
      
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน 

ฉบับที่ 8 / 2563 
เรื่อง  มาตรการการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนทีจ่ังหวัดลำพูน (เพ่ิมเติม) 

------------------------------------ 
 

  ตามทีค่ณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ได้มปีระกาศ ฉบับที่ 7/2563 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 กำหนดมาตรการการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาพำนักในพื้นที่จังหวัดลำพูน มาตรการการกักตัว          
ผู้ที่พำนักอยู่ในจังหวัดลำพูนที่เดินทางไปจังหวัดอื่นๆ หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาและการดำเนินการ     
ตามมาตรการการกักตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ และการดำเนินการกรณีผู้กักตัวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง นั้น 

  เนื่องจากจังหวัดลำพูนมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง  ซึ่งมีบุคคล    
ทั้งภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคการเกษตร เดินทางข้ามเขตระหว่างจังหวัดและไปมาหาสู่เสมือน  
เป็นพื้นที่เดียวกัน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)    
และมาตรการต่างๆ ในภาพรวมของประเทศลดลงและมีการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนทั้ง 3 จังหวัด เป็นไปด้วยความสะดวก สอดคล้องกับสถานการณ์   
ในปัจจุบัน และมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 22 และมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ 7 (1) 
ข้อ 11 และข้อ ๑๓ ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖3   
จึงกำหนดมาตรการการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน (เพ่ิมเติม) ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1.  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
  ข้อ 2.  ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอ่ืนๆ เข้ามาพำนักหรือพักค้างคืนในจังหวัดลำพูน ตามข้อ 3.2 
หรือผู้ที่พำนักอยู่ในจังหวัดลำพูนที่เดินทางไปจังหวัดอื่นๆ และเข้าพำนักหรือพักค้างคืน แล้วเดินทางกลับมา
จังหวัดลำพูน ตามข้อ 4.1 ของประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 7/2563 ลงวันที่      
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน หากผู้เดินทางนั้น
มาจากหรือกลับมาจากจังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดลำปาง ไม่ต้องกักตัว 14 วัน และให้ดำเนินการดังนี้ 
            2.1 กรณีผู้ที่เดินทางเป็นข้าราชการ ลูกจ้างทุกสังกัดของส่วนราชการ และพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารทุกระดับของสถานประกอบการที่เข้าข่ายโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535       
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้แจ้งข้อมูลการเดินทางให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน หรือผู้จัดการสถานประกอบการ 
และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน หรือสถานประกอบการนั้น จัดทำทะเบียน ตามแบบ 1. และจัดส่งสรุปรายงาน 
ตามแบบ 2. เป็นรายสัปดาห์ โดยส่วนราชการ/หน่วยงาน ให้จัดส่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหวัดลำพูน เพื่อรายงานให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดลำพูนทราบ 
สำหรับสถานประกอบการ ให้จัดส่งสรุปรายงานให้อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และให้อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
รวบรวมจัดส่งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหวัดลำพูน  
 

 
2.2 กรณีผู้ที่เดินทาง... 
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   2.2 กรณีผู้ที่เดินทางเป็นบุคคลอื่น นอกเหนือจาก 2.1 ให้แจ้งข้อมูลการเดินทาง      
ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น และให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนั้นจัดทำทะเบียนตามแบบ 3. เป็นรายวัน จัดส่งให้  
สถานบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสถานีอนามัย  
เฉลิมพระเกียรติ สำหรับในเขตพ้ืนที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดส่งให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลเมืองลำพูน และในเขตพ้ืนที่ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอนั้นตั้งอยู่ จัดส่งให้กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม โรงพยาบาลประจำอำเภอ และให้สถานบริการสาธารณสุขนั้น รวบรวมและจัดส่งสรุปรายงาน 
ตามแบบ 4. เป็นรายสัปดาห์ ให้สาธารณสุขอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ และให้สาธารณสุขอำเภอรายงาน
นายอำเภอทราบเป็นรายสัปดาห์  

  อนึ่ง การดำเนินการตามประกาศนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดดังกล่าว 

                                              ประกาศ  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

    (  นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ) 
        ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 

            ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน 



แบบ 1. 
 

แบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อบุคคลที่เดินทางข้ามเขตจังหวัด ระหว่างจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวดัลำปาง ที่พำนักหรือพักค้างคืน  
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  (ข้อ 2.1) 

 

ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ................................................................................................................ 

ที่อยู่..............................................หมู่ที่................ตำบล.........................................อำเภอ....................................จังหวัดลำพูน   โทร................................................  
 

วัน เดือน ปี 
ที่แจ้ง 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่พำนัก 

 ใน จ.ลำพูน 
สถานที่พำนัก 

ใน จ.เชียงใหม่ / จ.ลำปาง 

วัน เดือน ปี 
ที่เดินทางไป 

วัน เดือน ป ี

ที่เดินทางกลับ 
หมายเหตุ 

        

        

        

        

        

        

        

 

ลงชื่อ................................................................ผู้ รายงาน 
             (................................................................. )    

ตำแหน่ง........................................................... 
วันที่................................................................. 



แบบ 3. 
 

แบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อบุคคลที่เดินทางข้ามเขตจังหวัด ระหว่างจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวดัลำปาง ที่พำนักหรือพักค้างคืน  
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  (ข้อ 2.2) 

 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน.............................................หมู่ท่ี................ตำบล.......................................อำเภอ....................................จังหวัดลำพูน 

 
วัน เดือน ปี 

ที่แจ้ง 

ชื่อ-สกุล สถานที่พำนัก 

 ใน จ.ลำพูน 
สถานที่พำนัก 

ใน จ.เชียงใหม่ / จ.ลำปาง 

วัน เดือน ปี 
ที่เดินทางไป 

วัน เดือน ป ี

ที่เดินทางกลับ 
หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

ลงชื่อ................................................................ผู้ รายงาน 
             (................................................................. )    

ตำแหน่ง........................................................... 
วันที่.................................................................      



แบบ 2. 
 

แบบฟอร์มสรุปรายงานบุคคลทีเ่ดินทางข้ามเขตจังหวัด ระหว่างจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง  
แล้วพำนักหรือพักค้างคืน  (ข้อ 2.1) 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 8/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

 

ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ........................................................................................................................................  

ที่อยู่..................................................................................................................................................................................... 

โทร.................................................................... 

 

1. ข้อมูลรายงานระหว่างวันที่............................................................ถึงวันที่..................................................................... 

2. จำนวนบุคคลทีเ่ดินทางข้ามเขตจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ แล้วพำนักหรือพักค้างคืน    จำนวน..............................คน 

3. จำนวนบุคคลที่เดินทางข้ามเขตจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง    แลว้พำนักหรือพักค้างคืน    จำนวน..............................คน 

 

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รายงาน 
      (..............................................................) 
ตำแหน่ง.......................................................... 
วันที่รายงาน.................................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 
1.  หน่วยงานในระดับตำบล/อำเภอ ส่งสรุปรายงานตามลำดับใหส้ว่นราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด 
2.  ส่วนราชการ/หน่วยงาน ส่งสรุปรายงานให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) จังหวัด

ลำพูน (กลุ่มภารกิจประสานและเลขานุการ) 
3.  สถานประกอบการ ส่งสรุปรายงานให้อุตสาหกรรมจังหวดัลำพนู และให้อุตสาหกรรมจังหวัดลำพนูรวบรวมส่งให้ ศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) จังหวัดลำพูน (กลุ่มภารกิจประสานและเลขานุการ) 
 4. สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม กลุ่มภารกิจประสานและเลขานุการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(โควิด-19) จังหวัดลำพูน โทร.0 5351 1000 ต่อ 27944 หรือ Email: lamphuncovid19@gmail.com 



แบบ 4. 
 

แบบฟอร์มสรุปรายงานบุคคลทีเ่ดินทางข้ามเขตจังหวัด ระหว่างจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง 
แล้วพำนักหรือพักค้างคืน  (ข้อ 2.2) 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 8/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

 

ชื่อสถานบริการสาธารณสุข............................................................................................................ 

ตำบล..................................................อำเภอ...............................................จังหวัดลำพูน    

โทร................................................................ 

  
1. ข้อมูลรายงานระหว่างวันที่..........................................................ถึงวันที่...................................................................... 

2. จำนวนบุคคลที่เดินทางข้ามเขตจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ แลว้พำนักหรือพักค้างคืน    จำนวน..............................คน 

3. จำนวนบุคคลที่เดินทางข้ามเขตจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง    แลว้พำนักหรือพักค้างคืน    จำนวน..............................คน 

 

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รายงาน 
      (..............................................................) 
ตำแหน่ง.......................................................... 
วันที่รายงาน.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ 
1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนท่ี ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส่งทะเบียน

รายชื่อบุคคลฯ ตามแบบ 3. เป็นรายวัน ใหส้ถานบริการสาธารณสุขในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
2. สถานบริการสาธารณสุข รวบรวมและจดัส่งสรุปรายงาน ตามแบบ 4. เป็นรายสัปดาห์ ให้สาธารณสุขอำเภอ  
2. สาธารณสุขนายอำเภอ รายงานนายอำเภอทราบเป็นรายสัปดาห์ 
3. สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม กลุ่มภารกิจประสานและเลขานุการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

(โควิด-19) จังหวัดลำพูน โทร.0 5351 1000 ต่อ 27944 หรือ Email: lamphuncovid19@gmail.com 
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