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เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
..........................................................................
ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปเป็ นคราวที่ 8 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 256๔ และเพื่อให้ การป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากภายนอกเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีคาสั่งที่ 149/2563 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรอง
สังเกตอาการและพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเส้นทางหลัก
คือ บริเวณหน้าศูนย์บริการประชาชนบ่อฝ้ายและบริเวณหน้ามูลนิธิเพชรเกษม พื้นที่อาเภอหัวหิน และบริเวณ
หน้าหน่วยบริการประชาชนไชยราชและบริเวณแยกหนองปริก พื้นที่อาเภอบางสะพานน้อย รวมทั้งให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด และการเดินทาง
ในพื้นที่ และขอความร่ วมมือให้ป ระชาชนในพื้นที่งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มี
เหตุจาเป็นหรือเป็นการขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค นั้น
เพื่อเป็นการป้องกัน ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนและรวดเร็ว นายกรัฐมนตรี จึงได้ออกข้อกาหนดออกตามความ
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑7) เมื่อวันที่
6 มกราคม 2564 เพื่อยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด จานวน 5 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด จานวน 23 จังหวัด ซึ่งรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามข้อกาหนดฉบับดังกล่าวและเพื่อยกระดับการป้องกันและยับยั้งการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาศัยอานาจตาม
ข้อ 7 (1) ของข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บ ที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ 6 ของข้อกาหนดออกตามความ
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑6) ลงวันที่
3 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ 1 ของข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑7) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงกาหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
ข้อ 1 เน้นย้าการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทาง
ข้ามจังหวัด โดยให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ใช้กลไก อานาจหน้าที่ และหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่
งดหรื อชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่มีเหตุจาเป็นหรือเป็นการขนส่งสินค้าอุปโภค บริโ ภค
ผลผลิตทางการเกษตรที่มี ความจ าเป็ นต่อ การดารงชี พ การปฏิ บัติง านเกี่ยวกับ ระบบสื่อ สารโทรคมนาคม
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ต้องรับการตรวจคัดกรองและ
/ปฏิบัติ...

-2ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกาหนด อันอาจทาให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทาให้
ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางมากกว่าปกติ
ข้อ 2. ให้ตั้งจุดตรวจควบคุมคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคัดกรอง
การเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มเติมในเส้นทางหลัก ดังนี้
1) จุ ด บริ ก ารประชาชนสถานี ต ารวจภู ธ รหั ว หิ น ชุ ม ชนบ่ อ ฝ้ า ยฝั่ ง ขาขึ้ น ตรงข้ า ม
ท่าอากาศยานหัวหิน ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2) บริ เวณแยกไฟแดงหนองไผ่ ฝั่งขาขึ้น หมู่ที่ 5 ตาบลทับใต้ อาเภอหั วหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
3) บริเวณหน้าสถานีตารวจภูธรสามร้อยยอด อาเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
4) บริเวณถนนเพชรเกษมขาล่อง ตาบลไชยราช อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ทั้งนี้ ให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตารวจ ฝ่ายปกครอง
ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอและเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด เข้าร่วมการปฏิบัติ โดยให้ผู้กากับการตารวจภูธร
ท้องที่เป็นผู้กากับดูแล อานวยการ สั่งการ แก้ไขปัญหาและมีอานาจมอบหมายผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการ
อื่น ๆ กานั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ผู้ช่ วยผู้ ใหญ่ บ้ าน ชุ ดรักษาความปลอดภั ยหมู่ บ้ าน สมาชิ กกองอาสารั กษาดิ นแดน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมการปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ผลัด ดังนี้
1. ผลัดที่ 1 ตั้งแต่เวลา 08.01 – 16.00 น.
2. ผลัดที่ 2 ตั้งแต่เวลา 16.01 – 24.00 น.
3. ผลัดที่ 3 ตั้งแต่เวลา 00.01 – 08.00 น.
ข้อ 3 แนวทางการปฏิบัติสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจาจุดตรวจควบคุมคัดกรองโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1) ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง
2) สอบถามเหตุผลความจาเป็น และสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน
3) ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง
4) ลงบันทึกข้อมูลผู้เดินทางผ่านจุดตรวจหรือจุดสกัด
กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ย่อมเป็นความผิดซึ่งอาจต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ
ไม่เกินสี่ห มื่นบาท หรื อทั้งจ าทั้งปรับ ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของ
ประชาชนและประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม จึงไม่อาจให้
คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา ๓๐ วรรค ๒(๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 256๔ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพัลลภ สิงหเสนี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้กากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

