คำสั่งจังหวัดนนทบุรี
ที่ ๑๙๙๘ / ๒๕๖๔
เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๕๘)
............................................
ตำมที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม ๕๗ ฉบับ สั่งให้ปิดสถำนที่บำงแห่งในพื้นทีจ่ ังหวัด
นนทบุรี ไว้เป็นกำรชั่วครำว รวมถึงมีกำรผ่อนปรนคำสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำวบำงส่วนเพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้
เกิดกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด -19
ไปแล้ว นั้น
โดยที่ปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 อันเป็นสถำนกำรณ์ฉุกเฉินได้ทวี
ควำมรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภำวะวิกฤติด้ำนสำธำรณสุข โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมี
จำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่ซึ่งไม่แสดงอำกำรแต่สำมำรถแพร่เชื้อโรคได้เพิ่มขึ้ นในอัตรำเร่งที่สูงมำก 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
กำรบริ หำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกอบกับประกำศ เรื่อง กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร
(ครำวที่ ๑๒) ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับกำร
ปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถำนกำรณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่
ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้ำระวังสูงฯ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้กำหนดให้จังหวัด
นนทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวัดนนทบุ รี โดยควำมเห็ นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุ รี
ตำมมติที่ประชุมครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำวและ
กำหนดมำตรกำรควบคุมบำงสถำนที่เพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ยังคงถือปฏิบัติตำมคำสั่งจังหวัดนนทบุรีในเรื่องกำรสั่งปิดสถำนที่เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับคำสั่งนี้ ดังนี้
(๑) คำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ เรื่องสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๕๔)
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔
(๒) คำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ ๑๙๔๘/๒๕๖๔ เรื่องสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๕๕)
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔ (ปิดโรงงำนขำยส่งและผลิตกุญแจ อำเภอเมืองนนทบุรี)
/ (๓) คำสั่ง...

-๒(๓) คำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ ๑๙๔๙/๒๕๖๔ เรื่องสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๕๖)
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔ (ปิดโรงงำนผลิตและขำยส่งอุปกรณ์กีฬำ อำเภอไทรน้อย)
(๔) คำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ ๑๙๖๕/๒๕๖๔ เรื่องสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๕๗)
ลงวันที่ ๑๙ กรกฎำคม 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) สถำนทีห่ รือห้องซ้อมดนตรี
(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 (รวมถึงสระว่ำยน้ำของหมู่บ้ำนหรืออำคำรชุดพักอำศัย)
(๒๔) สระน้ำเพื่อกำรเล่นกีฬำหรือกิจกรรมทำงน้ำเพื่อกำรสั นทนำกำรหรืออื่น ๆ ในทำนอง
เดียวกัน
(๒๕) สถำนประกอบกิจกำรอำบน้ำ สถำนประกอบกิจกำรอบไอน้ำ อบสมุนไพร
/ (๒๖) สถำนที่...

-๓(๒๖) สถำนที่ให้บริ กำรควบคุมน้ำหนัก สถำนเสริมควำมงำม คลินิกเสริมควำมงำม (ไม่ได้
รับอนุญำตให้เป็นคลินิกเวชกรรม) คลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำมทุกประเภท สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
ร้ำนนวดเพื่อสุขภำพ ร้ำนนวดเพื่อเสริมควำมงำม นวดสปำ ร้ำนนวดแผนไทย (รวมทั้งบริกำรนวดฝ่ำเท้ำ)
(๒๗) ร้ำนเสริมสวย ร้ำนทำเล็บ ตัดผมหรือแต่งผม สถำนที่สัก เจำะผิวหนังส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่ำงกำย
(๒๘) ศูนย์แสดงสินค้ำ ศูนย์ประชุม หรือสถำนที่จัดนิทรรศกำร เว้น แต่ ที่ทำงรำชกำรได้ใช้
เป็นสถำนทีเ่ พือ่ ป้องกันโรคหรือรักษำผู้ติดเชื้อ ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อฯ
(๒๙) สถำนที่ให้บริกำรห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถำนที่ จัดเลี้ยง 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
บริโภคทีอ่ ื่นเท่ำนั้น
(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 ก ำรทำงกำรแพทย์แ ละกำรสำธำรณสุ ขอื่ น ๆ ของภำครัฐ โดยให้ เ ปิ ด
ดำเนินกำรได้ จนถึงเวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
(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 และสถำนศึกษำต่ ำง ๆ ให้ ปฏิ บัติต ำม
มำตรกำรที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้ำนี้
/สำหรับ...

-๔ส 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 รวมทั้งบริก ำรส่งสินค้ำและอำหำรตำมสั่ง (delivery online) ยังคงเปิดดำเนินกำรได้
ตำมควำมจำเป็น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
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 ๒๓ กรกฎำคม ถึงวันที่ ๒ สิงหำคม ๒๕๖๔
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี
ประธำนคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี
ผู้กำกับกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี

