
 
 
 
 

ค ำสั่งจังหวัดอ่ำงทอง 
ที่  1437/25๖๔ 

เรื่อง  มำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)  
ในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 12) 

    
ตามท่ีได้มีค าสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1380/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการ

ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 11)  
ค าสั่งจังหวัดอ่างทองที่ 1425/๒๕๖๔ ลงวันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง มำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา ตลาด สถานประกอบการ (โรงงาน) 
และพ้ืนที่พักอำศัยของคนงำนก่อสร้ำง และค ำสั่งจังหวัดอ่ำงทอง ที่ 1436 /2564 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 
เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 
ในสถานศึกษา ตลาด สถานประกอบการ (โรงงาน) และพ้ืนที่พักอำศัยของคนงำนก่อสร้ำง นั้น 

ด้วยรำชกิจจำนุเบกษำประกำศข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ  9 แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ก ำหนดพ้ืนที่
เป้ำหมำยเฉพำะ และบังคับใช้มำตรกำรควบคุมที่จ ำเป็นเพ่ือมุ่งชะลอ และสกัดกั้นกำรระบำดของเชื้ออย่ำงเร่งด่วน
และหยุดยั้งอัตรำเร่งของจ ำนวนผู้ป่วย โดยก ำหนดมำตรกำรและข้อปฏิบัติต่ำงๆ มุ่งเพ่ือปฏิบัติกำรของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่อย่ำงเร่งด่วน ในเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
(จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธำนี จังหวัดสมุทรปรำกำร และจังหวัดสมุทรสำคร) และพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (จังหวัดนรำธิวำส จังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ และจังหวัดสงขลำ) ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไป
ตำมข้อก ำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น และให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดอ่ำงทอง อำศัยอ ำนำจตำมควำม
ในมาตรา 34 แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9  
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทองโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดอ่ำงทอง ตำมมติที่ประชุมครั้งที่ 
33/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 จึงออกค ำสั่งจังหวัดอ่ำงทองก ำหนดมำตรกำรควบคุมและป้องกัน 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดฯ ฉบับที่ 25 ลงวันที่  
26 มิถุนายน 2564 ดังนี้  

ข้อ 1 ก ำหนดเงื่อนไขกำรใช้เส้นทำงคมนำคมและตรวจคัดกรองกำรเดินทำง ให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายความมั่นคง เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บูรณาการ ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัดเพ่ือตรวจคัดกรองการเดินทาง ให้ด าเนินการอย่างเข้มงวด   
ในกรณีที่พบผู้เดินทำงมำจำกจังหวัดที่ก ำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 
และปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธำนี จังหวัดสมุทรปรำกำร จังหวัด
สมุทรสำคร) พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (จังหวัดนรำธิวำส จังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ และจังหวัด
สงขลำ) และจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้ด าเนินการตามมาตรการ
ควบคุมและป้องกันโรคตามหลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขหรือ ศบค. ก าหนด 
หรือตามค าสั่งจังหวัดอ่างทองที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

/ข้อ 2 การปราบปราม... 
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  ข้อ 2 กำรปรำบปรำมผู้กระท ำผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค ให้นายอ าเภอ เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายความมั่นคง เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เข้มงวดตรวจตราเพ่ือปราบปรามมิให้มีการลักลอบหรือรวมกลุ่มมั่วสุมกระท าการที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็น  
การเล่นการพนัน การเสพยาเสพติด การรวมกลุ่มในลักษณะที่จะน าไปสู่การแข่งรถในทาง หรือการฝ่าฝืน 
เปิดด าเนินการของสถานบริการในพื้นท่ีที่มขี้อก าหนดและค าสั่งจังหวัดอ่างทองห้ามการเปิดไว้  

 ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบเดินทาง    
หรือขนย้ายแรงงานต่างด้าว หรืออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือรับ
แรงงานต่างด้าวที่ออกจากสถานที่พักคนงานตามที่ได้มีค าสั่งปิดสถานที่ไว้แล้วเข้าท างาน โดยมิได้ผ่าน 
การตรวจสอบคัดกรองโรค เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคขึ้นใหม่ ในพ้ืนที่อ่ืนๆ อาจต้องถูกด าเนินการ 
ตามข้ันตอนทางกฎหมายต่อไป  

 ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมในการรับแจ้งเบาะแส เหตุฉุกเฉินและเข้าปฏิบัติการ 
ช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่และอ านาจ ทั้งนี้ การปล่อยปละละเลย หรือการย่อหย่อนการปฏิบัติหน้าที ่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนเป็นเหตุให้มีการกระท าที่เป็นความผิดตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
จะพิจารณาด าเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด 

ข้อ 3 ผู้ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมอำจมีควำมผิด ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

บรรดาประกาศหรือค าสั่งที่บังคับใช้ก่อนหน้านี้ให้ใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้   
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรง           
แก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา 30  
วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 

สั่ง ณ วันที่  27 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

 (นำยขจรเกียรติ  รักพำนิชมณี) 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง 

   ประธำนกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดอ่ำงทอง 
      ผู้ก ำกับกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจังหวัดอ่ำงทอง 

 


