คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ ๓๒๑๓ / ๒๕๖๔
เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกัน
และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจั กรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๖๓ และนายกรั ฐ มนตรี ได้ ออกข้ อกำหนด ซึ ่ งออกตามความในมาตรา ๙ แห่ งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑ - ฉบับที่ ๓๗) เพื่อเป็นข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ
รวมทั้งมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่รัฐได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เรื่อง แนวปฏิบ ัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ในแต่ละฉบับ นั้น
โดยที่ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและ
สถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดเพชรบูรณ์มีแนวโน้มของสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ประกอบ
กับประชาชนในกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเด็กอายุตั้งแต่ ๑๒-๑๘ ปี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อการเตรียมความพร้อมของประเทศและจังหวัด
เพชรบูรณ์สำหรับการดำเนินการเตรียมการรองรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามรูปแบบ New normal และขอความ
ร่วมมือประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคส่วนบุคคลแบบครอบจักรวาล (Universal prevention) โดย
เป็นการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบกับข้อ ๗ (๑) และข้อ ๑๑ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการโรคติ ดต่ อจั งหวั ด เพชรบู รณ์ ตามมติ ท ี ่ ประชุ มครั ้ งที่ ๗๘/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดังต่อไปนี้
๑) สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด หรือสถานที่
อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
๒) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
๓) สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง
/ข้อ ๒ มาตรการ…

๒

ข้อ ๒ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เพื่อให้มีการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการ
ของสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้เปิดดำเนินการได้โดยให้ผู้ประกอบการหรือ
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)
ตามประเภทของกิจการกิจกรรมตามระดับความเสี่ยงที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จัดระบบหมุนเวียน
ระบายอากาศ กำกับดูแลความพร้อมของบุคลากรผู้ให้บริการและปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ
ระเบียบและมาตรการป้องกั นโรคต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมาตรการที่ผู้มีหน้าที่กำหนดขึ้น
เป็นการเฉพาะดังต่อไปนี้
๑) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่
เพื่อการจัดการเรีย นการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือทำกิจกรรมใด ๆ ได้ตามความเหมาะสมและ
ความพร้อมโดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คำแนะนำ
ของทางราชการ และมาตรการป้ อ งกั น โรคที ่ ท างราชการกำหนด ภายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือ
เครื่องดื่มในร้าน ตามเวลาปกติ โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยมาตรการนี้
ให้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถาน
ประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย
๓) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิ ดให้บริการได้ตามเวลาปกติ โดยยังคงให้ ปิดให้บริการในส่วนที่เป็นสวนสนุก
หรือสวนน้ำ ที่เป็นห้องปรับอากาศหรือพื้นที่ปิด
๔) โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการหรือสถานที่มี
ลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บ ริการได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด
เช่น การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน การให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา การเว้นระยะห่างไม่ให้แออัด รวมทั้งดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) อย่างเคร่งครัด
๕) คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือ
ตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย
สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
๖) สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำ
เพื่อการสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ สถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ใน
พื้นที่โล่ง สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี รวมถึง สถานที่ออก
กำลังกาย ยิมหรือฟิตเนสที่เป็นห้องปรับอากาศ ให้เปิดได้ไม่เกินให้เปิดบริการได้ตามปกติ ทั้งนี้ การใช้สถานที่
หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬา กรณีประเภทกีฬาในร่ม สามารถจัดการแข่งขันได้โดยให้มีผู้ชมใน
สนามไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของความจุสนาม หากเป็นการจัดการแข่งขันประเภทกีฬากลางแจ้ง สามารถจัดการ
แข่งขันได้ โดยให้มีผู้ชมในสนามไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของความจุสนาม และต้องดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
/๗) การจัดกิจกรรม…

๓

๗) การจัดกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวยและ
แข่งนก โดยให้ผู้ประสงค์จัดให้มีการแข่งขัน(เจ้าของสนาม) ยื่นคำขออนุญาตยังอำเภอแห่งท้องที่ เพื่อที่ ให้
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อ.) ดำเนินการออกตรวจสถานที่ตามแบบ ตป.พน.๑ เพื่อเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้อนุมัติตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ พิจารณาอนุมัติ
ก่อนจัดให้มีการเล่นการพนัน และให้ ศปก.อ. ออกตรวจประเมินผลสถานที่และมาตรการในการแข่งขัน
ระหว่างและหลังการจัดให้มีการเล่นหรือแข่งขันตามกรอบและหลักเกณฑ์ของจังหวัดตามแบบ ตป.พน.๑ และ
ตป.พน.๒ เพื่อเสนอต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตใช้เป็นข้อมูลพิจารณาในการอนุญาตครั้งต่อไป
ข้อ ๓ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่โรคเมื่ออยู่นอก
เคหสถานหรื อ อยู ่ ใ นที ่ส าธารณะ เพื่อลดความเสี่ ยงจากการติ ด เชื ้ อและป้ อ งกัน มิ ให้ เ กิ ดสภาวะที ่ ไ ม่
ถูกสุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะให้ประชาชน
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ
เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบั ติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้น
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมต่อไป
ข้อ ๔ ห้ามผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ขายในลักษณะเร่ขาย และปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ๑๖) และ (ฉบับที่ ๒๐)
ข้อ ๕ ให้ผู้ส่งของ ส่งอาหาร ส่งพัสดุ ครุ ภัณฑ์ ไปรษณีย์หรือในลักษณะอื่น ที่มีลักษณะ
อย่างเดียวกัน จัดส่งตรงบริเวณเฉพาะจุดที่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนกำหนดไว้ และให้
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ๒๐)
ข้ อ ๖ ห้ า มการจั ด กิ จ กรรมซึ ่ ง มี ก ารรวมกลุ ่ ม กั น ของบุ ค คล ที ่ ม ี จ ำนวนรวมกั น
มากกว่า ๕๐๐ คน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกันที่สามารถแพร่โรคได้ เว้นแต่ กรณีได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ประชาชนงดกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะการสังสรรค์ จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริง
เพื่อลดการติดต่อสัมผัส กันระหว่างบุคคล เว้นแต่เป็นการจัดพิธ ีการตามประเพณีนิยมตามที่ได้กำหนด
เตรียมการไว้แล้วและต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตที่กำหนดไว้
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม โดยให้การจัดกิจกรรมที่มี
กลุ่มของบุคคลรวมกัน ตั้งแต่ ๕๐๑ คน ถึง ๗๐๐ คน ให้น ายอำเภอในพื้นที่ เป็นผู้ พิจารณาอนุ ญ าต
การจัดกิจกรรมที่มีกลุ่มของบุคคลรวมกัน ตั้งแต่ ๗๐๑ คน ถึง ๑,๐๐๐ คน ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต การจัดกิจกรรมที่มีกลุ่มของบุคคลรวมกัน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป
ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เคยอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ตามคำสั่ง
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ท ี ่ ไ ด้ อ อกคำสั ่ ง ไว้ แ ล้ ว ก่ อ นหน้ า นี ้ หากประสงค์ จ ะจั ด กิ จ กรรมในช่ ว งระยะเวลานี้
ให้ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและทบทวน
มาตรการป้องกันโรคในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับห้วงเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
/ให้นายอำเภอ…

๔

ให้นายอำเภอและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ พิจารณามาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อการเข้าระงับ
ยับยั้ง การตรวจสอบ การยุติการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคเพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนอื่นทั่วไป โดยเร่ง รัดการปฏิบัติ
ตามหน้าที่และอำนาจอย่างเข้มข้นเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็ว
ข้อ ๗ กิจกรรมที่ได้รับการยกเว้น กิจกรรมหรือการรวมกลุ่มของบุคคลดังต่อไปนี้สามารถ
จัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ
กำหนดอย่างเคร่งครัด
๑) กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชน
เพื่อเดินทางไปหรืออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพื่อ
การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก
๒) กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข
๓) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์หรือ
ความสะดวกแก่ประชาชน
๔) การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุม หรือ
การออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด
๕) กิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์ กรหรือ
หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามที่ ศปม.กำหนด
๖) การจั ด พิ ธี ถ วายผ้ าพระกฐิน /กฐิ น หรื อ ทอดผ้ า ป่ า ให้ ม ี ก ารดำเนิ นการได้
ตามมาตรการของมติมหาเถรสมาคมกำหนดไว้
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าไปกำกับตรวจสอบหรือให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรม
รวมกลุ่มของบุคคลได้ และหากพบว่าการจัดหรือการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตักเตือนหรือแนะนำเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง หรือาจสั่งให้ยุติการดำเนินกิจกรรมนั้นได้
ข้อ ๘ มาตรการควบคุมผู้ที่เดินทางมาจาก ทุกจังหวัด ที่ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
จะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรกมาแล้ว
หรือครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด หากยังไม่ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค จะต้องมีผลการตรวจ
หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้วไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนเดินทาง และให้มีการดำเนินการ ดังนี้
๑) ให้เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองสถานที่พัก แจ้งข้อมูลผู้ที่จะเดินทางเข้า มาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่
ณ จุ ด คั ด กรองบริ เ วณที ่ ต ั ้ ง ของที ่ ท ำการผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น หรื อ จุ ด คั ด กรองในพื ้ น ที ่ ท ี ่ ผ ู ้ น ำชุ ม ชนจั ด ให้ เ ป็ น
จุดคัดกรอง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน ก่อนที่ผู้เดินทางจะได้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านหรือชุมชน

/๒) ผู้ที่เดินทาง…

๕

๒) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด เพชรบูรณ์ ต้องแจ้งรายงานตัวพร้อมแสดงใบรับรอง
การได้รับวัคซีน หรือผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้วไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ให้กับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ ณ จุดคัดกรอง
บริเวณที่ตั้งของที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือจุดคัดกรองในพื้นที่ที่ผู้นำชุมชนจัดให้เป็นจุดคัดกรอง ทันที
ที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนาหรือที่สถานที่ที่มาถึงในชุมชน พร้อมกับแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค หรือใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเดินทางเข้าที่พักอาศัยหรือสถานที่กักกันตัว
๓) การกักกันตัวไว้สังเกตอาการ ของผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
การควบคุมดูแลของเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองสถานที่พัก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นับแต่
วันที่เข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ เคหสถานหรือที่พำนักของบุคคลนั้น กรณีไม่มีเคหสถานหรือที่พำนัก หรือ
กรณีเคหสถานหรือที่พำนักมีผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ให้กั กกันตัวในสถานที่ที่หน่วยงานรัฐกำหนด
ให้เป็น Alternative Local Quarantine: ALQ หรือในโรงแรม รีสอร์ท หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะ
คล้ายโรงแรมหรือรีสอร์ททุกแห่ง โดยผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าพักเอง ดังนี้
- กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ วัน
หรือได้รับวัคซีน ๑ เข็ม (กรณีตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดต้องฉีด ๒ เข็ม) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ สัปดาห์
ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ต้องกักกันตัว
- กรณีผ ู้เดิ น ทางได้ร ั บวั ค ซี นแล้ว ยั ง ไม่ ค รบตามเกณฑ์ ที ่ผ ู้ ผ ลิ ตวัค ซีน กำหนด
หรือครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด แล้วแต่ยังไม่ครบ ๗ วัน หรือได้รับวัคซีน ๑ เข็ม ยังไม่ครบ ๓ สัปดาห์
ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กักกันตัวไว้สังเกตอาการเป็นเวลา ๑๐ วันหรือเท่าที่อยู่ในจังหวัด
เพชรบูรณ์
- กรณีผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค แต่มีผลการตรวจ
หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาแล้วไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กักกันตัว
ไว้สังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วันหรือเท่าที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
หากผู้ใดเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยยังไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่มีผลการตรวจ
หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามเงื่อนไขที่กำหนด ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์
อาจต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
ข้อ ๙ มาตรการควบคุมผู้ที่เดินทาง (กลุ่มนักท่องเที่ยว) เนื่องจากประชาชนที่เดินทางเข้ามา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงน้อยที่จะสัมผัสกับญาติหรือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว
ที่จำเป็นต้องใช้ช ีวิตร่วมกันในครอบครัวตามปกติ และมีโอกาสที่จะนำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มาแพร่กระจายต่อให้กับประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์น้อยกว่าประชาชนที่เดินทางกลับมาภูมิลำเนาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ แต่ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด เพชรบูรณ์
จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้
/(๑) มาตรการ…

๖

(๑) มาตรการสำหรับนักท่องเที่ยว
๑) ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ จะต้อง
เป็น ผู้ไ ด้ร ับวัค ซีน เสริมสร้า งภูมิค ุ้มกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรกมาแล้ว
หรือครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ก่อนเดินทาง พร้อมแสดงหลักฐานการได้รับ วัคซีนหรือหลักฐาน
แสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๒) ให้นักท่องเที่ยว หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล และพบปะ
บุคคลและต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T-A (D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing
สวมหน้ากาก H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19
และ A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ/หมอพร้ อม หรือแอปพลิเคชั่ นที่เกี ่ ยวกั บ
การมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ) โดยเคร่งครัด
๓) ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ กักกันตัวในโรงแรม รีสอร์ท
หรือสถานประกอบการที่ลักษณะคล้ายโรงแรมหรือรีสอร์ทที่นักท่องเที่ยวเข้าพัก โดยมีเงื่อนไขระยะเวลา
การกักกันตัวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๘
(๒) มาตรการสำหรั บ ผู ้ ป ระกอบการโรงแรม ประเภทโรงแรม รี ส อร์ ท หรื อ สถาน
ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายโรงแรมหรือรีสอร์ท
๑) ให้ผู้ประกอบการสถานประกอบการประเภทโรงแรม รีสอร์ท หรือสถานประกอบการ
ที่มีลักษณะคล้ายโรงแรมหรือรีสอร์ท งดรับ ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ไม่ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรกมาแล้วหรือ
ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เว้นแต่ ประชาชนกลุ่มผู้ที่มีเหตุ
ความจำเป็นเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามมาตรการผ่อนปรนสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์
๒) ให้ผู้ประกอบการสถานประกอบการประเภทโรงแรม รีสอร์ท หรือสถานประกอบการ
ที่มีลักษณะคล้ายโรงแรมหรือรีสอร์ท ตรวจสอบและสำเนาเอกสาร ใบรับรองการได้รับวัคซีนหรือผลการตรวจ
หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์
พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อมูลผู้เข้าพักทุกรายรายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังโรค
ข้อ ๑๐ มาตรการผ่อนปรนสำหรับผู้เดินทาง เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการ
ยกเว้น ไม่ต้องมีใบรับรองการได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค หรือใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ และยกเว้นการกักกันตัว ดังนี้
๑) การปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ข องพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที ่ ห รื อ ผู ้ ช ่ ว ยพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร
หรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
๒) การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้มี ความจำเป็นต้องพบแพทย์และผู้ดูแลบุคคล
ดังกล่าว หรือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน
/๓) การขนส่ง…
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๓) การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้ขนส่งรถโดยสารสาธารณะ
ได้แก่ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมัน
เชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ ผู้ขับรถและพนักงานประจำรถโดยสารสาธารณะ
๔) ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไม่เกิน ๓ วัน และเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วให้กักกันตัว
๑๔ วัน ณ เคหสถานหรือที่พำนักของบุคคล นั้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกักกันตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙
ให้ผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล
และให้พบปะบุคคลในระยะเวลาเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว งดเว้นการออกจาก
สถานที่พัก ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A (D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวมหน้ากาก
H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 และ
A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ/หมอพร้อม หรือแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการ
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ) โดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๑ มาตรการการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยให้มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ และแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์
ต้องมีเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แสดงผลไม่พบเชื้อ (โดยนายจ้างหรือ
ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ) หรือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่
ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดและให้ยื่นเอกสารต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาพำนักอาศัย
และให้กักกันตัวไว้สังเกตอาการ ในสถานที่พำนักเป็นเวลา ๑๔ วัน เว้นแต่ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กักกันตัวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๘
ข้อ ๑๒ มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใน กลุ่มแรงงานก่อสร้าง
และการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในจังหวัด ให้ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างหรือลักษณะงานอื่นที่มีแคมป์
แรงงาน ดำเนินการ ดังนี้
๑) จัดทำทะเบียนรายชื่อแรงงาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
แจ้งต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่
๒) ก่อนการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างอำเภอ ให้แจ้งรายชื่อแรงงานที่จะมีก าร
เคลื่อนย้ายล่วงหน้าไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายทางไม่น้อยกว่า ๗ วัน
๓) ให้ผู้ประกอบการ ทำบัญชีรายชื่อแรงงานที่มีการเดิ นทางออกนอกพื้นที่แคมป์
แรงงานเพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวและควบคุมโรค
๔) ให้สังเกตอาการของแรงงาน ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อย
หอบ ให้เร่งดำเนินการส่งตัวเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลในหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่
๕) ให้นำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ(Bubble and Seal) และ
มาตรการการเดิน ทางเคลื่ อนย้ ายระหว่ างที่ พั กและสถานที่ ทำงานภายใต้ การควบคุ ม (Sealed Route)
มาใช้บังคับในพื้นที่หรือสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร สถานที่พักอาศัยชั่วคราว
/กรณีการ...
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กรณีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อทำงานข้ามเขตจังหวัด ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยให้
ผ่านเข้าออกได้เฉพาะแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเพื่อการทำงานข้ามจังหวัดจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้นทางและจังหวัดปลายทาง
ข้อ ๑๓ มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการหรือโรงงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการตรวจสอบ
กำกับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบในสถานประกอบ
กิ จ การหรื อ โรงงานและมาตรการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคในพื ้ น ที ่ เ ฉพาะ(Bubble and Seal) เพื ่ อ ป้ อ งกั น
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ราชการกำหนด
หากมีกรณีเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน ให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบ
ในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ
(Bubble and Seal) ซึ่งต้องมีการปรับระดับความเข้มข้นของมาตรการ ทั้งนี้ ยังคงให้สถานประกอบกิจการ
หรือโรงงานดำเนินกิจการต่อไปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด มีมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระห ว่างที่พัก
และสถานที่ทำงานภายใต้การควบคุม (Sealed Route) มีการบริหารจัดการในการแยกผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสใกล้ชิด
ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ และกลุ่มเปราะบาง มีบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งมีการจัดเครื่องอุปโภค
บริโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๔ ให้ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อภายใน ๒๔ ชั่วโมง ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือ
มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดขึ้นในสถานพยาบาล
ข้อ ๑๕ ห้ามมิให้บุคคลใด เข้าไปเก็บหาของป่าหรือใช้ประโยชน์ หรือดำเนินกิจกรรมใด ๆ
ในเขตพื้นที่ป่า ท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้ อ ๑๖ กรณี หากผลการสอบสวนโรค หรื อพบผู ้ ท ี ่ เป็ นหรื อมี เหตุ อ ั นควรสงสั ยว่ าเป็ น
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือผู้ที่เป็นผู้ที่สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
มีอำนาจออกคำสั่งให้กักตัวบุคคลดังกล่าวเพื่อคุมไว้สังเกตอาการ ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
กำหนด จนกว่าจะได้รับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุ
อันควรสงสัย
ข้อ ๑๗ แนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการดำเนินการของบุคคล สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา
การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ในกรณีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติต าม
ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ให้นายอำเภอประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองท้องถิ่น
ผู ้ นำชุ มชนในพื ้ นที ่ ดำเนิ นการจั ดตั ้ งจุ ดคั ดกรองผู ้ ท ี ่ เดิ นทางเข้ ามาในหมู ่ บ ้ านหรื อชุ มชน ณ จุ ดคั ดกรอง
บริ เ วณที ่ ตั ้ ง ของที่ ท ำการผู ้ ใ หญ่บ ้ า น หรื อ จุ ด คัด กรองในพื้ น ที ่ ที ่ ผู ้ น ำชุ ม ชนจัด ให้ เ ป็ น จุด คั ดกรอง
เพื่อติดตาม ค้นหา และคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกราย โดยเคร่งครัด และให้เจ้าพนักงาน
/ควบคุมโรค...
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ควบคุมโรคติดต่อ ออกคำสั่งกักกัน ตัวผู้ที่เดินทางเข้า มาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุก รายตามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ (ใบฟอร์มท้ายคำสั่งนี้)
ทั้งนี้ ให้ทำบัญชีรายชื่อผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อรวมรวมส่งให้อำเภอบันทึกข้อมูล
เข้าระบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน (Thai Quarantine Monitor : Thai QM) ต่อไป
ข้อ ๑๘ โทษ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามหรือข้อสั่งการให้ปฏิบัติ ยกเว้นข้อ ๑๖
ข้ อ ๑๗ ต้ อ งรั บ โทษตามมาตรา ๑๘ แห่ ง พระราชกำหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉ ุ ก เฉิ น
พ.ศ.๒๕๔๘ และตามมาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
(นายกฤษณ์ คงเมือง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบูรณ์

๑๐

คำสั่งของ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการดำเนินการหรือออกคำสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่.......................
เขียนที่ .............................................................
วันที่.......เดือน............................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ สังกัด /หน่วยงาน /หมู่บ้าน.........................................................
ได้พบว่า สงสัยว่าเกิดโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ พื้นที่ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบคำสั่งจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ ๓๒๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
จึงมีคำสั่งให้ (ชื่อ-สกุล)....................................................อายุ...........ปี สัญชาติ................เพศ.........
เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง.......................................หมายเลขโทรศัพท์......................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ตั้งอยู่เลขที่...................หมู่ที่ ................หมู่ บ้าน/อาคาร.............................................
ถนน...........................................ตำบล............................อำเภอ....................จังหวัด........................................
ดำเนินการ กักกันตัว ไว้ที่เลขที่ .............หมู่ที่............. ถนน..................................ตำบล.................................
อำเภอ......................................จังหวัด .................................
ตั้งแต่วันที่.............เดือน...............................พ.ศ..................เวลา......................น.
ถึงวันที่..................เดือน...............................พ.ศ..................เวลา......................น.
ลงชื่อ................................................
(......................................)
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ลงชื่อ................................................
(......................................)
ผู้รับคำสั่ง

ลงชื่อ................................................
(......................................)
พยาน (ถ้ามี)

ลงชื่อ................................................
(......................................)
พยาน (ถ้ามี)

