คาสั่งจังหวัดกาแพงเพชร
ที่ 2078/2564
เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ฉบับที่ 32)
ตามที่จังหวัดกาแพงเพชรได้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ตามคาสั่งจังหวัดกาแพงเพชร ที่ 1869/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 31) และศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้กำหนดพื้นที่สถำนกำรณ์โดยให้
จังหวัดกาแพงเพชรเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามคาสั่งที่ 11/2564 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และข้ อ 7(1)
ของข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2564 ข้อกาหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่
26 มิถุนายน พ.ศ.2564 ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 และข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม
พ.ศ.2564 ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ก าแพงเพชร โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด
กาแพงเพชร ตามมติที่ประชุมครั้ง ที่ 22/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 31 สิง หาคม ๒๕๖4 จึงให้ยกเลิก คาสั่ง จัง หวัด
กาแพงเพชร ที่ 1869/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 31) และกาหนดมาตรการในการเฝูาระวัง
ปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1. การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อปูองกันการแพร่โรคเมื่ออยู่นอกเคหสถาน
หรือ อยู่ใ นที่สาธารณะ เพื่อ ลดความเสี่ย งจากการติด เชื้อ และปูอ งกัน มิใ ห้เ กิด สภาวะที่ไ ม่ถูก สุข ลัก ษณะ
เพื่อจากัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า และต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนา
เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
2. ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจานวนรวมกัน มากกว่าห้าสิบคน เว้นแต่
กรณีได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไ ด้รับมอบหมาย การจัดกิจกรรมที่มีการ
รวมกลุ่มของบุคคลไม่เกินห้าสิบคน ให้แจ้งผู้ปกครองท้องที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ทราบก่อนดาเนิน
กิจกรรม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคที่ทางราชการกาหนด หลีกเลี่ยงการจัดในที่คับแคบ หรือในพื้นที่
ห้องปรับอากาศ ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี และในพื้นที่ที่แสงแดดส่องถึง จากัดจานวนผู้เข้าร่วม
ตามขนาดของสถานที่ ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร
/3. กิจกรรม...

-๒3. กิจกรรมหรือการรวมกลุ่มของบุคคลดังต่อไปนี้ สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตาม
ข้อ 2 แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
3.1 กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่ง หรือขนย้า ยประชาชน ได้แก่ การขนส่ ง ประชาชนเพื่ อ
เดิ น ทางไปหรือ ออกจากที่ เ อกเทศตามกฎหมายว่ า ด้ว ยโรคติด ต่ อ ศู น ย์พั ก คอยรอการส่ ง ตัว หรื อ สถานที่
เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก
3.2 กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข
3.3 กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออานวยประโยชน์หรือ
ความสะดวกแก่ประชาชน
3.4 การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทางาน การประชุมโดยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกาลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกาหนด
3.5 กิ จ กรรมที่ ด าเนิน โดยพนั ก งานเจ้ า หน้า ที่ หรื อ เป็ น กิ จ กรรมที่ จั ด โดยองค์ ก รหรื อ
หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามที่ ศปม. กาหนด
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าไปกากับตรวจสอบหรือให้คาแนะนาการดาเนิ นกิจกรรมการ
รวมกลุ่มของบุค คลได้ และหากพบว่าการจัดหรือการดาเนิน กิจกรรมดัง กล่า วมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
ให้พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ที่ มีอ านาจตัก เตือ นหรือ แนะน าเพื่ อให้แ ก้ไ ขให้ถู กต้อ ง หรื ออาจสั่ง ให้ยุ ติก ารดาเนิ น
กิจกรรมนั้นได้
4. ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ดังต่อไปนี้
4.1 สถานบริ ก าร สถานประกอบการที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยสถานบริ ก าร สถานบั น เทิ ง
ผับ บาร์ คาราโอเกะ
4.2 สถานประกอบกิจการอาบน้า สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่น
ที่มีลักษณะคล้ายกัน
4.3 สถานที่จัดให้มีการเล่นโต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
4.4 สถานที่สาหรับจัดให้มีการพนันชนไก่ ที่ได้รับใบอนุญาต ตลอดจนสถานที่จัดให้มีการซ้อมชนไก่
หรือการอื่นใด ในสถานที่ดังกล่าว
5. โรงเรี ย นหรื อ สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ประเภท ให้ ส ามารถใช้ อ าคารหรื อ สถานที่ เ พื่ อ
การจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทากิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจานวน
มากได้ โดยให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวั ด แล้วแต่กรณี พิจารณา
ความจ าเป็นและการดาเนิน การ ตามมาตรการปูองกั นโรคที่ ท างราชการก าหนด รวมทั้ง ความเหมาะสม
ของสภาพพื้ นที่ แ ละสถานการณ์ใ นพื้ นที่ รับ ผิด ชอบ ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ที่ กระทรวงศึก ษาธิก าร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
6. การกาหนดมาตรการควบคุม ที่ จาเป็น เร่ง ด่ วน สาหรับ สถานที่ กิ จการ หรือ กิ จกรรม
เพื่อให้สามารถเปิดดาเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการปูองกันโรค
ที่ทางราชการกาหนด

/6.1 ร้านจา...

-36.1 ร้านจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ ไม่เกิน
เวลา 23.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
6.2 สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกาลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกิน
เวลา 21.00 น. และสามารถจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าได้ โ ดยจ ากั ด จ านวนผู้ ช มในสนาม เมื่ อ ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ
ตามมาตรการปูองกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด
6.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
ให้เปิดดาเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ โดยให้จากัดจานวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ
6.4 ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิด
ดาเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ
7. สถานที่อื่นนอกเหนือจากข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้รับผิดชอบสถานที่ จัดให้มีมาตรการปูองกัน
โรคดังต่อไปนี้
7.1 บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการปุวยในระบบทางเดินหายใจ
7.2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
7.3 อานวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจากัด
จานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด
7.4 จัดให้มีการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
7.5 จัดให้มีการเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนทากิจกรรม
รวมทั้งระหว่างและภายหลังทากิจกรรมด้วย
7.6 ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มารับการตรวจเชื้อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการสัมผัสผู้ติดเชื้อ
7.7 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องในการปูองกันโรค ตามที่
ทางราชการกาหนด
8. ให้ ผู้ที่ เ ดิน ทางมาจากพื้ น ที่ค วบคุ มสู ง สุด และเข้ม งวด หรื อพื้ น ที่เ สี่ ยงตามที่ สานั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชรประกาศเพิ่มเติม เมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร ให้รายงานตัว
ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมปูองกันโรคของ
จังหวัดกาแพงเพชร และขอให้กักกั นตนเองและหลีกเลี่ยง การสัมผัสกับบุคคลอื่น และเฝูาระวังอาการตนเอง
เป็นระยะเวลา 14 วัน
9. การขนส่งสาธารณะ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกากับดูแลการให้บริการขนส่ง ผู้โดยสาร
สาธารณะทุกประเภทระหว่างจังหวัด จากัดจานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบห้าของความจุ
ผู้โดยสารสาหรับยานพาหนะแต่ละประเภท รวมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่าง การมีระบบระบายอากาศที่ดี การแวะพัก
ตามช่วงเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้พิจารณา
ตามความเหมาะสมของยานพาหนะและสภาพการเดินทาง โดยพิจารณาจัดการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ
ต่อความจาเป็นและตามเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอานวยความสะดวก
เพื่อการขนส่งประชาชนเข้ารับวัคซีนและบริการทางการแพทย์

/10. การเดิน...

-๔10. การเดินทางข้ามจังหวัด ให้ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง อาทิ สื่อโซเซียลมีเดีย เคเบิ้ลทีวี
หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน ฯลฯ ขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด
ในช่ วงระยะเวลานี้ โ ดยไม่ มี เ หตุ จ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม กรณี ที่ จ าเป็ น ต้ อ งเดิ น ทางข้ า มเขตพื้ น ที่
อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกากับดูแลการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่ง
สาธารณะ สาหรับการขนส่งคนโดยสารระหว่างจังหวัดซึ่งมีพื้นที่ต้นทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้งนี้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจตรวจตราความเรียบร้อยและตรวจคัดกรองเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรค
โดยเป็นไปตามแนวทางที่ ศปก.ศบค. กาหนด
11. ให้บูรณาการฝุายปกครอง ทหาร ตารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) ตั้งด่านตรวจ บ้านเกาะรากเสียด หมู่ 2 ตาบลเพชรชมภู อาเภอโกสัมพีนคร เพื่อตรวจคัดกรอง
การเดินทางอย่างเข้มงวด จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564
ในกรณีที่พบผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่กาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดาเนิน
มาตรการควบคุ ม และปู อ งกั น โรคโดยการคุ ม ไว้ สั ง เกต แยกกั ก หรื อ กั ก กั น ในพื้ น ที่ พ านั ก หรื อ สถานที่
ที่ทางราชการกาหนด หรือตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขหรือ ศบค.
กาหนด ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองการเดินทางต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการดาเนินงาน
เพื่อประโยชน์สาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
12. ให้ทุกอาเภอบูรณาการกาลัง จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางในเส้นทางรองในตาบล
หมู่บ้าน และชุมชน ตามความจาเป็นและเหมาะสม
13. ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ฝุ า ยความมั่ น คง ประกอบด้ ว ย ฝุ า ยปกครอง ทหาร ต ารวจ
เข้มงวดตรวจตราเพื่อปราบปรามมิให้มีการลักลอบหรือรวมกลุ่มมั่วสุมกระทาการที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
การลั ก ลอบเล่ น การพนั น การเสพยาเสพติ ด การรวมกลุ่ ม ในลั ก ษณะที่ น่ า จะน าไปสู่ ก ารแข่ ง รถในทาง
หรือการฝุาฝืนเปิดดาเนินการของสถานบริการที่กาหนดห้ามการเปิดไว้
ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบเดินทางหรือขนย้าย
แรงงานต่ างด้าว หรื ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่ างด้าวผิ ดกฎหมาย หรื อรั บแรงงานต่ างด้าว
ที่ออกจากสถานที่พักคนงานตามที่ได้มีคาสั่งปิดสถานที่ไว้แล้วเข้าทางานโดยมิได้ผ่านการตรวจสอบคัดกรองโรค
เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อนขึ้นใหม่ อาจต้องถูกดาเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
14. การจัดกิจกรรมทางสัง คม ให้ ประชาชนงดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็น
งานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม และมีมาตรการปูองกันโรค
ที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ อาทิเช่น งานบวช งานแต่งงาน ซึ่งจะต้องไม่มีการจัดในลักษณะ
ที่เป็นการสังสรรค์ งานเลี้ยง และขอความร่วมมือให้ประชาชน งดการจัดกิจกรรมทางครอบครัวในลักษณะที่เป็น
การสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง
15. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการ
หรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดาเนินการเพื่อลดจานวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในการปูองกันและลดโอกาสเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบจะติดเชื้อ
โดยอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การลดจานวนบุคคลที่ประจาอยู่ในสถานที่ตั้ง การสลับวันเวลาทางาน
หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดตามความเหมาะสมโดยพิ จ ารณาให้ เ พี ย งพอต่ อ ภารกิ จ ในการให้ บ ริ ก ารประชาชน
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน
/16. การเดิน...

-๕16. การเดิ น ทางและเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานต่ า งด้ า ว ให้ แ รงงานต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
จากผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดของจังหวัดต้นทางและจังหวัด
ปลายทางแล้วแต่กรณี สามารถเดินทางเพื่อการทางานข้ามจังหวัดได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรค
ที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามแนวทางที่ทางราชการกาหนด
ในการเฝูาระวัง ตรวจและคัดกรองการเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ให้อนุโลมถึงกรณี
การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทางานภายในเขตจังหวัดด้วย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พนัก งานเจ้า หน้า ที่ และหน่วยงานที่รับ ผิดชอบของแต่ล ะจัง หวัด ตรวจสอบและกา กับดู แลให้มีก ารปฏิบั ติ
ตามแนวทางที่กาหนด
17. มาตรการเพื่ อ การปู อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดในกลุ่ ม แรงงานก่ อ สร้ า ง
เพื่อประโยชน์ในการปูอ งกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้อโควิด -19 ให้ ผู้ประกอบการหรื อ
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่หรือสถานที่ก่อสร้างนามาตรการปูองกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and
Seal ) และมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทางานภายใต้การกากับควบคุม (Sealed
Route) มาใช้บังคับให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่และลักษณะของพื้นที่หรือสถานที่
ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร สถานที่พักอาศัยชั่วคราว สาหรับแรงงาน งานก่อสร้าง และการเดินทาง
เคลื่อนย้ายแรงงาน ในกลุ่มแรงงานก่อสร้างในพื้นที่ความรับผิดชอบด้วย
18. มาตรการเพื่อการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบ
กิจการหรือโรงงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดาเนินการตรวจสอบ กากับดูแล
ประเมินผลการปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบในสถานประกอบกิจการหรือ
โรงงานในการยกระดั บมาตรฐานการปฏิ บัติ ด้ า นสาธารณสุ ขของสถานประกอบกิ จ การหรื อโรงงานและ
มาตรการปูองกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เพื่อปูองกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ราชการกาหนด หากมีกรณีเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในสถานประกอบกิจการหรือ
โรงงาน ให้ผู้ ประกอบการหรือผู้ รับผิ ดชอบในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานดาเนิน การให้เ ป็นไปตาม
มาตรการปูองกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ซึ่งต้องมีการปรับระดับความเข้มข้นของ
มาตรการ ทั้ ง นี้ ยั ง คงให้ สถานประกอบกิ จ การหรื อ โรงงานด าเนิ น กิ จ การต่ อ ไปภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ ก าหนด
มีมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทางานภายใต้การกากับควบคุม (Sealed Route)
มีการบริหารจัดการในการแยกผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสใกล้ชิ ด ผู้ที่ยัง ไม่ติดเชื้อ และกลุ่มเปราะบาง มีบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งมีการจัดเครื่ องอุปโภคบริโภคและสิ่ง อานวยความสะดวกตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนดอย่างเคร่งครัด
การดาเนินการของสถานประกอบกิจการหรือโรงงานตามมาตรการปูองกันควบคุมโรคในพื้นที่
เฉพาะ (Bubble and Seal) และมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทางานภายใต้
การกากับควบคุม (Sealed Route) ดังกล่าว ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค หลัก เกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
ที่ ศปก.ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยให้มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานเป็นระยะต่อไป
19. การถ่ า ยท าภาพยนตร์ รายการโทรทัศ น์ หรื อการถ่ ายท าสื่ อ ในลั ก ษณะคล้ า ยกั น
ให้สามารถดาเนินการได้ภายใต้มาตรการที่ประกาศกาหนดในการจากัดจานวนบุคคลที่เข้าร่วมการถ่ายทา
การยกเว้ นไม่ ต้ อ งสวมหน้ า กากอนามั ย หรื อ หน้ า กากผ้ า ในบางกรณี ห รือ บางช่ ว งเวลาของการถ่ า ยท า
และต้องดาเนินการตามแนวปฏิบัติ สาหรับการถ่ายทาภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุมัติ
จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)
/20. เน้นย้า...

