คำสั่งจังหวัดอ่ำงทอง
ที่ 1437/25๖๔
เรื่อง มำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)
ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 12)
ตามที่ได้มีคาสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1380/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 11)
คาสั่งจังหวัดอ่างทองที่ 1425/๒๕๖๔ ลงวันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง มำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา ตลาด สถานประกอบการ (โรงงาน)
และพื้นที่พักอำศัยของคนงำนก่อสร้ำง และคำสั่งจังหวัดอ่ำงทอง ที่ 1436 /2564 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)
ในสถานศึกษา ตลาด สถานประกอบการ (โรงงาน) และพื้นที่พักอำศัยของคนงำนก่อสร้ำง นั้น
ด้วยรำชกิจจำนุเบกษำประกำศข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 กำหนดพื้นที่
เป้ำหมำยเฉพำะ และบังคับใช้มำตรกำรควบคุมที่จำเป็นเพื่อมุ่งชะลอ และสกัดกั้นกำรระบำดของเชื้ออย่ำงเร่งด่วน
และหยุดยั้งอัตรำเร่งของจำนวนผู้ป่วย โดยกำหนดมำตรกำรและข้อปฏิบัติต่ำงๆ มุ่งเพื่อปฏิบัติกำรของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่อย่ำงเร่งด่วน ในเขตพื้นที่สถำนกำรณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
(จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธำนี จังหวัดสมุทรปรำกำร และจังหวัดสมุทรสำคร) และพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (จังหวัดนรำธิวำส จังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ และจังหวัดสงขลำ) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตำมข้อกำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น และให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในพื้นที่จังหวัดอ่ำงทอง อำศัยอำนำจตำมควำม
ในมาตรา 34 แห่ งพระรำชบั ญญั ติ โรคติ ดต่ อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้ อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทองโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดอ่ำงทอง ตำมมติที่ประชุมครั้งที่
33/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 จึงออกคำสั่งจังหวัดอ่ำงทองกำหนดมำตรกำรควบคุมและป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 25 ลงวันที่
26 มิถุนายน 2564 ดังนี้
ข้อ 1 กำหนดเงื่อนไขกำรใช้เส้นทำงคมนำคมและตรวจคัดกรองกำรเดิ นทำง ให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายความมั่นคง เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บูรณาการ ตั้งจุดตรวจ ด่ านตรวจ หรื อจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทาง ให้ ดาเนินการอย่างเข้มงวด
ในกรณีที่พบผู้เดินทำงมำจำกจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
และปริ มณฑล (จั ง หวั ด นครปฐม จั ง หวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธำนี จั ง หวั ด สมุ ท รปรำกำร จั ง หวั ด
สมุทรสำคร) พื้น ที่ จั งหวัดชำยแดนภำคใต้ (จังหวัดนรำธิ วำส จังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ และจังหวัด
สงขลำ) และจั งหวัด พระนครศรีอยุธ ยำ จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ ดาเนิน การตามมาตรการ
ควบคุมและป้องกันโรคตามหลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขหรือ ศบค. กาหนด
หรือตามคาสั่งจังหวัดอ่างทองที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
/ข้อ 2 การปราบปราม...

-2ข้อ 2 กำรปรำบปรำมผู้กระทำผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค ให้นายอาเภอ เจ้าหน้าที่
ฝ่ ายความมั่นคง เจ้ า พนั ก งานฝ่ า ยปกครอง เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ เจ้ าหน้ าที่ ท หาร และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เข้มงวดตรวจตราเพื่อปราบปรามมิให้มีการลักลอบหรือรวมกลุ่มมั่วสุมกระทาการที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็น
การเล่ นการพนั น การเสพยาเสพติ ด การรวมกลุ่ มในลั กษณะที่ จะน าไปสู่ การแข่ งรถในทาง หรื อการฝ่ าฝื น
เปิดดาเนินการของสถานบริการในพื้นที่ที่มขี ้อกาหนดและคาสั่งจังหวัดอ่างทองห้ามการเปิดไว้
ผู้ ป ระกอบการ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ บุ ค คลที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การลั ก ลอบเดิ น ทาง
หรือขนย้ายแรงงานต่างด้าว หรืออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือรับ
แรงงานต่ า งด้ า วที่ อ อกจากสถานที่ พั ก คนงานตามที่ ไ ด้ มี ค าสั่ ง ปิ ด สถานที่ ไ ว้ แ ล้ ว เข้ า ท างาน โดยมิ ไ ด้ ผ่ า น
การตรวจสอบคัดกรองโรค เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคขึ้น ใหม่ ในพื้นที่อื่นๆ อาจต้องถูกดาเนินการ
ตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมในการรับแจ้งเบาะแส เหตุฉุกเฉินและเข้าปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่และอานาจ ทั้งนี้ การปล่อยปละละเลย หรือการย่อหย่อนการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จนเป็ น เหตุ ใ ห้ มี ก ารกระท าที่ เ ป็ น ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
จะพิจารณาดาเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
ข้อ 3 ผู้ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมอำจมีควำมผิด ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติ ด ต่อ พ.ศ. 2558 ต้ องระวางโทษจ าคุกไม่เกิ นหนึ่ งปี หรื อปรั บไม่ เกิ นหนึ่ งแสนบาท หรื อทั้ งจาทั้ งปรั บ
และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 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 เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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