คำสั่งจังหวัดรำชบุรี
ที่ 2394 / 2563
เรื่อง มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19)
ฉบับที่ 12
*************************
ตำมที่ได้มีคำสั่งจังหวัดรำชบุรีที่ 1225/2563 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2563 เรื่อง มำตรกำร
เฝ้ ำระวั ง และควบคุ มกำรแพร่ ระบำดโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนำ 2019 (COVID –19) ค ำสั่ งจั งหวั ดรำชบุ รี ที่
1264/2563 ลงวันที่ 23 มีนำคม 2563 เรื่อง มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 2 คำสั่งจังหวัดรำชบุรีที่ 1371/2563 ลงวันที่ 26 มีนำคม 2563 เรื่อง
มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 3 คำสั่ ง
จังหวัดรำชบุรีที่ 1426/2563 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2563 เรื่อง มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรแพร่ระบำด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 4 คำสั่งจังหวัดรำชบุรีที่ 1495/2563 ลงวันที่ 4 เมษำยน
2563 เรื่อง มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 5
คำสั่งจังหวัดรำชบุรีที่ 1567/2563 ลงวันที่ 9 เมษำยน 2563 เรื่อง มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรแพร่
ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 6 คำสั่งจังหวัดรำชบุรีที่ 1658/2563 ลงวันที่ 16
เมษำยน 2563 เรื่อง มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19)
ฉบับที่ 7 คำสั่งจังหวัดรำชบุ รีที่ 1928/2563 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2563 เรื่อง มำตรกำรเฝ้ ำระวัง และ
ควบคุ ม กำรแพร่ ร ะบำดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019 (COVID –19) ฉบั บ ที่ 8 ค ำสั่ ง จั ง หวั ด รำชบุ รี ที่
1951/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภำคม 2563 เรื่อง มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID –19) ฉบับที่ 9 คำสั่งจังหวัดรำชบุรีที่ 2001/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภำคม 2563
เรื่อง มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID –19) ฉบับที่ 10 และ
คำสั่งจังหวัดรำชบุรีที่ 2138/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภำคม 2563 เรื่อง มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำร
แพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID –19) ฉบับที่ 11 แล้วนั้น
โดยที่ยังปรำกฏกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID –19) ในต่ำงประเทศ
และมีโอกำสจะแพร่เข้ำมำในประเทศไทย เนื่องจำกมีผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรอย่ำงต่อเนื่อง และพบว่ำยัง
มีผู้ติดเชื้อดังกล่ำว ประกอบกับองค์กำรอนำมัยโลกได้เตือนว่ำกำรผ่อนคลำยควำมเข้มงวด หลำยมำตรกำรและ
พร้อม ๆ กันในหลำยประเทศอำจทำให้เกิดกำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ได้ ซึ่งเมื่อคำนึงถึงควำมเปลี่ยนแปลงของ
สภำพดินฟ้ำอำกำศและปั จจัยเสี่ยงจำกบุ คคล สถำนที่ และประเภทของกิจกรรมบำงอย่ำงแล้ ว แม้ด้วยควำม
ร่วมมือจำกภำครัฐและประชำชนทุกฝ่ำย สถำนกำรณ์ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำจะดีขึ้น แต่ฝ่ำยสำธำรณสุข ฝ่ำยปกครอง
และฝ่ำยควำมมั่นคงเห็นว่ำ ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งกำลังจะผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในช่วงที่ ๓
นับจำกนี้ไปให้มำกขึ้นกว่ำเดิมจนใกล้เคียงกับกำรดำเนินวิถีชีวิตตำมปกติ ยังจำเป็นต้องติดตำมดูแลสถำนกำรณ์ใน
แต่ละพื้นที่ต่อไปให้สงบนิ่งอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นที่วำงใจได้อีกระยะหนึ่ง เพื่อว่ำหำกจำนวนผู้ติดเชื้อกลับเพิ่มหรือ
โอกำสเสี่ยงมีมำกขึน้ จะได้ระงับหรือเปลี่ยนแปลงกำรผ่อนคลำยบำงส่วนหรือทั้งหมดได้ทันท่วงที
.../คณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดรำชบุรี ได้มีมติในกำรประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 30
พฤษภำคม 2563 เห็นชอบผ่อนคลำยกำรปิดสถำนที่ตำมประกำศจังหวัดรำชบุรีที่ออกไว้เดิม โดยให้เป็นไปตำม
ข้อกำหนดที่นำยกรัฐมนตรี ออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 35 (1) แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 และข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรี โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดรำชบุรี จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กำรผ่ อนผั น กำรใช้อำคำรสถำนที่ ของโรงเรี ย นหรื อสถำบันกำรศึก ษำ เพื่อเตรี ย ม
ควำมพร้อมรองรับกำรเปิดภำคเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ในระยะแรกนี้ให้ทยอยผ่อนผันกำรใช้อำคำรสถำนที่
ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำเพื่อจัดกำรศึกษำ กำรอบรม กำรประชุมหรือเพื่อประโยชน์ในกำรสอบ หรื อ
กำรคัดเลือกบุคคล ดังต่อไปนี้
1.1 กำรใช้อำคำรสถำนที่เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรฝึกอบรมของโรงเรียนนอก
ระบบ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพำะประเภทวิชำชีพ และประเภทศิลปะและกีฬำ (เฉพำะประเภท
กีฬำที่ผ่อนคลำยให้ทำกิจกรรมได้) โดยพิจำรณำถึงจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน ควำมพร้อมและควำมสำมำรถ
ในกำรจัดรูปแบบกำรศึกษำที่มีควำมยืดหยุ่น กำรจัดสถำนที่และระบบต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกัน
โรคเป็นสำคัญ
1.2 กำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึ กษำเพื่อกำรประชุม กำรจั ด
กำรสอบ กำรสอบคัดเลือก กำรฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกิ นสิบ ห้ำวัน หรือดำเนินกำรอื่นใดในลั กษณะทำนอง
เดียวกัน ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำตำม ๑.1 หรือ 1.๒ ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนด กำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ รวมทั้งคำแนะนำของทำงรำชกำรอย่ำ ง
เคร่งครัด
ข้อ 2 กำรผ่อนคลำยให้ดำเนินกำรหรือทำกิจกรรมบำงอย่ำงได้ เพื่ออำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบำงอย่ำงเพิ่มเติมจำกที่ได้กำหนดไว้แล้วตำมคำสั่งจังหวัดรำชบุรี ฉบับที่ 10
ลงวันที่ 7 พฤษภำคม 2563 และคำสั่งจังหวัดรำชบุรี ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 16 พฤษภำคม 2563 ภำยใต้กำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนด รวมทั้งกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ ให้สถำนที่หรือ
กำรดำเนินกิจกรรมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเคยมีคำสั่งปิดสถำนที่ไว้เป็นกำรชั่วครำว สำมำรถเปิดดำเนินกำรหรือ
ทำกิจกรรมบำงอย่ำงเพิ่มเติมได้ ตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม ดังต่อไปนี้
2.1 ห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินกำรได้จนถึงเวลำ ๒๑.๐๐
นำฬิกำ
2.2 ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดดาเนินการจัดประชุม
การแสดงสินค้า หรือการจั ดนิทรรศการได้ โดยเป็นกิจกรรมซึ่ งจากัดพื้นที่รวมในการจัดงานขนาดไม่เกินสอง
หมื่นตารางเมตร และเปิดดาเนินการได้จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ให้งดเว้น การจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่ งเสริมการขาย หรือการดาเนินการอื่ น ใด
ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้
2.3 สนำมพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ให้เปิดดำเนินกำรได้โดยงดเว้นกำรจัดกิจกรรม
ที่เปิดโอกำสให้ผู้คนมำชุมนุมกันหนำแน่นและอำจเกิดภำวะไร้ระเบียบได้
2.4 ร้ำนเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดดำเนินกำรโดยจำกัด
เวลำกำรให้บริกำรในร้ำนไม่เกินรำยละสองชั่วโมงและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้ำน
.../ 2.5 ศูนย์พัฒนำเด็ก

2.5 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ ก เด็กก่อนวัยเรียน ให้เปิดได้เฉพำะกำรปฏิบัติงำนที่จำเป็น ของ
เจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรนัดหมำย จัดสรรและแจกจ่ำยเครื่องดื่มและอำหำรกลำงวัน และกำรจัดเตรียมควำมพร้อม
ของสถำนที่ให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนด
2.6 คลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำม สถำนเสริมควำมงำม สถำนที่สักหรือเจำะผิ ว หนั ง
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
2.7 สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ สปำ และสถำนประกอบกำรนวดแผนไทย (งดเว้น
กำรอบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวมและกำรนวดบริเวณใบหน้ำ) นวดฝ่ำเท้ำ ยกเว้น สถำนประกอบ
กิจกำรอำบน้ำ สถำนประกอบกิจกำรอำบ อบ นวด
2.8 สถำนที่ออกกำลังกำยฟิตเนส ให้เปิดดำเนินกำรได้โดยจำกัดจำนวนผู้เล่นในกำรเล่น
แบบรวมกลุ่มและงดเว้นกำรอบตัวหรืออบไอน้ำแบบรวม
2.9 สถำนที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ำยมวย ให้เปิดได้เฉพำะเพื่อกำรฝึกซ้อมกำรชกลม
โดยไม่มีคู่ชก กำรชกมวยแบบล่อเป้ำ โดยต้องไม่เป็นกำรแข่งขันและไม่มีผู้ชม
2.10 สนำมกีฬำ ให้เปิดดำเนินกำรได้เฉพำะกิจกรรมเพื่อกำรออกกำลังกำยหรื อ กำร
ฝึกซ้อมในประเภทกีฬำ ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บำสเกตบอล และวอลเลย์บอล โดยต้องไม่เป็นกำรแข่งขันและ
มีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬา (ไม่นับรวมผู้เล่น) อีกไม่เกินสิบคน
2.11 สถำนที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด หรือกำรละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
ให้เปิดดำเนินกำรได้เฉพำะเพื่อกำรออกกำลังกำยหรือกำรฝึกซ้อม
2.12 สถำบันลีลำศหรือสอนลีลำศ
2.13 สระน้ำเพื่อกำรเล่นกีฬำหรือกิจกรรมทำงน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่น
ประเภทบำนำน่ำโบ๊ท ให้เปิดดำเนินกำรได้โดยต้องไม่เป็นกำรแข่งขันและจำกัดจำนวนผู้เล่น ตำมจำนวนเครื่อง
เล่นและขนำดพื้นที่
2.14 โรงภำพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ให้เปิดดำเนินกำรได้โดยจำกัดจำนวนผู้ ร่วม
กิจกรรมไม่เกินสองร้อยคน สำหรับโรงมหรสพในระยะแรกนี้ให้เปิดเฉพำะกำรจัดแสดงลิเก ลำตัด หรือกำร
แสดงพื้นบ้ำนอื่น ๆ ก่อน โดยงดเว้นกำรจัดแสดงดนตรีหรือคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมอื่นที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อกำร
รักษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลและกำรแพร่กระจำยเชื้อ
2.15 สวนสั ตว์หรือสถำนที่จัดแสดงสั ตว์ ให้เปิดดำเนินกำรได้ โดยจำกัดจำนวนผู้ ร่วม
กิจกรรมในพื้นที่จัดกำรแสดงที่เป็นกำรรวมกลุ่ม
2.16 ร้ำนสะดวกซื้อหรือร้ำนค้ำปลีกที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันโดยให้เปิดบริกำรตั้งแต่เวลำ
๐3.๐๐ น. - ๒3.๐๐ น.
ข้อ 3 ให้เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ตำมข้อ 2.1 ถึง 2.16 มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรป้องกันโรค รวมทั้งดำเนินกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ ตำมคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลำ
ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส ำมำรถเข้ ำตรวจสอบ แนะนำ
ตั ก เตื อ น ห้ ำ มปรำม หรื อ ด ำเนิ น กำรอย่ ำ งหนึ่ ง อย่ ำ งใดตำมกฎหมำย รวมทั้ ง เสนอให้ ผู้ มี อ ำนำจตำม
พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่งปิดสถำนที่นั้นเป็นกำรชั่วครำวเฉพำะรำย
ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ ว่ ำ รำชกำรจัง หวั ดได้มี คำสั่ งปิ ดสถำนที่ ใดไว้ เป็น กำรชั่ วครำวตำมข้ อ 3
เมื่อเจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่นั้น ได้ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตำมมำตรกำรที่ทำงรำชกำรกำหนด
และดำเนินกำรจัดระเบียบและระบบต่ำงๆ ตำมคำแนะนำของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อเรียบร้อยแล้ว
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะพิจำรณำสั่งให้เปิดดำเนินกำรเป็นรำย ๆ ไป
.../ 5. สถำนที่อื่นใด

ข้อ 5 สถำนที่อื่นใดนอกเหนือจำกที่ได้รับกำรยกเลิกคำสั่งปิดบำงสถำนที่เพื่อเป็นกำรผ่ อน
คลำยให้ดำเนินกำรหรือทำกิจกรรมบ้ำงอย่ำงได้ตำมคำสั่งนี้ให้ปิดบริกำรต่อไปจนกว่ำจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ข้อ 6 กำรผ่อนคลำยกำรเดินทำงข้ำมเขตพื้นที่จังหวัด ตำมที่ทำงรำชกำรเคยมีคำแนะนำให้
ประชำชน งดหรือชะลอกำรเดินทำงข้ำมเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ บัดนี้ ประชำชนสำมำรถเดินทำง
ข้ำมเขตพื้นที่จังหวัดได้ โดยผู้เดินทำง (รวมผู้ที่เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศด้วย) ต้องให้ควำมร่วมมือในกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค กำรจัดระบบและระเบียบต่ำง ๆ ที่ทำงรำชกำรกำหนดด้วย ทั้งนี้ หำกพบว่ำ
ผู้เดินทำงมีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นโรคหรือเป็นพำหะนำโรค เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่ออำจสั่งแยกกั ก
กักกัน หรือคุมไว้สังเกตตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคได้
ข้อ 7 กำรแสดงตนโดยใช้ตำแหน่งหน้ำที่ หรือแอบอ้ำงว่ำเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กระทำกำร
เรียกรับ ยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดโดยมิชอบ หรือแสวงหำประโยชน์ที่ มิควรได้ เจตนำกลั่น
แกล้งให้ผู้อื่นมีควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ หรือข้อกำหนดซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำร
บริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือคำสั่งจังหวัดรำชบุรีที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
โรคติดต่อ หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริตในกำรเรียกเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนจำกกำรไม่
ดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด ย่อมเป็นควำมผิดตำมกฎหมำย ผู้ประสบเหตุดังกล่ำวให้แจ้งต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
รำชบุรี หมำยเลขโทรศัพท์ 1567 โดยทันที หรือแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรีส่ง ศำลำกลำง
จังหวัดรำชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้ำเมือง อำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี ๗๐๐๐๐
กรณีผู้ ใดฝ่ าฝื น ไม่ป ฏิบั ติต ามค าสั่ ง ฉบั บนี้ มีโทษตามนัย มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบั ญ ญั ติ
โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
อนึ่ง ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ
หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ ส่วนรวม จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัย
มาตรา ๓๐ วรรค ๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2563

(นำยชยำวุธ จันทร)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรี
ประธำนกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดรำชบุรี

