คาสั่งจังหวัดนนทบุรี
ที่ ๑๙๐๕/ ๒๕๖๔
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔)
............................................
ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคาสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม ๕๓ ฉบับ สั่งให้ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการผ่อนปรนคาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วนเพื่อเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด-19 ไปแล้ว นั้น
โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้
ทวีความรุนแรง จนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
โดยมีจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อโรคได้เพิ่มขึ้น ในอัตราเร่งที่สูงมาก
ประกอบกับเชื้อโรคได้กลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ และสามารถแพร่กระจายได้ง่าย อีกทั้งสถานการณ์
การแพร่ระบาดในต่างประเทศอันอาจกระทบต่อประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่รุนแรงจนไม่อาจวางใจได้
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒, ๓๔ และ ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกอบกับประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ ๑๒) ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กากับ
การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๙/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด ตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้กาหนดให้จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีคาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
และกาหนดมาตรการควบคุมบางสถานที่เพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ยังคงถือปฏิบัติตามคาสั่งจังหวัดนนทบุรีในเรื่องการสั่งปิดสถานที่ เท่าที่ไม่ขดั หรือ
แย้งกับคาสัง่ นี้ ดังนี้
(๑) คาสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙)
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เฉพาะในข้อที่ ๔ – ๗
(๒) คาสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘)
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
/ (๓) คาสั่ง....

-๒(๓) คาสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙)
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(๔) คาสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑)
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปิดโรงงานผลิตและขายส่งเสื้อผ้าสาเร็จรูป อาเภอปากเกร็ด)
(๕) คาสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒)
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปิดตลาดสดเทศบาลนครปากเกร็ดและตลาดพิชัย อาเภอปากเกร็ด)
(๖) คาสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓)
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปิดโรงงานผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์น้าจิ้มฯ อาเภอบางบัวทอง)
ข้อ ๒ การห้ามออกนอกเคหสถาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็น
บุคคลซึ่งได้รับยกเว้นตามข้อ ๔ ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา
๒๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสิบสี่วัน
ผู้ใดฝุ าฝืน ข้อนี้ ย่ อมมีความผิดและต้องระวางโทษตามพระราชกาหนดการบริห าร
ราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๓ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือบุคคลซึง่ ปฏิบตั หิ น้าที่ตามข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งของทางราชการ เจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร หรือ
พลเรือนซึ่งอยู่ ร ะหว่า งการปฏิ บัติห น้า ที่ตามกฎหมายอื่น เข้า ปฏิ บัติห น้า ที่ในเขตพื้ น ที่และระยะเวลา
ที่กาหนดตามข้อ ๒ ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝุายเตรียมพร้อมในการรับแจ้งเบาะแส เหตุฉุกเฉิน และเข้า
ปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่และอานาจ รวมทั้งปราบปรามผู้กระทาความผิดและผู้เกี่ยวข้อง
ที่อาศัยช่วงเวลาวิกาลในการละเมิดกฎหมายด้วย
ข้อ ๔ บุคคลที่ไ ด้รับ ยกเว้น ให้บุคคลตามกรณีดังต่อไปนี้ ได้รับ ยกเว้นการห้า มออกนอก
เคหสถานในห้วงเวลาดังกล่าว
(๑) การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ปุวยหรือผู้มีความจาเป็นต้องพบแพทย์หรือเข้ารับบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข
(๒) การขนส่งสินค้ าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ามันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์
สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนาเข้า
(๓) การขนส่งหรือขนย้า ยประชาชน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ ผู้ขนส่ งและ
ผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่ง ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ติดเชื้อในชั้นแรก ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จาเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ในห้วงเวลาดังกล่าว
(๔) การให้บริการหรืออานวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ให้ความ
ช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและ
อาหาร ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบารุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้า ระบบท่อส่งน้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสาร
โทรคมนาคม ผู้ บ ริ ก ารงานช่ ว ยเหลื อ กู้ ภั ย การปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ภั ย พิ บั ติ ผู้ บริ ก าร
ด้านธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย ผู้จาเป็นต้องดาเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการ
กับเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
/(๕) การประกอบ...

-๓(๕) การประกอบอาชีพที่จาเป็น ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือการทางาน
ตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กาหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน การทางานในโรงงาน
งานก่อสร้าง งานบารุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนือ่ งที่จาเป็นทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ดาเนินงานได้ งานดูแลรักษาความ
ปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรือการตรวจรักษาสัตว์
(๖) กรณีจาเป็นอืน่ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้บุคคลที่มีความจาเป็นตาม (๑) ถึง (๕) แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือ บัตรแสดง
ตนอย่างอืน่ และเอกสารรับรองความจาเป็น เอกสารเกีย่ วกับสินค้า บริการ การเดินทาง หรือหลักฐานอืน่
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัตติ ามมาตรการปูองกันโรคทีท่ างราชการกาหนด อย่างเคร่งครัด
ให้บุคคลที่มีความจาเป็นตาม (๖) แสดงเหตุจาเป็นพร้อมหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ในพืน้ ที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กานัน นายอาเภอ หรือผูไ้ ด้รบั แต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพืน้ ที่เพื่ออนุญาต
ข้อ ๕ มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ให้หัว หน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ดาเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ให้เต็มความสามารถที่จะทาได้
ส่วนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ต้องให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย หรืองานที่มีกาหนดเวลา
ปฏิบัติชัดเจนและได้นดั หมายไว้แล้วล่วงหน้า ทั้งสามารถจัดมาตรการปูองกันโรคได้ เช่น การรักษาพยาบาล
การติดต่อกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ให้พิจารณาดาเนินการตามความจาเป็นและเหมาะสม
สาหรับการปฏิบัติงานของภาคเอกชน ให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ หรือผู้รับผิดชอบ
ในสถานประกอบการ พิจารณาสนับสนุนปรับรูปแบบการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงระยะเวลานี้ ทั้งนี้ เพื่อลดการเคลื่อนย้าย การเดินทาง
ของบุคลากรและเพื่อมิให้กิจการต้องหยุดชะงักหากเกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้นในองค์กร
ข้อ ๖ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน
(๑) การจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึง
ร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์ การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์ แสดงสินค้า ศูน ย์ประชุมหรือสถานที่
จัดนิทรรศการ โรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซือ้ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย หรือ
สถานประกอบการอื่นใดที่มีการจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดาเนินการได้จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา
แต่คงห้ามการบริโภคในร้าน โดยให้ดาเนินการเฉพาะการนากลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น
(๒) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะ
คล้ายกัน ให้เปิดดาเนินการได้จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา และเปิดให้บริการเฉพาะการจาหน่ายสินค้า
อุป โภคบริโ ภคที่จ าเป็ น ต่อการดารงชีวิต ยาและเวชภั ณ ฑ์ ซูเปอร์มาร์เ ก็ต เครื่องมือ ช่า งและอุป กรณ์
การก่อสร้าง ธนาคาร สถาบันการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์
การให้บริการซ่อมแซมหรือบารุงรักษา การให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขอื่น
และส่วนที่เป็นที่ทาการของรัฐหรือเอกชน
(๓) ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดาเนินการได้จนถึง เวลา
๒๐.๐๐ นาฬิกา โดยจากัดเวลาสาหรับร้านสะดวกซื้อซึ่งตามปกติเปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน ให้ปดิ
ให้บริการในระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึน้
(๔) สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกาลังกายที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้ง
ให้เปิดได้จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา
/(๕) สถานประกอบการ...

-๔(๕) สถานประกอบการนวดแผนไทย (รวมทั้งบริการนวดฝุาเท้า) สปา สถานเสริมความงาม
คลินิกเวชกรรมเสริมความงามทุกประเภท และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้ปิดดาเนินการ
สาหรับร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมเปิดได้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอย แต่งผม
และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน และให้ปฏิบัติตามมาตรการ ปูองกันโรคที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
(๖) ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจานวนรวมกันมากกว่าห้าคน เว้นแต่
กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็น
กิจกรรมในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นสถานกักกันโรค
ให้ประชาชนงดจัดกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่ม ในลักษณะการสังสรรค์
จัดเลี้ยงหรืองานรื่นเริงเพื่อลดการติดต่อสัมผัสกันระหว่างบุคคล เว้นแต่ เป็นการจัดพิธีการ ตามประเพณี
นิยมตามที่ได้กาหนดเตรียมการไว้แล้ว โดยขอให้เป็นไปเพื่อความเหมาะสมและมีมาตรการ ปูองกันโรค
ตามที่ทางราชการกาหนด
ให้ห น่ว ยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจั ดการอบรม การสัมมนา หรือการประชุม
ในช่วงระยะเวลานี้ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ ศปก. ศบค. กาหนด
กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เคยอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ตาม
ข้อกาหนด ทีไ่ ด้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้ หากประสงค์จะจัดกิจกรรมในช่วงระยะเวลานี้ให้ผรู้ บั ผิดชอบ
การจัดกิจกรรมดังกล่าวดาเนินการขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและทบทวนมาตรการ
ปูองกันโรคในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับห้วงเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เป็นไปตาม
แนวปฏิบัตทิ ี่ ศปก.ศบค. กาหนด
(๗) โรงเรียน สถาบัน การศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษาต่าง ให้ปฏิ บัติตาม
มาตรการให้งดใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทา
กิจกรรมใด ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมาก และมีโอกาสติดต่อหรือสัมผัสกันได้ง่าย ทาให้เสี่ยงต่อการ
แพร่โรค เว้นแต่ การใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมตามแนวทางหรือลักษณะที่นายกรัฐมนตรี หรือ
ศบค. ได้อนุญาตไว้แล้ว ให้สามารถดาเนินการได้ โดยเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19
(ศปก.ศบค.) พิจารณาก่อนดาเนินการ หรือเป็นกรณีที่เคยได้รับยกเว้น ดังต่อไปนี้
(๗.๑) เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๗.๒) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์
หรือให้การอุปการะแก่บุคคล
(๗.๓) เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
โดยได้รับอนุญาต จากผู้ว่าราชการจังหวัด
(๗.๔) เป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก ที่มีจานวนนักเรียนรวมทั้ง
โรงเรียนไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน อาทิ โรงเรียนสอบขับรถ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนดนตรี ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาขนาดเล็กยังคงดาเนินกิจกรรมได้โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม
ไม่เกิน ๕ คน
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีก่ วดขันการมัว่ สุมประชุมกันเพือ่ เล่นการพนัน ดื่มสุรา เสพยาเสพติด
หรือการกระทาผิดกฎหมายอื่นใดอย่างเคร่งครัดและให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่
/ข้อ ๗ การขนส่ง...

-๕ข้อ ๗ การขนส่งสาธารณะ ให้สานักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานสังกัดกระทรวง
คมนาคมที่รับผิดชอบตรวจสอบและกากับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่เป็น การขนส่งสาธารณะ
ทุกประเภท โดยให้จัดระบบ และระเบียบ จานวน และห้วงเวลาของการเดินรถ เป็นไปตามมาตรการ
ปูองกันโรคและตามแนวปฏิบัติ ที่ ศปก.ศบค. กาหนด ทั้งนี้ การลดหรือจากัดรอบการให้บริการอาจทาให้
ผู้เดินทางไม่ได้รับความสะดวก ในการสัญจรตามปกติในระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกา
ข้อ ๘ การเดินทางข้ามจังหวัด ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทาง ข้ามพื้นที่จังหวัด
ในช่วงระยะเวลานี้โดยไม่มีเหตุจาเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กรณีที่จาเป็นต้องเดิน ทางข้ามเขตพื้นที่อาจ
ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองการเดิน ทาง
ในเส้ น ทางคมนาคมเข้ า ออกจั ง หวั ด เพื่ อ ควบคุ ม การเดิ น ทางและเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน และคั ด กรอง
การเดินทางของประชาชนทั่วไป ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนด (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๔ และตามแนวปฏิบัติที่ ศปก.ศบค. กาหนด
ให้ ส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี และหน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงคมนาคม
ที่รับผิดชอบตรวจสอบและกากับดูแลการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ สาหรับการขนส่ง
คนโดยสารระหว่างจังหวัดซึ่งมีพื้นที่ต้น ทาง จากกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล หรือพื้นที่สี่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามข้อกาหนดนี้ โดยเพิ่มความเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ รวมทั้งการตรวจคัด
กรองการเดินทาง การจัดระบบและ ระเบียบให้เป็นไปตามมาตรการปูองกันโรคและแนวปฏิบัติที่ ศปก.ศบค.
กาหนด เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการลดหรือจากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคลในห้วงเวลานี้
สาหรับการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัด ให้จัดระเบียบหรือแนวปฏิบัติ เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการให้เหมาะสมและลดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ข้อ ๙ มาตรการป้องกันและรองรับผู้ตดิ เชื้อ เพื่อกาหนดมาตรการเร่งด่วนในการปูองกัน และ
รองรับจานวนผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มจานวนขึ้น ให้ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ท้องถิ่น และชุมชน
ในพื้นที่ และสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพร หรือการแพทย์แผนไทยในการบาบัดหรือรักษาตามคาแนะนา
ของกระทรวงสาธารณสุข
ข้ อ ๑๐ มาตรการเพื่ อ มิ ใ ห้ มี ก ารบิ ด เบื อ นข้ อ มู ล ข่ า วสารอั น ท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ด
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การเสนอข่าวหรือการทาให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ที่มีข้อความ
อันอาจทาให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทาให้เกิด ความเข้าใจผิดใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ทั่วราชอาณาจักรนั้น เป็นความผิดตามมาตรา ๙ (๓) แห่งพระราชกาหนด การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๑๑ การบังคับใช้มาตรการตามคาสั่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกากับการ
ปฏิบัติตามมาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามคาสั่งนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสิบสี่วัน (จนถึงวันที่ ๒๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) เว้นแต่จะได้มีการประเมินความเหมาะสมของสถานการณ์ต่อไป แต่การเตรียมการ
ด้านบุคลากร สถานที่ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งเตือน ให้ประชาชนและเจ้าหน้ าที่เตรียมพร้อม
เป็นการล่วงหน้าให้ทาได้ตลอดเวลา
ผู้ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
/สาหรับผู้...

-๖สาหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ได้รับคาปรึกษาสามารถติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี ได้ที่ห มายเลขโทรศัพ ท์ ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๒, ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๓, ๐๖๑-๑๗๒-๒๕๓๔ และ
๐๖๑-๑๗๔-๒๒๖๐
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีทมี่ ีความจาเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ งตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ จนถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุจนิ ต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี
ผู้กากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี

