คาสั่งจังหวัดกาแพงเพชร
ที่ ๑๘๑๐/2564
เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ฉบับที่ 30)
ตามที่จังหวัดกาแพงเพชรได้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ตามคาสั่ง จังหวัดก าแพงเพชร ที่ 1770/2564 ลงวั นที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 29)
และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีคาสั่ง ปรับปรุง
เขตพื้นที่จังหวัดโดยกาหนดให้จังหวัดกาแพงเพชรเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามคาสั่ง ที่ 10/2564 ลงวันที่ 17
กรกฎาคม 2564 นั้น
โดยที่ สถานการณ์ การระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 มี การกลายพั นธุ์ เป็ น หลาย
สายพันธุ์ พบจานวนผู้ติดเชื้อและจานวนผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวัง อาการโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูง อายุ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มต่อเนื่อง ซึ่งมักเป็นการติดเชื้อจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อน
ในครอบครัวและชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การบริ หารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส
โคโรนา 2019 และการป้องกันและควบคุมโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง อาศัยอานาจตามความในมาตรา
๓๕ แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ 7 (1) ของข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน
2564 ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 (ฉบั บ ที่ 27) ลงวั น ที่ 10 กรกฎาคม 2564 และข้ อ ก าหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่ ง พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบั บ ที่ 2 8) ลงวั น ที่ 17
กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
กาแพงเพชร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 18/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖4 จึงให้ยกเลิกคาสั่งจังหวัด
กาแพงเพชร ที่ 1770/2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 29) และกาหนดมาตรการในการ
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1. การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่โรคเมื่ออยู่นอกเคหสถาน
หรือ อยู่ใ นที่สาธารณะ เพื่อ ลดความเสี่ย งจากการติด เชื้อ และป้อ งกัน มิใ ห้เ กิด สภาวะที่ไ ม่ถูก สุข ลัก ษณะ
เพื่อจากัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า และต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนา
เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
/2. ห้ามจัด...

-๒2. ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจานวนรวมกัน มากกว่าหนึ่งร้อยคน เว้นแต่
กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ เป็นกิจกรรมที่ดาเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ เป็นกิจกรรม
ในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค ส่วนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลไม่เกิน หนึ่ง ร้อยคน
ให้แจ้ง ผู้ ปกครองท้องที่ กานัน ผู้ ใหญ่บ้า น ประธานชุมชน ทราบก่อนดาเนินกิจกรรม โดยต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนด หลีกเลี่ยงการจัดในที่คับแคบ หรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ ควรจัด
ในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี และในพื้นที่ที่แสงแดดส่องถึง จากั ดจานวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่
๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร
3. ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ดังต่อไปนี้
3.1 สถานบริ ก าร สถานประกอบการที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยสถานบริ ก าร สถานบั น เทิ ง
ผับ บาร์ คาราโอเกะ
3.2 สถานประกอบกิจการอาบน้า สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่น
ที่มีลักษณะคล้ายกัน
3.3 สถานที่จัดให้มีการเล่นโต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
3.4 สถานที่สาหรับจัดให้มีการพนันชนไก่ ที่ได้รับใบอนุญาต ตลอดจนสถานที่จัดให้มีการซ้อมชนไก่
หรือการอื่นใด ในสถานที่ดังกล่าว
4. การใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
๔.1 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้งดใช้อาคาร หรือสถานที่เพื่อจัดการเรียน
การสอน หรือทากิจกรรมใดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทาให้เสี่ยง
ต่อการแพร่โรค เว้นแต่ เป็นการใช้พื้นที่เพื่อกิจกรรมสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของทางราชการ
๔.2 ให้โรงเรีย น สถาบันการศึก ษาทุ กประเภท งดการเรียนการสอนแบบมานั่ ง เรีย น
ตามปกติ (ON SITE) ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนรูปแบบอื่นตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
5. การกาหนดมาตรการควบคุม ที่ จาเป็น เร่ง ด่ วน สาหรับ สถานที่ กิ จการ หรือ กิ จกรรม
เพื่อให้สามารถเปิดดาเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรค
ที่ทางราชการกาหนด
5.1 ร้านจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ ไม่เกิน
เวลา 23.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
5.2 สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกาลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ ไม่เกิน
เวลา 21.00 น. และสามารถจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าได้ โ ดยจ ากั ด จ านวนผู้ ช มในสนาม เมื่ อ ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ
ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด
5.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
ให้เปิดดาเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ โดยให้จากัดจานวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ
5.4 ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิด
ดาเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ
/6. สถานที่...

-๓6. สถานที่อื่นนอกเหนือจากข้อ 5 ให้เจ้าของหรือผู้รับผิดชอบสถานที่ จัดให้มีมาตรการป้องกัน
โรคดังต่อไปนี้
6.1 บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ
6.2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
6.3 อานวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจากัด
จานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด
6.4 จัดให้มีการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
6.5 จัดให้มีการเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนทากิจกรรม
รวมทั้งระหว่างและภายหลังทากิจกรรมด้วย
6.6 ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มารับการตรวจเชื้อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการสัมผัสผู้ติดเชื้อ
6.7 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรค ตามที่
ทางราชการกาหนด
7. ให้ ผู้ที่ เ ดิน ทางมาจากพื้ น ที่ค วบคุ มสู ง สุด และเข้ม งวด หรื อพื้ น ที่เ สี่ ยงตามที่ สานั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชรประกาศเพิ่มเติม เมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร ให้รายงานตัว
ต่อเจ้าหน้า ที่สาธารณสุ ข กานั น หรือ ผู้ใ หญ่บ้ าน ในเขตพื้น ที่เพื่ อปฏิบัติ ตามมาตรการควบคุม ป้อ งกัน โรค
ของจังหวัดกาแพงเพชร และขอให้ กักกันตนเองและหลีกเลี่ยง การสัมผัสกับบุคคลอื่น และเฝ้าระวังอาการ
ตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน
8. การขนส่งสาธารณะ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกากับดูแลการให้บริการขนส่ง ผู้โดยสาร
สาธารณะทุก ประเภทระหว่ างจัง หวัด จ ากั ด จานวนผู้โ ดยสารที่ใ ช้บ ริ การไม่เ กิ นร้ อยละห้ าสิ บของความจุ
ผู้โดยสารสาหรับยานพาหนะแต่ละประเภท รวมทั้ง จัดให้มีการเว้นระยะห่างและการปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาจัดการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ
ต่อความจาเป็นและตามเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการอานวยความ
สะดวกการขนส่งประชาชนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนและบริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม
2564 เป็นต้นไป
9. การเดินทางข้ามจังหวัด ให้ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง อาทิ สื่อโซเซียลมีเดีย เคเบิ้ลทีวี
หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน ฯลฯ ขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด
ในช่ วงระยะเวลานี้ โ ดยไม่ มี เ หตุ จ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม กรณี ที่ จ าเป็ น ต้ อ งเดิ น ทางข้ า มเขตพื้ น ที่
อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ
ให้หน่วยงานที่รับ ผิดชอบตรวจสอบและกากับดูแล การให้บริการของผู้ประกอบการขนส่ง
สาธารณะ สาหรับการขนส่งคนโดยสารระหว่างจังหวัดซึ่งมีพื้นที่ต้นทางจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล
หรือพื้นที่เสี่ยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเพิ่มความเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ รวมทั้งตรวจคัดกรอง
การเดินทาง การจัดระบบและระเบียบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค และแนวปฏิบัติที่ ศปก.ศบค. กาหนด
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการลดหรือจากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคลในห้วงเวลานี้
10. ให้ บู ร ณาการฝ่ า ยปกครอง ทหาร ต ารวจ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข และอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ตั้ งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางอย่าง
เข้มงวด จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ดังนี้
/10.1 ด่านตรวจ...

-๔10.1 ด่านตรวจ บ้านมะเดื่อชุมพร ตาบลโกสัมพี อาเภอโกสัมพีนคร
10.2 ด่านตรวจ สลกบาตร ตาบลสลกบาตร อาเภอขาณุวรลักษบุรี
10.3 ด่านตรวจ กม 52 บ้านหนองยาง ตาบลหนองไม้กอง อาเภอไทรงาม
10.4 ด่านตรวจ บ้านนาป่าแดง ตาบลคุยบ้านโอง อาเภอพรานกระต่าย
10.5 ด่านตรวจ บ้านปลักไม้ดา ตาบลลานกระบือ อาเภอลานกระบือ
ในกรณีที่พบผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่กาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดาเนิน
มาตรการควบคุ ม และป้ อ งกั น โรคโดยการคุ ม ไว้ สั ง เกต แยกกั ก หรื อ กั ก กั น ในพื้ น ที่ พ านั ก หรื อ สถานที่
ที่ทางราชการกาหนด หรือตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขหรือ ศบค.
กาหนด ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองการเดินทางต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการดาเนินงาน
เพื่อประโยชน์สาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
11. ให้ทุกอาเภอบูรณาการกาลัง จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางในเส้นทางรองในตาบล
หมู่บ้าน และชุมชน ตามความจาเป็นและเหมาะสม
12. ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยความมั่ น คง ประกอบด้ ว ย ฝ่ า ยปกครอง ทหาร ต ารวจ
เข้มงวดตรวจตราเพื่อปราบปรามมิให้มีการลักลอบหรือรวมกลุ่มมั่วสุมกระทาการที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
การลั ก ลอบเล่ น การพนั น การเสพยาเสพติ ด การรวมกลุ่ ม ในลั ก ษณะที่ น่ า จะน าไปสู่ ก ารแข่ ง รถในทาง
หรือการฝ่าฝืนเปิดดาเนินการของสถานบริการที่กาหนดห้ามการเปิดไว้
ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบเดินทางหรือขนย้าย
แรงงานต่ างด้าว หรื ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่ างด้าวผิ ดกฎหมาย หรื อรั บแรงงานต่ างด้าว
ที่ออกจากสถานที่พักคนงานตามที่ได้มีคาสั่งปิดสถานที่ไว้แล้วเข้าทางานโดยมิได้ผ่านการตรวจสอบคัดกรองโรค
เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อนขึ้นใหม่ อาจต้องถูกดาเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
13. การจัดกิจกรรมทางสัง คม ให้ ประชาชนงดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็น
งานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม และมีมาตรการป้องกันโรค
ที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ อาทิเช่น งานบวช งานแต่งงาน ซึ่งจะต้องไม่มีการจัดในลักษณะ
ที่เป็นการสังสรรค์ งานเลี้ยง
ขอความร่วมมือให้ประชาชน งดการจัดกิจกรรมทางครอบครัวในลักษณะที่เป็นการสังสรรค์
งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง
14. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการ
หรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดาเนินการเพื่อลดจานวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบจะติดเชื้อ
โดยอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การลดจานวนบุคคลที่ประจาอยู่ในสถานที่ตั้ง การสลับวันเวลาทางาน
หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดตามความเหมาะสมโดยพิ จ ารณาให้ เ พี ย งพอต่ อ ภารกิ จ ในการให้ บ ริ ก ารประชาชน
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน
15. การเดิ น ทางและเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานต่ า งด้ า ว ให้ แ รงงานต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
จากผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดของจังหวัดต้นทางและจังหวัด
ปลายทางแล้วแต่กรณี สามารถเดินทางเพื่อการทางานข้ามจังหวัดได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามแนวทางที่ทางราชการกาหนด
ในการเฝ้าระวัง ตรวจและคัดกรองการเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
/มาตรการ...

