ประกาศองค์การตลาด
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั โคโรนา 2019 หรือโควิด-19
ขององค์การตลาด
ด้วย โรคติ ด เชื ้ อ ไวรั โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) ได้ เ กิ ด การระบาดระลอกใหม่ ข ึ ้ น ใน
เดือนเมษายน 2564 โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี ผู้ป่วยติดเชื้อรายวันและผู้เ ียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติ ุขของประชาชน และต่อระบบการให้บ ริ ก าร
ทางการแพทย์และ าธารณ ุข
เพื่อให้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั โคโรนา 2019 หรือโควิด-19
อดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน ถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น พ.ศ 2548 (ฉบั บ ที ่ 22) อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 23
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ. 2496 องค์การตลาดจึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรั โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ขององค์การตลาด ดังนี้
1. คำ ั่ง ประกาศ หรือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั โคโรนา 2019
หรือโควิด-19 ขององค์การตลาดขัดหรือแย้งกับประกาศองค์การตลาดฉบับนี้ ให้ยกเลิกและให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรั โคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ขององค์การตลาด
ตามประกาศฉบับนี้
2. การ วมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั โคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ตลอดเวลา เมื่ออยู่ในพื้นที่ขององค์การตลาด เพื่อลดความเ ี่ยงจาก
การติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิด ภาวะที่ไม่ถูก ุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่อยู่ในพื้นที่
ขององค์การตลาดให้ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้เช่า ผู้มาติดต่อ รวมถึงผู้เข้ามาภายในพื้นที่ขององค์การตลาด
วมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และต้อง วมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวง าธารณ ุขแนะนำ
เมื่อพบผู้ ไม่ วมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้ผู้จัดการตลาด าขาหรือผู้ที่มีห น้า ที่
รับผิดชอบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไป
ข้อ 3 การกำหนดพื้นที่ ถานการณ์ ปรับระดับการกำหนดเขตพื้นที่ ถานการณ์เพื่อการ
บังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามเขตพื้นที่ ดังนี้
(1) พื้นที่ควบคุม ูง ุดและเข้มงวด ให้พื้นที่ ำนักงานใหญ่ ำนักงานตลาด าขาตลิ่งชัน
และ ำนักงานตลาด าขาปากคลองตลาด เป็นพื้นทีค่ วบคุม ูง ุดและเข้มงวด
(2) พื้นที่ควบคุม ูง ุด ให้พื้นที่ ำนักงานตลาด าขาบางคล้า ำนักงานตลาด าขา
หนองม่วง และ ำนักงานตลาด าขาลำพูน เป็นพื้นที่ควบคุม ูง ุด
/ข้อ4การจัดกิจกรรม...

-2ข้อ 4 การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ำหรับพื้นที่ควบคุม ูง ุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรม
ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน ในเขตพื้นที่ ถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่
ควบคุม ูง ุดและเข้มงวด
ข้อ 5 มาตรการควบคุมแบบบูร ณาการ ำหรับ พื้น ที่ควบคุม ู ง ุดและเข้ม งวด กำหนด
ยกระดับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการขึ้นเพิ่มเติม ำหรับพื้นที่ควบคุม ูง ุดและเข้มงวด
(1) ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะ
ของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ในร้าน และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา
(2) นามกีฬา ถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเน ให้ปิดให้บริการ ่วน นามกีฬา
หรือ ถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง ามารถเปีดให้บริการได้ไม่เกิน
เวลา 21.00 นาฬิกา
(3) ร้ า น ะดวกซื ้ อ ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ตลาดนั ด ตลาดนั ด กลางคื น หรื อ ถาน
ประกอบการอื่นในลักษณะคล้ายกัน ให้ดำเนินการได้ตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้ง
มาตรการป้องกันโรคเช่น เดียวกับ มาตรการแบบควบคุม ำหรับพื้น ที่ควบคุม ูง ุด ตามที่ได้กำหนดไว้ ใน
ข้อกำหนด (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564
(4) การงดการเดินทางออกนอกพื้นที่ กรณีอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุม ูง ุดและเข้มงวด
ให้งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดการเดินทางที่อาจเ ี่ยงต่อการติดโรค
ข้อ 6 ให้แต่ละ ำนักงานตลาด าขาถือปฏิบัติตามมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
ที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่อันเป็น ถานที่ตั้งกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ
ข้อ 7 การปฏิบัติงานนอก ถานที่ตั้ง (Work From Home) ให้ห ัว หน้า ฝ่ายหรือผู้จัดการ
ตลาด าขา พิจารณาดำเนินมาตรการขั้น ูง ุดเพื่อมุ่งลดจำนวนการเดินทางของผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบในการป้องกันและลดโอกา เ ี่ยงที่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ในในความรับผิดชอบจะติดเชื้อ
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ซึ่งอาจ
ั่งการให้ปฏิ บ ัติ งานนอก ถานที่ ตั้ ง (Work From Home) การลดจำนวนบุ ค คลที่ ป ระจำอยู ่ใ น ถานที ่ ตั้ ง
การ ลั บ วั น เวลาทำงาน หรื อ วิ ธ ี ก ารอื ่ น ใดตามความเหมาะ ม โดยพิ จ ารณาให้ เ พี ย งพอต่ อ ภารกิ จ
ในการให้บริการประชาชน
ประกาศ ณ วันที่
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(นายวิทยา ทรัพย์เย็น)
รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ทำการแทน
ผู้อำนวยการองค์การตลาด

