ร่
าง
คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ 5697/๒๕๖4
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
(ฉบับที่ 62)
เฉพาะพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน
ตามที่ ไ ด้ ม ี ค ำสั ่ ง จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ที ่ 5229/2564 ลงวั น ที ่ 6 สิ ง หาคม 2564
เรื ่ อ งมาตรการเร่ ง ด่ ว นในการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด - 19)
(ฉบับที่ 59) เฉพาะพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงัน กำหนดมาตรการควบคุมทั่วไป มาตรการ
ควบคุมผู้เดินทางเข้า พื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงัน มาตรการควบคุม สำหรับสถานที่ กิจการ
กิจกรรม และการควบคุมกิจกรรมทางสังคม ในการสั่งปิด จำกัด หรือห้ามดำเนินการของสถานที่ กิจการ กิจกรรม
ไปแล้วนั้น
เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบัน อาศัยอำนาจ
ตามความในข้อ 7 และข้อ 10 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม
2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุ กเฉิ น
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ประกอบกับมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่
18/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 จึงมีคำสั่ง ดังนี้
ข้อ 1 ให้ใช้คำสั่งนี้แทนคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ ๕๒๒๙/๒๕๖4เรื่อง มาตรการเร่งด่วน
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด - 19)(ฉบับที่ 5๙) เฉพาะพื้นที่
อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงัน ลงวันที่ ๖ สิงหาคม 2564 ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน
ข้อ 2 มาตรการควบคุมทั่วไป
2.1 ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึงเวลา
04.00 น. ในวันรุ่งขึ้น เว้นแต่ มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคารการขนส่งสินค้า
อุปโภคบริโภค อาชีพด้านผลผลิตทางการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้าย ประชาชนไปสู่ที่เอกเทศ
เพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืน ตามปกติ หรือการเดินทางมาจาก
หรือไปยังท่าอากาศยาน
2.2 ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน
เว้นแต่ กรณีได้รับ อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้ า ที่
หรือเป็น กิจ กรรมที่ได้ดำเนิน การมาแล้ว บางส่วนหากไม่ทำต่อเนื่องจะได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
.
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-2ทั้งนี้ ต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคพื้นที่เข้ามาดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ เพื่อการควบคุมโรค
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ยกเว้น การจัดกิจกรรม ประชุม อบรม
สัมมนา ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 4.๕ และการจัดกิจกรรมทางสังคมให้ถือปฏิบัติตามข้อ 6
2.3 การขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถโดยสาร รถขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ เรือโดยสาร
ให้จำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุผู้โดยสารของยานพาหนะแต่ละประเภท รวมทั้ง
จัดให้มีการเว้นระยะห่าง และการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
ข้อ 3 มาตรการควบคุมผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน
3.1. ผู้ที่เ ดิน ทางมาจากพื้น ที ่ค วบคุ มสูง สุดและเข้ มงวด (สีแ ดงเข้ม) จำนวน
29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครราชสีมา
นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยะลา
ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี และ
อ่างทอง จะต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ดังนี้
(1) ต้ อ งแสดงเอกสารรับ รองความจำเป็น ในการเดิ น ทางออกนอกพื้น ที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ซึ่งออกให้โดยจังหวัดต้นทาง
(2) ต้องสแกน QR Code ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะพะงัน
(ศปก.อ.เกาะพะงัน) กำหนด โดยต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และห้ามปกปิดข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการ
สอบสวนโรคและป้องกัน การแพร่ร ะบาดของโรคฯ โดยผู้เดินทางจะต้องทำการสแกน QR Code ขณะซื้อ
บัตรโดยสาร ณ ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ อำเภอดอนสัก ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ อำเภอเกาะสมุย ท่าเรือลมพระยา
อำเภอเกาะสมุย ท่าเรือนอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่าเรือนอนจังหวัดชุมพร หรือท่าเรือลมพระยา จังหวัดชุมพร
เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ
เกาะพะงัน (ศปก.อ.เกาะพะงัน) พร้อมทั้งต้องแสดงให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคที่ประจำจุดตรวจหรือจุดคัดกรอง
ทำการตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว เว้นแต่ กรณีมีเหตุจำเป็น อย่างใดอย่างหนึ่ง อันมิดำเนินการได้หรือมีเหตุ
อันสมควร ให้บุคคลนั้นรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ ทราบ เพื่อให้การช่วยเหลือในการกรอกข้อมูล
ในระบบต่อไป
(3) ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานแสดงว่ า ตนเป็ น ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด - 19
ชนิดชิโนแวค (Sinovac) หรือซิโนฟาร์ม (Sinopham) ครบจำนวน 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน นับจาก
วั น ที ่ ไ ด้ ร ั บ วั ค ซี น เข็ มที ่ 2 หรื อได้ ร ั บ วั คซี น ชนิ ด แอสตราเชนิ ก า (AstraZeneca) หรื อไฟเซอร์ (Pfizer)
หรือโมเดอร์นา (Moderna) หรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (johnson and johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 21 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด - 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน นับแต่เวลา
หายป่วย และ
(4) ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานการตรวจหาเชื ้ อ โควิ ด - 19 ด้ วยวิ ธ ี การ RT- PCR หรื อ
Antigen Rapid Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือผู้ให้บริการภาคเอกชน หากไม่มี
หลักฐานการตรวจตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเกาะพะงันต้องรับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19
จากโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หรือผู้ให้บริการภาคเอกชน ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจำจุ ดคั ดกรองเห็ นควรหรื อสั ่ งการ โดยผู ้ เดิ นทางต้ องรั บผิ ดชอบค่ าใช้ จ ่ ายในการดำเนิ นการทั ้ งหมด
แล้วให้นำหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 มาแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่ประจำจุดตรวจหรือ
จุดคัดกรอง
/หากมีหลักฐาน...

-3หากมีหลักฐานครบตามข้อ 3.1 (3) + (4) ให้ใช้มาตรการ “แยกตัว” หากขาด
หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ ใช้มาตรการ “กักกันตัว” ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงั น
หรือจนครบ 14 วัน แล้วแต่กรณี ณ สถานที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะพะงัน (ศปก.อ.เกาะพะงัน)
กำหนด
อนึ่ง บุคคลผู้เดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสงสัยว่าอาจ
ติดเชื้อฯ เจ้าพนักงานควบคุมโรคจะสั่งให้ผู้นั้นทำการตรวจหาเชื้อฯ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อการตรวจหาเชื้อ
หรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ก็ได้
ทั้งนี้ ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และเป็น
ผู้ได้รับคำสั่งให้ต้องเข้ารับการ “กักกันตัว” เมื่อกักกันตัวครบ 7 วัน จะต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด - 19
ด้วยวิธีการ RT- PCR หรือ Antigen Rapid Test และให้แสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ดังกล่าว
ต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
หรือ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะพะงัน
3.2. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จำนวน 37 จังหวัด ได้แก่
กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์ บุรีรัมย์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ยโสธร ระนอง ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สตูล สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุดรธานี อุบลราชธานี
และอำนาจเจริญ จะต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ดังนี้
(1) ต้องสแกน QR Code ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะพะงัน
(ศปก.อ.เกาะพะงัน) กำหนด โดยต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และห้ามปกปิดข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการ
สอบสวนโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยผู้เดินทางจะต้องทำการสแกน QR Code ขณะซื้อบัตร
โดยสาร ณ ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ อำเภอดอนสัก ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ อำเภอเกาะสมุย ท่าเรือลมพระยา อำเภอ
เกาะสมุย ท่าเรือนอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่าเรือนอนจังหวัดชุมพร หรือท่าเรือลมพระยา จังหวัดชุมพร
เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ
เกาะพะงัน (ศปก.อ.เกาะพะงัน) พร้อมทั้งต้องแสดงให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคที่ประจำจุดตรวจหรือจุดคัดกรอง
ทำการตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว เว้นแต่ กรณีมีเหตุจำเป็น อย่างใดอย่างหนึ่ง อันมิดำเนินการได้หรือมีเหตุ
อันสมควร ให้บุคคลนั้นรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ ทราบ เพื่อให้การช่วยเหลือในการกรอกข้อมูล
ในระบบต่อไป
(2) ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานแสดงว่ า ตนเป็ น ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด - 19
ชนิดชิโนแวค (Sinovac) หรือซิโนฟาร์ม (Sinopham) ครบจำนวน 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน นับจากวันที่
ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเชนิกา (AstraZeneca) หรือไฟเซอร์ (Pfizer) หรือโมเดอร์นา
(Moderna) หรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (johnson and johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน
หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด - 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน นับแต่เวลาหายป่วย หรือ
(3) ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานการตรวจหาเชื ้ อ โควิ ด - 19 ด้ วยวิ ธ ี การ RT- PCR หรื อ
Antigen Rapid Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต ามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือผู้ให้บริการภาคเอกชน หากไม่มี
หลักฐานการตรวจตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเกาะพะงันต้องรับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19
จากโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หรือผู้ให้บริการภาคเอกชน ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจำจุดคัดกรองเห็นควรหรือสั่งการ โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด แล้วให้นำ
หลักฐานการตรวจตรวจหาเชื้อโควิด - 19 มาแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่ประจำจุดตรวจหรือจุดคัดกรอง
/หากมีหลักฐาน...

-4หากมีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 3.2 (2) หรือ (3) ให้ใช้มาตรการ
“แยกตัว” หากไม่มีหลักฐานตามตามข้อ 3.2 (2) และ (3) ให้ใช้มาตรการ “กักกันตัว” ตลอดระยะเวลาที่
อยู่ในพื้นที่ อำเภอเกาะพะงัน หรือจนครบ 7 วัน แล้วแต่กรณี ณ สถานที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ
เกาะพะงัน (ศปก.อ.เกาะพะงัน) กำหนด
อนึ่ง หากบุคคลผู้เดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสงสัยว่า
อาจติดเชื้อฯ เจ้าพนักงานควบคุมโรคจะสั่งให้ผู้นั้นทำการตรวจหาเชื้อฯ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อการตรวจ
หาเชื้อหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ก็ได้
ทั้งนี้ ผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และเป็นผู้ได้รับคำสั่งให้ต้องเข้า
รับการ “กักกันตัว” เมื่อกักกันตัวครบ 7 วัน จะต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ RT- PCR หรือ
Antigen Rapid Test และให้แสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ดังกล่าว ต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อทีไ่ ด้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะพะงัน (ศปก.อ.เกาะพะงัน)
3.3. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ กระบี่
นครพนม น่าน บึงกาฬ พะเยา พังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร และแม่ฮ่องสอน รวมถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยกเว้น
อำเภอเกาะพะงัน จะต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ดังนี้
(1) ต้องสแกน QR Code ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะพะงัน
(ศปก.อ.เกาะพะงัน) กำหนด โดยต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และห้ามปกปิดข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการ
สอบสวนโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยผู้เดินทางจะต้องทำการสแกน QR Code ขณะซื้อบัตร
โดยสาร ณ ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ อำเภอดอนสัก ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ อำเภอเกาะสมุย ท่าเรือลมพระยา อำเภอ
เกาะสมุย ท่าเรือนอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่าเรือนอนจังหวัดชุมพร หรือท่าเรือลมพระยา จังหวัดชุมพร
เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ที่ได้ รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ
เกาะพะงัน (ศปก.อ.เกาะพะงัน) พร้อมทั้งต้องแสดงให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคที่ประจำจุดตรวจหรือจุดคัดกรอง
ทำการตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว เว้นแต่ กรณีมีเหตุจำเป็น อย่างใดอย่างหนึ่ง อันมิดำเนินการได้หรือมีเหตุ
อันสมควร ให้บุคคลนั้นรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ ทราบ เพื่อให้การช่วยเหลือในการกรอกข้อมูล
ในระบบต่อไป
(2) ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานแสดงว่ า ตนเป็ น ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด - 19
ชนิดชิโนแวค (Sinovac) หรือซิโนฟาร์ม (Sinopham) ครบจำนวน 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน นับจากวันที่
ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเชนิกา (AstraZeneca) หรือไฟเซอร์ (Pfizer) หรือโมเดอร์นา
(Moderna) หรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (johnson and johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน
หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด - 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน นับแต่เวลาหายป่วย หรือ
(3) ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานการตรวจหาเชื ้ อ โควิ ด - 19 ด้ วยวิ ธ ี การ RT- PCR หรื อ
Antigen Rapid Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต ามที่กระทรวงสาธารณสุ ขกำหนด หรือผู้ให้บริการภาคเอกชน ตามที่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำจุดคัดกรองเห็นควรหรือสั่งการ โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการทั้งหมด แล้วให้นำหลักฐานการตรวจตรวจหาเชื้อโควิด - 19 มาแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค
ที่ประจำจุดตรวจหรือจุดคัดกรอง
หากมีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 3.3 (2) หรือ (3) ให้ใช้มาตรการ
“แยกตัว” หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 3.3 (2) และ (3) ให้ใช้มาตรการ “กักกันตัว” เป็นเวลา 7 วัน
ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด
/อนึ่ง...

-5อนึ่ง หากบุคคลผู้เดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสงสัยว่า
อาจติดเชื้อฯ เจ้าพนักงานควบคุมโรคจะสั่งให้ผู้นั้นทำการตรวจหาเชื้อฯ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อการตรวจ
หาเชื้อหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ก็ได้
ทั้งนี้ ผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) รวมถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยกเว้น อำเภอ
เกาะพะงัน และเป็นผู้ได้รับคำสั่งให้ต้องเข้ารับการ “กักกันตัว” เมื่อกักกันตัวครบ 7 วัน จะต้องไปตรวจ
หาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ RT- PCR หรือ Antigen Rapid Test โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการทั้งหมด และให้แสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ดังกล่าว ต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะพะงัน (ศปก.อ.เกาะพะงัน)
3.4. กรณีผู้เดินทางที่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน
(1) กรณีผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่
อำเภอเกาะพะงัน และมีประวัติฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด - 19 ชนิดชิโนแวค (Sinovac) หรือซิโนฟาร์ม
(Sinopham) ครบจำนวน 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน นับจากวันที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 หรือได้รับวัคซีนชนิด
แอสตราเชนิกา (AstraZeneca) หรือไฟเซอร์ (Pfizer) หรือโมเดอร์นา (Moderna) หรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน
(johnson and johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน อนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ได้
ไม่เกิน 7 วัน และต้องมีหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่กรณีเดินทาง
กลับเข้ามาในพื้นที่
หากเดิ น ทางออกนอกพื ้ น ที่ เ กิ น 7 วั น ต้ อ งยื ่ น หลั ก ฐานผลตรวจหาเชื้ อ
โควิด - 19 ด้วยวิธี RT- PCR หรือด้วยวิธี Antigen Rapid Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง จากโรงพยาบาลของรัฐ
หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
หรือผู้ให้บ ริการภาคเอกชน หากไม่มีห ลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ
โควิด - 19 จากโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หรือผู้ให้บริการภาคเอกชน ตามที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจำจุดคัดกรองเห็นควรหรือสั่งการ โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด
(2) กรณีผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่
อำเภอเกาะพะงัน และไม่มีประวัติฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามจำนวนโดส
ของวัคซีนแต่ละชนิด ได้แก่ ชนิดชิโนแวค (Sinovac) หรือซิโนฟาร์ม (Sinopham) ครบจำนวน 2 เข็ม มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 7 วัน นับจากวันที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเชนิกา (AstraZeneca) หรือ
ไฟเซอร์ (Pfizer) หรือโมเดอร์นา (Moderna) หรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (johnson and johnson) จำนวน
1 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน อนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ได้ ไม่เกิน 3 วัน และต้องมีหนังสือรับรอง
การออกนอกพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่กรณีเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่
หากเดิน ทางออกนอกพื้นที่ เกิน กว่า 3 วัน ต้องยื่นหลักฐานผลตรวจหาเชื้อ
โควิด - 19 ด้วยวิธี RT- PCR หรือด้วยวิธี Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมง จากโรงพยาบาลของรัฐ
หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
หรือผู้ให้บริการภาคเอกชน หากไม่มีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ต้องรับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19
จากโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หรือผู้ให้บริการภาคเอกชน ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจำจุดคัดกรองเห็นควรหรือสั่งการ โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด
หนังสือรับรองฯ การเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้ออกโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
บุคคลที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะพะงัน (ศปก.อ.เกาะพะงัน) มอบหมาย กรณีหน่วยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจให้หัวหน้าหน่วยงานหรือรัฐวิสาหกิจของข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ เป็นผู้ออกหนังสือรับรองดังกล่าว
/อนึ่ง...

-6อนึ่ง หากบุคคลผู้เดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสงสัยว่า
อาจติดเชื้อฯ เจ้าพนักงานควบคุมโรคจะสั่งให้ผู้นั้นทำการตรวจหาเชื้อฯ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อการตรวจ
หาเชื้อหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ก็ได้
(3) กรณีต่างชาติ หรือ ต่างด้าว ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ ในพื้นที่
อำเภอเกาะพะงัน และมีประวัติฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด - 19 ชนิดชิโนแวค (Sinovac) หรือซิโนฟาร์ม
(Sinopham) ครบจำนวน 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน นับจากวันที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 หรือได้รับวัคซีน
ชนิดแอสตราเชนิกา (AstraZeneca) หรือไฟเซอร์ (Pfizer) หรือโมเดอร์นา (Moderna) หรือจอห์นสันแอนด์
จอห์น สัน (johnson and johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 21 วัน อนุญาตให้เดินทางออก
นอกพื้น ที่ได้ ไม่เกิน 24 ชั่ว โมง และต้องมีห นังสือรับรองการออกนอกพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน เพื่อแสดง
แก่เจ้าหน้าทีเ่ มื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่
หากเดินทางออกนอกพื้นที่ เกิน 24 ชั่วโมง ต้องยื่นหลักฐานผลตรวจหาเชื้อ
โควิด - 19 ด้วยวิธี RT- PCR หรือด้วยวิธี Antigen Rapid Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง จากโรงพยาบาลของรัฐ
หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
หรือผู้ให้บริการภาคเอกชน หากไม่มีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ต้องรับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19
จากโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หรือผู้ให้บริการภาคเอกชน ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจำจุดคัดกรอง เห็นควรหรือสั่งการ โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด
ยกเว้น กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีใบนัดของแพทย์ หรือต่ออายุหนังสือเดินทางหรือ
กรณีจำเป็นอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายอำเภอเกาะพะงัน หรือบุคคลที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ
เกาะพะงัน (ศปก.อ.เกาะพะงัน) มอบหมาย
การขอหนั งสื อรั บรองความจำเป็ นในการเดิ นทางออกนอกพื ้ นที่ ให้ ย ื ่ น ขอได้
ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน และที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันส่วนหน้า (เกาะเต่า) ภายในวัน เวลาราชการ
หรือที่จุดคัดกรองท่าเรือ โดยต้องมายื่นขอด้วยตนเองก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
3.5. สำหรับภาคการขนส่งต่าง ๆ ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
(สีแดงเข้ม) จำนวน 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จำนวน 37 จังหวัด พื้นที่สีส้ม 10 จังหวัด
และอำเภออื่น ๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ามายังพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน ให้ผู้ขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะ
ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธี RT- PCR หรือด้วยวิธี Antigen Rapid Test โดยอนุญาตให้
เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเกาะพะงันได้ไม่เกิน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ
อนึ่ง หากบุคคลผู้เดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสงสัยว่า
อาจติดเชื้อฯ เจ้าพนักงานควบคุมโรคจะสั่งให้ผู้นั้นทำการตรวจหาเชื้อฯ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อการตรวจ
หาเชื้อหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ก็ได้
3.6. สำหรับเด็กอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน ไม่ว่าจะเดินทาง
มาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) พื้นที่พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)
และพื้น ที่ อำเภออื่น ๆ ของจังหวัดสุร าษฎร์ธ านี ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีห รือศูนย์บริห ารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) กำหนด ให้เด็กผู้นั้นได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19
3.7. ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องดาวน์โหลด
และติดตั้งแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ลงบนสมาร์ทโฟนและยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ตลอด
ระยะเวลาที่อยู่ในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/3.8 ให้เป็นหน้าที่…

-73.8. ให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการเรือโดยสาร จะต้องทำการตรวจสอบเอกสาร
การตรวจหาเชื้อฯ หรือเอกสารเกี่ยวกับการได้รับวัคซีน ทุกครั้ง ก่อนจำหน่ายบัตรโดยสาร พร้อมทั้งแจ้ง
ให้ผู้เดินทางทราบถึงมาตรการต่าง ๆ ในคำสั่งฉบับนี้ หากปรากฏว่าไม่มีหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้
ผู้ประกอบการดังกล่าวสามารถปฏิเสธการให้บริการได้
3.9. ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล บ้านพัก บ้านเช่า หรือ สถานที่อื่นใด
ในลักษณะทำนองเดียวกัน ที่รับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ได้รับคำสั่งให้ต้องเข้ารับการ “กักกันตัว” ตามความในข้อ
3.1 ถึง 3.๓ จะต้องกำกับดูแล และกำชับ ให้ผู้ได้รับคำสั่งฯ “ให้กักกันตัว” ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขโดยเคร่งครัด หากพักอาศัยครบกำหนด 7 วัน ให้แจ้งให้ผู้ได้รับคำสั่งฯ “ให้กักกันตัว” ไปตรวจหาเชื้อ
โควิด - 19 จากโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หรือผู้ให้บริการภาคเอกชน พร้อมรายงานผลการตรวจ
โควิด - 19 ให้โรงพยาบาลของรัฐ ทราบ
3.10. ความในข้อ 3.1 ถึง 3.๔ มิใช้บังคับ แก่การเดินทางระหว่างอำเภอเกาะสมุย
และอำเภอเกาะพะงัน หรือการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากโครงการ Samui Plus Model หรือโครงการ
Phuket Sand Box ซึ่งเดินทางโดยทางเรือโดยสารหรืออื่น ๆ มายังพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หรือโครงการอื่นที่ราชการอนุมัติให้เชื่อมต่อการเปิดพื้นที่นำร่องฯ โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งและมาตรการ
ที่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ
ข้อ 4 มาตรการควบคุม สำหรับสถานที่ กิจการ กิจกรรม ดังนี้
4.1. ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าเบ็ดเตล็ด ให้ปิดการให้บริการตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น.
ถึง ๐4.๐๐ น. ในวันรุ่งขึ้น
4.2. ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และศูนย์การค้าทุกประเภท ให้เปิดได้ตามเวลา
ปกติจนถึงเวลา 21.00 น. ยกเว้น ส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ให้งดการให้บริการ
ชั่วคราว โดยให้งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
4.3. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้ามมิให้นั่งรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ภายในร้าน โดยสามารถจำหน่ายได้เฉพาะนำกลับไปทานที่อื่น และให้เปิดบริการได้ตั้งแต่ เวลา
๐๔.๐๐ น. จนถึงเวลา ๒๑.00 น. สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงแรม ให้เปิดบริการได้ตั้งแต่
เวลา ๐๔.๐๐ น. จนถึ ง เวลา ๒๑.00 น. โดยสามารถจำหน่ ายอาหารและเครื ่ องดื่ ม ให้ กั บลู ก ค้ าที ่ พั ก
อยู่ในโรงแรม และสามารถนั่งรับ ประทานภายในร้านได้ ยกเว้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห ้ามรับประทาน
ภายในร้าน สำหรับ ลูกค้าที่ไม่ได้พักอยู่ในโรงแรมให้จำหน่ายได้เฉพาะนำกลับไปทานที่ อื่น โดยห้ามนั่ง
รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ภายในร้าน
4.4. สนามกี ฬ า สถานที ่ อ อกกำลั ง กายสาธารณะ สวนสาธารณะ สามารถเปิ ด
ให้บริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 21.00 น. แต่ห้ามมิให้มกี ารแข่งขันกีฬา
4.5. การจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกินร้อยละ ๗0 ของพื้นที่ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ เ กิ น 50 คน โดยควบคุ ม จำนวน
ผู้เข้าร่ว มกิจ กรรมมิให้แออัด สำหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ถือปฏิบัติตาม ข้อ 6 ในคำสั่งจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ที่ 4160/2564 (ฉบับที่ 51) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
ข้อ 5 มาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรค ให้ปิดสถานที่บางประเภท
ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน ดังต่อไปนี้ เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
(1) สถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ
พ.ศ. 2509 ทุกแห่ง
/(2) สถานประกอบการ...

-8(2) สถานประกอบการที ่เปิ ดให้บริ การในลักษณะที่ คล้ ายกับสถานบริ การ ได้ แก่
สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ปาร์ตี้ ทุกแห่ง
(3) โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด และพูล ทุกแห่ง
(4) สถานที่ออกกำลังกายที่อยู่ภายในอาคาร ได้แก่ ฟิตเนส โยคะ ทุกแห่ง
(5) ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ทุกแห่ง
(6) สนามมวย สนามซ้อมมวย และโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ ทุกแห่ง
(7) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดแผนโบราณ/นวดแผนไทย/นวดเพื่อสุขภาพ
และกิจกรรมสปา อบไอน้ำ อบสมุนไพร ทุกแห่ง
(8) สถานที่สักและเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ทุกแห่ง
(9) ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ให้บริการแบบนัดหมายลูกค้าล่วงหน้า และต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด
ข้อ 6 การควบคุมกิจ กรรมทางสังคม การจัดกิจกรรมทางสังคม งานสังสรรค์ งานเลี้ยง
งานรื่นเริง รวมถึงการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม เช่น งานพิธีการศพ งานอุปสมบท งานมงคลสมรส วันสำคัญ
ทางศาสนา หรื อ งานตามประเพณีต ่า ง ๆ หรื อ งานอื ่น ใดในลั ก ษณะทำนองเดี ย วกั น ต้องได้ร ับอนุญาต
ก่อนมีการจัดกิจกรรม และต้องมีผู้ร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 50 คน โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข
.อย่ างเคร่ งครั ด และให้ ม ี การควบคุ ม ตรวจสอบ โดยเจ้ าพนั กงานควบคุ มโรคติ ดต่ อพื ้ นที่ ทั ้ ง นี ้ ห้ า มมิ ใ ห้ มี
การจัดเลี้ยงอาหารหรือมีการร่วมวงรับประทานอาหาร เว้นแต่ เป็นอาหารบรรจุกล่องหรือนำกลับไปทาน
ที่อื่นได้ และห้ามมิให้มีการจำหน่ายหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน
การยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นตามแบบคำขออนุญาตแนบท้ายคำสั่งฉบับนี้
ต่อนายอำเภอเกาะพะงัน หรือบุคคลที่นายอำเภอเกาะพะงันมอบหมาย
ข้อ 7 ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ให้นายอำเภอ โดยความเห็นชอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อำเภอ (ศปก.อ.) สามารถดำเนินการควบคุมโดยสั่งปิดพื้นที่ สถานที่ กิจการหรือกิจกรรมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ต่อการแพร่เชื้อ หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อระงับ ยับยั้งต่อการแพร่เชื้อโดยฉับพลันเป็นการชั่วคราวได้
และให้รายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทราบในทันที
ข้อ 8 การดำเนิ น การตามคำสั่ง นี้ เป็นกรณีที่มีสถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อย และเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยเนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา
30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
อนึ่ง บรรดาคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงบังคับต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้
/ข้อ 9...

-9ข้ อ 9 หากผู ้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อไม่ ปฏิ บ ั ต ิ ตามคำสั ่ ง ฉบั บ นี้ จะมี ความผิ ดตามมาตรา 18
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่ห มื่น บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือตามมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายวิชวุทย์ จินโต)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำร้องขออนุญาตการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม และจัดกิจกรรมทางสังคม ฯลฯ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 5697/๒๕๖๔ ลงวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๔
เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะพะงัน
๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)

นามสกุล

.

เลขประจำตัวประชาชน    
ที่อยู่ปัจจุบนั
โทรศัพท์
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
๒. มีความประสงค์ขออนุญาตจัดกิจกรรม
 งานอุปสมบท
 งานมงคลสมรส
 งานสวดอภิธรรม/งานฌาปนกิจ (สามารถยื่นก่อนจัดพิธ)ี  อื่น ๆ


.
.

.
๒.๑ สถานที่จัดงาน ณ
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒.๒ กำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่
เวลา
น.
ถึงวันที่
เวลา
น.
๓. เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต อาทิ บัตรเชิญ เอกสารการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โปรดระบุ)
โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมจะปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ดังนี้
มี
ไม่มี รายละเอียดมาตรการ

 ๑. จำกัดจำนวนผู้ร่วมงาน ไม่เกิน ๕๐ คน

 ๒. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง/สวมหน้ากากอนามัย/เจลแอลกอฮอล์-จุดล้างมือ/จุดคัดกรอง
อุณหภูมิและการลงทะเบียน ( ไทยชนะ  เอกสาร) อย่างเคร่งครัด (D-M-H-T-T)

 ๓. จัดให้มีการควบคุมความแออัดในบริเวณพิธีอย่างน้อย 1 คน ต่อ 2 ตารางเมตร

 ๔. ทำความสะอาดผิวสัมผัส สถานที่ และอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน

 ๕. ควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมที่มีความแออัดหรือมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

 6. ควบคุมมิให้มีการจัดเลี้ยงอาหารหรือมีการร่วมวงรับประทานอาหาร เว้นแต่ เป็นอาหารบรรจุกล่อง
หรือนำกลับไปทานที่อนื่ ได้

 7. ควบคุมมิให้มีการจำหน่ายหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน
ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง ได้รับทราบและยอมรับจะปฏิบัติตามมาตรการฯ
ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 5667/๒๕๖๔ ลงวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๔ ทุกประการ หากมีการฝ่าฝืนหรือละเว้น
ไม่ปฏิบัติตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายต่อไป
ลงชื่อ
ผู้จัดกิจกรรม
(
)
วันที่
/
/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 อนุญาต  ไม่อนุญาต
ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง
วันที่

)
/

/

