
 
 
 
 

 
ประกาศจังหวัดจันทบุรี 

เรื่อง มาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
สาํหรับเกษตรกรชาวสวนผูประกอบการสถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม (ลง)  

และผูปฏิบัติงาน/ผูประกอบการขนสงสินคาเกษตร (ผลไม) 
     

โดยที่การระบาดระลอกใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดขยายขอบเขตการแพรโรค
ออกเปนวงกวางกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ ซึ่งจังหวัดจันทบุรีอยูในเขตพื้นที่สถานการณที่กําหนดเปนพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเขมงวด ประกอบกับจังหวัดจันทบุรีไดเขาสูฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ
ผลไมเมืองรอนที่จะออกสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศในชวงเดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งใน 
ภาคการผลิตมีผูประกอบการ ลูกจาง และประชาชนที่เกี่ยวของจํานวนมาก 

เพื่อเปนการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
พื้นที่จังหวัดจันทบุรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกําหนด 
อาศยัอํานาจตามขอ ๗ (๑) ของขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ขอ ๕ ของขอกําหนดออกตามความ
ในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖)  
ลงวันที่๓ มกราคม ๒๕๖๔ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
จันทบุรีในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่๑๘ มกราคม ๒๕๖๔จึงประกาศมาตรการเฝาระวังและ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อใหเกษตรกรชาวสวน ผูประกอบการ
สถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม (ลง) และผูปฏิบัติงาน/ผูประกอบการขนสงสินคาเกษตร (ผลไม) ในพื้นที่
จังหวัดจันทบุร ีถือปฏิบัติดังน้ี 

๑. มาตรการฯ สําหรับเกษตรกรชาวสวน   รายละเอียดตามผนวก ก 
๒. มาตรการฯ สําหรับผูประกอบการสถานประกอบการ รายละเอียดตามผนวก ข 
โรงคัดบรรจุผลไม (ลง)   
๓. มาตรการฯ สําหรับผูปฏิบัติงาน/ผูประกอบการขนสง รายละเอียดตามผนวก ค 
 สินคาเกษตร (ผลไม)  

ท้ังนี ้ตั้งแตวันที่  ๑  กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เปนตนไป หรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

  

 ผูวาราชการจังหวัดจันทบุร ี

 ผูกํากับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินจังหวัดจันทบุรี 
 

 



ผนวก ก 

มาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
สําหรับเกษตรกรชาวสวน 

(แนบทายประกาศจังหวัดจันทบุรี ลงวันท่ี ๒๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะในสวน 
 ๑) จัดใหมีแอลกอฮอล สบู หรือ เจลลางมือ แอลกอฮอล สบู หรือ เจลลางมือ สําหรับใชภายในสวน
และบริเวณจุดคัดกรองทางเขา – ออก ของสวน 
 ๒) กํากับดูแลทําความสะอาดพื้นที่สวนอยางสม่ําเสมอ เพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดดวยน้ํายาฆา
เชื้อโรคบริเวณท่ีมีความเสี่ยง เชน อุปกรณที่มผีูสัมผัสรวมกัน เครื่องมือการเกษตร เปนตน 

การปองกันสําหรับผูปฏิบัติงานภายในสวน 
 ๑) กําหนดใหผูปฏิบัติงานภายในสวน สวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลา ที่มีการสื่อสาร
พูดคุยกับผูอ่ืน หามผูปฏิบัติงานที่ไมสวมหนากากเขามาในสวน  
 ๒) มีการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย สอบถามอาการ ประวัติเสี่ยง กอนเขาปฏิบัติงานในสวน หากพบวา 
มีอุณหภูมิกายตั้งแต ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป หรืออาการอยางนอยอยางหนึ่งดังตอไปนี้  ไอ มีน้ํามูก เจ็บ
คอ จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลําบาก ใหหยุดปฏิบัติงานทันที และให
ไปพบแพทยทันที  
 ๓) กําหนดใหผูปฏิบัติงานภายในสวน เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย ๑-๒ เมตร ในระหวาง
ปฏิบัติงาน หรือทํากิจกรรมใดๆ ในพื้นที่สวน  
 ๔) ใหผูปฏิบัติงานภายในสวนลางมือดวยแอลกอฮอล สบู หรือ เจลลางมือทุกครั้ง กอนรับประทาน
อาหาร หลังใชสวม หรือหลังจากไอจาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผูใชงานรวมกันภายในสวน 

 ๕) ใหผูปฏิบัติงานในสวนมีของใชสวนตัวของแตละคน เชน แกวน้ํา ภาชนะใสอาหาร เปนตน และ
หลีกเลี่ยงการน่ังรับประทานอาหารและการใชของสวนตัวรวมกับผูอ่ืน  

 ๖) ขอความรวมมือใหผูปฏิบัติงานในสวนใชแอปพลิเคชั่นหมอชนะ ทุกคน 

การปองกันสําหรับบุคคลภายนอกที่เขามาในสวน 
 ๑) หามมิใหบุคคลภายนอกที่ไมไดสวมหนากากอนามัย หรือหนากากผา และบุคคลภายนอกที่ไมมีความ
จําเปนกับการทํางานภายในสวนเขามาในพื้นที่สวน  

๒) อาจพิจารณาใหมีการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายบุคคลภายนอกที่เขามาในสวน หากพบวา มีอุณหภูมิ
กายตั้งแต ๓๗.๕ องศาเซลเซยีสข้ึนไป ของดมิใหบุคคลดังกลาวเขามาในสวน 

๓) ขอความรวมมือให บุคคลภายนอกที่เขามาในสวน ใชแอปพลิเคชั่น หมอชนะ               
๔) มีการบันทึกขอมูลบุคคลภายนอกที่ เข ามาในสวน ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล หมายเลข

โทรศัพทมือถือ และหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ ทุกครั้ง 

  
 

 

 

 



ผนวก ข 

มาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
สําหรับผูประกอบการสถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม (ลง) 

(แนบทายประกาศจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่  ๒๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะในสถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม (ลง) 
๑) จัดใหมีคําแนะนําการเฝาระวังปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ติดประกาศในจุดท่ีเห็นสะดวกเพื่อ

สื่อสารใหกับผูปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการ และบุคคลภายนอกที่ตองเขามาประสานและติดตอ  
ไดรับทราบ 
 ๒) กํากับดูแลความสะอาดสถานประกอบการและบริเวณโดยรอบอยางสมํ่าเสมอ เพิ่มความถี่ 
ในการทําความสะอาดดวยนํ้ายาฆาเชื้อโรคบริเวณที่มีความเสี่ยง เชน อุปกรณท่ีมีผูสัมผัสรวมกันเปน 
จํานวนมาก ตะกรา/เขงผลไม เปนตน อาจพิจารณาการเพิ่มระบบระบายอากาศ ใหมีการหมุนเวียนอากาศ 
มากขึ้นหรือการเพ่ิมความถ่ีในการทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อยางนอย ๒ เดือนตอครั้ง 
 ๓) จัดใหมีจุดวางแอลกอฮอล สบู หรือเจลลางมือ ใหบริการอยางเพียงพอ ในบริเวณจุดคัดกรองทางเขา 
– ออกของสถานประกอบการ 
 ๔) พิจารณาการจัดทําแผนใสก้ันในจุดท่ีผูปฏิบัติงานตองสื่อสารพูดคุยกับผูอ่ืนทั้งภายในและภายนอก                
สถานประกอบการในระยะประชิดตัว เชน จุดตอนรับ-ประชาสัมพันธ จุดรับบัตรคิว จุดรับเงิน-ใบเสร็จรับเงิน 
 ๕) พิจารณาการทําความสะอาดผลิตภัณฑที่บรรจุสินคาเรียบรอยแลว ดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคท่ีเหมาะสม              
โดยไมกอใหเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑหรือการปนเปอนในภายหลัง กอนนําขึ้นพาหนะขนสงหรือ       
ตูขนสงสําหรับกรณีการขนสงสินคาเพื่อการสงออก กอนนําสินคาขึ้นรถบรรทุกตูคอนเทนเนอร ใหตรวจ
ใบรับรองการผานการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อรถบรรทุกตูคอนเทนเนอร ท่ีออกโดยสมาคมผูประกอบการสงออก
ทุเรียน มังคุดแหงประเทศไทย ดวยทุกครั้ง 

การปองกันสําหรับผูปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการโรงคดับรรจุผลไม (ลง) 
 ๑) กําหนดให ผูปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการ สวมหนากากอนามัย หรือหนากากผา ถุงมือ และ
อุปกรณปองกันอยางเหมาะสม ตลอดเวลา หามผูปฏิบัติงานที่ไมสวมหนากาก และเขามาในสถานประกอบการ 
 ๒) มีการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย สอบถามอาการ ประวัติเสี่ยง ของผูปฏิบัติงานทุกคน ท่ีเขามาใน
สถานประกอบการ ณ จุดคัดกรอง หากพบวา มีอุณหภูมิกายตั้งแต ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป หรืออาการ
อยางนอยอยางหนึ่งดังตอไปนี้  ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว หายใจเหน่ือย 
หรือหายใจลําบากใหหยุดปฏิบัติงานและใหไปพบแพทยทันที   
 ๓) ใหผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการมีของใชสวนตัวของแตละคน เชน ภาชนะใสและรับประทาน
อาหาร แกวนํ้า ถุงมือ และผาเช็ดมือ เปนตน และหลีกเลี่ยงการนั่งรับประทานอาหารและใชของสวนตัว              
รวมกับผูอ่ืน 
 ๔) ใหผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการลางมือดวยแอลกอฮอล สบูหรือเจลลางมือทุกครั้งกอนรับประทาน
อาหาร หลังใชสวม หรือหลังจากไอจาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผูใชงานรวมกันเปนจํานวนมาก 
 ๕) กําหนดให ผูปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการ เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย ๑ - ๒ เมตร ใน
ระหวางปฏิบัติงาน หรือทํากิจกรรมใดๆ ในพื้นที่สวนกลางของสถานประกอบการ  
 ๖) ใหผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการใชแอปพลิเคชั่น หมอชนะ ทุกคน   

 ๗) ใหมีการบันทึกขอมูลรายชื่อผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการเปนประจําทุกวัน 

 
 



-๒ – 
 

การปองกันสําหรับบุคคลภายนอกที่เขามาในสถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม (ลง) 
 ๑) หามมิใหบุคคลภายนอกที่ไมไดสวมหนากากอนามัย หรือหนากากผา เขามาในสถานประกอบการ 
 ๒) มีการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายบุคคลภายนอกที่เขามาในสถานประกอบการ หากพบวา มีอุณหภูมิ
กายตั้งแต ๓๗.๕ องศาเซลเซยีสข้ึนไป ของดมิใหบุคคลดังกลาวเขามาในสถานประกอบการ 
 ๓) กําหนดใหยานพาหนะสําหรับการขนถาย/ขนสงสินคาที่เขามาในสถานประกอบการมีบุคคลประจํารถ
ไดคันละไมเกิน ๒ คน  
 ๔) จัดใหมีจุดสําหรับจอดยานพาหนะในการขนถาย/ขนสงสินคา รวมถึงใหมีชองทางในการเขา - ออก
อยางชดัเจน และใหเวนระยะจอดอยางนอยหนึ่งเมตร 
 ๕) จัดใหบุคคลภายนอกที่เขามาในสถานประกอบการ เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย ๑-๒ เมตร              
ในระหวางท่ีรอขนถายสินคา 
 ๖) ขอความรวมมือให บุคคลภายนอกที่เขามาในสถานประกอบการ ใชแอปพลิเคชั่น หมอชนะ              
 ๗) ใหมีการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับยานพานะท่ีผานเขา - ออก ประกอบดวย (๑) หมายเลขทะเบียนรถ                
(๒) ชื่อ – นามสกุล และเบอรโทรศพัทมือถือของบุคคลประจํารถ เปนประจําทุกวัน 

 
 



ผนวก ค 

มาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
สําหรับผูปฏิบัติงาน/ผูประกอบการขนสงสินคาเกษตร (ผลไม) 

(แนบทายประกาศจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่  ๒๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะยานพาหนะขนสง  
ยานพาหนะทั่วไป 
 ๑) ดูแลและทําความสะอาดยานพาหนะทุกเท่ียวที่มีการขนสงดวยน้ําผงซักฟอกหรือนํ้ายาทําความ
สะอาดหรือแอลกอฮอล 70% หรือน้ํายาฆาเชื้อโรคที่เหมาะสมและเนนการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวท่ีมี
การสัมผัสบอยๆ เชน ที่จับบรเิวณประตู เบาะนั่ง ที่เทาแขน  
 ๒) จัดเตรียมแอลกอฮอล สบู หรือเจลลางมือ สําหรับยานพาหนะทุกคนั 
รถบรรทุกตูคอนเทนเนอรขนสงสินคาเพื่อการสงออก 
 ๑) ดูแลและทําความสะอาดยานพาหนะทุกเท่ียวที่มีการขนสงดวยน้ําผงซักฟอกหรือนํ้ายาทําความ
สะอาดหรือแอลกอฮอล 70% หรือน้ํายาฆาเชื้อโรคที่เหมาะสมและเนนการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวท่ีมี
การสัมผัสบอยๆ เชน ที่จับบรเิวณประตู เบาะนั่ง ที่เทาแขน 
 ๒) จัดเตรียมแอลกอฮอล สบู หรือเจลลางมือ สําหรับยานพาหนะทุกคนั 
 ๓) ใหนํารถบรรทุกตูคอนเทนเนอรขนสงสินคาเพื่อการสงออกเขารับการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรคที่จัดไว 
ณ องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ตามที่สมาคมผูประกอบการสงออกทุเรียน มังคุดแหงประเทศไทยได
ประสานขอความรวมมือไว ท้ังนี้ สมาคมผูประกอบการสงออกทุเรียน มังคุดแหงประเทศไทย จะออกใบรับรอง
ใหกับรถบรรทกุตูคอนเทนเนอรฯ ท่ีผานการดําเนินการแลว 

การปองกันสําหรับผูขบัรถและผูปฏิบัตงิาน 
 ๑) กําหนดให พนักงานขับรถและผูปฏิบัติงาน สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา ตลอดเวลา              
หามพนักงานขับรถและผูปฏิบัติงาน ที่ไมสวมหนากากมาปฏิบัติงาน 
 ๒) มีการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย สอบถามอาการ ประวัติเสี่ยงของพนักงานขับรถและผูปฏิบัติงาน             
ทุกรอบ หากพบวา มีอุณหภูมิกายตั้งแต ๓๗.๕ องศาเซลเซียสข้ึนไป หรืออาการอยางนอยอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ ไอ มีนํ้ามูก เจ็บคอ จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลําบาก ให
หยุดปฏิบัติงานและใหไปพบแพทยทันที   
 ๓) ใหพนักงานขับรถและผูปฏิบัติงาน ทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอล สบู หรือ เจลลางมือ ทุกครั้ง             
กอนข้ึนลงรถ กอนรับประทานอาหาร หลังใชสวม หรือหลังจากไอจาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงท่ีมีผูใชงาน
รวมกันเปนจํานวนมาก    
 ๔) ใหพนักงานขับรถและผูปฏิบัติงานใชแอปพลิเคชั่น หมอชนะ ทุกคน   
 ๕) ใหมีการบันทึกขอมูลรายชื่อพนักงานขับรถและผูปฏิบัติงานประจํารถเปนประจําทุกวัน  

 ๖) ใหพนักงานขับรถและผูปฏิบัติงานมีการสวมถุงมืออยางเหมาะสม ในระหวางขนถายสินคา หากใชถุง
มือแบบใชแลวทิ้งตองเปลี่ยนบอยๆ และตองลางมือเมื่อเปลี่ยนถุงมือ 

 
 
 

 
 
 


