
 
 

 
 
 

 ค ำสั่งจังหวัดสตูล  
 ที ่2717/๒๕๖๔  

เรื่อง มำตรกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล  

 
  ตามที่จังหวัดสตูลมีค าสั่งที่ ๒๕๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการ     
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล และ
ค าสั่งที่ ๒๖๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่  
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล (แก้ไขเพ่ิมเติมครั้ งที่ ๑) ซึ่งได้ก าหนด
มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค นั้น    

 โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสตูล 
ได้คลี่คลายลงตามล าดับ จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ผู้ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ            
มีสัดส่วนเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง การฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงติดเชื้อรุนแรง นอกจากนี้        
ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด  - 19) (ศบค.)       
ได้มีค าสั่งจ าแนกพ้ืนที่สถานการณ์ใหม่ตามความรุนแรงของการระบาดของโรคที่แสดงว่าพ้ืนที่จังหวัดสตูล        
การแพร่ระบาดของโรคอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น เพ่ือให้การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจควบคู่กับการบริหาร  
จัดการด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔                   
และ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙               
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.   
๒๕๖๓ ข้อ ๗ (๑) ฉบับที่ ๑๓  ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒ (๓) ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ฉบับที่ ๓๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และฉบับที่ ๔๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒๓/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง และ
พ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๕) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔      
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ตามมติที่ประชุม                
ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ยกเลิกค ำสั่งจังหวัดสตูลที่ ๒๓๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ และค ำสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๒๖๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๔ โดยก ำหนดมำตรกำร
เฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ให้ปิดสถำนบริกำรหรือสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่โรค ดังนี้  
 ๑.๑  สถานบริการหรือ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ 
คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ า สถานประกอบกิจการอาบอบนวดหรือสถานที่อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน
 ๑.๒ สถานประกอบกิจการสนุกเกอร์ บิลเลียด  
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 ข้อ ๒  ใหส้นำมชนไก่ สนำมกัดปลำและสนำมชนโค เปิดด ำเนินกำรได้ภำยใต้เงื่อนไข ดังนี้  
 ๒.๑ ให้เจ้าของสถานที่ (สนามชนไก่ สนามกัดปลาและสนามชนโค) ปฏิบัติตามกรอบ
และหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19) ส าหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา ชนโค และแข่งนก ตามพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID Free Setting) ตามผนวกแนบ
ท้ายค าสั่งฉบับนี้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ หากเจ้าของสนามได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่ามีความพร้อมและประสงค์            
จะจัดให้มีการแข่งขันให้ยื่นค าขอจัดให้มีการแข่งขันหรือเล่นการพนัน (พน.๑) ยังอ าเภอแห่งท้องที่ที่สนามตั้งอยู่
เพ่ือส่งจังหวัดอนุมัติต่อไป  
 ๒.๒  ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) ด าเนินการออกตรวจสถานที่ตามกรอบ
และหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรมตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส          
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา และชนโค ตามผนวกแนบท้าย
ค าสั่งฉบับนี้ โดยเคร่งครดั (ตามแบบประเมินผล (แบบ ตป.พน. ๑)  
 ๒.๒.๑ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามแบบประเมินผล (แบบ ตป.พน. ๑) 
ให้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้ความเห็นชอบและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้อนุมัติตาม 
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ พิจารณาอนุมัติก่อนจัดให้มีการเล่นการแข่งขันหรือการเล่นการพนัน  
 ๒.๒.๒ หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามแบบประเมินผล (แบบ ตป.พน. ๑) 
ให้แจ้งให้เจ้าของสนามปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรมตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลาและชนโค ต่อไป 
 ๒.๓  กรณีได้รับอนุมัติให้จัดให้มีการแข่งขันหรือเล่นการพนัน ให้ศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ 
(ศปก.อ.) ด าเนินการ ดังนี้  
 ๒.๓.๑ ระยะช่วงขณะจัดการแข่งขัน ให้ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกัน 
โรคระหว่างที่มีผู้เข้ามาในสนามหรือจัดแข่งขัน และประเมินผลตามแบบประเมินผล (แบบ ตป.พน. ๒) หากพบ
ไม่เป็นไปตามมาตรการหรือเงื่อนไขที่ก าหนดแล้ว ให้ผู้มีหน้าที่อ านาจออกค าสั่งตามกฎหมายมีค าสั่งระงับ           
การจัดการแข่งขันในสนามนั้นทันที 
 ๒.๓.๑ ระยะหลังการจัดแข่งขัน ให้ตรวจสอบสนาม พนักงานผู้เข้ามาในสนาม  
หลังมีการใช้บริการร่วมกิจกรรมในสนามแล้ว โดยจัดเก็บข้อมูลท าการติดตามแบบประเมินผล (แบบ ตป.พน. ๓) 
เพ่ือพิจารณาการอนุญาตจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป  

 ข้อ ๓  กำรผ่อนคลำยให้สถำนประกอบกำรเปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะรำย   
  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่าง ภายใต้            
การด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ที่ทางราชการก าหนด ให้สถาน
ประกอบการดังต่อไปนี้ เปิดด าเนินการได้เป็นการเฉพาะราย ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัดประกาศก าหนด  
 ๓.๑  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดเพ่ือเสริม     
ความงาม นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า ร้านสปา เว้นแต่ เป็นการนวดเพ่ือการรักษาในสถานพยาบาลหรือ            
การนวดพื้นบ้านเพื่อการรักษานอกสถานพยาบาลให้สามารถเปิดด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 
 ๓.๒  ตู้เกม ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต   
  ๓.๓  สถาบันกวดวิชา  
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  ๓.๔  ฟิตเนส ทั้งของรัฐและเอกชน   
  ๓.๕  คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม  
  ๓.๖  โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ หรือสถานที่มีการแสดงการละเล่นสาธารณะ  
  ๓.๗  โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้  
  ๓.๘  สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย  
  ๓.๙  สถานที่จัดกิจกรรมประกวดหรือแข่งนก หรือการจัดกิจกรรมอ่ืนในลักษณะท านอง
เดียวกัน 

 ข้อ ๔ ให้ประชำชนในพื้นที่จังหวัดสตูล สวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ ให้ถูกวิธี
ตามข้อแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ (การสวมที่ถูกวิธีคือ 
ด้านบนของหน้ากากต้องปิดจมูก ส่วนด้านล่างให้ปิดถึงใต้คาง) 
 การจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายที่ด าเนินการ
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่กลุ่มบุคคลที่จ าเป็นต้องเข้าประชุม
อยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเป็นระยะเวลานาน และต่อเนื่องหลายชั่วโมงซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลาอาจไม่สะดวกหรือเป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าที่ในการประชุม หากผู้จัดประชุมได้ก าหนดให้มี
มาตรการตรวจคัดกรองบุคคลและได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างรอบคอบ รัดกุม 
และเข้มงวดเพียงพอแล้ว เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าและเครื่องป้องกันตามมาตรการที่ทางราชการก าหนด รวมทั้งการแสดงใบรับรองผลการตรวจว่า    
ไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดให้มีกระบวนการคัดกรองโดยพิจารณาจากอาการ
ของโรค ประกอบกับได้ด าเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการประชุมตามระเบียบ หรือข้อบังคับเมื่อเกิดเหตุ    
ที่มีความเสี่ยงโดยให้ผู้ควบคุมการประชุมก าหนดให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลาการประชุม แต่อาจพิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะช่วงเวลาของการอภิปราย หรือแสดงความเห็นใน      
ที่ประชุมได้ตามความเหมาะสมแห่งสภาพการณ์ และความสมควรแก่เหตุ 

 ข้อ ๕  มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรตำมพื้นที่สถำนกำรณ์  
 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใด ๆ  ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากได้ เมื่อได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
 ให้สถานศึกษายื่นค าขออนุญาตพร้อมแนบยื่นค าขออนุญาตพร้อมแนบแผนการจัด
กิจกรรมและมาตรการป้องกันโรคต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติ (Onsite) ของสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา         
2019 (COVID-19) เพ่ือพิจารณาค าขออนุญาตและท าความเห็นเบื้องต้น แล้วน าส่งค าขออนุญาต แผนการ   
จัดกิจกรรม และมาตรการป้องกันโรค ตลอดจนความเห็นเบื้องต้นนั้นต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เพ่ือ
น าเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลพิจารณาต่อไป   

 ข้อ ๖ กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต      
 ๖.๑ ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือ
เครื่องดื่มในร้านได้ตามปกติ โดยห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน โดยมาตรการนี้ให้ใช้
บังคับกับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถาน
ประกอบการอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย  
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  ๖.๒ สนามกีฬา สถานที่เพ่ือการออกก าลังกายให้เปิดบริการได้ตามปกติ ทั้งนี้ สถานที่
หรือสนามกีฬาเพ่ือการจัดแข่งขันกีฬา กรณีเป็นกีฬาในร่มสามารถจัดการแข่งขันได้โดยให้มีผู้ชมในสนามไม่เกิน   
ร้อยละ ๕๐ ของความจุสนาม หากเป็นการจัดแข่งขันประเภทกีฬากลางแจ้งสามารถจัดการแข่งขันได้โดยให้มี
ผู้ชมในสนามไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของความจุสนาม และต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ
ก าหนดอย่างเคร่งครัด  
   ๖.๓ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอ่ืนที่มี
ลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ โดยยังคงให้ปิดให้บริการในส่วนที่เป็นสวนสนุก หรือ         
สวนน้ าที่เป็นห้องปรับอากาศหรือพ้ืนที่ปิด  

 ข้อ ๗  กำรห้ำมจัดกิจกรรมท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  
 ๗.๑  ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่า ๒๐๐ คน 
เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล 
 ๗.๒  กรณีการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันไม่เกิน ๒๐๐ คน       
ให้ขออนุญาตต่อนายอ าเภอท้องที่  
 ๗.๓  ให้ผู้จัดกิจกรรมตาม ข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ยื่นค าขออนุญาตพร้อมแนบแผนการ     
จัดกิจกรรมและมาตรการป้องกันโรคต่อนายอ าเภอท้องที่เพ่ือพิจารณา ในกรณีจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกันมากกว่า 
๒๐๐ คน ตามข้อ ๗.๑ ให้นายอ าเภอท้องที่พิจารณาค าขออนุญาตและท าความเห็นเบื้องต้น แล้วน าส่งค าขอ
อนุญาต แผนการจัดกิจกรรมและมาตรการป้องกันโรค ตลอดจนความเห็นเบื้องต้นนั้น ต่อส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาต่อไป   
 ๗.๔ กิจกรรมหรือการรวมกลุ่มของบคุคลดังต่อไปนี้ สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตตามข้อ ๗.๑ และข้อ ๗.๒ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด  
 (๑) กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชนได้แก่ การขนส่งประชาชน
เพ่ือเดินทางไป หรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพ่ือ
การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก  
   (๒) กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข  
   (๓) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ  การให้ความช่วยเหลือหรืออ านวยประโยชน์
หรือ ความสะดวกแก่ประชาชน  
   (๔) การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย  สถานที่ท างาน การประชุม
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกก าลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการก าหนด    
 พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าไปก ากับตรวจสอบหรือให้ค าแนะน าการด าเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม
ของบุคคลได้และหากพบว่าการจัดหรือการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคให้พนักงาน      
เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตักเตือนหรือแนะน าเพ่ือให้แก้ไขให้ถูกต้อง หรืออาจสั่งให้ยุติการด าเนินกิจกรรมนั้นได้    
 ๗.๕  ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ อันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค 
 ๗.๖  ให้งดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง   
เว้นแต่ การจัดพิธีการตามประเพณีนิยม และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา           
2019 (COVID-19) (D-M-H-T-T-A) หรือมาตรการอื่น ๆ ตามที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด   
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 ข้อ ๘  มำตรกำรและเงื่อนไขกำรเดินทำงเข้ำพื้นที่จังหวัดสตูล  
 ๘.๑  ให้บุคคลที่เดินทางเข้าพ้ืนที่จังหวัดสตูล ปฏิบัติดังนี้ 
 (๑) ก่อนการเดินทางมาจังหวัดสตูล ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บน
สมาร์ทโฟน  
 (๒) ลงทะเบียนการเดินทางล่วงหน้าผ่านทาง QR CODE ที่แนบท้ายค าสั่งนี้   
 (๓) เมื่อเดินทางถึงที่พัก ให้แจ้งและรายงานตัวกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
อ าเภอในเขตพ้ืนที่โดยทันที พร้อมแนบบันทึกประวัติการเดินทาง (Timeline) เพ่ือรับรองตนเอง  
 (๔) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (D-M-H-T-
T-A) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
 D - Distancing = เว้นระยะห่างระหว่างกัน 
 M - Mask Wearing = สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเสมอ 
 H - Hand Washing = ล้างมือบ่อย ๆ 
 T – Temperature check = ตรวจวัดอุณหภูมิ  
 T - Testing = ตรวจเชื้อโควิด -19  
 A - Application = แอปพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะ 
 ทั้งนี้ ให้ติดตามประเมินตนเอง ณ ที่พัก (Self Quarantine) หากมีอาการป่วย   
ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ทันที 
 ๘.๒  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ตรวจสอบ Timeline สังเกตอาการของ 
ผู้เดินทางเข้าจังหวัดสตูลทุกราย หากพบว่ามาจากพ้ืนที่เสี่ยงหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นโรค  หรือเป็น     
ผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ ให้พิจารณาออกค าสั่งให้กักตัวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่กักกันโรคที่จังหวัดจัดให้ (Local 
Quarantine) ภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน หรือให้กักกัน
ตนเอง (Home Quarantine) ณ ที่พ านัก เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
หรือใหต้ิดตามประเมินตนเอง ณ ที่พัก (Self Quarantine) แล้วแต่กรณี  

 ข้อ ๙ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับกำรรำยงำนตัวตำมข้อ ๘ รายงานการเข้าพ้ืนที่ให้ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดทราบ รวมถึงส ารวจตรวจสอบข้อมูลการเดินทางมาจากพ้ืนที่ดังกล่าวและพ้ืนที่เสี่ยงอ่ืน ๆ ของบุคคลที่อยู่
ภายในเขตพ้ืนที่ของตน เพ่ือด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของจังหวัดสตูล 

 ข้อ ๑๐ มำตรกำรกำรเฝ้ำระวังในระดับพื้นที่  
 ๑๐.๑  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครอง 
ต ารวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งด่านตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในระดับต าบล เพ่ือตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า - ออก พ้ืนที่ต าบล 
 ๑๐.๒ ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน มอบหมายให้ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่เดินทางเข้าในพ้ืนที่หมู่บ้านชุมชนในแต่ละวันและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลทราบเป็นประจ าทุกวัน 
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 ข้อ ๑๑ ให้สถำนที่ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุม
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) รำยละเอียดตำมผนวก ก แนบท้ำยค ำสั่ง
ฉบับนี้ 
         ๑๑.๑  ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สวนอาหาร ศูนย์อาหาร 
 ๑๑.๒  ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดถนนคนเดิน หรือ กิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน
และห้างสรรพสินค้า  
 ๑๑.๓  สวนสาธารณะ สถานที่ออกก าลังกาย สระว่ายน้ าสาธารณะของรัฐ สระว่ายน้ า             
ของเอกชน และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล  
 ๑๑.๔  สถานที่ราชการที่เปิดบริการประชาชนที่มีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ      
ศูนย์การเรียนรู้ อุทยานการเรียนรู้ หรือสถานที่อ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน 
 ๑๑.๕  สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (วัด มัสยิด คริสตจักร ศาลเจ้า) 
 ๑๑.๖  สถานที่จัดการแข่งขันกีฬา  
 ๑๑.๗   โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นท์ หอพักหรือสถานที่อ่ืนใดที่เปิดให้บริการลักษณะคล้าย
โรงแรม  
 ๑๑.๘  พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสาธารณะ 
 

 ข้อ ๑๒ กำรเดินทำงและเคล่ือนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำว เข้ำ - ออก พื้นที่จังหวัดสตูล เพ่ือการ
ท างาน ให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
 ๑๒.๑  ให้ผู้ประกอบการ/นายจ้าง/บริษัท ยื่นขออนุญาต ณ ส านักงานจัดหางาน    
จังหวัดสตูล เพ่ือเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยท าเป็นหนังสือตามแบบค าขอเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามพ้ืนที่
จังหวัดสตูลเพ่ือการท างาน ทั้งกรณีน าคนต่างด้าวไปท างานนอกพ้ืนที่จังหวัดสตูลและกรณีน าคนต่างด้าวเข้ามาใน
จังหวัดสตูล 
 ๑๒.๒  มีหลักฐานแสดงความจ าเป็นที่ต้องเดินทางเพ่ือการท างานทุกประเภท 
 ๑๒.๓  แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดสตูล ต้องได้รับอนุญาตท างาน
ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องมีการประกันสุขภาพหรือเป็นผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคม  
 ๑๒.๔  ให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายข้ามพ้ืนที่จังหวัดสตูล อยู่อาศัยได้
เฉพาะที่ท างาน และที่พักซึ่งสถานประกอบการได้จัดไว้ให้เท่านั้น 
 ๑๒.๕  ต้องจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุมการเดินทางประจ ายานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ทุกคัน และท ารายละเอียดเอกสารแสดงจ านวน และรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่เดินทางทั้งขาไป และขากลับเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจ านวนและรายชื่อแรงงานต่างด้าวในการเข้าออกในพ้ืนที่จังหวัดสตูล และให้ท าความสะอาด
รถยนต์ที่ใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทาง 
 ๑๒.๖ ก่อนแรงงานต่างด้าวเดินทางออก และกลับเข้าพ้ืนที่จังหวัดสตูลทุกครั้ง สถาน
ประกอบการต้องน าแรงงานต่างด้าวรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าของสถานประกอบการโรงงาน
จะต้องสังเกตดูอาการของแรงงานต่างด้าว โดยตรวจสอบตามมาตรการควบคุมโรค วัดอุณหภูมิร่างกาย          
หากพบว่ามีอุณหภูมิตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีอาการผิดปกติ เช่น เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น      
ลิ้นไม่รับรส ให้ไปพบแพทย์ หรือเข้าตรวจที่โรงพยาบาล 
  
 

/12.7 ให้ปฏิบัติ... 
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 ๑๒.๗  ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส           
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง 
 ๑๒.๘ ให้สถานประกอบการท าความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติของแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตามท่ีทางราชการก าหนด 
    ๑๒.๙ ให้ผู้ปฏิบัติงานและแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน 
“หมอชนะ” หรือ “ไทยชนะ” หรือบันทึกข้อมูลการเดินทางทุกครั้ง 
 มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า - ออก พ้ืนที่จังหวัดสตูล 
ตามวรรคหนึ่ง ให้อนุโลมถึงกรณีการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพ่ือการท างานภายในเขต     
จังหวัดสตูลด้วย  

 ข้อ ๑๓ กำรน ำเรือเข้ำและออกจำกท่ำเรือและชำยฝั่งจังหวัดสตูล ให้ถือปฏิบัติดังนี้  
     ๑๓.๑  ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ที่อยู่ในเรือ ปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด 
 ๑๓.๒  ให้บุคคลผู้เดินทางเข้าจังหวัดสตูลโดยทางเรือ ถือปฏิบัติดังนี้ 
                            (๑) ก่อนการเดินทางมาจังหวัดสตูล ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”         
บนสมาร์ทโฟน  
 (๒) ลงทะเบียนการเดินทางล่วงหน้าผ่านทาง QR CODE ที่แนบท้ายค าสั่งนี้  
 (๓) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
  D - Distancing = เว้นระยะห่างระหว่างกัน 
  M - Mask Wearing = สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเสมอ 
  H - Hand Washing = ล้างมือบ่อย ๆ 
  T – Temperature check = ตรวจวัดอุณหภูมิ  
  T - Testing = ตรวจเชื้อโควิด -19  
  A - Application = แอปพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะ 
  (๔) กรณีเรือลอยล าไม่เข้าเทียบฝั่งให้แจ้งต่อหน่วยงานเจ้าท่า ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง 
ก่อนเรือออกจากเมืองท่าต้นทาง 
 (๕) กรณีเรือเข้าเทียบฝั่ง และมีคนบนเรือขึ้นฝั่งเป็นการชั่วคราว โดยไม่พักค้าง       
ให้แจ้งต่อหน่วยงานเจ้าท่า ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ก่อนเรือออกจากเมืองท่าต้นทาง และเมื่อขึ้นฝั่งให้แจ้ง และ
รายงานตัวกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เจ้ าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอในเขตพ้ืนที่โดยทันที พร้อมแนบบันทึกประวัติการเดินทาง 
(Timeline) เพ่ือรับรองตนเอง 

 (๖) กรณีเรือเข้าเทียบฝั่งและคนบนเรือเข้าพักบนฝั่ง ให้แจ้งต่อหน่วยงานเจ้าท่า
ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ก่อนเรือออกจากเมืองท่าต้นทาง 
 เมื่อขึ้นฝั่งให้แจ้งและรายงานตัวกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอใน
เขตพ้ืนที่โดยทันที พร้อมแนบบันทึกประวัติการเดินทาง (Timeline) เพ่ือรับรองตนเอง  
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 ให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของที่พัก คัดกรองอาการผู้เข้าพักอย่างต่อเนื่องทุกวัน 
ตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก และรายงานให้เจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้องที่เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป  
 ๑๓.๓  ให้ ศรชล. จังหวัดสตูล ร่วมกับส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล ส านักงาน 
ประมงจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันก าหนดมาตรการการลาดตระเวนทางทะเลในอาณาเขต 
รวมถึงการประสานแจ้งกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานรับผิดชอบท่าเรือชายฝั่ง เพ่ือควบคุม           
การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย    

 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๕๑  
และจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อพ.ศ. ๒๕๕๘ และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่ง พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ  

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่        ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป   

      สั่ง ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
   

 
       
 
       (นายเอกรัฐ หลีเส็น) 

                                                          ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
                    ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล 
                                    ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสตูล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนบท้ายค าสั่งจังหวัดสตูล ที่ 2717 /2564 
ลงวันที่  24  ธันวาคม 2564 

************* 
 แนวทางปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) ส าหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวย และแข่งนกตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID Free Setting) 
โดยกระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค กรมอนามัย) กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)  
 การเปิดด าเนินการส าหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา  ชนโค และแข่งนก สามารถเปิด
ด าเนินการได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งควร
ต้องผ่านการกลั่นกรองมาตรการป้องก้นควบคุม โรคจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีการตรวจสถานที่
แข่งขันก่อนได้รับอนุญาต และกรณีเกิดการระบาดให้พิจารณายุติ กิจกรรม/กิจการนั้น ๆ  
 ส าหรับผู้จัดการแข่งขัน ต้องลงทะเบียนและท าการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 
2 Plus (TSC 2+) ก าหนดผู้ รับผิดชอบควบคุมก ากับ ส่ ง เสริมให้การประเมินตนเองของผู้ เข้าร่วม                     
ทุกประเภทผ่าน Thai Save Thai (TST) ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด และ
ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย  
 มาตรการป้องกันควบคุมโรค ให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยส าหรับองค์กร ผู้จัดกิจกรรมต้อง  
มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์ กระบวนการคัดกรอง ก าหนดบทบาทหน้าที่ และท าความ  
เข้าใจส าหรับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเกิดความปลอดภัย และปลอดโรค ตามมาตรการดังนี้ 

 1. มาตรการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID Free Setting) ดังนี้  
 1. 1 มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)  
  1.1.1 แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)  
 (1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทุก 1 ชั่วโมง เช่น ไมโครโฟน เก้าอ้ี 
ราวบันไดรวมทั้งห้องสุขา และก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน รวมถึงเปลี่ยนอุปกรณ์กับเครื่องควบคุมสัตว์ หรือเวทีทุก
ครั้งที่จบการแข่งขัน ในแต่ละรอบหรือแต่ละคู่  
 (2) ท าความสะอาดห้องส้วมทุก 1 ชั่วโมง เน้นบริเวณจุดเสี่ยง และต้องจัดให้มีสบู่
ส าหรับล้างมือ อย่างเพียงพอ โดยท าความสะอาดด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1 % 
แล้วล้างออกด้วย น้ าสะอาดทุกครั้งหลังมีการใช้  
 (3) ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศรวมทั้งแผ่นกรองอากาศให้ได้อย่างสม่ าเสมอ 
กรณีสนามที่มี ระบบปรับอากาศ และมีแผ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรครองเท้าในจุดเข้า-ออกสนามตามแนวทางปฏิบัติ
ด้านการระบาย อากาศ (Ventilation) และมาตรการท าความสะอาด  
 (4) จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคท่ีเพียงพอ  
 (5) แนะน าการช าระเงินด้วยเงินสดโดยไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช าระเงิน 
พนักงานรับเงิน ต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% รวมถึง
ให้พิจารณา การช าระเงินด้วยแอปพลิเคชันหรือผ่านระบบออนไลน์  
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 (6) งดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าชมทุกรูปแบบ เช่น การชิงโชค เป็นต้น รวมทั้งต้องไม่
ยินยอมหรือ ปล่อยปละละเลยให้ผู้เข้ามายังสนามน าสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภคในสนาม  
 (7) ห้ามจ าหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ห้ามจัดจุดบริการน้ าดื่มที่มี
รูปแบบเหยือก ถ้วย หรือใส่ในภาชนะที่มีโอกาสจับหรือใช้ร่วมกัน และงดจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่มภายในสนาม  
  1.1.2 มาตรการด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing)  
 (1) ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เน้นบริเวณทาง   
เข้า - ออก จุดลงทะเบียน และจัดคิวการเข้าและออกจากงาน ก าหนดเส้นทางเข้า - ออกท่ีชัดเจน เพียงพอ  
 (2) จัดระบบลงทะเบียนเข้าใช้บริการล่วงหน้า หรือกระจายจุดลงทะเบียน หรือจัดให้
มีการลงทะเบียนออนไลน์  
 (3) ควบคุมไม่ให้มีการนั่งหรือยืนเป็นกลุ่ม โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
ระหว่างกนั  
 (4) ก าหนดพ้ืนที่รองรับผู้ใช้บริการอย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน เพ่ือลดความ
แออัดของผู้ใช้บริการ  
 (5) ก าหนดจ านวนผู้ใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่และความจุของสนาม ดังนี้ - กิจกรรม
ในร่ม ไม่มีผู้ชม หรือ ปรับเพ่ิมจ านวนได้ตามสถานการณ์ของพ้ืนที่ ไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุสนาม - 
กิจกรรมกลางแจ้ง ปรับจ านวนได้ตามสถานการณ์ของพ้ืนที่ ตั้งแต่ ร้อยละ 25 จนถึงไม่จ ากัด ผู้ชมให้เหมาะสม
กับความจุของของสนาม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประเภทการแข่งขัน และค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อ  
 (6) จัดให้มีฉากกั้นระหว่างพนักงาน และผู้ใช้บริการ ณ จุดให้บริการ เช่น จุดลงทะเบียน 
จุดติดต่อ สอบถาม ประชาสัมพันธ์เป็นต้น  
 (7) งดรวมกลุ่มพูดคุย งดรับประทานอาหารในสนาม และงดการรวมตัวแออัดกันจุด
ใดจุดหนึ่ง  
  1.1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ (Ventilation)  
 (1) จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดีและเพียงพอโดยหากเป็นพื้นที่ปิดหรือปรับอากาศให้
มีการวัดความเข้มข้น ของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) ไม่เกิน 800 ppm โดยพิจารณาสุ่มตรวจวัดช่วงเวลาที่
มีคนจ านวนมาก และในจุดที่มีคนหนาแน่น และมีการบันทึกค่าเก็บไว้หรือ มีอัตราการระบายอากาศ 10 ACH  
 (2) พ้ืนที่ที่เป็นอาคารปิดและมีระบบปรับอากาศ ให้เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและ
หลังให้บริการ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง และติดตั้งพัดลมดูดอากาศ เพ่ือเพ่ิมการแลกเปลี่ยนอากาศ โดยอาจจัดให้มี
เครื่องฟอกอากาศ ตามความเหมาะสม  
 (3) ห้องสุขาควรมีระบบระบายอากาศที่ดีหรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องสุขา
ตลอดเวลาที่ให้บริการ  
 1.2 มาตรการส าหรับ ผู้จัดการแข่งขัน/จัดกิจกรรม พนักงานของสนามแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขัน และผู้เข้าแข่งขัน (เจ้าของสัตว์เลี้ยง) (COVID Free Personnel)  
 1.2.1  การได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์  
 ผู้จัดการแข่งขัน/จัดกิจกรรม กิจกรรม พนักงานของสนามแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการ
แข่งขัน และผู้เข้า แข่งขัน (เจ้าของสัตว์เลี้ยง) ต้องมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามตามเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
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 1.2.2   การตรวจไม่พบเชื้อ  
 (1) ผู้จัดกิจกรรมจัดหาชุดตรวจ Antigen Test และตรวจคัดกรองพนักงาน ลูกจ้าง   
และผู้ควบคุมสัตว์ทุกคน  
 (2) ทุกคนมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ Antigen Test เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 72  
ชั่วโมง หรือกรณี ตรวจเป็นประจ าทุก 5 - 7 วัน หรือ มีใบรับรองแพทย์ว่าเคยมีประวัติติดเชื้อโควิด 19 และ
รักษาหายแล้ว ในช่วง 1 - 3 เดือน  
  (3) ให้เฝ้าระวังอาการ และลดการสัมผัสใกล้ชิดบุคคลอ่ืน 14 วัน ก่อนและหลัง           
ท าการแข่งขัน  
 1.2.3  มาตรการ Universal Prevention และ DMHTA (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา)   
 (1) พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ควบคุมสัตว์ทุกคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน             
การติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด  
 (2) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ติดตาม ก ากับ การปฏิบัติตามมาตรการ  DMHTA           
อย่างเคร่งครัด  
 (3) งดการรับประทานอาหารหรือใช้อุปกรณ์ส่วนตัวร่วมกัน งดการสังสรรค์หลังจบ
การแข่งขัน  
 1.3 มาตรการส าหรับผู้ชม หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ (COVID Free Customer)  
 (1) ทุกคนต้องมีการลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ และมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยง
ด้วย Thai Safe Thai หรือแอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน  
 (2) ผู้เข้าชม ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือ มีใบรับรองแพทย์ว่าเคยมีประวัติติดเชื้อ    
โควิด 19 และรักษาหายแล้ว ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา หรือ/และ มีหลักฐานแสดงผลการตรวจ Antigen Test 
(ATK) เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของพ้ืนที่ (จังหวัดพิจารณา)  
 (3) งดการรับประทานอาหารหรือใช้อุปกรณ์ส่วนตัวร่วมกัน งดการสังสรรค์หลังจบการแข่งขัน  
 (4) ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา)  
 (5) ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็นระหว่างอยู่ในสนาม และหากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ 
ห้ามตะโกนเชียร์หรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในขณะอยู่ในสนามและเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อื่น หาก
มีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท  
 (6) ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่สถานประกอบการแนะน า  
อย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ  
 (7) ผู้เข้ามาใช้สนามควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการด าเนินการไม่เป็นไปตาม
มาตร การป้องกันควบคุมโรค ทั้งนี้จัดให้มีมาตรการแนวทางปฏิบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และก าหนดผู้รับผิดชอบ ติดตาม ก ากับ การปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด  
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 2. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค  
 (1) จัดพื้นที่รองรับผู้เข้ามาใช้สนามให้เหมาะสม โดยท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร 
ในบริเวณท่ีมีที่นั่งหรือมีการต่อคิว รวมทั้งระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 2 เมตร  
 (2) จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ 
(Hand-Held Thermometer) หรือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เป็นต้น  
 (3) รักษามาตรฐานด้านสถานที่ความปลอดภัย ให้เป็นไปตามท่ีได้รับอนุญาต  
 (4) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคลให้พนักงานทุกคน เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  
หรือ Face shield  
 (5) จัดให้มีกล้องวงจรปิดเพ่ือใช้ในการบันทึกภาพในบริเวณต่างๆ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่สนาม             
เพ่ือก ากับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยบันทึกภาพและข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน  
 (6) จัดให้มีป้ายและการให้ค าแนะน าพนักงาน และผู้เข้ามาใช้สนาม ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไขการ
เล่น มาตรการป้องกันโรค รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม ก ากับ การเข้ามาในสนามให้เป็นไปตามมาตรการ  
ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  
 ทั้งนี้ พิจารณางดให้เข้ามาในสนาม กรณีผู้เข้ามาใช้สนามไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคที่ก าหนดได้  
 3. การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม  
 3.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย  
 (1) มีการตรวจคัดกรอง อายุ และอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ 
พนักงาน ผู้ควบคุมสัตว์และผู้เข้ามาใช้สนามทุกคนก่อนเข้าสถานที่รวมทั้งใบผ่านการตรวจลงทะเบียน ทั้งนี้ ควร
มีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์ แสดง
การคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล  
หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงาน 
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ  
 (2) จัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ส าหรับผู้จัดแข่งขัน พนักงาน และผู้เข้ามาใช้สนาม  
 3.2 มาตรการป้องกันโรค  
 (1) พนักงาน ควรสังเกตอาการทางสุขภาพของผู้เข้ามาใช้สนาม เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ  
มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ควรแนะน าให้ผู้เข้ามาในสนามสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และไปพบแพทย์
ทันท ีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง  
 (2) พิจารณางดการเข้าสนาม กรณีพบผู้เข้ามาใช้สนามผู้ ร่วมกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ ป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรอง
ก่อนเข้ามา ในสนาม  
 (3) จัดให้มีระบบตรวจสอบการให้บริการ รวมทั้งตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม 
ก ากับการ ให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด  
 (4) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้ามาใช้สนามได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มี
อาการเข้าได้ กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการเข้ามาในสนาม  
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 (5) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เข้ามาใช้สนามเป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสนาม 
อาจเป็น จุดแพร่เชื้อได้ให้ผู้ประกอบการปิดสนามตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท า
ความสะอาด สนามและด าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค  
 (6) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ให้หน่วยงานในพ้ืนที่           
ที่รับผิดชอบทราบ ตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติเพ่ือสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ  
 (7) จัดให้มีมาตรการแนวทางปฏิบัติ อ่ืนเพ่ิมเติมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด  

 4. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้มีหน้าที่ตรวจสอบก ากับดูแล  
 ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติในการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการ
ควบคุม มาตรการป้องกันโรคในระดับต่าง ๆ ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบประเมินผล 3 ระยะ 
ดังนี้  
 (1) ระยะก่อนอนุญาตให้จัดแข่งขัน - จัดให้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและ 
ประเมินผลสถานที่ผู้จัด พนักงานกับมาตรการเตรียมความพร้อม และประเมินผลในการอนุญาตให้กับ                    
ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตจัดให้มีกิจกรรม  
 (2) ระยะช่วงขณะจัดแข่งขัน - จัดให้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบและประเมินผล 
มาตรการป้องกันโรคระหว่างที่มีผู้เข้ามาใช้สนามหรือจัดแข่งขัน และประเมินผลหากพบไม่เป็นไปตามมาตรการ 
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดแล้ว ให้ผู้มีหน้าที่อ านาจการออกค าสั่งตามกฎหมายมีค าสั่งระงับการจัดแข่งขันในสนาม
นั้นทันที  
 (3) ระยะหลังการจัดแข่งขัน - จัดให้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบสนาม พนักงาน ผู้เข้ามา
ในสนาม หลังมีการใช้บริการร่วมกิจกรรมในสนามแล้ว โดยจัดเก็บข้อมูลท าการติดตามประเมินผล เพ่ือพิจารณา
แนวทางการอนุญาตจัดแข่งขันในครั้งต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 


