
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

ถ®) มีนาคม ๒๕๖๔

เร่ือง การชยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเชตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที ่๑๑)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท๐๒๓๐/ว ๑๘๙๐
ลงวันที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ประกาศ เรื่อง การชยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเชตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวท่ี ๑๑) จำนวน ๑ ฉบับ

๓. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ยังคงมีผลใช้บังคับ จำนวน ๑ ฉบับ
๔ ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศ 

สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ จำนวน ๑ ฉบับ

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
จำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที ่

ทั่วราชอาณาจักร (คราวที ่๑๑) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที ่

ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหน่ึง ตั้งแต่วันที ่๑ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต 

ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งนายกรัฐมนตรีท่ี ๕/๒๕๖๓ 

เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเดิม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตร ี

จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

๓. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนด 

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง 

ที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

ลงวันที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  

ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

เพื่อให้...
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เพื่อให้การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19) จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอส่งประกาศดังกล่าวมายังหน่วยงานของท่านโดยขอให้ดำเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการ

(นายไกรศร วิศํษฎ์วงศ์) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท.yut๐๐๑๗(อ>ิ§๓ail.com

เรียน  ผช.อธิการบดีฯ ผ่าน ผอ.สนง.วข.นศ.
 
          - เพื่อโปรดทราบ 
          - เห็นสมควรมอบทุกคณะ /งานบริหาร
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

                       กมลลักษณ์
                     2 เม.ย. 2564

เรียน  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
         - เพื่อโปรดทราบ
         - เพื่อโปรดพิจารณา/สั่งการ

                       อุมาพร
                  5 เม.ย. 2564

เรียน  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
         เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

7 เม.ย. 64
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ศูนย์โควิดฯ มท.

โหรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด
ที ่มท ๐๒๓๐/ว วันท่ี *0 มีนาคม ©๕๖๕

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการวังหวัดทุกวังหวัด

ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห้นชอบชองคณะรัฐมนตรีโด้ออกประกาศ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม 
๖๕๖๕ จำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เมื่อวันที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ด้งนี้

๓. ประกาด เรื่อง การชยายระยะเวลากาวประกาศสถานการณ์อุกเธนในทุกเชหท้องท่ี  

ทั่วราชอาณาจักร (คราวที ่๓®) โดยใท้ชยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์อุกเธนในทุกเชด 
ท้องที่ท่ัวราชอาณาจักรออกไปอึกคราวหมื่ง ดั้งแด่วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๕ จนถึงวันที ่๓๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒ ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์อุกเธน 
ยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บวรดาประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์อุกเป็นในทุกเพท้องที ่
ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และคำลังนายกรัฐมนตร ีที ่๕/๒๕๖๓ เรื่อง กาวจัดดั้งหน่วยงาน 

พิเศษเพอปฏิบัติหน้าที่ตามหระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์อุกเฉิน ห.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที ่๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๓ และที่แก้ไชเหมเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเนินอย่างอื่น

๓. ประกาศ เรื่อง การให้ช้อกำหนด ประกาศ และคำทั่งท่ีนายกรัฐมนตริกำหนดตามประกาศ 
สถานการณ์อุกเธนยังคงมึผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาช้อกำหนด ประกาศ และคำท่ังที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้น 

ดามประกาคสถานการณ์อุกเธนในทุกเชดท้องที่ทั่ววาชอาณาจักร ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และท่ีแก้ไชเหมเติม 

และตามประกาศชยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์จุกเป็น ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตร ี
จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเข้ึอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว ชอให้จังหวัดรับทราบและถึอปฏิบ้ตตามประกาศด้งกล่าว โดยเคร่งครัด

(นายป็ดวิชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

พัวหน้าผู้รับมิดชอบในการแก้ไชสถานการณ์อุกเฉิน 
ในส่วนที่เก่ียวกับการทั่งการและประสานก้บผู้ว่าราชการจังหวัด 

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มท. (สนผ.)



หน้า ๒๓
ราชกิจจาบุเบกษา ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

ประกาศ
เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเนินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

(คราวท่ี ๑๑)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเนินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที ่

๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเนินคราวที ่๑๐ 
ออกไปจนถึงวันที ่๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ในช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการควบคุมและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 อย่างเข้มข้นโดยค้นหาผู้ดิดเชื้อซ่ึงส่วนมากจะไม่แสดงอาการผ่านการตรวจคัดกรองเชิงรุก 

ควบคู่ไปกับการนิดวัคซีนป้องกันโรคแก'กลุ่มเป้าหมายตามแผนการกระจายวัคซีน แตกยังปรากฏการระบาด 
ของโรคดังกล่าวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะตลาดและชุมชนเมือง ทำใท้มีการติดเชื้อเชื่อมโยง 
ไปยังชุมชนอื่นในจังหวัดเดียวกันและต่างจังหวัดหลายจังหวัด ทั้งยังปรากฏด้วยว่ามีการตรวจพบผู้ดิดเชื้อโรค 

สายพันธุใหม่ที่ระบาดได้ง่ายกว่าเดิมหลายกรณี ซึ่งหากไม่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด อาจเกิดการระบาด 
ระลอกใหม่ที่ยากต่อการควบคุมได้ ประกอบกับในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมจะมีวันหยุดต่อเนื่อง 
หลายช่วงซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่จะใช้เวลาเช่นนี้เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว และเจ้าหน้าท่ี 
ยังสามารถจับคนต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองไต้จำนวนมากในแต่ละวันเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย 
ภายในและสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย และเมือได้ตรวจสอบ 

ก็พบผู้ดิดโรคจำนวนมาก สถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวจึงยังคงเป็นสถานการณ์ฉุกเนิน 
ที่เป็นภัยคุกคามความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความม่ันคงปลอดภัย 
ด้านสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรณีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องคงไว ้
ซึ่งมาตรการที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพในการเฝ็าระวังและสอบสวนโรค รวมทั้งควบคุมการแพร่ระบาด 

ของโรคเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขของประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเนิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบชองคณะรัฐมนตรีตามมติเม่ือวันที ่๓๐ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเนินในทุกเขตท้องที ่
ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเนินท่ีมีความร้ายแรงในเชตท้องที ่

จังหวัดชายแตนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที ่๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี



หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

ประกาศ
เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเชตท้องที ่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที ่๑๑) ลงวันที ่๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

■ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ระงับยับย้ัง ฟ้นฟ ูหรือช่วยเหลือ 

ประชาชนในสถานการณ์อุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีจีงมีมติให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรี 
กำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที ่๒๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที ่๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที ่

ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๖๕๔๘ ลงวันท่ี ๖๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี



หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

ประกาศ
เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งท,ีนายกรัฐมนตรีกำหนด 

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ี 
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที ่๑๑) ลงวันที ่๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ระงับยับย้ัง ฟ้นฟ ูหรือช่วยเหลือ 

ประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีจึงให้ 
บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที ่๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเดิม 

และตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่า 
นายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี




