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ประกาศจังหวัดนครนายก 
ฉบับท่ี 47/2564 

เร่ือง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

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

ตามท่ีจังหวัดนครนายกได้มีประกาศและคำสั ่งจังหวัดนครนายก กำหนดมาตรการควบคุม 
แบบบูรณาการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖4 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 11/๒๕๖๔ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564  
ซึ่งกำหนดให้จังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และให้บังคับใช้บรรดามาตรการ ข้อห้าม และ
ข้อปฏิบัติต่าง ๆ อย่างเข้มงวด น้ัน 

นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 พิจารณาปรับปรุง 
การบังคับใช้ในบางมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีฝ่ายสาธารณสุขได้ประเมินว่า 
ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่อนข้างทรงตัวและมีแนวโน้ม
คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ ้น ประกอบกับสถานการณ์ของจังหวัดนครนายก แม้ยังคงพบการแพร่ระบาด 
ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน ตลาด สถานที่ก่อสร้าง รวมถึงสถานที่อาศัยที่มีการรวมกลุ่มกัน แต่สามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นท่ีมิให้แพร่กระจายเป็นวงกว้างได้ ซึ่งผลดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการ
และประสานความร่วมมือกันของหน่วยงานรัฐและประชาชนทุกภาคส่วน 

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ี
จังหวัดนครนายกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว โดยที่ประชาชนสามารถดำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับมาตรการทางด้านสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยและ 
การดำรงชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35  
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๗ (๑) และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันท่ี  
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อกำหนด (ฉบับท่ี 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อกำหนด (ฉบับที่ 28) ลงวันท่ี 
17 กรกฎาคม 2564 ข้อกำหนด (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และข้อกำหนด (ฉบับที่ 32)  
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดนครนายก ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 40/2564 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖4 จึงกำหนดมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังน้ี 

ข้อ 1 ให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื ้อแบบครอบจักรวาล 
(Universal Prevention for COVID – 19) ดังน้ี 

 1.1 ออกจากเคหสถานเม่ือจำเป็นเท่าน้ัน 
  1.2 ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอก

เคหสถาน เว้นแต่จำเป็น (น้อยคร้ังและใช้เวลาส้ันท่ีสุด) 
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 1.3 เว้นระยะห่างจากคนอ่ืนอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในทุกสถานท่ี 
 1.4 สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ท้ังท่ีอยู่ในและนอกเคหสถาน

ท่ีมีคนมากกว่า 2 คน 
  1.5 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า  

ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น 
  1.6 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกคร้ัง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ห้อง

สุขา ไอ จาม หรือสัมผัสวัตถุส่ิงของท่ีใช้ร่วมกับผู้อ่ืน 
 1.7 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ 

หรือส่ิงแวดล้อมด้านกายภาพ 
  1.8 แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อ่ืน 
 1.9 เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสำรับ หากทานร่วมกัน 

ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 
  1.10 หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับ

การตรวจด้วยชุดตรวจทราบผลเร็ว หรือ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับ
การตรวจรักษาท่ีสถานพยาบาลใกล้บ้าน 

ข้อ 2 การห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ น.
จนถึงเวลา ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลที่ได้รับ
ยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในห้วงเวลาดังกล่าว ดังน้ี 

 2.1 การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วยหรือผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์หรือเข้ารับบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้องท่ีต้องปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข 

 2.2 การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ 
เครื ่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ น้ำมันเชื ้อเพลิง ไปรษณีย์  
พัสดุภัณฑ์ ส่ิงพิมพ์ สินค้าเพ่ือการส่งออกหรือนำเข้า 

 2.3 การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ ผู้ขนส่งและ 
ผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่ง ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ติดเช้ือในช้ันแรก ผู้โดยสารและผู้เก่ียวข้องท่ีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพ้ืนท่ีจังหวัดในห้วงเวลาดังกล่าว 

 2.4 การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร 
ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ  
ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม 
ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน  
การประกันภัย ผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 2.5 การประกอบอาชีพที่จำเป็น ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงาน 
ตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน การทำงานในโรงงาน  
งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้ งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรือการตรวจรักษาสัตว์ 
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 2.6 กรณีบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานตามข้อกำหนด ต้องแสดง

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้าบริการ 

การเดินทาง หรือหลักฐานอื่น ๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ

กำหนดอย่างเคร่งครัด 

  (1) บุคคลที่มีความจำเป็นตาม 2.1 - 2.5 ให้หน่วยงาน หรือบริษัท หรือสถาน

ประกอบการต้นสังกัด แล้วแต่กรณี เป็นผู้ออกเอกสารรับรองความจำเป็น 

  (2) บุคคลที่มีความจำเป็นกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตาม 

ข้อ 2.1 - 2.5 ให้ขอเอกสารรับรองความจำเป็น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน 

นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ี 

ข้อ 3 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวน

รวมกันมากกว่า 25 คน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ หรือกิจกรรมที่ได้รับยกเว้น แต่ต้อง

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปน้ี 

 3.1 กิจกรรมเกี ่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชน  

เพื่อเดินทางไปหรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานท่ี 

เพ่ือการช่วยเหลือผู้ติดเช้ือในช้ันแรก 

 3.2 กิจกรรมเก่ียวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข 

 3.3 กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์หรือ 

ความสะดวกแก่ประชาชน 

 3.4 การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 3.5 กิจกรรมที ่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที ่ หรือเป็นกิจกรรมที ่จ ัดโดยองค์กร 

หรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการ

แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั ่นคงกำหนด พนักงานเจ้าหน้าที ่อาจเข้าไปกำกับตรวจสอบหรือ 

ให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลได้ และหากพบว่าการจัดหรือการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว 

มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที ่มีอำนาจตักเตือนหรือแนะนำเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง  

หรืออาจส่ังให้ยุติการดำเนินกิจกรรมน้ันได้ 

 3.6 งานพิธีท่ีเก่ียวกับการจัดการศพ 

ข้อ 4 การใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางข้ามจังหวัด ขอความร่วมมือให้ประชาชนเดินทาง

ต่อเม่ือกรณีมีเหตุจำเป็นเท่าน้ัน เพ่ือลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือและการแพร่โรค 

ข้อ 5 การเดินทางเข้าพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก 

 5.1 ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือผู้ที่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อ ที่มีภูมิลำเนาและ

ประสงค์จะเข้ารับการรักษาที่จังหวัดนครนายก ให้แจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0 3734 9617 – 9 หรือ  

09 1768 4033 ต้ังแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ดำเนินการเคล่ือนย้ายเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคท่ีทางราชการกำหนด 

 

-/5.2 บุคคลท่ีเดินทาง ... 
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 5.2 บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ท่ีเข้ามาพักอาศัยในพื้นท่ี
จังหวัดนครนายก เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ที่ตนเองพักอาศัยโดยทันที 
(นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ประธานกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน  

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี) พร้อมแสดงหลักฐานท่ีเก่ียวข้องอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี  

  (1) หลักฐานการฉีดวัคซีน AstraZeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีน
ชนิดอื่นใดครบจำนวนโดสตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยพิจารณาหลักฐานจากแอปพลิเคชัน 
ท่ีทางราชการกำหนด หรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

  (2) ผลการตรวจเช้ือด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK (มีอายุไม่เกิน 7 วัน ก่อนเดินทางเข้าพ้ืนท่ี 
โดยต้องเป็นผลตรวจจากสถานพยาบาลเท่าน้ัน) 

  (3) หากไม่มีหลักฐานข้างต้น ต้องกักตัวในสถานที่พักอาศัย (Home Quarantine) 
เป็นระยะเวลา 14 วัน หรือกรณีที่อยู่ในพื้นที่ไม่ถึง 14 วัน ให้กักตัวตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก 
โดยห้ามมิให้เดินทางออกนอกที่พักของตนเองหรือสถานที่กักกันตัวในช่วงระยะเวลากักตัวโดยเด็ดขาด ทั้งน้ี 
ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และหากมีอาการบ่งชี้ของโรค  

ให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีโดยทันที 
 5.3 เจ้าบ้าน/ผู้ควบคุมดูแลบ้าน ซึ่งให้ที่พักอาศัยแก่ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม

สูงสุดและเข้มงวด ต้องดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด โดยไปรายงานตัว
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ในท้องที ่ เพื ่อเข้ารับการประเมินความเสี ่ยง และกักตัวในสถานที่พักอาศัย (Home 
Quarantine) หากจงใจปกปิดข้อมูล อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ ซ่ึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

ข้อ 6 การขนส่งสาธารณะ ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก กำกับดูแลการให้บริการขนส่ง
ผู ้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพื ้นที ่จังหวัดนครนายก ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีศูนย์ปฏิบัติการ  
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) กำหนด โดยจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกินร้อยละ ๗๕ 
ของความจุผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท รวมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่าง การมีระบบระบายอากาศที่ดี 
การแวะพักตามช่วงเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของยานพาหนะและสภาพการเดินทาง นอกจากนี้ ให้จัดบริการขนส่ง

สาธารณะที่เพียงพอตามความจำเป็นและตามเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางของประชาชนด้วย โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการอำนวยความสะดวกเพ่ือการขนส่งประชาชนเข้ารับวัคซีนและบริการทางการแพทย์ 

ข้อ 7 การปฏิบ ัต ิงานนอกสถานที ่ต ั ้ง (Work From Home) ให ้ห ัวหน้าส่วนราชการ 
และหน่วยงานของรัฐที ่ตั ้งอยู ่ในเขตพื ้นท่ีจังหวัดนครนายก ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที ่ต้ัง 
ให้เต็มความสามารถที่จะทำได้ เพื่อลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
และเพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานท่ีต้องให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย 
การรักษาความสงบเรียบร้อย หรืองานที่มีกำหนดเวลาปฏิบัติชัดเจนและได้นัดหมายไว้แล้วล่วงหน้า ท้ังสามารถ
จัดมาตรการป้องกันโรคได้ เช่น การรักษาพยาบาล การติดต่อกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ให้พิจารณา
ดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม 

-/สำหรับการปฏิบัติงาน ... 
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 สำหรับการปฏิบัติงานของภาคเอกชน ให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ หรือผู้รับผิดชอบ
ในสถานประกอบการ พิจารณาสนับสนุนปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงระยะเวลานี้ ทั้งนี้ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของ

บุคลากรและเพ่ือมิให้กิจการต้องหยุดชะงักหากเกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนข้ึนในองค์กร 
ข้อ 8 ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะ 

โรงแรม รีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น ลานตั้งแคมป์ หรือสถานที่อื่นใดในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 
ยกเว้น ภายในเคหสถานของตนเองเท่าน้ัน และให้งดรวมกลุ่มสังสรรค์กับบุคคลท่ีมิได้อยู่อาศัยร่วมกัน 

ข้อ 9 ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมกัน หรือ การกระทำการ ณ ที่ใดๆ  
อันอาจเส่ียงต่อการแพร่โรค อาทิ เล่นการพนัน ด่ืมสุรา เสพยาเสพติด ต้ังแคมป์ในท่ีสาธารณะ หรือการกระทำ
ผิดกฎหมายอ่ืนใด โดยให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีกวดขันการม่ัวสุมชุมนุมกันและให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 10 การบังคับใช้มาตรการ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ 
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องทุกระดับ 
มีหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามมาตรการ ประกาศ หรือคำสั่งจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงตรวจสอบการใช้
อาคารสถานที่ และการดำเนินการของเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการควบคุม 
และป้องกันโรคท่ีทางราชการกำหนด 

 หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน 
ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลา เพื่อให้ผู ้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานท่ี
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรค รวมท้ังอาจเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดนครนายก พิจารณาส่ังปิดสถานท่ีหรือส่ังให้งดการดำเนินกิจการเป็นการช่ัวคราวได้ 

ข้อ 11 บรรดาคำส่ังหรือประกาศใดท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีประกาศน้ีใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับต่อไป
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศน้ี 

 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครนายกจะพิจารณาสั่งปิดสถานท่ี 
หรือสั ่งให้งดการดำเนินกิจการเป็นการชั ่วคราว หรือต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทตามมาตรา 51  
หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ ่งแสนบาท หรือทั ้งจำทั ้งปรับตามมาตรา 52  
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 
หรือท้ังจำท้ังปรับตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

 อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นนานไปจะก่อให้เกิดผลเสีย
ร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 
วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 หรือจนกว่าจะมีคำส่ัง
เปล่ียนแปลง 

ประกาศ ณ วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

(นายอำพล อังคภากรณ์กุล) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครนายก 


