คำสัง่ จังหวัดนนทบุรี
ที่ ๑๓๖๘ /๒๕๖๔
เรื่อง สัง่ ปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๔๒)
............................................
ตำมที่จั ง หวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่ง จั ง หวัดนนทบุรี รวม ๔๑ ฉบับ สั่ง ให้ปิดสถำนที่บำงแห่ ง
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นกำรชั่วครำว รวมถึงมีกำรผ่อนปรนคำสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำวบำงส่วน
เพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 หรือโรคโควิด-19 ไปแล้ว นั้น
ในปัจจุบันจังหวัดนนทบุรียังคงถูกประกำศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงยังคงต้องมี
กำรปิดสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดบำงแห่งไว้ โดยจำกกำรประเมินสถำนกำรณ์คำดว่ำแม้กำรแพร่
ระบำดจะยังคงมีอยู่อีกระยะหนึ่ง แต่จำกกำรที่ได้ดำเนินมำตรกำรตรวจคัดกรองเชิงรุก ควบคู่กับกำรปิด
สถำนที่เสี่ยงเป็นบำงแห่ง ไว้แล้ว สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดจึงเริ่มดีขึ้นตำมลำดับ จึงสมควรผ่อนคลำย
มำตรกำรควบคุมบำงกรณีเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชน
เกินสมควร ดังนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๕ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับประกำศ เรื่อง กำรขยำยระยะ เวลำ
กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร (ครำวที่ ๑๑) ฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนำคม พ.ศ.
๒๕๖๔ คำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่ง ตั้ง ผู้กำกับกำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำ ผู้รับผิดชอบและ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี
ตำมมติที่ประชุมครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่ง ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ปิดสถำนที่และใช้บังคับมำตรกำรที่ระบุไว้ในคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔
เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๓๙) ลงวันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ยกเว้น ข้อ ๒(๒)
ให้แก้ไขเป็น ห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมำกกว่ำ ๒๐ คน เว้นแต่
ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินกำรโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือจัดกิจกรรม
ในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถำนที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนด
ข้อ ๒ ร้ำนจำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มในร้ำนได้ไม่เกินเวลำ
๒๑.๐๐ นำฬิกำ โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้ำนได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของจำนวนที่นั่งปกติ โดยให้
เว้นระยะห่ำงระหว่ำงโต๊ะ และระหว่ำงที่นั่งรวมถึงระยะห่ำงระหว่ำงทำงเดิน อย่ำงน้อย ๑ เมตร ห้ำมกำร
บริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน และให้จำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มในลักษณะของกำรนำไป
/ บริโภคที่อื่น ...

-๒–
บริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลำ ๒๓.๐๐ นำฬิกำ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบกำรจัดให้มีมำตรกำรคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง
กำรจัดระเบียบผู้เข้ำใช้บริกำร และกำรเว้นระยะห่ำงตำมคำแนะนำและมำตรกำรที่ทำงรำชกำรกำหนด
รวมทั้งให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรแนบท้ำยคำสั่งจังหวัดฉบับนี้อย่ำงเคร่งครัด
ข้ อ ๓ เพื่ อ ลดควำมเสี่ ย งจำกกำรติ ด เชื้ อ และป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด สภำวะที่ ไ ม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
เพื่อจำกัดวงในกำรระบำดของโรคเมื่ออยู่นอกเคหสถำนหรือเมื่ออยู่ในที่สำธำรณะให้ประชำชนสวมหน้ำกำก
อนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ และต้องสวมให้ถูกวิธีตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขแนะนำ
เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตำมวรรคหนึ่ง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ว่ำกล่ำวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง ถ้ำผู้นั้นไม่ปฏิบัติตำมถือเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีระวำงโทษ
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท
ข้อ ๔ ให้ยังคงถือปฏิบัติคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว ดังนี้
(๑) คำสัง่ จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว
(ฉบับที่ ๓๙) ลงวันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนที่ไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยคำสัง่ ฉบับนี้
(๒) คำสัง่ จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๙๔/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว
(ฉบับที่ ๔๐) ลงวันที่ ๑๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(๓) คำสัง่ จังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๓๕๑/๒๕๖๔ เรื่อง สัง่ ปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว
(ฉบับที่ ๔๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ได้รับคำปรึกษำสำมำรถติดต่อสำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัด
นนทบุรี ได้ที่หมำยเลขโทรศัพ ท์ ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๒, ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๓, ๐๖๑-๑๗๒-๒๕๓๔ และ
๐๖๑-๑๗๔-๒๒๖๐
อนึ่ง เนื่องจำกเป็นกรณีที่มีควำมจำเป็นรีบด่วน หำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะก่อให้เกิดผลเสียหำย
อย่ำงร้ำยแรงแก่สำธำรณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ จึงไม่อำจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตำมมำตรำ
๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งดังกล่ำวต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบำทหรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ข้อที่ได้มีกำรกำหนดอัตรำโทษสูงสุดไว้แล้ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี
ประธำนคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี
ผู้กำกับกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี

มำตรกำรสำหรับกิจกำรบำงประเภทที่ได้รับกำรผ่อนปรน
แนบท้ำยคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๓๖๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๔
สำหรับกำรจำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

ให้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มในร้ำนได้ไม่เกินเวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ
ให้จำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มในลักษณะของกำรนำไปบริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลำ ๒๓.๐๐ นำฬิกำ
จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้ำนได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของจำนวนที่นั่งปกติ
ห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน
ให้เว้นระยะห่ำงระหว่ำงโต๊ะ และระหว่ำงที่นั่ง รวมถึงระยะห่ำงระหว่ำงกำรเดิน อย่ำงน้อย 1 เมตร
จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร
สำหรับที่นั่งทำนต้องจัดมีที่กั้นเพื่อแยกผู้ใช้บริกำรแต่ละคนออกจำกกัน มีอุปกรณ์ที่ใช้รับประทำน
๑ คน ต่อ ๑ ชุด และห้ำมมีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน
(๘) ให้งดบริกำรบุฟเฟต์ที่มีไลน์อำหำรให้ลูกค้ำตักเองหรือหยิบเอง โดยจัดให้มีกำรสั่งจำกรำยกำรอำหำรได้
(๙) ทำควำมสะอำดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
ถ้ำกรณีมีห้องน้ำให้ทำควำมสะอำดอย่ำงสม่ำเสมอ
(๑๐) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ
(๑๑) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
(๑๒) ให้มีมำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย ไข้ ไอ จำม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร
และผู้ใช้บริกำร

.........................................

