คำสั่งจังหวัดนนทบุรี
ที่ ๑๔๔๐ /๒๕๖๔
เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๔๓ )
ตำมที่ จั ง หวั ด นนทบุ รี ได้ มี ค ำสั่ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี รวม ๔๒ ฉบั บ สั่ ง ให้ ปิ ด สถำนที่ บ ำงแห่ ง
ในพื้น ที่จั งหวัดนนทบุ รี ไว้เป็ น กำรชั่ว ครำว รวมถึงมีกำรผ่ อนปรนคำสั่ ง ปิ ด สถำนที่เป็ นกำรชั่ว ครำวบำงส่ ว น
เพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
หรือโรคโควิด-19 ไปแล้ว นั้น
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด-19 ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่ว ยเพิ่มขึ้น ทวีคูณ และกระจำยไปทุกจังหวัดอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะในพื้นที่ตลำดสดเทศบำลนครนนทบุรี
และตลำดสดสมบัติที่จังหวัดนนทบุรีได้เคยมีคำสั่งปิดไว้เป็นกำรชั่ว ครำวแล้ว แต่จำกกำรตรวจประเมินควำม
พร้อมเพื่อให้เปิดบริกำรอีกครั้งพบว่ำสถำนที่ทั้งสองแห่งยังไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน อันส่ง ผลให้สถำนที่ทั้งสอง
และบริเวณใกล้เคียงยังเป็นสถำนที่ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรค ประกอบกับจังหวัดนนทบุรียังคงถูก
ประกำศยกระดับ ให้ เ ป็น พื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด และเข้ ม งวด ดัง นั้น อำศัย อำนำจตำมควำม ในมำตรำ ๓๕ (๑)
แห่ งพระรำชบั ญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำช
กำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับ
ประกำศ เรื่อง กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร (ครำวที่ ๑๑)
ฉบับ ลงวัน ที่ ๓๐ มีน ำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่ง นำยกรัฐ มนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ กำรปฏิบัติงำน
หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษำยน พ.ศ.
๒๕๖๔
ผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวัดนนทบุ รี โดยควำมเห็ นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี
ตำมมติ ที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ ๔๓/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึ ง มี ค ำสั่ ง ขยำยระยะเวลำและ
แก้ไขเพิ่มเติมกำรปิดสถำนที่ตำมคำสั่งที่ ๑๒๙๔/๒๕๖๔ เรื่องสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๔๐) ลงวันที่
๑๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนอื่นยังคงให้ถือปฏิบัติตำมคำสั่งที่ ๑๓๖๘/๒๕๖๔ เรื่องสั่งปิดสถำนที่เป็นกำร
ชั่วครำว (ฉบับที่ ๔๒) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
ข้อ ๑. ปิดตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี และตลาดสดสมบัติ อาเภอเมืองนนทบุรี ต่อเนื่องจนถึง
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ ๒. ปิดสถานที่ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีและตลาดสดสมบัติ อาเภอ
เมืองนนทบุรี ต่อเนื่องจนถึ งวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ดังนี้
/(๒) อำคำร...

-๒(๑) อำคำรพำณิชย์และสถำนประกอบกำร รวมถึงร้ำนค้ำ รถเข็น หำบเร่ แผงลอยทุ ก
ประเภท โดยรอบตลำดทั้ง ๒ แห่ง
(๒) อำคำรพำณิชย์และสถำนประกอบกำร รวมถึงร้ำนค้ำ รถเข็น หำบเร่ แผงลอยทุ ก
ประเภท ฝั่งเดียวกับตลำดทั้ง ๒ แห่ง ตั้งแต่ แยกศรีพรสวรรค์ถึงท่ำน้ำนนทบุรี ยำวต่อเนื่องถึงถนนริมเขื่อนท่ำน้ำ
นนทบุรีทั้งสองฝั่งจนถึงศำลเจ้ำแม่ทับทิม
(๓) อำคำรพำณิชย์และสถำนประกอบกำร รวมถึงร้ำนค้ำ รถเข็น หำบเร่ แผงลอยทุก
ประเภทฝั่งเดียวกับตลำดทั้ง ๒ แห่ง ตั้งแต่แยกศรีพรสวรรค์ถึงซอยพิบูลสงครำม ๑๗
(๔) อำคำรพำณิชย์และสถำนประกอบกำรรวมถึ งร้ำนค้ำ รถเข็น หำบเร่ แผงลอยทุ ก
ประเภทในซอยพิบูลสงครำม ๒๑ (ซอยแสงเทียน)
ข้อ ๓. มอบหมายนายอ าเภอเมื อ งนนทบุ รี เป็นผู้ รับผิ ดชอบหลั กในกำรบู รณำกำรร่ว มกั บ
เทศบำลนครนนทบุรี และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในกำรกำกับ ดูแล และบริหำรจัดกำรในพื้นที่ตำมข้อ ๑ และ
ข้อ ๒ โดยมีรำยละเอียดตำมแผนผังแสดงกำรปิดตลำดและอำคำรโดยรอบแนบท้ำยคำสั่งนี้
ข้อ ๔. กาหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรค ดังนี้
(๑) จำกกำรสอบสวนโรคพบว่ำมีผู้ติดเชื้อภำยในตลำด อำคำรพำณิชย์ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
นนทบุ รี ห ลำยแห่ ง และแต่ ล ะแห่ ง มี ก ำรแพร่ ก ระจำยของเชื้ อ ไปในวงกว้ ำ ง จึ ง ให้ เ จ้ ำ ของผู้ มี ห น้ ำ ที่ ดู แ ล
ผู้ป ระกอบกำร และผู้ใ ช้บ ริก ำรในตลำดและอำคำรพำณิช ย์ป ฏิบัติต ำมมำตรกำร ป้อ งกัน โรคที่ท ำงรำชกำร
กำหนดโดยเคร่งครัด หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบกำรฝ่ำฝืนหรือกำรละเลยไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร จังหวัดนนทบุรีจะ
พิจำรณำสั่งปิดสถำนที่โดยทันที
(๒) ให้องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบูรณำกำรร่วมกับ
สำธำรณสุขอำเภอและฝ่ำยปกครอง ดำเนินกำรดังนี้
๑) ชี้แจงทำควำมเข้ำใจกับผู้ประกอบการโรงงาน สถานประกอบการ หอพัก ตลาด
และชุมชนแออัด เพื่อขอควำมร่วมมือให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร D-M-H-T-T
๒) หมั่นตรวจเพื่อกำกับให้ดำเนินกำรตำมมำตรกำร D-M-H-T-T ดังกล่ำว
๓) กำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้ำสู่ระบบกำรคัดกรองด้วยกำรเคำะประตูบ้ำนและสุ่ ม
ตรวจเป็นระยะทุก ๑๔ วัน หำกพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สงสัยให้แจ้งสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อค้นหำเชิงรุก
(ACF) ต่อไป
(๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รักษำควำมสะอำดของสถำนที่/พื้นที่ตลำด
ชุมชนแออัด และที่พักคนงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบตลอดเวลำ ทั้งนี้มอบหมำยให้นำยอำเภอจัดตั้งทีมบูรณำกำร
ตรวจประเมินสถำนที่ที่มีควำมเสี่ยงประกอบด้วยนำยอำเภอ ผู้แทนเทศบำลในเขตพื้นที่รับชอบ สำธำรณสุขอำเภอ
และหน่วยงำนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ตรวจประเมินสถำนที่ที่มีควำมเสี่ยงตำมแนวทำงที่กระทรวงสำธำรณสุข
หรือกรมควบคุมโรคกำหนด
สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ได้รับคำปรึกษำสำมำรถติดต่อสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี
ได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๒, ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๓, ๐๖๑-๑๗๒-๒๕๓๔ และ ๐๖๑-๑๗๔-๒๒๖๐
/ อนึ่ง เนื่องจำก...

-๓อนึ่ง เนื่องจำกเป็นกรณีที่มีควำมจำเป็นรีบด่วน หำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะก่อให้เกิดผลเสียหำย
อย่ำงร้ำยแรงแก่สำธำรณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ จึงไม่อำจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตำมมำตรำ ๓๐
วรรคสอง (๑) แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งดังกล่ำวต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บำทหรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ข้อที่ได้มีกำรกำหนดอัตรำโทษสูงสุดไว้แล้ว
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี
ประธำนคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี
ผู้กำกับกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี

