
 

 

 

ท่ี นน ๐๐๑๗.๓/ว ๒๕๑๒ คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน 

  ศาลากลางจังหวัดนาน 

 ถนนนาน-พะเยา นน ๕๕๐๐๐ 
 

         ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนาน  
 

เรียน  รองผูวาราชการจงัหวัดนาน ผูบญัชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๘  ผูบังคับการตำรวจภธูรจงัหวัดนาน               

 ปลัดจังหวัดนาน อัยการจังหวัด รองผูอำนวยการกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนาน   

  หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองคการบริหารสวนจังหวดันาน  

  นายกเทศมนตรีเมืองนาน หัวหนาชุดปฏิบัติการดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เขา - ออก  

 พ้ืนท่ีจังหวัดนานทุกดาน หัวหนาชุดปฏิบัติการดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เขา - ออก  

 พ้ืนท่ีจังหวัดนาน โดยชุมชนทุกดาน และโฆษกศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนาน 
 

อางถึง หนังสือจังหวัดนาน ท่ี นน ๐๐๑๗.๓/ว ๘๖๗๔  ลงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. ประกาศจังหวัดนาน ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

  ๒. แผนผังแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนาน 

 ๓. แบบคัดกรองผูเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนาน 
 

 ตามท่ีจังหวัดนานไดมีคำสั่งใหระงับการเดินทางเขาจังหวัดนานเปนการชั่วคราว ยกเวนบุคคล

ใน ๕ ประเภท  ซ่ึงตองผานการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการปองกันโรคท่ีทางราชการกำหนดและกักตัว                

อยูภายในบานหรือท่ีพักของตน เปนเวลา ๑๔ วัน ตามมาตรฐานการปองกันโรคท่ีราชการกำหนด และตอมาไดมี

การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนานใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาด                

ของโรค นั้น 
 

 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไดมีความคลี่คลายไป 

ระดับหนึ่ง จำนวนผูติดเชื้อสะสม ผูติดเชื้อรายใหมในแตละวันและสถิติผูเสียชีวิตในประเทศลดลงหรืออยูในระดับ                  

ท่ีควบคุมไดอยางตอเนื่อง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีไดออกขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราช

กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๙) ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓                     

ผอนคลายการเดินทางขามเขตพ้ืนท่ีจังหวัด ดังนั้น เพ่ือเปนการลดผลกระทบตอประชาชนดานเศรษฐกิจ สังคม 

และความม่ันคง ตลอดจนเพ่ือผอนคลายตามโอกาสเสี่ยงของบุคคล ภายใตเง่ือนไขวายังคงใหปฏิบัติตามมาตรการ 

 

/ปองกันโรค... 

 

ดวนท่ีสุด 

https://th-th.facebook.com/nanisoc


- ๒ - 

 

 

ปองกันโรคและคำแนะนำของทางราชการโดยเครงครัด และหากปรากฏวากลับมีจำนวนผูติดเชื้อเพ่ิมหรือโอกาส

เสี่ยงมีมากข้ึนก็อาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผอนคลายบางสวนหรือท้ังหมดได คณะกรรมการโรคติดตอ     

จังหวัดนาน จึงไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบใหยกเลิกแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาพ้ืนท่ี

จังหวัดนานตามท่ีอางถึง และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาจังหวัดนานใหม ดังนี ้

 ๑. ผูเดินทางเขามาในพ้ืนท่ีจังหวัดนานจะตองยอมรับการสุมตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ณ บริเวณ 

ดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เขา – ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนาน หรือดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง 
เขา - ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนาน โดยชุมชน หรือจุดคัดกรองของสถานีขนสง หรือจุดคัดกรองของทาอากาศยาน     
นานนคร 
 ๒. กรณีเปนผูเดินทางมาจาก 

  ๒.๑ จังหวัดท่ีไมปรากฏรายชื่ออยูในประกาศจังหวัดนาน ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

เรื่องรายชื่อจังหวัดและพ้ืนท่ี ท่ี มีความเสี่ยงสูงในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                  

ใหปฏิบัติตัวตามมาตรการปองกันโรคโควิด - ๑๙ ของจังหวัดนาน (Nan New Normal) 

  ๒.๒ จังหวัดท่ีปรากฏรายชื่ออยูในประกาศจังหวัดนาน ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

เรื่องรายชื่อจังหวัดและพ้ืนท่ี ท่ี มีความเสี่ยงสูงในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                    

ผูเดินทางจะไดรับแบบคัดกรองผูเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนานจากดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เขา – ออก 

พ้ืนท่ีจังหวัดนาน หรือดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เขา - ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนาน โดยชุมชน หรือ                 
จุดคัดกรองของสถานีขนสง หรือจุดคัดกรองของทาอากาศยานนานนคร และใหกรอกขอมูลและประเมินตนเอง

ตามแบบคัดกรองผูเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนาน ลงนามรับรองความถูกตองและเปนจริงแลวนำไปยื่นภายใน                     

๒๔ ชั่วโมง ณ สถานท่ีดังตอไปนี้ 

  (๑) กรณีบานหรือท่ีพักอยูในเขตเทศบาลเมืองนาน ใหยื่นแบบท่ีกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองนาน 

  (๒) กรณีบานหรือท่ีพักอยูในเขตหมูบานและตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองนาน ใหยื่นแบบ

ท่ีผูใหญบาน 

  (๓) กรณีพักในโรงแรมและท่ีพักเอกชน ใหยื่นแบบท่ีเจาหนาท่ีโรงแรมหรือท่ีพักเอกชน 

  โดยใหเจาพนักงานควบคุมโรคหรือผู ท่ีไดรับมอบหมายขางตนรวบรวมแบบคัดกรอง                         

ผูเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนานสงใหกับท่ีทำการปกครองอำเภอทุกวัน 

 ๓. ใหเจาพนักงานควบคุมโรคหรือผูท่ีไดรับมอบหมายตามขอ ๒ (เจาหนาท่ีกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองนาน : ขอ ๒ (๑) / ผูใหญบานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน :                    

ขอ ๒ (๒)/ เจาหนาท่ีของโรงแรมหรือสถานท่ีพักเอกชน : ขอ ๒ (๓) ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูล

และประเมินตนเองตามแบบคัดกรองผูเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนาน ดังนี้ 

 

 

/๓.๑ กรณีมีคะแนน... 

 



- ๓ - 

 

 

  ๓.๑ กรณีมีคะแนนผลการประเมินตามแบบคัดกรองผู เดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนาน                       

อยูในเกณฑมาตรฐานใหผูเดินทางเฝาสังเกตอาการตนเอง (self monitoring) และตองรายงานอาการท่ีผิดปกติ

ตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ เปนเวลา ๑๔ วัน 

  ๓.๒ กรณีมีคะแนนผลการประเมินตามแบบคัดกรองผูเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนานสูงกวา             

เกณฑมาตรฐานใหแจงเจาพนักงานควบคุมโรคหรือผูท่ีไดรับมอบหมายตามขอ ๒ แจงสาธารณสุขอำเภอ หรือ

ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลภูมิลำเนาประเมินตามแบบคัดกรองผูเดินทางอีกครั้งหากเห็นวามี

ความเสี่ยงสูงใหสั่งผูเดินทางกักตัวอยูภายในบานหรือท่ีพักของตนเองหรือโรงแรม/สถานท่ีพักเอกชน เปนเวลา ๑๔ วัน

 ๔. สำหรับผูเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ใหปฏิบัติดังนี้ 

  ๔.๑  ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย 

  ๔.๒ รับแบบคัดกรองผู เดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนานจากดานตรวจหรือจุดสกัดดูแล         

การเดินทาง เขา – ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนาน หรือดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เขา - ออก พ้ืนท่ี       
จังหวัดนาน โดยชุมชน หรือจุดคัดกรองของสถานีขนสง หรือจุดคัดกรองของทาอากาศยานนานนคร และใหกรอก

ขอมูลและประเมินตนเองตามแบบคัดกรองผูเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนาน ลงนามรับรองความถูกตองและเปน

จริงแลวนำไปรายงานตัวตอพนักงานควบคุมโรค ณ กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนานท่ี ๑ ตำบลผาสิงห อำเภอ

เมืองนาน จังหวัดนาน โดยทันที  

  ๔.๓ ใหบุคคลดังกลาวกักตัวเองอยู ภายในสถานท่ีซ่ึงคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ                  

จังหวัดนานกำหนด เปนเวลา ๑๔ วัน นับแตวันแรกท่ีเขามาในพ้ืนท่ี ทั้งนี้ เม่ือผานการกักตัวเอง เปนเวลา              

๕-๗ วัน แลว หากมีความประสงคท่ีจะกลับไปกักตัวเองท่ีบานสามารถยื่นความประสงคตอเจาพนักงานควบคุมโรค  

ณ กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนานท่ี ๑ ขอเขารับการตรวจวิเคราะหเพ่ือคนหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

จากโรงพยาบาลนาน หากผลการตรวจปรากฏวา 

   ๔.๓.๑ ไมพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เจาพนักงานควบคุมโรคจะออกหนังสือ

รับรองการตรวจวิเคราะหใหและสงตัวกลับไปกักตัวเองตอท่ีบานจนครบกำหนด ๑๔ วัน และเม่ือเดินทางถึง

พ้ืนท่ีอำเภอท่ีเปนภูมิลำเนาหรือเปนท่ีพักระหวางอยูในจังหวัดนานใหไปรายงานตัวตอกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองนาน (กรณีอยูในเขตเทศบาลเมืองนาน) หรือผูใหญบาน 

   ๔.๓.๒ หากพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตองเขารับการรักษาตัวตอท่ีโรงพยาบาลนาน

หรือตามท่ีคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนานเห็นสมควร 
 

  ในการนี้  ขอใหสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน                   

ชุดปฏิบัติการดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา - ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนาน และชุดปฏิบัติการดานตรวจหรือ

หรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา - ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนานโดยชุมชน ถือปฏิบัติใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ               

โรคติดตอจังหวัดนานดังกลาว รวมท้ังใหโฆษกศูนยบริหารสถานการณโควิด – ๑๙ จังหวัดนานชี้แจงและ                  

สรางความเขาใจแกประชาชนดวย 
 

  

/อนึ่ง... 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ARKgB72i34A4ow-QebJSio1Ye8w:1589196462910&q=self+monitoring&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjypZmV2qvpAhWUc30KHba7CAUQkeECKAB6BAgRECo


- ๔ - 

 

 

 อนึ่ง เพ่ือใหเปนไปตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๙) ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ท่ีผอนคลายการเดินทาง   

ขามเขตพ้ืนท่ีจังหวัด ใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภทสามารถเดินทางขามเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนานได 

โดยใหดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ และใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

นายอำเภอ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน นายกเทศมนตรีเมืองนาน และผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกำกับดูแลการเดินทางขามเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนานดวย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการ  
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

  
(นายวรกิตติ  ศรีทิพากร) 

ผูวาราชการจังหวัดนาน 

ประธานกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานฝายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน 

สำนักงานจงัหวัดนาน 

กลุมงานอำนวยการ 

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๓๙๙ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน 

เรื่อง รายช่ือจังหวัดและพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงในการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

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

  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไดมีความคลี่คลายไป 

ระดับหนึ่ง จำนวนผูติดเชื้อสะสม ผูติดเชื้อรายใหมในแตละวันและสถิติผูเสียชีวิตในประเทศลดลงหรืออยูในระดับ                  

ท่ีควบคุมไดอยางตอเนื่อง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีไดออกขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราช

กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๙) ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓                     

ผอนคลายการเดินทางขามเขตพ้ืนท่ีจังหวัด ดังนั้น เพ่ือเปนการลดผลกระทบตอประชาชนดานเศรษฐกิจ สังคม 

และความม่ันคง ตลอดจนเพ่ือผอนคลายตามโอกาสเสี่ยงของบุคคล ภายใตเง่ือนไขวายังคงใหปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันโรคและคำแนะนำของทางราชการโดยเครงครัด และหากปรากฏวากลับมีจำนวนผูติดเชื้อเพ่ิม

หรือโอกาสเสี่ยงมีมากข้ึนก็อาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผอนคลายบางสวนหรือท้ังหมดได 
 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

หรือโรคโควิด ๑๙ ของจังหวัดนาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ                
พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบมติคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม 2563 จึงใหประกาศ
รายชื่อจังหวัดท่ีและพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบดวย 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม (เฉพาะอำเภอสันกำแพง) นนทบุรี นราธิวาส ปราจีนบุรี ภูเก็ต ยะลา และ

สมุทรปราการ 
 

 โดยผูเดินทางมาจากจังหวัดหรือพ้ืนท่ีขางตนจะตองเขารับการคัดกรองตามแบบคัดกรอง                    

ผู เดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนาน กรณีมีผลการประเมินอยู ในเกณฑมาตรฐานให เฝาสังเกตอาการตนเอง 

(self monitoring) หากมีผลการประเมินสูงกวาเกณฑมาตรฐานใหกักตัวอยูภายในบานหรือท่ีพักของตนเองหรือ

โรงแรม/สถานท่ีพักเอกชน เปนเวลา ๑๔ วัน 
 

 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓                   

 
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

                                                                                       

 

  
(นายวรกิตติ  ศรีทิพากร) 
ผูวาราชการจังหวัดนาน 

ประธานกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน 
 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ARKgB72i34A4ow-QebJSio1Ye8w:1589196462910&q=self+monitoring&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjypZmV2qvpAhWUc30KHba7CAUQkeECKAB6BAgRECo


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแนวทางปฏิบัติในการเดนิทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนาน 

อุณหภูมิ ≥ 37.5

Tel 1669 / 

ปรึกษา จนท.สธ.

พักภูมิลําเนา พักสถานประกอบการ

พบผูนํา/ อสม ในพื้นที่
ลงทะเบียนไทยชนะหรอืบันทึกขอมูลที ่ณ.ที่พกั

อุณหภูมิ < 37.5

อุณหภูมิ ≥ 37.5อุณหภูมิ < 37.5

คัดกรอง วัดอุณหภูมิ 

เขาพื้นที่จังหวัดนาน

จังหวัดเสี่ยงประเมินความเสี่ยง

เสี่ยงต่ํา เสี่ยงสูง

เฝาสังเกตอาการดวยตนเอง

(Self Monitoring) 

กักตัวท่ีบาน 14 วัน/ รายงาน 

จนท.สธ ในพ้ืนท่ีทันที

ปฏิบัติตัวตาม

มาตรการ

ปองกันโรคของ

จังหวัดนาน

มาจากจังหวัด                 

ไมเส่ียง

จังหวัดเสี่ยงประเมินความเสี่ยง
ปฏิบัติตัวตาม

มาตรการ

ปองกันโรคของ

จังหวัดนาน

เฝาสังเกตอาการดวยตนเอง

(Self Monitoring) 

กักตัวท่ีบาน 14 วัน/ รายงาน 

จนท.สธ ในพ้ืนท่ีทันที

เสี่ยงสูงเสี่ยงต่ํา

มาจากจังหวัด                 

ไมเสี่ยง

 



คำแนะนำ  สำหรับผูเดินทางเขามาในจังหวัดนาน เพ่ือเฝาระวัง ปองกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๑. กรอกเอกสารตามแบบคัดกรองผูเดินทางเขาจังหวัดนานและลงชื่อกำกับ 

๒. นำเอกสารฉบับนี้ใหแก 

๒.๑ ในชุมชน :  ยื่นท่ีกำนัน/ผูใหญบาน 

๒.๒ ในเขตเทศบาล :  ยื่นท่ีกองสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองนาน 

๒.๓ ในโรงแรมท่ีพัก : ยื่นท่ีพนักงานโรงแรมท่ีพัก 

 
                                             แบบคัดกรองผูเดินทางเขาจังหวัดนาน          

                ลำดับท่ี.......................... 

  วันท่ี...........เดือน....................พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สวนท่ี ๑ขอมูลสวนบุคคล 

   ชื่อ-สกุล..........................................................อายุ..............ป หมายเลขบัตรประชาชน....................................... 

เดินทางมาจากจังหวัด (โปรดระบุ)……….................................................................................................................. 

ท่ีอยู/ท่ีพักท่ีทานกำลังจะไปพักภายใน ๑๔วัน (ระบุ ตำบล อำเภอ)..................................................................... 

๑.๑. ..............................................................................................................................................  

๑.๒. .............................................................................................................................................. 

๑.๓. .............................................................................................................................................. 

เบอรโทรติดตอได…………………………….................................................................. 

มีขอสงสัย สอบถาม โทรศัพท เบอร .................................................. 

 

สวนท่ี ๒ขอมูลท่ัวไป 

ลำดับ ปจจัยเส่ียงภายใน ๑๔ วันท่ีผานมา ประเมินตนเอง จนท.ประเมิน 

๑ สัมผัสใกลชิด ผูสงสัยหรือผูติดเชื้อโรคโควิด 19 ใช ไมใช ใช ไมใช 

๒ สัมผัสใกลชิดกับผูท่ีอยูใน ศูนยกักกัน ผูตองกัก     

๓ เดินทางกลับจากตางประเทศ/มาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง     

๔ อาชีพเสี่ยงเชน ทำงานในสถานท่ีแออัด หรือทำงานใกลชิดสัมผัสชาวตางชาติ 

เปนตน 

    

๕ 

 

ไปสถานท่ีเสี่ยง เชน สนามมวย สถานบันเทิง งานแฟร คอนเสิรต บอนไก                  

เปนตน 

    

๖ ไปรวมพิธีกรรมทางศาสนาท่ีมีการรวมกลุมคนแออัด      

๗ ไปสถานท่ีชุมชนแออัด เชน ตลาดนัด สถานท่ีทองเท่ียว     

๘ บุคลากรท่ีทำงานใหบริการทางดานสาธารณสุข การรักษาพยาบาลดูแลผูปวย     

     

ลายมือชื่อ..............................................................            ลายมือชื่อ .........................................................         

           (.............................................................)                (...............................................................) 

      ผูเดินทาง                     ผูนำหมูบาน/เจาหนาที่เทศบาล/พนักงานสถานประกอบการ/จพต.สาธารณสุข 

*การแจงขอความอันเปนเท็จ เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  
**การปกปดขอมูลอาจถือเปนการฝาฝนขอกำหนดประกาศหรือคำส่ังฯตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  


