเข้ำประชุมอยู่ในสถำนที่หนึ่งที่ใดเป็นระยะเวลำนำนและต่อเนื่องหลำยชั่วโมงซึ่งกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หรื อ หน้ ำ กำกผ้ ำ ตลอดเวลำอำจไม่ ส ะดวกหรื อ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ กำรท ำหน้ ำ ที่ ใ นกำรประชุ ม
หำกผู้จัดประชุมได้กำหนดให้มีมำตรกำรตรวจคัดกรองบุคคลและได้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรค
ที่ทำงรำชกำรกำหนดอย่ำงรอบคอบ รัดกุม และเข้มงวดเพียงพอแล้ว เช่น กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม
กำรให้ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม สวมหน้ ำ กำกอนำมั ย หรื อ หน้ ำ กำกผ้ ำ และเครื่ อ งป้ อ งกั น ตำมมำตรกำร
ที่ทำงรำชกำรกำหนด รวมทั้งกำรแสดงใบรับรองผลกำรตรวจว่ำไม่มีควำมเสี่ยงในกำรติด เชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 และกำรจัดให้มีกระบวนกำรคัดกรองโดยพิจำรณำจำกอำกำรของโรค ประกอบกับ
ได้ดำเนินกำรภำยใต้มำตรกำรควบคุมกำรประชุมตำมระเบียบหรือข้อบังคับเมื่อเกิดเหตุที่มีควำมเสี่ยง
โดยให้ ผู้ควบคุ มกำรประชุมกำหนดให้ กลุ่มบุคคลดังกล่ำวต้องสวมหน้ำกำกอนำมั ยหรือหน้ำกำกผ้ ำ
ตลอดเวลำกำรประชุม แต่อำจพิจำรณำผ่อนผันได้เฉพำะช่วงเวลำของกำรอภิปรำยหรือแสดงควำมเห็น
ในที่ประชุมได้ตำมควำมเหมำะสมแห่งสภำพกำรณ์และควำมสมควรแก่เหตุ
ข้อ ๒ การก าหนดพื้ น ที่ ส ถานการณ์ ปรั บ ระดั บ กำรก ำหนดเขตพื้ น ที่ ส ถำนกำรณ์
เพื่อกำรบังคับใช้มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรจำแนกตำมเขตพื้นที่สถำนกำรณ์ ดังนี้
(๑) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้พื้นที่กรุงเทพมหำนคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธำนี
และจังหวัดสมุทรปรำกำร รวม ๔ จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
(๒) พื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้พื้นที่จังหวัด รวม ๑๗ จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
(๓) พื้นที่ควบคุม ให้พื้นที่จังหวัด รวม ๕๖ จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุม
จังหวัดในเขตพื้นที่สถำนกำรณ์ตำม (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตำมที่กำหนดในบัญชีรำยชื่อจังหวัด
ตำมเขตพื้นที่สถำนกำรณ์แนบท้ำยข้อกำหนดนี้
ข้อ ๓ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจาแนกตามพื้นที่สถานการณ์ที่จาเป็นอย่างเร่งด่วน
สำหรับสถำนที่ กิจกำร หรือกิจกรรม เพื่อให้สำมำรถเปิดดำเนินกำรได้ภำยใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลำ
กำรจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนด
(๑) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ก. ร้ำนจำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มในร้ำนได้ไม่เกิน
เวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้ำนได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของจำนวนที่นั่งปกติ
ห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน และให้จำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มในลักษณะ
ของกำรนำไปบริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลำ ๒๓.๐๐ นำฬิกำ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบกำรจัดให้มีมำตรกำร
คัดกรองผู้เกี่ยวข้อง กำรจัดระเบียบผู้เข้ำใช้บริ กำร และกำรเว้นระยะห่ำงตำมคำแนะนำและมำตรกำร
ที่ทำงรำชกำรกำหนด
ข. โรงเรี ยนและสถำบัน กำรศึกษำทุ กประเภท ให้ ง ดใช้ อำคำรหรือ สถำนที่ เพื่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอบ กำรฝึกอบรม หรือกำรทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมำก
และมีโ อกำสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ำยทำให้เสี่ยงต่อกำรแพร่โรค เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ ๑
แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(๒) พื้นที่ควบคุมสูงสุด
ก. ร้ำนจำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มในร้ำนได้ไม่เกิน
เวลำ ๒๓.๐๐ นำฬิ ก ำ โดยห้ ำ มกำรบริ โ ภคสุ ร ำหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ ใ นร้ ำ น ทั้ ง นี้
ให้ผู้ประกอบกำรจัดให้มีมำตรกำรคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง กำรจัดระเบียบผู้เข้ำใช้บริกำร และกำรเว้นระยะห่ำง
ตำมคำแนะนำและมำตรกำรที่ทำงรำชกำรกำหนด
ข. โรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภท ให้สำมำรถใช้อำคำรหรือสถำนที่เพื่อกำร
จั ด กำรเรี ย นกำรสอน กำรสอบ กำรฝึ ก อบรม หรื อ กำรท ำกิ จ กรรมใด ๆ ที่ มี ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม
เป็ น จ ำนวนมำกได้ โ ดยให้ พิ จ ำรณำตำมควำมจ ำเป็ น และด ำเนิ น กำรตำมมำตรกำรป้ อ งกั น โรค
ที่ ท ำงรำชกำรก ำหนด ซึ่ ง ผู้ ว่ ำ รำชกำรกรุ ง เทพมหำนครหรื อ ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด โดยค ำแนะน ำ
ของคณะกรรมกำรโรคติ ด ต่อ กรุ ง เทพมหำนครหรื อ คณะกรรมกำรโรคติ ด ต่ อ จั ง หวัด แล้ ว แต่ กรณี
กำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่จัดกิจกรรม
และสถำนกำรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
(๓) พื้นที่ควบคุม
ก. ร้ำนจำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มในร้ำนได้ภำยใน
กำหนดเวลำปกติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน
ข. โรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภท ให้สำมำรถใช้อำคำรสถำนที่เพื่อกำร
จั ด กำรเรีย นกำรสอน กำรสอบ กำรฝึกอบรม หรื อกำรท ำกิจ กรรมใด ๆ ได้ ต ำมควำมเหมำะสม
และควำมพร้ อ ม โดยให้ ด ำเนิ น กำรตำมค ำแนะน ำของทำงรำชกำรและมำตรกำรป้ อ งกั น โรค
ที่ ท ำงรำชกำรก ำหนด ภำยใต้ ก ำรก ำกั บ ดู แ ลของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร กระทรวงกำรอุ ด มศึ ก ษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ แนวทางการปฏิ บั ติ ข องพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ให้ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต รวจสอบ
กำรปฏิบัติหรือกำรดำเนินกำรของบุคคล สถำนที่ กิจกำร หรือกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมเงื่อนไข
เงื่อนเวลำ กำรจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนด ในกรณีที่
พบผู้ไ ม่ปฏิบัติต ำมข้อกำหนดให้ พนั กงำนเจ้ำหน้ำที่ว่ำกล่ำวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง
ถ้ำผู้นั้นไม่ปฏิบัติตำมให้ดำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ ๕ การเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค เพื่อบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนดเป็นวำระแห่งชำติปรำกฏผลเป็นรูปธรรมและประชำชน
ได้รับประโยชน์โดยเร็ว ให้ศูนย์ปฏิบัติกำร ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ปฏิบัติกำร
ช่ ว ยเหลื อและสนั บสนุ น กำรดำเนิ น งำนร่ว มกันระหว่ำ งกระทรวงสำธำรณสุ ข กระทรวงมหำดไทย
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรเร่งรัดเตรียมควำมพร้อมและบูรณำกำรปฏิบัติงำนเพื่อขับเคลื่อนภำรกิจ
ในกำรกระจำยและแจกจ่ำยวัคซีน กำรลงทะเบียนรับวัคซีน กำรฉีดวัคซีน รวมทั้งกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ประชำชนให้เข้ำรับกำรฉีดวัคซีน
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เพื่อมุ่งลดจำนวนผู้ป่วยและให้เกิด ภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศต่อไป โดยให้รำยงำนแผนกำรปฏิบัติงำน
และผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวต่อนำยกรัฐมนตรีเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง
ข้อ ๖ การป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในการกระทาอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาด
ของโรค รัฐบำลคงเน้นย้ำเจตจำนงที่เด็ดขำดในกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมบุคคลใดก็ตำม
ที่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับกำรกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดกำรระบำดของโรค เช่น กำรมีส่วนร่วมกับ
ขบวนกำรลักลอบเข้ำเมือง โดยมิได้ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบ กำรคัดกรองโรค และกำรกักกันตัว
ตำมมำตรกำรทำงสำธำรณสุข ซึ่งเป็นต้นตอของกำรเป็นพำหะของโรคโควิด - 19 ชนิด กลำยพันธุ์
จำกภำยนอกรำชอำณำจักร และกำรเปิดบ่อนกำรพนันขึ้นในพื้นที่ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นต้นตอของกำรระบำด
ของโรคแบบกลุ่มก้อนจนส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรง
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคง และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่อื่น
ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ ประสำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงใกล้ชิดและเพิ่มควำมเข้มงวดในกำรปฏิบัติกำรกวดขัน
สอดส่องและเฝ้ำระวังเพื่อป้องกันกำรลักลอบเข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำยรวมถึงกำรเปิดให้มีกำรมั่วสุม
ลักลอบเล่นกำรพนัน และให้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฎหมำยเพื่อปรำบปรำมต่อไป
ข้อ ๗ การปฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่ ตั้ ง ให้ หั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำรและหน่ ว ยงำนของรั ฐ
เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำรภำคเอกชน พิจำรณำดำเนินมำตรกำรขั้นสูงสุดเพื่อลดจำนวนกำรเดินทำง
ของเจ้ ำ หน้ ำ ที่แ ละบุค ลำกรที่ อยู่ ใ นควำมรั บผิ ด ชอบเพื่ อป้ องกัน และลดโอกำสเสี่ ย งต่อกำรแพร่เชื้อ
เป็ น ระยะเวลำต่ อ เนื่ อ งออกไปอี ก อย่ ำ งน้ อ ยสิ บ สี่ วั น ซึ่ ง อำจสั่ ง กำรให้ ป ฏิ บั ติ ง ำนนอกสถำนที่ ตั้ ง
กำรลดจำนวนบุคคลที่ประจำอยู่สถำนที่ตั้ง กำรสลับวันทำงำน หรือวิธีกำรอื่นใดตำมควำมเหมำะสม
โดยพิจำรณำให้เพียงพอต่อภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

บัญชีรายชื่อจังหวัดตามเขตพื้นที่สถานการณ์
แนบท้ายข้อกาหนด (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
_________________
พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทัง้ สิ้น ๑๗ จังหวัด
๑. จังหวัดกาญจนบุรี
๒. จังหวัดชลบุรี
๓. จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔. จังหวัดตาก
๕. จังหวัดนครปฐม
๖. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๗. จังหวัดนราธิวาส
๘. จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
๙. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๐. จังหวัดเพชรบุรี
๑๑. จังหวัดยะลา
๑๒. จังหวัดระนอง
๑๓. จังหวัดระยอง
๑๔. จังหวัดราชบุรี
๑๕. จังหวัดสงขลา
๑๖. จังหวัดสมุทรสาคร
๑๗. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น ๕๖ จังหวัด
๑. จังหวัดกระบี่
๒. จังหวัดกาฬสินธุ์
๓. จังหวัดกาแพงเพชร
๔. จังหวัดขอนแก่น
๕. จังหวัดจันทบุรี
๖. จังหวัดชัยภูมิ
๗. จังหวัดชัยนาท
๘. จังหวัดชุมพร
๙. จังหวัดเชียงราย
๑๐.จังหวัดเชียงใหม่
๑๑.จังหวัดตรัง

๒
๑๒.จังหวัดตราด
๑๓.จังหวัดนครนายก
๑๔.จังหวัดนครพนม
๑๕.จังหวัดนครราชสีมา
๑๖.จังหวัดนครสวรรค์
๑๗.จังหวัดน่าน
๑๘.จังหวัดหนองคาย
๑๙.จังหวัดบึงกาฬ
๒๐.จังหวัดบุรีรัมย์
๒๑.จังหวัดปราจีนบุรี
๒๒.จังหวัดปัตตานี
๒๓.จังหวัดพังงา
๒๔.จังหวัดพัทลุง
๒๕.จังหวัดพะเยา
๒๖.จังหวัดพิจิตร
๒๗.จังหวัดพิษณุโลก
๒๘.จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๙.จังหวัดแพร่
๓๐.จังหวัดภูเก็ต
๓๑.จังหวัดมหาสารคาม
๓๒.จังหวัดมุกดาหาร
๓๓.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓๔.จังหวัดยโสธร
๓๕.จังหวัดร้อยเอ็ด
๓๖.จังหวัดลพบุรี
๓๗.จังหวัดลาปาง
๓๘.จังหวัดลาพูน
๓๙.จังหวัดเลย
๔๐.จังหวัดศรีสะเกษ
๔๑.จังหวัดสกลนคร
๔๒.จังหวัดสตูล
๔๓.จังหวัดสระแก้ว
๔๔.จังหวัดสระบุรี
๔๕.จังหวัดสมุทรสงคราม
๔๖.จังหวัดสิงห์บรุ ี

๓
๔๗.จังหวัดสุโขทัย
๔๘.จังหวัดสุพรรณบุรี
๔๙.จังหวัดสุรนิ ทร์
๕๐.จังหวัดหนองบัวลาภู
๕๑.จังหวัดอ่างทอง
๕๒.จังหวัดอุดรธานี
๕๓.จังหวัดอุตรดิตถ์
๕๔.จังหวัดอุทัยธานี
๕๕.จังหวัดอุบลราชธานี
๕๖.จังหวัดอานาจเจริญ
_________________

