ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และกำกับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการ

ของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
เรียน

หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และภาคเอกชน
อ้างถึง

หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๖๒๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๓๑๒๐
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความ

ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓)โดยเคร่งครัด
และสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ นั้น
ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ากระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สนับสนุน

และกำกับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมทั้งราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ

ตามมาตรการของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
อย่างเคร่งครัด จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. มอบหมาย อำเภอทุกอำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ กำกับใท้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓)
๑.๒ ควบคุม กำกับดูแล และบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

และกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๓ กำกับให้มีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติสำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการของร้านจำหน่ายอาหาร

หรือเครื่องดื่ม โดยเฉพาะในประเด็นต่อไปนี้
๑) มาตรการสำหรับเจ้าของ หรือผู้จัดการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

(๑)ประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus ของกรมอนามัย โดยกรณี
ที่อยู่ใน''พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด"ให้ประเมินซํ้าทุก ๑๔ วันสำหรับ "พื้นที่ควบคุมสูงสุด"และ"พื้นที่ควบคุม',

ให้ประเมินซํ้าทุก ๑ เดือน
(๒) จังหวัดนครศรีธรรมราช...

-๒-

(๒) จังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ร้านจำหน่าย

อาหารหรือเครื่องดื่มมีมาตรการในการควบคุมความแออัดของผู้ใช้บริการภายในร้านอาหาร โดยจัดให้มีระยะห่าง
ระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ถ้าพื้นที่จำกัดอาจใช้ฉากกั้นระหว่างผู้'นั่งรับประทานอาหาร และให้บริโภคอาหาร

และเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ น.

๒. มอบหมายส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

อำเภอทุกอำเภอ ผู้'บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และภาคเอกชน ประสานการดำเนินการดังนี้

๒.๑ มาตรการสำหรับผู้'ปฏิบัติงาน โดยให้ประเมินตนเองก่อนออกจากบ้านและก่อนปฏิบัติงาน
ด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด เช่น Thai Save Thai เป็นด้น

๒.๒ มาตรการสำหรับผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ โดยให้ลงทะเบียนประเมินตนเองก่อนเข้าใช้
บริการสถานประกอบการทุกครั้ง เช่นไทยชนะ หรือ Thai Save Thai หรือหากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม
มีนี้ามูก หรือเหนื่อยหอบ งดไปใช้บริการ

๓. มอบหมายที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานอำเภอทุกอำเภอ ในการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ผู้ประกอบกิจการรวมถึงสมาคมหรือชมรมจำหน่าย

อาหารหรือเครื่องดื่มในพื้นที่ ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

๔. มอบหมายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นยํ้าการลื่อสาร ประชาสัมพันธ์
และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ผู้ประกอบกิจการรวมถึงสมาคมหรือชมรมจำหน่ายอาหารหรือ
เครื่องดื่มในพื้นที่ ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ ถือปฏิบัติและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ชอแสดงความนับถือ

(นายไกรศร วิคิษฎ์วงศ์)
ผู้ว่าราชการจัง.หวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัด
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 นศ.

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒

ศูนย์โควิดฯ มท.
โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด
ท มท ๐๒๓๐/ว ท^®O

วันที่

พฤษภาคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๘๒๔ ลงวันที่

ต๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัดรับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ค. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) โดยเคร่งครัด

และสรัางการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ นั้น

กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และกำกับดูแลให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมทั้งราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรการของกฎหมาย

และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
๑. กำกับให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓)

๒. ควบคุม กำกับดูแล และบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎกระทรวง
สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. กำกับให้มีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติสำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการของร้านจำหน่ายอาหาร

หรือเครื่องดื่ม โดยเฉพาะในประเด็นต่อไปนี้
๓.๑ มาตรการสำหรับเจ้าของ หรือผู้จัดการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

๑) ประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus ของกรมอนามัย โดยกรณีที่อยู่ใน

“พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” ให้ประเมินชํ้าทุก ๑๔ วัน สำหรับ “พื้นที่ควบคุมสูงสุด" และ “พื้นที่ควบคุม”

ให้ประเมินซํ้าทุก ๑ เดือน

๒) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มมีมาตรการ
ในการควบคุมความแออัดของผู้ใช้บริการภายในร้านอาหาร โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนที่นั่งปกติ และจัดให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑ เมตร รวมทั้งให้บริโภค
อาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะ

ของการนำไปบริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลา ๒๓.๐๐ น.
๓) พื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มมีมาตรการในการควบคุม
ความแออัดชองผู้ใช้บริการภายในร้านอาหาร โดยจัดให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ถ้าพื้นที่จำกัด

อาจใช้ฉากกั้นระหว่างผู้นั่งรับประทานอาหาร และให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ น.

๔) พื้นที่ควบคุม ให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มมีมาตรการในการควบคุม
ความแออัดของผู้ใช้บริการภายในร้านอาหาร เช่น การจองคิวหรือบัดหมายล่วงหน้า การเว้นระยะห่างระหว่าง
ผู้ใช้บริการ เป็นต้น และให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
/๓.๒ มาตรการ...

-๒๓.๒ มาตรการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ประเมินตนเองก่อนออกจากบ้านและก่อนปฏิบัติงาน

ด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด เช่น Thai Save Thai เป็นต้น

๓.๓ มาตรการสำหรับผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ โดยให้ลงทะเบียนประเมินตนเอง
ก่อนเช้าใช้บริการสถานประกอบการทุกครั้ง เช่น ไทยชนะ หรือ Thai Save Thai หรือหากมีอาการเจ็บป่วย
เช่น มีไข้ ไอ จาม มีนํ้ามูก หรือเหนื่อยหอบ งดไปใช้บริการ
๔. ลื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ผู้ประกอบกิจการ
รวมถึงสมาคมหรือชมรมจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในพื้นที่ ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๙๔๕.๐๔/๑๘๘๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม

๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้
ในการนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (คบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และกำกับดูแล
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราขการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน คบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘

