
 
 
 

 
 
 

ค ำสั่งจังหวัดเพชรบุรี 

ที ่๘๙๖/๒๕๖๓ 

เรื่อง  เปิดสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ิมเติม 

………………………..…….. 

 ตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรี ในฐำนะประธำนกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี และ          
ผู้ก ำกับกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดเพชรบุรี  ได้มีค ำสั่งจังหวัดเพชรบุรี          
ที่ ๗๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)            
ลงวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑ ปิดโรงแรมที่ได้รับอนุญำตและไม่ได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม 
เนื่องจำกในขณะนี้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง นำยกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำช
ก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓  
และศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ออกมำตรกำร
ป้องกันโรคโควิด-๑๙ เพ่ือผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -๑๙ 
เพ่ิมเติม จำกท่ีได้ผ่อนคลำยไว้แล้ว เพื่อลดผลกระทบต่อประชำชนด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและควำมมั่นคง จังหวัด
เพชรบุรีจึงได้มีค ำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
โรงแรมประเภท ๑ และประเภท ๒ เปิดให้บริกำรได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยก ำหนด 
ให้ผู้ประกอบกำร หรือเจ้ำของสถำนที่ต้องด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่ำงเคร่งครัด นั้น   

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๕ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ (๑) ของ 
ข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ ๓/๒๕๖๓ 
เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรีโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ตำมมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 
จังหวัดเพชรบุรี จึงให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแรมประเภท ๓ และประเภท ๔ (ยกเว้นสถำนบริกำร) สถำนที่พัก 
ที่ไม่เป็นโรงแรมซึ่งได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจตำมกฎหมำย และตำมค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ               
ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มำตรกำรส่งเสริมและพัฒนำมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจโรงแรมบำงประเภท  

/ลงวันที่... 
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ลงวันที่ ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๒ เปิดให้บริกำรได้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

 ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแรมมีมำตรกำร ดังต่อไปนี้ 
 ผู้ประกอบการ 
 สุขอนามัยส าหรับพื้นที่สาธารณะ  

1. จัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว ส าหรับผู้รับบริการในกรณีที่มีทางเข้า-ออก หลายทาง ต้องมี            
จุดคัดกรองทุกเส้นทาง 

2. จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงาน และผู้รับบริการทุกครั้ง และท าสัญลักษณ์ให้กับ          
ผู้ที่ผ่านการคัดกรองถ้ามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามปฏิบัติงานหรือใช้บริการและแนะน าให้         
ไปพบแพทย ์

3. ลงทะเบียนประวัติพนักงานและผู้รับบริการ รวมทั้งประวัติการเดินทาง 

4. อนุญาตให้เฉพาะผู้รับบริการ ที่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการเท่านั้น 

5. จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ส าหรับท าความสะอาดมือไว้บริการ 
อย่างเพียงพอ 

6. จัดพื้นที่รอคิว และต้องมีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร 

7. จัดวางแผ่นรองพ้ืนผสมน้ ายาฆ่าเชื้อบริเวณทางข้ึนหรือทางเข้าอาคาร 

8. จัดพ้ืนที่ส าหรับการต้อนรับให้เหมาะสม และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร 

9. ท าความสะอาดสถานที่อย่างสม่ าเสมอ และผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง เช่น ลูกบิด 
มือจับประตู ราวบันได ลิฟต์  

10. มีการก าจัดขยะ ของเสีย กระดาษช าระ และกากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม 

11. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีมีการไหลเวียนของอากาศภายในอาคารที่ได้มาตรฐาน หรือมี
การฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ 

12. จ ากัดจ านวนผู้รับบริการในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการป้องกันการแพร่เชื้อเป็นหลัก 

13. ควรมีเส้นทางหรือแนวบอกเส้นทางอย่างชัดเจนในการเข้าใช้บริการ เช่นการตีเส้น หรือ         
จุดสี เพื่อแสดงระยะยืนเว้นห่าง เช่น เคาน์เตอร์เช็คอิน ลิฟต์ เป็นต้น 

14. พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในโรงแรมเพ่ือช่วยลดการสัมผัส เช่นการสร้าง QR code แทนการ        
ใช้คีย์การ์ด 

15. สื่อสารให้ความรู้ข้อแนะน าในช่องทางต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 เช่น จัดให้มีป้ายแสดงค าเตือนแนวปฏิบัติของผู้ใช้บริการ 

 สุขอนามัยส าหรับห้องพัก 

1. ท าความสะอาดสถานที่อย่างสม่ าเสมอ และผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง เช่น มือจับ
ประตู ห้องน้ า เป็นต้น  

2. มีการก าจัดขยะ ของเสีย กระดาษช าระ และกากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม 

3. มีฝาครอบอาหารทุกครั้งขณะเสิร์ฟในการให้บริการ Room Service ตามมาตรฐานร้านอาหาร 

4. ใช้ผ้าท าความสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อร่วมกับน้ ายาฆ่าเชื้อ เพ่ือท าความสะอาดห้องพักให้มี
ความปลอดภัย 

5. ล้างอุปกรณ์ท าความสะอาดและผ้าท าความสะอาดทั้งหมดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อเพ่ิมระดับความ
เข้มข้น ของน้ ายาท าความสะอาดโดยอ้างอิงจากคู่มือ และค าแนะน าของผู้ผลิตน้ ายาท าความสะอาดให้สามารถ
ก าจัดเชื้อไวรัสได้ 

6. ควรฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อ และบ าบัดด้วยโอโซนตามทางเดินห้องพักอย่างสม่ าเสมอ 

/๗. ปรับ... 
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7. ปรับต าแหน่งเครื่องปรับอากาศห้องพักทุกห้องให้เหมาะสมเพื่อการไหลเวียนของอากาศ 

 สุขอนามัยส าหรับห้องประชุม 

1.  จัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว ส าหรับผู้รับบริการในกรณีที่มีทางเข้า-ออก หลายทางต้องมีจุด
คัดกรองทุกเส้นทาง 

2. จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงาน และผู้รับบริการทุกครั้ง และท าสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่
ผ่านการคัดกรองถ้ามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามปฏิบัติงานหรือใช้บริการและแนะน าให้ไปพบแพทย์ 

3. ลงทะเบียนประวัติพนักงานและผู้รับบริการ รวมทั้งประวัติการเดินทาง 

4. จัดพื้นที่รอคิว และต้องมีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร 

5. อนุญาตให้เฉพาะผู้รับบริการ ที่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการเท่านั้น 

6. ท าความสะอาดสถานที่อย่างสม่ าเสมอ และผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง เช่น ลูกบิด มือ
จับประตู ราวบันได ลิฟต์  

7. จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ส าหรับท าความสะอาดมือไว้บริการอย่าง
เพียงพอ 

8. จัดโต๊ะส าหรับการประชุมให้มีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 

9. ท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีมีการใช้ร่วมกัน เช่น ไมโครโฟน 

 สุขอนามัยส าหรับห้องอาหาร ตามมาตรฐานร้านอาหาร 
1. จัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว ส าหรับผู้รับบริการในกรณีที่มีทางเข้า-ออก หลายทางต้องมีจุด

คัดกรองทุกเส้นทาง 
2. จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงาน และผู้รับบริการทุกครั้ง และท าสัญลักษณ์ให้กับ         

ผู้ที่ผ่านการคัดกรองถ้ามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามปฏิบัติงานหรือใช้บริการและแนะน าให้         
ไปพบแพทย ์

3. ลงทะเบียนประวัติพนักงานและผู้รับบริการ รวมทั้งประวัติการเดินทาง 
4. จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ส าหรับท าความสะอาดมือไว้บริการอย่างเพียงพอ 
5. จัดพื้นที่รอคิว และต้องมีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร 
6. ท าความสะอาดสถานที่อย่างสม่ าเสมอ และผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง เช่น ลูกบิด 

มือจับประตู ราวบันได ลิฟต์  
7. จัดให้มีพ้ืนที่ในการใช้บริการห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรรวมถึงพ้ืนที่รอคิว 
8. มีการก าจัดขยะ ของเสีย กระดาษช าระ และกากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม 
9. ท าความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้เช่นโต๊ะอาหารอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงประกอบอาหารอุปกรณ์

ที่ใช้ในการรับประทานอาหารรวมถึงอุปกรณ์ท าความสะอาดอ่ืนๆด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างน้อย           
วันละ 3 ครั้ง 

10. มีฝาครอบอาหารทุกครั้งขณะเสิร์ฟ 
11. ท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วมทุก ๆ 2 ชั่วโมง เช่น ที่จับประตู 

ห้องน้ า เป็นต้น 
12. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีมีการไหลเวียนของอากาศภายในอาคารที่ได้มาตรฐาน           

หรือมีการฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ 
 

/๑๓. ควรมี... 



 
 

- ๔ - 
 
13. ควรมีการช าระเงินที่ปลอดภัยเพ่ือลดปริมาณการพูดคุยสัมผัสระหว่างผู้ ให้บริการ                   

และผู้รับบริการ 
14. สื่อสารให้ความรู้ข้อแนะน าในช่องทางต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของ           

เชื้อไวรัส COVID-19 เช่น จัดให้มีป้ายแสดงค าเตือนแนวปฏิบัติของผู้ใช้บริการ 

 ผู้ให้บริการ 
๑. พนักงานต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยหรือ 

Face Shield ในขณะปฏิบัติงาน 
๒. ล้างมือด้วยน้ าและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ าเสมอ 
๓. หากมีอาการไข้ ไอจาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที 
๔. สังเกตอาการทางสุขภาพของผู้รับบริการหากพบอาการผิดปกติต้องแจ้งผู้บริหารรับทราบทันที 
๕. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร 
๖. พนักงานผู้ท าหน้าที่จัดการขยะ จะต้องล้างมือทันทีหลังเสร็จงาน กระดาษช าระ หรือหน้ากาก

อนามัยที่ใช้แล้ว ต้องมีการจัดการที่เหมาะสมก่อนทิ้งลงถังขยะ 
๗. ไม่ควรรับเงินโดยการสัมผัสมือโดยตรง อาจสวมถุงมือ หรือมีถาดส าหรับรับเงิน และควรท า

ความสะอาดที่รับเงินอย่างสม่ าเสมอ 

ผู้รับบริการ 
1. ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
2. มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร 
3. ล้างมือด้วยน้ าและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ าเสมอ 
4. จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการเพ่ือลดความแออัด 
5. ไม่ควรช าระเงินด้วยเงินสดเพ่ือลดการสัมผัสระหว่างกัน เช่น การช าระเงินผ่านระบบโอนเงิน 

หรือพร้อมเพย์ เป็นต้น 

 บริการสระว่ายน้ า 
 เปิดให้บริการสระว่ายน้ าได้ตามค าสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 821/2563 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2563 (ข้อ 10 สระว่ายน้ าสาธารณะ ทั้งกลางแจ้งและในร่ม) และต้องปฏิบัติตามค าสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ที่ 3/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตามข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน            
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 มาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดฯ ข้อ 2 
กิจกรรมด้านการออกก าลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ (ง) สระว่ายน้ าสาธารณะทั้งกลางแจ้ง          
และในร่ม 
 
 
 
 
 

/หากจังหวัด... 
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 หากจังหวัดเพชรบุรีไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และเห็นว่าผู้ประกอบการ    
ละเว้นการปฏิบัติตามมาตรการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดเพชรบุรีจะสั่งปิด
สถานทีเ่ป็นการเฉพาะราย  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งจังหวัดเพชรบุรี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ           
พ.ศ. 2558 และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ   

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่     25    พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
                                                         (นายกอบชัย  บุญอรณะ) 
                  ผู้ว่าราชการจังหวดัเพชรบุรี 
                                    ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


