
 
 
 
 

ค ำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ ๑๔๒๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและก าหนดมาตรการในการป้องกัน 
และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

     

ตามท่ีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม  
พ.ศ.๒๕๖๓ และนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อก าหนด ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑ - ฉบับที่ ๒๕) เพ่ือเป็นข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ 
รวมทั้งมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่รัฐได้ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ในแต่ละฉบับ นั้น  

โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข ซึ่งมีจ านวนผู้
ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีจ านวนมากกว่าหลายพันรายต่อวันและมี
แนวโน้มเพ่ิมจ านวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในจังหวัดเพชรบูรณ์ยังพบมีจ านวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเป็นบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และได้น า
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแพร่กระจายเชื้อต่อให้กับบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวและติดเชื้อ
จ านวน ๒๕๘ ราย เสียชีวิตจ านวน ๔ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบกับข้อ ๗ (๑) และข้อ ๑๑ ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๓  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ ์ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามมติที่ประชุมครั้ งที่  ๔๘/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงออกค าสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  ให้ยกเลิกค ำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑๓๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔      
,ค าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑๓๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  

 ข้อ ๒  ให้ปิดสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ดังต่อไปนี้  
   ๑) สนามชนไก่ หรือสนามซ้อมไก ่
   ๒) สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกัน 
   ๓) สถานประกอบกิจการอาบน้ า สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด หรือสถานที่
อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน 
 
    
                /ข้อ ๓ ให้ปิด... 
 
 
 



๒ 

 

 ข้อ ๓  ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

   ๑) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ 
   ๒) สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง 
   ๓) สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น ส าหรับเด็กในตลาด ตลาดน้ าและตลาดนัด 
   ๔) สวนน้ า สวนสนุก สนามเด็กเล่น สวนสัตว์ 
   ๕) สนามมวย สนามฝึกซ้อมมวย 
   ๖) คลินิกความงามและสถานเสริมความงาม ปิดเฉพาะ การเสริมความงามบนใบหน้า  
   ๗) ให้ ผู้ครอบครองหรือผู้ดูแล สถานที่ท่ีจัดให้เป็น ลานกางเต้นท์ งดรับนักท่องเที่ยว 
ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด  
   ๘) สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นที่มีการรับไว้ค้างคืนเป็นปกติธุระ) 
   ๙) โรงเรียนผู้สูงอายุ 
  ๑๐) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน 
   ๑๑) ร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต 
    ๑๒) โต๊ะสนุกเกอร์ โต๊ะบิลเลียด 
   ๑๓) สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ โรงงิ้ว โรงลิเก) 

 ข้อ ๔ การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม  ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายใน
ก าหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ในร้าน  

   ข้อ ๕ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดด าเนินการได้ตามเวลาปกติของ
สถานที่นั้น ๆ ยกเว้น ส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ 

  ข้อ ๖ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่โรคเม่ืออยู่นอก
เคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและปูองกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ 
ถูกสุขลักษณะเพ่ือจ ากัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะให้ประชาชน
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องสวมให้ถูกวิธีตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขแนะน า 
  เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้น 
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมต่อไป 

 ข้อ ๗ การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการ
เดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจ าเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจท าให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  หากประชาชนมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมคน
จ านวนมาก เช่น งานอุปสมบท งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น ให้แจ้งต่อ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้น าชุมชน 
ก่อนออกเดินทาง และเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กักกันตนเอง ในบ้านพักหรือเคหสถานที่
พักอาศัยของตนเอง 14 วัน 

  ข้อ ๘ งดการจัดคอนเสิร์ต มหรสพ การแสดงอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายกัน  

 

           /ข้อ ๙ ห้ามผู้ค้า... 

 



๓ 

 

  ข้อ ๙ ห้ามผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ขายในลักษณะเร่ขาย และปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ๑๖) และ (ฉบับที่ ๒๐)  

 ข้อ ๑๐ ให้ผู้ส่งของ ส่งอาหาร ส่งพัสดุ ครุภัณฑ์ ไปรษณีย์หรือในลักษณะอ่ืนที่มีลักษณะ
อย่างเดียวกัน จัดส่งตรงบริเวณเฉพาะจุดที่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน ก าหนดไว้ และให้
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ๒๐) 

  ข้อ ๑๑ ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคล ที่มีจ านวนรวมกัน มากกว่า ๕๐ คน 
เช่น งานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง งานประเพณี งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น 
ยกเว้น การจัดงานศพ และให้ งดการละเล่น การแสดงมหรสพ รถแห่  งดการดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การจัดงานศพ หากมีการจัดเลี้ยงอาหารให้กับผู้ที่มาร่วมงานให้ด าเนินการโดยให้ผู้เข้าร่วมงาน  
น าอาหารกลับไปบริโภคท่ีบ้านหรือที่พ านักอ่ืน 
   การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล ที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งหากมีจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกันเกินกว่า ๕๐ คน ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค การฉีดวัคซีน 
โดยให้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ ทางราชการก าหนด  ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T-A   
(D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวมหน้ากาก  H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ                     
T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A : Application Thaichana                
ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ/หมอพร้อม หรือแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการมาตรการปูองกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ) อย่างเคร่งครัด    
    หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้มีการด าเนินการจัดกิจกรรม โดยให้การจัดกิจกรรมที่มี
กลุ่มของบุคคลรวมกันตั้งแต่ ๕๑ คน ถึง ๑๐๐ คน ให้นายอ าเภอในพ้ืนที่เป็นผู้พิจารณาอนุญาต การจัด
กิจกรรมที่มีกลุ่มของบุคคลรวมกันตั้งแต่ ๑๐๑ คน ถึง ๒๐๐ คน ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต การจัดกิจกรรมที่มีกลุ่มของบุคคลรวมกันตั้งแต่ ๒๐๑ คน ขึ้นไป ให้
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต  
    ให้นายอ าเภอและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ มีอ านาจด าเนินการเข้าตรวจสอบการด าเนินการจัดกิจกรรมและกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายให้ 
เปิดด าเนินการได้ หากพบการกระท าที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
อาจพิจารณาใช้อ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการสั่งปิดสถานที่เป็น
การชั่วคราว 

 ข้อ ๑๒ การจัดประชุม อบรมหรือการสัมมนา ภายในหน่วยงาน องค์กร และมี
กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมประชุม อบรมหรือการสัมมนา วิทยากร เป็นเจ้าหน้าที่  หรือประชาชนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ กรณีวิทยากรที่ได้เชิญมาจากต่างจังหวัดจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีน
ก าหนด หรือมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้วไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนเดินทาง 
และให้ด าเนินการได้ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T-A โดยเคร่งครัดและให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วม
ประชุม ไม่น้อยกว่า ๑ ตารางเมตร/คน และควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม มิให้เกิน ๗๐ เปอร์เซนต์ของพ้ืนที่ 
และจ ากัดจ านวนไม่เกิน ๒๐๐ คน หรือเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑๑ 

 

 

           /ข้อ ๑๓ มาตรการ... 
 



๔ 

 

  ข้อ 1๓ มาตรการควบคุมผู้ที่เดินทางมาจาก ทุกจังหวัด ที่ได้เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ จะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรก
มาแล้วหรือครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนก าหนด หากยังไม่ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค จะต้องมีผล
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้วไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนเดินทาง และให้มีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ให้เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองสถานที่พัก แจ้งข้อมูลผู้ที่จะเดินทางเข้ามาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหรือผู้น าชุมชนใน
พ้ืนที่ ณ จุดคัดกรองบริเวณที่ตั้งของที่ท าการ ผู้ใหญ่บ้าน หรือจุดคัดกรองในพ้ืนที่ที่ผู้น าชุมชนจัดให้เป็น 
จุดคัดกรอง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน ก่อนทีผู่้เดินทางจะได้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านหรือชุมชน 
   ๒) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้องแจ้งรายงานตัวพร้อมแสดงใบรับรอง
การได้รับวัคซีน หรือผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้วไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ให้กับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหรือผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ ณ จุดคัดกรอง
บริเวณที่ตั้งของที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หรือจุดคัดกรองในพื้นที่ที่ผู้น าชุมชนจัดให้เป็นจุดคัดกรอง ทันทีที่
เดินทางมาถึงภูมิล าเนาหรือที่สถานที่ที่มาถึงในชุมชน พร้อมกับแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค หรือใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเดินทางเข้าที่พักอาศัยหรือสถานที่
กักกันตัว  
   ๓) การกักกันตัวไว้สังเกตอาการ ของผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
การควบคุมดูแลของเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองสถานที่พัก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน นับแต่
วันที่เข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ เคหสถานหรือที่พ านักของบุคคลนั้น กรณีไม่มีเคหสถานหรือที่พ านัก หรือ
กรณีเคหสถานหรือท่ีพ านักมีผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ให้กักกันตัวในสถานที่ ที่หน่วยงานรัฐก าหนดให้
เป็นAlternative Local Quarantine: ALQ  หรือในโรงแรม รีสอร์ท หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะ
คล้ายโรงแรมหรือรีสอร์ททุกแห่ง โดยผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าพักเอง ดังนี้ 

    - กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีน ซิโนแวค (Sinovac) ครบ ๒ เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า  
๗ วัน หรือได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา(Astra Zeneca) ๑ เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ สัปดาห์  ก่อนเดินทาง
เข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ต้องกักกันตัว  
     - กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนแล้วยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนก าหนดหรือ 
ฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ครบ ๒ เข็ม แล้วแต่ยังไม่ครบ ๗ วัน หรือได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา(Astra 
Zeneca) ๑ เข็ม ยังไม่ครบ ๓ สัปดาห์  ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กักกันตัวไว้สังเกตอาการ
เป็นเวลา ๑๐ วันหรือเท่าที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
    - กรณีผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค แต่มีผลการ
ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาแล้วไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กักกัน
ตัวไว้สังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วันหรือเท่าที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 หากผู้ใดเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยยังไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่มีผลการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ถือว่าเป็นการฝุาฝืนมาตรการตามค าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ อาจต้อง
ได้รับโทษตามกฎหมาย 

 ข้อ ๑๔ มาตรการควบคุมผู้ที่เดินทางมาจาก ทุกจังหวัด (กลุ่มนักท่องเที่ยว) เนื่องจาก
ประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงน้อยที่จะสัมผัสกับญาติหรือบุคคล 
ใกล้ชิดในครอบครัว ที่จ าเป็นต้องใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวตามปกติ และมีโอกาสที่จะน าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
                   /(COVID-19).... 



๕ 

 

 
(COVID-19) มาแพร่กระจายต่อให้กับประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์น้อยกว่าประชาชนที่เดินทางกลับมาภูมิล าเนา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการปูองกันและควบคุมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ จึงก าหนดมาตรการดังนี้  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

  (๑) มาตรการส าหรับนักท่องเที่ยว 
        ๑) ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ จะต้อง
เป็นผู้ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรกมาแล้วหรือ
ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนก าหนด ก่อนเดินทาง พร้อมแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนหรือหลักฐาน
แสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
       ๒) ให้นักท่องเที่ยว หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล และพบปะ
บุคคลและต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T-A (D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing 
สวมหน้ากาก H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 
และ A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ/หมอพร้อม หรือแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการ
มาตรการปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ) โดยเคร่งครัด 
 (๒) มาตรการส าหรับผู้ประกอบการโรงแรม ประเภทโรงแรม รีสอร์ท หรือสถาน
ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายโรงแรมหรือรีสอร์ท 
  ๑) ให้ผู้ประกอบการสถานประกอบการประเภทโรงแรม รีสอร์ท หรือสถาน
ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายโรงแรมหรือรีสอร์ท งดรับ ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ไม่ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เข็มแรกมาแล้วหรือครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนก าหนด ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เว้นแต่ 
ประชาชนกลุ่มผู้ที่มีเหตุความจ าเป็นเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามมาตรการผ่อนปรนส าหรับผู้เดิน
ทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อ ๑๕  
 ๒) ให้ผู้ประกอบการสถานประกอบการประเภทโรงแรม รีสอร์ท หรือสถาน
ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายโรงแรมหรือรีสอร์ท ตรวจสอบและส าเนาเอกสาร ใบรับรองการได้รับวัคซีน
หรือผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งจัดท าบันทึกข้อมูลผู้เข้าพักทุกรายรายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พ้ืนที่เพ่ือด าเนินการเฝูาระวังโรค 

 ข้อ ๑๕ มาตรการผ่อนปรนส าหรับผู้เดินทาง เข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการ
ยกเว้น ไม่ต้องมีใบรับรองการได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค หรือใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ และยกเว้นการกักกันตัว ดังนี้ 
  (๑) การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อก าหนด 
ประกาศ หรือค าสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร หรือพลเรือน 
ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 
 (๒) การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ปุวย ผู้มีความจ าเป็นต้องพบแพทย์และผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว 
หรือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน 
  (๓) การขนส่งสินค้าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและผู้ขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ 
 
 
               /ผู้ขนส่งอาหาร... 



๖ 

 

  
ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ ามันเชื้อเพลิง 
ไปรษณียภัณฑ์ ผู้ขับรถและพนักงานประจ ารถโดยสารสาธารณะ 
 (๔) ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีความจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้อง
เดินทางไปต่างจังหวัดไม่เกิน ๓ วัน และเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วให้กักกันตัว ๑๔ วัน 
ณ เคหสถานหรือที่พ านักของบุคคลนั้น 
  ให้ผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล 
และให้พบปะบุคคลในระยะเวลาเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว งดเว้นการออก  
จากสถานที่พัก ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A (D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวม
หน้ากาก H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเชื้อ 
โควิด-19 และ A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ/หมอพร้อม หรือแอปพลิเคชั่น 
ที่เก่ียวกับการมาตรการปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ) โดยเคร่งครัด 

 ข้อ ๑๖ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง เฝูาระวังและตรวจสอบบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและเง่ือนไขใน ข้อ ๑๓ โดยเคร่งครัด 

 ข้อ ๑๗ ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบซ่ึงอยู่ในสังกัด
และในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ไปจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
และให้ด าเนินการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม (Online, On demand,  On hand, On air)    
ตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ยกเว้น สถานศึกษาที่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่เป็นการประจ า 
เช่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ไม่มีการเข้าออกของ
นักเรียนไม่น้อยกว่า 14 วันแล้ว 
 ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง งดน านักเรียนไปในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
(กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, นราธิวาส, ปทุมธานี, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, สมุทรปราการและสมุทรสาคร)  

  ข้อ ๑๘ มาตรการการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยให้มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ และแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
ต้องมีเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แสดงผลไม่พบเชื้อ (โดยนายจ้างหรือ 
ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น) และให้ยื่นเอกสารต่อส านักงานสาธารณสุขอ าเภอใน
พ้ืนที่ที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาพ านักอาศัย และให้กักตัวไว้สังเกตอาการ ในสถานที่พ านักเป็นเวลา ๑๔ วัน 
เว้นแต่ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กักตัวตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๑๓  

  ข้อ ๑๙ ก าหนดมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในจังหวัด ให้ผู้ประกอบการ
รับเหมาก่อสร้างหรือลักษณะงานอ่ืนที่มีแคมป์แรงงาน ด าเนินการดังนี้ 
  ๑) จัดท าทะเบียนรายชื่อแรงงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ แจ้ง
ต่อส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในพ้ืนที่ 
  ๒) ก่อนการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างอ าเภอ ให้แจ้งรายชื่อแรงงานที่จะมีการ
เคลื่อนย้ายล่วงหน้าไปยังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายทางไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
 
               /๓) ให้ผู้ประกอบการ... 
 



๗ 

 

  ๓) ให้ผู้ประกอบการ ท าบัญชีรายชื่อแรงงานที่มีการเดินทางออกนอกพ้ืนที่แคมป์
แรงงานเพ่ือประโยชน์ในการติดตามตัวและควบคุมโรค 
  ๔) ให้สังเกตอาการของแรงงาน ที่มีอาการเจ็บปุวย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือ
เหนื่อยหอบ ให้เร่งด าเนินการส่งตัวเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลในหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
   กรณีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพ่ือท างานข้ามเขตจังหวัด ให้ด าเนินการอย่างเข้มงวด โดยให้
ผ่านเข้าออกได้เฉพาะแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเพ่ือการท างานข้ามจังหวัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดต้น
ทางและจังหวัดปลายทาง 

 ข้อ ๒๐ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
    ๑) ตลาด ตลาดนัด ให้มีมาตรการก ากับติดตามและควบคุมดูแลให้ผู้ด าเนินกิจการ
ตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะข้อ ๑๙ (๔) และ ๒๐ (๓) โดยจัดให้มีการล้างตลาดต่อเนื่องทุกสัปดาห์ และขอความร่วมมือให้ผู้ด าเนิน
กิจการตลาดจัดท าทะเบียนรถเร่จ าหน่ายอาหารที่มาซื้อสินค้าภายในตลาด รวมทั้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติ
ตนที่ถูกสุขลักษณะแก่ผู้ขายและผู้ซื้อในตลาด  
     ให้เจ้าของหรือผู้มีหน้าที่จัดการและดูแล ตลาด ตลาดนัด ด าเนินการควบคุม 
ปูองกันให้ ผู้ค้าขาย ผู้ซื้อ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาด ตลาดนัด ด าเนินการตามมาตรการ  
D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะให้มกีารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีทุกราย  
    ๒) หน่วยงานรัฐทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ด าเนินการจัดให้มีการคัดกรอง   
บุคคลด้วยเครื่องมือวัดอุณหภูมิ และให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้มาติดต่อราชการหรือ  
งานที่เกี่ยวข้อง ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและให้ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะในการเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง  

 ข้อ ๒๑ ให้ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อภายใน ๒๔ ชั่วโมง ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดข้ึนในสถานพยาบาล 

 ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้บุคคลใด เข้าไปเก็บหาของปุาหรือใช้ประโยชน์ หรือด าเนินกิจกรรมใด ๆ 
ในเขตพ้ืนที่ปุา ท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต 

  ข้อ ๒๓ กรณีหากผลการสอบสวนโรค หรือพบผู้ที่ เป็นหรือมี เหตุ อันควรสงสัยว่าเป็น 
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือผู้ที่เป็นผู้ที่สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
มีอ านาจออกค าสั่งให้กักตัวบุคคลดังกล่าวเพ่ือคุมไว้สังเกตอาการ ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ก าหนด จนกว่าจะได้รับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุด  
เหตุอันควรสงสัย  
 ข้อ ๒๔ แนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการด าเนินการของบุคคล สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา
การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด ในกรณีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้
ด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
 ให้นายอ าเภอประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ ด าเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านหรือชุมชน ณ จุดคัดกรองบริเวณ 
 
            /ที่ตั้งของ... 
 



๘ 

 

ที่ตั้งของท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน หรือจุดคัดกรองในพื้นที่ท่ีผู้น าชุมชนจัดให้เป็นจุดคัดกรอง เพื่อติดตาม ค้นหา  
และคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกราย โดยเคร่งครัด และให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ออก
ค าสั่งกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกรายตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๓ (ใบฟอร์ม
ท้ายค าสั่งนี้) 
 ทั้งนี้ ให้ท าบัญชีรายชื่อผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือรวมรวมส่งให้อ าเภอบันทึกข้อมูล
เข้าระบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน (Thai Quarantine Monitor : Thai QM) ต่อไป  

  ข้อ ๒๕ โทษ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามหรือข้อสั่งการให้ปฏิบัติ  ยกเว้น ข้อ ๑ 
ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ต้องรับโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ และตามมาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายกฤษณ์  คงเมือง) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 



๙ 

 

 
 

 
ค าสั่งของ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการด าเนินการหรือออกค าสั่ง 
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
เลขที่....................... 

 

                      เขียนที่ ............................................................. 
          วันที่.......เดือน............................พ.ศ............... 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................... ต าแหน่ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ สังกัด /หน่วยงาน /หมู่บ้าน......................................................... 
ได้พบว่า สงสัยว่าเกิดโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ พื้นที่ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบค าสั่งจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ ๑๔๔๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 จึงมีค าสั่งให้ (ชื่อ-สกุล)....................................................อายุ...........ป ีสัญชาติ................เพศ.........  
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขท่ีหนังสือเดินทาง.......................................หมายเลขโทรศัพท์...................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ตั้งอยู่เลขที่...................หมู่ที่ ................หม่บ้าน/อาคาร............................. ................ 
ถนน...........................................ต าบล............................อ าเภอ....................จังหวัด............... ......................... 
ด าเนินการ กักกันตัว ไว้ที่เลขที่ .............หมู่ที่............. ถนน............................. .....ต าบล................................. 
อ าเภอ......................................จังหวัด 
 ตั้งแต่วันที่.............เดือน...............................พ.ศ..................เวลา......................น.  
  ถึงวันที่..................เดือน...............................พ.ศ..................เวลา......................น. 

  
  ลงชื่อ................................................    ลงชื่อ................................................ 
          (......................................)                                (......................................)  
                  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ                     ผู้รับค าสั่ง   
  
 ลงชื่อ................................................    ลงชื่อ................................................ 
          (......................................)                                (......................................)  
                            พยาน (ถ้ามี)                             พยาน (ถ้ามี)  
  
  
 


