คำสั่งจังหวัดอ่ำงทอง
ที่ 1436 /25๖๔
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)
ในสถานศึกษา ตลาด สถานประกอบการ (โรงงาน) และพื้นที่พักอำศัยของคนงำนก่อสร้ำง
ตามที่ ไ ด้ มี ค าสั่ ง จั ง หวั ด อ่ า งทอง ที่ 1425/2564 ลงวั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2564
เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา
ตลาด สถานประกอบการ (โรงงาน) และพื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง นั้น
ด้วยรำชกิจจำนุเบกษำประกำศข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 กำหนดพื้นที่
เป้ำหมำยเฉพำะและบังคับใช้มำตรกำรควบคุมที่จำเป็นเพื่อมุ่งชะลอและสกัดกั้นกำรระบำดของเชื้ออย่ำงเร่งด่วน
และหยุดยั้งอัตรำเร่งของจำนวนผู้ป่วย โดยกำหนดมำตรกำรและข้อปฏิบัติต่ำงๆ มุ่งเพื่อปฏิบัติกำรของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่อย่ำงเร่งด่วน ในเขตพื้นที่สถำนกำรณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
(จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธำนี จังหวัดสมุทรปรำกำร และจังหวัดสมุทรสำคร) และพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (จังหวัดนรำธิวำส จังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ และจังหวัดสงขลำ) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตำมข้อกำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น และให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในพื้นที่จังหวัดอ่ำงทอง จึงอำศัยอำนำจตำมควำม
ในมาตรา 34 แห่ งพระรำชบั ญญั ติ โรคติ ดต่ อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้ อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564
(ฉบั บที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทองโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
โรคติดต่อจังหวัดอ่ำงทอง ตำมมติ ที่ประชุมครั้งที่ 33/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 จึงออกคำสั่ ง
จังหวัดอ่ำงทองกำหนดมำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)
ให้ เป็ น ไปตำมข้อกำหนด ฉบั บ ที่ 25 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 และยกเลิกความในข้อ 1 ตามคาสั่ง
จังหวัดอ่างทอง ที่ 1425/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้
1. ให้บุคคลที่เดินทางจากจังหวัดอ่างทองไปในพื้นทีต่ ลาด หรือพื้นที่สถานประกอบการ (โรงงาน)
หรือพื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง เฉพาะที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในพื้ น ที่ ก รุ งเทพมหานคร จั งหวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ดปทุ ม ธานี จั งหวั ดนครปฐม จั งหวั ดสมุ ทรปราการ
จั งหวั ดสมุ ทรสาคร จั งหวั ดสระบุ รี จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ระหว่ า งวั น ที่
28 มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เมื่อเดินทางกลับเข้าพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ให้รายงานตัว
ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใกล้บ้าน เพื่อเข้ารับ
การตรวจคัดกรองและเก็บสิ่งส่งตรวจ ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19) ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อดาเนินการ
ตามมาตรการทางสาธารณสุขต่อไป ทัง้ นี้ ให้รถรับส่งพนักงานดาเนินการทาความสะอาดฆ่าเชื้อภายในรถทั้งก่อน
และหลังโดยสาร มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถทุกครั้ง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมใส่หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสาร และไม่รับประทานอาหารบนรถขณะโดยสาร
กรณีนอกเหนือจากคาสั่งฉบับนี้ ให้เป็นไปตามคาสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1425/2564 ลงวันที่
25 มิถุนายน 2564
/2. ผู้ฝ่าฝืน...

-22. ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิด ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่ห มื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
บรรดาประกาศหรือคาสั่ งที่บังคับใช้ก่อนหน้านี้ให้ ใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคาสั่ งนี้
อนึ่ ง เนื่ อ งจากเป็ น กรณีที่มี ความจ าเป็ น เร่ งด่ ว นหากปล่ อยให้ เ นิ่น ช้า ไปจะก่ อให้ เกิ ดผลเสี ย อย่า งร้ ายแรง
แก่ ส าธารณชนหรื อ กระทบต่ อประโยชน์ ส าธารณะ จึ ง ไม่ อาจให้ คู่ กรณี ใช้ สิ ท ธิ โ ต้ แ ย้ ง ตามนั ย มาตรา 30
วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564
สั่ง ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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