
 
ระดับจังหวดั 

 
แบบค ำขออนุญำตจัดกจิกรรมตำมค ำสั่งจงัหวัดสตลู ที่ 2717/2564 

 

เรื่อง มำตรกำรเฝำ้ระวัง ป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) จังหวัดสตูล 
      เขียนที่ ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ………………..…………. 

              วันที่ …………………………………………………………………………… 
เรื่อง จัดกิจกรรมในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มีผู้เข้าร่วม 201 คน ขึ้นไป) 
เรียน นายอ าเภอ……………………………………… 
 ข้ำพเจ้ำ …………………………………………..………อำยุ ………............ ปี โทรศัพท์……………………………………………
เลขประจ ำตัวประชำชน ………………………………………….ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 
ขออนุญำตจัดงำน/กิจกรรม………………………………………………………………………….ในวันที่ ……………………………………….
สถำนที่จัดงำน/กิจกรรม……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
มีผู้มำร่วมงำน/กิจกรรม จ ำนวน ………………………….. คน โดยข้ำพเจ้ำจะถือปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  ทีก่ระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้ 
 ๑. ข้ำพเจ้ำจะจัดให้มีทำงเข้ำ - ออก ที่สำมำรถควบคุมและตรวจคัดกรองผู้เข้ำร่วมงำนได้ และก ำหนดให้มีการ
ลงทะเบียน โดยลงชื่อ - สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร เวลาเข้า - ออก หรือมีการติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในการ
เข้าร่วมงาน และถ้าพบผู้ร่วมงานมีอาการไข้ หรือมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศำ ร่วมกับอำกำร ไอ มีน้้ามูก จาม เจ็บคอ
เหนื่อยหอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ พบผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค จะไม่อนุญาต         
ให้เข้าร่วมงำน  
 ๒. ข้ำพเจ้ำจะจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่ส้าหรับล้างมือพร้อมสบู่ บริเวณจุดทำงเข้ำ - ออก ของงำน 
และบริเวณในงำนอย่ำงเพียงพอ 

3. ให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นกรณีจ้าเป็น และส ำรองหน้ำกำกอนำมัยไว้บริกำร 
4. ผู้จัดงำน และผู้เข้ำร่วมงำน ไม่มีควำมเกี่ยวพันกับผู้ที่เดินทำงมำจำกพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
5. มีมาตรการลดความแออัดระหว่างที่จัดกิจกรรม เช่น 

       - คิดจ้านวนคนเข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพ้ืนที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้ร่วมงาน 1 คน 
      - กระจายจุดบริการต่างๆ เช่น จุดประชาสัมพันธ์ จุดเข้า-ออก จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหาร  
      - ควบคุมผู้ร่วมงานโดยให้นั่งหรือยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน 5 คน และไม่รวมโต๊ะกับกลุ่มอ่ืน 

6. ข้ำพเจ้ำจะท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ และพ้ืนที่ในบริเวณจัดงำนที่ผู้เข้ำร่วมงำนต้องสัมผัสบ่อยหรือใช้ร่วมกัน
เป็นจ ำนวนมำก รวมทั้งพ้ืนที่โดยรอบจัดงำน เช่น ห้องสุขำ ลูกบิดประตู รำวบันได ให้สะอำดอยู่เสมอ 

7. ไม่มีกำรจัดกิจกรรมและพ้ืนที่ที่ให้มีกำรเต้น หรือกำรแสดงอื่นใดท่ีมีกำรสัมผัสใกล้ชิด 
8. ไม่ให้มีการจ้าหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในงาน รวมทั้งไม่ให้มีการน้าสุรา หรือเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์เข้ามาในงาน 
 9. ข้าพเจ้าจะแจ้งประสานให้เจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับหมู่บ้าน/ต้าบล/อ้าเภอ 
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมอบหมายให้ก้ากับดูแลพื้นที่ในช่วงเวลาที่จัดงาน 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
         ขอแสดงควำมนับถือ 
        

  (ลงชื่อ) 
                (………………………………..) ผู้ยื่นค ำขอ 

ต ำแหน่ง…………………………………………………………    
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ควำมเห็นของนำยอ ำเภอท้องที่   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....     

 
(ลงชื่อ) …..................…………………………………..     

                    (…..................…………………………………..)     
    ต ำแหน่งนำยอ ำเภอ………………………………    

                                       หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรควบคุมโรคอ ำเภอ………………    

                                              วันที่ ..........................................................    

ค าสั่ง 
      อนุญำต     มติที่ประชุมคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดสตูลครั้งที่………………………………………………………………. 

วันที่…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………..………………………….        

 
      ไม่อนุญำต  มติที่ประชุมคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดสตูลครั้งที่……………………………………………………………….  

วั น ที่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..………………………………………..………………………….   

      
      อ่ืน ๆ..…………………………………………………………………………………………………..................……………………………….…..   
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………  
 
           

                                                      (ลงชื่อ) …..................………………………………  
            (นายเอกรัฐ หลีเส็น) 
                                                     ผู้ว่าราชการจังหวัดสตลู  
                                                                             ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล  
                                                                 ผู้ก้ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสตูล  
 

หมายเหตุ 
 การจัดงาน/กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1 - 200 คน นายอ้าเภอท้องที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
  การจัดงาน/กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม 201 คน ขึ้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  
 

 

 



 

ระดับอ ำเภอ 
แบบค ำขออนุญำตจัดกจิกรรมตำมค ำสั่งจงัหวัดสตลู ที่ 2717/2564 

 

เรื่อง มำตรกำรเฝำ้ระวังป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) จังหวัดสตูล 
      เขียนที่ ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ………………..…………. 

              วันที่ …………………………………………………………………………… 
เรื่อง จัดกิจกรรมในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 200 คน) 

เรียน นายอ าเภอ……………………………………… 
 ข้ำพเจ้ำ …………………………………………..………อำยุ ………............ ปี โทรศัพท์……………………………………………
เลขประจ ำตัวประชำชน ………………………………………….ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 
ขออนุญำตจัดงำน/กิจกรรม………………………………………………………………………….ในวันที่ ……………………………………….
สถำนที่จัดงำน/กิจกรรม……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
มีผู้มำร่วมงำน/กิจกรรม จ ำนวน ………………………….. คน โดยข้ำพเจ้ำจะถือปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  ทีก่ระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้ 
 ๑. ข้ำพเจ้ำจะจัดให้มีทำงเข้ำ - ออก ที่สำมำรถควบคุมและตรวจคัดกรองผู้เข้ำร่วมงำนได้ และก ำหนดให้มีการ
ลงทะเบียน โดยลงชื่อ - สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร เวลาเข้า - ออก หรือมีการติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในการ
เข้าร่วมงาน และถ้าพบผู้ร่วมงานมีอาการไข้ หรือมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศำ ร่วมกับอำกำร ไอ มีน้้ามูก จาม เจ็บคอ
เหนื่อยหอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ พบผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค จะไม่อนุญาต         
ให้เข้าร่วมงำน  
 ๒. ข้ำพเจ้ำจะจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่ส้าหรับล้างมือพร้อมสบู่ บริเวณจุดทำงเข้ำ - ออก ของงำน 
และบริเวณในงำนอย่ำงเพียงพอ 

3. ให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นกรณีจ้าเป็น และส ำรองหน้ำกำกอนำมัยไว้บริกำร 
4. ผู้จัดงำน และผู้เข้ำร่วมงำน ไม่มีควำมเกี่ยวพันกับผู้ที่เดินทำงมำจำกพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
5. มีมาตรการลดความแออัดระหว่างที่จัดกิจกรรม เช่น 

       - คิดจ้านวนคนเข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพ้ืนที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้ร่วมงาน 1 คน 
      - กระจายจุดบริการต่างๆ เช่น จุดประชาสัมพันธ์ จุดเข้า-ออก จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหาร  
      - ควบคุมผู้ร่วมงานโดยให้นั่งหรือยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน 5 คน และไม่รวมโต๊ะกับกลุ่มอ่ืน 

6. ข้ำพเจ้ำจะท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ และพ้ืนที่ในบริเวณจัดงำนที่ผู้เข้ำร่วมงำนต้องสัมผัสบ่อยหรือใช้ร่วมกัน
เป็นจ ำนวนมำก รวมทั้งพ้ืนที่โดยรอบจัดงำน เช่น ห้องสุขำ ลูกบิดประตู รำวบันได ให้สะอำดอยู่เสมอ 

7. ไม่มีกำรจัดกิจกรรมและพ้ืนที่ที่ให้มีกำรเต้น หรือกำรแสดงอื่นใดท่ีมีกำรสัมผัสใกล้ชิด 
8. ไม่ให้มีการจ้าหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในงาน รวมทั้งไม่ให้มีการน้าสุรา หรือเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์เข้ามาในงาน 
 9. ข้าพเจ้าจะแจ้งประสานให้เจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับหมู่บ้าน/ต้าบล/อ้าเภอ   
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมอบหมายให้ก้ากับดูแลพื้นที่ในช่วงเวลาที่จัดงาน    
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  
         ขอแสดงควำมนับถือ    

 
 (ลงชื่อ) 
        (………………………………….)  ผู้ยื่นค ำขอ 

ต ำแหน่ง…………………………………………………………    
 
 
 



 
 

 
       - 2 - 

ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอ (นำยอ ำเภอ/ปลัดอ ำเภอผู้รับผิดชอบ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

 
 

(ลงชื่อ) …..................…………………………………..  
                (…..................…………………………………..)  
          ต ำแหน่ง …………………………………………………… 

 
ค ำสั่ง 
      อนุญำต…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
      ไม่อนุญำตเนื่องจำก……………………………………………………………………………………………………………………..................  
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      อ่ืน ๆ..…………………………………………………………………………………………………..................……………………………….….. 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
          

 
(ลงชื่อ) …..................…………………………………..     

                    (…..................…………………………………..)     
    ต ำแหน่งนำยอ ำเภอ………………………………    

                                       หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรควบคุมโรคอ ำเภอ………………    

                                              วันที่ ..........................................................    

 

หมายเหตุ 

 6.1 การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1 - 200 คน นายอ้าเภอท้องที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
  6.2 การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม 201 คน ขึ้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  
 
 


