
 
 

 
 

 
 
 
 

ค ำสั่งจังหวัดรำชบุรี 
ที่ 2202 / 2564 

เรื่อง   มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)  
                                                          ฉบับที่ 28 

 

************************* 
ตำมที่ได้มีค ำสั่งจังหวัดรำชบุรีที่ 1988/2564 เรื่อง มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรแพร่ระบำด      

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด–19) ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ.2564 และ ค ำสั่งจังหวัด
รำชบุรีที่ 2012/2564 เรื่อง มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
(โควิด–19) ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ.2564 เนื่องจำกผู้ติดเชื้อรำยใหม่ยังมีอย่ำงต่อเนื่อง      
จำกกลุ่มก้อนกำรแพร่ระบำดในชุมชน โรงงำน ตลำด และกำรเดินทำงจำกพ้ืนที่เสี่ยง ส่งผลให้มีจ ำนวนผู้ติดเชื้อ
รำยใหม่ ผู้ป่วยสะสมเพ่ิมขึ้น และมีผู้เสียชีวิต 15 รำย อันส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัยของประชำชน
โดยรวม คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดรำชบุรี ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกัน 
กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด–19) ต่อไปอีกระยะหนึ่งเพ่ือควำมปลอดภัยของประชำชน 

ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ข้อก ำหนดออก
ตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ 22)  
ลงวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ.2564 และข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ.2564  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
รำชบุรี โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดรำชบุรี ในกำรประชุมครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 
27 พฤษภำคม พ.ศ.2564 มีมตใิห้มำตรกำรควบคุมโรคที่ก ำหนดไว้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป ดังนี้ 

ข้อ 1 การห้ามการด าเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค และข้อปฏิบัติในการสวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 

(1) ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกันมำกกว่ำยี่สิบคน เว้นแต่ได้รับ
อนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือเป็นกิจกรรมในพ้ืนที่ที่
ก ำหนดให้เป็นสถำนที่กักกันโรค หรือเป็นกิจกรรมของคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยของส่วนรำชกำร โดยให้
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด โดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำต ดังนี้ 

 ก. กำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกันมำกกว่ำยี่สิบคน ผู้จัดให้มีกิจกรรม
ต้องขออนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อนำยอ ำเภอท้องที่ ในฐำนะเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่ อตำม
พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ก่อนมีกำรจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 15 วันท ำกำร 

 ข. ให้นำยอ ำเภอท้องที่ในฐำนะเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
๒๕๕๘ พิจำรณำค ำขอให้แล้วเสร็จภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่ได้รับค ำขอ 

 ค. ผู้จัดให้มีกิจกรรมต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
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(2) กำรสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำอย่ำงถูกวิธีตำมข้อแนะน ำของกระทรวงสำธำรณสุข    
เมื่ออยู่นอกเคหสถำนหรือเมื่ออยู่ในที่สำธำรณะ ให้ถือปฏิบัติตำมค ำสั่งจังหวัดรำชบุรี ที่ 1667/2564 เรื่อง 
ให้ประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดรำชบุรีสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถำน หรือ
สถำนที่พ ำนัก ลงวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ.2564 

กำรจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำกและมีโอกำสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ำยที่ด ำเนินกำรโดย
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ในกรณีที่กลุ่มบุคคลที่จ ำเป็นต้องเข้ำประชุมอยู่ใน
สถำนที่หนึ่งที่ใดเป็นระยะเวลำนำนและต่อเนื่องหลำยชั่วโมง ซึ่งกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ
ตลอดเวลำอำจไม่สะดวกหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรท ำหน้ำที่ในกำรประชุม หำกผู้จัดประชุมได้ก ำหนดให้มี
มำตรกำรตรวจคัดกรองบุคคลและได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงรอบคอบ 
รัดกุมและเข้มงวดเพียงพอแล้ว เช่น กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม กำรให้ผู้เข้ำร่วมประชุมสวมหน้ำกำกอนำมัย
หรือหน้ำกำกผ้ำและเครื่องป้องกันตำมมำตรกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนด รวมทั้งกำรแสดงใบรับรองผลกำรตรวจ
ว่ำไม่มีควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และกำรจัดให้มีกระบวนกำรคัดกรองโดยพิจำรณำจำก
อำกำรของโรคประกอบกับได้ด ำเนินกำรภำยใต้มำตรกำรควบคุมกำรประชุมตำมระเบียบหรือข้อบังคับเมื่อเกิด
เหตุที่มีควำมเสี่ยง โดยให้ผู้ควบคุมกำรประชุมก ำหนดให้กลุ่มบุคคลดังกล่ำวต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือ
หน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำกำรประชุม แต่อำจพิจำรณำผ่อนผันได้เฉพำะช่วงเวลำของกำรอภิปรำยหรือแสดง
ควำมเห็นในที่ประชุมได้ตำมควำมเหมำะสมแห่งสภำพกำรณ์และควำมสมควรแก่เหตุ 
 

ข้อ 2 ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค  
2.1 ปิดสถานที่ช่ัวคราวจนกว่าจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน  
สถำนที่เล่นกำรพนันทุกประเภทตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน ได้แก่ ชนไก่ กัดปลำ ชกมวย วัวลำน ฯลฯ 

ตลอดจนสถำนที่ที่จัดให้มีกำรซ้อมชนไก่ ยกเว้นจัดให้มีกำรแถมพกหรือรำงวัลในกำรเสี่ยงโชคที่มีเฉพำะสักขีพยำน 
และด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรค 
 2.2 ปิดสถานที่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564  
ดังนี้ 

(1) สถำนบริกำร สถำนประกอบกำรที่มีลักษณะคล้ำยสถำนบริกำร สถำนบันเทิง ผับ บำร์ คำรำโอเกะ  
(2) สถำนประกอบกิจกำรอำบน้ ำ สถำนประกอบกิจกำรอำบอบนวด หรือสถำนที่อ่ืนที่มีลักษณะคล้ำยกัน  
(3) โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด หรือกำรละเล่นอย่ำงอ่ืนที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน 
(4) สวนสนุก สถำนที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกม หรือเครื่องเล่นเกมทุกประเภท  
(5) สนำมเด็กเล่น เครื่องเล่น บ้ำนลม บ้ำนบอลหรือเครื่องเล่นอย่ำงอ่ืนที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน 
(6) ร้ำนเกมและร้ำนอินเทอร์เน็ต 
(7) สระว่ำยน้ ำ สวนน้ ำ สระน้ ำเพ่ือกำรเล่นกีฬำหรือกิจกรรมทำงน้ ำในบึง หรือกิจกำรอ่ืนๆในท ำนอง

เดียวกัน  
(8) สถำนที่ออกก ำลังกำยฟิตเนส   
(9) สถำนประกอบกิจกำรอำบน้ ำ อบไอน้ ำ อบสมุนไพร 
(10) สถำบันลีลำศหรือสอนลีลำศ 
(11) นวดแผนโบรำณ นวดไทย นวดเพ่ือสุขภำพ  

 
 

/ (12) สถาน ... 
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(12) สถำนรับเลี้ยงเด็ก (ยกเว้นสถำนที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยำบำล และท่ีมีกำรรับตัวไว้พักค้ำงคืนเป็น
ปกติธุระ) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน 

(13) สนำมมวย โรงเรียนสอนมวย ค่ำยมวย โรงเรียนสอน/ฝึกซ้อมศิลปะป้องกันตัวทั้งของภำครัฐ
และภำคเอกชน รวมทั้งงดกำรจัดกำรแข่งขันมวยทุกรำยกำร 

(14) ศูนย์พระเครื่อง – พระบูชำ และสนำมพระเครื่อง – พระบูชำ 
(15) โรงภำพยนตร์  โรงมหรสพ  กำรฉำยหนังกลำงแปลง 
(16) สถำนที่มีกำรแสดงหรือกำรละเล่นสำธำรณะ 

 

ข้อ 3 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจ าแนกตามพื้นที่สถานการณ์ที่จ าเป็นอย่างเร่งด่วน  ส ำหรับ
สถำนที่ กิจกำร หรือกิจกรรม เพ่ือให้สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ภำยใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลำ กำรจัดระบบและ
ระเบียบ รวมทั้งมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 
13 มิถุนายน พ.ศ.2564   

(1) ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มในร้ำนได้ไม่เกิน เวลำ ๒๓.๐๐ 
นำฬิกำ โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบกำรจัดให้มีมำตรกำร 
คัดกรองผู้เกี่ยวข้อง กำรจัดระเบียบผู้เข้ำใช้บริกำร และกำรเว้นระยะห่ำงตำมค ำแนะน ำและมำตรกำรที่ทำง
รำชกำรก ำหนด  

(2) โรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภท ให้สำมำรถใช้อำคำรหรือสถำนที่เพ่ือกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรสอบ กำรฝึกอบรม หรือกำรท ำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นจ ำนวนมำกได้โดยให้
พิจำรณำตำมควำมจ ำเป็นและด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตของพนักงำน
เจ้ำหนำ้ที่เพ่ือให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่จัดกิจกรรมและสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

 ทั้งนี้กำรใช้อำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำในกำรด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนปีกำรศึกษำ
2564 ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดรำชบุรี ในกำรประชุมครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 13 
พฤษภำคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่กระทรวงศึกษำธิกำรเสนอใน     
กำรประชุมศูนย์ปฏิบัติกำร ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19(ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2564    
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ท ำเนียบรัฐบำล และปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

(3)  ห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถำนประกอบกำรอ่ืนที่มีลักษณะคล้ำยกันให้
เปิดด ำเนินกำรได้ตำมเวลำปกติของสถำนที่นั้นๆ จนถึงเวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ โดยให้จ ำกัดจ ำนวนผู้ใช้บริกำร
และงดเว้นกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้ำนเกมและสวนสนุกที่งดกำร
ให้บริกำร  

(4)  รำ้นสะดวกซ้ือ ซูเปอร์มำร์เกต ตลำดนัดกลำงคืน ตลำดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดด ำเนินกำรได้ตำม
เวลำปกติของสถำนที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลำ ๒๓.๐๐ นำฬิกำ ส ำหรับร้ำนหรือสถำนที่ซึ่งตำมปกติเปิดให้บริกำร
ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดด ำเนินกำรได้ในเวลำ ๐๔.๐๐ นำฬิกำ 

(5)  สนำมกีฬำหรือสถำนที่เพ่ือกำรออกก ำลังกำยประเภทกลำงแจ้งหรือที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่โล่งแจ้ง สำมำรถ
เปิดให้บริกำรได้ไม่เกินเวลำ 21.00 นำฬิกำ และสำมำรถจัดกำรแข่งขันกีฬำได้โดยจ ำกัดจ ำนวนผู้ชมในสนำม
ทั้งนี้ต้องขออนุญำตต่อคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด 
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 ข้อ 4 มาตรการป้องกันโรค 
(1) ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย หรือกำรคัดกรองอำกำรป่วยในระบบทำงเดินหำยใจ 
(2) ให้สวมหน้ำกำกอนำมัย หรือ หน้ำกำกผ้ำ 
(3) ให้เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลอย่ำงน้อย 1 เมตร  
(4) ควบคุมจ ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยคิดเกณฑ์ตำมขนำดพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 4 ตำรำงเมตร 

ต่อคน รวมทั้งพิจำรณำเพิ่มพ้ืนที่ทำงเดินให้มีสัดส่วนมำกขึ้น 
(5) จัดให้มีที่ล้ำงมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคให้เพียงพอ 
(6) จัดให้มีกำรเช็ดท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวสัมผัสของสถำนที่ที่เกี่ยวข้องก่อนกำรท ำกิจกรรมรวมทั้ง

ระหว่ำงและภำยหลังกำรท ำกิจกรรมด้วย 
(7)  มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และเพ่ิมมำตรกำรใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ 

 

กรณีผู้ใดฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งฉบับนี้ มีโทษตำมนัยมำตรำ ๕๒ แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
๒๕๕๘ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับและอำจมีควำมผิด
ตำมมำตรำ 18 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ อนึ่ง ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 
เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภำพของประชำชนและประโยชน์สำธำรณะ หำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะก่อผลเสียหำยอย่ำง
ร้ำยแรงต่อส่วนรวม จึงไม่อำจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตำมนัยมำตรำ ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระรำชบัญญัติ      
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  

 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 
     
                                                 (นำยรณภพ  เหลืองไพโรจน์) 
                                                   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรี 
                              ผู้ก ำกับกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจังหวัดรำชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


