คำสั่งจังหวัดนนทบุรี
ที่ ๑๕๕๘/๒๕๖๔
เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๔๖)
............................................
ตำมที่ จั ง หวั ด นนทบุ รี ได้ มี ค ำสั่ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี รวม ๔๕ ฉบั บ สั่ ง ให้ ปิ ด สถำนที่ บ ำงแห่ ง
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นกำรชั่วครำว เพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคในสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด-19 ไปแล้ว นั้น
กรมอนำมั ย กระทรวงสำธำรณสุ ข ได้ ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด นนทบุ รี แ ละเทศบำลนครนนทบุ รี
เป็นคณะตรวจประเมินควำมพร้อมในกำรเปิดให้บริกำรตลำดสดเทศบำลนครนนทบุรี และตลำดสดสมบัติ
อำเภอเมืองนนทบุรี และมีควำมเห็นร่วมกันว่ำเทศบำลนครนนทบุรีได้ดำเนินกำรปรับปรุงตลำดสดเทศบำล
นครนนทบุ รีใ นส่ ว นที่ ส ำมำรถดำเนินกำรได้ ภ ำยในระยะเวลำอันจ ำกั ด เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ ยั ง คงมี บ ำงส่วน
ที่ต้องปรับปรุงในระยะยำวเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุขต่อไป จึงสำมำรถเปิดตลำด
ในบำงส่วนได้ ภำยใต้กำรควบคุมของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ในส่วนของตลำดสดสมบัติยังมิได้มี
กำรปรับปรุงให้เป็นไปตำมมำตรฐำนจึงยังไม่สำมำรถเปิดให้บริกำรได้เนื่ องจำกยังคงเป็นสถำนที่ที่มีควำมเสี่ยง
ต่อกำรแพร่ระบำดของเชื้อ คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีได้พิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมควำมเห็น
ของคณะตรวจประเมิ น ดั ง นั้ น อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๕ (๑) แห่ ง พระรำชบั ญ ญัติ โรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับประกำศ เรื่อง กำร
ขยำยระยะ เวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่ ทั่ ว รำชอำณำจั ก ร (ครำวที่ ๑๒)
ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับกำรปฏิบัติงำน
หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวั ดนนทบุรี โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติด ต่อ จัง หวั ด นนทบุ รี
ตำมมติที่ประชุมครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำวและ
กำหนดมำตรกำรควบคุมบำงสถำนที่เพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ ๑ ปิดตลำดสดสมบัติ อำเภอเมืองนนทบุรี ต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๒๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือ
จนกว่ำจะผ่ำนกำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข
ข้อ ๒ ปิดตลำดสดเทศบำลนครนนทบุรี (บำงส่วน) รำยละเอียดตำมแผนผังแนบท้ำยประกำศนี้
ต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนกว่ำจะผ่ำนกำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำนของกระทรวง
สำธำรณสุข เพื่อให้เทศบำลนครนนทบุรีและผู้ค้ำภำยในตลำดดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตลำด แผงค้ำ ทำงเดิน และ
ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและคำแนะนำของทำงรำชกำร
ในส่วนที่ของบริเวณอื่น ที่มิใช่พื้นที่สีแดงตำมแผนผังแนบท้ำยประกำศนี้ ให้เปิดได้ตั้งแต่
วันที่ ๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป แต่ยัง คงให้อยู่ ภ ำยใต้ก ำรก ำกั บ ดู แ ลของเทศบำลนครนนทบุ รี
โดยให้ดำเนินกำรตำมคำแนะนำของคณะตรวจประเมินและให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข
หำกพบว่ำมีกำรดำเนินกำรในลักษณะที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคจะพิจำรณำสั่งปิดในทันที
/ข้อ ๓ กำหนด..

-๒ข้อ ๓ กำหนดมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติม ดัง นี้ ให้มีกำรค้ำขำยสินค้ำได้เฉพำะ
บริเวณด้ำนในตลำด อำคำรพำณิชย์ และแผงค้ำที่เทศบำลนครนนทบุรีกำหนดไว้เท่ำนั้น ห้ำมมีกำรตั้งแผงค้ำ
หรือทำกำรค้ำขำยด้วยวีธีกำรใด ๆ บนบำทวิถี ถนน ซอย ทำงเดิน หรือพื้นที่อื่นๆ โดยเด็ดขำด
ข้อ ๔ ให้ยังคงถือปฏิบัติคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว ดังนี้
(๑) คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว
(ฉบับที่ ๓๙) ลงวันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔
(๒) คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๔๖๑/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว
(ฉบับที่ ๔๔) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(๓) คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๔๘๘/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว
(ฉบับที่ ๔๕) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ไ ด้รับคำปรึกษำสำมำรถติดต่อสำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัด
นนทบุ รี ได้ ที่ ห มำยเลขโทรศั พ ท์ ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๒, ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๓, ๐๖๑-๑๗๒-๒๕๓๔ และ
๐๖๑-๑๗๔-๒๒๖๐
อนึ่ง เนื่องจำกเป็นกรณีที่มีควำมจำเป็นรีบด่วน หำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะก่อให้เกิดผลเสี ยหำย
อย่ำงร้ำยแรงแก่สำธำรณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ จึงไม่อำจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ งตำมมำตรำ ๓๐
วรรคสอง (๑) แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งดังกล่ำวต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ข้อที่ได้มีกำรกำหนดอัตรำโทษสูงสุดไว้แล้ว
สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี
ประธำนคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี
ผู้กำกับกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี

แผนผังแสดงบริเวณตลำดสดเทศบำลนครนนทบุรี
แนบท้ำยคำสั่งคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๕๕๘ /๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว
ลงวันที่ ๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

หมำยเหตุ
ให้ปิดบริเวณพื้นที่สีแดง ใกล้ซอยแสงเทียนจนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔ หรือจนกว่ำจะผ่ำนกำรตรวจ
ประเมินตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข
พื้นที่อื่นให้เปิดได้ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป แต่ยังคงให้อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลเทศบำล
นครนนทบุรี

