
ประกาศจังห■ ไดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง มาตรการสำหรับควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีคำล่งที่ ๖๙๐/ ๒๕๖๔ ลงวับท่ี ะก กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ฉบับท่ี ๒๕) กำหนดมาตรการสำหรับควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจากพนที่คาบคุมสูง?[ดและ 
เข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรีอพื้นท่ีควบคุม น้ัน

ในป้จจุบันล่สานการณ์ของโรคติดเซื้อไวรัล่โคโรนา 2019 (ป อ '/เอ -19) ได้แพร(ระบาดขยาย 
ออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ เนึ่องจากมีการเดินหางของบ/เคลจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง 
อย่างละเลยต่อการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ประกอบกับผู้ตดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (00^0-19) 
รายใหมโดยส่วนใหญ่ยังไม่แล่คงอาการของโรค เป็นเหตุให้เช้ือโรคแพร่ออกไปยังผู้ล่มผัล่ใกล้ขิด

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุม ฟ้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดเซ้ือไวรัล่โคโรบา 2019 (03/10-19) 
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่ีประขุมคณะกรรมการโรคดิดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คร้ังท่ี ๑๐/ ๒๕๖๔เมึ่อวนที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จีงมีมติเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ออกประกาศกำชับเน้นยํ้าให ้บ ุคคลที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงเจ้าหน้าที่ 
และผ ู้เก ี่ยวข ้องยังคงถ ีอน ่ฏ ิบต ิดามมาตรการควบค ุมการเด ินทางช ี่งกำหนดในข้อ ๔ ของคำยังจ ังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ท่ี ๒๙0/ ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับท่ี ๒๕) อย่างเคร่งครัด ด้งน้ี

ข้อ ๑ มาตรการสำห รับข ้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากร 
ในสังกัดราขการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนห้องลิ่น และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขีงปฏิบัติงาน 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๑) กรณ ีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรีอพื้นที่ควบคุมสูงสุด 
ให ้กรอกข้อมูลผ่าบ ่ 0 8  อวปค หมายเลข ๑ ท ้ายป ระกาศน ี้ และรายงานตัวต่อหัวหนัาส ่วนราชการหรือ 
หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้หัวหน้าส่วนราซการหรีอหัวหน้าหน่วยงาบต้นสังกัดรายงานต่อผู้ว่าราชการ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยที่งนี้จะต้องติดตั้งและใช้ระบบแอปพลีเคชัน ‘'‘หมอชนะ" รวมถึงล่วมหน้ากาก 
อนามัยหรือหน ้ากากผ้าตลอดเวลา หลีกเล ี่ยงการคลุกคลีใกล้ช ิดกับผู้อ ึ่น ไม่ควรไปในที่ชุมชน หลีกเลี่ยง 
การเดินทางด้วยรถลาธารณะ และเฝ็าสังเกตอาการตนเอง ๑ ๔ วันหากมีอาการผดปกติ เชนมีไข้ ไอ เจีบคอ 
นํ้ามูก จมูกไม่ได้กล่ีบ ล้ินไม่รับรส ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทับที่ โดยยานพาหนะส่วนบุคคล

(๒) กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม ให้กรอกข้อมูลผ่าน 0ก  (10ช0 หมายเลข ๑ 
ห้ายประกาคน เพื่อประโยชน์หากจะต้องมีการติดตามตัวมารับการตรวจอาการหรือกักตัว

ข้อ ๒ มาตรการสำหรับประชาขบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๑) กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้'ปฏิบัติ ด้งนี้

ก. ให้แล่ดงบัตรประจำตัวประชาซนหรือบัตรแล่ตงตบอ่ึบ  ๆควบค่กับเอกล่าร'รับรอง 
ความจำเป ็นท ี่ออกโดยพน ักงานเจ้าหน ้าท ี่ท ี่’เก ี่ยวข ้องหรือเจ้าหน ้าท ี่ผ ่ายปกครองในพื้นท ี่ควบคุมส ูงส ุด 
และเข ้มงวดซ ื้งเป ็นจังหวัดต ันทาง ตามแบบเอกล่ารรับรอง (0 ^  ป0ช6 หมายเลข ๒ ท้ายประกาคนี้) หรือ 
แบบที่จังหวัดตันทางกำหนด

ข. ให้ติดต้ังและใข้ระบบแอปพลีเคชัน "หมอชนะ"

/ค ให้กรอกข้อมล



-  ๒  -

0

ค. ให้กรอกข้อมูลด้วยข้อมูลที่แท้จรงผ่าน 0 8 0 x ๒ หมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้ 
และรายงานตัวทางระบบสอสารต่อกำบัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องลี'นในพื้นที่ที'ตนเข้าพำนัก 
หริอเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

ง. ให้ฟ้าสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา'๑๔ วับ โดยหลีกเล๋ียงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อ่ืน 
จ. หากพบว่าตบเองม ีอาการผ ัดปกติหริอสงส ัยว่าต ิดเใโอ ให้ใปพบแพทย์ 

ณ สถานพยาบาลที่ใกล้ที่ลุดทันที โดยยานพาหนะส่วนบุคคล พร้อมแจ้งข้อมูลที่แท้จริงให้แพทย์ทราบ
กรฟ้ท ี่ไม่อาจดำเน ินการติดตงและใช้ระบบแอปพลีเคขับ ‘'‘หมอขบะ” ตามข้อข. 

และไม่อาจกรอกข้อมูลผ่าน 0 8  (ะ(วช0 ตามข้อ ค. ได้ให้บ้บทีกข้อมูลในแบบแนบท้ายประกาศ หมายเลข 0)

การปฏิบัติตามข้อ.ก. ข. และ ค. ให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ/ด่านตรวจ ในพ้ืนท่ี 
จังหวัดพระนครศริอยุธยา หริอเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม หากไม่อาจดำเนินการติดตั้งและใข้ระบบแอปพลีเคขับ “หมอชนะ” 
ตามข้อ ข. และไม่อาจกรอกข้อมูลผ่าน 0 8  0อช6 ตามข้อ ค. ไหร้ายงานข้อมูลการเติบทางของตนต่อเจ้าหน้าที่ 
ณ จุดตรวจ/ด่านตรวจ หริอเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เที่อให้เจ้าหน้าที่หริอเจ้าพนักงานควบคุม 
โรคติดต่อขึ่งรับรายงานเป็นผู้บันทีกข้อมูลการเดนทางข้างด้นลงในแบบรายงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

(๒) กรฌเตินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุมให้ปฏิบ้ติ ตังน้ี 
ก. ให้กรอกข้อมูลผ่าน 0 8  0x16 หมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้ หริอรายงานข้อมูล 

การเต ิบทางต่อกำน ัน ผัใหญ,บ้าน เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใบพื้นที่ หริอองค์กรปกครองส่วนท้องกิน 
ในพื้นที่ที่ตนเข้าพำนัก ทังนี้ให้เจ้าหน้าที่ขึ๋งรับรายงานเป็นผู้บันทีกข้อมูลการเดินทางข้างด้นลงในแบบรายงาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข. ขอความร่วมมีอให้ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลีเคขัน “หมอขนะ”
ผู้ใดฝ่าริ)นหรือไม่ปฏิบัติตามอาจมิความผัดคามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ 

และอาจมิความผัดตามมาตรา ©๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใบสถานการเป้อุกเนิบ พ.ศ. ๒๔๔๘ 
ต้องระวางโทพจำคุกไม่เกินลองปี หรือปรับไม่เกินส์หมี่นบาท หรือตั้งจำตั้งปรับ

จํงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วับท่ี

(นายภาบุ แย้มศริ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศริอยุธยา 

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรือยุธยา 
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์อุกเนินจังหวัดพระนครศริอยุธยา

0 8  0 x ๒  หมายเลข ๑
แบบฟอร์มรายงาบตัวส์าหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น เที่อ 
เข้าสู่พื้นที่จังหวัดหระนครศรีอยุธยา

0 8  0 ๗ 6  หมายเลข ๒
เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง
ออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด


