คาสั่งจังหวัดปราจีนบุรี
ที่ 1860 / ๒๕๖๓
เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
ตามทีจ่ ังหวัดปราจีนบุรี ได้มีคาสั่งที่ 1269/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานที่
ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี คาสั่ ง ที่ 1270/2563 ลงวั น ที่ 2 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง กาหนดมาตรการเฝ้ า ระวัง ป้ อ งกัน และควบคุมการแพร่ ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี คาสั่งที่ 1340/2563
ลงวั นที่ 16 พฤษภาคม 2563 เรื่ อง ผ่อนคลายการบั งคับใช้ บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี คาสั่งที่ 1546/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และคาสั่งที่ 1663/2563 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เรื่อง ผ่อนคลายการ
บังคับ ใช้บ างมาตรการในการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นั้น
เนื่องจากได้มี ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ ง พระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) ที่ 6/2563 ลงวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563
เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ ง พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5)
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ข้อ ๗ (๑) ของข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบั บ ที่ ๑) ลงวั น ที่ ๒๕ มี น าคม ๒๕๖๓ ข้ อ ก าหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่ งพระราชกาหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
คาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ 6/2563 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ปราจีนบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 29/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงมีคาสั่ง ดังนี้
ข้อ 1 การเปิด เรี ยนและรู ปแบบการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน สถาบัน การศึกษาหรื อ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรื อมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียน
การสอน หรือการฝึกอบรมให้ดาเนินการได้ โดยการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่
/กระทรวง…
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กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้ ว แต่กรณีกาหนด โดยผู้ มีห น้าที่ รับ ผิ ดชอบต้องจัดให้มีความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ตามที่ทางราชการกาหนด รวมทั้งจั ดระเบีย บและระบบต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามคาแนะน าของทางราชการ
อย่ างเคร่งครัด โดยคานึ งถึงความเสี่ ยงต่อการติดโรค การแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของผู้ เรียน
เป็นสาคัญ
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ดาเนินการตามมาตรการควบคุม
หลักและมาตรการเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
๑) ท าความสะอาดพื้ น ผิ ว ที่ มี ก ารสั ม ผั ส บ่ อ ย ๆ ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง การเรี ย นการสอน
การฝึกอบรมสัมมนา รวมถึงห้องสุขา และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
๒) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นในระหว่างการออกกาลังกาย
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ เพื่อการ
ล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน และก่อนรับประทานอาหาร
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนและที่นั่งเรียนอย่างน้อย
1 เมตร
5) ให้ควบคุมจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด (กรณีห้องปรับอากาศให้คิดจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตามขนาดพื้นทีห่ ้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑ คน) หรือลดเวลาในการ
ทากิจกรรมเท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ให้พิจารณาปรับเวลาการเรียน
สลับวันเรียน ปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์ในบางรายวิชา หรือปรับหลักสูตรให้งดเรียนบางรายวิชาตาม
รูปแบบที่ทางราชการกาหนด
6) ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดาเนินกิจการหรือ
จัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ ทางราชการกาหนด ก่อนเปิดกิจการ หรือจัดการเรียน
การสอน หรือฝึกอบรม สัมมนา
7) ให้ มีก ารควบคุ มทางเข้ า และออก ลงทะเบีย นก่ อ นเข้า และออกจากสถานที่ และเพิ่ ม
มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกาหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล
มาตรการเสริม
๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อยจาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ
เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนเข้าอาคารหรือรับ - ส่งนักเรียน
โดยเจ้ าหน้ าที่โ รงเรี ย นหรื อสถาบั น การศึกษาที่ผ่ านการอบรมการตรวจคัดกรองอาการป่ว ย และรายงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด
๒) จั ดให้ มี การระบายอากาศที่ ดี ภ ายในอาคารรวมถึง ห้ อ งสุ ข า ทั้ ง นี้ ให้ ท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่าเสมอ
/๓) จัดให้…
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๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือ ยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณ
จุดรับประทานอาหาร ห้องน้า
๔) จัดให้มีการแนะนาผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง
และผู้ ร่ ว มกิ จ กรรม รวมถึ ง ให้ มี ก ารตรวจตราควบคุ ม ก ากั บ การเรี ย นการสอน การฝึ ก อบรมสั ม มนา
และงานธุรการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
๕) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทุกสัปดาห์
๖) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้มีการเรียนการสอน การฝึกอบรมรูปแบบใหม่ในระยะยาว
๗) กรณีนักเรียนผู้ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศ
ไทย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการตามมาตรการป้องกันโรคสาหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย
ข้อ 2 การเปิดดาเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สถานที่ กิจการและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เคยผ่อนคลายหรืออนุญาตให้เปิดดาเนินการได้แล้วตามคาสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1663/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน
2563 คงด าเนิ น การได้ ต่ อ ไปภายใต้ เ งื่ อ นไข เงื่ อ นเวลา รวมทั้ ง มาตรการป้ อ งกั น โรคและการจั ด ระบบ
และระเบียบต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้เดิม เช่น การแข่งขันกีฬาและถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาที่ไม่มีผู้ชมอยู่ใน
สนามแข่งขัน การจากัดจานวนบุคคลในการถ่ายทารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ การเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลในโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ หรือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
สาหรับสถานที่ กิจการและกิจกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่ได้ผ่อนคลายหรือได้รับ
อนุญาตให้เปิดดาเนินการแล้ว จะสามารถเปิดดาเนินการและให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมโดยต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คาแนะนาของทางราชการ รวมทั้งกฎหมาย
กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(1) ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ศู น ย์ ก ารค้ า คอมมิ นิ ตี้ ม อลล์ ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า ศู น ย์ ป ระชุ ม
หรือสถานที่จัดนิทรรศการ สามารถเปิดดาเนินการตามกาหนดเวลาทาการปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกิน
เวลา 22.00 นาฬิกา
ส่ว นร้ านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือสถานประกอบการอื่นที่มีลั กษณะคล้ ายกัน
สามารถเปิดดาเนินการตามกาหนดเวลาทาการปกติของสถานที่นั้น ๆ
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ดาเนินการตามมาตรการควบคุ ม
หลักและมาตรการเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
๑) ทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา
และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
๒) ให้ ผู้ ป ระกอบการ พนัก งานบริ การ ผู้ ใ ช้ บริ ก ารสวมหน้ า กากอนามั ยหรื อหน้ า กากผ้ า
ตลอดเวลา
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ
/๔) ให้เว้น…
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๔) ให้ เ ว้ น ระยะนั่ ง หรื อ ยื น ห่ า งกั น และเว้ น ระยะห่ า งในการเลื อ กสิ น ค้ า และช าระสิ น ค้ า
อย่างน้อย ๑ เมตร
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทากิจกรรม
เท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
๖) สถานที่จาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มใน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
ร้านสะดวกซื้อ ชุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการที่คล้ายคลึงกัน ในขั้นต้นให้เปิดได้โดยอาจให้นากลับไป
บริโภคที่อื่น แต่หากเปิดให้ ใช้บริการในสถานที่นั้นก็สามารถทาได้ โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้
เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคาแนะนาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
๗) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียน
และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด
๘) ให้ มี การควบคุม ทางเข้า และออก ลงทะเบีย นก่ อนเข้ าและออกจากสถานที่ และเพิ่ ม
มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกาหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทนได้
มาตรการเสริม
๑) มี มาตรการคั ดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่ อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรั บผู้ ประกอบการ
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กาหนด
๒) จั ดให้ มีร ะบบระบายอากาศที่ดีภ ายในอาคารรวมถึงห้ องสุขา ทั้งนี้ ให้ ทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่าเสมอ
๓) ควบคุ มมิให้ มีกิ จ กรรมที่ ใช้เสี ยงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
และงดกิจกรรมที่ทาให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน
4) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่ างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณจุด
รับ - ส่งผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายในอาคาร
5) อาจจั ดให้ มี ก ารรั บ – ส่ ง พนัก งาน ผู้ ป ระกอบการรายย่ อย เพื่ อลดความเสี่ ย งต่ อการ
แพร่เชื้อขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ
6) ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบั นทึกภาพการให้บริการและใช้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่สถาน
ประกอบการ เพื่อกากับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยบันทึกข้อมูล เก็บไว้ ไม่น้อยกว่า
๑ เดือน
7) จัดให้มีการแนะนาผู้ประกอบการ พนักงานผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม
กากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
8) ให้ พิจารณาพัฒ นานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบ
จองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
(2) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
ผ่อนผั นให้ เปิ ดดาเนิน การได้ โดยเปิ ดทาการตามเวลาปกติที่กฎหมายกาหนดจนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา
ของวันเดียวกันและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
/ในส่วนของ...
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ในส่ ว นของการจ าหน่ า ยอาหารหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ในภั ต ตาคาร สวนอาหาร โรงแรม
ร้ านอาหารหรื อเครื่ อ งดื่มทั่ว ไปสามารถเปิ ดให้ บริการหลั งเวลา 24.00 นาฬิกาได้ แต่งดการบริโ ภคสุ ร า
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ที่ให้บริการหลังเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ดาเนินการตามมาตรการควบคุม
หลักและมาตรการเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
๑) ทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่นไมโครโฟน ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ
รวมทั้งห้องสุขา และกาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นแต่
ขณะรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ
๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตรและระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย ๒ เมตร
หรือมีฉากกั้นระหว่างโต๊ะสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะอย่างน้อย ๒ เมตร
หรือมีฉากกั้นทดแทนได้
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยคิดจานวนใช้บริการตามขนาดพื้นที่เกณฑ์ไม่น้อยกว่า
๔ ตารางเมตร ต่อผู้ ใช้บ ริการ ๑ คน นั่ งหรือยืนเป็นกลุ่ มได้ไม่เกิน ๕ คน และไม่รวมโต๊ะกับกลุ่ มอื่น ทั้งนี้
ให้ถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เช่น มิให้มีพนักงานนั่งกับผู้ใช้บริการ มิให้มีผู้บริการร้องเพลง
ร่วมกับผู้ใช้บริการ และมิให้มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น ยกเว้น การเต้นของนักร้องหรือนักแสดงที่เต้น
หรือแสดงบนเวที
๖) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและระบบหมุนเวียนอากาศภายในสถานบริการ หรื อสถาน
ประกอบการที่เป็นห้องปรับอากาศ รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศรวมทั้งแผ่นกรอง
อากาศให้ได้อย่างสม่าเสมอ
๗) จัดให้มีการให้คาแนะนาพนักงาน และผู้ใช้บริการรวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กากับการ
ให้ บ ริ ก ารและใช้ บ ริ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามมาตรการควบคุ ม หลั ก อย่ า งเคร่ ง ครั ด ทั้ง นี้ พิ จ ารณางดให้ บ ริ ก าร
กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กาหนดได้
๘) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด
พร้อมทั้งระบุความจุของจานวนผู้ใช้บริการ และพร้อมให้ ตรวจสอบเมื่อเปิ ดดาเนินการ โดยเน้นระบบการ
ตรวจสอบจานวนผู้ใช้บริการตามข้อกาหนด
๙) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทาง
ราชการกาหนด
มาตรการเสริม
๑) มาตรการคั ด กรองอายุ ไข้ และอาการไอหอบเหนื ่ อ ย จาม หรื อ เป็ น หวั ด
สาหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ
กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด รวมทั้งอาจให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหา
เชื้อโควิด – 19 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะตามคาแนะนาของทางราชการ
/2) จัดให้มี…
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2) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
3) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้า
ได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ
4) ให้ ง ดกิจ กรรมส่ งเสริ มการขายทุกรูป แบบ เช่ น โปรโมชั่น ลดราคา ขายพ่ว ง โฆษณา
พนักงานเชียร์เบียร์ รวมทั้งต้องไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ลูกค้านาสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มา
บริโภคในร้าน
5) งดนั่ง ร้องเพลง เต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นกับผู้ใช้บริการ งดการเต้นนอกพื้นที่บริเวณ
โต๊ะ หรือที่นั่งของผู้ใช้บริการ รวมทั้งจัดให้มีการเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟน ทุกครั้งก่อนใช้บริการ
6) งดให้จาหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในรูปแบบเหยือก ถ้วย หรือใส่ในภาชนะ
ที่มีโอกาสจับหรือใช้ร่วมกัน
7) ให้พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการให้ครอบคลุม
พื้นที่สถานประกอบการ เพื่อกากับ ติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยบันทึกภาพและข้อมูลเก็บ
ไว้ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
8) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจอง
คิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
9) ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กาหนด ให้หน่วยงานใน
พื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบทราบ ตามคู่ มื อ และเกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการป้ อ งกั น โรคที่ มี
ประสิทธิภาพ
(3) ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต ให้เปิดดาเนินการได้โดยจากัดช่วงเวลาการให้บริการ
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ดาเนินการตามมาตรการควบคุม
หลักและมาตรการเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
๑) ทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา
และกาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ
๔) ให้เว้นระยะนั่ง ยืน หรือเดินห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร
๕) ให้ ค วบคุ ม จ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมิ ใ ห้ แ ออั ด โดยคิ ด จ านวนใช้ บ ริ การตามขนาดพื้ น ที่
เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ ๑ คน และจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค โดยจากัดระยะเวลาการใช้บริการในระบบ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ต่อรอบ ทั้งนี้ มีการพักทาความ
สะอาด ๑๕ นาทีต่อรอบ
๖) จัดให้มีการให้คาแนะนาพนักงาน และผู้ใช้บริการรวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กากับ
การให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณางดให้บริการ
กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กาหนดได้
/๗) ให้กิจการ…
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๗) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด
พร้อมทั้งระบุความจุของจานวนผู้ใช้บริการ และพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดาเนินการ โดยเน้นระบบการ
ตรวจสอบจานวนผู้ใช้บริการตามข้อกาหนด
๘) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกาหนด
หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
มาตรการเสริม
๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด ส าหรับผู้ ประกอบการ
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับ ผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด
๒) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร
๓) จั ด ให้ มี ร ะบบระบายอากาศที่ ดี ภ ายในอาคารรวมถึ ง ห้ อ งสุ ข า และท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ
๔) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการ เข้าได้กับเกณฑ์
สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการ
๕) ให้งดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน
๖) งดกิจกรรมที่ทาให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน เช่น กิจกรรมการแจกหรือมอบของรางวัล
๗) ให้พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุม
พื้นที่ร้าน เพื่อกากับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน
๘) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
(4) สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน้าชา ให้ เปิดดาเนินการได้ตามเวลาเปิดทาการปกติ
ที่กฎหมายกาหนด
ส าหรั บ สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกั ด ปลา หรื อ สนามการแข่ ง ขั น อื่ น ในลั ก ษณะ
ทานองเดียวกันยังไม่อนุญาตให้เปิดดาเนินการ
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ดาเนินการตามมาตรการควบคุม
หลักและมาตรการเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
๑) ทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา
และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
๒) ให้ ผู้ ป ระกอบการ พนัก งานบริก าร ผู้ ใช้ บริ ก ารสวมหน้ า กากอนามัย หรือ หน้า กากผ้ า
ตลอดเวลา ในพื้นที่ส่วนรวม ทั้งนี้ พนักงานบริการสามารถสวม Face Shield แทนได้
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ
๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือเดินห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ในพื้นที่ส่วนรวม
๕) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทากิจกรรม
เท่าที่จาเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
/๖) จัดให้มี...
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๖) จัดให้มีการให้คาแนะนาพนักงาน และผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งตรวจตรา ควบคุม กากับ การ
ให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณางดให้บริการ กรณี
ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กาหนดได้
7) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
กาหนดพร้อมทั้งระบุความจุของจานวนผู้ใช้บริการ และพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดาเนินการ โดยเน้นระบบ
การตรวจสอบจานวนผู้ใช้บริการตามข้อกาหนด
8) ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นก่ อนเข้ า และออกจากสถานที่แ ละเพิ่ม มาตรการใช้ แ อปพลิ เ คชั น
ที่ทางราชการกาหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
9) ให้ มี ก ารตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ หาเชื้ อ โควิ ด – 19 ในกลุ่ ม พนั ก งานเป็ น ระยะ
พร้ อ มทั้ ง การเฝ้ า ระวั ง โรคอื่ น ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ผู้ ป ระกอบการเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการดังกล่าว
มาตรการเสริม
1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด
๒) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร
๓) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายในอาคารรวมถึงห้องสุขา และทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
อย่างสม่าเสมอ
๔) การจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมเช่นเดียวกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
๕ จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้า
ได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ
๖) ให้พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุม
พื้นที่ส่วนรวมของสถานประกอบการ เพื่อกากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยบันทึกข้อมูล
เก็บไว้ ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน
๗) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจอง
คิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
๘) ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กาหนด ให้หน่วยงานใน
พื้นที่รับผิดชอบทราบ ตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
ข้อ 3 การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีของทุกศาสนา การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธี
ในวัน ส าคั ญ ทางศาสนาหรื อ ตามประเพณี นิย ม ณ ศาสนสถานใด ให้ ผู้ ปกครองที่มี ห น้า ที่ ดูแ ลรับ ผิ ดชอบ
ในศาสนสถานนั้นพิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรการ แนวปฏิบัติ หรือคาแนะนาขององค์กรปกครองทางศาสนา
นั้น ๆ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด
/ข้อ 4 การขนส่ง…
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ข้อ 4 การขนส่งสาธารณะ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนและรองรับการเดินทาง
ที่อาจหนาแน่ น ขึ้ น ภายหลั ง ที่ได้ มีการเปิดเรีย นและการเปิดท าการของสถานที่ ต่าง ๆ แล้ ว ให้ ห น่ว ยงาน
ที่รั บ ผิ ดชอบเตรี ย มความพร้ อ ม ก ากั บ ดู แ ลและตรวจสอบการขนส่ ง ผู้ โ ดยสารที่ เ ป็ นการขนส่ ง สาธารณะ
ทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
กาหนด
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ดาเนินการตามมาตรการควบคุม
หลักและมาตรการเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
1) ทาความสะอาดพื้นผิว อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ราวจับ บัตรโดยสาร ภายใน
ยานพาหนะทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอบริเวณสถานีขนส่ง/
โดยสาร รวมทั้งจัดให้มีการให้คาแนะนาผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ล้างมือก่อนขึ้นยานพาหนะ รถตู้
รถโดยสารประจาทาง รถจักรยานยนต์ รับจ้าง รถสองแถว รถสามล้อ หรือรถไฟ ทุกครั้ง
๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร
๕) การโดยสารรถโดยสารประจาทาง รถปรับอากาศ รถไฟ อาจพิจารณาจัดบริการ ให้ผู้โดยสารนั่งได้
ทุกที่นั่ง และมีผู้โดยสารยืนโดยไม่หันหน้าเข้าหากัน ทั้งนี้ ให้มีจานวนผู้โดยสารรวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละ
๗0 ของความจุตามมาตรฐานของพาหนะดังกล่าวข้างต้น
๗) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน ทั้งในสถานีขนส่ง/โดยสาร ชานชาลารวมถึง
ในยานพาหนะ โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และให้พิจารณาเพิ่มรอบการโดยสารในช่วงเวลา
เร่งด่วน
๘) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการ ใช้แอปพลิเคชัน
ที่ทางราชการกาหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
๙) จัดให้มีการให้คาแนะนาพนักงาน และผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งตรวจตรา ควบคุม กากับการ
ให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ อาจพิจารณางดให้บริการกรณี
พบผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กาหนดได้
มาตรการเสริม
๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ พนักงาน
และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคารสถานีโดยสาร ชานชาลา ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด
๒) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคารสถานีโดยสาร ชานชาลา รวมถึงห้องสุขา และภายใน
ยานพาหนะ ทั้งนี้ ให้ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ
๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร บริเวณสถานี
โดยสาร ชานชาลา และห้องน้า
/๔) ควบคุม…
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๔) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ และงดกิจกรรมที่ทาให้เกิดความแออัด
หรือมีการรวมกลุ่มคน
๕) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บ ริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้า
ได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ
๖) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจอง
คิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
ข้อ 5 มาตรการป้องกันโรค ให้เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใด ๆ ทางธุรกิจ
การคมนาคม มหรสพ สนามกีฬา สถานบันเทิง สถานบริการ ที่สาธารณะ หรือแหล่งอื่น ๆ ซึ่งมีการรวมกลุ่ม
หรือร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด สัมผัสและแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จัดให้มี
มาตรการการป้องกันโรคแก่ผู้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ดังต่อไปนี้
(1) บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ
(2) ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
(3) อานวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตร และจากัด
จานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด
(4) จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
(5) จัดให้มีการเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทากิจกรรม
รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทากิจกรรมด้วย
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจจัดหรือกาหนดให้มีก ารติดตั้งระบบ
แอปพลิเคชันติดตามตัวเพื่อให้มารับการตรวจหาเชื้อเมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีการสัมผัสผู้ติดเชื้อก็ได้
ข้อ 6 การรักษาความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันโรค ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่
กิจการหรือกิจกรรมที่ได้ผ่อนคลายหรืออนุญาตให้เปิดดาเนินการแล้ว จัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
รวมทั้งดาเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามคาแนะนา เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือตามที่ทางราชการกาหนด
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ตามข้อ 1 และ 2 ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้ องกัน โรคที่ จั งหวั ดปราจี น บุ รี กาหนดตามมาตรการควบคุม หลั กและมาตรการเสริ มในค าสั่ ง นี้
จังหวัดปราจีนบุรีจะสั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราว เฉพาะราย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้กำกับกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจังหวัดปรำจีนบุรี

