
คำทั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ท ๘๗๗/  ๒๕๖๙

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการฟ้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (0ว\ก ิ0-19) (ฉบบท่ี ๓๐)

ตามท ี่นายกรัฐมนตรีได ้ม ีประกาศสถานการณ ์ช ุกเฉนใบท ุกเขตท ้องท ี่ท ั่วราชอาณาจักร 
ตังแด่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับไข้ประกาศสถานการณ์ชุกเฉน 
ตังกล่าวเป็นคราว  ๆ ออกไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีคำทั่งและประกาศจำนวนหลายฉบับ 
ที่กำหนดมาตรการต่าง  ๆ เพี่อควบคุม ฟ้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างสอดคล้อง 
กับสถานการณ์[นห้วงระยะเวลานั้นๆ โดยที่ดูนย์บรีหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ได้มีคำทั่งที่ ๓/ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้พื้นที่สถานการณ์ของจังหวัด 

0  พระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่เฝืาระวังสูง น้ัน
เนื่องจากนายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ ์อ ุกเฉ ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
โดยมีการเพี่มเติมการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรพาการที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน รวมท่ังปรับระดับพ้ืนท่ีสถานการณ์ 
ในจังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาตเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม ซึ่งได้กำหนดให้พื้นที่สถานการณ์ 
ชองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ควบคุม

ด ังน ั้น  เพ ื่อให ้การควบค ุม  ฟ ้องกันการแพร,ระบาดของโรคติดเช ี้อไวรัสโคโรนา 2019 
เป ็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ฟ้จจุบัน อาคัยอำนาจตามความใน 
มาตรา ๒๒ (๑) (๗) มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ ประกอบกับข้อ ๗ (๑) 
ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ชุกเฉน พ.ศ. ๒๔๔๘ 
(ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราขกำหนด 
การบรีหารราชการในสถานการณ์ชุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คร้ังท่ี ๑๒/ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จึงมีคำทั่งดังนี้

ข้อ ๑ ห้ามดำเนินการหรีอจัดกิจกรรมที่เที่ยงต่อการแพร่โรค
ห้ามการจัดกิจกรรมซี่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่ม ีจำนวนรวมกันมากกว่า ๔๐ คน 

เว ้น แต ่ได ้ร ับ อน ุญ าตจากพ น ักงาน เจ ้าห น ้าท ี่ หร ือท ี่เป ็นก ิจกรรมท ี่ดำเน ินการโดยพน ักงาบเจ ้าห น ้าท ี่ 
หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค

ทั่งน ี้หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าท ี่เป ็นไปตาม 0(10๐๒6 
ท ้ายคำท ั่งน ี้ นอกจากนั้น หากได้รับอนุญาตให้ดำเนินการหรือจัดกิจกรรมได้แล้ว ยังจะด้องถือปฏิบ ัติตาม 
ข้อ ๓ และข้อ ๔ ชองคำทั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๔๐๗๓/ ๒๕๖๓ สงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รวมถึงข้อแนะนำ แนวทาง และมาตรการที่ทางราฃการกำหนดอย่างเคร่งครัต

ข้อ ๒ ให้แก้ไขเพิ่มเติมีข้อความในข้อ ๔ ของคำทั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๔๐๗๓/ ๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เฉพาะประเด ีบเก ี่ยวก ับหน ่วยงานที่ม ีอำนาจพ ิจารผาแผนการจัดงาน/ 
กิจกรรม และแผนควบคุมโรค จากข้อความเต ิม “ หน ่วยปฏ ิบ ัต ิการควบค ุมโรคต ิดต ่ออำเภอ” แก้ไขเป็น 
“บายอำเภอในท้องที่ท ี่จะมีการจัดงาน/กิจกรรม”

/ขอ ๓ ..-



ฟ้อ ๓ ให้แก้ไขเพีมเติมคำลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๙๖๓/ ๒๕๖๔ ลงวับท่ี ๙ เมษายน 
พ.ศ. ๒๔๖๔(ปีปับท่ี ๒๙)เปีพาะประเด็นเกยวกับระยะเวลาการ?['งให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการท่ีมีลักษณะ 
คล้ายสถานบริการสถานบันเทิง ผับบาร์คาราโอเกะทุกแห่งในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไว้เป็นการข้วคราว 
จากข้อความเดิม “ต ั้งแต่ว ันท ี่ ©๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ค. ๒๔๖๔” แก้ไขเป็น 
“ตั้งแต่วันที่ ๏0 เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ จนกว่าจะมีคำลังเปลี่ยนแปลง”

ข้อ ๔ สถานท่ี กิจการ หริอกิจกรรมดังต่อไปนี้ให้เปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข ดังน้ี
(๑) การจำหน่ายอาหารหรีอเครื่องดื่ม ให้การบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

และการบริโภคในร้านได้โม่เกินเวลา ๒๓.0๐ นา'ทิกา
(๒) การจำหน่ายสุราหรีอเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ 

จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหริอเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในร้าน
(๓) ห ้างสรรพสินค้า ศูนย์’การค้า คอมม ูน ิด ื่มอลล ้ หริอสถานประกอบการอื่น 

ท ี่ม ีล ักษณะคล้ายกับ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกดิของสถานที่น ั้น  ๆ จบถึงเวลา ๒®.00 บาห้กา 
โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น 
ร้านเกมและสวนสนุก ท่ีงดการให้บริการ

ฟ้อ ๔ ให้ประชาซนงดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานลังสรรค์ งานเลี่ยง 
หรืองานรื่นเริงใบช่วงเวลานี้ เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการดามประเพณีนิยมและมีมาตรการปิองกันโรคที่เพียงพอ 
เพื่อลดโอกาสเลี่ยงจากการตดเชื้อ

ข้อ ๖ บรรดาคำลังหริอประกาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีปับใดมีฃัอความที่ข้ดหริอแย้ง 
กับคำสั่งปีปับนี้ให้ถึอปฏิบัติตามคำสั่งปีปับนี้

ผ ู้ใดฝ่าสินหรือไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ 
และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์อุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ 
ต้องระวางโทษจำคุกไม,เกินสองปี หรือปรับไม่เกินลี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อน่ึง เนึ่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เน่ินช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสืยหาย 
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณซนหรือกระทบต่อประโยจนิสาธารณะ จึงไม'อาจให้กู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ 
วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญ้ตัวิธีปฏิบัติราขการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙

ทั้งนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นด้นไป

ส่ัง ณ วับท่ี ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายภาบุ แย้มกรี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประธานกรรมการ'โรคดิดต่อ'จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู้กำกับการบริหารราชการ'โนสถานการณีอุกเอน'จังหวัดพระ,นครศรีอยุธยา

หลักเกณฑ์การพจารณาอบุญาดการวั&กจกร™ / 1 เ
(ขอ ® ของค่าลั:วังหวัดพระนกรสรอบุซยา ท่ี ๕๖๕ ล ง ว ั น เ ม ,ษ'ายน ๒๕'.ะ)๔)


