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ประกาศจังหวัดนครปฐม 
ฉบับท่ี ๕2 / 2564 

เรื่อง การยกระดับมาตรการเดินทางเขาออกพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม  
--------------------------------- 

   ตามท่ีจังหวัดนครปฐมไดมีประกาศ ฉบับท่ี ๔๔ / ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๔          
เรื่อง มาตรการเดินทางเขาออกพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม ยกเวนกรณี การเดินทางเขาจังหวัดนครปฐม              
เพ่ือวัตถุประสงคทางการศึกษาตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับท่ี ๑๙/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น 

 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)               
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกลเคียงเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ซ่ึงเกิดจากปจจัยเสี่ยงหลายประการ ประกอบ
กับพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดปริมณฑลท่ีมีเขตพ้ืนท่ีติดตอกับหลายจังหวัดท่ีพบการแพรระบาดของโรค
อยางตอเนื่อง มีการเดินทางเขาออกของประชาชนระหวางจังหวัดและในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมเอง ซ่ึงอาจ  
สงผลกระทบตอการแพรระบาดของโรคไดเพ่ือเปนการควบคุมและจํากัดการแพรระบาดดังกลาวในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครปฐม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 3๔ (1) แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ 
เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร (คราวท่ี 11) ลงวันท่ี   
30 มีนาคม 2๕๖4 และประกาศเรื่องการใหขอกําหนด ประกาศและคําสั่ง ท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด             
ตามประกาศสถานการณฉุกเฉินยังคงมีผลใชบังคับ ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2564 ประกอบกับขอกําหนด       
ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี 20)            
ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน 2564 ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัดนครปฐม ตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 2๗/2๕๖4 เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖4 จึงใหยกเลิกประกาศ   
จังหวัดนครปฐม ฉบับท่ี ๔๔ / ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และมีประกาศใหผูท่ีเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัด
นครปฐมทุกกรณีถือปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 

  1. ใหรายงานตัวตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในทองท่ี ไดแก ปลัดอําเภอ ปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบล เปนตน ณ ท่ีวาการอําเภอ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือท่ีทําการกํานัน 
ผูใหญบาน หรือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
ภายใน 24 ชั่วโมง เม่ือถึงพ้ืนท่ีตามแนวทางท่ีกําหนด ดังนี้ 

  (1) กรณีเดินทางเขามาพักอาศัยในทองท่ีจังหวัดนครปฐมเปนประจํา ใหรายงานตัว       
ตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอและปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด  

  (2) กรณีเดินทางไป-กลับ ทองท่ีจังหวัดนครปฐมเปนประจํา หรือผูซ่ึงเดินทางไปปฏิบัติงาน
เปนประจํา ใหรายงานตัวในครั้งแรก เพ่ือใหเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลและสังเกตอาการตนเอง พรอมปฏิบัติ          
ตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีอยางเครงครัด  

  ๒. การรายงานตัวตามขอ ๑ สามารถดําเนินการผานระบบออนไลนตามท่ีจังหวัดกําหนดได  
  ๓. ใหถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา    

2019 (COVID - 19) ในการเฝาสังเกตอาการ หากมีไขหรืออาการผิดปกติเขาขายตองเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ใหแจงเจาหนาท่ีทราบทันที  

 

/หากผูใด... 
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 หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐม มีความผิดตามมาตรา 51           
แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท และมีความผิดตามมาตรา 18 
แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 
ปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

     ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

 (นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ) 
 ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม 
 ผูกํากับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานตัวตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๕๒/2564 ลงวันที ่๒๗ เมษายน ๒๕๖๔  
เร่ือง การยกระดับมาตรการเดินทางเข�าออกพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม (แจ(งภายใน ๒๔ ช่ัวโมง) 

๑.เลขประจําตัวประชาชน 
 
......................................     

๒.สถานะ 
      ปกติ          ชนกลุ6มน(อย           
      ไม6มีสถานะทางการทะเบียน 
 

๓.สัญชาติ.................... 

๔.เดินทางมาจาก 
       ทราบ       ไม6ทราบ 
 

๕. ลักษณะการเดินทาง 
             เข(ามาพักอาศัยเป=นประจํา          
             กรณีเดินทางไปกลับ 
             อ่ืน ๆ.......................................... 
กรณีเดินทางเป=นหมู6คณะ มีผู(รับผิดชอบควบคุมการเดินทาง 
ชื่อ-สกลุ................................................................... 
โทรศัพทC.................................................................. 

๖.เดินทางมาจากจังหวัด............................. 
อําเภอ............................ตําบล..................... 
โดย        รถยนตC        รถมอเตอรCไซดC 
            เลขทะเบียน.................................. 
            รถไฟ          รถโดยสารประจําทาง 
             อ่ืน ๆ.......................................... 

๗ .คํานําหน(า.............................ชื่อ......................................................................สกุล................................................................................. 
    เบอรCโทรศัพทC..................................................................... 

๘. สถานท่ีท่ีเดินทางเข(ามาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม ............................................................................................................................. 
   หมู6บ(าน/ชุมชน...............................................................................เลขท่ี.............................ตําบล....................................................
อําเภอ.............................................. จังหวัดนครปฐม  

๙.ประเภทสถานท่ีพัก (เลือกในระบบ)   
      บ(าน 
      คอนโด 
      อพารCทเมนทC/หอพัก 
      สถานท่ีราชการ 
      โรงแรม 
      อ่ืน ๆ 

ข(อมูลการทํางาน 
อาชีพ..................................................ตําแหน6ง.................................................................... 
สถานท่ีทํางาน สถานท่ีราชการ/สถานศึกษา/บริษัท/สถานประกอบการ  
(ระบุ)...................................................................................................................................... 
เลขท่ี........................ หมู6บ(าน/ชุมชน................................... ถนน......................................... 
ตําบล............................. อําเภอ.................................. จังหวัด.............................................. 
 

๑๐.จํานวนผู(ท่ีอยู6ร6วมกันในท่ีพัก..................................................คน ๑๑.วันท่ีเข(าหมู6บ(าน/ชุมชน........................................................... 

๑๒.เคยไปสถานท่ีเสี่ยง ท่ีมีคนแออัดเบียดเสียด เช6น สนามมวย สถานบันเทิง สนามกฬีา สนามม(า สนามชนโค สนามชนไก6 คอนเสิรCต  
      ตลาด ตลาดนัด กิจกรรมท่ีมีคนเข(าร6วมกนัจํานวนมาก และอยู6ร6วมในสถานท่ีท่ีมีผู(ปLวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

      ไม6เคย            เคย     

๑๓.เคยไปร6วมกิจกรรมท่ีมีคนร6วมกันจํานวนมากๆ       ไม6เคย            เคย     

๑๔.ใกล(ชิดกับผู(ปLวยติดเชื้อหรือไปร6วมอยู6ในสถานท่ีท่ีมีผู(ปLวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       ไม6เคย            เคย     

๑๕.อาการ       ปกติ              ปLวย    

กรณีผู(ประกอบการ/นายจ(าง/บริษัท/ผู(บริหารองคCกร ต(องเดินทางร6วมกันเป=นกลุ6ม ต(องจัดเจ(าหน(าท่ีเพ่ือควบคุมการเดินทางประจํา
ยานพาหนะท่ีใช(ในการเดินทางทุกคัน และจัดทํารายละเอียดเอกสารแสดงจํานวนและรายชื่อลูกจ(าง/แรงงาน/บุคลากรในสังกัด            
ในการเข(า-ออก ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม และให(ทําความสะอาดรถยนตCท่ีใช(เป=นพาหนะในการเดินทางเพ่ือปMองกันการแพร6ระบาดฯ 
ข(อมูลผู(ควบคุมการเดินทาง   ชื่อ-สกุล..........................................................ตําแหน6ง......................โทรศัพทC.................................... 
หมายเหตุ .................................................................................................................................................................................................... 



 

การลงทะเบียนออนไลน! 
https://www.nsonakhonpathom.com/certificate/form 
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