
 

 

 
ค าส่ังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ที ่7835/๒๕๖4 
เรื่อง  การยกระดับมาตรการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)      

และการปิดสถานที่เป็นการช่ัวคราว 
.......................................................................... 

 

ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีค าส่ังที่ 7172/๒๕๖4 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ยกระดับ
มาตรการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก าหนดเงื่อนไขการห้าม  
จัดกิจกรรมรวมกลุ่มและมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดและกระจายเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) และได้มีค าส่ังที่ 7531/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ขยายระยะเวลาให้หัวหน้า     
ส่วนราชการมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสลับวันท างานหรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสม
เพิ่มเติม เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แบบกลุ่มก้อนในสถานที่ท างาน
และเพื่อให้สามารถเปิดบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ นั้น 

 เน่ืองจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะไวรัสกลายพันธ์ุชนิดสายพันธ์ุเดลต้าที่เช้ือโรคสามารถแพร่กระจายและติดต่อกันได้โดยง่าย
ท าให้มีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเช้ือรายวันเพิ่มจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว และหากไม่มีการยกระดับ
มาตรการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม ในระยะเวลาอันใกล้
อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการรองรับผู้ปุวยเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามได้ 
ประกอบกับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง             
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ 30) ยกระดับข้อก าหนดและ         
การปฏิบัติของส่วนราชการ และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ได้มีค าส่ัง ที่ 11/2564 ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดังน้ัน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการ
ปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปอย่างทันท่วงทีตาม
สถานการณ์ในที่เปล่ียนแปลงและเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง       
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ 30) จึงอาศัยอ านาจตามความ         
ในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ 7 (1) ของข้อก าหนด      
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)      
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ      
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบข้อ 7 ก าหนดออกตาม   
ความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 
18 กรกฎาคม ๒๕๖๔ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔              
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์        
ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 30/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 มีค าส่ังก าหนดมาตรการเพื่อปูองกันและควบคุม  
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการปิดสถานที่เป็นการช่ัวคราว ดังน้ี 

/ข้อ ๑... 
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ข้อ ๑. ค าส่ังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฉบับใด ขัดหรือแย้งกับค าส่ังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์น้ี ให้ถือ
ปฏิบัติตามค าส่ังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฉบับน้ี และภายใต้ข้อก าหนดซึ่งออกตามความในพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

ข้อ 2 การลดและจ ากัดการเคล่ือนย้ายการเดินทาง ให้ประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เล่ียง 
จ ากัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พ านักโดยไม่จ าเป็น  

ส าหรับการเดินทางในบางกรณีที่จ าเป็น เช่น การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น 
ต่อการด ารงชีวิต อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
การรักษาพยาบาล การรับวัคซีนปูองกันโรค หรือมีความจ าเป็นเพื่อปฏิบัติงาน หรือการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ สามารถกระท าได้แต่ต้องพึงใช้ ความระมัดระวังในการปูองกันตนเองตามค าแนะน า
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 3 การห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามบุคคลใดในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกนอกเคหสถาน
ในระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น  

ผู้ใดฝุาฝืนย่อมมีความผิดและต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในพระราชก าหนดการบริหารราชการ    
ในสถานการณฉ์ุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๔ บุคคลที่ได้รับยกเว้น ให้บุคคลตามกรณีดังต่อไปน้ี ได้รับยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถาน
ในระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น 

(๑) การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ปุวยหรือผู้มีความจ าเป็นต้องพบแพทย์หรือเข้ารับบริการ      
ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข  

(๒) การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ 
เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ ามันเช้ือเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ ส่ิงพิมพ์      
สินคา้เพื่อการส่งออกหรือน าเขา้  

(๓) การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ ผู้ขนส่งและ       
ผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่ง ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศ         
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ        
ผู้ติดเช้ือในช้ันแรก ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จ าเป็นต้องเดินทางขา้มเขตพื้นที่จังหวัดในห้วงเวลาดังกล่าว 

(๔) การให้บริการหรืออ านวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ให้           
ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและ
อาหาร ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ า ระบบท่อส่งน้ ามันและ            
ก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการส่ือสาร 
โทรคมนาคม ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ผู้บริการ ด้านธนาคาร ตลาดทุน 
การประกันภัย ผู้จ าเป็นต้องด าเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง 
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  

(๕) การประกอบอาชีพที่จ าเป็น ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือการท างาน
ตามผลัดเปล่ียนเวรยาม หรือตามเวลาที่ก าหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน การท างานในโรงงาน        
งานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษาหรืองานเกี่ยวเน่ืองที่จ าเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินงานได้ งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรือการตรวจรักษาสัตว์ 

/(๖) กรณ.ี.. 
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(๖) กรณจี าเป็นอ่ืนๆ ที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ให้บุคคลที่มีความจ าเป็นตามข้อ (1) ถึง (5) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ          

บัตรแสดงตนอย่างอ่ืน และเอกสารรับรองความจ าเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทางหรือหลักฐานอ่ืนๆ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการก าหนด 

ให้บุคคลที่มีความจ าเป็นตามข้อ (6) แสดงเหตุจ าเป็นและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นายอ าเภอหรือผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่ออนุญาต 

มอบหมายให้อ าเภอทุกอ าเภอและสถานีต ารวจภูธรทุกแห่ง จัดเตรียมแบบค าขอเอกสาร
รับรองความจ าเป็นการออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกา รวมทั้งให้อ าเภอ
แจกจ่ายเอกสารดังกล่าวให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อบริการและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  

ข้อ 5 ปิดสถานที่ 
5.1 สถานที่ส าหรับจัดให้มีการซ้อมหรือเล่นการพนัน ชนไก่ กัดปลา และสถานที่อ่ืนใด   

ในท านองเดียวกัน 
5.2 สถานบริการ สถานบันเทิง สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ 

บาร์ คาราโอเกะ 
5.3 สถานประกอบกิจการคล้ายอาบ อบ นวด 
5.4 สนามมวย โรงเรียนสอนมวย 
5.5 โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้  
5.6 โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด 
5.7 ร้านเกมส์ ตู้เกมส์ และร้านอินเตอร์เน็ต 
5.8 โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ 
5.9 สวนน้ า สวนสนุก สระว่ายน้ า 
5.10 สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นส าหรับเด็ก และเครื่องเล่นที่มีลักษณะที่เป็นเครื่องเล่นเปุาลม 

บ้านลม บ้านบอล หรือเครื่องเล่นอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน 
5.11 สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ 
5.12 สถานที่ออกก าลังกายฟิตเนส 
5.13 สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเล้ียง สถานที่จัดเล้ียง รวมทั้งสถานที่ใดใน

ท านองเดียวกัน 
5.14 ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา ตลาดนัดพระเครื่อง 
5.15 สถานที่ให้บริการควบคุมน้ าหนัก สถานเสริมความงาม คลินิกเสริมความงามหรือ

คลินิคเวชกรรมที่มีการเสริมความงาม 
5.16 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีลักษณะแช่น้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร นวดหน้า 

นวดแผนไทย นวดฝุาเท้า เว้นแต่เป็นการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 
5.17 สนามกฬีาทุกประเภท (ประเภทในร่ม เช่น สนามแบดมินตัน สนามบาสเกตบอล / 

ประเภทกลางแจ้ง เช่น สนามกอล์ฟ สนามซ้อมกอล์ฟ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส) 
5.18 สระน้ าเพื่อการกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ าเพื่อสันทนาการ สระว่ายน้ าสาธารณะ 

หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 

/5.19 ลาน... 
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5.19 ลานกีฬา ชุมชน/หมู่บ้าน หรือสนามกีฬาเอกชน 
5.20 ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ 
5.21 สวนสาธารณะ 
5.22 ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน 
5.23 ศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ อุทยานแห่งชาติต่างๆ อุทยานราชภักดิ์ และอุทยาน

วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
5.24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียน 
5.25 สถานบันกวดวิชา โรงเรียนสอนขับรถ 
5.26 สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของร่ายกาย 
5.27 ร้านค้าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่  
5.27 ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม ร้านท าเล็บ  
5.28 ร้านอาบน้ าและตัดขนสัตว์  

ข้อ 6 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนส าหรับสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเส่ียง 
6.1 การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิด ให้เปิด

ด าเนินการได้ จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา โดยห้ามการบริโภคในร้านและให้ด าเนินการเฉพาะการน ากลับไปบริโภค
ที่อ่ืนเท่าน้ัน  

6.2 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการอ่ืนที่มีลักษณะ 
คล้ายกัน ให้เปิดให้บริการได้เฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ และร้านอาหารโดยให้เปิด
ด าเนินการได้จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา  

6.3 การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
หรือสถานประกอบการอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดด าเนินการได้จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา โดยให้ด าเนินการ    
ได้เฉพาะการจ าหน่ายในรูปแบบการส่ังอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) 
เท่าน้ัน มิให้จ าหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อลดการติดต่อระหว่างผู้จ าหน่ายกับผู้บริโภคจ านวนหลายคนและ  
ต้องด าเนินการภายใต้เงื่อนไข ระเบียบ และมาตรการปูองกันโรคที่ทางราชการก าหนด  

ทั้งน้ี ให้ผู้จัดการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 
หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน จัดให้มีระบบการคัดกรองและตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ขนส่ง
อาหารก่อนเข้าภายในอาคารหรือพื้นที่ การจัดระบบคิวและก าหนดพื้นที่เป็นการเฉพาะส าหรับรอคิว มีบริเวณพักคอย
ซึ่งมีการเว้นระยะห่างระหว่างที่น่ังหรือยืนที่เหมาะสมและต้องก ากับดูแลให้มีการด าเนินมาตรการดังกล่าว รวมถึง
มาตรการด้านสาธารณสุขอ่ืน ตามที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

6.4 โรงแรม ให้เปิดด าเนินการได้ตามเวลาปกติ แต่ให้งดการจัดประชุม การสัมมนาหรือ
การจัดเลี้ยง งดน่ังทานอาหารในสถานที่บริการอาหาร 

6.5 ร้านสะดวกซื้อและตลาดสด ตลาดนัด ให้เปิดด าเนินการได้ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกา 
จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา  

6.6 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้งดใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัด     
การเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมากและ      
มีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เว้นแต่เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมตามแนวทางหรือลักษณะที่  

/นายก... 
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นายกรัฐมนตรี หรือ ศบค. ได้อนุญาตไว้แล้ว ให้ด าเนินการได้โดยเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) พิจารณาก่อนด าเนินการหรอืเป็นกรณีที่เคยให้ได้รับยกเว้นดังน้ี  

๑) เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการส่ือสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

๒) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์หรือให้การ
อุปการะแก่บุคคล  

๓) เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  

6.7 ส านักทะเบียนอ าเภอและส านักทะเบียนท้องถิ่น ให้งดหรือชะลอการให้บริการ         
งานทะเบียนและงานบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เว้นแต่  

1) งานรับแจ้งการเกิด 
2) งานรับแจ้งการตาย 
3) การคัดและรับรองรายการทางทะเบียน (จุดบริการราชการสะดวก) 
4) งานบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีบัตรหาย 
5) มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนอ่ืน ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของนายทะเบียน 

ข้อ 7 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเส่ียงต่อการแพร่โรค ห้ามมิให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม 
ของบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป เว้นแต่ 

7.1 ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
7.2 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชน   

เพื่อเดินทางไป หรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัวหรือสถานที่เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ติดเช้ือในช้ันแรก 

7.3 กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข  
7.4 กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออ านวยประโยชน์หรือ 

ความสะดวกแก่ประชาชน 
7.5 การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ท างาน การประชุมโดยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการออกก าลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการก าหนด  
7.6 กิจกรรมที่ด าเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือ    

หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน หรือกิจกรรมอ่ืนตามที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านความม่ันคง (ศปม.) ก าหนด  

7.7 เป็นการจัดงานตามประเพณี เช่น งานศพ งานอุปสมบท ที่มีจ านวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 
25 คน ไม่มีผู้ร่วมงานหรือญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ และได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ โดยความเห็นชอบ
ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) พื้นที่ 

ทั้งน้ี การจัดกิจกรรมดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคที่ทางราชการก าหนด 
โดยเคร่งครัด และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปก ากับตรวจสอบหรือให้ค าแนะน าการด าเนินกิจกรรมได้       
หากพบว่าการจัดกิจกรรมมีความเส่ียงต่อการแพร่โรค ให้ตักเตือนหรือแนะน าเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้องหรืออาจส่ัง  
ให้ยุติการด าเนินกิจกรรมน้ันได้ 

/ข้อ 8... 
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ข้อ 8 การปราบปรามผู้กระท าความผิดที่เป็นกลุ่มเส่ียงต่อการแพร่โรค  
8.1 ให้นายอ าเภอร่วมกับผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพื้นที่ เข้มงวดกวดขันบังคับตาม

ข้อก าหนดของนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ค าส่ังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) การเข้มงวดกวดขันไม่ให้มีบ่อนพนันหรือการรวมกลุ่มเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย และการเสพยาเสพติด 
ทั้งน้ี ให้มอบหมายก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ร่วมหาข่าวหรือแจ้งเบาะแสการกระท าความผิดในพื้นที่ 

8.2 ให้เจ้าหน้าที่ฝุายความมั่นคง ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กวดขันและ      
เฝูาระวังการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย  

ข้อ 9 การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด 
9.1 ให้ที่ท าการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่ท าการปกครองอ าเภอ ทุกอ าเภอ 

จัดชุดปฏิบัติการเคล่ือนที่เร็วเพื่อ ก ากับ ติดตาม การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามข้อก าหนดซึ่งออกตามความ  
ในพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ค าส่ังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมาตรการ
ควบคุมโรคที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประกาศก าหนด 

9.2 ให้ตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดและการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไปยังพื้นที่ อ่ืน เพื่อการตรวจคัดกรอง ชะลอ หรือสกัดกั้นการเดินทางของบุคคล          
ในเส้นทางหลัก ดังน้ี 

1) บริเวณหน้าศูนย์บริการประชาชนบ่อฝูาย สถานีต ารวจภูธรหัวหิน ฝ่ังขาล่องใต้   
ทล.4 กม.211+174 ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2) บริเวณหน้ามูลนิธิเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม ฝ่ังขาล่องใต้ ต าบลหินเหล็กไฟ 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจ ตรวจคนเข้าเมือง
ฝุายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอและเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด เข้าร่วมการปฏิบัติ โดยให้นายอ าเภอหัวหิน 
รับผิดชอบบูรณาการเบิกจ่ายงบประมาณ ก ากับดูแล อ านวยการ ส่ังการ แก้ไขปัญหาและมีอ านาจมอบหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนๆ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน สมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมการปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ผลัด 
ดังน้ี 

1. ผลัดที่ 1 ตั้งแต่เวลา 08.01 – 16.00 น. 
2. ผลัดที่ 2 ตั้งแต่เวลา 16.01 – 24.00 น. 
3. ผลัดที่ 3 ตั้งแต่เวลา 00.01 – 08.00 น. 

9.3 ให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  ท าหน้าที่สนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ ก าลังพล งบประมาณ ให้กับจุดตรวจตามที่นายอ าเภอหัวหินมอบหมายและตามความจ าเป็น 

9.4 แนวทางการตรวจคัดกรอง ชะลอ หรือสกัดก้ันการเดินทางของบุคคลให้ถือปฏิบัติตาม
แนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ก าหนด ดังน้ี 

1) ตรวจสอบเอกสารรับรองความจ าเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือ
หลักฐานอ่ืน บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอ่ืน  

2) หากไม่สามารถแสดงได้ให้ผู้ที่เดินทางลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ผ่าน      
ทางเวปไซด์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th เพื่อน า QR code แสดงต่อเจ้าหน้าที่  

/3) ถือ… 
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3) ถือปฏิบัติตาม ข้อยกเว้นและแนวปฏิบัติ รวมทั้งการพิจารณากรณีหรือบุคคลที่ได้รับ
ยกเว้น ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๕ แห่งข้อก าหนด (ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และน ากรณี
ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งข้อก าหนด (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มาพิจารณาเป็นกรณี
ยกเว้นโดยอนุโลม 

ข้อ 10 การขนส่งสาธารณะ ให้ส านักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ก ากับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ 
ศปก.ศบค. ก าหนด โดยจ ากัดจ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกินร้อยละห้าสิบของความจุผู้โดยสาร ส าหรับ   
ยานพาหนะแต่ละประเภท รวมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่างและการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการก าหนด  
อย่างเคร่งครัด พิจารณาจัดการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอต่อความจ าเป็นและตามเวลาที่เหมาะสม      
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอ านวยความสะดวกการขนส่งประชาชนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนและบริการทางการแพทย์ 

ข้อ 11 มาตรการเพื่อการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างและโรงงาน  
11.1 เพื่อประโยชน์ ในการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) แบบกลุ่มก้อนในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและ
ควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) โดยเคร่งครัด และส าหรับการเดินทางเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่าง
ที่พักและสถานที่ท างาน ให้ถือปฏิบัติภายใต้การก ากับควบคุม (Sealed Route) ให้เหมาะสมกับสถานการณ ์    
การแพร่ระบาดในพื้นที่ 

11.2 ห้ามมิให้มีการเคล่ือนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
นายอ าเภอท้องที่ ทั้งน้ี ก่อนการเข้าท างานต้องมีการตรวจการติดช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยชุดตรวจ
แอนติเจน เทสต์ คิท (Antigen test kit : ATK) และภายหลังจากเข้าท างานเป็นเวลา 7 วัน ให้ตรวจการติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยชุดตรวจแอนติเจน เทสต์ คิท (Antigen test kit : ATK) ซ้ าอีกครั้ง  

11.3 หลังจากน้ันเมื่อปฏิบัติงานให้มีการสุ่มตรวจการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
โดยชุดตรวจแอนติเจนเทสต์ คิท (Antigen test kit : ATK) ทุก ๆ 14 วัน ตลอดระยะเวลาการท างาน โดย
ผู้ประกอบการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย แล้วให้ผู้ประกอบการรายงานผลการตรวจสอบให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
พื้นที่ทราบเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อปูองกันการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน ทั้งน้ี ให้จัดท าแผนการรองรับกรณีเกิดการติดเช้ือ 

11.4 กรณีมีการตรวจพบแรงงานก่อสร้างในพื้นที่ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ให้ผู้ประกอบการจัดพื้นที่ให้แรงงานที่มีความเส่ียงสูงแยกกัก/กักกัน ต่างหากจากพื้นที่ปฏิบัติงานโดยชัดเจน  

ข้อ 12 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การสลับวันท างานหรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมเพิ่มเติม 
12.1 ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มอบหมายส่ังการให้บุคลากร   

ในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ขั้นสูงสุดเต็มจ านวน โดยก าหนดให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และแอปพลิเคช่ันไลน์ รวมทั้งแอปพลิเคช่ันอื่นๆ ในการติดต่อส่ือสารและปฏิบัติงานทุกชนิดให้เต็มความสามารถ 
ให้เปิดเครื่องมือส่ือสารให้สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา และให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งได้เฉพาะเท่าที่จ าเป็นเท่าน้ัน 

การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ให้เปิดบริการ
เฉพาะการควบคุมโรค กิจการที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค การจราจร การบรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรียบร้อย หรืองานที่มีก าหนดเวลาปฏิบัติชัดเจน และได้นัดหมายไว้แล้วล่วงหน้า และเป็นการปฏิบัติงาน
ที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้มาตรการปูองกันโรค 

/12.2 ให้… 
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12.2 ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ก าหนดวิธีการที่ชัดเจนเหมาะสม 
ในการมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ไม่ได้ 
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ต้ัง โดยค านึงถึงเปูาหมายการด าเนินงานที่มอบหมายและประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการของส านักงาน ก.พ. 
ประกอบการด าเนินการด้วย  

12.3 ในการปฏิบัติราชการในสถานที่ท างานและการปฏิบัติตนในสถานที่อ่ืนๆ ให้ข้าราชการ
และบุคลากรทุกรายปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ 
สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเล่ียงการสัมผัสและ
การเว้นระยะห่างระหว่างกัน ทั้งน้ี ข้าราชการและบุคลากรทุกรายต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างและให้หลีกเล่ียง
การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมคนเป็นจ านวนมากหรือเดินทางไปในพื้นที่เส่ียง  

การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามค าส่ังข้อ 3 ข้อ 5ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 11 อาจมีความผิดตามมาตรา 51 
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท อาจมีความผิดตามมาตรา 5๒ 
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาทหรือทั้งจ า      
ทั้งปรับ ทั้งอาจเป็นความผิดและอาจได้รับโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

อน่ึง เน่ืองจากเป็นกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและ
ประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยให้เน่ินช้าไปจะก่อผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ
โต้แย้งตามนัยมาตรา ๓๐ วรรค ๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ส่ัง ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

      (นายพัลลภ สิงหเสนี) 
                                              ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
        ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                 ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 

 


