
ด่วน'ทสุด
ท นศ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๘๙๓ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีทั่วราชอาณาจักร (คราวที ่๑๒)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท๐๒๓๐/ว ๓๑๑๙

ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่

ทั่วราชอาณาจักร (คราวที ่๑๒) จำนวน ๑ ฉบับ

๓. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ยังคงมีผลใช้บังคับ จำนวน ๑ ฉบับ
๔ ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศ

ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
จำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 

ทั่วราชอาณาจักร (คราวที ่๑๒) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเชตท้องที ่

ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที ่๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที ่

ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเดิม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 

๓. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง 

ที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

ลงวันที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

เพื่อให้...
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-๒-

เฟือให้การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฐ'น',Iนเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการ'ป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19) จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอส่งประกาศดังกล่าวมายังหน่วยงานของท่านโดยขอให้ดำเนินกาว 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒ 

จดหมายอิเลกทรอนิกสท. yutoc  ̂๗ ©gmailcom

เรียน  ผช.อธิการบดีฯ ผ่าน ผอ.สนง.วข.นศ.
 
          - เพื่อโปรดทราบ  จังหวัดฯแจ้งการขยายระยะ
เวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 12) อีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่
1 มิ.ย. - 31ก.ค. 2564
         - เห็นสมควรมอบทุกคณะ /งานบริหาร แจ้งให้
บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

                     กมลลักษณ์
                   1 มิ.ย.2564

เรียน  คณบดี
         - เพื่อโปรดทราบ
         - เห็นสมควรมอบทุกฝ่าย/ทุกสาขา 
แจ้งบุคลากร นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทราบ
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
                     อภิชญา
                   4 มิ.ย.2564



ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด
ที ่มท ๐๒๓๐/ว K) 9 9 วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที ่๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ จำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตห้องที ่

ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๒) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต 
ท้องที่ท่ัวราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์อุกเฉิน 
ยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดข้ึนตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่  
ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที ่๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดต้ังหน่วยงาน 

พิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที ่๒๕ 

มีนาคม ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

๓. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำส่ังที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดข้ึน 

ตามประกาศสถานการณ์ถุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร ลงวันที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม 

และตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตร ี
จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว ขอให้จังหวัดรับทราบและถือปฏิบ้ตตามประกาศดังกล่าว โดยเคร่งครัด

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.) 
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



หน้า ๗๒
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศ
เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเธนในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร 

(คราวที ่๑๒)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันท่ี 

๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์อุกเฉินคราวที่ ๑๑ 

ออกไปจนถึงวันที ่๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ในช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองและจริงจังเพ่ือควบคุม 

และระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีทุกภาคส่วน 

รวมทั่งได้ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคให้ได้มากที่สุด แต่ได้เกิดการระบาด 

แบบกลุ่มก้อนชื้นในพื้นที่ที่มีความแออัดหลายพื้นที่ทั่วประเทศดังที่ทราบกันโดยทั่วไป ประกอบกับ 

เชื้อโรคได้กลายพันธุทำให้เกิดการติดโรคได้ง่าย และไม่แสดงอาการในระยะแรก แต่เม่ือแสดงอาการ 
จะมีความรุนแรงมาก ส่งผลให้มีผู้ดิดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก ผู้ป่วยสะสมเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนกระทั่ง 

มีความจำเป็นต้องจัดตั้งสถานที่กักตัวผู้ดิดโรคและโรงพยาบาลสนามข้ึนหลายแห่งเพื่อรองรับสถานการณ์ 

ทั่งยังปรากฏว่าผู้ดิดเชื้อเสียชีวิตมากขึ้นและเร็วขึ้นจากความรุนแรงของโรค กรณีจึงจำเป็นที่จะต้องคงไว ้
ซึ่งมาตรการที่เข้มข้นในการเฝืาระวังและสอบสวนโรค รวมทั่งการควบคุมการแพร่ระบาดชองโรค ทั่งนี ้

เพื่อศวามมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชนและสาธารณสุขของประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที ่

ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที ่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน
ทั่งนี ้ตั้งแต่วันที ่๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที ่๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที ่๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี



เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ๒๗ พฤษภาคม ๖๕๖๔

หน้า ๗๓ 

ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ
เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที ่

ทั่วราชอาณาจักร (คราวที ่๑๒) ลงวับที ่๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ระงับยับยั้ง พื่นฟ ูหรือ 

ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีจีงมีมติให้บรรดาประกาศ 
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร ลงวันท่ี 

๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งนายกรัฐมนตร ีที ่๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์จุกเฉิน พ.ศ. ๖๕๔๘ ลงวันท่ี 

๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเดิม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี 

จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที ่๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี



เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หน้า ๗๔ 

ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ
เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด 

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์อุกเฉินในทุกเขตท้องที ่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที ่๑๒) ลงวันที ่๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบัดิการป้องกัน แก้ไข ระงับยับย้ัง ฟินฟ ูหรือ 

ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ 

และมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
นายกรัฐมนตรีจึงให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศ 

สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผล 

ใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นด้นไป

ประกาศ ณ วันที ่๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พลเอก ประยุทธ ์จันทรโอชา

นายกรัฐมนตรี




