
ที่ นศ ๐ ๐ ๑ ๗ . ๒ / ว • ค ^ ^ ^ ^ ^ ^ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐ 

มิถฺนายน ๒๕:๖๓ 

เร่ือง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อ'ปิองกันการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด - 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มท่ี ๓ 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ(ตามบัญชีแนบท้าย) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๓๐/ว๓๖๕๑ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด 

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม 
เพื ่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มท่ี ๓ 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้ท่ีเก่ียวช้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน 
ระยะท่ี ๓ รวมท้ังภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือคู่มือฯ 
ดังกล่าวได้จาก QR Code ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ถือปฏิบัติ และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีในส่วนท่ีเก่ียวช้องต่อไป 

ขอแสดงความนน้ถื'อ 

Y 
(นาย?Iรํพ้ฒ พ้ฒกุล) 

«71ราชภารจังหวัดปครศรีธรรมราช 

สำนักงานจังหวัด 
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (นศ.) 
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒ 



บัญชีหัวหน้าส่วนราชการแนบท้าย หนังสือ ที่ นศ 0๐๑๗.๒/ว (ท(tad ลงวันท่ี taศr มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑. หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกแห่ง 
๒. หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางทุกแห่ง 
๓. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิลาหกิจทุกแห่ง 
๔. ประธานกรรมการเสือกต้ังประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๕. ประธานกรรมการ ป.ป.ช.นครศรีธรรมราช 
๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทุกแห่ง 
๗. นายอำ๓อทุกอำเภอ 
๘. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๙. นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
๑๐. ผู้บรีหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
๑๑. ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๒. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๓. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๔. ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๕. ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง 



W ศูนย์โควิดฯ ม ท . 
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 มท. 
ถนนอ้ษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

jej^S มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เร่ือง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มท่ี ๓ 

เรียน ผู้ว่าราขการจังหวัดทุกจังหวัด 
อ้างถึง หนังสือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 มท. ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๓๑๖๙ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

กรณีโรคติดเช้ือโควิด-19 ที่ สธ (ศปค) ๐๒๔๘/๒๗๒ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ส่งศู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม 

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มท่ี ๒ ให้จังหวัดทราบ 
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเข้ือโควิด-19 ได้ส่งคู่มือ 
การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับ 
ประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มท่ี ๓ เพ่ือให้หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้เก่ียวข้องใช้เป็น 
แนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะท่ี ๓ รวมท้ังภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเช้ือ 
โควิด-19 ได้จาก QR Code คู่มือๆ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้าผู้รับผิดขอบในการแกไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในส่วนท่ีเก่ียวกับการส่ังการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 มท. (สนผ.) 
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘ 



QR Code 
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม 

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มท่ี ๓ 



ที่ส5 (ศปค) ๐๒๔๘/to p f o ^ แ & เ ร ฺ ^ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิป้ตการ 
ฉุกเรนด้านการแพทย์และสาธารณลุ•บ 
กรณีโรคติดเช้ือโควิด - 19 
ส่านักงานปลัดกระทรวงลาธารณลุข 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑ร)๐๐๐ 

5 ^ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เร่ือง ขอส่งคู'มือการปฏิบัติดามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพ่ือป้องกันการแพร'ระบาด 
ของโรคโควิด 19 ส่าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มท่ี ๓ 

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

สิงที่ส่งมาด้วย คู่มือการปฏิบ้ติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 ส่าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มท่ี ๓ จำนวน ๕ เล่ม 

ด้วยได้มืประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณีบุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราขอาณาจักร 
(คราวท่ี ๒) ออกไปจนถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยการผ่อนคลายการบังคับใซ้มาตรการในการป้องกัน 
การแพร'ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ผ่อนคลายให้มืการดำเนินกิจการหรีอทำกิจกรรมได้มากช้ืนกว่าเติมจน 
ใกล้เคียงกับการดำเนินวิถีขีวิตตามปกติ โดยยังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และคำแนะนำของทางราขการ 

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะท่ั ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ศูนย์ปฏิบัติการบุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเช้ือโควิด - 19 ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตาม 
มาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพ่ีอป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและ 
กิจกรรม กลุ่มท่ี ๓ ส่าหรับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางใบการปฏิบัติ 
ตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะท่ี ๓ รวมท้ังภายหลังการยกเลกประกาศสถานการณ์qกเฉินด้งกล่าว รายละเอียด 
ตามสิงท่ีส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาว'นโหลดคู่มือได้ทาง QR Code 

จึงเรียบมาเพี่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 
ขอแสดงความนับถึอ 

(นายพิคีษฐ์ ศรีประเสริฐ) 
รองปลัดกระทรวงสาธารณลุข 

เลขาบุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบุกเฉิน 
ด้านการแพทย์และสาธารณลุข กรณีโรคติดเช้ือโควิด-19 

ฝ่ายเลขาบุการๆ 
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๒๖๒ 
โทรสาร ๐ ๒๙๖๕ ๙๕๘๘ 

QR Code คู่มือฯ 


