คำสั่งจังหวัดนนทบุรี
ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔
เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๖๐)
............................................
ตำมที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม ๕๙ ฉบับ สั่งให้ปิดสถำนที่บำงแห่งในพื้นทีจ่ ังหวัด
นนทบุรี ไว้เป็นกำรชั่วครำว รวมถึงมีกำรผ่อนปรนคำสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำวบำงส่วนเพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้
เกิดกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด -19
ไปแล้ว นั้น
โดยที่ปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 อันเป็นสถำนกำรณ์ฉุกเฉินได้ทวี
ควำมรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภำวะวิกฤติด้ำนสำธำรณสุข โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมี
จำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่ซึ่งไม่แสดงอำกำรแต่สำมำรถแพร่เชื้อโรคได้เพิ่มขึ้นในอัตรำเร่งที่สูงมำก ประกอบกับ
โดยส่ว นใหญ่เป็ นกำรติดเชื้อโรคกลำยพันธุ์ส ำยพันธุ์เดลต้ำที่แพร่ระบำดได้อย่ำงรวดเร็วและส่งผลกระทบ
อย่ำงรุนแรงต่อชีวิตและสุขภำพของประชำชน
ดังนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒, ๓๔ และ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ งพระรำชกำหนดกำรบริ หำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบั บที่ ๑) ลงวั นที่ ๒๕ มี นำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึ งข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบ
กับประกำศ เรื่อง กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร (ครำวที่
๑๓) ฉบั บลงวันที่ ๒๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ กำกับกำร
ปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุก เฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถำนกำรณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดฯ ลงวันที่
๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้กำหนดให้จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวัดนนทบุ รี โดยควำมเห็ นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุ รี
ตำมมติที่ประชุมครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำวและ
กำหนดมำตรกำรควบคุมบำงสถำนที่เพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ยังคงถือปฏิบัติตำมคำสั่งจังหวัดนนทบุรีในเรื่องกำรสั่งปิดสถำนที่เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับคำสั่งนี้ ดังนี้
(๑) คำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ เรื่องสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๓๙)
ลงวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๔ เฉพำะข้อ ๔ ถึง ข้อ ๗
(๒) คำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ เรื่องสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๔๙)
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔
(๓) คำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ เรื่องสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๕๔)
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔
/(๔) คำสั่ง...

-๒(๔) คำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ ๑๙๖๕/๒๕๖๔ เรื่องสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๕๗)
ลงวันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ให้ยังคงถือปฏิบัติตำมมำตรกำร ข้อห้ำม และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด ตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ กำรลดและ
จำกัดกำรเคลื่อนย้ำยเดินทำง กำรห้ำมออกนอกเคหสถำนในระหว่ำงเวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ ถึง ๐๔.๐๐ นำฬิกำ
ของวันรุ่งขึ้น กำรขนส่งสำธำรณะ กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ และภำคเอกชน และ
มำตรกำรควบคุมบูรณำกำรเร่งด่วนสำหรับสถำนที่ กิจกำร หรือกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยง รวมถึงบรรดำมำตรกำร
หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ได้กำหนดขึ้นภำยใต้ข้อกำหนด
ดังกล่ำวเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ยังคงใช้บังคับต่อเนื่องออกไป จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๒ ปิดสถำนที่ดังต่อไปนี้เป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
(๑) สถำนบริ ก ำร สถำนประกอบกำรที่ มี ลั ก ษณะคล้ ำ ยสถำนบริ ก ำร สถำนบั น เทิ ง
ผับ บำร์ คำรำโอเกะ หรือสถำนที่อื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน
(๒) สถำนประกอบกิจกำรอำบอบนวด
(๓) สนำมชนไก่ สถำนที่ซ้อมประลองไก่ สนำมซ้อมชนไก่
(๔) สนำมชนโค สนำมกัดปลำ รวมทั้งสนำมซ้อมหรือสนำมประกวด – แข่งขัน – ฝึกซ้อมสัตว์
หรือกิจกรรมในทำนองเดียวกัน
(๕) บ่อตกปลำ-ตกกุ้ง
(๖) ศูนย์พระเครื่อง พระบูชำ และสนำมพระเครื่อง พระบูชำ
(๗) สนำมมวย โรงเรียนสอนมวย
(๘) โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
(๙) สถำนที่เล่นโบว์ลิ่ง สถำนที่เล่นตู้เกม เครื่องเล่น ทั้งในและนอกห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ
คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน
(๑๐) ร้ำนเกม ร้ำนอินเทอร์เนต
(๑๑) โรงมหรสพ โรงภำพยนตร์ โรงละคร
(๑๒) สถำนที่แสดงมหรสพ หรือสถำนที่มีกำรแสดงหรือกำรละเล่นสำธำรณะ
(๑๓) สถำนที่หรือห้องซ้อมดนตรี
(๑๔) สวนน้ำและสวนสนุก ทั้งในและนอกห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์ หรือ
สถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน
(๑๕) สนำมเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก
(๑๖) สวนสัตว์ หรือสถำนที่จัดแสดงสัตว์
(๑๗) สนำมกีฬำ สนำมฝึกซ้อมกีฬำ ลำนกีฬำ ทุกประเภท ทั้งกลำงแจ้งและในร่ม โดยให้
หมำยควำมรวมถึง สนำมกอล์ฟ สนำมไดร์ฟกอล์ฟ สนำมยิงปืนและสนำมแข่งรถ ด้วย
(๑๘) สนำมแข่งขันทุกประเภท
(๑๙) สถำนที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือกำรเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
(๒๐) สถำนที่ออกกำลังกำยฟิตเนส
(๒๑) โรงเรียนสอนศิลปะกำรต่อสู้ (ยิม)
(๒๒) สถำบันลีลำศหรือสอนลีลำศ
/ (๒๓) สระว่ำยน้ำ...

-๓(๒๓) สระว่ำยน้ำ (รวมถึงสระว่ำยน้ำของหมู่บ้ำนหรืออำคำรชุดพักอำศัย)
(๒๔) สระน้ำเพื่อกำรเล่นกีฬำหรือกิจกรรมทำงน้ำเพื่อกำรสั นทนำกำรหรืออื่น ๆ ในทำนอง
เดียวกัน
(๒๕) สถำนประกอบกิจกำรอำบน้ำ สถำนประกอบกิจกำรอบไอน้ำ อบสมุนไพร
(๒๖) สถำนที่ให้ บริ กำรควบคุมน้ำหนัก สถำนเสริมควำมงำม คลินิกเสริมควำมงำม (ไม่ได้
รับอนุญำตให้เป็นคลินิกเวชกรรม) คลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำมทุกประเภท สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
ร้ำนนวดเพื่อสุขภำพ ร้ำนนวดเพื่อเสริมควำมงำม นวดสปำ ร้ำนนวดแผนไทย (รวมทั้งบริกำรนวดฝ่ำเท้ำ)
(๒๗) ร้ำนเสริมสวย ร้ำนทำเล็บ ตัดผมหรือแต่งผม สถำนที่สัก เจำะผิวหนังส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่ำงกำย
(๒๘) ศูนย์แสดงสินค้ำ ศูนย์ประชุม หรือสถำนที่จัดนิทรรศกำร เว้นแต่ ที่ ทำงรำชกำรได้ใช้
เป็นสถำนที่เพื่อป้องกันโรคหรือรักษำผู้ติดเชื้อ ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อฯ
(๒๙) สถำนที่ให้บริกำรห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถำนที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถำนที่อื่นใดที่มี
ลักษณะเดียวกัน
(๓๐) ศูนย์กำรเรียนรู้ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ อุทยำนวิทยำศำสตร์ ศูนย์วิทยำศำสตร์
และวัฒนธรรมหรือหอศิลป์
(๓๑) ห้องสมุดสำธำรณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้ำนหนังสือ
(๓๒) พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถำน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน
แหล่งประวัติศำสตร์ หรือ โบรำณสถำน
(๓๓) สวนสำธำรณะ สวนพฤกษศำสตร์ และสวนดอกไม้
(๓๔) สถำนรับเลี้ยงเด็ก (ยกเว้นสถำนที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยำบำล และที่มีกำรรับตัวไว้
พักค้ำงคืน เป็นปกติธุระ)
(๓๕) สถำนดูแลผู้สูงอำยุ (ยกเว้นที่มีกำรรับตัวไว้พักค้ำงคืนเป็นปกติธุระ)
(๓๖) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน
ข้ อ ๓ กำรให้ บ ริ ก ำรดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ เ ปิ ด ด ำเนิ น กำรได้ เ ฉพำะภำยใต้ เ งื่ อ นไข เงื่ อ นเวลำ
กำรจัดระบบ ระเบียบ และมำตรกำรป้องกันโรคที่กำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจำกที่ได้เคยกำหนดไว้แล้ว ดังนี้
(๑) กำรจ ำหน่ ำ ยอำหำรหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ร้ ำ นจ ำหน่ ำ ยอำหำรหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ให้ เ ปิ ด
ดำเนินกำรได้ จนถึงเวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ โดยห้ำมกำรบริโภคในร้ำน และให้ดำเนินกำรเฉพำะกำรนำกลับไป
บริโภคที่อื่นเท่ำนั้น
(๒) ห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะ
คล้ ำ ยกั น ให้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ำรได้ เ ฉพำะแผนกซู เ ปอร์ ม ำร์ เ ก็ ต แผนกยำและเวชภั ณ ฑ์ พื้ น ที่ ซึ่ ง จั ด ให้
เป็ น กำรให้ บ ริ ก ำรฉี ดวั คซี น หรื อบริ กำรทำงกำรแพทย์แ ละกำรสำธำรณสุ ขอื่ น ๆ ของภำครัฐ โดยให้ เ ปิ ด
ดำเนินกำรได้ จนถึงเวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
สำหรับร้ำนจำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ
คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถำนประกอบกิจกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน เปิดดำเนินกำรได้จนถึงเวลำ ๒๐.๐๐
นำฬิกำ โดยให้ดำเนินกำรได้เฉพำะกำรจำหน่ำยในรูปแบบ กำรสั่งอำหำรหรือเครื่องดื่มผ่ำนกำรบริกำรขนส่ง
อำหำร (Food Delivery Service) เท่ำนั้น โดยไม่มีกำรจำหน่ำยแก่ผู้บริโภคโดยตรงเพื่อลดกำรติดต่อระหว่ำงผู้
จำหน่ำยกับผู้บริโภคจำนวนหลำยคน และต้องดำเนินกำรภำยใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลำ กำรจัดระบบ ระเบียบ และ
มำตรกำรป้องกันโรค ที่ทำงรำชกำรกำหนด
/ให้ผู้จัดกำร...

-๔ให้ผู้จัดกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบห้ ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์ หรือ
สถำนประกอบกำรอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะคล้ ำ ยกั น จั ด ให้ มี ร ะบบกำรคั ด กรองและตรวจสอบกำ รลงทะเบี ย น
ผู้ขนส่งอำหำรก่อนเข้ำภำยในอำคำรหรือพื้นที่ กำรจัดระบบคิวและกำหนดพื้นที่เป็นกำรเฉพำะสำหรับรอคิว
มีบริเวณพักคอยซึ่งมีกำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงที่นั่งหรือยืนที่เหมำะสม และต้องกำกับดูแลให้มีกำรดำเนิน
มำตรกำรดังกล่ำว รวมถึงมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขอื่น ๆ ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
(๓) โรงแรม ให้ เ ปิ ด ด ำเนิ น กำรได้ ต ำมเวลำปกติ โดยให้ ง ดกิ จ กรรมจั ด กำรประชุ ม
กำรสัมมนำ หรือกำรจัดเลี้ยง
(๔) ร้ ำ นสะดวกซื้ อ และตลำดสด ให้ เ ปิ ด ด ำเนิ น กำรได้ จ นถึ ง เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิ ก ำ
โดยจำกัดเวลำ สำหรับร้ำนสะดวกซื้อซึ่งตำมปกติเปิดให้บริกำรในช่วงเวลำกลำงคืน ให้ปิดให้บริกำรในระหว่ำง
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ ถึง ๐๔.๐๐ นำฬิกำของวันรุ่งขึ้น
(๕) ตลำดนัดให้เปิดดำเนินกำรได้จนถึงเวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ และให้เปิดเฉพำะส่วนที่
ขำยอำหำรหรือวัตถุดิบเพื่อกำรบริโภค
(๖) โรงเรี ย น สถำบันกำรศึกษำหรือฝึ กอบรม และสถำนศึกษำต่ำง ๆ ให้ ปฏิบัติตำม
มำตรกำรที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้ำนี้
ส ำหรั บ กำรด ำเนิ น กำรของโรงพยำบำล สถำนพยำบำล คลิ นิ ก แพทย์ รั ก ษำโรค
ร้ ำ นขำยยำ ร้ ำ นค้ ำ ทั่ ว ไป โรงงำน ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ธุ ร กรรมกำรเงิ น ธนำคำร ตู้ เ อที เ อ็ ม ธุ ร กิ จ สื่ อ สำร
โทรคมนำคม ไปรษณี ย์ แ ละพั ส ดุ ภัณ ฑ์ ร้ ำนจำหน่ ำยอำหำรสั ต ว์ ร้ ำนขำยยำและเวชภัณ ฑ์ ร้ ำนจำหน่ ำ ย
เครื่องมือช่ำงและอุปกรณ์ก่อสร้ำง ร้ำนจำหน่ำยสินค้ำเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถำนที่จำหน่ำยแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง
ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริกำรส่งสินค้ำและอำหำรตำมสั่ง (delivery online) ยังคงเปิดดำเนินกำรได้
ตำมควำมจำเป็น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
ข้อ ๔ กำรปรับเงื่อนไขกำรใช้เส้นทำงคมนำคมและกำรตรวจคัดกรองกำรเดินทำง
ให้ถือปฏิบัติตำม ข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในข้อที่ ๓
ข้อ ๕ ห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค
ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวน รวมกันมำกกว่ำห้ำคน เว้นแต่
(๑) กิจ กรรมเกี่ย วกับกำรขนส่ งหรือขนย้ำยประชำชน ได้แก่ กำรขนส่ งประชำชนเพื่อ
เดินทำงไป หรือออกจำกที่เอกเทศตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอกำรส่งตัว หรือสถำนที่เพื่อกำร
ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก
(๒) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลและกำรสำธำรณสุข
(๓) กิจ กรรมเกี่ยวกับกำรให้บริกำร กำรให้ ควำมช่ว ยเหลือหรืออำนวยประโยชน์ห รือ
ควำมสะดวกแก่ประชำชน
(๔) กำรรวมกลุ่มของบุคคลตำมปกติในที่พักอำศัย สถำนที่ทำงำน กำรประชุมโดยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือกำรออกกำลังกำยในสถำนที่ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด
(๕) กิจ กรรมที่ ด ำเนิ น โดยพนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ หรื อ เป็ นกิ จ กรรมที่ จั ด โดยองค์ก รหรื อ
หน่วยงำนของรัฐโดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำหน่วยงำนดังกล่ำว หรือกิจกรรมอื่นตำมที่ ศปม. กำหนด
/ทั้งนี้ ...

-๕ทัง้ นี้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจเข้ำไปกำกับตรวจสอบหรือให้คำแนะนำกำรดำเนินกิจกรรม
รวมกลุ่ม ของบุคคลได้ และหำกพบว่ำกำรจัดหรือกำรดำเนินกิจกรรมดังกล่ำวมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค
ให้ พนั ก งำนเจ้ ำหน้ ำ ที่ที่มีอ ำนำจตั กเตือ นหรือแนะนำเพื่อให้ แก้ไขให้ ถูกต้ อง หรืออำจสั่ งให้ ยุติกำรดำเนิ น
กิจกรรมนั้นได้
ข้อ ๖ มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรเร่งด่วนสำหรับกลุ่มแรงงำนก่อสร้ำง
ให้ผู้ประกอบกำรหรือผู้รับผิดชอบพื้นที่หรือสถำนที่ก่อสร้ำง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอำคำร
สถำนที่พักอำศัยชั่วครำวสำหรับแรงงำน งำนก่อสร้ำง และกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน ซึ่งได้เคยมีคำสั่งปิดสถำนที่
หรือหยุดดำเนินกิจกำร หรือเคยได้รับกำรผ่อนคลำยอย่ำงมีเงื่อนไข ดำเนินกำรให้เป็น ไปตำมข้อกำหนดออกตำม
ควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่
๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในข้อ ๖ (๒) ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีจะได้มีคำสั่งกำหนดมำตรกำรเป็นกำรเฉพำะต่อไป
ข้อ ๗ กำรปรับเงื่อนไขกำรใช้เส้นทำงคมนำคมและกำรเดินทำงสำหรับกลุ่มแรงงำนก่อสร้ำง
ให้ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำร
บริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในข้อ ๗ ทั้งนี้
จังหวัดนนทบุรีจะได้มีคำสั่งกำหนดมำตรกำรเป็นกำรเฉพำะต่อไป
ข้อ ๘ มำตรกำรเพื่อป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดในกลุ่มแรงงำน ในสถำนประกอบ
กิจกำรหรือโรงงำน
ให้ผู้รับผิดชอบในสถำนประกอบกิจกำรหรือโรงงำน ปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อกำหนดออก
ตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐)
ลงวันที่ ๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในข้อที่ ๙ ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีจะได้มีคำสั่งกำหนดมำตรกำรเป็นกำรเฉพำะต่อไป
ผู้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งดังกล่ำวต้องระวำงโทษตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ได้รับคำปรึกษำสำมำรถติดต่อ สำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัด
นนทบุรี ได้ที่ห มำยเลขโทรศัพ ท์ ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๒, ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๓, ๐๖๑-๑๗๒-๒๕๓๔ และ
๐๖๑-๑๗๔-๒๒๖๐
อนึ่ง เนื่องจำกเป็นกรณีที่มีควำมจำเป็นรีบด่วน หำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะก่อให้เกิดผลเสียหำย
อย่ำงร้ำยแรงแก่สำธำรณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ จึงไม่อำจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ งตำมมำตรำ ๓๐
วรรคสอง (๑) แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหำคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๔
สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี
ประธำนคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี
ผู้กำกับกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี

