
 
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง แนวปฏิบัติการในประเมินความพร้อมทางด้านสุขภาพ สำหรับบุคคลภายนอก ก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน/เข้ามา

ใช้พื้นทีภ่ายในคณะวิทยาศาสตร์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
(ฉบับที่ 16) 

_______________________________________ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีการแพร่
ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน/เข้ามาใช้พ้ืนที่ภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ รวมทั้ง ศูนย์บริการสัตว์ทดลอง ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) (เอกสารแนบรายชื่อจังหวัด 
ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับล่าสุด 
เรื่องพ้ืนที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด และพ้ืนที่
ควบคุม) จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาเรื่องมาตรการการเดิน
ทางเข้าพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ดังต่อไปนี้ 
1.1 จัดเตรียมเอกสารรับรองความจำเป็น หรือเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือใช้แสดงต่อ

เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ หรือเมื่อได้รับการเรียกตรวจ 
1.2 ติดตั้งแอปฯ“หมอชนะ” และ สแกน QR code “Songkhla Care” 

 
1.3 แจ้งรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพ่ือเข้ารับการ

กักตัวใน Local Quarantine เป็นเวลา 14 วัน  



2. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) (เอกสารแนบรายชื่อจังหวัด ตามคำสั่งศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับล่าสุด เรื่องพ้ืนที่
สถานการณ์ท่ีกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด และพ้ืนที่ควบคุม) 
2.1 ติดตั้งแอปฯ  “หมอชนะ” และ สแกน QR code “Songkhla Care” 
2.2 แจ้งรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพ่ือเข้ารับการ

กักตัวใน Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน  
กรณียกเว้นไม่ต้องกักตัวได้แก่ 

▪ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เดินทางมาปฏิบัติราชการ ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาเป็น
ระยะเวลา ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ให้มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยง และปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคโดยเคร่งครัด หากต้องพำนักเกินระยะเวลา 48 ชั่วโมง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขเพ่ิมเติมด้วย 

▪ มีใบตรวจรับรองผลว่า ไม่ติดเชื้อ COVID-19 ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดิน
ทางเข้าสู่จังหวัดสงขลา 

▪ ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า14 วัน
หรือ วัคซีน AstraZeneca 1 เข็ม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าสู่
จังหวัดสงขลา 

3. ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอ่ืนๆ นอกเหนือจากพ้ืนที่ตามข้อ 1 และ 2 หรือ ผู้ที่พำนักอาศัยภายใน
จังหวัดสงขลา หรือ นักศึกษา/ บุคลากร คณะอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความ
ร่วมมือประเมินความพร้อมทางด้านสุขภาพของตัวท่านเองทุกครั้งก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน/เข้า
มาใช้พ้ืนที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง ศูนย์บริการสัตว์ทดลอง เพื่อประกอบการพิจารณา
การอนุญาตให้เข้าพ้ืนที่ 

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานและดำเนินการให้บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในพ้ืนที่คณะ
วิทยาศาสตร์ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 กรอกแบบฟอร์มเพ่ือประเมินความพร้อมทางด้านสุขภาพสำหรับ
บุคคลภายนอกก่อนเข้าพ้ืนที่ล่วงหน้า 2-7 วันตามลิ้งค์นี้ https://bit.ly/scicare64 หรือสแกน QR code เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าพ้ืนที่ 

 

https://bit.ly/scicare64%20หรือ


ทั้งนี้ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและยึดตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด
หากพบว่าผู้ใดมีการบิดเบือน หรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

   ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ประเทพ) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0157/2564 ลว. 23 สิงหาคม  2564 



ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19) 

ท่ี  ๑๑/๒๕๖๔ 
เรื่อง  พ้ืนที่สถำนกำรณ์ทีก่ ำหนดเปน็พื้นที่ควบคมุสูงสดุและเข้มงวด 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  และพื้นที่ควบคุม   
ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙ 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

ตำมที่ได้มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ดังกล่ำวออกไปเป็นครำวที่  ๑๓  จนถึงวันที่  ๓๐  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรและเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  ตำมแนวทำงกำรจัดเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  ๙   
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๒)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับ 
กำรปฏิบัติงำน  หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   ลงวันที่   
๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำร 
สถำนกำรณ์โควิด - 19  โดยค ำแนะน ำของศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข   
และศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  กระทรวงมหำดไทย   
จึงมีค ำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร  
ให้เป็นไปตำมมำตรกำรตำมข้อก ำหนดฯ  ส ำหรับเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ที่ก ำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด  พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  และพื้นที่ควบคุม  ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  หรือจนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
เป็นอย่ำงอื่น 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ ๑  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ก าหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 
แนบท้ายค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ที่  ๑๑  /๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------- 
 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น ๒๙ จังหวดั 
๑. กรุงเทพมหานคร 
๒. จังหวดักาญจนบุรี 
๓. จังหวดัชลบุรี  
๔. จังหวดัฉะเชงิเทรา  
๕. จังหวดัตาก 
๖. จังหวดันครปฐม  
๗. จังหวดันครนายก  
๘. จังหวดันครราชสีมา  
๙. จังหวดันราธิวาส 

๑๐. จังหวดันนทบรุี 
๑๑. จังหวดัปทมุธาน ี
๑๒. จังหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
๑๓. จังหวดัปราจีนบุร ี 
๑๔. จังหวดัปตัตานี 
๑๕. จังหวดัพระนครศรอียุธยา 
๑๖. จังหวดัเพชรบุร ี 
๑๗. จังหวดัเพชรบูรณ ์ 
๑๘. จังหวดัยะลา 
๑๙. จังหวดัระยอง 
๒๐. จังหวดัราชบรุ ี
๒๑. จังหวดัลพบุร ี
๒๒. จังหวดัสงขลา  
๒๓. จังหวดัสิงห์บรุี 
๒๔. จังหวดัสมุทรปราการ 
๒๕. จังหวดัสมุทรสงคราม  
๒๖. จังหวดัสมุทรสาคร 
๒๗. จังหวดัสระบรุี 
๒๘. จังหวดัสุพรรณบุรี 
๒๙. จังหวดัอ่างทอง 

 



๒ 
 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  รวมทัง้สิ้น ๓๗ จังหวัด  
๑. จังหวดักาฬสินธุ ์
๒. จังหวดัก าแพงเพชร  
๓. จังหวดัขอนแกน่  
๔. จังหวดัจนัทบุรี 
๕. จังหวดัชัยนาท 
๖. จังหวดัชัยภูม ิ 
๗. จังหวดัชุมพร  
๘. จังหวดัเชียงราย 
๙. จังหวดัเชียงใหม ่ 

๑๐. จังหวดัตรัง  
๑๑. จังหวดัตราด  
๑๒. จังหวดันครศรีธรรมราช 
๑๓. จังหวดันครสวรรค์  
๑๔. จังหวดับรุีรัมย ์ 
๑๕. จังหวดัพัทลุง  
๑๖. จังหวดัพิจิตร  
๑๗. จังหวดัพิษณุโลก  
๑๘. จังหวดัมหาสารคาม  
๑๙. จังหวดัยโสธร  
๒๐. จังหวดัระนอง 
๒๑. จังหวดัรอ้ยเอ็ด  
๒๒. จังหวดัล าปาง 
๒๓. จังหวดัล าพูน  
๒๔. จังหวดัเลย  
๒๕. จังหวดัศรีสะเกษ  
๒๖. จังหวดัสกลนคร  
๒๗. จังหวดัสตูล  
๒๘. จังหวดัสระแก้ว 
๒๙. จังหวดัสุโขทัย  
๓๐. จังหวดัสุรนิทร ์ 
๓๑. จังหวดัหนองคาย 
๓๒. จังหวดัหนองบัวล าภู  
๓๓. จังหวดัอตุรดิตถ์  
๓๔. จังหวดัอุทัยธานี 
๓๕. จังหวดัอดุรธานี 
๓๖. จังหวดัอบุลราชธานี  
๓๗. จังหวดัอ านาจเจริญ 



๓ 
 

พ้ืนที่ควบคุม  รวมทั้งสิ้น ๑๑ จังหวัด  
๑. จังหวดักระบี ่   
๒. จังหวดันครพนม  
๓. จังหวดันา่น  
๔. จังหวดับงึกาฬ  
๕. จังหวดัพะเยา 
๖. จังหวดัพังงา  
๗. จังหวดัแพร่  
๘. จังหวดัภูเกต็  
๙. จังหวดัมกุดาหาร  

๑๐. จังหวดัแม่ฮ่องสอน  
๑๑. จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี

 
------------------------------------- 


