
 

 
 

ค าสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ที ่ 3836 /๒๕๖4 

เรื่อง  มาตรการและการปิดสถานที่เสี่ยงเพ่ือปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
.......................................................................... 

 

ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีค าสั่งที่ 3835/๒๕๖4 ลงวันที่ 10 เมษายน 2564 สั่งปิด
สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ 
คาราโอเกะ ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 - 23 เมษายน 2564 และ 
ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) ทุกอ าเภอ ให้เพ่ิมความเข้มงวดการเข้าตรวจพ้ืนที่ 
สถานที่ กิจการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา
และจัดระบบระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการปูองกันโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด นั้น 

 ปัจจุบันการแพร่ระบาดในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
แพร่กระจายเป็นวงกว้างเพ่ิมมากขึ้น โดยที่มิได้แสดงอาการของโรคและได้แพร่โรคออกไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด จึงมี
ความจ าเป็นต้องบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดและเร่งด่วนส าหรับสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคนี้เพ่ือปูองกันและระงับ
ยับยั้งการระบาดของโรคมิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้างมากขึ้น ดังนั้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 34 และ 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ 2 และข้อ 7 (1) 
ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ 7 ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑8) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 ข้อ ๓ ของข้อก าหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 19)  
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามมติ
ที่ประชุมครั้งที่ 12/2564 ลงวันที่ 13 เมษายน 2564 จึงมีค าสั่งให้ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงและก าหนด
มาตรการเร่งด่วนเพ่ือปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 

ข้อ ๑. ค าสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับใด ขัดหรือแย้งกับค าสั่งฉบับนี้ 
ให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฉบับนี้แทน 

ข้อ 2. ปิดสถานที่ 
2.1 สถานที่ส าหรับจัดให้มีการซ้อมหรือเล่นการพนัน ชนไก่ กัดปลา และสถานที่อ่ืนใด 

ในท านองเดียวกัน 
2.2 สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ 
2.3 สวนน้ า สวนสนุก สระว่ายน้ า 
2.4 สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นส าหรับเด็ก และเครื่องเล่นลักษณะที่เป็นเครื่องเล่นเปุาลม 

บ้านลม บ้านบอล หรือเครื่องเล่นอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันที่ตั้งอยู่ในตลาดน้ า ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 
และคอมมูนิตี้มอลล์ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

/2. 5 โต๊ะสนุกเกอร์ ... 
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2.5 โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด 
2.6 ร้านเกมส์ ตู้เกมส์ และร้านอินเทอร์เน็ต 
2.7 โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ 
2.8 สถานประกอบกิจการคล้ายอาบอบนวด 
2.9 โรงภาพยนตร์ หรือโรงมหรสพ 
2.๑๐ สถาบันกวดวิชา 
2.๑๑ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่มีลักษณะแช่น้ า อบไอน้ า นวดหน้า เว้นแต่ 

นวดแผนไทย นวดฝุาเท้า หรือเป็นการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 
2.๑๒ สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย 
2.1๓ ฟิตเนต สถานที่จัดให้มีการออกก าลังกายภายในอาคารซึ่งเป็นระบบปิด และสถานที่

อ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกัน 
ข้อ 3. ให้เจ้าพนักงานฝุายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านพ้ืนที่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ด าเนินการดังนี้ 
๓.๑ วางเครือข่ายและติดตามการเข้าออกของบุคคลภายนอก โดยให้ตรวจคัดกรอง วัดไข้ 

บุคคลทุกคนที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งให้ตรวจสอบ ค้นหา คัดกรอง วัดไข้ บุคคลในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไป
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงตามที่
ปรากฏจากข่าวสารและข้อมูลที่เผยแพร่จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือบุคคลในพ้ืนที่ซึ่ง
เดินทางกลับมาจากพ้ืนทีด่ังกล่าว 

๓.๒ หากผลการตรวจปรากฏว่ามีไข้สูง ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอ าเภอพ้ืนที่ทราบ เพ่ือเข้าคัดกรอง สอบสวนโรคและพาเข้าตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
แต่หากผลการตรวจปรากฏว่าไม่มีไข้ ให้ตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวได้เดินทางมาจากสถานที่ใด มีความเสี่ยงหรือไม่ 

3.๓ หากตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวเดินทางมาจากสถานที่เสี่ยง/พ้ืนที่เสี่ยงทั้งในจังหวัด
และนอกเขตจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ใช้อ านาจตามความ ในมาตรา ๓4 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่งการให้บุคคลดังกล่าวแยกกัก 
กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ บริเวณท่ีพักอาศัยหรือเคหสถานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน 

๓.๔ กรณีเป็นญาติหรือใกล้ชิดกับผู้ปุวยที่ติดเชื้อโควิด – 19 หรือบุคคลที่อยู่ระหว่างรอผล
การตรวจโรคให้ใช้อ านาจตามความในมาตรา ๓4 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่งการให้บุคคล
ดังกล่าวแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ บริเวณท่ีพักอาศัยหรือเคหสถานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน 

ข้อ 4. เงื่อนไขและมาตรการเปิดด าเนินการและการจัดกิจกรรมรวมคน 
4.1 ห้ามมิให้มีการจัดให้มีงานรื่นเริง หรือกิจกรรมที่เป็นการรวมคนในพ้ืนที่สาธารณะหรือ  

พ้ืนที่ส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการจัดงานตามประเพณีนิยม เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) พ้ืนที่และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก าหนด และให้ผู้จัดให้มีงานรื่นเริงมีหน้าที่ต้องจัดให้ผู้เข้าร่วมงาน ถือปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T 
คือ การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือ 
เจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างานหรือเข้าร่วมกิจกรรม และใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"  

4.2 ห้ามมิให้มีการจัดประชุม สัมมนา และการจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นการจัดประชุม สัมมนา 
และการจัดเลี้ยงโดยส่วนราชการเป็นผู้จัดขึ้น หรือเป็นการจัดเลี้ยงที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน หากมีผู้เข้าร่วม
ตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100 คน ต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) และ 
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ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก าหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้จัดจะเป็น 
ส่วนราชการหรือไม่ ก็ให้มีหน้าที่ต้องจัดให้ผู้เข้าร่วมถือปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม
อย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย   ก่อนเข้างานหรือเข้าร่วมกิจกรรม และใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"  

4.3 ให้สถานประกอบการร้านอาหาร สถานที่จ าหน่ายอาหารที่จัดให้มีโต๊ะนั่งรับประทาน
อาหาร จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร แต่ละโต๊ะนั่งได้ไม่เกิน 2 คน หรือหากเป็นโต๊ะยาวให้จัดท า   
ฉากกั้น และจ ากัดจ านวนผู้นั่งบริโภคภายในร้าน ตามหลักปฏิบัติ D-M-H-T-T คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม      
อย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายก่อนเข้าร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม และใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" รวมทั้งห้ามมิให้มีการบริโภคสุรา
หรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ภายในร้าน 

4.4 ให้สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในก ากับดูแลของส่วนราชการ โดยเฉพาะอุทยานต่างๆ     
ในพ้ืนที่ ซึ่งเปิดให้บริการแก่ประชาชนนักท่องเที่ยว จัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด   
ตามหลักปฏิบัติ D-M-H-T-T คือ การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที ่และใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"  

ข้อ ๕ ให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้านหรือเคหสถานทุกครั้ง     
การฝุาฝืนมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือต้องระวางโทษตามที่ประมวลกฎหมายอาญาก าหนด  

ข้อ ๖ ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือได้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน       
ควบคุมโรคติดต่อ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรค เป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่าย 
เป็นการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๕5๘ ด้วย 

การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งฉบับนี้ มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท มีความผิดตามมาตรา 5๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ทั้งอาจเป็นความผิดและ
ได้รับโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน 
และประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม จึงไม่อาจให้คู่กรณี 
ใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา ๓๐ วรรค ๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง  

      สั่ง ณ วันที่  13  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

      (นายพัลลภ   สิงหเสนี) 
                                              ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
        ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                 ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



 


