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ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม
ฉบับที่ 13 / 2563
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
จังหวัดมหาสารคาม
-------------------------------ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒5๖๓ ให้ขยายระยะเวลา
การบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. ๒5๖๓ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒5๖๓ นั้น
โดยที่รัฐบาลเห็นว่า การยังคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในคราวนี้แตกต่างจากคราวที่ผ่านมา
คือมิได้มุ่งที่จะห้ามการเปิดใช้สถานที่หรือการจากัดกิจกรรมใดๆ อันอาจกระทบต่อวิถีชีวิตปกติในส่วนของ
ประชาชนเพราะการควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยได้ผลดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง หากแต่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ งจาเป็นต้องสนธิกาลังทุกฝ่าย
นอกเหนือจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สามารถ
บูรณาการความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ในการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง
ในช่ว งเวลาซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคในต่างประเทศยัง ไม่เป็นที่น่าวางใจ ประกอบกับในเดือน
กรกฎาคมนี้จ ะมีการเปิดสถานศึกษา การเปิดใช้ท่าอากาศยาน การเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร การเปิดสถานบริการ สถานบันเทิง สถานที่แข่งกีฬา แหล่งท่องเที่ยว และ สถานที่อื่นๆ
หลายแห่งที่มีความเสี่ยงสูงและยังเหลืออยู่ ทั้งยังมีวันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวันอันอาจมีการเดินทาง
และการทากิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่ มกันหนาแน่นมากกว่าปกติจนเกิดความประมาทไม่นาพาต่อ
มาตรการป้องกันโรคจนเป็นเหตุให้เกิดการระบาดรอบใหม่ได้ดังที่ปรากฏในบางประเทศ ดังนั้น ในขณะที่
ผ่อนคลายมาตรการตามข้อกาหนดต่างๆ เป็นระยะที่ ๕ เพื่อให้ประชาชนสามารถทากิจกรรมได้ตามแนว
ชีวิตวิถีใหม่ โดยนาพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาบังคับใช้แต่ในขณะเดียวกันจาเป็นต้องคง
อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
๒๕๔๘ ในช่วงเวลาเช่นนี้ อีกระยะหนึ่งเพื่อให้การใช้เสรีภาพและการดาเนินชีวิตของประชาชนเป็นไปด้วย
ความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่สามารถสั่งการและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วทันการ
“ข้อกาหนด” หมายถึง ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548”
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 22 (7) และมาตรา 35 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ
พ.ศ. 2558 ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด มหาสารคามโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวั ด
มหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ให้ยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจั งหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 12/2563 ลงวั นที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เรื่ อ ง มาตรการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19
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จังหวัดมหาสารคาม ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจั งหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 13/2563
เรื่ อ ง มาตรการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19
จังหวัดมหาสารคาม ฉบับนี้แทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1 มาตรการป้องกันและสกัดกั้นการนาเชื้อสู่พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ให้ดาเนินการดังนี้
1.1 ให้ มี ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19
ของจังหวัดมหาสารคาม จัดตั้งที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และให้มีศูนย์บัญชาการระดับ
อาเภอ ทุกแห่ง
1.2 ให้มีคณะกรรมการเฝ้าระวัง ติด ตาม และตรวจสอบผู้ถูกกักกันในระดับอาเภอ ตาบล
ดาเนินการตามคาสั่งและตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
1.3 ให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับตาบลที่กากับดูแล ตรวจการ
ประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด
ข้อ 2 มาตรการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
2.1 ให้ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ดมหาสารคาม เตรี ย มความพร้ อ มด้า นการเฝ้ า ระวั ง
สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค โดยให้หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) เตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากร และทรัพยากรในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุมโรค
2.2 ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เตรียมความพร้อมของห้องแยกโรคความดันลบ ห้องแยก
โรคทั่วไป บุคลากร และสารองทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยให้เพียงพอ
2.3 ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม เตรียมความพร้อมของห้องแยกโรคความดันลบ ห้องแยก
โรคทั่วไป บุคลากร หอผู้ป่วยรวมแยกโรค (Cohort Ward) และสารองทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วย
ให้เพียงพอ
2.4 กรณีที่มีผู้ป่วยยืนยัน (Confirm case) ในโรงพยาบาลมหาสารคาม มากกว่า 30 ราย
ให้เปิดโรงพยาบาลชุมชนในพื้น ที่ที่กาหนดไว้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้านเพื่อการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 หรือมาตรการอื่นๆ ตามความจาเป็น
ข้อ 3 มาตรการป้องกัน และยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด
19 ภายในจังหวัดมหาสารคาม กรณีบุคคลจากภายนอกพื้นที่ เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ให้มีการปฏิบัติ
ดังนี้
3.1 ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก (1) ประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย (2) ประเทศซึ่งเป็นพื้นที่
ระบาดต่ อ เนื่ อ ง (3) ต่ า งประเทศอื่ น ๆ ที่ เ ข้ า พ านั ก ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด มหาสารคามถู ก กั ก กั น ที่ Local
Quarantine หรือ State Quarantine ที่รัฐให้ดาเนินการ เป็นเวลาต่อเนื่องกันจานวน 14 วัน
3.2 ในระดับ ตาบล ให้ ผู้ บริห ารท้องถิ่น กานัน ผู้ ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่ว มกับเจ้าหน้า ที่
สาธารณสุขในพื้นที่ สารวจผู้ที่เดินทางจาก (1) ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย (2) ประเทศซึ่งเป็น
พื้ น ที่ ร ะบาดต่ อ เนื่ อ ง (3) ต่ า งประเทศอื่ น ๆ ที่ เ ข้ า พ านั ก ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด มหาสารคาม ให้ ร ายงานต่ อ
นายอาเภอทุกวัน และนายอาเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามทุกวัน
3.3 การขนส่งสาธารณะ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนและรองรับการเดินทาง
ที่อาจหนาแน่นขึ้นภายหลังที่ได้มีการเปิดเรียนและการเปิดทาการของสถานที่ต่างๆ แล้ว ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อม กากับดูแลและตรวจสอบการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะ
ทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
กาหนด
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โดยให้ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก คือ 1) ทาความสะอาดพื้นผิวอุปกรณ์ที่มีการ
สัมผัสบ่อย ๆ เช่น ราวจับ บัตรโดยสาร ภายในยานพาหนะ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้ง ห้องสุขา
และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้าตลอดเวลา 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ บริ เวณ
สถานีขนส่ง/โดยสาร ท่าเรื อ ท่าอากาศยาน รวมทั้ง จัดให้ มีการให้คาแนะนาผู้ ประกอบการ พนักงาน
ผู้ใช้บริการ ล้างมือก่อนขึ้นยานพาหนะ รถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสารประจาทาง รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสอง
แถว รถสามล้อ รถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร หรืออากาศยานทุกครั้ง 4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่าง
น้อย ๑ เมตร 5) ในกรณีที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ อาจพิจารณาจัดบริการสาหรับผู้โดยสารบน
อากาศยานตามความจุ มาตรฐานในการโดยสารอากาศยาน ภายใต้การควบคุม กากับและดูแลระบบ
หมุนเวียนอากาศภายในอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และให้สายการบิน ดูแล ให้ผู้โดยสารทุกคนสวม
หน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะอยู่ในอากาศยาน 6) การโดยสารรถโดยสารประจาทาง
รถปรับอากาศ รถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร อาจพิจารณาจัดบริการให้ผู้โดยสารนั่งได้ทุกที่นั่ง และมีผู้โดยสาร
ยืน โดยไม่หันหน้าเข้าหากัน ทั้งนี้ ให้มีจานวนผู้ โดยสารรวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของความจุตาม
มาตรฐานของพาหนะดังกล่าวข้างต้น 7) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน ทั้งใน
สถานีขนส่ง/โดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ และท่าอากาศยาน รวมถึงในยานพาหนะ โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และให้พิจารณาเพิ่มรอบการโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน 8) ให้มีการควบคุมทางเข้า
และออก ลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกาหนด
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทนได้ 9) จัดให้มีการให้คาแนะนาพนักงาน
และผู้ ใช้ บริ การ พร้ อมทั้งตรวจตรา ควบคุม กากับการให้บริการและใช้บริการให้ เป็นไปตามมาตรการ
ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ อาจพิจารณางดให้บริการ กรณีพบผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคที่กาหนดได้ และให้ดาเนินการตามมาตรการเสริม คือ 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และ
อาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร
สถานี โ ดยสาร ชานชาลา ท่าเรื อ ท่าอากาศยาน และประตูขึ้นอากาศยาน ทั้งนี้ ให้ รายงานหน่ว ยงาน
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด 2) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายใน
อาคารสถานีโดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ ท่าอากาศยานรวมถึงห้องสุขา และภายในยานพาหนะ ทั้งนี้ ให้ทา
ความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ 3) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่ง หรือยืนห่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร บริเวณสถานีโดยสาร ชานชาลา ท่ าเรือ ท่าอากาศยานและห้องน้า 4) ควบคุมมิให้มี
กิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ และงดกิจกรรมที่ทาให้เกิดความแออัด หรือมีการรวมกลุ่มคน 5) จัดให้
มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวน
โรคภายหลังจากการใช้บริการ 6) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่
และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
ข้ อ 4 มาตรการป้ อ งกั น และยั บ ยั้ ง การระบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ
โรคโควิด 19 ภายในจังหวัดมหาสารคาม ให้มีการปฏิบัติดังนี้
4.1 ห้ า มข้ าราชการ พนั กงานของรัฐ และรัฐ วิส าหกิจ ของจัง หวั ดมหาสารคาม เดิน ทาง
ไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจาเป็นสาคัญ และเตือนประชาชนจังหวัดมหาสารคามให้งดการเดินทางไปใน
ประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง
4.2 การห้ามหรือจากัดการดาเนินการหรือการทากิจกรรมบางอย่างตามพระราชกาหนดและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
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๑) การเปิ ด เรี ย นและรู ป แบบการเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ
มหาวิทยาลัยต่างๆ การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย เพื่อจัดการ
เรียนการสอนหรือการฝึ กให้ดาเนินการได้โดยการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
กาหนดโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด
รวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคาแนะนาของทางราชการอย่างเคร่ง ครัด โดยคานึงถึง
ความเสี่ยงต่อการติดการแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยให้ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก คือ 1) ทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการ
สัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอนการฝึกอบรมสัมมนารวมถึงห้องสุขา และให้กาจัดขยะทุกวัน
2) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นในระหว่างการออกกาลังกาย 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่
แอลกอฮอล์เจลหรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอเพื่อการล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน และก่อนรับประทานอาหาร
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระหว่างโต๊ะเรียนและที่นั่งเรียนอย่างน้อย ๑ เมตร 5) ให้ควบคุม
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด (กรณีห้องปรับอากาศให้คิดจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่
ห้องเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน) หรือลดเวลาในการทากิจกรรมเท่าที่
จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันทั้งให้พิจารณาปรับเวลาการเรียน สลับวันเรียน
ปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์ในบางรายวิชา หรือปรับหลักสูตรให้งดเรียนบางรายวิชาตามรูปแบบที่ทาง
ราชการกาหนด 6) ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาให้หรือสถาบันการศึกษาดาเนินกิจการหรือจัด
กิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่รับผิด ชอบการ
ลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติต ามมาตรการป้องกันโรคที่ ทางราชการกาหนด ก่อนเปิดกิจการหรือจัดการ
เรียนการสอน หรือฝึกอบรม สัมมนา 7) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออกลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจาก
สถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการหรือใช้กาหนดมาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลรายงานทดแทนได้ และให้ดาเนินการตามมาตรการเสริม คือ 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ
หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง
และผู้ร่วมกิจกรรมก่อนเข้าอาคารหรือรับ -ส่งนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ที่ผ่าน
การอบรมการตรวจคัดกรองอาการป่วยและรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
ตามแนวทางที่กาหนด 2) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ให้ทาความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศและจัดการฆ่าเชื้ออย่างสม่าเสมอ 3) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่ง
หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับประทานอาหาร ห้องน้า 4) จัดให้มีการแนะนา
ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงให้มีการ
ตรวจตราควบคุม กากับการเรียนการสอนการฝึกอบรมสั มมนาและงานธุรการที่เกี่ยวข้องให้ตามมาตรการ
ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 5) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องควบคุมโรคของโรงเรียนและสถาบัน
การศึกตามเกณฑ์ที่กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทุกสัปดาห์ 6) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการ
ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้มีการเรียนการ
สอน การฝึกอบรมรู ปแบบใหม่ในระยะยาว 7) กรณีนักเรียนผู้ไม่ใช่สัญชาติ ไทย ซึ่งเป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
สาหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย
2) ให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค ดังนี้ (1) สนามชนโค (2) สนามชนไก่
(3) สนามกัดปลา หรือ (4) สนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทานองเดียวกัน
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4.3 การเปิดดาเนินการสถานที่และกิจกรรมต่างๆ ให้สถานที่กิจการและกิจกรรมต่างๆ ที่เคย
ผ่อนคลายหรืออนุญาตให้เปิดดาเนินการได้แล้วตามข้อกาหนด (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๓ คงดาเนินการได้ต่อไปภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคและการจัดระบบและ
ระเบียบต่างๆ ตามที่กาหนดไว้เดิม เช่น การแข่งขันกีฬาและถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาที่ไม่มีผู้ ชมอยู่ใน
สนามแข่งขัน การจากัดจานวนบุคคลในการถ่ายทารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ การเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคลในโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ หรือในการจัดกิจกรรมต่างๆ
สาหรับสถานที่ กิจการและกิจกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่ได้ผ่อนคลายหรือได้รับ
อนุญาตให้เปิดดาเนินการแล้ว จะสามารถเปิดดาเนินการและให้บริการได้เมื่อมีความพร้อม โดยต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่างๆ คาแนะนาของทางราชการรวมทั้ง
กฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(๑) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ
สถานที่จัดนิทรรศการ สามารถเปิดดาเนินการตามกาหนดเวลาทาการปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา
๒๒.๐๐ นาฬิกา ส่วนร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
สามารถเปิดดาเนินการตามกาหนดเวลาทาการปกติของสถานที่นั้นๆ
โดยให้ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก คือ 1) ทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัส
บ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการรวมทั้งห้องสุขา และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวันตามกาหนดเวลาทา
การปกติของสถานที่ 2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ 4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่าง
กัน และเว้นในการเลือกสินค้าและชาระสินค้า อย่างน้อย ๑ เมตร 5) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการมิให้
แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทากิจกรรมเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงสัมผัสระหว่างกัน
6) สถานที่จาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์
เก็ต หรือประกอบการที่คล้ายคลึงกันในขั้นต้นให้เป็นได้ โดยอาจให้นากลับไปบริโภคที่อื่นและให้ใช้บริ การ
ในสถานที่นั้นก็สามารถทาได้โดย ต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามป้องกันโรคและคาแนะนา
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ 7) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่
กิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด
8) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเค
ชันที่ทางราชการกาหนดมาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลรายงานทดแทนได้ และให้ดาเนินการตาม
มาตรการเสริม คือ 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สาหรับ
ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กาหนด 2) จัดให้มีระบายอากาศที่ดีภายในอาคารรวมถึงห้องสุขา
ทั้งนี้ ให้ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้ออย่างสม่าเสมอ 3) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้
เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดกิจกรรมที่ทาให้เกิดความแออัดมีการ
รวมกลุ่มคน 4) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุด
รับ-ส่งผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายในอาคาร 5) อาจจัดให้มีการรับ-ส่งพนักงาน ผู้ประกอบการราย
ย่อยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ 6) ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพ
การให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุมสถานประกอบการ เพื่อกากับติด ตามการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค โดยข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 7) จัดให้มีการแนะนาผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ
รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุมกากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก
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อย่างเคร่งครัด 8) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และระบบจอง
คิวแบบออนไลน์เพื่อให้บริการรูปแบบในระยะยาว
(๒) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
ผ่อนผันให้เปิดดาเนินการได้ โดยเปิดทาการตามเวลาปกติที่กฎหมายกาหนดจนถึง เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
ของวันเดียวกันและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในส่วนของการจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปสามารถเปิดให้บริการหลังเวลา 24.00
นาฬิกาได้ แต่งดการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ที่ให้บริการหลังเวลาดังกล่าว
โดยให้ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก คือ 1) ทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัส
บ่อย ๆ เช่น ไมโครโฟน ทั้งก่อนและหลังการให้บริการรวมทั้งห้องสุขา และกาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2) ให้
ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริก าร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นแต่ขณะ
รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ายาฆ่าเชื้อ
โรคที่เพียงพอ 4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร และระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 2
เมตร หรือมีฉากกั้นระหว่างโต๊ะสูง ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างเวทีกับ โต๊ะ อย่าง
น้อย 2 เมตร หรือมีฉากกั้นทดแทนได้ 5) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยคิด จานวนใช้บริการ
ตามขนาดพื้นที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน นั่งหรือยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน 5 คน
และไม่รวมโต๊ะกับกลุ่มอื่น ทั้งนี้ ให้ถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เช่น มิให้มีพนักงานนั่งกับ
ผู้ใช้บริการ มิให้มีผู้บริการร้องเพลงร่วมกับผู้ใช้บริการ และมิให้มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น ยกเว้น
การเต้นของนั กร้ องหรือนักแสดงที่เต้นหรือแสดงบนเวที 6) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและระบบ
หมุนเวียนอากาศภายในสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เป็นห้องปรับอากาศ รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้
ให้ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศรวมทั้งแผ่นกรองอากาศให้ได้อย่างสม่าเสมอ 7) จัดให้มีการให้
คาแนะนา พนักงาน และผู้ใช้บริการรวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กากับ การให้บริการและใช้บริการให้
เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณางดให้บริการ กรณีผู้ใช้บริการ ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กาหนดได้ 8) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยั นการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด พร้อมทั้งระบุความจุของจานวนผู้ใช้บริก าร และพร้อมให้
ตรวจสอบเมื่อเปิดดาเนินการ โดยเน้นระบบการตรวจสอบจานวนผู้ใช้บริการตามข้อกาหนด 9) ให้มีการ
ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ ทางราชการกาหนด และให้
ดาเนินการตามมาตรการเสริม คือ 1) มาตรการคัดกรองอายุ ไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็น
หวัด สาหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงาน
รั บ ผิ ด ชอบ กรณี พ บผู้ ที่ เ ข้ า เกณฑ์ ส อบสวนโรคตามแนวทางที่ ก าหนด รวมทั้ ง อาจให้ มี ก ารตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด – 19 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะตามคาแนะนาของทางราชการ 2) จัดให้มี
ระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 3) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตาม
ผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ
4) ให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เช่น โปรโมชั่น ลดราคา ขายพ่วง โฆษณา พนักงาน เชียร์เบียร์
รวมทั้งต้องไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ลูกค้านาสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภคในร้าน 5)
งดนั่ง ร้องเพลง เต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นกับผู้ใช้บริการ งดการเต้นนอกพื้นที่บริเวณโต๊ะหรือที่นั่งของ
ผู้ใช้บริการ รวมทั้งจัดให้มีการเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟน ทุกครั้งก่อนใช้บริการ 6) งดให้จาหน่ายสุราหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในรูปแบบเหยือก ถ้วย หรือใส่ ในภาชนะที่มีโอกาสจับหรือใช้ร่วมกัน 7) ให้
พิ จ ารณาติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด เพื่ อ บั น ทึ ก ภาพการให้ บ ริ ก ารและใช้ บ ริ ก าร ให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ส ถาน
ประกอบการ เพื่อกากับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยบันทึกภาพและข้อมูลเก็บไว้ ไม่
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น้อยกว่า 1 เดือน 8) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
จองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 9) ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคที่กาหนด ให้หน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อ
สร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
(๓) ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต ให้เปิดดาเนินการได้โดยจากัดช่วงเวลาการให้บริการ
โดยให้ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก คือ 1) ทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัส
บ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขาและกาจัดขยะมูลฝอยทุ กวัน 2) ให้ผู้ประกอบการ
พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วย
สบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค ที่เพียงพอ 4) ให้เว้นระยะนั่ง ยืน หรือเดินห่างกัน อย่างน้อย
1 เมตร 5) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้ บริการ มิให้แออัด โดยคิดจานวนใช้บริการตามขนาดพื้นที่ เกณฑ์ไม่น้อย
กว่า ๔ ตารางเมตร ต่อผู้ ใช้บ ริการ 1 คน และจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค โดยจากัดระยะเวลาการใช้ บริการในระบบ ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อรอบ ทั้งนี้ มีการพักทาความ
สะอาด 15 นาทีต่อรอบ 6) จัดให้มีการให้คาแนะนาพนักงาน และผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการ ตรวจตรา
ควบคุม กากับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณา
งดให้บริการ กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กาหนดได้ 7) ให้กิจการ
ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด พร้อมทั้งระบุความจุ
ของจานวนผู้ใช้บริการ และพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดาเนินการ โดยเน้นระบบการตรวจสอบจานวน
ผู้ใช้บริการตามข้อกาหนด 8) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่ม มาตรการใช้แอป
พลิเคชันที่ทางราชการกาหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้
ดาเนินการตามมาตรการเสริม คือ 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด
สาหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ
กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด 2) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือ
ยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 3) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา และทา
ความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ 4) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ ได้ทุกคน
หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 5) ให้งดบริการ
อาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน 6) งดกิจกรรมที่ทาให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน เช่น กิจกรรม
การแจกหรือมอบของรางวัล 7) ให้พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ
ให้ครอบคลุมพื้นที่ร้านเพื่อกากับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ไม่
น้อยกว่า 1 เดือน 8) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
จองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ ในระยะยาว
(๔) สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน้าชา ให้เปิดดาเนินการได้ตามเวลาเปิดทาการ
ปกติที่กฎหมายกาหนด
โดยให้ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก คือ 1) ทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัส
บ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องอาบน้า อ่างอาบน้า ห้องสุขา และกาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในพื้นที่
ส่วนรวม ทั้งนี้ พนักงานบริการสามารถ สวม Face Shield แทนได้ 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ 4) ให้เว้นระยะนั่งหรือเดินห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ใน
พื้นที่ส่วนรวม 5) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทากิจกรรม
เท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผั สระหว่างกัน 6) จัดให้มีการให้คาแนะนาพนักงานและ
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ผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งตรวจตรา ควบคุม กากับ การให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุม
หลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณางดให้บริการ กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคที่กาหนดได้ 7) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทาง
ราชการกาหนด พร้อมทั้งระบุความจุของจานวนผู้ใช้บริการ และพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดาเนินการ โดย
เน้นระบบการตรวจสอบจานวนผู้ใช้บริการตามข้อกาหนด 8) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจาก
สถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกาหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 9) ให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มพนักงานเป็น
ระยะ พร้อมทั้ง การเฝ้าระวังโรคอื่นด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการดังกล่าว และให้ดาเนินการตามมาตรการเสริม คือ 1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ
หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้
ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด 2) จัดให้มีระบบ
คิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 3) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายใน
อาคารรวมถึงห้องสุขาและทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ 4) การจาหน่ายอาหารและ
เครื่ องดื่ ม สุ ร าและเครื่ อ งดื่ ม ที่มี แ อลกอฮอล์ ให้ ป ฏิ บัติ ต ามมาตรการควบคุม หลั ก และมาตรการเสริ ม
เช่นเดียวกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ 5) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน
หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 6) ให้พิจารณา
ติดตั้ง กล้ องวงจรปิ ดเพื่อบั น ทึกภาพการให้ บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุ มพื้นที่ส่ ว นรวมของสถาน
ประกอบการ เพื่อกากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ไม่น้อยกว่า 1
เดือน 7) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิ วแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 8) ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคที่กาหนด ให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบทราบ ตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
4.4 การปฏิบั ติ ศาสนกิ จ หรื อศาสนพิธี ข องทุ กศาสนา การปฏิบั ติ ศาสนกิ จหรื อศาสนพิ ธี
ในวันสาคัญทางศาสนาหรือตามประเพณีนิยม ณ ศาสนสถานใด ให้ผู้ปกครองที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ในศาสนสถานนั้นพิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรการ แนวปฏิบัติ หรือคาแนะนาขององค์กรปกครองทาง
ศาสนานั้นๆ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด
4.5 มาตรการป้องกันโรค ให้เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใดๆ ทางธุรกิจ
การคมนาคม มหรสพ สนามกีฬา สถานบันเทิง สถานบริการ ที่สาธารณะ หรือแหล่งอื่นๆ ซึ่งมีการรวมกลุ่ม
หรือร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด สัมผัสและแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จัด
ให้มีมาตรการป้องกันโรคแก่ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นๆ ดังต่อไปนี้ (๑) บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัด
กรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ (๒) ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (๓) อานวยความ
สะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตรและจากัดจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด (๔)
จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค (๕) จัดให้มีการเช็ดทาความสะอาดพื้น
ผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทากิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทากิจกรรมด้วย
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจจัดหรือกาหนดให้มีการติดตั้งระบบ
แอปพลิ เคชัน ติดตามตัวเพื่อให้มารับการตรวจหาเชื้อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการสัมผัส ผู้ติดเชื้อก็ได้
4.6 การรั กษาความเรี ย บร้อ ยตามมาตรการป้อ งกั นโรค ให้ ผู้ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบสถานที่
กิจการหรือกิจกรรมที่ได้ผ่อนคลายหรืออนุญาตให้เปิดดาเนินการแล้ว จัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ
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ป้องกันโรค รวมทั้งดาเนินการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ตามคาแนะนา เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือตามที่ทางราชการกาหนด
ให้ พนั กงานเจ้าหน้าที่มีอานาจตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และการดาเนินการของ
เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค
รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ตามที่ทางราชการกาหนด หากพบการกระทาที่อาจมีความเสี่ยงต่อ
การระบาดของโรค พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คาแนะนา ตักเตือน ห้ามปราม และมีอานาจกาหนดช่วง
ระยะเวลาเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้ มีการแพร่ของ
โรค รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีคาสั่งปิดสถานที่ในพื้นที่
รับผิดชอบไว้เป็นการชั่วคราวและอาจดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราวเมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ได้ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกาหนดและจัดระเบียบและ
ระบบต่างๆ แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอานาจสั่งให้เปิดดาเนินการในสถานที่ดังกล่าวได้
4.7 การแสดงตนโดยใช้ตาแหน่งหน้าที่ หรือแอบอ้างว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กระทาการ
เรียก รับ ยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ หรือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้จากการ
ใช้ส ถานที่ของเอกชนเพื่อการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต หรือเจตนาแกล้ งให้ ผู้ อื่นมีความผิดตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยโรคติ ด ต่ อ หรื อ ข้ อ ก าหนดซึ่ ง ออกตามความในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรื อละเว้นการปฏิบัติห น้าที่โดยทุจริตในการเรียกเงิน ทรัพย์สิ นหรือประโยชน์
ตอบแทนจากการไม่ดาเนินคดีต่อผู้กระทาผิด ย่อมเป็นความผิดตามกฎหมาย ให้ผู้ประสบเหตุดังกล่าวแจ้ง
ต่อศูนย์ดารงธรรมอาเภอ หรือศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจาเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิ ดผลเสียหาย
อย่ า งร้ า ยแรงแก่ ส าธารณชน หรื อ กระทบต่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ จึ ง ไม่ อ าจให้ คู่ ก รณี ใ ช้ สิ ท ธิ โ ต้ แ ย้ ง
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีประกาศเป็นอย่างอื่น และเมื่อบังคับใช้แล้ว บรรดาข้อบังคับ หรือข้อความ
อื่นใดของประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วก่อนหน้านั้นซึ่งขัด
หรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19 จั ง หวั ด มหาสารคาม มี ค วามผิ ด
ตามบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม
ผู้กากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมหาสารคาม

