- สาเนาคู่ฉบับ คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี
ที่ ๘๕๓ / ๒๕๖๓
เรื่อง เปิดสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)
………………………..……..
ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้มีคาสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ให้เปิดร้านค้าหรือสถานที่บางประเภท ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานที่
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และคาสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๔๓/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขคาสั่งให้เปิดร้านค้าหรือสถานที่บางประเภท ตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นั้น
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ของประเทศไทย
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ออกมาตรการป้องกัน
โรคโควิด-๑๙ เพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพิ่มเติม
จากที่ได้ผ่อนคลายไว้แล้ว เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ (๑) ของ
ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบั บที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
คาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ ๓/๒๕๖๓
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่๑๖ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดเพชรบุรี จึงให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมประเภท ๑ และประเภท ๒ เปิดให้บริการได้
โดยกาหนดให้ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของสถานที่ต้องดาเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-๑๙ ดังนี้
1. สุขอนามัยของโรงแรมและสถานที่พัก
1.1 จัดให้มีประตูสาหรับการเข้า-ออก เพียงทางเดียว (ปิดการสัญจรเข้า-ออกประตูอื่นๆ ทั้งหมด)
1.2 ผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย และจัดเจ้าหน้าที่คัดกรองวัดอุณหภูมิ พร้อมกับมี
เจลล้างมือ หรือมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือน้ายาฆ่าเชื้อ
/1.3 บันทึกประวัติ...

-21.3 บันทึกประวัติของผู้เข้าพักทุกคน (ตามแบบ รร.3) พร้อมกับผลการวัดอุณหภูมิ และ
รายงานให้อาเภอทราบทันที (ทางไลน์ หรือทางโทรศัพท์)
1.4 ผู้ประกอบการจะต้องสรุปรายงานผู้เข้าพักให้อาเภอทราบทุกสัปดาห์ (ตามแบบ รร.4)
1.5 เปิดให้บริการห้องพักครึ่งหนึ่งของจานวนห้องพักทั้งหมด (เปิดห้องเว้นห้อง)
1.6 ห้องพักให้ เข้าพักได้ไม่เกินห้ องละ 2 คน (ประเภทเตียงคู่) ห้ ามรับลูกค้าที่ใช้บริการ
รายชั่วโมงโดยเด็ดขาด
1.7 ให้คาแนะนาผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฯ
2. สุขอนามัยภายในพื้นที่ห้องพัก
2.1 ใช้ผ้าทาความสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ร่วมกับน้ายาฆ่าเชื้อ เพื่อทาความสะอาดห้องพัก
ให้มีความปลอดภัย ก่อนและหลังเข้าพัก
2.2 ล้างอุปกรณ์ทาความสะอาด และผ้าทาความสะอาดทั้งหมดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ เพิ่ม ระดับ
ความเข้มข้นของน้ายาทาความสะอาด โดยอ้างอิงจากคู่มือและคาแนะนาของผู้ผลิตน้ายาทาความสะอาดให้
สามารถกาจัดเชื้อไวรัสได้
2.3 เช็ดทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัส หยิบ และจับ
2.4 ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อ และบาบัดด้วยโอโซน ตามทางเดินห้องพักอย่างสม่าเสมอ
2.5 ปรับตาแหน่งเครื่องปรับอากาศห้องพักทุกห้องให้เหมาะสม เพื่อการไหลเวียนของอากาศ
3. สุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ
3.1 ตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานทุกคนก่อนเข้าทางาน หากพบว่า
พนักงานมีอุณหภูมิสูง หรือเข้าข่ายเป็นโรคไข้หวัด ให้หยุดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที
3.2 พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน
3.3 กระดาษช าระและหน้ ากากอนามัยที่ใช้แล้ ว ให้ ดาเนินการกาจัดให้ ถูกต้องตามหลั ก
สาธารณสุข
3.4 พนักงานทุกคนต้องล้างมือด้วยสบู่/แอลกอฮอล์ หรือเจล ตามหลักสาธารณสุขเป็นประจา
4. สุขอนามัยภายในพื้นที่สาธารณะ
4.1 ทาความสะอาดอุปกรณ์ในพื้นที่สาธารณะอยู่เสมอ เช่น พื้นผิวที่มีการสัมผัส หยิบ จับ
บ่อยๆ เช่น ลูกบิด มือจับประตู ราวบันได ลิฟต์ ทุกชั่วโมง
4.2 ทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ทุก 2 ชั่วโมง เป็นประจาทุกวัน
4.3 จัดวางแผ่นรองพื้นผสมน้ายาฆ่าเชื้อบริเวณทางขึ้น หรือทางเข้าอาคาร
4.4 เตรียมแอลกอฮอล์หรือเจล ไว้ในสถานที่สาธารณะของโรงแรมอย่างเพียงพอ
4.5 ทาความสะอาดบริเวณห้องน้าทั้งหญิงและชาย ในส่วนที่ให้บริการสาธารณะอย่างสม่าเสมอ
และให้ผู้ ประกอบการโรงแรมประเภท 1 และประเภท 2 มีห น้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด
/ หากจังหวัด ...

-3หากจังหวัดเพชรบุรี ไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และเห็นว่า ผู้ ประกอบการ
ละเว้นการปฏิบัติตามมาตรการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดเพชรบุรีจะสั่งปิดโรงแรม
เป็นการเฉพาะราย
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งจังหวัดเพชรบุรี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายกอบชัย บุญอรณะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผู้กากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบุรี

