มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

มาตรการ
๑. มาตรการ
ปิดสถานที่
ชั่วคราว

2. มาตรการ
เดินทาง
ข้ามจังหวัด

สรุป ณ วันที่ 1๖ กรกฎาคม 2564 เวลา 23.๓๐ น.
คาสั่ง/ประกาศ
แนวทางปฏิบัติ
ผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราว
คาสั่งที่ ๖๗/2564
ข้อ 1 ให้ยกเลิกคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน 2564
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน 2564 ที่ 64/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และให้ปิดสถานที่
จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง บางแห่งเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
ข้อ 2 ให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้
2.1 สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย
กับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบ
กิจการอาบน้้า สถานประกอบกิจการอาบอบนวด
2.2 โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง
2.3 ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต
ข้อ 3 มาตรการควบคุมกิจกรรมเสี่ยง และ จากัดเวลา เปิด-ปิด
สถานที่
3.1 ร้านจ้าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหาร
และเครื่องดื่มในร้านได้ภายในก้าหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ณ บริเวณของร้าน
(ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง) ตั้งแต่เวลา 21.00 นาฬิกา เป็นต้นไป
3.2 ห้ างสรรพสิ นค้า ศูน ย์การค้า คอมมูนิตี้ม อลล์ หรื อ
สถานประกอบการอื่นที่มี ลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดด้าเนินการได้ตาม
เวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ข้ อ 4 ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบการปฏิ บั ติ ห รื อ การ
ด้าเนินการของบุคคล สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการ
ป้ อ งกั น โรคที่ ท างราชการก้ า หนด ในกรณี ที่ พ บผู้ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่า กล่า วตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้น
ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ถ้ า ผู้ นั้ น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามให้ ด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(๑) คาสั่งที่ 49/2564
ลงวันที่ 30 เมษายน 2564
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
(๒) คาสั่งที่ ๖๑/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง

ข้อ 1 ให้ยกเลิก ข้อ 3 ค้าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
เชียงใหม่ที่ 49/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคล
ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 เมษายน 2564
ข้อ 2 ให้ผู ้ที่เ ดิน ทางมาจากพื ้น ที ่ค วบคุม สูง สุด และเข้ม งวด
ตามข้อก้าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก้าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 23) ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ต้องปฏิบัติ ดังนี้

2
มาตรการ
2. มาตรการ
เดินทาง
ข้ามจังหวัด
(ต่อ)

คาสั่ง/ประกาศ

แนวทางปฏิบัติ
(1) ให้บันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” ไม่น้อย
กว่า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถแสดง
หลักฐานการลงทะเบียนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
(2) ระหว่ างที่ อยู่ ในพื้ นที่ จั งหวั ดเชียงใหม่ ต้ องปฏิ บั ติ ตาม
ค้าแนะน้าที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับค้าแนะน้า
จากระบบ SMS ให้ติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 08 - 4805 – 3131
(3) กรณีผู้เดินทางกลับภูมิล้าเนา หรือย้ายมาปฏิบัติราชการ/
ปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการประจ้า นักเรียน/นักศึกษาของ
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน นักการทูต เจ้าหน้าที่สถานทูต กงสุ ล
เจ้ า หน้ า ที่ ส ถานกงสุ ล และครอบครั ว หรื อ ผู้ ติ ด ตาม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค/สินค้าทาง
การเกษตร/การประมง ที่มีภูมิล้าเนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องกักกัน
ตนเอง (Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตาม
แนวทางที่ก้าหนดแนบท้ายค้าสั่งฉบับนี้
(4) ผู้เดินทางมาปฏิบัติราชการหรือติดต่อราชการ หรือผู้เดินทาง
มาท้ าธุ รกิ จหรื อธุ รกรรมในระยะเวลาสั้ น ๆ พนั กงานขั บรถโดยสาร
สาธารณะ/ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค/สินค้าทางการเกษตร/การประมง
ซึ่งไม่มีภูมิล้าเนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องถูกคุมไว้สังเกต (Control
for Observation) ตามค้าสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามแนวทางที่ก้าหนดแนบท้ายค้าสั่งฉบับนี้
ข้อ ๓ บรรดาค้าสั่ งหรือประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ฉ บั บ ใด มี ข้ อ ความที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ค้ า สั่ ง ฉบั บ นี้
ให้ถือปฏิบัติตามค้าสั่งฉบับนี้
คาสั่งที่ คาสั่งที่ 49/2564 ที่ยังมีผลบังคับใช้
ข้อ ๒ ให้ผู้ที่เดินทางมายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทางต้อง
กรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” กรณีที่ไม่สามารถ
กรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” ได้ ให้ลงทะเบียน
ในแบบ ชม. 1 / ชม. 2 แล้วแต่กรณี (ข้อ ๒ คาสั่งที่ ๖๙/๒๕๖๔)
ข้อ ๔ ให้ ผู้ ที่ เดิ น ทางมาจากจั ง หวัด อื่ น นอกเหนื อ จากจั ง หวั ด
ในข้อ 3 ปฏิบัติ ดังนี้
1) ต้ องปฏิ บัติ ตามค้ าแนะน้า ที่ไ ด้รั บแจ้ง จากระบบ CMCHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์
08 - 4805 - 2121 และ 08 - 4805 – 3131
2) บุคคลดังกล่ าวต้องสังเกตอาการตนเองอย่า งใกล้ชิด
(Self-monitoring) หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล
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มาตรการ
2. มาตรการ
เดินทาง
ข้ามจังหวัด
(ต่อ)

คาสั่ง/ประกาศ

แนวทางปฏิบัติ
ข้อ 5 ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่แต่งตั้ง อาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจ้ า หมู่ บ้ า น (อสม.) เป็ น ผู้ ช่ ว ยเหลื อ เจ้ า พนั ก งาน
ควบคุมโรคติดต่อ ส้าหรับการด้าเนินการตามข้อ 3
ข้ อ 6 ให้ ผู้ ป ระกอบการโรงแรม หรื อ สถานที่ พั ก อื่ น ใด ที่ เ ปิ ด
ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ เ ดิ น ทางเข้ า มาในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น การชั่ ว คราว
จะต้องเก็บข้อมูลของผู้เดินทาง ได้แก่ ชื่อ -ชื่อสกุล , เลขประจ้าตั ว
ประชาชน , หมายเลขโทรศัพท์, จังหวัดต้นทาง และตรวจสอบการ
ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” หรือแบบ ชม.1/ชม.2
แล้วแต่กรณี และรวบรวมรายชื่อแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
หรือ ผู้ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมอบหมาย

(๓) ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
ฉบับที่ ๑๔
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๑ ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (๑๐
จัง หวั ด) และอาเภอแม่ส อด จั งหวัด ตาก เข้ า มาในพื้ น ที่ จัง หวั ด
เชียงใหม่ให้ถือปฎิบัติตามคาสั่งที่ ๖๑/๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด และ
ปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้
1.๑ ให้บันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” ไม่น้อย
กว่า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถแสดง
หลักฐานการลงทะเบียนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที
๑.๒ ต้องรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที
พร้อมบันทึกข้อมูลตามแบบที่ก้าหนด แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ยื่นต่อ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
ข้อ ๒ ให้พนักงานควบคุมโรคติดต่อออกค้าสั่งดังนี้
๒.๑ ส้าหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
(๑๐ จังหวัด) และอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรณีไม่มีบ้านพักอาศัย
ในจังหวัดเชียงใหม่
๒.๑.๑ ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (Swab) ที่โรงพยาบาลทุกราย
และต้องกักตัว (Quarantine) เป็นเวลา ๑๔ วัน นับแต่วันที่เดิน
ทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานกักกันโรคของรัฐ (กองร้อยอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑) หรือโรงแรมที่คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก้าหนด โดยผู้กักตัวออกค่าใช้จ่ายเอง
๒.๑.๒ หากฉีดวัคซีนครบแล้ว ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19
เว้นแต่ กรณีมีอาการไข้ ไป เจ็บคอ มีน้ามูก และต้องกักตัว(Quarantine)
เป็นเวลา ๑๔ วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถาน
กักกันโรคของรัฐ (กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑)
หรือโรงแรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก้าหนด โดย
ผู้กักตัวออกค่าใช้จ่ายเอง
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เดินทาง
ข้ามจังหวัด
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แนวทางปฏิบัติ
๒.๒ ส้าหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
(๑๐ จังหวัด) และอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรณีมีบ้านพักอาศัยใน
จังหวัดเชียงใหม่
๒.๒.๑ ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (Swab) ที่โรงพยาบาลทุกราย
และให้กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา ๑๔ วัน นับแต่
วันที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่
๒.๒.๒ หากฉีดวัคซีนครบแล้ว ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19
เว้นแต่ กรณีมีอาการไข้ ไป เจ็บคอ มีน้ามูก และให้กักตัวที่บ้าน (Home
Quarantine) เป็ น เวลา ๑๔ วั น นั บ แต่ วั น ที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาจั ง หวั ด
เชียงใหม่

(4) ประกาศคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ฉบับที่ 15
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (10 จังหวัด)
และอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หาก
ประสงค์จะขอผ่อนผัน ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 (Swap) และไม่
ต้องกักตัว กรณีฉีดวัคซีนครบแล้ว (AstraZeneca ฉีดเข็มแรกแล้วไม่
น้อยกว่า 14 วัน และ Sinovac ฉีดครบ 2 เข็ม หรือวัคซีนยี่ห้ออื่นให้
เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขก้าหนด)
ให้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแบบ ชม.4 ต่อเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกค้าสั่งคุม
ไว้สังเกต (Control For observation) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการผ่อนผัน
จะต้ องบั นทึก รายละเอียดประจ้าวั นเพื่ อประเมิ นตนเอง ตามแบบ
ชม.3 ด้วย
กรณี ผู้ เ ดิ น ทางตามวรรคแรก มี อ าการไข้ ไอ เจ็ บ คอ มี น้ า มู ก
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจใช้ดุลยพินิจออกค้าสั่งให้ตรวจหา
เชื้อโควิด- 19 (swab) และต้องกักตัว (Quarantine) เป็นเวลา 14
วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานกักกันโรคของ
รัฐ หรือโรงแรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก้าหนด

(4) ประกาศคณะกรรมการ
ข้อ ๑ ให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ รถยนต์สาธารณะ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
รถจั ก รยานยนต์ ส าธารณะ สถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร พนั ก งานขั บ รถ
ฉบับที่ 1๖
ผู้รับบริการ และผู้โดยสาร ถือปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก
ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส้าหรับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ
รถยนต์สาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
พนักงานขับรถ ผู้รับบริการ และผู้โดยสาร ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ข้อ ๒ ให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสถานีขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
และสถานีขนส่งหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเดินทางมาด้วย หรือมีผู้เดินทางที่เคย
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2. มาตรการ
เดินทาง
ข้ามจังหวัด
(ต่อ)

คาสั่ง/ประกาศ

แนวทางปฏิบัติ
เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ภายใน ๑๔ วัน จะต้อง
ถือปฏิบัติตามค้าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๖๑/๒๕๖๔
เรื่องมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด
และต้องถือปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
๒.1 ให้ผู้เดินทางบันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA”
ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถแสดงหลักฐานการ
ลงทะเบียนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทันที
๒.๒ ให้ผู้เดินทางต้องรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ในพื้นที่ พร้อมบันทึกข้อมูลตามแบบที่ก้าหนด แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ยื่นต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
๒.๓ ต้องตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (Swab) ที่โรงพยาบาลทุกราย
และต้องกักตัว (Quarantine) เป็น เวลา ๑๔ วัน นับแต่วันที่เดิน
ทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานกักกันโรคของรัฐ หรือโรงแรมที่
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก้าหนด โดยผู้กักตัวออก
ค่าใช้จ่ายเอง
ข้อ ๓ ส้าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการโรคติ ดต่อจัง หวัดเชียงใหม่ (ฉบั บที่ ๑๕) ลงวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๖๔
ข้ อ ๔ ให้ ส้ า นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประสานข้ อ มู ล
ผู้ โ ดยสารกั บ สถานี ต้ น ทาง เพื่ อ เป็ น การอ้ า นวยความสะดวกแก่
ผู้เดินทาง ในการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (Swab) เมื่อเดินทางมาถึง
สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

3. มาตรการ
คาสั่งที่ ๖๒/2546
ข้อ 1 ให้ยกเลิกค้าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่
ห้ามเคลื่อนย้าย ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 2564 17/2564 เรื่อง ผ่อนคลายการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า - ออก
แรงงานต่างด้าว ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
ข้อ 2 ห้ามเคลือ่ นย้ายแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท
คนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L- A จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
เข้ามาท้างานในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่
ข้อ 3 กรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับ การตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ชั่วคราว Non Immigrant L- A ที่จะเดินมาจากพื้นที่อื่น เข้ามาท้างาน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ แรงงานต่างด้าวจะต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
นายจ้างจะต้องมีชื่อตรงกับที่แจ้งไว้กับนายทะเบียนตามกฎหมายว่า
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3. มาตรการ
ห้ามเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าว
(ต่อ)

คาสั่ง/ประกาศ

แนวทางปฏิบัติ
ด้ว ยการบริห ารจัดการการท้างานของคนต่างด้าวเท่านั้น และมิใ ช่
แรงงานต่างด้าวตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่าง
ด้าวท้างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ส้ าหรับคนต่างด้าวสั ญชาติ
กัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
ฉบับลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2 นายจ้างจะต้องยื่นขออนุญาตต่อส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
ในพื้นที่ ณ สถานที่ท้างานของแรงงานต่างด้าวนั้นตั้งอยู่ ล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 5 วันท้าการ โดยต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1) ส้ าเนาหนังสื อสั ญญาจ้างงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
รวมถึ ง บั ญ ชี ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล ของแรงงานต่ า งด้ า วที่ จ ะท้ า การ
เคลื่อนย้าย
2) ส้ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทางและหน้ า รอยตราประทั บ การ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ส้าเนาใบอนุญาตท้างาน หรือส้าเนา
บัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
3) เอกสารหลักฐานระบุที่พักอาศัยที่ ชัดเจนภายในจังหวัด
เชียงใหม่
3.3 นายจ้างต้องยื่นผลการตรวจหาสารพันธุ์กรรมเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ด้วยวิธี RT- PCR ของลูกจ้างที่ตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการ
เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่
3.4 เมื่ อ เดิ น ทางมาถึ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ให้ น ายจ้ า งน้ า พา
แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาไปรายงานตัวต่อสาธารณสุขอ้าเภอใน
พื้นที่ ณ สถานที่ท้างานของแรงงานต่างด้าวนั้นตั้งอยู่
ข้อ 4 กรณีแรงงานต่างด้าวประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant
L- A ที่จะเดิน ทางออกไปทางานในจังหวัดอื่นๆ นายจ้างต้องขอ
อนุญาตต่อ นายอ้ าเภอหรื อหั ว หน้าสถานีต้ ารวจในพื้นที่ โดยแสดง
จุดหมายปลายทางสถานที่ที่จะไปท้างานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ตามแบบที่ก้าหนดท้ายค้าสั่งฉบับนี้
ข้อ 5 กรณีแรงงานต่างด้าวประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant
L- A ที่จะเดินทางไป-กลับ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดล้าพูน
เชียงราย แม่ฮ่องสอน ให้ขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ้าเภอ
โดยนายจ้างจัดท้าทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่มีความจ้าเป็นต้องเดินทาง
ลั ก ษณะไป-กลั บ เป็ น กิ จ วั ต ร ระหว่ า งจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ กั บ จั ง หวั ด
ดังกล่ าวข้างต้น และด้าเนินการตามข้อ 3.2 โดยอนุโลม และศูนย์
ปฏิบัติการควบคุมโรคอ้าเภอ ออกหนังสื อหรือเอกสารรับรองให้แก่
บุ ค คลดั ง กล่ า วตามแบบที่ ก้ า หนดท้ า ยค้ า สั่ ง ฉบั บ นี้ เพื่ อ แสดงต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าจุดตรวจ/ด่านคัดกรอง
ข้อ 6 เมื่ อ แรงงานต่ า งด้ า วเข้า ไปสถานที่ ท้ า งานก่ อ สร้ า งหรื อ
แคมป์แรงงานแล้ว ห้ามการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและครอบครัว
ออกนอกเขตอ้าเภอ เว้นแต่มีเหตุจ้าเป็นอย่างยิ่ง ให้ยื่นค้าขอต่อ
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3. มาตรการ
ห้ามเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าว
(ต่อ)

4. มาตรการ
ควบคุม
การจัด
กิจกรรม
รวมคน
จานวนมาก

คาสั่ง/ประกาศ

แนวทางปฏิบัติ
ส้ า นั ก งานสาธารณสุ ข อ้ า เภอในพื้ น ที่ พิ จ ารณากลั่ น กรองแล้ ว ขอ
อนุญาตต่อหัว หน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่หรือผู้ ที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเป็นเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อด้วย แบบหนังสืออนุญาตให้ใช้แบบหนังสืออนุญาตออกนอก
เขตจังหวัดโดยอนุโลม
ข้ อ 7 ให้ ผู้ ป ระกอบการหรื อนายจ้ าง มี ห น้ าที่ จั ด ท้ ามาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 ในสถานที่ทางานก่อสร้างและแคมป์
แรงงานก่อสร้างอย่างน้อย ดังนี้ จัดท้าทะเบียนคนงานและครอบครัวที่
พักอาศัย การแยกที่พักคนงานก่อสร้างให้มีห้องน้าในตัว การจัดน้าดื่ม
และภาชนะในการบริโภคไม่ให้แรงงานใช้ร่วมกัน จะต้องจัดพื้นที่ให้
เพียงพอมิให้เกิดความแออัด รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
(D-M-H-T-T-A) การกาหนดให้มีอาสาสมัครในแคมป์ก่อสร้างทาหน้าที่
เฝ้าระวังการป่วยและการติดเชื้อ ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครดังกล่าวจัดท้า
รายงานเป็ น ประจ้ า ทุ ก วั น ให้ หั ว หน้ า คนงานทราบและเก็ บ ไว้ เ ป็ น
หลักฐาน ส้าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
คาสั่งที่ ๖๖/2564
ข้อ 1 ให้ยกเลิกค้าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน 2564 53/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจ้านวนมาก
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564
จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
ข้อ 2 ห้ามจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกรูปแบบ
ข้อ 3 การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ณ ศาสนสถาน
ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือค้าสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา
ข้อ 5 ให้ผู้จัดกิจกรรม เจ้าของสถานที่ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถือ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก้าหนดอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ให้จัดท้าบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแบบที่ก้าหนด ท้าย
ค้าสั่งนี้ ส่งให้ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมทันทีที่
เสร็จกิจกรรม
ข้ อ 6 ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบการปฏิ บั ติ ห รื อ การ
ด้าเนินการของบุคคล สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการ
ป้ อ งกั น โรคที่ ท างราชการก้ า หนด ในกรณี ที่ พ บผู้ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติ
ให้ ถูกต้อง ถ้าผู้ นั้น ไม่ปฏิบัติ ตามให้ ด้า เนินการตามพระราชบัญญั ติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(ข้อ ๔ ถูกยกเลิกโดยค้าสั่งที่ ๗๕/๒๕๖๔ )

คาสั่งที่ ๘๐/2564
ข้อ 1 ให้ยกเลิก ข้อ ๔ ของค้าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ลงวันที่ ๑๖ กรกฏาคม 2564 เชียงใหม่ที่ ๗๕/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคน
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฏาคม 2564 จ้านวนมาก ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 2564 และให้ใช้ข้อความนี้แทน
ถึงวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔
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คาสั่ง/ประกาศ

5. มาตรการ
เกี่ยวกับ
กิจกรรม
การพนัน

คาสั่งที่ ๖๐/2564
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 2564
จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง

๖. มาตรการ
ห้ามบริโภค
สุราหรือ
เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์
ในร้านและ
บริเวณต่อเนื่อง

คาสั่งที่ 69/2564
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

คาสั่งที่ 70/2564
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

แนวทางปฏิบัติ
“ข้อ 4 การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใดๆ ให้จากัด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๕0 คน เว้นแต่ ในกรณีที่มีความจ้าเป็นอย่าง
ยิ่งยวด ให้ยื่นเหตุผ ลความจ้าเป็ นต่อผู้ อ้านวยการส้านักงานป้องกัน
และควบคุ ม ที่ ๑ เชี ย งใหม่ เพื่ อเสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต”
ข้อ ๒ พิจารณาใช้เวลาการท้ากิจกรรมร่วมกันให้น้อยที่สุด และงด
รับประทานอาหารร่วมกันในกิจกรรมต่าง ๆ
ข้อ ๓ บรรดา ค้าสั่ง หรือประกาศ ของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับใด มีข้อความที่ขัดหรือแย้งกับค้าสั่ งนี้ ให้ ถือ
ปฏิบัติตามค้าสั่งฉบับนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกค้าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่
๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (งดออกใบอนุญาต
การจัดให้มีการเล่นพนัน) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
ข้อ ๒ ให้ปิดสนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามกัดปลา สนาม
ชนกว่างหรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะท้านองเดียวกัน
ข้อ ๓ ห้า มการชุม นุม มั ่ว สุม หรือ ท้ า กิจ กรรม ณ ที ่ใ ด ๆ ใน
สถานที่แออัด หรือสถานที่อื่น ในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ความมั่นคง และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสาน
การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติการ
กวดขันสอดส่องและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการลักลอบเล่นการพนันและ
ให้ด้าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อปราบปรามต่อไป
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกข้อ ๓.๑ ของค้าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ ๖๗/๒๕๖๔ เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และให้
ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“3.1 ร้านจ้าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับอนุญาตให้
จ้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากกรมสรรพสามิต สามารถบริโภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเนื่อง ถึงเวลา 21.00 น.
และให้ปิดร้านเวลา 22.30 น.”
ข้อ 3 การจ้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวั ดเชียงใหม่
ให้ จ้ าหน่ า ยได้ ร ะหว่ า งเวลา 11.00 – 14.00 น. และก่ อ นเวลา
17.00 - 21.00 น.
- ห้ า มผู้ ใ ดบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ ใ นร้ า นอาหารหรื อ
เครื่องดื่มและบริเวณต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 21.00 นาฬิกา เป็นต้นไป
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๗. มาตรการ
สนับสนุนอื่น

คาสั่ง/ประกาศ
แนวทางปฏิบัติ
คาสั่งที่ 50/2564
ข้อ 1 ให้ยกเลิกค้าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 43/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัด
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เชียงใหม่ ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 และค้าสั่งคณะกรรมการ
จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 45/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 26 เมษายน 2564
มาตรการสวมหน้ากากอนามัย
ข้อ 2 ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่
หรือหน้ากากผ้า
นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ โดยต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่
กระทรวงสาธารณสุขแนะน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกัน
มิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจ้ากัดวงในการระบาดของโรค
ข้อ 3 เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าว
ตักเตือน และสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง หากผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้
ด้าเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมต่อไป
ประกาศคณะกรรมการ
ข้ อ 1 ขอความร่ ว มมื อ ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
โรคติดต่อ ฉบับที่ 5
ชะลอหรืองดการเดินทางออกนอกจังหวัด หรือภูมิล้าเนาของตนเอง
ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม 2564 โดยไม่มีเหตุจ้าเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการติดโรค
ข้อ 2 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ Work from Home
(ขอความร่วมมือประชาชน
ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า ของกิ จ การหรื อ
ในการควบคุมและป้องกันโรค ผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาด้าเนินมาตรการขั้นสูงสุด เพื่อมุ่ง
โควิด)
ลดจ้ า นวนการเดิ น ทางของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละบุ ค ลากรที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบ ในการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ในความรับผิดชอบจะติดเชื้อเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสิบสี่วัน ซึ่งอาจ
สั่งการให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การลดจ้านวนบุคคลที่ประจ้าอยู่
ในสถานที่ตั้ง การสลั บวันเวลาท้ างาน หรือวิธี การอื่ นใดตามความ
เหมาะสมโดยพิ จ ารณาให้ เ พี ย งพอต่ อ ภารกิ จ ในการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน

กลไกการบริหารจัดการ การบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จังหวัดเชียงใหม่
ที่
๑
๒
๓

คณะกรรมการ/คณะทางาน /ศูนย์บริหารงาน
คาสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๕๗๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
แต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
(ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการ/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ)
คาสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๓๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
หน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระดับอาเภอ ตาบล
หมู่บ้านและชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันในระดับพื้นที่
คาสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๐๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ (ศปก.) (กลไก : ศปก.จังหวัด/ศปก.อาเภอ/ศปก.ตาบล/อปท)
(ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ /นายแพทย์ สส.ชม. และ ปลัดจังหวัด เลขานุการร่วม)
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ที่
๔

คณะกรรมการ/คณะทางาน /ศูนย์บริหารงาน
คาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๖๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ และ
คณะทางานระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่
๕ คาสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๑๖๙๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔
- จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตาม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดเชียงใหม่
- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสร้างการรับรู้
ให้แก่ประชาชน)
๖ คาสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1473/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์
๗ คาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 59/๒๕๖๔ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕๖๔
(มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย)
แต่งตั้งคณะทางานสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในเรือนจากลางเชียงใหม่
๘ คาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
(มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการควบคุมโรคโควิด 19 กรณีการระบาดในเรือนจากลางเชียงใหม่
(นายอาเภอแม่แตง หัวหน้าคณะทางาน /ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เลขานุการคณะทางาน)
๙ คาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความพร้อมการเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
(รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการ/ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการและเลขานุการ)
๑๐ คาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
(ขยายคาสั่งที่ ๔๖/๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย)
แต่งตั้งคณะทางานสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในเรือนจากลางเชียงใหม่
(นายอาเภอแม่แตง หัวหน้าคณะทางาน /ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เลขานุการคณะทางาน)
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด สถานการณ์โควิดจังหวัดเชียงใหม่ และรายละเอียด ประกาศ/คาสั่ง
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ www.chiangmai.go.th/covid19

