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เรียน  รองอธิการบดี 
       เพื่อโปรดทราบ 
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            แจ้งหน่วยงานในสังกััด
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ศาลากลางจังหวัดตรัง ขอส่งหนังสือแนวปฏิบัติตามข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา 9 (คราวที่ 13)ฯ
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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มอบงานบริหารและวางแผน
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ประกาศ 
เรื่อง  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินในทกุเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร   

(คราวที่  ๑๓) 
 
 

ตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร   ตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่   ๑๒   
ออกไปจนถึงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ด าเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019   
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง  โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน  ทั้งการค้นหาและการตรวจคัดกรอง 
ผู้ติดเชื้อ  การเร่งเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขเพ่ือรองรับผู้ติดเชื้อโดยการจัดตั้ง  
โรงพยาบาลสนามเพ่ิมเติม  การจัดระบบการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อที่แยกกักตัวที่บ้านและแยกกักตัว  
ในชุมชน  การเร่งจัดตั้งศูนย์พักคอยเพ่ือส่งต่อผู้ป่วย  เร่งรัดจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้ได้จ านวนมากทีส่ดุ 
เท่าที่จะเป็นไปได้และก าหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติเพ่ือให้สามารถฉีดวัคซีนได้กว้างขวางมากที่สุด   
เพ่ือป้องกันโรคและลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิ ต  รวมถึงเร่งรัดผลิตยารักษาโรคขึ้น 
ภายในประเทศ  และจ ากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล  เพ่ือสกัดกั้นการระบาดให้อยู่ในวงจ ากัด 
และอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขสามารถรองรับได้   อย่างไรก็ตาม  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
ได้กลายพันธุ์และสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า  ส่งผลให้จ านวน 
ผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล  และภูมิภาคหลายจังหวัดเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
ในลักษณะการระบาดเปน็กลุ่มก้อนในชุมชนตา่ง ๆ  ทั่วประเทศ  กรณีจึงจ าเป็นที่จะตอ้งคงไวซ้ึ่งมาตรการ 
ที่เข้มข้นในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค  รวมทั้งการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชน  และสาธารณสุขของประเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่   ๒๐  กรกฎาคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๔  จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง  ส าหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ประกาศ 
เรื่อง  การให้ประกาศทีค่ณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิยังคงมีผลใช้บังคบั 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศ  เรื่อง  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร  (คราวที่  ๑๓)  ลงวันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น   

เ พ่ือให้ เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน   แก้ไข  ระงับยับยั้ง   ฟ้ืนฟู  หรือ 
ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้บรรดาประกาศ 
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร   ลงวันที่   
๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และค าสั่งนายกรัฐมนตรี  ท่ี  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่   
๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี 
จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ประกาศ 
เรื่อง  การใหข้้อก าหนด  ประกาศ  และค าสั่งทีน่ายกรฐัมนตรีก าหนด 

ตามประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินยงัคงมีผลใช้บังคับ 
 
 

ตามที่ได้มีประกาศ  เรื่อง  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร  (คราวที่  ๑๓)  ลงวันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

เ พ่ือให้ เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน   แก้ไข  ระงับยับยั้ง   ฟ้ืนฟู  หรือ 
ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๙   
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายกรัฐมนตรีจึงให้บรรดา 
ข้อก าหนด  ประกาศ  และค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักร  ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และตามประกาศ 
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิ  ยังคงมีผลใช้บังคับตอ่ไปจนกวา่นายกรัฐมนตรจีะก าหนด
เป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๔


