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ข่าวประชาสัมพันธ์ 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ 
-------------------------------- 

 

รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศสถานการณฉ์กุเฉินเพ่ิมอีก 7 จงัหวัด รวมฟูกูโอกะ 
 

ด้วยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรญีี่ปุ่น ได้ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน เพ่ิมอีก 7 จังหวดั (จากเดิม 4 จังหวัด กรุงโตเกียว จ.ไซตามะ จ.ชบิะ และ จ.คานางาวะ) ได้แก่ จ.โทจิกิ  
จ.กิฟุ จ.ไอจิ นครโอซากา จ.เกียวโต จ.เฮียวโกะ และ จ.ฟูกูโอกะ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลตั้งแตว่ันที่ 14 มกราคม –  
7 กุมภาพันธ์ 2564  

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งข้อมูลและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1. สำหรับจังหวัดฟูกูโอกะ สำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะไดอ้อกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ภายใต้สถานการณฉ์ุกเฉิน ดังนี้ 
 1.1 การใชช้ีวิตของประชาชน  
  ขอความรว่มมืองดออกนอกบ้าน โดยไม่จำเป็น หลงัเวลา 20.00 น. งดการเดินทางไป
ต่างจงัหวัด และขอให้สวมหน้าอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน รวมทั้งรักษาระยะห่างทาง
สังคมระหว่างกัน โดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 3Cs ได้แก่ Closed spaces (พ้ืนที่ปดิ) Crowded places (พ้ืนที่
แออดั) และ Close-contact (มีการสัมผัสใกลช้ิด) ทั้งนี้ หากสงสัยว่ามอีาการตดิเชือ้ ให้โทรศัพท์ปรกึษาศนูย์
ให้คำปรึกษาของสำนักงานสาธารณสขุของจังหวดั หรือ เทศบาล ที่ใกล้เคียงโดยเรว็ 
  1.2 ธุรกิจให้บรกิารขายอาหารและเครื่องดื่ม  
       ไดแ้ก่ คาเฟ่ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานบนัเทิง คาราโอเกะ  
ร้านกนิ-ดื่มแบบญี่ปุน่ (ร้านอิซากายะ) ให้ปรบัเวลาการให้บริการไม่เกนิ 20.00 น. และให้จำหนา่ยเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ชว่งเวลา 11.00 – 19.00 น. ระหว่างวันที ่16 มกราคม  – 7 กุมภาพันธ์ 2564  
 1.3 สถาบันการศกึษา  
  ยังคงให้สถานศึกษาทกุระดบั รวมทั้งสถานเลี้ยงเด็ก เปดิทำการได้ตามปกต ิและ
สำหรบัระดับมหาวิทยาลัย สนับสนนุให้จดัการเรียนการสอน ผา่นชอ่งทางออนไลน ์และงดจดักิจกรรมที่มีการ
รวมกลุ่มพบปะกนั  
 1.4 การเปิดทำการของบรษัิทเอกชนท่ัวไป  
 ขอให้อนุญาตให้พนกังานทำงานจากที่บ้าน (Telework) หรือ สลับเวลาและสลับกลุ่ม
บคุลากรเข้ามาทำงานที่สำนักงาน โดยให้ลดจำนวนพนักงานที่เดินทางเข้าไปทำงาน ไม่เกินร้อยละ 30  และไม่เกิน
เวลา 20.00 น.  
 1.5 การจัดกิจกรรม  
  สามารถจัดกิจกรรมที่มีผูเ้ข้าร่วมไม่เกิน 5,000 คน และต้องไม่เกนิร้อยละ 50 ของความ
จุสถานที่ โดยต้องยุติการจัดกิจกรรม ภายในเวลา 20.00 น.  
  ทั้งนี้ ผูว้่าราชการจังหวดัมีอำนาจออกประกาศมาตรการเพิ่มเตมิ ตามความเหมาะสมของ
แต่ละพื้นที่ และสถานการณก์ารแพร่ระบาดภายในจงัหวดัได้  
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2. สำหรับจังหวดัอื่น ๆ ในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และ จูโกะก ุ
    2.1 จ.มิยาซากิ ไดป้ระกาศสถานการณฉ์ุกเฉินภายในจังหวัด ระหวา่งวันที ่9 – 22 

มกราคม 2564 โดยขอใหป้ระชาชนหลกีเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้านโดยไม่จำเปน็ งดการเดินทางข้ามจังหวดั 
และสนับสนนุให้ทำงานจากบ้านพัก (Telework)  

2.2 จ.คูมาโมโตะ ประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินในจังหวดั ระหว่างวันที่ 18 มกราคม –  
7 กุมภาพันธ ์2564 โดยมมีาตรการสอดคล้องกับมาตรการภายใต้สถานการณฉ์ุกเฉนิของ จ.ฟูกูโอกะ  

2.3 จังหวัดอื่น ๆ ส่วนมากขอความรว่มมือประชาชนในจังหวัด หลกีเลี่ยงการเดินทางไปยงั
จังหวดัที่อยู่ในประกาศภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉนิ โดยให้ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดอย่าง
เคร่งครดั และระมดัระวังการตดิเชื้อจาก สมาชิกในครอบครวั บคุคลใกล้ชดิ รวมทั้งการติดเชื้อแบบกลุม่จาก
หลายสถานที่ เช่น บ้านพักคนชรา สถานพยาบาล สถานบันเทิง ร้านอาหาร และ งานเลี้ยงสงัสรรค ์

3. คำแนะนำสำหรับชาวไทย  
         ขอใหช้าวไทยทั้งที่อยู่ใน จ.ฟูกูโอกะ และจังหวดัอื่น ๆ ในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ 

ให้ความรว่มมือกับมาตรการของทางการญี่ปุน่ รวมทั้งใหค้วามสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกนัตนเอง โดยในชว่งนี้ 
ควร ออกไปธรุะนอกบ้านเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า หากจำเป็นต้องออกไป
ที่สาธารณะ ควรหมัน่ล้างมอืด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮฮล์เป็นประจำ ทัง้นี ้หากมีอาการไข้สูงกว่า 37.5 องศา 
ร่วมกับอาการไอ เจ็บคอ หรอื มีนำ้มูก ขอให้รีบติดต่อหน่วยงานสาธารณสขุในพื้นทีท่ันที  

 4. สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังคงเปิดใหบ้ริการดา้นกงสุลในวนัจันทร ์- ศุกร์ แตไ่ดป้รับรปูแบบและ
เวลาการใหบ้ริการดา้นกงสลุ โดยขอความร่วมมือชาวไทยและชาวต่างชาติ ชะลอการขอรับบริการด้านกงสุล 
ทุกประเภท ในชว่งนี้ออกไปก่อน สำหรับกรณีผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน กรุณาตดิต่อเจ้าหนา้ที่เพื่อขอนดัหมาย
ทางช่องทางต่าง ๆ ตามที่ระบุในข้อ 5  

5. ช่องทางการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ   
    ชาวไทยในคิวช ูโอกินาวะ และจูโกะก ุสามารถตดิตอ่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อนดัหมาย 

การขอรับบริการด้านกงสุล รวมทัง้ขอรับคำแนะนำ และความชว่ยเหลือ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

ลำดับที ่ ช่องทาง รายละเอียด 
1 โทรศัพท์ สำนักงาน 092-739-9088 

ฝ่ายกงสุล 092-739-9090 (ฝ่ายกงสุล: เปดิรับสายในวนัจันทร์ – ศกุร์ 
เวลา 15.30 – 16.30 น. ยกเวน้วนัหยดุราชการ) 

2 โทรสาร สำนักงาน 092-739-9089 
ฝ่ายกงสุล 092-739-9091 

3 อีเมล สำนักงาน thaiconsulate.fuk@mfa.mail.go.th 
ฝ่ายกงสุล consular.fuk@mfa.mail.go.th 

4 Website https://fukuoka.thaiembassy.org/  
5 Social Media Facebook: สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกโูอกะ  

Twitter: @ThailandFukuoka 
LINE ฝ่ายกงสุล : กงสุล https://lin.ee/4VbpwBpjE หรือ LINE ID: @341ogqgj 

6 หมายเลขฉกุเฉิน  
(Hotline) 24 ชัว่โมง 

090-2585-3027 และ 090-9572-1515 

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทัว่กัน 
-------------------------------- 

                                                                             14 มกราคม 2564 

https://fukuoka.thaiembassy.org/
https://lin.ee/4VbpwBpjE

