ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เรื่อง กําหนดวัน และเวลาสอบการวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
ตามประกาศสํ า นั กงานบริห ารหนี้ ส าธารณะ (สบน.) เรื่ อ ง รายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เข า สอบการวั ด
ความเหมาะสมกั บตํ าแหน ง ตํา แหนง เศรษฐกรปฏิบั ติ การ (ระดับ ปริ ญ ญาโทและระดั บปริญ ญาตรี) ตํา แหน ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ (ระดับปริญญาตรี) และตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี )
และกํา หนดวั น เวลา และสถานที่ส อบ ลงวัน ที่ 2 กรกฎาคม 2564 และประกาศ สบน. เรื่ อง เลื่ อนกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ ส อบ การวัด ความเหมาะสมกั บ ตํา แหน ง (สัม ภาษณ ) ในตํ าแหนง เศรษฐกรปฏิ บั ติก าร
(ระดั บ ปริ ญ ญาโทและระดั บ ปริ ญ ญาตรี) ตํ า แหน งนั ก วิ ช าการเงิ นและบั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ก าร (ระดับ ปริ ญ ญาตรี )
และตําแหนงนักทรัพยากรบุ คคลปฏิบัติการ (ระดับปริญ ญาตรี) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยกําหนดประกาศ
วัน เวลา และสถานที่สอบการวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ใหทราบในวันศุกรที่ 30 กรกฎาคม 2564
ทางเว็ บไซตข อง สบน. (www.pdmo.go.th) หรือ https://pdmo.thaijobjob.com (เอกสารแนบทายประกาศ
หมายเลข 1 - 2) นัน้
เนื่องจากปจจุบันมีการแพรระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในวงกวา ง
และปรากฏจํ านวนผู ปว ยรายใหม เพิ่ มขึ้ นอยางตอ เนื่ อง ดังนั้ น เพื่อ ให การป องกั นและควบคุ มการแพร ระบาด
ของ COVID - 19 เป นไปอย างมี ประสิ ทธิภาพ ประกอบกั บข อกํ าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห งพระราชกํ าหนด
การบริ ห ารราชการในสถานการณ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบั บ ที่ 28) ลงวั นที่ 17 กรกฎาคม 2564 ขอ 3
กํา หนดให ป ระชาชนในเขตพื้ น ที่ ค วบคุม สู ง สุ ด และเข ม งวด เลี่ ย ง จํ ากั ด หรือ งดเว นภารกิ จที่ ต อ งเดิ นทาง
ออกนอกเคหสถานหรื อที่ พํานั กโดยไมจํ าเป น และขอ 9 กํ าหนดใหหั วหนาส วนราชการและหนวยงานของรั ฐ
ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ควบคุมสู งสุดและเขมงวด สั่งการใหเ จาหนาที่และบุคลากรในความรับผิดชอบดําเนินมาตรการ
ปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ งขั้ น สูง สุ ดเต็ม จํ านวน ในการนี้ สบน. จึ ง ประกาศกํ า หนดวั น และเวลาสอบการวั ด
ความเหมาะสมกับ ตําแหนง (สัม ภาษณ) ตํ าแหนงเศรษฐกรปฏิบั ติการ (ระดับปริญ ญาโทและระดั บปริญญาตรี )
ตําแหน งนั กวิ ชาการเงิ นและบัญ ชีป ฏิ บัติ การ (ระดั บปริญ ญาตรี) และตํา แหนง นัก ทรั พยากรบุ คคลปฏิ บัติ การ
(ระดั บปริญญาตรี ) โดยเป นการสัม ภาษณผ านสื่ออิ เล็ก ทรอนิกส (Online) เพื่อ เปนการยับ ยั้งการแพรระบาด
ของ COVID - 19 สําหรับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ ของ สบน. ในการสอบแขงขัน
ครั้งนี้ ดังนี้
1. กําหนดวัน และเวลาสอบ
ใหผูมีสิทธิเขาสอบเพื่อวั ดความเหมาะสมกับตํา แหนงที่มีรายชื่อตามประกาศ สบน. เรื่อง รายชื่ อ
ผูมีสิ ทธิ เขาสอบการวัด ความเหมาะสมกับตํ าแหนง ตํา แหนงเศรษฐกรปฏิ บัติก าร (ระดับปริญ ญาโทและระดั บ
ปริญ ญาตรี) ตําแหน งนัก วิชาการเงินและบัญ ชีปฏิ บัติ การ (ระดับ ปริญ ญาตรี) และตําแหน งนัก ทรัพ ยากรบุ คคล
ปฏิ บั ติ ก าร (ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ) และกํ า หนด วั น เว ลา แ ละสถ านที่ ส อบ ลงวั น ที่ 2 กรก ฎาคม 2 56 4
(เอกสารแนบท ายประกาศหมายเลข 1) เข ารั บการประเมิน เพื่ อ วัด ความเหมาะสมกั บตํ าแหนง (สัม ภาษณ )
โดยมีกําหนดวัน และเวลาสอบ ดังนี้
/ที่ ...

-2ที่

ตําแหนง

ลําดับที่

1

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(ระดับปริญญาตรี)

1-2

2

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(ระดับปริญญาตรี)

1-4

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(ระดับปริญญาตรี)

5-6

เศรษฐกรปฏิบัติการ
(ระดับปริญญาโท)

1-4

3

5-6

4

เศรษฐกรปฏิบัติการ
(ระดับปริญญาตรี)

1-4

5-6

7 - 10

11 - 14

15 - 18

19 - 22

23 - 26

27 - 30

31 - 34

35 - 39

วัน / เวลา
วันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564
เวลา 13.30 - 14.00 น.
(รายงานตัวเวลา 13.00 น.)
วันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564
เวลา 14.00 - 15.00 น.
(รายงานตัวเวลา 13.30 น.)
วันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564
เวลา 15.00 - 15.30 น.
(รายงานตัวเวลา 14.30 น.)
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 - 10.00 น.
(รายงานตัวเวลา 08.30 น.)
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00 - 10.30 น.
(รายงานตัวเวลา 09.30 น.)
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
เวลา 10.30 - 11.30 น.
(รายงานตัวเวลา 10.00 น.)
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
เวลา 11.30 - 12.00 น.
(รายงานตัวเวลา 11.00 น.)
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00 - 14.00 น.
(รายงานตัวเวลา 12.30 น.)
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
เวลา 14.00 - 15.00 น.
(รายงานตัวเวลา 13.30 น.)
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
เวลา 15.00 - 16.00 น.
(รายงานตัวเวลา 14.30 น.)
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 - 10.00 น.
(รายงานตัวเวลา 08.30 น.)
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00 - 11.00 น.
(รายงานตัวเวลา 09.30 น.)
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
เวลา 11.00 - 12.00 น.
(รายงานตัวเวลา 10.30 น.)
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00 - 14.00 น.
(รายงานตัวเวลา 12.30 น.)
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
เวลา 14.00 - 15.15 น.
(รายงานตัวเวลา 13.30 น.)

หมายเหตุ
สัมภาษณผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(Online)

/ผูสอบ ...

-3ผูสอบแข งขันที่มี ** ตามประกาศ สบน. เรื่ อง รายชื่ อผูมี สิทธิ เขา สอบการวัดความเหมาะสม
กับ ตํ า แหน ง ตํ า แหน งเศรษฐกรปฏิ บั ติ ก าร (ระดั บ ปริญ ญาโทและระดั บ ปริ ญ ญาตรี) ตํ า แหน ง นั กวิ ช าการ
เงิน และบัญ ชี ปฏิ บั ตกิ าร (ระดั บปริ ญญาตรี) และตํา แหน งนั กทรัพ ยากรบุ คคลปฏิ บั ติก าร (ระดั บปริ ญญาตรี )
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ส อบ ลงวั นที่ 2 กรกฎาคม 2564 (เอกสารแนบทา ยประกาศหมายเลข 1)
ขอให นํา สง เอกสารและหลัก ฐานให สบน. ทางไปรษณีย อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส hr@pdmo.go.th ภายในวั นพุ ธ ที่
4 สิ งหาคม 2564 ให ค รบถ ว น ทั้ งนี้ หากไม ส งเอกสารและหลั ก ฐานให ค รบถว น ท า นจะไม มี สิ ทธิ เ ขา รั บ
การสัมภาษณ ในวัน และเวลาที่กําหนด และจะถือวาทานเปนผูขาดคุณสมบัติการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน
2. การสัมภาษณในครั้งนี้เปนระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยใชโปรแกรม Webex
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายหมายเลข 3
โด ยขอ ให ผู มี รายชื่ อ เข า รั บ ก ารสั ม ภ าษณ ต ามเอกส ารแนบ ท า ย ประกาศห มายเลข 1
ติดตอกลับ มายัง สบน. ที่นายพุฒินันท หงษสิงห ทอง เบอรโทรศัพท มือถือ 06 2528 0755 เพื่อแจง LINE ID
ในการส งลิ ง ก (Link) สํ า หรั บ ใช ในการทดสอบระบบและดํ าเนินการสัม ภาษณ ต ามวัน และเวลาที่ กํ าหนดไว
ทั้งนี้ ขอใหทานเตรียมตัวสําหรับเขารับการสัมภาษณ โดย
1. มี เค รื่ อ งมื อ ที่ พ ร อ มสํ า ห รั บ ก ารสั มภ าษ ณ เช น เครื่ อ งค อมพิ วเตอร ส ว นบุ ค คล (PC)
เครื่ อ งคอ มพิ ว เตอร โ น ต บุ ก (Notebook) เครื่ อ งค อมพิ ว เตอร แ ท็ บเล็ ต (Tablet) หรื อ โท รศั พท เ คลื่ อ นที่
(SMARTPHONE)
2. อินเทอรเน็ต (Internet) ที่เสถียร สามารถสื่อสารไดชัดเจนทั้งภาพและเสียง
3. การแตงกายที่เหมาะสมสําหรับเขารับการสัมภาษณ
หากผู ใด ไม ม ารายงานตั ว ตามวั น แ ละเวลาดั ง กล า ว ห รื อ นํ า เอกสารและหลั กฐานม ายื่ น
ไมค รบถ วน หรื อปรากฏภายหลัง วา ผูสมั ครสอบรายใดมีคุ ณสมบั ติไม ตรงตามประกาศรั บสมัค รสอบ ถึ งแมว า
ผูส มั ครสอบรายนั้ นจะมี รายชื่อ ขึ้ นทะเบี ย นเป น ผูส อบผา นการวัด ความรูค วามสามารถที่ ใช เฉพาะตํ าแหน ง
ตามประกาศ สบน. เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเข าสอบการวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ
(ระดั บ ปริ ญ ญาโทและระดั บ ปริ ญ ญาตรี) ตํ า แหน งนั ก วิ ช าการเงิ นและบั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ก าร (ระดับ ปริ ญ ญาตรี )
และตํ าแหนงนัก ทรัพ ยากรบุคคลปฏิ บัติก าร (ระดับปริญญาตรี) และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ส อบ ลงวัน ที่
2 กรกฎาคม 2564 จะถือวาผูสมัครสอบรายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายธีรลักษ แสงสนิท)
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

แนบทายประกาศหมายเลข ๑

ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบการวัดความเหมาะสมกับตําแหนง
ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ตามประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เรื่อง รายชื่ อผูสมัครสอบแขงขัน กําหนดวั น
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุค คลเขารับราชการ การวัดความรู
ความสามารถที่ใ ชเฉพาะตําแหน ง ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญ ญาตรี) ตําแหน ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ (ระดับปริญญาตรี) และตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี )
ลงวัน ที่ 14 มิถุ นายน 2564 โดยประกาศรายชื่อ ผู สมั ค รสอบแขง ขั น พร อมกํ าหนดวั น เวลา สถานที่ ส อบ
และไดดําเนินการสอบการวัดความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะตํ าแหนง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 แลว นั้น
บัดนี้ ไดรวมคะแนนสอบการวัดความรูความสามารถที่ ใชเฉพาะตํ าแหนงเรีย บรอยแลว ปรากฏว า
มีผูสอบได ตามเกณฑขอ 10 ของประกาศ สบน. เรื่อ ง รับ สมัค รสอบแข งขัน เพื่อ บรรจุ และแตง ตั้งบุ คคลเขารั บ
ราชการ ตําแหน งเศรษฐกรปฏิบั ติการ (ระดับปริ ญญาโทและระดั บปริญ ญาตรี) ตํ าแหนง นักวิชาการเงินและบัญ ชี
ปฏิ บั ติ ก าร (ระดั บ ปริญ ญาตรี ) และตํ าแ หน งนั กทรั พ ยาก รบุ ค ค ลปฏิ บั ติ ก าร (ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ) ลงวัน ที่
30 เมษายน 2564 ซึ่งกํ าหนดวา “ผู สอบผ านการสอบแขงขั นเพื่อวั ดความรูความสามารถที่ ใชเฉพาะตํา แหน ง
จะตองได คะแนนไม ต่ํากวาร อยละ ๖๐ และผูส อบผานการสอบแข งขันเพื่อ วัดความเหมาะสมกับตําแหนงจะตอ ง
ไดคะแนนไมต่ํ ากวา รอยละ ๖๐ ทั้งนี้ โดยใหคํ านึงถึ งหลักวิ ชาการวัดผลดวย” ในการนี้ สบน. จึงประกาศรายชื่ อ
ผูมีสิทธิเขาสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง พรอมกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และมาตรการปองกั น
และควบคุม โรคติ ดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่ อยับยั้ งการแพรระบาดของโรคในการสอบแข งขันเพื่ อบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลเขารับราชการ การวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดังนี้
1. รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง
(1) ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

1

1001

นางสาว

ปนัดดา

ไชยผองศรี

2

1005

นาย

นันทวัฒน

อวยสินประเสริฐ

3

1006

นาย

พิเนต

ตันศิริ

4

1007

นาย

กรวัชร

ทนงค

5

1010

นาย

ณัฐ

พิทักษพงศพันธุ

6

1012

นาย

ศตพล

สุคนธชาติ
/(2) ตําแหนง ...

-2(2) ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

1

2007

นางสาว ปริณดา

กระโจมแกว

2

2008

นางสาว วานทิพย

ศรีสมพล

3

2012

นางสาว วิราวรรณ

แกวมุกดา

4

2017

นาย

คุณากร

แจมจํารัส **

5

2023

นาย

โษฑศ

สมิตะมุกสิก

6

2030

นางสาว ศรัณยา

วิชากร

7

2038

นางสาว ธนภร

คลื่นสนั่น

8

2040

นางสาว ศริยา

วงศเสรี

9

2042

นางสาว กนกพิชญ

ภูธรรมะ

10

2045

นาย

ภูชนิน

จิระวิรกุล

11

2046

นาย

ศิวกร

เจริญพร

12

2053

นางสาว พัสตราภรณ

เกตุสวน

13

2056

นาย

ทองเทศ

14

2058

นางสาว สายธาร

ใจน้ํา

15

2059

นางสาว ซอฟยะห

หะยีหามะ

16

2060

นางสาว ธนภรณ

พงษหนาด

17

2064

นาย

ชอบใหญ

18

2066

นางสาว กมลลักษณ

คลังดงเค็ง

19

2071

นาย

ศรุต

หาญพลาชัย

20

2072

นาย

ศุภณัฐ

เทียนแยม

21

2074

นางสาว ฉัตรสุดา

ชูพรหมวงศ

22

2075

นางสาว จิรัชญา

พัฒนาวุฒิวงศ

23

2079

นาย

ณัฏฐดนัย

เลื่องลือธรรม

24

2080

นาย

ปรินทร

ดวงอุดม

25

2081

นางสาว ณัฐพร

บุตรโพธิ์

26

2086

นาย

เพ็งจันทร

สถาปตย

ทักษิณ

ศุภชัย

/(2) ตําแหนง...

-3(2) ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) (ตอ)

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

27

2089

นางสาว วรัญญา

ธงชัย **

28

2090

นางสาว อัญญญา

บุญวงศ

29

2095

นาย

ธนวรรดิ

สุวรรณวงศ **

30

2099

นาย

สิรภพ

มะเริงสิทธิ์

31

2101

นางสาว สุฑามาศ

เขมนเขตวิทย

32

2103

นาย

มารุต

ดําริห

33

2108

นาย

มัธยะ

บุญฤทธิ์ลักขณา

34

2109

นาย

ชนาธิป

ลายทอง

35

2112

นาย

นรพัฒน

สุดเสนาะ

36

2114

นางสาว พิชามญชุ

หนูโยม

37

2119

นาย

จาง **

38

2122

นางสาว พิชญสินี

สัจจธรรมนุกูล

39

2131

นางสาว ศศิวิมล

กาศจักร

อภิชาติ

(3) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

1

3003

นางสาว

เกษมศรี

บุญญพันธุ

2

3004

นาย

เอกภพ

อวมสวัสดิ์

(4) ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

1

4003

นาย

ฆนนาท

ศรประดิษฐ

2

4017

นาย

ศุภวิชญ

เทพขุนทอง

3

4018

นางสาว

ธัญญาเรศ

เพชรคํา

4

4022

นางสาว

นรีรัตน

พันธุเดิมวงษ

5

4024

นาย

จตุรพล

โพธิ์ออน

6

4025

นางสาว

อุนนดา

วิฑูรรัตน
/หมายเหตุ ...

-4หมายเหตุ : ** เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว ในข อ 8 ของประกาศ สบน. ลงวันที่ 30 เมษายน 2564
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขั นเพื่ อบรรจุและแต งตั้ง บุคคลเขา รับราชการไม ครบถ วน จึงขอใหผู สอบแขง ขันที่ มี **
นําเอกสารและหลั กฐานมาให สบน. ในวันสอบเพื่ อวัดความเหมาะสมกับตํ าแหน ง (สัม ภาษณ ) ให ครบถ วนดว ย
ทั้ง นี้ หากไม นํา เอกสารและหลั ก ฐานที่ ระบุ ม าให ค รบถ วน ท านจะไมมี สิท ธิ เข ารั บการสั มภาษณ ในวั น เวลา
ที่กําหนด และถือวาทานเปนผูขาดคุณสมบัติการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน
2. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ให ผูมี สิท ธิ เข าสอบเพื่ อ วัด ความเหมาะสมกับ ตํ าแหนง ตามรายชื่ อดั งกลา วข า งต น มาเข ารั บ
การประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) โดยมีกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
ที่

ตําแหนง

ลําดับที่

1

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
(ระดับปริญญาตรี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(ระดับปริญญาตรี)

1-2

3

เศรษฐกรปฏิบัติการ
(ระดับปริญญาโท)

1-6

4

เศรษฐกรปฏิบัติการ
(ระดับปริญญาตรี)

1-6

2

1-6

7 - 12

13 - 18

19 - 24

25 - 30

31 - 36

37 - 39

วัน / เวลา
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 - 14.00 น.
(รายงานตัวเวลา 13.00 น.)
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
เวลา 14.00 - 15.30 น.
(รายงานตัวเวลา 13.30 น.)
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 - 10.00 น.
(รายงานตัวเวลา 08.30 น.)
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00 - 11.00 น.
(รายงานตัวเวลา 09.30 น.)
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
เวลา 11.00 - 12.00 น.
(รายงานตัวเวลา 10.30 น.)
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.00 - 14.00 น.
(รายงานตัวเวลา 12.30 น.)
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
เวลา 14.00 - 15.00 น.
(รายงานตัวเวลา 13.30 น.)
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
เวลา 15.00 - 16.00 น.
(รายงานตัวเวลา 14.30 น.)
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
เวลา 16.00 - 17.00 น.
(รายงานตัวเวลา 15.30 น.)
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
เวลา 17.00 - 17.30 น.
(รายงานตัวเวลา 16.30 น.)

สถานที่
หองประชุมวายุภักษ 2
ชั้น 1
อาคารสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

หองประชุมวายุภักษ 1
ชั้น 1
อาคารสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

หากผู ใดไม ม ารายงานตั วตามวั น เวลา และสถานที่ ดั งกล าว หรื อนํ าเอกสารและหลั กฐานมายื่ น
ไมครบถวน หรือ ปรากฏภายหลั งว าผู สมั ครสอบรายใดมีคุ ณสมบั ติ ไมต รงตามประกาศรั บสมัค รสอบ ถึ งแมว า
ผูส มั ครสอบรายนั้ นจะมี รายชื่อ ขึ้ นทะเบี ย นเป นผูส อบผา นการวัด ความรูค วามสามารถที่ ใช เฉพาะตํ าแหน ง
ตามประกาศ สบน. ฉบับนี้ จะถือวาผูสมัครสอบรายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน
/3. มาตรการ ...

-53. มาตรการป อ งกั นและควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 เพื่ อยั บ ยั้ ง การแพร ร ะบาดของโรค
ในก ารสอบ แข ง ขั นเพื่ อ บ รรจุ แ ล ะแต ง ตั้ ง บุ ค คลเข า รั บ ราชการ การวั ด ความเหมาะส มกั บ ตํ าแหน ง
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพรระบาด
ในวงกวางและตอเนื่อง สํานักงานบริห ารหนี้สาธารณะขอกําหนดมาตรการการปองกันและควบคุมที่จําเปนสําหรั บ
สถานที่ดําเนินการสัมภาษณ เพื่อใหสามารถเปดดําเนินการสัมภาษณไดภายใตเงื่อนไขการจัดระเบียบ รวมทั้งมาตรการ
ปองกันโรคที่ทางราชการกําหนด โดยใหปฏิบัติ ดังนี้
1. ใหผู เขาสัม ภาษณ และเจ าหนาที่ ประจํ าสนามสัมภาษณสวมหนา กากอนามัยหรือหนา กากผ า
และทําความสะอาดมืออยางสม่ําเสมอดวยเจลแอลกอฮอลที่วางไวตามจุดตางๆ
2. เจ า หนา ที่ ป ระจํ าสนามสั ม ภาษณ จั ดให มี บริ ก ารตรวจวัด อุ ณ หภู มิรา งกาย โดยเครื่อ งมื อ
วัดอุณ หภูมิ กรณี วัดอุ ณหภู มิรางกายตั้ งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้ นไป จะได รับการแยกตัวมาตรวจซ้ํา หากยั ง
มีอุณหภูมิรางกายสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส จนถึงเวลาสัมภาษณ จะไมไดรับใหอนุญาตใหเขาหองสัมภาษณ
3. มีการอํานวยความสะดวกในการเวนระยะหางระหวางบุคคลผูเขาสัมภาษณอยางนอย 1 เมตร
และจํากัดจํานวนผูเขารวมสัมภาษณมิใหแออัด
4. ภายในสถานที่ดําเนินการสัมภาษณจัดใหมีที่ลางมือดวยแอลกอฮอลหรือน้ํายาฆาเชื้อโรค
5. จั ด ให มี ก ารทํ าความสะอาดอุป กรณ แ ละพื้ นผิ วสั ม ผั สของสถานที่ ที่ เ กี่ย วข องด ว ยน้ํ า ยา
ทําความสะอาดและแอลกอฮอล 70% อยางสม่ําเสมอ ทั้งกอนการสัมภาษณ ระหวางการสัมภาษณ และภายหลั ง
การสัมภาษณ
6. จัดใหมีการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กอนการสัมภาษณทกุ ครั้ง
7. จัดใหมีการลงทะเบียนกอนเขาและออกสนามสัมภาษณ
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
(นายธีรลักษ แสงสนิท)
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

แนบทายประกาศหมายเลข ๒

ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เรื่อง เลื่อนกําหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ การวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ในตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
ตามประกาศสํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ (สบน.) เรื่ อ ง รายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เข า สอบการวั ด
ความเหมาะสมกั บ ตํ าแหน ง ตํ า แหน งเศรษฐกรปฏิบั ติการ (ระดับ ปริญ ญาโทและระดับ ปริญ ญาตรี) ตําแหน ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โดย สบน. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ
การวัดความเหมาะสมกับ ตําแหนง และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ การวัดความเหมาะสมกับตํ าแหน ง
(สัมภาษณ) ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม - วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นั้น
เนื่องจากปจจุบันมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในวงกวาง
และปรากฏจํานวนผูป วยรายใหมเพิ่ มขึ้น อยางตอเนื่ อง ดั งนั้น เพื่ อใหการปองกัน และควบคุ มการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สบน. ขอเลื่อนกําหนด วัน เวลา
และสถานที่สอบ การวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ในตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาตรี) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิ บั ติการ (ระดับ ปริญ ญาตรี) ดังกล าวออกไปก อน โดย สบน. จะประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบ
การวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ใหทราบอีกครั้งในวันศุกรที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (www.pdmo.go.th) หรือ https://pdmo.thaijobjob.com
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายธีรลักษ แสงสนิท)
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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ข้อกำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๒๘)
ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น
โดยที่สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ที่มีกำรกลำยพันธุ์เป็นหลำยสำยพันธุ์
ยังคงทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิดภำวะวิกฤติด้ำนสำธำรณสุข โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งรัฐบำลโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำง ๆ ได้ดำเนินกำร
อย่ำงเข้มแข็งและจริงจังในกำรเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรตรวจคัดกรอง กำรรักษำพยำบำล และกำรเร่งรัด
กำรจัดฉีดวัคซีนให้กับประชำชน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อได้มีกำรประเมินสถำนกำรณ์ภำยหลังกำรมีผลใช้
บังคับของข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรำกฏว่ำยังไม่อำจชะลออัตรำ
กำรเพิ่มของจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเฝ้ำระวังอำกำรโดยเฉพำะในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอำยุ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มผู้ป่วยโรคทำงเดินหำยใจในกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และภูมิภำคหลำยจังหวัด
ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วและมีแนวโน้มต่อเนื่อง ซึ่งมักเป็นกำรติดเชื้อจำกกำรระบำดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัว
และชุมชน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องยกระดับควำมเข้มข้นของมำตรกำรและกำรบังคับใช้อย่ำงจริงจังเพิ่มเติมขึ้น
จำกข้อกำหนดที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำ เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทำสถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลำยลงโดยเร็วที่สุด
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ความมุ่งหมายของมาตรการ มำตรกำรและข้อปฏิบัติตำ่ ง ๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้มงุ่ หมำย
เพื่อกำหนดมำตรกำรที่จำเป็นและต้องเร่งดำเนินกำรโดยด่วน เพื่อลดกำรออกนอกเคหสถำนของประชำชน
อันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ของโรคติดเชื้อโควิด - 19 โดยเฉพำะในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
และจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดที่ได้กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เนื่องจำกมีจำนวน
ผู้ ติ ด เชื้ อ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และโดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กำรติ ด เชื้ อ โรคกลำยพั น ธุ์ ส ำยพั น ธุ์ เ ดลต้ ำ ที่ แ พร่ ร ะบำด
ได้อย่ำงรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่ำงรุ นแรงต่อชีวิตและสุขภำพ โดยเฉพำะบุคคลกลุ่มเสี่ยงทั้งผู้สูงอำยุ
และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่แม้บุคคลเหล่ำนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ประจำในที่พำนัก แต่ประวัติกำรสัมผัสเชื้อ
มักเกิดขึ้นในครอบครัว โดยกำรติดต่อสัมผัสกับบุคคลที่ได้มีกำรเดินทำง ซึ่งจำกข้อมูลพบว่ำ กำรติดเชื้อ
และแพร่ระบำดในครอบครัวและเขตชุมชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีอัตรำเพิ่มจำนวนขึ้นสูงมำก
แม้จะได้มีกำรเร่งฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็ตำมแต่ย่อมต้องอำศัยระยะเวลำเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกัน
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ที่ไ ม่อำจเกิดขึ้น โดยเร็ว สิ่งที่ต้องร่ว มมือกันในเวลำนี้ คือ ชะลออัตรำกำรระบำดที่รุนแรงของโรค
โดยต้องหยุดยั้งกำรกระทำใด ๆ ก็ตำมที่เป็นควำมเสี่ยงหรือเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ระบำดออกไป
ข้อ ๒ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ กำหนดปรับปรุงเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้ ม งวดขึ้ น ใหม่ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถำนกำรณ์ ได้ แ ก่ กรุ ง เทพมหำนคร จั ง หวั ด นครปฐม
จั ง หวั ด นนทบุรี จั ง หวัด ปทุ มธำนี จั ง หวัด สมุท รปรำกำร จั ง หวั ด สมุท รสำคร จั ง หวัด ฉะเชิงเทรำ
จั ง หวั ด ชลบุ รี จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ และจั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด นรำธิ ว ำส
จังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ และจังหวัดสงขลำ โดยให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019 (โควิ ด - 19) (ศบค.) มี ค ำสั่ ง ปรั บ ปรุ ง เขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด จ ำแนก
ตำมเขตพื้นที่สถำนกำรณ์เสียใหม่ และให้นำมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่
สถำนกำรณ์ระดับต่ำง ๆ ข้อห้ำม และข้อปฏิบัติตำมข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนำยน
พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗)
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้
ข้อ ๓ การลดและจากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ให้ประชำชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวดที่ได้มีคำสั่งตำมข้อ ๒ เลี่ยง จำกัด หรืองดเว้นภำรกิจที่ต้องเดินทำงออกนอกเคหสถำน
หรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น
สำหรับกำรเดินทำงในบำงกรณีที่จำเป็น เช่น กำรเดินทำงเพื่อจัดหำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
ต่อกำรดำรงชีวิต อำหำร ยำหรือเวชภัณฑ์ กำรเดินทำงเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุ ข กำรรั กษำพยำบำล กำรรั บวั คซี นป้ องกั นโรค หรื อมี ควำมจ ำเป็ นเพื่ อปฏิ บั ติ งำน
หรื อ กำรประกอบอำชี พ ที่ ไ ม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติง ำนนอกสถำนที่ ตั้ง ได้ สำมำรถกระท ำได้แต่ ต้อ งพึ งใช้
ควำมระมัดระวังในกำรป้องกันตนเองตำมคำแนะนำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
ให้ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ โดยกำรสนั บ สนุ น ของกรุ ง เทพมหำนคร กระทรวงมหำดไทย
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
อำสำสมัครและจิตอำสำ ในกำรให้ควำมช่วยเหลือและกระจำยสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ประชำชน
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน
ข้อ ๔ กาหนดพื้นที่ห้ามออกนอกเคหสถานเพิ่มเติม เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ห้ำมบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถำนในระหว่ำงเวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ
ถึง ๐๔.๐๐ นำฬิกำ ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อยสิบสี่วันนับแต่วันที่ข้อกำหนดฉบับนี้
ใช้บังคับ โดยให้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรปฏิบัติของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และกำรกำหนดบุคคลที่ได้รับยกเว้น
กำรห้ำมออกนอกเคหสถำนตำมข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อนี้ ย่อมมีควำมผิดและต้องระวำงโทษตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
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ข้อ ๕ การกาหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทาง
เฉพาะเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
ให้ พนั กงำนเจ้ำหน้ำที่โดยกำรสนับสนุ นจำกศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนควำมมั่นคง
กระทรวงมหำดไทย กรุงเทพมหำนคร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่ำนตรวจ หรือจุดสกัด
ในเส้นทำงคมนำคมเข้ำออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตำมข้อกำหนดนี้ โดยเน้นกำรปฏิบัติ
เพื่อกำรคัดกรอง ชะลอหรือสกัดกั้นกำรเดินทำงออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพื่อเดินทำง
ไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น โดยให้ เ ป็ น ไปตำมแนวทำงที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำร ศู น ย์ บ ริ ห ำรสถำนกำรณ์ โ ควิ ด - 19
(ศปก.ศบค.) กำหนด เป็น ระยะเวลำต่อเนื่องอย่ำงน้อยสิบสี่วัน และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติ
ตำมมำตรกำร ข้อห้ ำม ข้อยกเว้น หรือแนวทำงที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่
๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้
ให้นำกรณีหรือบุคคลที่ได้รับยกเว้นตำมข้อ ๔ และข้อ ๕ ของข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่
๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มำใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๖ การขนส่งสาธารณะ ให้กระทรวงคมนำคม กรุงเทพมหำนคร จังหวัด หรือหน่วยงำน
ที่ รั บผิ ดชอบก ำกั บดู แลกำรให้ บริ กำรขนส่ งผู้ โดยสำรสำธำรณะทุ กประเภทในเขตพื้ นที่ ควบคุ มสู งสุ ด
และเข้มงวด และกำรขนส่งสำธำรณะทุกประเภทระหว่ำงจังหวัดทั่วรำชอำณำจักรให้เป็นไปตำมแนวทำง
ที่ ศปก.ศบค. กำหนด โดยจำกัดจำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรไม่เกินร้อยละห้ำสิบของควำมจุผู้โดยสำร
ส ำหรั บ ยำนพำหนะแต่ ล ะประเภท รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ก ำรเว้ น ระยะห่ ำงและกำรปฏิ บั ติต ำมมำตรกำร
ด้ำนสำธำรณสุขที่ทำงรำชกำรกำหนดอย่ำงเคร่งครัด โดยพิจำรณำจัดกำรให้บริกำรขนส่งสำธำรณะ
ให้เพียงพอต่อควำมจำเป็ นและตำมเวลำที่เหมำะสมในกำรเดินทำงของประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรอำนวยควำมสะดวกกำรขนส่งประชำชนเพื่อรับบริกำรฉีดวัคซีนและบริกำรทำงกำรแพทย์
ข้อ ๗ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อ
กรุ งเทพมหำนครหรื อคณะกรรมกำรโรคติ ดต่ อจั งหวั ด แล้ วแต่ กรณี พิ จำรณำด ำเนิ นกำรตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรคติดต่อ เพื่อมีคำสั่งปิดสถำนที่หรือกิจกำรที่มีควำมเสี่ยงเพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมและป้องกัน
กำรแพร่ของโรคติดเชื้อโควิด - 19 โดยให้ดำเนินกำรต่อเนื่องอย่ำงน้อยเป็นระยะเวลำสิบสี่วัน โดยสำหรับ
กำรให้บริกำรดังต่อไปนี้ ให้เปิดดำเนินกำรได้เฉพำะภำยใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลำ กำรจัดระบบ ระเบียบ
และมำตรกำรป้องกันโรคที่กำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจำกที่ได้เคยกำหนดไว้แล้ว
(๑) กำรจำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม ร้ำนจำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินกำรได้
จนถึงเวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ โดยห้ำมกำรบริโภคในร้ำน และให้ดำเนินกำรเฉพำะกำรนำกลับไปบริโภค
ที่อื่นเท่ำนั้น
(๒) ห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถำนประกอบกำรอื่น ที่มีลักษณะ
คล้ำยกัน ให้เปิดให้บริกำรได้เฉพำะแผนกซูเปอร์มำร์เก็ต แผนกยำและเวชภัณฑ์ พื้นที่ซึ่งจัดให้เป็น
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กำรให้บริกำรฉีดวัคซีนหรือบริกำรทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขอื่น ๆ ของภำครัฐ โดยให้เปิดดำเนินกำรได้
จนถึงเวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
(๓) โรงแรม ให้เปิดดำเนินกำรได้ตำมเวลำปกติ โดยให้งดกิจกรรมจัดกำรประชุม กำรสัมมนำ
หรือกำรจัดเลี้ยง
(๔) ร้ำนสะดวกซือ้ และตลำดสด ให้เปิดดำเนินกำรได้จนถึงเวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ โดยจำกัดเวลำ
สำหรับร้ำนสะดวกซื้อซึ่งตำมปกติเปิดให้บริกำรในช่วงเวลำกลำงคืน ให้ปิดให้บริกำรในระหว่ำงเวลำ
๒๐.๐๐ นำฬิกำ ถึง ๐๔.๐๐ นำฬิกำของวันรุ่งขึ้น
(๕) โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำหรือฝึกอบรม และสถำนศึกษำต่ำง ๆ ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร
ที่ได้ประกำศไว้แล้วก่อนหน้ำนี้
สำหรับกำรดำเนินกำรของโรงพยำบำล สถำนพยำบำล คลินิกแพทย์รักษำโรค ร้ำนขำยยำ
ร้ำนค้ำทั่วไป โรงงำน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมกำรเงิน ธนำคำร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม
ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้ำนจำหน่ำยอำหำรสัตว์ ร้ำนขำยยำและเวชภัณฑ์ ร้ำนจำหน่ำยเครื่องมือช่ำง
และอุปกรณ์ก่อสร้ำง ร้ำนจำหน่ำยสินค้ำเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถำนที่จำหน่ำยแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง
ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริกำรส่งสินค้ำและอำหำรตำมสั่ง (delivery online) ยังคงเปิดดำเนินกำรได้
ตำมควำมจำเป็น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
ข้อ ๘ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ห้ำมจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมำกกว่ำห้ำคน โดยให้เป็นไปตำมข้อห้ำม
และข้อยกเว้นตำมข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐ
และเอกชนจัดกำรอบรม สัมมนำ หรือกำรประชุมโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เคยอนุญำตให้จัดกิ จกรรมได้ตำมข้อกำหนด
ที่ ไ ด้ ป ระกำศไว้ แ ล้ ว ก่ อ นหน้ ำ นี้ หำกประสงค์ จ ะจั ด กิ จ กรรมในช่ ว งระยะเวลำนี้ ใ ห้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวดำเนินกำรขออนุญำตต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อตรวจสอบและทบทวนมำตรกำร
ป้องกันโรคในกำรจัดกิจกรรมให้เหมำะสมกับห้วงเวลำและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตำมแนวปฏิบัติที่ ศปก.ศบค. กำหนด
ข้อ ๙ การปฏิ บั ติ ง านของส่ วนราชการและหน่ ว ยงานของรัฐ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
และหน่วยงำนของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกร
ในควำมรับผิดชอบดำเนินมำตรกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน และมุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำน
หรือจัดกิจกรรมโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้มำกที่สุด เพื่อลดจำนวนและจำกัดกำรเคลื่อนย้ำยเดินทำง
ของบุคคล รวมทั้งให้งดกำรจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดกำรรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมำก เช่น
กำรจัดประชุม สัมมนำ กำรจัดสอบ หรือจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ
พิจำรณำอนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน ณ สถำนที่ตั้งได้เฉพำะเท่ำที่จำเป็นเท่ำนั้น
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สำหรับกำรปฏิบัติงำน ณ สถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ให้เปิดให้บริกำร
เฉพำะภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริกำรสำธำรณสุข กำรควบคุมโรค กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับระบบสำธำรณูปโภค
กำรจรำจร กำรบรรเทำสำธำรณภัย กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย หรืองำนที่มีกำหนดเวลำปฏิบัติชัดเจน
และได้นัดหมำยไว้แล้วล่วงหน้ำ และเป็นกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรค
โดยให้ พิจำรณำดำเนิ น กำรตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗)
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับกำรปฏิบัติงำนของภำคเอกชนในช่วงระยะเวลำนี้ จำเป็นต้องให้เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกร
ปฏิบัติต ำมมำตรกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งขั้นสูงสุดเช่นเดียวกัน เพื่อให้บรรดำมำตรกำรต่ำง ๆ
ที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนี้ โดยเฉพำะกำรลดและจำกัดกำรเคลื่อนย้ำยกำรเดินทำงของบุคคล
สำมำรถเกิดผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ข้อ ๑๐ การบูรณาการและประสานงาน เพื่อให้กำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินสำมำรถยุติลงได้
โดยรวดเร็ว ควบคู่ไปกับกำรบรรเทำผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19
ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ และศูนย์ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ภำยใต้ ศบค. พิจำรณำมำตรกำรและเร่งรัด
กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่และอำนำจอย่ำงเข้มข้นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ ศปก.ศบค. ตำมที่ได้รับกำรร้องขอหรือประสำนงำน
ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของประชำชนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้ส่วนรำชกำร
หน่วยงำนของรัฐ หรือศูนย์ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ภำยใต้ ศบค. พิจำรณำกลั่นกรองและทำควำมเห็นเบื้องต้น
ก่อนหำรือมำยัง ศปก.ศบค. เพื่อพิจำรณำ เพื่อให้กำรบริหำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเป็นไปด้วยควำมรอบคอบ
และมีประสิทธิภำพด้วย
ข้อ ๑๑ การบังคับใช้มาตรการตามข้อกาหนด ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและกำกับ
กำรปฏิบัติตำมมำตรกำร ข้อห้ำม และข้อปฏิบัติตำมข้อกำหนดนี้เป็นระยะเวลำต่อเนื่องอย่ำงน้อยสิบสี่วัน
(จนถึงวันที่ ๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยให้ประเมินสถำนกำรณ์และควำมเหมำะสมของมำตรกำร
ตำมข้อกำหนดนี้ทุกห้วงระยะเวลำเจ็ดวัน แต่กำรเตรียมกำรด้ำนบุคลำกร สถำนที่ และกำรประชำสัมพันธ์
เพื่อแจ้งเตือนให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่เตรียมพร้อมเป็นกำรล่วงหน้ำให้ทำได้ตลอดเวลำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เว้นเฉพำะมำตรกำรขนส่งสำธำรณะ
ตำมข้อ ๖ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

