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ค าส่ังจังหวัดก าแพงเพชร 
ท่ี ๑๘๑๐/2564 

เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(ฉบับท่ี 30) 

     

 
ตามท่ีจังหวัดก าแพงเพชรได้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ตามค าส่ังจังหวัดก าแพงเพชร ท่ี 1770/2564 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 (ฉบับท่ี 29)      
และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีค าส่ังปรับปรุง    
เขตพื้นท่ีจังหวัดโดยก าหนดให้จังหวัดก าแพงเพชรเป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุด ตามค าส่ัง ท่ี 10/2564 ลงวันท่ี 17 
กรกฎาคม 2564 นั้น 

โดยท่ีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีการกลายพันธุ์เป็นหลาย    
สายพันธุ์ พบจ านวนผู้ติดเช้ือและจ านวนผู้ป่วยท่ีต้องเฝ้าระวังอาการโดยเฉพาะในกลุ่มเส่ียงท่ีเป็นผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มต่อเนื่อง ซึ่งมักเป็นการติดเช้ือจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อน
ในครอบครัวและชุมชน  ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นท่ีในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส       
โคโรนา 2019 และการป้องกันและควบคุมโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ 7 (1) ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙        
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑) ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี 24) ลงวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 25) ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 
2564 ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 27) ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2564 และข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9          
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 28) ลงวันท่ี 17 
กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ก าแพงเพชร ตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี 18/๒๕๖4  เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม  ๒๕๖4 จึงให้ยกเลิกค าส่ังจังหวัด
ก าแพงเพชร ท่ี 1770/2564 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 (ฉบับท่ี 29) และก าหนดมาตรการในการ
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้      

1. การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่โรคเมื่ออยู่นอกเคหสถาน
หรืออยู่ในที่สาธารณะ เพื ่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ                     
เพื่อจ ากัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในท่ีสาธารณะ ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า และต้องสวมให้ถูกวิธีตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขแนะน า        

เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีว่ากล่าวตักเตือนและส่ังให้ผู้นั้นปฏิบัติ  
ให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 

/2. ห้ามจัด... 
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2. ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีจ านวนรวมกันมากกว่าหนึ่งร้อยคน เว้นแต่
กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือเป็นกิจกรรม 
ในพื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นสถานท่ีกักกันโรค ส่วนการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มของบุคคลไม่เกินหนึ่งร้อยคน   
ให้แจ้งผู้ปกครองท้องท่ี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ทราบก่อนด าเนินกิจกรรม โดยต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการก าหนด หลีกเล่ียงการจัดในท่ีคับแคบ หรือในพื้นท่ีห้องปรับอากาศ ควรจัด
ในพื้นท่ีโล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี และในพื้นท่ีท่ีแสงแดดส่องถึง จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานท่ี 
๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร  

3. ปิดสถานบริการหรือสถานท่ีเส่ียงต่อการแพร่โรค ดังต่อไปนี้  
3.1 สถานบริการ สถานประกอบการท่ีมีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง       

ผับ บาร์ คาราโอเกะ 
3.2 สถานประกอบกิจการอาบน้ า สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานท่ีอื่น                

ท่ีมีลักษณะคล้ายกัน 
3.3 สถานท่ีจัดให้มีการเล่นโต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด  
3.4 สถานท่ีส าหรับจัดให้มีการพนันชนไก่ ท่ีได้รับใบอนุญาต ตลอดจนสถานท่ีจัดให้มีการซ้อมชนไก่ 

หรือการอื่นใด ในสถานท่ีดังกล่าว 
4. การใช้อาคาร หรือสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 

๔.1 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้งดใช้อาคาร หรือสถานท่ีเพื่อจัดการเรียน 
การสอน หรือท ากิจกรรมใดท่ีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายท าให้เส่ียง    
ต่อการแพร่โรค เว้นแต่เป็นการใช้พื้นท่ีเพื่อกิจกรรมส่ือสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของทางราชการ 

๔.2 ให้โรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท งดการเรียนการสอนแบบมานั่งเรียน
ตามปกติ (ON SITE) ให้ปรับเปล่ียนเป็นการเรียนการสอนรูปแบบอื่นตามท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด     
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

5. การก าหนดมาตรการควบคุมท่ีจ าเป็นเร่งด่วน ส าหรับสถานท่ี กิจการ หรือกิจกรรม  
เพื่อให้สามารถเปิดด าเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมท้ังมาตรการป้องกันโรค                 
ท่ีทางราชการก าหนด  

    5.1 ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องด่ืม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องด่ืมในร้านได้ไม่เกิน
เวลา 23.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในร้าน 

    5.2 สนามกีฬา สถานท่ีเพื่อการออกก าลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกิน
เวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจ ากัดจ านวนผู้ชมในสนาม เมื่อได้มีการปฏิบัติ         
ตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนด 

    5.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิต้ีมอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายกัน 
ให้เปิดด าเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานท่ีนั้นๆ  โดยให้จ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนท่ีเป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ท่ีงดการให้บริการ 

    5.4 ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิด
ด าเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานท่ีนั้นๆ  
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6. สถานท่ีอื่นนอกเหนือจากข้อ 5 ให้เจ้าของหรือผู้รับผิดชอบสถานท่ี จัดให้มีมาตรการป้องกัน
โรคดังต่อไปนี้ 

    6.1 บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ 
    6.2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
    6.3 อ านวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจ ากัด

จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด 
    6.4 จัดให้มีการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆ่าเช้ือโรค 
    6.5 จัดให้มีการเช็ดท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องก่อนท ากิจกรรม 

รวมท้ังระหว่างและภายหลังท ากิจกรรมด้วย 
    6.6 ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานท่ี หรือใช้แอปพลิเคชันท่ีทางราชการ

ก าหนด เพื่อให้มารับการตรวจเช้ือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการสัมผัสผู้ติดเช้ือ 
    6.7 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันโรค ตามท่ี   

ทางราชการก าหนด 
7. ให้ผู้ท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นท่ีเส่ียงตามท่ีส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชรประกาศเพิ่มเติม เมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชร ให้รายงานตัว
ต่อเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นท่ีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค     
ของจังหวัดก าแพงเพชร และขอให้กักกันตนเองและหลีกเล่ียง การสัมผัสกับบุคคลอื่น และเฝ้าระวังอาการ
ตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน 

8. การขนส่งสาธารณะ ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบก ากับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร
สาธารณะทุกประเภทระหว่างจังหวัด จ ากัดจ านวนผู้โดยสารท่ีใช้บริการไม่เกินร้อยละห้าสิบของความจุ
ผู้โดยสารส าหรับยานพาหนะแต่ละประเภท รวมท้ังจัดให้มีการเว้นระยะห่างและการปฏิบัติตามมาตรการ     
ด้านสาธารณสุขท่ีทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาจัดการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ
ต่อความจ าเป็นและตามเวลาท่ีเหมาะสมในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการอ านวยความ
สะดวกการขนส่งประชาชนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนและบริการทางการแพทย์   ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 21 กรกฎาคม 
2564 เป็นต้นไป 

9. การเดินทางข้ามจังหวัด ให้ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง อาทิ ส่ือโซเซียลมีเดีย เคเบิ้ลทีวี   
หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ฯลฯ ขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเล่ียงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นท่ีจังหวัด
ในช่วงระยะเวลานี้ โดยไม่มีเหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กรณีท่ีจ าเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นท่ี          
อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ 

ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตรวจสอบและก ากับดูแล การให้บริการของผู้ประกอบการขนส่ง
สาธารณะ ส าหรับการขนส่งคนโดยสารระหว่างจังหวัดซึ่งมีพื้นท่ีต้นทางจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล 
หรือพื้นท่ีเส่ียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเพิ่มความเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ รวมท้ังตรวจคัดกรอง
การเดินทาง การจัดระบบและระเบียบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค และแนวปฏิบัติท่ี ศปก.ศบค. ก าหนด 
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการลดหรือจ ากัดการเคล่ือนย้ายการเดินทางของบุคคลในห้วงเวลานี้ 

10. ให้บูรณาการฝ่ายปกครอง ทหาร ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต้ังจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางอย่าง
เข้มงวด จนถึงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

     
/10.1 ด่านตรวจ... 



    -๔- 

10.1 ด่านตรวจ บ้านมะเด่ือชุมพร ต าบลโกสัมพี อ าเภอโกสัมพีนคร 
    10.2 ด่านตรวจ สลกบาตร ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
    10.3 ด่านตรวจ กม 52 บ้านหนองยาง ต าบลหนองไม้กอง อ าเภอไทรงาม 
    10.4 ด่านตรวจ บ้านนาป่าแดง ต าบลคุยบ้านโอง อ าเภอพรานกระต่าย 
    10.5 ด่านตรวจ บ้านปลักไม้ด า ต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ 
ในกรณีท่ีพบผู้เดินทางมาจากจังหวัดท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ด าเนิน

มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโดยการคุมไว้ สังเกต แยกกัก หรือกักกันในพื้นท่ีพ านัก หรือสถานท่ี              
ท่ีทางราชการก าหนด หรือตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขท่ีกระทรวงสาธารณสุขหรือ ศบค.
ก าหนด ท้ังนี้ การตรวจคัดกรองการเดินทางต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือการด าเนินงาน    
เพื่อประโยชน์สาธารณะของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

11. ให้ทุกอ าเภอบูรณาการก าลัง จัดต้ังจุดตรวจคัดกรองการเดินทางในเส้นทางรองในต าบล 
หมู่บ้าน และชุมชน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

12. ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมั่นคง ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ทหาร ต ารวจ  
เข้มงวดตรวจตราเพื่อปราบปรามมิให้มีการลักลอบหรือรวมกลุ่มมั่วสุมกระท าการท่ีผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
การลักลอบเล่นการพนัน  การเสพยาเสพติด การรวมกลุ่มในลักษณะท่ีน่าจะน าไปสู่การแข่งรถในทาง        
หรือการฝ่าฝืนเปิดด าเนินการของสถานบริการท่ีก าหนดห้ามการเปิดไว้  

ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบเดินทางหรือขนย้าย
แรงงานต่างด้าว หรืออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือรับแรงงานต่างด้าว            
ท่ีออกจากสถานท่ีพักคนงานตามท่ีได้มีค าส่ังปิดสถานท่ีไว้แล้วเข้าท างานโดยมิได้ผ่านการตรวจสอบคัดกรองโรค 
เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อนขึ้นใหม่ อาจต้องถูกด าเนินการตามข้ันตอนทางกฎหมายต่อไป 

13. การจัดกิจกรรมทางสังคม ให้ประชาชนงดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะท่ีเป็น  
งานสังสรรค์ งานเล้ียง หรืองานรื่นเริง เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม และมีมาตรการป้องกันโรค 
ท่ีเพียงพอเพื่อลดโอกาสเส่ียงจากการติดเช้ือ อาทิเช่น งานบวช งานแต่งงาน ซึ่งจะต้องไม่มีการจัดในลักษณะ  
ท่ีเป็นการสังสรรค์ งานเล้ียง 

   ขอความร่วมมือให้ประชาชน งดการจัดกิจกรรมทางครอบครัวในลักษณะท่ีเป็นการสังสรรค์ 
งานเล้ียง หรืองานรื่นเริง 

14. การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง  ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการ 
หรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาด าเนินการเพื่อลดจ านวนการเดินทางของเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร       
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ในการป้องกันและลดโอกาสเส่ียงท่ีเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรในความรับผิดชอบจะติดเช้ือ  
โดยอาจส่ังการให้ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง การลดจ านวนบุคคลท่ีประจ าอยู่ในสถานท่ีต้ัง การสลับวันเวลาท างาน 
หรือวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสมโดยพิจารณาให้เพียงพอต่อภารกิจในการให้บริการประชาชน            
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน 

15. การเดินทางและเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าว  ให้แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาต        
จากผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดของจังหวัดต้นทางและจังหวัด
ปลายทางแล้วแต่กรณี สามารถเดินทางเพื่อการท างานข้ามจังหวัดได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค     
ท่ีทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการตามแนวทางท่ีทางราชการก าหนด       
ในการเฝ้าระวัง ตรวจและคัดกรองการเดินทางและการเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าว 

 
/มาตรการ... 






