
 
 
 
 
 
 

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุร ี
ที ่3545/2564 

เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

 
 

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

 
 

  ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีข้อกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 3440/2564 เรื่อง มาตรการในการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันที่   
2 สิงหาคม 2564 ไปแล้ว นั้น 

 

เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดพ้ืนที่สถานการณ์ที่เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุม 
แบบบูรณาการและเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
ให้ เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน  ดังนั้น เพ่ือให้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสอดคล้องกับสถานการณ์  
และข้อกำหนดมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ดังกล่าวข้างต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 31 มาตรา 34 (6) 
มาตรา 35 (1) (3) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดสุพรรณบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้เห็นชอบในหลักการ 
ให้มีข้อกำหนดและมาตรการตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
COVID-19) กำหนด และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ประกาศ  
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 และข้อกำหนด 
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) 
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 จึงออกคำสั่งกำหนดการบังคับใช้มาตรการในการเฝ้าระวัง การป้องกัน  
และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 3440/2564 เรื่อง มาตรการในการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันที่   
2 สิงหาคม 2564  

 
/ทั้งนี้... 
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         ทั้งนี้ ให้คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1724/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด

สุพรรณบุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถานเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ยังมีผลบังคับใช้ต่อไป 

ข้อ 2 ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง เวลา 04.00 น.  
ของวันรุ่งขึ้น ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ประกอบข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ประกาศ  
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น 
ตามกรณีดังต่อไปนี้ 

    1) การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วยหรือผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์หรือเข้ารับบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางก ารแพทย์  
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่ต้องปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข 

   2) การขนส่งสินค้าเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ 
เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์  
สินค้าเพ่ือการส่งออกหรือนำเข้า 

  3) การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ ผู้ขนส่ง 
และผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่ง ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือระบบแยกกักเพ่ือรองรับการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ติดเชื้อในชั้นแรก ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดในห้วงเวลาดังกล่าว 

  4) การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ให้ความ
ช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่ พ่ึง หรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า 
และอาหาร ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมัน 
และก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับโครงข่ายและอุปกรณ์  
ในการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ผู้บริการ
ด้านธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย ผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการ 
กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  5) การประกอบอาชีพที่จำเป็น ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงาน
ตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน การทำงานในโรงงาน 
งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้ งานดูแลรักษา  
ความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรือการตรวจรักษาสัตว์ 

 6) กรณีจำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
     ให้บุคคลที่มีความจำเป็นตาม 1) ถึง 5) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตน

อย่างอ่ืน และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทาง หรือหลักฐานอ่ืนๆ  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 

 
/ใหบุ้คคล… 
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   ให้บุคคลที่มีความจำเป็นตาม 6) แสดงเหตุจำเป็นพร้อมหลักฐานต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพ่ืออนุญาต 

ข้อ 3 ห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 
        3.1 ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกลุ่มเกินห้าคน  

เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9  
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ประกาศ ณ วันที่  
1 สิงหาคม 2564 ดังต่อไปนี้  

    1) กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชน
เพ่ือเดินทางไปหรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่  
เพ่ือการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก 

    2) กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข 
    3) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์

หรือความสะดวกแก่ประชาชน 
    4) การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุม 

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด 
    5) กิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือ

หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
    ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปกำกับตรวจสอบหรือให้คำแนะนำการ

ดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลได้ และหากพบว่าการจัดหรือการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการ
แพร่โรคให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีมีอำนาจตักเตือนหรือแนะนำเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง หรืออาจสั่งให้ยุติการดำเนิน
กิจกรรมนั้นได้  

   สำหรับการจัดกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มของบุคคลนอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้น 
ให้นายอำเภอท้องที่ในฐานะผู้บริหารจัดการพ้ืนที่ โดยพิจารณาอนุญาตได้ตามความเหมาะกับสภาพพ้ืนที่ 
จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ มิให้แออัด จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมโดยใช้เกณฑ์ 1 คน  
ต่อ 4 ตารางเมตร ห้ามมิให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคและข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ทางราชการกำหนด ในกรณีที่การ
อนุญาตอาจมีผลกระทบต่อการกำกับควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นผู้พิจารณา 
  3.2 ให้ งดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่ เป็น งานสังสรรค์  งานเลี้ ยง  
หรืองานรื่นเริง เว้นแต่เฉพาะเป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมสามารถทำได้แต่ก็ห้ามมิให้มีการบริโภคสุรา
หรือเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ และต้องมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอเพ่ือลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ 

ข้อ 4 ข้อกำหนดเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ดังนี้ 
 4 .1  โรงเรี ยนและสถาบั น การศึ กษ าทุ กป ระเภท  ให้ งด ใช้ อาคารสถานที่  

เพ่ือการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9  
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) ประกาศ ณ วันที่  
19 มิถุนายน 2564 เว้นแต่เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่ เพ่ือกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 

/1) เป็นการเรียน… 
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                 1 ) เป็ นการเรี ยนการสอนหรื อกิ จกรรม เพ่ื อการสื่ อสารแบบทางไกล 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืนที่ เหมาะสม เช่น Online,  
On Demand, On Hand หรือ On Air ตามบริบทของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง โดยให้งด 
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site 

   2) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์   
หรือให้การอปุการะแก่บุคคล 

   3) เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
โดยได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ในฐานะผู้บริหารจัดการพ้ืนที่ 

                 4)  เป็นการดำเนินการภายในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ที่มีนักเรียน นักศึกษา 
พักอาศัยเป็นการประจำภายในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดยไม่มีการเข้าออกของนักเรียนนักศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 14 วัน  

 4.2 ให้นายจ้างที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
ระหว่างอำเภอภายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถดำเนินการได้ โดยแจ้ง เป็นหนังสือแสดงเหตุผล 
ความจำเป็นต่อนายอำเภอ หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ต้นทางและปลายทาง 
สำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพ่ือเดินทาง เข้า-ออก ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เจ้าของกิจการ 
ผู้ประกอบการภาคเอกชน หรือนายจ้าง มีหนังสือขออนุญาตต่อคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
สุพรรณบุรีกำหนด ซึ่งประกอบด้วย ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
และจัดหางานจังหวัด เป็นผู้พิจารณา โดยต้องมีรายการหรือหลักฐานแสดงความจำเป็นในการเดินทาง 
จากที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของจังหวัดต้นทางว่ามีความจำเป็น 
ต้องเดินทางเข้ามายังจังหวัดสุพรรณบุรีมาประกอบคำขออนุญาต เว้นแต่เป็นการดำเนินการเคลื่อนย้าย 
แรงงานต่างด้าวเพ่ือควบคุมโรคของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการดำเนินการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ 
แล้วแต่กรณี 

 4.3 ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางเข้ามาในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยไม่มีเหตุจำเป็น หากมีเหตุจำเป็นต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
       บุ คคลที่ เดิ นทางมาจากจั งหวัดที่ เป็ น พ้ื นที่ ค วบคุมสู งสุ ดและเข้ ม งวด  
(ยกเว้นจังหวัดสุพรรณบุรี) และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 11/2564 สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ให้ถอืปฏิบัติดังนี้ 
                          (1) กรณีเดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ยกเว้นจังหวัดสุพรรณบุรี)  
เมื่อเดินทางมาถึงให้มีหน้าที่รายงานตนต่อนายอำเภอ หรือกำนัน ผู้ ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะพิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ.2558 สั่งกักตัว ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดเป็นเวลา 14 วัน หรือตามจำนวนวัน 
ที่เห็นสมควรก็ได้ 
                          (2) กรณีเดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด เมื่อเดินทางมาถึงให้มีหน้าที่รายงานตน
ต่อนายอำเภอ หรือกำนัน ผู้ ใหญ่ บ้ าน เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
จะพิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 สั่งกักตัว หรือแยกกัก หรือคุมไว้
สังเกต ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดเป็นเวลา 14 วัน หรือตามจำนวนวันที่เห็นสมควรก็ได้ 

         เว้นแต่ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางหากล่าช้าจะเป็นอันตราย 
ต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล หรือประโยชน์สาธารณะอาจจะรายงานตนต่อนายอำเภอ หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในภายหลัง ในโอกาสที่จะกระทำได้ตามความเหมาะสม 

/ (3) กรณีบุคคล... 
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    (3) กรณีบุคคลตาม (1) และ (2) เข้ามาพำนัก พักอาศัยอยู่ ในบ้านเรือน 

เคหสถาน สถานประกอบการ หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่พำนัก พักอาศัยได้ ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้าน เจ้าของสถาน
ประกอบการ หรือผู้ควบคุมดูแลสถานที่แห่งนั้นแล้วแต่กรณีต้องรายงานข้อมูลการเข้าพำนัก พักอาศัย  
ของบุคคลดังกล่าวต่อนายอำเภอ หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีกทางหนึ่งด้วย 

 4.4 ให้เจ้าบ้าน ผู้ควบคุมดูแลบ้าน เจ้าของสถานประกอบการ หรือสถานที่ อ่ืนใด 
เมื่อพบผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยด่วน 
 ข้อ 5 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ดังนี้ 
         5.1 สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง  
ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่ อ่ืน  
ที่มีลักษณะคล้ายกัน  

        5.2 สนามชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอ่ืนในลักษณะ 
ทำนองเดียวกัน รวมถึงสถานที่เล่นการพนันประเภทอ่ืนที่อาจขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 

  5.3 โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และสถานที่ พักที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน  
เช่น รีสอร์ท โฮมสเตย์ ห้องพัก อะพาร์ตเมนต์ ที่มีการให้บริการที่พักแบบรายวัน เว้นแต่ เจ้าของกิจการ 
หรือผู้ประกอบการสามารถที่จะดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามมาตรการข้อ 11 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 (ฉบับที่  1) ประกาศ ณ วันที่   
25 มีนาคม 2563 และแจ้งให้นายอำเภอท้องที่ ในฐานะผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพ้ืนที่ทราบก่อน  
แล้วจึงเปิดดำเนินกิจการต่อไปได้  
      5.4 สนามเด็กเล่น สวนสนุก ตู้เกม เครื่องเล่น เครื่องเล่นหยอดเหรียญ หรือเครื่องเล่น 
ที่มีพ้ืนผิวสัมผัสมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านลม บ้านบอล ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า 
   5.5 ร้านเกมในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 
   5.6 สนามมวย สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ  
   5.7 ร้านสนุกเกอร์ บิลเลียด  
   5.8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และศูนย์เด็กพิเศษ  
  5.9 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 
  5.10 สถานที่ประกอบการเพ่ือสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า  
  5.11 สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม สนามกีฬาในร่ม ฟิตเนส โยคะ สถานที่
เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด หรือสถานที่ออกกำลังกายที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
    5.12 สนามกีฬากลางแจ้ง สวนสาธารณะ ลานกีฬา ลานกิจกรรม ที่มีการออกกำลังกาย
ในพ้ืนที่โล่งแจ้ง  
    5.13 สระว่ายน้ำเพ่ือการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพ่ือการสันทนาการ สระว่ายน้ำ
สาธารณะ หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน สวนน้ำ ทั้งกลางแจ้งและในร่ม  
     5.14 ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ 
     5.15 ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ 
 
 

/5.16 สวนพฤกษศาสตร์... 
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          5.16 สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน หอศิลป์ สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ สถานที่ท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ  
ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และสถานที่ท่องเที่ยว 
อ่างเก็บน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของตัวเขื่อนกระเสียว   
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม  
      5.17 ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผมหรือทำเล็บ  
   5.18 สนามพระเครื่อง และศูนย์พระเครื่อง  
   5.19 ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต  
   5.20 โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ หรือสถานที่ อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน 
หรือคล้ายกัน  

ข้อ 6 ให้เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่ หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใด ๆ ทางธุรกิจ และการคมนาคม  
ซึ่งมีการรวมกลุ่มหรือร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด สัมผัสและแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด – 19) ตามข้อ 7 ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรค D-M-H-T-T-A ดังนี้  D : Distancing เว้นระยะห่าง  
1 – 2 เมตร M : Mask wearing สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา H : Hand washing  
ล้างมือบ่อยๆ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A : Application  
ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ แก่ผู้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ  
 ข้อ 7 กิจการและกิจกรรมที่มีการเปิดดำเนินการดังต่อไปนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของ  
หรือผู้จัดการสถานที่ จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามข้อ 6 โดยเคร่งครัด และมาตรการป้องกันโรค
ตามท่ีทางราชการกำหนด สำหรับกิจกรรม/กิจการต่าง ๆ ตามแนบท้ายคำสั่งนี้ 
   7.1 สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภัตตาคาร สวนอาหาร ร้านอาหาร 
หรือเครื่องดื่มทั่วไป ทั้งที่มีการจำหน่ายและไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 
20.00 น. โดยห้ามการบริโภคในร้านและให้ดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคท่ีอ่ืนเท่านั้น 
   7.2 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานที่ประกอบการอ่ืน 
ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ เปิดให้บริการได้ เฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ หรือพ้ืนที่  
ซึ่งจัดให้ เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอ่ืน ๆ ของภาครัฐ  
ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบ
กิจการอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ดำเนินการได้เฉพาะการจำหน่ายในรูปแบบการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่ม 
ผ่านการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) หรือการจำหน่ายในรูปแบบการสั่ งอาหาร 
หรือเครื่องดื่มให้มาส่งในที่ที่จัดเตรียมบริเวณหน้าแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้น ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม 
สามารถนำอาหารหรือเครื่องดื่มที่ปรุงสำเร็จแล้วมาวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตได้ โดยไม่มีการจำหน่าย 
แก่ผู้บริโภคโดยตรง โดยเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. 

  7.3 โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และสถานที่ พักที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน  
เช่น รีสอร์ท โฮมสเตย์ ห้องพัก อะพาร์ตเมนต์ ที่มีการให้บริการที่พักแบบรายวัน ซึ่งแจ้งความประสงค์  
จะดำเนินกิจการต่อไปให้นายอำเภอท้องที่ในฐานะผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพ้ืนที่ทราบแล้วตามข้อ 5.3  
โดยให้งดจัดกิจกรรม การจัดประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง 
       7.4 ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด 
เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. สำหรับร้านสะดวกซื้อให้ปิดให้บริการระหว่างเวลา 20.00 น.  
ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  
   7.5 ตลาดนัด ให้เปิดได้เฉพาะส่วนที่ขายอาหารหรือวัตถุดิบเพ่ือการบริโภค โดยให้เปิด
ดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น.            

/7.6 สถานที…่ 
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    7.6 สถานทีดู่แลผู้สูงอาย ุเฉพาะที่มกีารรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ 
    7.7 สถานที่รับเลี้ยงเด็ก เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล และที่มีการรับตัว 
ไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ 
    7.8 การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด  โดยจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 
ร้อยละห้าสิบของความจุผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท  
 ข้อ 8 ขอความร่วมมือในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค 
                            8.1 ขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินมาตรการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) เพ่ือลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบ และเพ่ือป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ส่วนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ที่ต้องให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย  
การรักษาความสงบเรียบร้อย หรืองานที่มีกำหนดเวลาปฏิ บัติชัดเจนและได้นัดหมายไว้แล้วล่วงหน้า  
ให้พิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับการปฏิบัติงานของภาคเอกชน ขอความร่วมมือ
ให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ หรือผู้รับผิดชอบในสถานประกอบการ พิจารณาสนับสนุนปรับรูปแบบ  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือลดการ
เคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคลากรและมิให้กิจการต้องหยุดชะงักหากเกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้นในองค์กร 

        8.2 ขอให้ประชาชนให้ความสำคัญในการถือปฏิบัติตามแนวทางในการเฝ้าระวังโรค  
D-M-H-T-T-A เพ่ือป้องกันตนเอง ดังนี้  D : Distancing เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร M : Mask wearing  
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ T : Temperature 
ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A : Application ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ 
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) และถือปฏิบัติตามข้อกำหนด
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) ของประกาศ 
และคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเคร่งครัด  
 ข้อ 9 มาตรการเพ่ือการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง 
ให้ผู้ประกอบการผู้รับผิดชอบสถานที่นำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพาะ (Bubble and Seal) 
และมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานภายใต้กำกับควบคุม (Sealed Route) 
มาบังคับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพ้ืนที ่
 ข้ อ  10  มาตรการเพ่ื อการป้ องกัน และควบคุมการแพร่ระบ าดในกลุ่ ม แรงงาน 
ในสถานประกอบการหรือโรงงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการตรวจสอบ 
กำกับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบในสถานประกอบการ
หรือโรงงานในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติด้านสาธารณสุ ขของสถานประกอบการหรือโรงงาน 
และมาตรการป้ อ งกั น ควบ คุ ม โรค ใน พ้ื นที่ เฉพ าะ  (Bubble and Seal) เพ่ื อป้ อ งกั น การระบ าด 
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ราชการกำหนด หากมีกรณีเกิดการแพร่ระบาดขึ้น 
ในสถานประกอบการหรือโรงงาน ให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบในสถานประกอบการหรือโรงงาน
ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ซึ่งต้องมีการปรับระดับ
ความเข้มข้นของมาตรการ ทั้งนี้ ยังคงให้สถานประกอบการหรือโรงงานดำเนินกิจการต่อไปภายใต้ เงื่อนไข 
ที่กำหนด มีมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานภายใต้การกำกับควบคุม  
(Sealed Route) มีการบริหารจัดการในการแยกผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ และกลุ่มเปราะบาง 
มีบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งมีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด 

/การดำเนินการ… 
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           การดำเนินการของสถานประกอบกิจการหรือโรงงานตามมาตรการป้องกัน 
และควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่ พัก 
และสถานที่ทำงานภายใต้กำกับควบคุม (Sealed Route) ดังกล่าว ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค 
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่  ศปก.ศบค. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหรือที่จังหวัดสุพรรณบุรีกำหนด  
โดยให้มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ 
 ข้อ 11 การรักษาความสงบเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันโรค 
        ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่  กิจการหรือกิจกรรมที่เปิดดำเนินการ จัดให้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามคำแนะนำ เงื่อนไข  
และเงื่อนเวลาตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทางราชการกำหนด 
 

           ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการดำเนินการของบุคคล สถานที่ 
กิจการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ในกรณีท่ีพบผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าว
ตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
และมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกินหนึ่ งปี  หรือปรับไม่ เกินหนึ่ งแสนบาท หรือทั้ งจำทั้ งปรับ  
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

 อนึ่ง ด้วยเหตุที่ เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน 
และประโยชน์สาธารณะหากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อผลเสียหายร้ายแรงต่อส่วนรวม จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ
โต้แย้งตามนัยมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  11  สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
    

สั่ง ณ วันที่  9  สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


