
ผลการพิจารณา 

 อนุญาต  ไมอนุญาต 

    (ลงชื่อ)     

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

        ตำแหนง ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรแมทะ 

       หวัหนาศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลแมทะ 

 

 
ผลการพิจารณา 

 อนุญาต  ไมอนุญาต 

    (ลงชื่อ)     

                       (นายปรีชา  สมชัย) 

                  ตำแหนง นายอำเภอแมทะ 

    หัวหนาศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแมทะ 

 

 

      

           เขียนท่ี....................................................................... 

                วนัท่ี...............เดือน...................................พ.ศ............................ 

เรื่อง  ขออนุญาตจัดงาน/กิจกรรมในหวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เรียน  หัวหนาศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแมทะ 

  ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 

ท่ีอยู................................หมูท่ี..................ตำบล……………..……………….. อำเภอ……………………………………. จังหวัดลำปาง 

หมายเลขโทรศัพท............................................................................................................................................................... 

ขออนุญาตจัดงาน/กิจกรรมในหวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ลักษณะงาน/กิจกรรม รูปแบบการจัดงาน/กิจกรรมเปนอยาง 

(ใหระบุรายละเอียด พรอมเหตุผลความจำเปน หากไมจัดงาน/กิจกรรม จะเกิดผลกระทบความเสียหายอยางไร) 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 2. วันและเวลาท่ีจัดงาน/กิจกรรม......................................................................................................................... 

 3. สถานท่ีจัดงาน/กิจกรรม................................................................................................................................... 

 4. จำนวนคนเขารวมงาน/กิจกรรม........................................................คน (ไมเกิน …………………….…………. คน)  

         ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาจะจัดใหมีการปองกันโรคท่ีทางราชการกำหนดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

และปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี รวมท้ังปฏิบัติตามแผนในการควบคุมโรคท่ีกำหนดอยางเครงครัด 

  (ลงชื่อ)...................................................ผูขออนญุาต      (ลงชื่อ)......................................................ผูรับรอง                 

         (.................................................)                                    (...................................................) 

                     กำนัน/ผูใหญบาน 
 

เรียน  หัวหนาศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลแมทะ 

        - พิจารณาตรวจสอบแลวเห็นควร 

 อนุญาต    ไมอนุญาต 

(ลงช่ือ)    เลขานุการศูนยฯ 

         (……………..………………………….) 

  ตำแหนง …………………………………………………. 

 

 

เรียน  หัวหนาศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแมทะ 

        - พิจารณาตรวจสอบแลวเห็นควร 

 อนุญาต    ไมอนุญาต 

(ลงช่ือ)           เลขานุการศูนยฯอำเภอแมทะ 

            (นายศุภฤกษ  ทิฉลาด) 

       ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอแมทะ 

 



 

แผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 (1) มีระบบการคัดกรองโดยผูจัดงาน/ผูรวมงาน ตองผานการคัดกรองกอนเขารวมงาน/ 

กิจกรรม  หากพบวามีไข ไอ จาม มีน้ำมูกหรือเหน่ือยหอบ หรือมีอุณหภูมิรางกายมากกวา 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป แจงงดจัดงาน/

งดเขารวมงาน และแนะนําไปพบแพทย  

 (2) กําหนดใหผูจัดงาน ผูเขารวมงาน ตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา และจัดใหมี

อุปกรณปองกันตนเองท่ีจําเปน สําหรับผูใหบริการ เชน ถุงมือ แผนใสครอบหนา (Face Shield) เปนตน  

  (3) จัดใหมีแอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดมือไวบริการตามจุดหรือบริเวณตางๆ อยางเพียงพอ เชน 

บริเวณทางเขา-ออก สถานท่ีจัดงาน หนาลิฟต จุดประชาสัมพันธ และพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมอ่ืนๆ เปนตน  

 (4) มีมาตรการ หรือสัญลักษณเพ่ือเวนระยะหางท่ีเหมาะสม  

- รักษาระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-2 เมตร ในบริเวณท่ีจัดงานบริเวณรอ เขางาน จุด

ลงทะเบียน และหองรับรองผูเก่ียวของ  

- กําหนดจุดและบริเวณท่ีน่ัง/ยืนของผูเขารวมงานใหหางกันอยางนอย 1 เมตร  

     (5) ใหทําความสะอาดพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีมีการสัมผัสรวมกัน ดังน้ี  

- ทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส หรืออุปกรณท่ีใชรวมกันดวยน้ำยาทําความสะอาด และอาจฆาเช้ือดวย

แอลกอฮอล 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% โดยเนนจุดท่ีมีผูสัมผัส รวมกัน เชน ไมโครโฟน เครื่องเสียง 

เคานเตอร ราวบันไดเลื่อน ท่ีจับประตู ปุมกดลิฟท จุดประชาสัมพันธ โตะ ท่ีน่ัง จุดท่ีมีการใชรวมกันในหองแตงตัว แตงหนา ฯลฯ  

- จัดใหมีหองสุขาท่ีเพียงพอและทําความสะอาดหองสุขาทุกๆ 2 ช่ัวโมง และอาจเพ่ิม ความถ่ีในการทํา

ความสะอาดมากข้ึน ดวยน้ำยาทําความสะอาดและอาจฆาเช้ือดวยแอลกอฮอล 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ำยาฟอกขาว) 

0.1% บริเวณจุดเสี่ยง ไดแก กลอนหรือลูกบิดประตู กอกน้ำ อางลางมือท่ีรองน่ังโถสวม ท่ีกดโถสวม หรือโถปสสาวะ สายฉีดน้ำชําระ 

และพ้ืนหองสวม ท้ังน้ี ตองจัดใหมีสบูสําหรับลางมืออยางเพียงพอ  

 (6) จัดใหมีถังขยะท่ีมีฝาปดไวบริเวณภายในสถานท่ีอยางเพียงพอและเก็บรวบรวมขยะเพ่ือสงไปกําจัดอยาง

ถูกตอง  

 (7) กรณีจัดกิจกรรมในอาคาร ควรจัดใหมีระบบระบายอากาศท่ีดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอยาง

เพียงพอ ท้ังในอาคารและหองสวมและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมออยางนอยทุก 6 เดือน และงดสูบบุหรี่ภายใน

อาคาร  

 (8) กรณีมีการจัดบริการอาหาร ควรจัดลักษณะท่ีลดการสัมผัสอุปกรณท่ีใชรวมกัน เชน จัดอาหารวางแบบ

กลอง (Box Set) อาหากลางวันในรูปแบบอาหารชุดเดียว (Course Menu) และใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุขสาํหรับ

การจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในศูนยอาหารโรงอาหาร รานอาหาร หรือเครื่องดื่มท่ัวไปท่ีกําหนด งดการจัดเลี้ยงและการจําหนาย

เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในบริเวณจัดงาน  

 (9) กรณีท่ีมีการจัดใหมีรถรับสงผูเขารวมงานใหเวนระยะหาง 1 ท่ีน่ัง ทําความสะอาดรถ รับสงทุกรอบหลัง

ใหบริการ 

 (10) กําหนดข้ันตอนวิธีปฏิบัติในการเขาใชบริการสถานท่ี จัดทําคําแนะนำ สื่อประชาสัมพันธ การปองกันและ

การลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายเช้ือโรคใหกับพนักงานและผูใชบริการ ปฏิบัติตามอยางเครงครัด  

 (11) มีมาตรการติดตามขอมูลของผูเขารวมงาน โดยการลงทะเบียนสำหรับผูรวมงานใน app ไทยชนะ หรือ

ลงทะเบียนผูเขารวมงาน ระบุช่ือ ท่ีอยู และเบอรโทรศัพทท่ีติดตอได 

 (12) งดการแสดง ดนตรี มหรสพ หรือการเตนรำทุกชนิด  

 (13) อ่ืนๆ............................................................................................................................... 

 

 

                     / แผนสําหรับ… 
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แผนสําหรับผูเขารวมงาน/กิจกรรม  

ผูจัดงาน/กิจกรรม จะเนนยำ้ใหผูเขารวมงาน/กิจกรรม ถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังน้ี  

 (1) สังเกตอาการตนเองสมำ่เสมอ หากมีไข ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหน่ือยหอบ ใหงดการเขา 

รวมงานและพบแพทยทันที  

 (2) สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-2 เมตร 

งดการรวมกลุมและหลีกเลี่ยงการตะโกน  

 (3) ลางมือดวยสบูและน้ำหรือเจลแอลกอฮอลบอย ๆ กอนและหลังใชบริการหรือ หลังจากสัมผัสจุดสัมผัสรวม

หรือสิ่งของ เครื่องใช เมื่อกลับถึงบานควรเปลี่ยนเสื้อผาและอาบน้ำทันที 

 (4) ผูเขารวมงาน/กิจกรรมทุกคน ตองแสดงหลักฐานวาไดรับวัคซีน อยางนอย 1 เข็ม กรณีเปนสถานท่ีปดตอง

แสดงผลการตรวจท่ียืนยันวาไมมีเชื้อโรคโควิด-19 ไมเกิน 48 ชั่วโมง โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใชชุดตรวจ Antigen Test Kit 

(ATK) และตองดำเนินการตามมาตรการปองกันโรคท่ีราชการกำหนดอยางเครงครัด 

 (5) ผูเขารวมงาน/กิจกรรม  ท่ีมาจากตางอำเภอและตางจังหวัด ตองแสดงผลการตรวจท่ียืนยันวาไมมีเชื้อ

โรคโควิด-19 ไมเกิน 48 ชั่วโมง กอนเขารวมงาน/กิจกรรม  โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใชชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 

และตองดำเนินการตามมาตรการปองกันโรคท่ีราชการกำหนดอยางเครงครัด 

 (6) ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานท่ีจัดงานอยางเครงครัด  

 (7) ............................................................................................................................................... 

 ผูจัดงาน/กิจกรรม ยินยอมใหหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอตำบลเขาตรวจการดําเนินการ ในชวงการจัดงาน

ตามมาตรการท่ีทางราชการกําหนด  

 

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

       (..................................................) 

    ผูจัดงาน/กิจกรรม 

 

 

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

(..............................................................) 

ตำแหนง............ผูกับกำการสถานตีำรวจภูธรตำบลแมทะ............ 

       หวัหนาศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลแมทะ 

   ผูประเมิน/(ศปก.ต.)  

 

 

หมายเหตุ : ผูจัดงาน/กิจกรรม จะตองแจงรายละเอียดการจัดงาน/กิจกรรม ใหศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแมทะ 

ท ร าบ ล ว งห น า ก อ น ด ำ เนิ น ก า รอ ย า งน อ ย  7 วั น  ย ก เว น  งาน /กิ จ ก ร ร ม ท่ี ไม ไ ด เต รี ย ม ก า รล ว งห น า 

    เชน งานศพ เปนตน ใหมีการปองกันโรคท่ีทางราชการกำหนดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และ  

    ปฏิ บัติตามประกาศหรือคำสั่ งของพ นักงานเจ าหน า ท่ี  รวม ท้ั งปฏิ บัติตามแผนในการควบคุม โรค ท่ีกำหนด  

    อยางเครงครัด 


