
   
 
 
      

 
          ค ำสั่งจังหวัดระนอง 

   ที ่9 /๒๕๖4 
เรื่อง  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

                 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) 
   

  ตามที่ได้มีค าสั่งจังหวัดระนองก าหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) แล้ว นั้น 

  ปัจจุบันได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรง 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข ระงับยับยั้ง หรือช่วยเหลือประชาชน
ในสถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่จังหวัดระนอง อาศัยอ านาจตามข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด         
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 ถึง 16) ประกอบมาตรา 22 มาตรา ๓๔ 
มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘  ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 1/2564 เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
และมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564  
และครั้งที่ 8/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 จึงขอยกเลิกค าสั่งจังหวัดระนอง ที่ 1355/2563 ลงวันที่  
1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) และให้ปฏิบัติตามค าสั่งจังหวัดระนอง (บัญชีแนบท้าย)  นี้แทน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

 

 
 
 
 

(นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง 
ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่จังหวัดระนอง 



 
บัญชีแนบท้ำย 

 

ค ำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 9/2564 ลงวันที ่4 มกรำคม 2564 

1. มำตรกำรด้ำนสถำนที่ 

 1.1 ให้ปิดสถำนที่ดังต่อไปนี้ 
  1.1.1 สถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและเอกชน รวมทั้ง สถานกวดวิชา โรงเรียนสอนวิชาชีพ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงห้ามมิให้ใช้สถานที่ดังกล่าวในการสอบการฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใด ๆ ที่มี
ผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) เป็นการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
   (2) เป็นการใช้อาคาร หรือสถานที่ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือให้การ
อุปการะแก่บุคคล  
   (3) เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการ หรือกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยได้รับอนุญาต
จากผู้ว่าราชการจังหวัด 
   (4) เป็นโรงเรียนหรือสถานบันการศึกษาที่มีขนาดเล็ก ที่มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 
120 คน หรือเป็นโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
  1.1.2 สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และ
สถานบันเทิงอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายสถานบริการ คือ มีการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีดนตรี
หรือการละเล่นอ่ืนเพื่อสร้างความบันเทิงแก่ลูกค้า และคาราโอเกะ 
  1.1.3 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น 
การประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ  

 1.2 สถำนที่ท่ีสำมำรถเปิดให้บริกำรได้ แต่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรค ได้แก่ 
   (1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และการด าเนินชีวิต 
   ก. การจ าหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ในโรงแรม ท่าอากาศยาน ท่าเทียบเรือ สถานีขนส่ง 
โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ห้ำมบริโภคสุรำ หรือเครื่องดื่ม 
ที่มีแอลกอฮอล์ภำยในร้ำน  

มำตรกำรควบคุมหลัก มำตรกำรเสริม 
1. ให้ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อน
และหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  
3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
4. ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง 
รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร 
5. ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด 

1. มีมาตรการคัดกรองอาการป่วยไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด 
ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ 
ตามขีดความสามารถ 
2. ลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น 
โดยหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
3. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จ าหน่าย
อาหาร 
4. จัดให้มีพ้ืนที่รอคิวที่มีท่ีนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 
1 เมตร  

/ข.ห้างสรรพสินค้า... 
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  ข. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์การแสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ  ร้านสะดวกซื้อ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดด าเนินการตามของสถานที่นั้น ๆ
แต่ไม่เกินเวลำ 22.00 นำฬิกำ  

มำตรกำรควบคุมหลัก มำตรกำรเสริม 
1. ให้ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อน
และหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา และให้ก าจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน 
2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการสวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  
3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆา่เชื้อโรค 
4. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างใน
การเลือกสินค้าและช าระสินค้า อย่างน้อย 1 เมตร  
5. ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือพิจารณา
ก าหนดมาตรการลดเวลาในการให้บริการให้สั้นลงเท่าที่
จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
6. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้า
แล ะออก จ า กส ถา นที่  แ ล ะ เ พ่ิ มม าต รก า ร ใ ช้
แอปพลิเคชั่นที่ทางราชการก าหนด 

1. มีมาตรการคัดกรองอาการป่วยไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด 
หอบเหนื่อย ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และ
ผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงาน
รับผิดชอบกรณีพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตาม
แนวทางท่ีก าหนด 
2. จัดให้มีระบบระบายอากาศท่ีดีภายในอาคาร 
รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 
3. จัดให้มีระบบคิว และพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
  

  ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ า ตลาดนัด และสถำนที่
ซื้อขำยประมูลสัตว์น้ ำ  ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ 2551 โดยเคร่งครัด 

มำตรกำรควบคุมหลัก มำตรกำรเสริม 
1. ให้ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อน
และหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2. ให้ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าเสมอ  
3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
4. ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืนหรือ
ระยะห่างในการเลือกสินค้าและการช าระราคาห่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร 
5. ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือ
พิจารณาก าหนดมาตรการลดเวลาในการให้บริการให้
สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน 

1. ให้มีการควบคุมทางเข้า-ออก และมีมาตรการคัดกรอง
อาการป่วยไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ 
และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ 
2. จัดให้มีระบบคิว และพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
 

  /ง.ร้านเสริมสวย... 

 



-3- 

  ง. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส าหรับบุรุษหรือสตรี  

มำตรกำรควบคุมหลัก มำตรกำรเสริม 
1. ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพ้ืน 
พ้ืนผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการ
ให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2. ให้ช่างตัดผม และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าเสมอ  
3. ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
4. ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร  
5. ให้พิจารณาควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด 
ด้วยการลดเวลาในการให้บริการให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น 
และงดรอรับบริการภายในร้าน หรือจัดให้บริการนั่งรอ
นอกร้านหรือจัดระบบบัตรคิวหรือโทรศัพท์เพ่ือนัดคิว 
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

1. มีมาตรการคัดกรองอาการผู้ป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด 
ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ 
2. ให้ช่างตัดผม และผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face shield 
และสวมเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ 
3. ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ 
4. จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี 
 
 

   จ.สถานที่บริการดูแลผู้สูงอายุ สถานที่พ านักพักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อ่ืนที่จัดสวัสดิการ 
ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพ่ึงพิง ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะที่มีการรับตัวไว้ พักค้างคืนเป็นปกติธุระ 

มำตรกำรควบคุมหลัก มำตรกำรเสริม 
1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ โดยเฉพาะ 
พ้ืนที่เยี่ยมญาติ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ
ให้ได้ตามมาตรฐาน 
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร 
ระยะห่างระหว่างเตียงส าหรับห้องรวมอย่างน้อย ๒ เมตร 
รวมทั้งแยกพ้ืนที่ส าหรับผู้ใช้บริการที่เสี่ยงต่อ การติดเชื้อ
หรือแพร่โรค และผู้ใช้บริการรายใหม่เพ่ือเฝ้าระวัง
สังเกตอาการโรคติดเชื้ออย่างน้อย 14 วัน 
5) ให้คัดกรองผู้ใช้บริการรายใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ของสถานพยาบาล หรือสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ 
ผู้ใช้บริการและญาติ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
ตามแนวทางที่ก าหนด 
๒) ผู้ให้บริการสวมอุปกรณ์ป้องกันโรคตามมาตรฐาน 
สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน 
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
๔) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี  
๕) งดการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมทั้งการตักอาหาร
ส่วนกลางด้วยตนเอง และการตักอาหารในภาชนะ
หรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
๖) จัดให้มีระบบเก็บบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของ 
พนักงาน ผู้ใช้บริการ และญาติที่มาเยี่ยมได้ทุกคน 
หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์ 
สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการให้รีบรายงาน
หน่วยงานรับผิดชอบทันที 

 /มาตรการ... 
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มำตรกำรควบคุมหลัก มำตรกำรเสริม 
6) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ และญาติที่มาเยี่ยมมิให้
แออัด และให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจาก 
สถานที่ และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว 
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม 
หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและ 
รายงานทดแทนได ้

7) จัดให้มีการแนะน าพนักงาน ผู้ใช้บริการ ญาติ ที่มา
เยี่ยม รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม  ก ากับการ
ให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไป ตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 

  (2) กิจกรรมด้านการออกก าลังกาย หรือการดูแลสุขภาพ  
   ก. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

มำตรกำรควบคุมหลัก มำตรกำรเสริม 
1. ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาด
อุปกรณ์ พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรม และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า 
3. ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ 
4. ให้เว้นระยะห่างการท ากิจกรรมอย่างน้อย 1 เมตร 
5. ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลด
เวลาการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลัก
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

1. มีมาตรการคัดกรองอาการผู้ป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ส าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ 
2. ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกัน หรือเป็นการแข่งขัน 
3. ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ สนามฝึกซ้อม
กอล์ฟ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
     3.1 งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร 
    3.2 จัดให้มีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน 
อย่างน้อย 1 เมตร 
 

   ข. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้ง ได้แก่ เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู  

มำตรกำรควบคุมหลัก มำตรกำรเสริม 
1. ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาด
อุปกรณ์ เครื่องเล่นออกก าลังกาย พ้ืนผิวสัมผัสของ
สถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และ
ให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า 
3. ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ 
4. ให้เว้นระยะห่างการท ากิจกรรมอย่างน้อย 1 เมตร 
5. ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลด
เวลาการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลัก
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

1. มีมาตรการคัดกรองอาการผู้ป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ส าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ 
2. ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกัน หรือเป็นการแข่งขัน 
3. ร้านอาหารในสโมสร คลับเฮาส์ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
     3.1 งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร 
    3.2 จัดให้มีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน 
อย่างน้อย 1 เมตร 
 

 /ค.สวนสาธารณะ... 
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   ค. สวนสาธารณะ ลาน-พ้ืนที่ กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกก าลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา  

มำตรกำรควบคุมหลัก มำตรกำรเสริม 
1. ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ 
เครื่องเล่นออกก าลังกาย พ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่
เกี่ยวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้ก าจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน 
2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า 
3. ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา
ฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ 
4. ให้เว้นระยะห่างการท ากิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร 
5. ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลด
เวลาการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น โดยถือหลัก
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

1. มีมาตรการคัดกรองอาการผู้ป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ
เป็นหวัด ส าหรับผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ตามขีด
ความสามรถ 
2. งดจ าหน่ายสินค้า งดรับประทานอาหาร ในสวนสาธารณะ
และสนามกีฬา 
3.ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกัน หรือเป็นการแข่งขัน 
การละเล่น การแสดง 
 

 ง. สถานที่หรือสนามออกก าลังกายในร่ม สนามมวย รวมถึงค่ายฝึกซ้อมมวย โรงเรียนสอนศิลป
การต่อสู้ (ยิม) สถานลีลาศหรือสอนลีลาศ 

มำตรกำรควบคุมหลัก มำตรกำรเสริม 
1) ท าความสะอาดพ้ืน ห้องสุขา ก่อนและหลัง
ให้บริการ ส าหรับพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อุปกรณ์กีฬา 
และห้องอาบน้ า ท าความสะอาดทั้งก่อนและหลังการ
ใช้บริการทุกครั้ง และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากาก 
อนามัยหรือหน้ากากผ้า ส าหรับผู้ใช้บริการต้องสวม 
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่อง
ออกก าลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย ๒ เมตร และลด
การใกล้ชิดกันระหว่างเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
 5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และจ ากัด 
ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน
มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน 
ทดแทนได้  
๖) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม 
ก ากับการให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตาม 
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
 

๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ 
และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้  ให้รายงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
ตามแนวทางที่ก าหนด 
๒) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ 
ฟิตเนสได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้ 
กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้ 
 ๓) อาจให้ผู้ ใช้บริการ และพนักงานบริการสวม Face 
Shield ขณะใช้บริการ 
๔) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี           
ทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ า ทั้งนี้ ให้งดบริการ 
ในส่วนการอบตัว อบไอน้ า 
๕) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน 
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
๖) การจ าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่ม          
ต้องได้รับการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไป
ตามมาตรการป้องกันโรคและค าแนะน าของ        
ทางราชการ 

/มาตรการ... 
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มำตรกำรควบคุมหลัก มำตรกำรเสริม 
๗) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิม
มาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่มา
ใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้ มาตรการควบคุม ด้วยการ
บันทึกข้อมูลและรายงาน ทดแทนได้ 

 

   จ.  คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านท าเล็บ ทั้งที่อยู่ในและนอก
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะการเสริม ความงามเรือนร่างและผิวพรรณ ไม่รวมถึง
การเสริมความงามบริเวณใบหน้า 

มำตรกำรควบคุมหลัก มำตรกำรเสริม 
1) ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อน
และหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยและ
ขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน  
๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวม 
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร   
๕) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และให้มี 
ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพ่ิมมาตรการ
ใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่มา
ใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุม 
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้  
 

๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ 
และผู้ ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้ งนี้ให้ รายงาน
หน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
ตามแนวทางที่ก าหนด 
๒) ผู้ให้บริการสวมอุปกรณ์ป้องกันโรค ตามมาตรฐาน 
สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน 
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
4) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ด ี
5) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตาม ผู้ใช้บริการได้ทุกคน 
หากพบผู้ป่ วยหรือผู้ ที่ มี อาการเข้ า ได้กับ เกณฑ์
สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 
6) จัดให้มีการแนะน าผู้ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม ก ากับ
การให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไป ตามมาตรการ
ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด   

  ฉ. สถานออกก าลังกายฟิตเนส  

มำตรกำรควบคุมหลัก มำตรกำรเสริม 
1) ท าความสะอาดพ้ืน ห้องสุขา ก่อนและหลัง
ให้บริการ ส าหรับพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เครื่องเล่น 
อุปกรณ์และห้องอาบน้ า ท าความสะอาดทั้งก่อนและ
หลังการใช้บริการทุกครั้ง และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากาก อนามัย 
หรือหน้ากากผ้า ส าหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 
 

๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย  
จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ 
และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้  ให้รายงาน
หน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
ตามแนวทางที่ก าหนด 
๒) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ 
ฟิตเนสได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้ 
กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการ ได้ 

/มาตรการ... 
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มำตรกำรควบคุมหลัก มำตรกำรเสริม 
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่อง
ออกก าลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย ๒ เมตร และลดการ
ใกล้ชิดกันระหว่างออกก าลังกาย  
5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจ ากัด 
ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน 
๖) จัดให้มีการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการ ตรวจตรา 
ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้บริการให้ 
เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
๗) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 
และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง 
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้ 
มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน 
ทดแทนได ้

๓) อาจให้ผู้ ใช้บริการ และพนักงานบริการสวม 
Face Shield ขณะใช้บริการ 
๔) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี        
ทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ า ทั้งนี้ ให้งดบริการ 
ในส่วนการอบตัว อบไอน้ า 
๕) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน 
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยมีพ้ืนที่ส าหรับ ฟรีเวท
ด้วยดัมบ์เบลและบาร์เบล อย่างน้อย 5 ตารางเมตร
ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน 
๖) การจ าหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่ม       
ต้องได้รับการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ ให้เป็นไป
ตามมาตรการป้องกัน โรคและค าแนะน าของ        
ทางราชการ 

  ช.สระว่ายน้ าสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม  

มำตรกำรควบคุมหลัก มำตรกำรเสริม 
๑) ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ ห้องอาบน้ า 
ห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัด 
ขยะมูลฝอยทุกวัน 
๒) ให้พนักงานบริการสวมหน้ากากอนามัยหรือ 
หน้ากากผ้า และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผา้ก่อนและหลังใช้บริการว่ายน้ า 
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน ขณะอยู่ในสระว่ายน้ า 
อย่างน้อย ๒ เมตร โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อ 
สัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ ให้งดบริการในส่วนการอบตัว 
อบไอน้ า 
๕) จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัยสระว่ายน้ า 
ปฏิบัติงานขณะที่มีการใช้บริการ เพ่ือให้ค าแนะน า 
การใช้บริการ ลดการพูดคุยขณะอยู่ในสระว่ายน้ า        
ให้บ้วนน้ าและทิ้งสารคัดหลั่งอย่างถูกวิธี 
 

๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 
จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ 
ก่อนเข้าสระว่ายน้ า ทั้ งนี้ ให้รายงานหน่วยงาน 
รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตาม 
แนวทางท่ีก าหนด 
๒) จัดให้มีการเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการสระ 
ว่ายน้ า รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ าใน สระ
ว่ายน้ า ให้มีความเป็นกรด-ด่าง ระดับคลอรีน ตกค้าง 
หรือการตรวจสอบด้วยวิธี อ่ืนให้ ได้ตาม เกณฑ์
มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคของสระว่ายน้ าใน ทุกระบบ 
และแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นประจ า ทุกวัน 
๓) จัดให้มีการตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย 
ควบคุม ก ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้
เป็นไป ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
หรืออาจติดตั้งอุปกรณ์กั้นเลนว่ายน้ าให้มีความกว้าง
ของเลน การว่ายอย่างน้อย 7 ฟุต โดยให้ผู้ใช้บริการ
ว่ายน้ า ตามเลนที่ก าหนดเลนละไม่เกิน 1 คน 

/มาตรการ... 
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มำตรกำรควบคุมหลัก มำตรกำรเสริม 
๖) ควบคุมจ านวนผู้ ใช้บริการโดยจ ากัดจ านวน 
ผู้ใช้บริการตามขนาดพ้ืนที่ของสระว่ายน้ า โดยคิดเกณฑ ์
150 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน รวมทั้งให้ว่ายน้ า
โดยไม่เป็นการรวมกลุ่ม และจ ากัดระยะเวลาการใช้
บริการไม่เกิน ๑ ชั่วโมงต่อวัน 
๗) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 
และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้
มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทนได ้

๔) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี 
รวมทั้ง บริเวณห้องสุขา ห้องอาบน้ า 
๕) จัดให้มีระบบคิว และมีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน 
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
๖) การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ต้องได้รับการ
จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันโรคและค าแนะน าของทางราชการ 
 

 (3) อ่ืน ๆ ได้แก่ 
  ก. โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด  
  ค. สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ  
  ง. ร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต  
  จ. โรงภาพยนตร์ 
  ฉ. สวนน้ า บ้านบอล 
  ช. สถานที่ให้บริการสปา นวดแผนไทย และสถานบริการในลักษณะเดียวกัน 
  ซ. สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์ 
ทั้งนี้ ข้อ ก. ถึง ซ. ให้เปิดบริการไม่เกินเวลา 22.00 นาฬิกา 
ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
  1) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  
  2) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  
  3) ท าความสะอาดพ้ืนผิวและอุปกรณ์ท่ีมีการสัมผัสบ่อย  
  4) เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอ่ืน  
  5) ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่  

2. มำตรกำรด้ำนกำรเดินทำง 
 2.1 มำตรกำรทำงบก 
  การเดินทางข้ามเขตจังหวัด ขอควำมร่วมมือให้งดหรือชะลอกำรเดินทำงข้ำมเขตจังหวัด เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็น 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  2.1.1 บุคคลที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงสูง ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.)ก าหนด        
หรือประกาศจังหวัดระนอง ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) ต้องแจ้งเหตุผลความจ าเป็น ภารกิจที่ต้องปฏิบัติ สถานที่พักอาศัย ระยะเวลาที่พักอาศัย 
ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองด่านความมั่นคง เพ่ือจะได้บันทึกข้อมูลในระบบรายงาน
ข้อมูลการการเดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน (Thai QM) และ QR Code ระนองชนะ  
   (2) รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพ้ืนที่ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือกองสาธารณสุข        
และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที ่4) พ.ศ.2563 

/(3) กักกันตัว... 
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   (3) กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามสถานที่ท่ีเจ้าพนักงานควบคุมโรคก าหนด 
และต้องเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด -19 เว้นแต่ มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่า ไม่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) และรวมถึงผลการตรวจโควิด -19 โดยใบรับรองแพทย์มีอายุ ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่
ทราบผลการตรวจ 
   2.1.2 บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) 
ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพ้ืนที่  ได้แก่  ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน หรือกองสาธารณสุข                            
และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 เพ่ือเฝ้าระวังและสอบสวนโรค 
และลงทะเบียนในระบบรายงานข้อมูลการการเดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน (Thai QM) และ QR Code ระนองชนะ             
และให้เฝ้าสังเกตอาการภายใน 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ ลิ้นไม่รับรส ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคฯ โดยด่วน  

  ควำมตำมข้อ 2.1.1 และ ข้อ 2.1.2 มิให้ใช้บังคับกับบุคลซึ่งมีควำมจ ำเป็น ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เพ่ือพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย 
 (๒) การปฏิบัติงานหรือการท าธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ การธนาคาร สถาบันการเงิน และตู้เอทีเอ็ม 
 (๓) การจดทะเบียนสิทธิ การท านิติกรรมสัญญา  
 (๔) การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคม  
 (๕) การให้บริการขนส่งสินค้าเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ การไปรษณีย์ การขนส่งพัสดุภัณฑ์ ผู้ขนส่ง
อาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ ามันเชื้อเพลิง 
หนังสือพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการน าเข้าหรือส่งออก (กรณีนี้ให้รวมถึงการขนส่งเที่ยวเปล่าหรือตู้สินค้าเปล่า     
ในกรณีเดินทางไปรับสินค้าและเดินทางกลับภายหลังเสร็จสิ้นการขนส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วด้วย) ทั้งนี้ การขนส่ง
ดังกล่าวอนุญาตให้มีพนักงานขับรถและพนักงานขับรถส ารองได้รวมไม่เกินสองคน   
 (๖) การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าทีต่ ารวจ พนักงานอัยการหรือศาล  
 (๗) ข้าราชการพลเรือน ทหาร ต ารวจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานราชการและลูกจ้าง ผู้บริหาร ข้าราชการ หรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องเดินทางไปปฏิบัติงาน ตามข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งต่างๆ หรือหนังสือสั่งการ
ของทางราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติงานตามสัญญากับส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ 
 กรณีเป็นบุคคลที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่จังหวัดระนองที่มีความประสงค์จะเข้า -ออกพ้ืนที่จังหวัดระนอง
ตาม (1) ถึง (6) ต้องขออนุญาตโดยแสดงหลักฐานความจ าเป็น หรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้า หรือการเดินทาง    
ต่อนายอ าเภอท้องที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายอ าเภอท้องที่ที่เป็นภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ เพ่ือน าไปแสดง
ต่อนายอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ตั้งจุดคัดกรองด่านความมั่นคงของจังหวัดระนอง ซึ่งมี 4 จุด และกรณีบุคคล  
ที่มีภูมิล าเนานอกพ้ืนที่จังหวัดระนองต้องขออนุญาตโดยแสดงหลักฐานความจ าเป็น หรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้า 
หรือการเดินทาง ต่อนายอ าเภอท้องที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายอ าเภอท้องที่ที่จุดคัดกรองด่านความมั่นคง
ของจังหวัดระนองทั้ง 4 จุด และบุคคลตาม (7) ต้องมีหนังสืออนุญาตปฏิบัติหน้าที่ราชการจากหัวหน้าส่วนราชการ          
/หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการ/หน่วยงานคู่สัญญาแล้วแต่กรณี พร้อมแนบรายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่    
เพ่ือแสดงและได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอท้องที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายอ าเภอท้องที่ที่เป็นที่ตั้งจุดคัดกรอง
ด่านความมั่นคงของจังหวัดระนอง ซึ่งมี 4 จุด 

 
/2.1.3 กรณีการเดินทาง... 
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 2.1.3 กรณีการเดินทางผ่านพ้ืนที่จังหวัดระนองไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) แจ้งความประสงค์การเดินทางกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองด่านความมั่นคงของจังหวัดระนอง  
 (2) ผ่านกระบวนการคัดกรองตามมาตรฐานการควบคุมโรคจากเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองด่าน
ความมั่นคงของจังหวัดระนอง  
  2.1.4 บุคคลที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่รอยต่อระหว่างจังหวัดระนอง หรือที่มีความที่มีความจ าเป็นต้อง
เดินทางเข้าหรือออกพ้ืนที่จังหวัดระนองเป็นประจ าทุกวัน เพ่ือเกษตรกรรม ค้าขาย หรือการปฏิบัติงาน
ประจ าวันแบบไปกลับ ต้องมีหลักฐานรับรองการปฏิบัติงานจากส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรบริษัท ห้างร้าน 
หรือกรณีนอกเหนือจากกรณีดังกล่าว ต้องมีเอกสารรับรองการประกอบอาชีพจากก านันหรือผู้ใหญ่บ้านท้องที่ 
ที่ตนมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นในการเดินทาง เพ่ือแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรอง      
ด่านความมั่นคงของจังหวัดระนอง   
  2.1.5 การกักกันตัวเพ่ือสังเกตอาการในที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นมาตรการที่ใช้กับบุคคล        
ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน โดยเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อจะออกค าสั่งให้บุคคลดังกล่าว พักอาศัยอยู่ภายในบ้านของตนเองหรือพ้ืนที่ก าหนด โดยห้ามออกไป
ติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด หากภายในพ้ืนที่ดังกล่าวมีบุคคลอ่ืนอาศัยอยู่ให้แยกพ้ืนที่
และงดการสัมผัสกับบุคคลอื่นอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการป้องกันตนเอง อาทิ การวัดไข้เป็นประจ าทุกวัน 
การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน เป็นต้น ทั้งนี้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
จะไปตรวจเยี่ยมที่บ้านบุคคลดังกล่าวทุกวันเพ่ือสังเกตอาการ หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติ
ระบบทางเดินหายใจ จะรับตัวบุคคลดังกล่าวมาท าการตรวจสอบโรคที่โรงพยาบาลในพ้ืนที่โดยทันที พร้อมมอบหมาย 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ท าความสะอาด ที่อยู่อาศัยตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน
บุคคลที่สัมผัสใกล้ชิด เข้ารับตัวเพ่ือตรวจโรคต่อไป อนึ่ง กรณีที่สังเกตอาการครบ ๑๔ วัน แล้วไม่พบอาการผิดปกติ 
จะอนุญาตให้เดินทางกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ 
 2.2 มำตรกำรทำงน้ ำ 
        การเทียบท่าของเรือทุกประเภทตลอดแนวชายแดนทางทะเลของจังหวัดระนอง จะต้องปฏิบัติ ตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  (1) เรือส าหรับขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค หากเป็นกรณีท่ีมิใช่สัญชาติไทยต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ระนอง โดยต้องแสดงเอกสารการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก าหนด ทั้งนี้ ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันทีเมื่อส่ง
สิ้นค้าเสร็จแล้ว โดยต้องไม่เกิน 7 ชั่วโมงนับแต่ยานพาหนะนั้นออกจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยัง
จุดขนส่งสินค้า กรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุ ม
โรคติดต่อเป็นผู้พิจารณาตามสมควรแก่กรณี 
  (2) เรือประมง หากมีการแจ้งออก ณ ที่ใด ให้แจ้งเข้า ณ สถานที่นั้น ยกเว้นผู้ประกอบการและผู้ที่
เป็นเจ้าของเรือที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดระนอง โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยเคร่งครัด 
  (3) เรือขนถ่ายสัตว์น้ า จะต้องด าเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 
  (3.1) ให้เรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่จะเข้ามาขนถ่ายสัตว์น้ าหน้าท่าเทียบเรือ ในด าเนินการในเวลา 
06.00 –  21.00 น. เท่านั้น เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ให้แจ้งขออนุญาตกับศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ      
ทางทะเลจังหวัดระนอง (ศรชล.จังหวัดระนอง) โดยตรง 
 

/(3.2) เรือขนถ่าย... 
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  (3.2) เรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่มิใช่สัญชาติไทยให้ด าเนินการแจ้งขอเข้าท าการขนถ่ายสัตว์น้ ากับด่าน
ตรวจสัตว์น้ าจังหวัดระนองทุกครั้งก่อนที่จะด าเนินการขนถ่ายสัตว์น้ า 
  (3.3) เมื่อขนถ่ายสัตว์น้ าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการออกเรือโดยเร็ว 
      (3.4) ให้ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดระนองควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ าทุกครั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และให้ค านึงถึงการป้องกัน ระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด  
   (3.5) การวางสินค้าสัตว์น้ าของผู้ประกอบการในแต่ละพ้ืนที่ ให้วางในพ้ืนที่ที่ก าหนดเท่านั้น ห้ามกอง
หรือวางในพ้ืนที่ถนน ที่จอดรถหรือพ้ืนที่นอกเขตที่ก าหนด โดยให้ท้องที่เจ้าของพ้ืนที่ก ากับดูแลอย่างเคร่งครัด 
    ทั้งนี้ ให้ลูกเรือและคนประจ าเรือทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รวมถึงการปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ ของจังหวัดระนองที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด         
 2.3 มำตรกำรทำงอำกำศ 
   การขึ้น-ลงของอากาศยานให้เป็นไปตามประกาศการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ส าหรับในส่วนของบุคคล
ที่เดินทางเข้า-ออกพ้ืนที่จังหวัดระนอง จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานของกรม
ควบคุมโรค เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล และ
ลงทะเบียนในระบบรายงานข้อมูลการการเดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน (Thai QM) และ QR Code ระนองชนะ  

3. มำตรกำรป้องกันโรค 
 3.1 ให้ประชาชนในจังหวัดระนองทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง กรณีต้องเดินทางออก
นอกเคหสถาน ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกวิธี กล่าวคือ ด้านบนของหน้ากากต้อง  ปิดจมูก
ส่วนด้านล่างให้ปิดถึงใต้คาง 

3.2 หากมีอาการไข้ควรไปพบแพทย์ งดออกไปปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง  
เมื่อไปใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืน 

3.3 ให้ประชาชนในจังหวัดระนอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแส หากพบเห็น
การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กวดขัน จับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมและท าผิดกฎหมาย ตรวจคัดกรองการ
เดินทางข้ามจังหวัด และการเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติตามค าสั่งจังหวัดระนอง ที่ 2940/2563 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2563 โดยเคร่งครัด 

3.4 ให้ผู้ประกอบการและภาคเอกชน ก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงานภาคในสถานประกอบการเป็นช่วงระยะ
มาถือปฏิบัติตามค าแนะน าของส านักงานแรงงานจังหวัดระนอง 

3.5 การติดตามข่าวสารให้ติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง โดยผู้มี
อ านาจในการสรุปสถานการณ์แนวโน้มและทิศทางของจังหวัดระนอง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดระนอง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เท่านั้น 

4. มำตรกำรทำงกฎหมำย 
 4.1 กรณีขัดค าสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้กักตัวเพ่ือสังเกตอาการที่บ้าน หรือกรณีขัดขวางหรือไม่
อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
 4.2 บุคคลใดเดินทางออกนอกเคหะสถาน โดยไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีความผิด         
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  

4.3 กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งฉบับนี้ อาจมีความผิดและต้องรับโทษตามมาตรา 51 หรือมาตรา ๕๒        
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

 

 

 
 (นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง 
ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง 


