คำสั่งจังหวัดสตูล
ที่ 726/2564
เรื่อง มำตรกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) จังหวัดสตูล
----------------------------------------ตามที่ จั งหวัดสตูล ได้ มีคาสั่ งที่ 714/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล นั้น
โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน
จานวนผู้ติดเชื้อและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจานวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่
เป็ น การติด เชื้อจากสถานบั น เทิง เป็ น กลุ่ มนักท่องเที่ยว พนักงาน นักดนตรี และการระบาดระลอกใหม่นี้
ได้กระจายไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว จากการติดตามและสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุ ข
พบว่าการที่ผู้ติดเชื้อมิได้แสดงอาการของโรคทาให้เชื้อโรคแพร่ออกไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด และมีข้อมูลว่าเป็น
เชื้อโรคสายพันธุ์ที่สามารถระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ จึงมีความจาเป็นต้องบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้น
เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคมิให้แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสตูล อาศัยอานาจตามมาตรา ๒๒
มาตรา 34 และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกาหนดออกตามความในมาตรา
๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม
2563 ข้อ 7 (1) และประกาศนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 11) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 ประกอบข้อกาหนดออกตามความในมาตรา
๙ แห่ งพระราชกาหนดการบริห ารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16
เมษายน 2564 ข้อ 9 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สตูล
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 จึงยกเลิกคาสั่งจังหวัดสตูลที่ 714/2564
ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล โดยให้ใช้มาตรการ ดังต่อไปนี้ แทน
ข้อ 1 ให้ปิดสถำนบริกำรหรือสถำนทีเ่ สี่ยงต่อกำรแพร่โรค ดังนี้
1.1 สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
สถานประกอบกิจการอาบน้า สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
1.2 สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดเพื่ อ เสริม
ความงาม นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า ร้านสปา
1.3 สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา และสนามมวย ทั้งนี้ รวมถึงสนามฝึกซ้อมด้วย
/ข้อ 2 มาตรการ...

-๒ข้อ 2 มำตรกำรกำรดำเนินกำรหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อกำรแพร่โรค
2.1 ห้ามมิให้ใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวนมากทาให้
เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(1) การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้
ความช่วยเหลืออุปการะ
(2) การใช้เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(3) เป็นการใช้อาคารสถานที่หรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์
หรือให้การอุปการะแก่บุคคล
(4) เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดย
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
(5) เป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีขนาดเล็กที่มีจานวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียน
ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน หรือเป็นโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
2.2 ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจานวนรวมกันมากกว่า 50 คน
เว้นแต่ ได้ดาเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนด และภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(1) กรณีจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ต้องได้รับอนุญาตจากนายอาเภอท้องที่
(2) กรณีจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 51 คน ขึ้นไป ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดสตูล
ทั้งนี้ ให้ผู้จัดกิจกรรมตาม (1) และ (2) ยื่นคาขออนุญาตพร้อมแนบแผนการจัดกิจกรรม
และมาตรการป้องกันโรคต่อนายอาเภอท้องที่เพื่อพิจารณา ในกรณีจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม ตั้งแต่ 51 คน
ขึ้นไปตาม (2) ให้นายอาเภอท้องที่พิจารณาคาขออนุญาตและทาความเห็นเบื้องต้น แล้วนาส่งคาขออนุญาต
แผนการจั ดกิจ กรรม และมาตรการป้ องกันโรค ตลอดจนความเห็ นเบื้องต้นนั้น ต่อส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลพิจารณาต่อไป
ข้อ 3 มำตรกำรเกี่ยวกับร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่ม
3.1 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและการบริโภคในร้านได้
ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา
3.2 ร้านอาหารหรือสถานที่จาหน่ายสุราที่มีแอลกอฮอล์ ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
ข้อ 4 ห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะ
คล้ำยกัน ให้เปิดดาเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา โดยให้จากัดจานวน
ผู้ใช้บริการ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้น ส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก
ที่งดการให้บริการ
ข้อ 5 มำตรกำรเกี่ยวกับกำรเดินทำงเข้ำพื้นที่จังหวัดสตูล
5.1 ผู้ที่เดินทำงมำจำกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี
สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น
/กรณีเป็น...

-3กรณีเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในสถานที่ที่พบการติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 (COVID - 19) เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด หรือเป็นบุคคล
ในครอบครัวเดียวกันกับผู้ติดเชื้อหรือเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ก่อนการเดินทางมาจังหวัดสตูล ให้ดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บน
สมาร์ทโฟน
(2) ลงทะเบียนการเดินทางล่วงหน้าผ่านทาง QR CODE ที่แนบท้ายคาสั่งนี้ ในกรณี
ที่ไม่อาจลงทะเบียนการเดินทางล่วงหน้าได้ ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท้องที่
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ในเขตพื้นที่ กรณีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสตู ล
ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสตูล
(3) เมื่อเดินทางถึงบ้านพัก หรือโรงแรม ให้แจ้งและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้ าน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นาชุมชน ในเขตพื้นที่ทันที และให้กักกันตัวไว้
ณ สถานที่กักกันโรคที่จั งหวัดจั ดให้ (Local Quarantine) ภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติด ต่ อ
เป็นระยะเวลา 14 วัน
5.2 ผู้ ที่ เ ดิ น ทำงมำจำกพื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด 18 จั ง หวั ด ที่ไม่เข้ำลั กษณะในข้ อ 5.1
ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ก่อนการเดินทางมาจังหวัดสตูล ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ท
โฟน
(2) ลงทะเบียนการเดินทางล่วงหน้าผ่านทาง QR CODE ที่แนบท้ายคาสั่งนี้ ในกรณี
ที่ไม่อาจลงทะเบียนการเดินทางล่วงหน้าได้ ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท้องที่
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ในเขตพื้นที่ กรณีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสตู ล
ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล
(3) เมื่อเดินทางถึงบ้านพัก หรือโรงแรม ให้แจ้งและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นาชุมชน ในเขตพื้นที่ทันที เพื่อดาเนินการ
สอบสวนโรค และให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เป็นผู้พิจารณาว่าจะดาเนินการให้กักกันตนเอง
(Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน หรือ คุมไว้สังเกตอาการที่บ้าน หรือที่พักอื่นใด (Self Quarantine)
5.3 ผู้ที่เ ดิ น ทำงมำจำกพื้น ที่ค วบคุม 58 จังหวัด ประกอบด้ว ย พระนครศรีอยุธ ยา
อุบลราชธานี สระบุรี สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ ชุมพร พิษณุโลก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ราชบุรี ฉะเชิงเทรา
เพชรบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี เชียงราย ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ ลพบุรี มหาสารคาม ตราด ชัยภูมิ อ่างทอง สุรินทร์
หนองบั ว ล าภู อุทัย ธานี นครนายก สมุทรสงคราม ศรีส ะเกษ แม่ฮ่องสอน ยะลา ชัยนาท สิ งห์ บุรี ล าพูน
เพชรบูรณ์ กระบี่ ลาปาง กาแพงเพชร สุโขทัย พะเยา หนองคาย เลย พิจิตร ระนอง ร้อยเอ็ด สกลนคร พังงา
ยโสธร ปัตตานี แพร่ ตรัง อุตรดิตถ์ น่าน อานาจเจริญ นครพนม บึงกาฬ พัทลุง กาฬสินธุ์ และ มุกดาหาร ให้
ปฏิบัติดังนี้
(1) ก่อนการเดินทางมาจังหวัดสตูลให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน
(2) ลงทะเบียนการเดินทางล่วงหน้าผ่านทาง QR CODE ที่แนบท้ายคาสั่งนี้ ในกรณี
ที่ไม่อาจลงทะเบียนการเดินทางล่วงหน้าได้ ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท้องที่
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ในเขตพื้นที่ กรณีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสตู ล
ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล
(3) ติ ด ตามประเมิ น ตนเอง ณ ที่ พั ก (Self Monitoring) หากมี อ าการป่ ว ยให้ แ จ้ ง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที
/ทั้งนี้...

-4ทั้ งนี้ ให้ผู ้เ ดิน ทางเข้า พื ้น ที ่จ ัง หวัด สตูล ทุก รายปฏิบ ัต ิต นตามมาตรการป้อ งกัน โรค
D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด
D - Distancing - เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M - Mask wearing - สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H - Hand washing - ล้างมือบ่อย ๆ
T - Testing - ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการ
T - Thaichana - ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ
ข้อ 6 ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับกำรรำยงำนตัวตำมข้อ 5 รายงานการเข้าพื้นที่ให้สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูลทราบ รวมถึงสารวจตรวจสอบข้อมูลการเดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ของบุคคล
ที่อยู่ภายในเขตพื้นที่ของตน เพื่อดาเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ของจังหวัดสตูล
ข้อ 7 ให้สถำนที่ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุม
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) รำยละเอียดตำมผนวก ก แนบท้ำ ย
ประกำศฉบับนี้
7.1 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สวนอาหาร ศูนย์อาหาร
7.2 ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดถนนคนเดิน หรือ กิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันและ
ห้างสรรพสินค้า
7.3 สวนสาธารณะ สถานที่ออกกาลังกาย ฟิตเนส สระว่ายน้าสาธารณะของรัฐ สระว่ายน้า
ของเอกชน และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล
7.4 สถานที่ ร าชการที่ เ ปิ ด บริ ก ารประชาชนที่ มี ก าหนดระยะเวลาในการด าเนิ น การ
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ อุทยานการเรียนรู้ หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
7.5 สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (วัด มัสยิด คริสตจักร ศาลเจ้า)
7.6 สถานที่จัดการแข่งขันกีฬา
7.7 โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นท์ หอพัก หรือสถานที่อื่นใดที่เปิดให้บริการลักษณะคล้าย
โรงแรม
7.8 สถานประกอบกิจการสนุกเกอร์ บิลเลียด จัดให้มีการเล่นได้ในวันปฏิบัติราชการระหว่าง
เวลา 15.00 นาฬิกา ถึงเวลา 21.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน และในวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 11.00 นาฬิกา
ถึงเวลา 21.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน
7.9 สถานทีจ่ ัดกิจกรรมแข่งนกและซ้อมนก หรือการจัดกิจกรรมอื่นในลักษณะทานอง
เดียวกัน ดาเนินการได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
รวมทั้งดาเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามคาแนะนา เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ทางราชการกาหนด
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนา ตักเตือน ห้ามปราม
หากไม่ปฏิบัติให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจมีคาสั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราว

/ข้อ 8 การเดินทาง...

-5ข้อ 8 กำรเดินทำงและเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำว เข้ำ - ออก พื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อการทางาน
ให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
8.1 ให้ผู้ประกอบการ/นายจ้าง/บริษัท ยื่นขออนุญาต ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยทาเป็นหนังสือตามแบบคาขอเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามพื้นที่จังหวัดสตูล
เพื่อการทางาน ทั้งกรณีนาคนต่างด้าวไปทางานนอกพื้นที่จังหวัดสตูลและกรณีนาคนต่างด้าวเข้ามาในจังหวัดสตูล
8.2 มีหลักฐานแสดงความจาเป็นที่ต้องเดินทางเพื่อการทางานทุกประเภท
8.3 แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดสตูล ต้องได้รับอนุญาตทางานถูกต้อง
ตามกฎหมาย และต้องมีการประกันสุขภาพหรือเป็นผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคม
8.4 ให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายข้ามพื้นที่จังหวัดสตูล อยู่อาศัยได้เฉพาะที่
ทางาน และที่พักซึ่งสถานประกอบการได้จัดไว้ให้เท่านั้น
8.5 ต้องจัดเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการเดินทางประจายานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางทุกคัน และ
ทารายละเอียดเอกสารแสดงจานวน และรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่เดินทางทั้งขาไป และขากลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบจานวนและรายชื่อแรงงานต่างด้าวในการเข้าออกในพื้นที่จังหวัดสตูล และให้ทาความสะอาดรถยนต์ที่ใช้
เป็นยานพาหนะในการเดินทาง
8.6 ก่อนแรงงานต่างด้าวเดินทางออก และกลับเข้าพื้นที่จังหวัดสตูลทุกครั้ง สถานประกอบการ
ต้องนาแรงงานต่างด้าวรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน บุคลากร
สาธารณสุขในพื้นที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าของสถานประกอบการโรงงานจะต้อง
สังเกตดูอาการของแรงงานต่างด้าว โดยตรวจสอบตามมาตรการควบคุมโรค วัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามี
อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีอาการผิดปกติ เช่น เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
ให้ไปพบแพทย์ หรือเข้าตรวจที่โรงพยาบาล
8.7 ให้ ป ฏิบั ติตามมาตรการป้ องกั นและควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID -19) ของจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง
8.8 ให้สถานประกอบการทาความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ขั้นตอนและวิธีการปฏิบั ติ
ของแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ตามที่ทางราชการกาหนด
8.9 ให้ผู้ปฏิบัติงานและแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”
หรือ “ไทยชนะ” หรือบันทึกข้อมูลการเดินทางทุกครั้ง
ข้อ 9 กำรนำเรือออกจำกท่ำเรือและชำยฝั่งจังหวัดสตูล ให้ถือปฏิบัติดังนี้
9.1 ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของเรือ นายท้ายเรือ เข้มงวดในมาตรการป้องกันโรคระบาด
โดยให้เจ้าหน้าที่ประจาเรือและแรงงาน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
9.2 ให้ ศรชล. จังหวัดสตูล ร่วมกับสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล สานักงานประมง
จังหวัดสตูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกาหนดมาตรการการลาดตระเวนทางทะเลในอาณาเขต รวมถึง
การประสานแจ้งกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานรับผิดชอบท่าเรือชายฝั่ง เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

/ผู้ติดเชื้อ...
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