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ค ำสั่งจังหวัดสตูล  
 ที ่2345/2564  

เรื่อง มำตรกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) จังหวัดสตูล   

 
  ตามที่จังหวัดสตูลได้มีค าสั่งที่ 1727/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดสตูล ค าสั่งที่ 
1842/2564 ลงวันที่ 11 กันยายน 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด               
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดสตูล (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) และประกาศจังหวัดสตูล 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้เปิดสถานบริการบางประเภท 
ซึ่งเป็นการก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)             
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล นั้น  
 โดยที่นายกรัฐมนตรีออกข้อก าหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผ่อนคลายมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ก าหนดพ้ืนที่สถานการณ์ให้ลดหลั่นกันตามความรุนแรงของการระบาด
ของโรค ซึ่งจังหวัดสตูลถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด อันแสดงถึงการระบาดของโรคอยู่ในระดับที่ต้อง
บังคับใช้มาตรการอย่างเข้มข้น เพ่ือระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค อย่างไรก็ตาม เพ่ือรักษาสมดุลด้าน
ความมั่นคงทางสาธารณสุขกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  
ให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ         
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 7 (1) ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และฉบับที่ 37 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
พ.ศ.  2564 ประกอบประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่                        
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 14) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 52/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564           
จึงยกเลิกค ำสั่ งจังหวัดสตูล ที่  1727/2564 ลง วันที่  3 กันยำยน 2564 ค ำสั่ งจั งหวัดสตูล                           
ที่ 1842/2564 ลงวันที่ 11 กันยำยน 2564 และประกำศจังหวัดสตูล ลงวันที่ 11 มิถุนำยน 2564 
ดังกล่ำวข้ำงต้น และก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ดังต่อไปนี้  

  ข้อ 1 ให้ปิดสถำนบริกำรหรือสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่โรค ดังนี้  
 1.1 สถานบริการหรือ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ 
คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ า สถานประกอบกิจการอาบอบนวดหรือสถานที่อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน
 1.2 สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา และสนามมวย รวมถึงสนามฝึกซ้อมด้วย  
 1.3 สถานประกอบกิจการสนุกเกอร์ บิลเลียด  
  1.4 สถานที่จัดกิจกรรมแข่งนกและซ้อมนก หรือการจัดกิจกรรมอ่ืนในลักษณะท านองเดียวกัน  
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 ข้อ 2 กำรผ่อนคลำยให้สถำนประกอบกำรเปิดด ำเนินกำรได้เฉพำะรำย  
  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่าง ภายใต้การ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ที่ทางราชการก าหนด ให้สถาน
ประกอบการดังต่อไปนี้ เปิดด าเนินการได้เป็นการเฉพาะราย ภายใตห้ลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด ประกาศก าหนด  
 2.1 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดเพ่ือเสริม    
ความงาม นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า ร้านสปา เว้นแต่ เป็นการนวดเพ่ือการรักษาในสถานพยาบาลหรือการ
นวดพ้ืนบ้านเพื่อการรักษานอกสถานพยาบาล 
 2.2 ตู้เกม ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต  
 2.3 สถาบันกวดวิชา 
 2.4 ฟิตเนส ทั้งของรัฐและเอกชน   
 2.5 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม 
 2.6 โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ หรือสถานที่มีการแสดงการละเล่นสาธารณะ 
 2.6 โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้  
 2.8 สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย  

 ข้อ 3 ให้ประชำชนในพื้นที่จังหวัดสตูล สวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ ให้ถูกวิธีตาม
ข้อแนะน 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 4 มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรตำมพื้นที่สถำนกำรณ์  
  โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือการจัดการเรียน
การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใด ๆ  ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากได้ เมื่อได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
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  ให้สถานศึกษายื่นค าขออนุญาตพร้อมแนบยื่นค าขออนุญาตพร้อมแนบแผนการจัดกิจกรรม
และมาตรการป้องกันโรคต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
(Onsite) ของสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา         

2019 (COVID - 19) เพ่ือพิจารณาค าขออนุญาตและท าความเห็นเบื้องต้น แล้วน าส่งค าขออนุญาต แผนการ   

จัดกิจกรรม และมาตรการป้องกันโรค ตลอดจนความเห็นเบื้องต้นนั้นต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เพ่ือ
น าเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลพิจารณาต่อไป   

 ข้อ 5 กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต      
  5.๑ ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกิน
เวลา 23.00 นาฬิกา โดยห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ในร้ำน โดยมาตรการนี้ให้ใช้บังคับ
กับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอ่ืน
ที่มีลักษณะคล้ายกัน  
  5.2 สนามกีฬา สถานที่เพ่ือการออกก าลังกายสามารถเปิดให้บริการได้  ไม่เกินเวลา       
23.๐๐ นาฬิกา และสามารถซ้อมหรือจัดแข่งขันกีฬาได้ โดยจ ากัดจ านวนผู้ชมในสนาม ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
ความจุสนาม และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด  
  กีฬาประเภทที่มีการปะทะ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล  ต้องขอ
อนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล โดยให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการซ้อมหรือแข่งขัน ยื่นค าขอ
อนุญาตพร้อมแนบแผนการจัดกิจกรรม และมาตรการป้องกันโรคต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลพิจารณา  
  ส าหรับกีฬาที่มีการแข่งขันเป็นฤดูกาล และมีการก าหนดวันและเวลาการแข่งขันไว้
ล่วงหน้า เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้ว ให้สามารถด าเนินการได้จนสิ้นสุดฤดูกาล
แข่งขัน หรือคณะกรรมการได้มีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน   
  5.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอ่ืนที่มีลักษณะ
คล้ายกัน ให้เปิดด าเนินการได้ตามเวลาปกติ แต่ให้งดเว้นกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย และปิดให้บริกำร
ในส่วนที่เป็นสวนสนุก และสวนน้ ำ  

 ข้อ 6 กำรห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  
 6.1 ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่า 100 คน 
เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล 
 6.2 กรณีการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันไม่เกิน 100 คน       
ให้ขออนุญาตต่อนายอ าเภอท้องที่  
  6.3 ให้ผู้จัดกิจกรรมตาม ข้อ 6.1 และ 6.2 ยื่นค าขออนุญาตพร้อมแนบแผนการจัด
กิจกรรมและมาตรการป้องกันโรคต่อนายอ าเภอท้องที่เพ่ือพิจารณา ในกรณีจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกันมากกว่า 
100 คน ตามข้อ 6.1 ให้นายอ าเภอท้องที่พิจารณาค าขออนุญาตและท าความเห็นเบื้องต้น แล้วน าส่งค าขอ
อนุญาต แผนการจัดกิจกรรมและมาตรการป้องกันโรค ตลอดจนความเห็นเบื้องต้นนั้น ต่อส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาต่อไป   
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 6.4 กิจกรรมหรือการรวมกลุ่มของบคุคลดังต่อไปนี้ สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
ตามข้อ 6.1 และข้อ 6.2 แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด  
  (๑) กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชนได้แก่ การขนส่งประชาชนเพ่ือ
เดินทางไป หรือออกจากท่ีเอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพ่ือการ
ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก  
  (๒) กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข  
  (๓) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ  การให้ความช่วยเหลือหรืออ านวยประโยชน์หรือ 
ความสะดวกแก่ประชาชน  
  (๔) การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย  สถานที่ท างาน การประชุมโดย
วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือการออกก าลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการก าหนด    
   พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าไปก ากับตรวจสอบหรือให้ค าแนะน าการด าเนินกิจกรรม 
รวมกลุ่มของบุคคลได้และหากพบว่าการจัดหรือการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคให้พนักงาน      
เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตักเตือนหรือแนะน าเพ่ือให้แก้ไขให้ถูกต้อง หรืออาจสั่งให้ยุติการด าเนินกิจกรรมนั้นได้    
 6.5 ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ อันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  
 6.6 ให้งดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง   
เว้นแต่ การจัดพิธีการตามประเพณีนิยม และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา           
2019 (COVID-19) (D-M-H-T-T-A) หรือมาตรการอื่น ๆ ตามที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด   
 ข้อ 7 มำตรกำรและเงื่อนไขกำรเดินทำงเข้ำพื้นที่จังหวัดสตูล  
 7.1 ใหบุ้คคลที่เดินทำงเข้ำพื้นที่จังหวัดสตูล ปฏิบัติดังนี้ 
  (1) ก่อนการเดินทางมาจังหวัดสตูล ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บน
สมาร์ทโฟน  
  (2) ลงทะเบียนการเดินทางล่วงหน้าผ่านทาง QR CODE ที่แนบท้ายค าสั่งนี้   

 (3) เมื่อเดินทางถึงที่พัก ให้แจ้งและรายงานตัวกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
อ าเภอในเขตพ้ืนที่โดยทันที พร้อมแนบบันทึกประวัติการเดินทาง (Timeline) เพ่ือรับรองตนเอง  

  (4) 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) หากมีอาการป่วยให้แจ้ง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ทันที 
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  7.2 ผู้เดินทำงมำจำกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตำมบัญชีแนบท้ำยค ำสั่งนี้ ให้ปฏิบัติ
ตามข้อ 7.1 วรรคหนึ่ง และให้กักตัว ณ สถานที่กักกันโรคท่ีจังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) เป็นระยะเวลา      
ไม่น้อยกว่า 14 วัน (กรณีเดินทางและมีระยะเวลาพ านักอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสตูลไม่ถึง 14 วัน ให้กักตัวตาม
จ านวนวันที่พ านักอยู่) เว้นแต่ บุคคลดังต่อไปนี้  
  (1) มีใบแสดงผลการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตาม

มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ไม่น้อยกว่า 14 วัน  ก่อนการเดินทาง หรือ 
  (2) มีใบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธี RT- PCR        ว่า

ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ออกให้ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง (3 วัน) หรือ  

  (3) ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจหาเชื้อโดยวิธีแอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) เป็นลบ 

ก่อนการเดินทางถึงจังหวัดสตูล ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ    
  (4) มีใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มาแล้ว ไม่เกิน 

90 วัน หรือ 
  (5) มีเอกสารทางราชการรับรองว่ามีการกักตัวครบ 14 วัน และเดินทางถึงจังหวัดสตูล 
ภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่วันพ้นจากการกักตัว  
  ให้ติดตามประเมินตนเอง ณ ที่พัก (Self Quarantine) หากมีอาการป่วยให้แจ้งเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ทันที  
 7.3 กรณีผู้เดินทำงเข้ำมำในพื้นที่จังหวัดสตูลชั่วครำว ตามความจ าเป็นอ่ืน ๆ (อาทิ เพ่ือการ
พบแพทย์หรือการรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การกู้ชีพกู้ภัย การขนส่งสินค้าอุปโภค - บริโภค ยา เวชภัณฑ์ การปฏิบัติงาน หรือการท าธุรกรรมเกี่ยวกับตลาด
หลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม การจดทะเบียนสิทธิ การท านิติกรรมสัญญา การสื่อสารมวลชน
โทรคมนาคม และไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งผู้โดยสาร และขนส่งสินค้าเพ่ือการบริโภคอุปโภค การจัดหา
และซื้อขายอาหาร ยา เวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การติดต่อด้านคดีความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
อัยการ หรือศาลตามความจ าเป็น หรือการเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งต่าง ๆ  
ของทางราชการ) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ที่จังหวัดก าหนด 

โดยเคร่งครัด และเมื่อเสร็จภารกิจหรือกิจธุระแล้วเดินทางกลับโดยเร็ว ทั้งนี้ รวมระยะเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
ต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง 
 7.4 ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตรวจสอบ Timeline สังเกตอำกำรของ   
ผู้เดินทำงเข้ำจังหวัดสตูลทุกรำย หากพบว่ามาจากพ้ืนที่เสี่ยงหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นโรคหรือเป็น     
ผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ ให้พิจารณาออกค าสั่งให้กักตัวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่กักกันโรคที่จังหวัดจัดให้ (Local 
Quarantine) ภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือให้

กักกันตนเอง (Home Quarantine) ณ ที่พ านัก เป็นระยะเวลา 14 วัน ภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อ หรือให้ติดตามประเมินตนเอง ณ ที่พัก (Self Quarantine) แล้วแต่กรณี  
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 7.5 กรณีข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เข้ามาปฏิบัติราชการในจังหวัดสตูล ให้       
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อท าการคัดกรองความเสี่ยง หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรค เป็นผู้สัมผัสโรค 
หรือเป็นพาหะ ให้พิจารณาด าเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด หากผลการคัดกรองไม่ปรากฏ
ความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ
ก าหนด  

 ข้อ 8 ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับกำรรำยงำนตัวตำมข้อ 7 รายงานการเข้าพ้ืนที่ให้ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูลทราบ รวมถึงส ารวจตรวจสอบข้อมูลการเดินทางมาจากพ้ืนที่ดังกล่าวและพ้ืนที่เสี่ยงอ่ืน ๆ ของบุคคล  
ที่อยู่ภายในเขตพ้ืนที่ของตน เพ่ือด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของจังหวัดสตูล 

 ข้อ 9 มำตรกำรกำรเฝ้ำระวังในระดับพื้นที่  
 9.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครอง ต ารวจ 
ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งด่านตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในระดับต าบล เพ่ือตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า - ออก พ้ืนที่ต าบล 

 9.2 ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน มอบหมายให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่เดินทางเข้าในพ้ืนที่หมู่บ้านชุมชนในแต่ละวัน และรายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลทราบเป็นประจ าทุกวัน  

 ข้อ 10 ให้สถำนที่ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุม
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) รำยละเอียดตำมผนวก ก แนบท้ำยค ำสั่ง
ฉบับนี้ 
         10.1 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สวนอาหาร ศูนย์อาหาร 
 10.2 ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดถนนคนเดิน หรือ กิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและ
ห้างสรรพสินค้า  
 10.3 สวนสาธารณะ สถานที่ออกก าลังกาย สระว่ายน้ าสาธารณะของรัฐ สระว่ายน้ า             
ของเอกชน และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล  
 10.4 สถานที่ราชการที่เปิดบริการประชาชนที่มีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ      
ศูนย์การเรียนรู้ อุทยานการเรียนรู้ หรือสถานที่อ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน 
 10.5 สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (วัด มัสยิด คริสตจักร ศาลเจ้า) 
 10.6 สถานที่จัดการแข่งขันกีฬา  
 10.7  โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นท์ หอพักหรือสถานที่อ่ืนใดที่เปิดให้บริการลักษณะคล้าย
โรงแรม  
 10.8 พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสาธารณะ 
 

 ข้อ 11 กำรเดินทำงและเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำว เข้ำ - ออก พื้นที่จังหวัดสตูล เพ่ือการ
ท างาน ให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
  11.1 ให้ผู้ประกอบการ/นายจ้าง/บริษัท ยื่นขออนุญาต ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล    
เพ่ือเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยท าเป็นหนังสือตามแบบค าขอเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามพ้ืนที่จังหวัดสตูล
เพ่ือการท างาน ทั้งกรณีน าคนต่างด้าวไปท างานนอกพ้ืนที่จังหวัดสตูลและกรณีน าคนต่างด้าวเข้ามาในจังหวัดสตูล 
   

/11.2 มีหลักฐาน... 
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  11.2 มีหลักฐานแสดงความจ าเป็นที่ต้องเดินทางเพ่ือการท างานทุกประเภท 
  11.3 แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดสตูล ต้องได้รับอนุญาตท างานถูกต้อง
ตามกฎหมาย และต้องมีการประกันสุขภาพหรือเป็นผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคม  
  11.4 ให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายข้ามพ้ืนที่จังหวัดสตูล อยู่อาศัยได้
เฉพาะที่ท างาน และที่พักซึ่งสถานประกอบการได้จัดไว้ให้เท่านั้น 
  11.5 ต้องจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุมการเดินทางประจ ายานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางทุกคัน   
และท ารายละเอียดเอกสารแสดงจ านวน และรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่เดินทางทั้งขาไป และขากลับเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบจ านวนและรายชื่อแรงงานต่างด้าวในการเข้าออกในพ้ืนที่จังหวัดสตูล และให้ท าความสะอาดรถยนต์ที่ใช้
เป็นยานพาหนะในการเดินทาง 
  11.6 ก่อนแรงงานต่างด้าวเดินทางออก และกลับเข้าพ้ืนที่จังหวัดสตูลทุกครั้ง สถาน
ประกอบการต้องน าแรงงานต่างด้าวรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าของสถานประกอบการโรงงาน
จะต้องสังเกตดูอาการของแรงงานต่างด้าว โดยตรวจสอบตามมาตรการควบคุมโรค วัดอุณหภูมิร่างกาย  หาก
พบว่ามีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีอาการผิดปกติ เช่น เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น      
ลิ้นไม่รับรส ให้ไปพบแพทย์ หรือเข้าตรวจที่โรงพยาบาล 
 11.7 ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส           
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง 

 11.8 ให้สถานประกอบการท าความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ     
ของแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามท่ีทางราชการก าหนด 
    11.9 ให้ผู้ปฏิบัติงานและแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน 
“หมอชนะ” หรือ “ไทยชนะ” หรือบันทึกข้อมูลการเดินทางทุกครั้ง 
 มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า - ออก พ้ืนที่จังหวัดสตูล 
ตามวรรคหนึ่ง ให้อนุโลมถึงกรณีการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพ่ือการท างานภายในเขต     
จังหวัดสตูลด้วย  

 ข้อ 12 กำรน ำเรือเข้ำและออกจำกท่ำเรือและชำยฝั่งจังหวัดสตูล ให้ถือปฏิบัติดังนี้  
     12.1 ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ที่อยู่ในเรือ ปฏิบัติตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด 
 12.2 ให้บุคคลผู้เดินทางเข้าจังหวัดสตูลโดยทางเรือ ถือปฏิบัติดังนี้ 
                            (1) ก่อนการเดินทางมาจังหวัดสตูล ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”         
บนสมาร์ทโฟน  
 (2) ลงทะเบียนการเดินทางล่วงหน้าผ่านทาง QR CODE ที่แนบท้ายค าสั่งนี้  

 (3) 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... 
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  T - Testing = ตรวจเชื้อโควิด -19  
  A - Application = แอปพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะ 

  (4) กรณีเรือลอยล าไม่เข้าเทียบฝั่งให้แจ้งต่อหน่วยงานเจ้าท่า ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง 
ก่อนเรือออกจากเมืองท่าต้นทาง 
 (5) กรณีเรือเข้าเทียบฝั่ง และมีคนบนเรือขึ้นฝั่งเป็นการชั่วคราว โดยไม่พักค้าง       
ให้แจ้งต่อหน่วยงานเจ้าท่า ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนเรือออกจากเมืองท่าต้นทาง และเมื่อขึ้นฝั่งให้แจ้ง และ
รายงานตัวกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอในเขตพ้ืนที่โดยทันที พร้อมแนบบันทึกประวัติการเดินทาง 
(Timeline) เพ่ือรับรองตนเอง 

 (6) กรณีเรือเข้าเทียบฝั่งและคนบนเรือเข้าพักบนฝั่ง ให้แจ้งต่อหน่วยงานเจ้าท่าไม่
น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนเรือออกจากเมืองท่าต้นทาง 
 เมื่อขึ้นฝั่งให้แจ้งและรายงานตัวกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอในเขตพ้ืนที่
โดยทันที พร้อมแนบบันทึกประวัติการเดินทาง (Timeline) เพ่ือรับรองตนเอง  

 12.3 ผู้เดินทางเข้าจังหวัดสตูลโดยทางเรือที่มาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ถือ
ปฏิบัติตามข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 11.2 ของค าสั่งนี้โดยเคร่งครัด  

 ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของที่พัก คัดกรองอาการผู้เข้าพักอย่างต่อเนื่องทุกวัน
ตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก และรายงานให้เจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้องที่เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
 12.4 ให้ ศรชล. จังหวัดสตูล ร่วมกับส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล ส านักงานประมง
จังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันก าหนดมาตรการการลาดตระเวนทางทะเลในอาณาเขต รวมถึง
การประสานแจ้งกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานรับผิดชอบท่าเรือชายฝั่ง เพ่ือควบคุมการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย    

 ข้อ 13 บรรดำประกำศ มำตรกำร หรือข้อสั่งกำร ที่ออกใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่ค าสั่งนี้     
ใช้บังคับให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง  
 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๕๑ 
และจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อพ.ศ. 2๕๕๘ และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่ง พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

      ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นต้นไป 

         สั่ง ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4     

                  (นายเอกรัฐ หลีเส็น) 
                                                          ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
                    ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล 
                                    ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสตูล 
  



 
บัญชีแนบท้ำยค ำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 2345/2564 ลงวันที่  8  พฤศจิกำยน 2564 

 
 
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 7 จังหวัด  

๑. จังหวัดจันทบุรี   

2. จังหวัดตาก  

3. จังหวัดนครศรีธรรมราช   

4. จังหวัดนราธิวาส  

5. จังหวัดปัตตานี  

6. จังหวัดยะลา  

7. จังหวัดสงขลา  


