คาสัง่ จังหวัดนนทบุรี
ที่ ๑๗๕๕ / ๒๕๖๔
เรื่อง สัง่ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙)
............................................
ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคาสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม ๔๘ ฉบับ สั่งให้ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการผ่อนปรนคาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วนเพื่อเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด-19 ไปแล้ว นั้น
โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัด
นนทบุรีอยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข เห็นได้จากจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และ
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มจานวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหาก
ไม่เร่งจัดการอาจกระทบต่อระบบบริการทางสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เตียงผู้ป่วย
เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ ที่รองรับผู้ป่วยอาการหนักหรือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินซึ่งมีอยู่จากัด
ประกอบกับพบการระบาดเกิดขึ้น อันเป็นผลจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาและสกัดกั้นการระบาด
แบบกลุ่มก้อน ทาให้พบกลุ่มผู้ติดเชื้อกระจายอยู่โดยรอบพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในที่พักแรงงานก่อสร้าง สถานประกอบการ
โรงงาน ตลาดและแหล่งชุมชน จึงจาเป็นต้องกาหนดพื้นที่เป้าหมายเฉพาะและบังคับใช้มาตรการควบคุมที่จาเป็น
เพื่อมุ่งชะลอและสกัดกั้น การระบาดของเชื้อโรคอย่างเร่งด่วนและหยุดยั้งอัตราการเร่งของจานวนผู้ป่วย
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๔ และ ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗ (๑) ของข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๒) ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ คาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
และคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๖/๒๕๖๔
เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ได้กาหนดให้จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีคาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
และกาหนดมาตรการควบคุมบางสถานที่เพิ่มเติม ดังนี้
/ข้อ ๑ ให้ยงั คง ...

-๒ข้อ ๑ ให้ยังคงถือปฏิบัติตามคาสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการ
ชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคาสั่งจังหวัดฉบับนี้
ข้อ ๒ การควบคุ ม และป้ องกั น การแพร่ ร ะบาดในกลุ่ ม แรงงานก่ อ สร้ า งเขตพื้ น ที่ น นทบุ รี
เพื่อควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานก่อสร้าง
ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงและพบการระบาดแบบกลุ่มก้อน ให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม เป็นการชั่วคราว
(๑) สถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร หรือพื้นที่ดาเนินการก่อสร้าง หรือสถานที่
ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารที่อยู่
อาศัยรวม อาคารสาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือโครงการจัดสรรทุกประเภท ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) สถานที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับคนงานทั้งภายในและภายนอก สถานที่ก่อสร้ าง
ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร
ทั้งนี้ ให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทาง และเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นการชั่วคราว
สามสิบวัน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยการสนับสนุนกาลังจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านความมั่นคง เข้าดาเนินการตรวจตราและกาหนดเงื่อนไขจากัดการเดินทางเข้าออกสถานที่พัก การตั้งจุดตรวจ
และสกัดการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ การสั่งให้ปรับปรุงสุขาภิบาลของสถานที่พัก และตรวจสอบการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค หลักเกณฑ์ จัดทาทะเบียน และแนวปฏิบัติที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนดต่อไป
มอบหมายให้นายอาเภอทุกอาเภอเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการ พนักงานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อเข้าจัดการสถานที่พักอาศัยชั่วคราว
ที่มีคาสั่งปิด เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกัน สถานพยาบาล โรงพยาบาลสนามชั่วคราว หรือเพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมโรค
ได้ตามความเหมาะสม ภายใต้การกากับของกระทรวงสาธารณสุข หากมีปัญหาในการปฏิบัติให้รายงาน
จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขในทันที
ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือดาเนินการอื่นใดที่ เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงาน
ก่อสร้างตามวรรคหนึ่งตามความเหมาะสม
ข้อ ๓ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ และ
โรงงาน มอบหมายให้ นายแพทย์ สาธารณสุขจัง หวัด นนทบุรี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ร่วมกับนายอาเภอ
พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนนทบุรี สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดาเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบในสถานประกอบการ
และโรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ตามที่ ทางราชการ
กาหนด โดยกระจายครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่ าง ๆ ตามที่ได้ประเมินสถานการณ์ไว้ เพื่อมุ่งจาแนกผู้ติดเชื้อ
และเข้าจากัดเขตพื้นที่ที่เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้น
/ (๓) กาหนดเงื่อนไข ...

-๓(๒) กาหนดเงื่อนไขเพื่อกากับหรือจากัดการเคลื่อนย้ายเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่สถาน

ประกอบการหรือโรงงานดังกล่าว และดาเนินการตามมาตรการควบคุมโรค หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดต่อไป
ข้อ ๔ กาหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน โดยปฏิบัติต่อเนือ่ งไปเป็นระยะเวลา
สามสิบวัน ดังต่อไปนี้
(๑) การจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึง ร้านที่ตั้ง
อยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่ จัดนิทรรศการ
โรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต รถเข็น หาบเร่ แผงลอย
ตลาด ตลาดนัด ตลาดน้า ตลาดค้าส่ง ตลาดโต้รุ่ง หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกันและมีการ
จาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดาเนินการเฉพาะการนากลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น
(๒) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดาเนินการได้ถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา
โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
(๒.๑) งดการให้ บ ริ ก ารเพิ่ ม เติ ม ในพื้ น ที่ โ รงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้ า พื้ น ที่ นั่ ง
รับประทาน ในศูนย์อาหาร
(๒.๒) เพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลในพื้นที่พักคอย
(๒.๓) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนอากาศ
(๒.๔) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข
ที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
(๓) โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดดาเนินการ ได้ตาม
เวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา และการจัดเลี้ยง
(๔) กิจกรรมการรวมกลุ่ม ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจานวนรวมกันมากกว่า
ยี่สิบคน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นสถานกักกันโรค
ข้อ ๕ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในเขตชุมชน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกวดขันการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อในการเข้าไปตรวจตราเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่ได้ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงต่อการระบาด
ของโรค โดยมอบหมายให้นายอาเภอทุกอาเภอเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการ พนักงานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ประกอบการหรือผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบเข้าตรวจคัดกรองเชิงรุก และเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อเพื่อมุ่งจาแนกและจากัดเขตพื้นที่การระบาด
และจัดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อเข้ารับการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต หรือเข้ารับการรักษาตาม
กระบวนการทางสาธารณสุขต่อไป
เมื่อพบแหล่งที่มีการระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อน มอบหมายให้นายอาเภอโดยคาแนะนาของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ มีอานาจออกคาสั่งปิดเขตชุมชน หรือสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว หรือ
กาหนดเงื่อนไขเพื่ อ กากับหรือจ ากัดการเคลื่อนย้ า ยเดินทางเข้ า ออกพื้ นที่ระบาด และดาเนินการตาม
มาตรการควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดต่อไป
/ ข้อ ๖ การให้ ...

-๔ข้อ ๖ การให้ความช่วยเหลือประชาชน เมื่อได้มีคาสั่งและดาเนินมาตรการควบคุม และ
ป้องกันการแพร่ระบาดตามข้อ ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร หรือจิตอาสา โดยการสนับสนุนจาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากคาสั่งปดดสถานที่หรือจากัด
การเดินทางเข้าออกพื้นที่จากการระบาดแบบกลุ่มก้อนในเขตชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่ควรได้รับความช่วยเหลือ ตามความเหมาะสม
ข้อ ๗ กาหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทาง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีโ่ ดยการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบตั ิการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อคัดกรอง
การเดินทางตามแนวทางที่ ศปก.ศบค. กาหนด เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน โดยกาหนดรายละเอียด
ดังนี้ เส้นทางคมนาคมเข้าออก ให้มีการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัดเพื่อควบคุมการเดินทางและ
เคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อทางานข้ามเขตจังหวัด ให้ดาเนินการอย่างเข้มงวด โดยให้ผ่านเข้าออกได้เฉพาะ
แรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเพื่อการทางานข้ามจังหวัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดต้นทางและจังหวัด
ปลายทาง ทั้งนี้ สาหรับการเดินทางข้ามเขตจังหวัดของประชาชนทั่วไป ให้ดาเนินการเท่าที่จาเป็นเพื่อ
มุ่งเน้นความปลอดภัยทัง้ ต่อประชาชนและพนักงาน เจ้าหน้าที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชน
เกินสมควรแก่เหตุ
มอบหมายให้ปลัดจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาหรับการเดินทางข้ามเขตจังหวัดของแรงงานไทยให้แรงงาน
จังหวัดนนทบุรีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ส่วนแรงงานต่างด้าวให้ยังคงถือปฏิบัติตามแนวทางที่จังหวัดนนทบุรี
กาหนด
ข้อ ๘ การปราบปรามผู้กระทาผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายความมั่นคง โดยการสนับสนุนจากสานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้มงวดตรวจตราเพื่อปราบปรามมิให้มีการลักลอบหรือรวมกลุม่ มั่วสุมกระทาการทีผ่ ดิ กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
การลักลอบเล่นการพนัน การเสพยาเสพติด การรวมกลุ่มในลักษณะที่น่าจะนาไปสู่ การแข่งรถในทาง หรือ
การฝ่าฝืนเปดดดาเนินการของสถานบริการในพื้นที่ที่มีข้อกาหนดห้ามการเปดดไว้
ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบเดินทาง
หรือขนย้ายแรงงานต่างด้าว หรืออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือรับ
แรงงานต่างด้าวที่ออกจากสถานทีพ่ กั คนงานตามทีไ่ ด้มีคาสั่งปดดสถานทีไ่ ว้แล้วเข้าทางาน โดยมิได้ผ่านการตรวจสอบ
คัดกรองโรค เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อนขึ้นใหม่ ในพื้นที่อื่น ๆ อาจต้องถูกดาเนินการ
ตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมในการรับแจ้งเบาะแส เหตุฉุกเฉิน และเข้ า
ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่และอานาจ ทั้งนี้ การปล่อยปละละเลย หรือการย่อหย่อนการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องเจ้าหน้าที่ของรัฐจนเป็นเหตุให้มีการกระทาที่เป็นความผิดตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
และเป็นเหตุให้เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้น ผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณาตามกฎหมาย เพื่อดาเนินการ
ทางวินัยได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
/ข้อ ๙ มาตรการ ...

-๕ข้อ ๙ มาตรการปฏิบัติง านนอกสถานที่ตั้ง ให้คงพิจ ารณาดาเนิน มาตรการปฏิบัติง าน
นอกสถานทีต่ ั้งขั้นสูงสุดในช่วงระยะเวลานีเ้ พือ่ ลดการเดินทางและการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคล โดยเฉพาะ
หน่วยงานหรือสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้งนี้ ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนด
(ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๑๐ การงดจัดกิจกรรมทางสังคม ให้ประชาชนงดจัดกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่มใน
ลักษณะการสังสรรค์ จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริง ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อลดการติดต่อสัมผัส
กันระหว่างบุคคลเป็นระยะเวลาสามสิบวัน เว้นแต่ เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมตามที่ได้กาหนด
เตรียมการไว้แล้ว โดยขอให้เป็นไปเพื่อความเหมาะสมและมีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด
สาหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ได้รับคาปรึกษาสามารถติด ต่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี ได้ที่หมายเลขโทรศัพ ท์ ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๒, ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๓, ๐๖๑-๑๗๒-๒๕๓๔ และ
๐๖๑-๑๗๔-๒๒๖๐
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจาเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่ข้อที่ได้มีการกาหนดอัตราโทษสูงสุดไว้แล้ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี
ผู้กากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี

