ดวนทสุด
ที่ นศ ๐๐๑๗.๖/ว ๑๕๖

พ^5'

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๙

มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๙)

เรียน

หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๔๒

ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๙)

จำนวน ๑ ฉบับ

๓. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ยังคงมีผลใช้บังคับ
จำนวน ๑ ฉบับ
๔ ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
จำนวน ๑ ฉบับ
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔
จำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่

ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๙) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๖๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๕๖๔

๒. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๕/๖๕๖๓

เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๖๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี

จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

๓. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง
ที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

/เพื่อให้...

-๒-

เพื่อให้การบริหารราขการในสถานการณ์ฉุกเธนในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอส่งประกาศดังกล่าวมายังหน่วยงานของท่านโดยขอให้ดำเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ n.yut0017@§mail.com

ศนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนทีสุด
ที่ มท ๐๒๓๐/ว 9

วันที่

& มกราคม ๖๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

จำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๙) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโนทุกเขตท้อง ที่

ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๖๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงาน
พิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๖๕๔๘ ลงวันที่
๖๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปซนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

๓. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้น
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเดิม

และตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรี
จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว ขอให้จังหวัดรับทราบและถีอปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว โดยเคร่งครัด

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มท. (สนผ.)
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘

หน้า
เล่ม

๑๓๘

ตอนพิเศษ ๕

ง

๓๘

ราชกิจจานุเบกษา

มกราคม

๖๕๖๔

ประกาศ
เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์อุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ ๙)
ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่

๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ ๘

ออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากปรากฏว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนชื้น
ในหลายจังหวัดตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๖๕๖๓ เป็นต้นมา ทำให้จำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ

รายใหม่ที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศและผู้ป่วยสะสมเพิ่มสูงชื้นอย่างรวดเร็วและการเพิ่มความเข้มข้น
ในการค้นหาคัดกรองเชิงรุกของรัฐในกลุ่มแรงงานต่างประเทศ ทำให้พบว่าแรงงานต่างประเทศเป็นผู้ป่วย
ยืนยันติดเชื้อเพิ่มชื้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับผู้ดิดเชื้อในรอบนี้มีอาการแตกต่างจากเดิมเพราะ
ไม่แสดงอาการของโรคในทันที จึงมีระยะเวลาแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวนานขึ้น ทั้งยังมีกรณีท,ี ผู้ดิดเชื้อ

จำนวนมากขาดความรับผิดชอบต่อสังคมโดยปกปิดข้อมูลซึ่งทำให้การสอบสวนโรคเกิดความสับสนและล่าช้า

อันเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดของโรค สถานการณ์นี้จึงยังคงเป็นภัยที่คุกคามความปลอดภัย
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง เพื่อให้การบังคับใช้บรรดามาตรการควบคุมและระงับยับยั้ง
การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิต

ของประชาชน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์อุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่

ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที ,มีความร้ายแรงในเขตท้องที่

จังหวัดชายแดนภาคใตให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หน้า
เล่ม

๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔

ง

๔๐

มกราคม

ราชกิจจานุเบกษา

๒๔๖๔

ประกาศ
เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่

ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๙) ลงวันที, ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔ นั้น
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน

แก้ไข

ระงับยับยั้ง

ฟินฟู

หรือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๘

และมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘
นายกรัฐมนตรีจึงให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที,นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้น
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์อุกเฉิน ยังคงมีผล

ใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔
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หน้า

เล่ม

๑๓๘

ตอนพิเศษ ๕

ง

๓๙

ราชกิจจานุเบกษา

มกราคม

๒๕๖๔

ประกาศ
เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่

ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๙) ลงวันที' ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน

แก้ไข

ระงับยับยั้ง

ฟินฟู

หรือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนด

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้บรรดาประกาศ
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที ,ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่

๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที' ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่

๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี

จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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