
 

 

 
 

คําส่ังจังหวัดจันทบุรี 
ท่ี  ๑๙๗๙/๒๕๖๕ 

เรื่อง มาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามขอกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๔๖) 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี (พ้ืนท่ีเฝาระวัง) 

--------------------------------------------------------- 

 ตามท่ีจังหวัดจันทบุรีไดมีคําสั่ง ท่ี ๑๖๖๔/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง 
มาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามขอกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๔๕) ในพ้ืนท่ี
จังหวัดจันทบุรี โดยกําหนดมาตรการควบคุมสําหรับพ้ืนท่ีสถานการณ “พ้ืนท่ีนํารองดานการทองเท่ียว” โดยให
พนักงานเจาหนาท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของ เจาของสถานท่ี ผูประกอบการ รวมถึงประชาชนถือปฏิบัติและ
ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนด นั้น 
 

  เนื่องจากนายกรัฐมนตรีไดออกขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนด  
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๔๖) ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และคําสั่ง
ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ี ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันท่ี        
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง พ้ืนท่ีสถานการณท่ีกําหนดเปนพ้ืนท่ีเฝาระวัง ตามขอกําหนดออกตามความใน
มาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยปรับระดับพ้ืนท่ี
สถานการณใหทุกเขตพ้ืนท่ีจังหวัดท่ัวราชอาณาจักรเปน “พ้ืนท่ีเฝาระวัง” เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ปจจุบันไดคลี่คลายและมีแนวโนมในทางท่ีดีข้ึน มีการ
ผอนปรนบรรดามาตรการและขอจํากัดตางๆ การดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมการเปลี่ยนผานสูระยะ    
Post – Pandemic ท่ีจะประกาศใหเปนโรคติดตอท่ัวไป ขณะท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรียังไดรับวัคซีน
เข็มกระตุนในสัดสวนนอย เพ่ือใหการดําเนินชีวิตของประชาชนและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่องควบคูกับการดําเนินการมาตรการท่ีจําเปนสําหรับปองกันและควบคุมโรค 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ขอ ๗ (๑) ของขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑) ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๓๗) ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔       
ขอกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๔๔) ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ขอกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๔๕) ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
และขอกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๔๖) ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดจันทบุรี ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕       
จึงกําหนดมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามขอกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๔๖)    
ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี (พ้ืนท่ีเฝาระวัง) ดังตอไปนี้  

ขอ ๑ เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีกําหนดเปนพ้ืนท่ีเฝาระวัง จึงมีขอปฏิบัติสําหรับพ้ืนท่ี
สถานการณ “พ้ืนท่ีเฝาระวัง” โดยใหดําเนินการตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ขอหาม ขอยกเวน และขอ
ปฏิบัติสําหรับพ้ืนท่ีสถานการณ ตามขอกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๓๗) ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอกําหนด (ฉบับท่ี ๔๔)   
ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เฉพาะการปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการและการปรับปรุงการกําหนดผู
เดินทางเขามาในราชอาณาจักร และขอกําหนด (ฉบับท่ี ๔๕) ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เฉพาะมาตรการ
ควบคุมและปองกันโรคสําหรับสถานบริการหรือสถานท่ีเสี่ยงตอการแพรโรคท่ัวราชอาณาจักร รวมถึงบรรดา
มาตรการ หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติตามคําสั่งและประกาศท่ีพนักงานเจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
กําหนดข้ึนภายใตขอกําหนดดังกลาว ยังคงมีผลใชบังคับเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ 

/ขอ ๒ ใหสถานท่ี กิจการ ... 
 



-๒- 
ขอ ๒ ใหสถานท่ี กิจการ หรือการดําเนินกิจกรรมในเขตพ้ืนท่ีเฝาระวัง สามารถเปดดําเนินการ

ไดภายใตเง่ือนไข เง่ือนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการปองกันโรคท่ีทางราชการกําหนด เชน 
มาตรการปองกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสําหรับองคกร 
(Covid - Free Setting) รวมท้ังมาตรการตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอท่ีผูรับผิดชอบในแตละพ้ืนท่ีกําหนดข้ึน
เปนการเฉพาะ และตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกิจการหรือสถานประกอบการนั้น ๆ ดวย 

ขอ ๓ การผอนคลายขอปฏิบัติในการสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาท่ัวราชอาณาจักร 
เพ่ือใหประชาชนสามารถดําเนินชีวิตไดใกลเคียงกับสภาวะปกติยิ่งข้ึน จึงผอนคลายขอจํากัดในเรื่องการ       
สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา โดยยกเลิกความในขอ ๑ ตามคําสั่งจังหวัดจันทบุรี ท่ี ๑๘๕๙/๒๕๖๔     
ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ และการผอนคลายมาตรการควบคุมการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 

การสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาใหเปนการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให
ประชาชนพิจารณาการสวมหนากากอยางถูกวิธีเปนประโยชนดานสุขอนามัยในการปองกันการแพรและการ   
รับเชื้อ ท้ังเชื้อโรคโควิดและโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอ่ืนๆ รวมท้ังยังสามารถลดความเสี่ยงอ่ืนท่ีอาจมี
ผลกระทบตอสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) จึงมีขอแนะนําใหประชาชนท่ัวไปสวมหนากาก
อนามัยเม่ืออยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสถานท่ีหรือในพ้ืนท่ีแออัด มีการรวมกลุมคนจํานวนมาก ไมสามารถเวน
ระยะหางได หรืออากาศระบายถายเทไมดีเพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรเชื้อหรือรับเชื้อ 

กรณีเปนผูเขาขายเสี่ยงท่ีเม่ือติดเชื้อโควิด – 19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงตอการ
เสียชีวิต (กลุม ๖๐๘ ไดแก กลุมผูสูงอายุ ๖๐ ปข้ึนไป ผูมีโรคประจําตัว ๗ กลุมโรค และสตรีตั้งครรภ) หรือ
ผูท่ีมีโรคประจําตัวเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจควรสวมหนากากอนามัยอยางถูกวิธีตลอดเวลาเม่ือตองอยู
รวมกับบุคคลอ่ืนเพ่ือลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ และกรณีผูสัมผัสเส่ียงสูงจากเช้ือโควิด – 19 ตองสวม
หนากากอนามัยอยางถูกวิธีตลอดเวลาเม่ืออยูรวมกับบุคคลอ่ืนเพ่ือลดความเสี่ยงและปองกันการแพรโรค 
สวนผูติดเชื้อโควิด – 19 ใหเขารับการรักษาในระบบของสาธารณสุขหรือรักษาตัวท่ีบานตามท่ีเจาพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอแนะนํา โดยงดการสัมผัสใกลชิดกับบุคคลอ่ืน 

ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เรงชี้แจง ประชาสัมพันธ สรางการรับรู ความเขาใจใหประชาชนทุก
ภาคสวนทราบถึงแนวการปฏิบัติตนเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย สอดคลองกับมาตรการสังคม ชุมชน และองคกร 
เปลี่ยนผานสูระยะ Post-Pandemic เฝาระวังและกํากับติดตามสถานการณ รวมท้ังจัดทําแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเตรียมพรอมรองรับสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึน 

ขอ ๔ การผอนคลายมาตรการสําหรับการเคล่ือนยายและการเดินทางของแรงงานตางดาว
ท่ัวราชอาณาจักร เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใกลเคียงกับสภาวะปกติมากยิ่งข้ึน       
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีโดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดจันทบุรี จึงยกเลิกคําสั่งจังหวัดจันทบุรี ท่ี ๓๓๗/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การผอนคลายใหดําเนินกิจกรรมบางประเภทเพ่ิมเติม และใหพิจารณาผอนคลาย
มาตรการเก่ียวกับการเดินทางและเคลื่อนยายแรงงานตางดาว ตามขอ ๖ ของคําสั่งจังหวัดจันทบุรี ท่ี ๑๘๕๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ และการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี โดยใหการเดินทางและเคลื่อนยายแรงงานตางดาว
เพ่ือการทํางานขามเขตจังหวัดและการเดินทางและเคลื่อนยายแรงงานตางดาวเพ่ือการทํางานภายในเขตจังหวัด
สามารถดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการดําเนินการไดตามปกติ 

ขอ ๕ การผอนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนท่ีเฝาระวัง ใหดําเนินการตาม
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพ่ือการเปดสถานท่ี กิจการ หรือกิจกรรม ตามท่ีไดกําหนดไวในขอ ๓          
แหงขอกําหนด (ฉบับท่ี ๔๔) ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ และขอ ๓ แหงขอกําหนด (ฉบับท่ี ๔๕) ลงวันท่ี    
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยใหปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ดังนี้ 

 
/๕.๑ รานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม... 

 
 



-๓- 
 ๕.๑ รานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปดใหบริการจําหนายและการบริโภค

สุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในรานได โดยตองดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีกําหนด 
หลักเกณฑและเง่ือนไขการดําเนินการไว และตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรค เง่ือนไขการจัดระเบียบและ
ระบบตางๆ และคําแนะนําของทางราชการ จึงยกเลิกขอ ๔ ของคําสั่งจังหวัดจันทบุรี ท่ี ๑๖๖๔/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม
ขอกําหนดฯ (ฉบับท่ี ๔๕) ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี โดยเปดใหบริการไดเฉพาะรานท่ีผานการตรวจประเมินตาม
มาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย Amazing Thailand Safety  and Health Administration) ของ
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ในระดับ SHA PLUS ข้ึนไป หรือ
ผานการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยปองกันโรค COVID - 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม (Thai Stop 
Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย หรือไดมีการดําเนินการตามมาตรการปลอดภัย
สําหรับองคกร (Covid Free Setting) ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และจํากัดการใหบริการและบริโภคสุรา
หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานไดไมเกินเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา 

 ๕.๒ สถานบริการ สถานประกอบการท่ีมีลักษณะคลายสถานบริการ สถานบันเทิง 
ผับ บาร คาราโอเกะหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายกัน สามารถเปดใหบริการไดตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับ
สถานประกอบการนั้นกําหนด และตองดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีกําหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไขการดําเนินการไว และตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรค เง่ือนไขการจัดระเบียบ และระบบตางๆ 
และคําแนะนําของทางราชการ โดยตองผานตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยปองกันโรค COVID - 19 รองรับ
สุขภาพดีวิถีใหม (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และไดรับอนุญาต
จากนายอําเภอในฐานะหัวหนาศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ.) จึงสามารถเปดใหบริการได   
โดยผูประกอบการหรือผูมีหนาท่ีรับผิดชอบสถานท่ีตองจัดเตรียมสถานท่ีใหเปนไปตามมาตรการปลอดภัย
สําหรับองคกร (Covid Free Setting) และตองกํากับดูแลความพรอมของบุคลากรผูใหบริการและผูเขารับ
บริการใหปฏิบัติตามเง่ือนไข เง่ือนเวลา และมาตรการปองกันโรคตาง ๆ ตามท่ีราชการกําหนดข้ึนเปนการเฉพาะดวย  
 ขอ ๖ มาตรการเฝาระวังเพ่ือการควบคุมและปองกันการระบาดของโรคในพ้ืนท่ีเฝาระวัง 
การจัดกิจกรรมรวมกลุมของบุคคลท่ีมีจํานวนมากใหสามารถทําไดตามความเหมาะสมโดยใหปฏิบัติตาม
มาตรการดานสาธารณสุขท่ีทางราชการกําหนดอยางเครงครัด ท้ังนี้ กรณีการจัดกิจกรรมซ่ึงมีการรวมกลุมของบุคคล
จํานวนรวมกันมากกวาสองพันคนใหผูรับผิดชอบแจงการจัดกิจกรรมตอคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดจันทบุรี
เพ่ือเปนมาตรการเฝาระวังและกํากับติดตามมิใหเกิดความเสี่ยงตอการระบาดเปนกลุมกอน (Cluster) 
 ขอ ๗ ใหพนักงานเจาหนาท่ีฝายปกครอง ตํารวจ พนักงานเจาหนาท่ีฝายความม่ันคงและ
พนักงานเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติงานอยางใกลชิดในการเขาตรวจพ้ืนท่ี 
สถานท่ี กิจการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีอาจมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคอยางสมํ่าเสมอ 
เพ่ือตรวจสอบการดําเนินการของสถานท่ี กิจการ หรือกิจกรรมนั้น ๆ ใหมีการจัดระบบและระเบียบตาง ๆ 
รวมท้ังมาตรการปองกันโรคท่ีทางราชการกําหนด และใหมีอํานาจใหคําแนะนํา ตักเตือน หามปรามและมี
อํานาจกําหนดระยะเวลาเพ่ือใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ เจาของ หรือผูจัดการสถานท่ี ดําเนินการปรับปรุงแกไข 
รวมท้ังเสนอใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอในการพิจารณาสั่งปด 
จํากัด หรือหามการดําเนินการของพ้ืนท่ี สถานท่ี หรือสั่งใหงดการทํากิจกรรมซ่ึงมีความเสี่ยงตอการระบาดของโรค 
 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 

    สั่ง ณ วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 (นายสุธี  ทองแยม) 
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 

ผูกํากับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินจังหวัดจันทบุรี 


