คำสั่งจังหวัดนนทบุรี
ที่ ๒๘๕๒/๒๕๖๔
เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๖๓)
............................................
ตำมที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม ๖๒ ฉบับ สั่งให้ปิดสถำนที่บำงแห่งในพื้นทีจ่ ังหวัด
นนทบุรี ไว้เป็นกำรชั่วครำว รวมถึงมีกำรผ่อนปรนคำสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำวบำงส่วนเพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้
เกิดกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด -19
ไปแล้ว นั้น
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยและจังหวัดนนทบุรี มีแนวโน้ม
ของสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยมีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระดับคงที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ในขณะที่ จ านวนผู้ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาจนหายเป็ น ปกติ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง สามารถปรั บ มาตรการ
โดยผ่ อ นคลายความเข้ ม งวดบางกรณี ใ ห้ มี ค วามเหมาะสม โดยก าหนดมาตรการควบคุ ม เท่ า ที่ จ าเป็ น
ตามระดับพื้นที่ของสถานการณ์เพื่อให้ส อดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ยังจาเป็น
ต้องติดตามกากั บ ดูแลทั้ งบุ คคล สถานที่ การด าเนินกิ จการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ อยู่ภ ายใต้เงื่อ นไขของ
การปฏิ บั ติ ตามมาตรการควบคุ มและป้ องกัน โรคในระยะยาว เพื่อ การขับ เคลื่ อ นภาคเศรษฐกิ จ การฟื้น ฟู
และพัฒนาประเทศในระยะยาว ควบคู่กับการป้องกันและควบคุมโรคอย่างสมดุลและยั่งยืน
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 ห ำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุก เฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบั บที่ ๓๔) ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกอบกับประกำศ เรื่อง กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร
(ครำวที่ ๑๔) ฉบับลงวันที่ ๒๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับกำร
ปฏิ บั ติงำน หั วหน้ ำผู้ รั บผิ ดชอบและพนั กงำนเจ้ ำหน้ำที่ ในกำรแก้ ไขสถำนกำรณ์ฉุ กเฉิน ลงวั นที่ 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 ๗๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว
และกำหนดมำตรกำรควบคุมบำงสถำนที่เพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ยังคงถือปฏิบัติตำมคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำวฯ มำตรกำร
ข้อห้ำม และข้อปฏิบัติ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตำมที่กำหนดไว้ก่อนหน้ำ เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
คำสั่งฉบับนี้ ได้แก่ กำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ทำกำรของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ และเอกชนที่ให้
ดำเนินกำรเต็มควำมสำมำรถที่จะทำได้ รวมถึงบรรดำมำตรกำร หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติ ที่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบได้กำหนดขึ้นเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้
ทั้งนี้ กำรห้ำมออกนอกเคหสถำนให้ปรับเวลำเป็น ในระหว่ำงเวลำ ๒๒.๐๐ นำฬิกำ ถึง ๐๔.๐๐
นำฬิกำ ของวันรุ่งขึ้น
/ข้อ ๒ ...

-๒ข้อ 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) สถำนที่เล่นตู้เกม เครื่องเล่น ทั้งในและนอกห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์
หรือสถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน
(๖) ร้ำนเกม ร้ำนอินเทอร์เนต
(๗) สวนน้ำและสวนสนุก ทั้งในและนอกห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์ หรือ
สถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน
(๘) สนำมเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก
(๙) สถำนประกอบกิจกำรอบไอน้ำ อบสมุนไพร
(๑๐) สถำนที่ให้บริกำรห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถำนที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถำนที่อื่นใดที่มี
ลักษณะเดียวกัน เปิดได้เฉพำะกำรจัดกิจกรรมหรืองำนประเพณี เช่น งำนมงคลสมรส โดยต้องไม่มีกำรจัดเลี้ยงอำหำร
กรณีมีผู้เข้ำร่วมเกินกว่ำ ๒๕ คน ให้ขออนุญำตจัดกิจกรรมต่อคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีก่อนจัด
งำนอย่ำงน้อย ๒ สัปดำห์ โดยยื่นขออนุ ญำตพร้อมมำตรกำรป้องกันโรค ณ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
นนทบุรี
(๑๑) สถำนดูแลผู้สูงอำยุ (ยกเว้นที่มีกำรรับตัวไว้พักค้ำงคืนเป็นปกติธุระ)
ข้อ ๓ กำรปรับมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ให้สถำนที่ดังต่อไปนี้สำมำรถเปิดดำเนินกิจกำรบำงอย่ำงได้ โดยต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันควบคุมโรค ที่ทำงรำชกำรกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
(๑) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจ กรรมเป็นจานวนมากได้
โดยให้ศึกษาธิการจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณา
ความจาเป็นและการดาเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนด รวมทั้งความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่และสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
โดยให้ยื่นขออนุญาตพร้อมมาตรการป้องกันโรค ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สาหรับ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยื่นฯ ณ ที่ว่าการอาเภอ
(๒) สถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก ศู น ย์พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สถานพัฒ นาเด็ก ปฐมวั ย ศู น ย์ เด็ ก พิ เ ศษ
สถานที่ให้ การดูแล หรื อสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัส ดิการให้ แก่เด็ก ให้เปิดดาเนินการได้โ ดยให้
คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด พิ จ ารณาอนุ ญ าตการใช้ ส ถานที่ ต ามความเหมาะสมของสถานที่ นั้ น ๆ
โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดอย่างเคร่งครั ด โดยให้ยื่นขออนุญาตพร้อม
มาตรการป้องกันโรค ณ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
(๓) ร้ ำ นจ ำหน่ ำ ยอำหำรหรื อ เครื่ อ งดื่ ม สำมำรถเปิ ด ให้ บ ริ ก ำรบริ โ ภคอำหำรหรื อ
เครื่องดื่มในร้ำนได้ไม่เกินเวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ โดยห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ ำน
และจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้ำน หำกเป็นกำรบริโภคในห้องปรับอำกำศให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ
จำนวนที่นั่งปกติ แต่หำกเป็นกำรบริโภคในพื้นที่เปิดที่อำกำศสำมำรถระบำยถ่ำยเทได้ดี เช่น ร้ำนอำหำรขนำดเล็ก
หำบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของจำนวนที่นั่งปกติ
/ร้านจาหน่าย...

-๓ร้านจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาจจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นได้ โดยมีผู้
แสดงไม่ เ กิ น จ านวน 5 คน ต้ อ งมี ก ารเว้ น ระยะห่ า งและงดการติ ด ต่ อ สั ม ผั ส กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และให้
นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยอนุโลมให้เฉพาะนักร้อง นักแสดง หรือนักดนตรีที่
ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่า ที่อาจถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ขณะทาการแสดง
มำตรกำรนี้ ให้ ใช้ กับร้ ำนจำหน่ ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้ ำงสรรพสิ นค้ำ
ศูนย์กำรค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถำนประกอบกำรอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกันด้วย
(๔) ร้ ำนสะดวกซื้อ ให้ เปิ ดดำเนิ นกำรได้จนถึ งเวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ โดยจำกัดเวลำ
สำหรับร้ำนสะดวกซื้อซึ่งตำมปกติเปิดให้บริกำรในช่วงเวลำกลำงคืน ให้ปิดให้บริกำรในระหว่ำงเวลำ ๒๑.๐๐
นำฬิกำ ถึง ๐๔.๐๐ นำฬิกำของวันรุ่งขึ้น
ตลำดสด ตลำดนัด เฉพำะกำรจำหน่ำยสินค้ำอุปโภคหรือบริโภค ให้เปิดดำเนินกำรได้
ตำมเวลำปกติจนถึง ๒๑.๐๐ นำฬิกำ
(๕) ห้ อ งสมุด และพิ พิธ ภัณ ฑ์ทุ กประเภท บ้า นหนั งสื อ หอศิล ป์ แหล่ ง ประวั ติศ าสตร์
โบราณสถาน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรม หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดาเนินการได้และจากัดจานวนผู้ใช้บริการ โดยอาจ
พิจ ารณาตามเกณฑ์ของขนาดพื้ น ที่ตามแนวปฏิบั ติที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนดหรือไม่เกินร้ อยละ 75
ของจานวนผู้เข้าใช้บริการที่สามารถรองรับได้ตามปกติ และให้ผู้ใช้บริการงดบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มขณะ
เข้าชมหรือใช้บริการ รวมทั้งงดการทากิจกรรมที่อาจทาให้เกิดความแออัด โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดอย่างเคร่งครัด
(๖) โรงภาพยนตร์ สามารถเปิดดาเนินการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยจากัดจานวน
ผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 5๐ ของจานวนความจุที่นั่ง และจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างโดยการเว้นที่นั่งตาม
แนวปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกาหนด โดยให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าและงดการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในระหว่างการชมภาพยนตร์
(๗) สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทาเล็บ ร้านสักหรือเจาะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสามารถเปิดดาเนินการและให้บริการผ่านการนัดหมายได้จนถึงเวลา 21.00 น.
โดยกาหนดเงื่อนไขสาหรับร้านสักที่จะให้บริการได้เฉพาะผู้รับบริการที่แสดงหลักฐาน
ว่าได้รั บ วัคชี น ครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด หรือมีห ลั กฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยั นว่าไม่มีเชื้ อ
โรคโควิด - 19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการโดยวิธี RT- PCR หรือโดยชุดตรวจและน้ายา
ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง
(COVID-19 Antigen test self-test Kits : ATK) (ชุดตรวจ ATK)
(๘) สถำนประกอบกำรเพื่อสุ ขภำพ ร้ำนนวดเพื่อสุขภำพ ร้ำนนวดเพื่อเสริม ควำมงำม
นวดสปำ หรือสถำนประกอบกำรนวดแผนไทย สำมำรถเปิดดำเนินกำรและให้บริกำรผ่ำนกำรนัดหมำยได้ โดย
จำกัดเวลำกำรให้บริกำรไม่เกินรำยละสองชั่วโมงจนถึงเวลำ ๒๑.๐๐ น. และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
โรคที่ ก ระทรวงสำธำรณสุ ข ก ำหนดอย่ ำ งเคร่ ง ครั ด ยกเว้ น กำรอบตั ว อบสมุ น ไพร และกำรอบไอน้ ำ
ที่ยังไม่อนุญำตให้ดำเนินกำร
โดยกำหนดเงื่อนไขเฉพำะกำรให้บริกำรประเภทกำรใช้น้ำเพื่อสุขภำพในกิจกำรสปำที่
ผู้เข้ำรับบริกำรต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรกำหนด หรือมีหลักฐำนแสดงผล
กำรตรวจที่ยืนยันว่ำไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลำ ๗๒ ชั่วโมงก่อนกำรใช้บริกำรโดยวิธี RT- PCR หรือ
โดยกำรใช้ชุดตรวจ ATK
(๙) สวนสำธำรณะ ลำนกี ฬ ำ สนำมกี ฬ ำ สระน้ ำเพื่ อ กำรกี ฬ ำหรื อ กิ จ กรรมทำงน้ ำ
เพื่อกำรสันทนำกำร หรือสระว่ำยน้ำสำธำรณะ หรือสถำนที่เพื่อกำรออกกำลังกำยประเภทกลำงแจ้งหรือตั้งอยู่
ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ โ ล่ ง สนำมกี ฬ ำหรื อ สถำนที่ เ พื่ อ กำรออกก ำลั ง กำยประเภทในร่ ม ที่ อ ำกำศถ่ ำ ยเทได้ ดี
ให้เปิดดำเนินกำรได้ไม่เกินเวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ
/สถำนที.่ ..

-๔สถำนที่ออกกำลังกำย ยิมหรือฟิตเนสที่เป็นห้องปรับอำกำศ ให้เปิดได้ไม่ เกินเวลำ
๒๑.๐๐ น. งดเว้ นกำรให้ บริ กำรอบตั วหรืออบไอน้ ำ จ ำกั ดจ ำนวนผู้ ใช้ บริ กำรไม่ ให้ เกิ น ๔ ตำรำงเมตรต่ อคน
ให้ผู้ให้บริกำร เจ้ำหน้ำที่ ผู้ฝึกสอน(เทรนเนอร์) ตรวจหำเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK อย่ำงน้อย ๒ สัปดำห์
ต่อ ๑ ครั้ง และผู้ใช้บริกำรต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรกำหนด หำกผู้ให้บริกำร
หรื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรมี อ ำกำรเป็ น ไข้ ไอ เจ็ บ คอ จมู ก ไม่ ไ ด้ ก ลิ่ น ลิ้ นไม่ ไ ด้ รั บ รส หรื อ มี อ ำกำรเข้ ำ ได้ กั บ โรค
โควิด-19 ให้งดบริกำรและจัดให้มีกำรตรวจหำเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ทันที ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค
ที่กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุขกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
(๑๐) กำรใช้สถำนที่หรือสนำมกีฬำเพื่อกำรจัดแข่งขันกีฬำ ให้ คณะกรรมกำรโรคติดต่อ
จังหวัดพิจำรณำควำมเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกี ฬำและกระทรวงสำธำรณสุข
กำหนด โดยกรณีประเภทกีฬำในร่ม สำมำรถจัดกำรแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนำม
หำกเป็นกำรจัดแข่งขันประเภทกีฬำกลำงแจ้งสำมำรถจัดกำรแข่งขันได้โดยให้มีผู้ชม
ในสนำมไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของควำมจุสนำม และผู้เข้ำชมในสนำมต้องแสดงหลักฐำนว่ำได้รับวัคซีนครบตำม
เกณฑ์ที่ทำงรำชกำรกำหนด หรือมีหลักฐำนแสดงผลกำรตรวจที่ยืนยันว่ำไม่มีเชื้อโรคโควิด -19 ในระยะเวลำ
๗๒ ชั่วโมง ก่อนกำรใช้บริกำรโดยวิธี RT- PCR หรือโดยกำรใช้ชุดตรวจ ATK และต้องดำเนินกำรตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
สำหรับกำรใช้สถำนที่หรือสนำมกีฬำเพื่อกำรฝึกซ้อมของนักกีฬำทีมชำติ ให้เข้ำใช้
สถำนที่ได้โดยไม่มีผู้ชมในสนำม แต่ต้องดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
ทั้งนี้ ให้ผู้จัดกำรแข่งขันกีฬำยื่นขออนุญำตจัดกำรแข่งขัน พร้อมมำตรกำรป้องกันโรค
ณ สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงำนกำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัดนนทบุรี
เพื่อให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีพิจำรณำ
(๑๑) ห้างสรรพสิ น ค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดาเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. เว้นแต่
กิจ การหรื อ กิ จ กรรมบางประเภทดั ง ต่ อ ไปนี้ ที่ ยั ง คงก าหนดเงื่ อ นไขควบคุ ม การให้ บ ริ ก าร หรื อ ให้ ปิ ด การ
ดาเนินการไว้ก่อน
(ก) โรงเรียนและสถาบันกวดวิชา สามารถเปิดดาเนินการได้ โดยคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด พิจารณาอนุญาตการใช้สถานที่เพื่อความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในพื้นที่
รับผิดชอบ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการโรงเรียนและสถาบันกวดวิชายื่นขออนุญาต พร้อมมาตรการ
ป้องกันโรค ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
(ข) โรงภาพยนตร์ สามารถเปิดดาเนินการได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๓ (6)
(ค) คลิ นิ ก เวชกรรมเสริ ม ความงาม สถานเสริ ม ความงาม ร้ า นท าเล็ บ ร้ า นสั ก
สามารถเปิ ด ด าเนิ น การและให้ บ ริ ก ารได้ ผ่ า นการนัด หมายและปฏิ บั ติต ามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในข้ อ ๓ (7)
สาหรับร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมให้เปิดดาเนินการผ่านการนัดหมายและจากัดเวลาการให้บริการไม่เกิน
รายละสองชั่วโมงตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า
(ง) สถานประกอบการเพื่อ สุ ขภาพ สปา หรื อสถานประกอบการนวดแผนไทย
สามารถเปิดดาเนินการได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๓ (8)
(จ) สระว่ายน้า สถานที่ออกกาลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้เปิดดาเนินการได้โดยปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๓ (9) และ ข้อ ๓ (10)
(ฉ) สวนสนุก สวนน้า ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุม
ยังคงให้ปิดการดาเนินการในช่วงเวลานี้ไว้ก่อน
/ (๑๒) การ...

-๕(๑๒) การถ่ายทาภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือการถ่ ายทาสื่ อในลั กษณะคล้ ายกั น
สามารถทาได้ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้ า โดยในส่วนของ
จังหวัดนนทบุรีให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(ก) กรณีบุคคลที่เข้าร่วมการถ่ายทาฯ ไม่เกิน ๕๐ คน ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดนนทบุรีรับทราบ
(ข) กรณีบุคคลที่เข้าร่วมการถ่ายทาฯ เกินกว่า ๕๐ คน ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดนนทบุรีเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ ให้ยื่นเรื่องต่อสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี เว้นแต่การถ่ายทาภาพยนตร์
ต่างประเทศ ในจังหวัดนนทบุรี ให้ยื่นเรื่องต่อสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
(๑๓) โรงมหรสพ โรงละคร ให้ คณะกรรมการโรคติดต่อจัง หวัด พิจารณาความเหมาะสม
ให้ มีการจัดแสดงดนตรี การแสดงทางวัฒ นธรรมการแสดงพื้นบ้าน หรือการแสดงอื่นที่มีลั กษณะคล้ ายกัน
ได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยจากัดจานวนผู้แสดงและเจ้า หน้าที่รวมไม่เกิน 5๐ คน และให้สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาอนุโลมให้ขณะแสดงบนเวทีที่อาจถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้
โดยงดการติดต่อสัมผัส ระหว่างผู้ แสดงกับผู้ช ม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกาหนดอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ให้ยื่นขออนุญาตพร้อมมาตรการป้องกันโรค ณ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
(๑๔) โรงแรม ให้ เ ปิ ด ด ำเนิ น กำรได้ ต ำมเวลำปกติ โดยให้ ง ดกิ จ กรรมจั ด กำรประชุ ม
กำรสัมมนำ หรือกำรจัดเลี้ยง โดยสามารถให้บริการจัดกิจกรรมหรืองานตามประเพณี เช่น งานมงคลสมรส
โดยต้องไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร กรณีมีผู้เข้ำร่วมเกินกว่ำ ๒๕ คน ให้ขออนุญำตจัดกิจกรรมต่อคณะกรรมกำร
โรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ก่อนจัดงำนอย่ำงน้อย ๒ สัปดำห์ โดยยื่นขออนุญำตพร้อมมำตรกำรป้องกันโรค
ณ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี
(๑๕) สถำนที่ให้บริกำรควบคุมน้ำหนัก สถำนเสริมควำมงำม คลินิกเสริมควำมงำม (ไม่ได้รับ
อนุญำตให้เป็นคลินิกเวชกรรม) คลินิกเวชกรรมเสริมควำมงำมทุกประเภท ที่ตั้งอยู่นอกห้ำงสรรพสินค้ำ ให้เปิด
บริกำรได้ผ่ำนกำรนัดหมำย
(๑๖) ศูนย์แสดงสินค้ำ ศูนย์ประชุม หรือสถำนที่จัดนิทรรศกำร ให้เปิดดำเนินกำรได้ไม่เกิน
๒๑.๐๐ น. โดยให้งดกำรประชุม กำรสัมมนำ กำรจัดเลี้ยง กำรจัดสอบ หรือ คอนเสิร์ต ทั้งนี้ หำกเป็นกำรจัด
กิจกรรมที่มีผู้เข้ำร่วมเกินกว่ำ ๒๕ คน ให้ขออนุญำตจัดกิจกรรมต่อคณะกรรมกำรโรคติดต่อ จังหวัดนนทบุรี
ก่อนจัดงำนอย่ำงน้อย ๒ สัปดำห์ โดยยื่นขออนุญำตพร้อมมำตรกำรป้องกันโรค ณ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
นนทบุรี
(๑๗) เจ้ำของหรือผู้ประกอบกิจกำรดังต่อไปนี้ ก่อนเปิดดำเนินกิจกำรให้แจ้งสถำนที่ตั้งของ
กิจกำร พร้อมด้วยมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคมำยังสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อทรำบ
(ก) บ่อตกปลำ-ตกกุ้ง
(ข) ศูนย์พระเครื่อง พระบูชำ และสนำมพระเครื่อง พระบูชำ
(ค) สนำมมวย โรงเรียนสอนมวย
(ง) โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
(จ) สถำนที่เล่นโบว์ลิ่ง
(ฉ) สถำนที่หรือห้องซ้อมดนตรี
(ช) สถำบันลีลำศหรือสอนลีลำศ
(ซ) สนำมแข่งขันในร่ม
(ฌ) สถำนที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือกำรเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
สำหรับสถำนที่ใน (ค) (ง) (จ) (ช) (ซ) และ (ฌ) ให้ถือปฏิบัติตำมคำสั่งข้อ ๓ (๙) หรื อ
ข้อ ๓ (๑๐) แล้วแต่กรณีด้วย
/ข้อ ๔...

-๖ข้อ ๔ ห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค
ให้ข้อห้ำมกำรจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค ขั้นตอนกำรขออนุญำตจัดกิจกรรม
กำรพิจำรณำอนุญำต รวมทั้งกิจกรรมหรือกำรรวมกลุ่มที่ได้รับยกเว้นที่สำมำรถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญำต
ตำมข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังคงบังคับใช้ต่อไป
โดยปรับมำตรกำรเฉพำะในเรื่องจำนวนบุคคลที่เข้ำรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม รวมกันมำกกว่ำยี่สิบห้ำคน
ข้อ ๕ การเตรียมการเปิดพื้นที่นาร่องการท่องเที่ยว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ
ภาคเอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเพื่อการดาเนินการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ตามแผนงานและแนวทางการเปิ ด พื้ น ที่ น าร่ อ งการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง รั ฐ บาลได้ ด าเนิ น การระยะน าร่ อ ง แล้ ว
ในบางพื้นที่และจะได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในอนาคตโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมความพร้อม และบริบท
ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งจะได้กาหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ขึ้นเพื่อการบังคับใช้เป็นการเฉพาะ
ให้ ค ณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด พิ จ ารณากลั่ น กรองความเหมาะสมพร้ อ มทั้ ง เสนอ
มาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ ในการเสนอให้พื้นที่รับผิดชอบเป็น
พื้นที่นาร่องการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา และกระทรวงมหาดไทยกาหนด ก่อนเสนอศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.)
เพื่อเสนอ ศบค. หรือนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป
ข้อ ๖ มำตรกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรจะบังคับใช้ในอนำคต
ให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เตรียมมำตรกำรภำครัฐและ
แผนกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำและจัดสรรวัคซีน ยำ เครื่องมือแพทย์ โรงพยำบำลสนำม สถำนพยำบำล และเร่ง
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทั้งส่วนบุคคล องค์กร ผู้ประกอบกำรแต่ละประเภทรับทรำบและแนะนำแนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันกำรติดเชื้อ เพื่อให้เกิด กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรปฏิบัติตน โดยเพิ่มควำมระมัดระวังในกำร
ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด ตำม “มำตรกำรป้องกันกำรติดเชื้อแบบครอบจักรวำล” (Universal Prevention for
COVID - 19 ) ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด สำหรับกำรจะบังคับใช้ในอนำคต
ให้ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำรับผิดชอบขององค์กรหรือหน่วยงำนตรวจสอบและกำกับ
ดูแล ให้มีกำรปฏิบัติตำม “มำตรกำรปลอดภัยสำหรับองค์กร” (Covid Free Setting) ตำมที่กระทรวง
สำธำรณสุข กำหนด โดยสนับสนุนให้พนักงำนหรือบุคลำกรได้รับกำรฉีดวัคซีนโควิด -19 อย่ำงครอบคลุม
เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคของสถำนที่ กิจกำร หรือกิจกรรมที่ได้อนุญำตให้เปิด ดำเนินกำรได้ เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมสำหรับกำรจะบังคับใช้ ในอนำคตในกำรเปิดสถำนที่ และกำรดำเนินกิจกำร และกิจกรรมต่ำง ๆ
ให้เป็นไปอย่ำงปลอดภัย ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยให้มีกำรประเมินผลภำยในหนึ่งเดือน
ข้อ ๗ กำรใช้เส้นทำงคมนำคมเพื่อกำรเดินทำงข้ำมจังหวัดจำกจังหวัดนนทบุรี
กำรเดิ น ทำงข้ ำ มเขตจั ง หวั ด และกำรเดิ นทำงออกนอกจั ง หวั ดนนทบุ รี ไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น
สำมำรถกระทำได้ แต่ขอควำมร่วมมือให้ประชำชนเดินทำงต่อเมื่อกรณีมีเหตุจำเป็นเท่ำนั้น เพื่อลดควำมเสี่ยง
ต่ อ กำรติ ด เชื้ อ และกำรแพร่ โ รค และหำกเป็ น กำรเดิ น ทำงของผู้ ติ ด เชื้ อ หรื อ ผู้ ที่ มี ป ระวั ติ เ สี่ ยงติ ด เชื้ อ
ให้เดินทำงผ่ำนมำตรกำรหรือรูปแบบกำรเดินทำงที่กำหนดขึ้นเป็นกำรเฉพำะเท่ำนั้น เพื่อป้องกันกำรแพร่เชื้อ
ระหว่ำงกำรเดินทำง ทั้งนี้ พนักงำนเจ้ำหน้ำคงมีอำนำจตรวจตรำควำมเรียบร้อย และกำรตรวจคัดกรอง
เพื่อให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค โดยเป็นไปตำมแนวทำงที่ ศูนย์ปฏิบัติกำร ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) กำหนด
/ข้อ ๘ กำรขนส่ง...

-๗ข้อ ๘ กำรขนส่งสำธำรณะ ให้สำนักงำนขนส่งจังหวัดกำกับดูแลกำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำร
สำธำรณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เป็นไป ตำมแนวทำงที่ ศปก.ศบค. กำหนด โดย
จำกัดจำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของควำมจุผู้โดยสำรสำหรับยำนพำหนะแต่ละประเภท
รวมทั้งจัดให้มีกำรเว้นระยะห่ำง กำรมีระบบ ระบำยอำกำศที่ดี กำรแวะพักตำมช่วงเวลำ รวมทั้งกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุข ที่ทำงรำชกำรกำหนดอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของ
ยำนพำหนะและสภำพกำรเดินทำง นอกจำกนี้ ให้จัดบริกำรขนส่งสำธำรณะที่เพียงพอตำมควำมจำเป็นและ
ตำมเวลำที่เหมำะสมในกำรเดินทำงของประชำชนด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งกำรอำนวยควำมสะดวกเพื่อกำร
ขนส่ง ประชำชนเข้ำรับวัคซีนและบริกำรทำงกำรแพทย์
ข้อ ๙ มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรเร่งด่วนสำหรับกลุ่มแรงงำนก่อสร้ำง กำรปรับเงื่อนไขกำรใช้
เส้นทำงคมนำคมและกำรเดินทำงสำหรับกลุ่มแรงงำนก่อสร้ำง มำตรกำรเพื่อป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดใน
กลุ่มแรงงำน ในสถำนประกอบกิจกำรหรือโรงงำน ให้ถือปฏิบัติตำมคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔
เรื่องสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ ๖๐) ลงวันที่ ๒ สิงหำคม ๒๕๖๔
ข้อ ๑๐ ห้ำมแรงงำนต่ำงด้ำวเคลื่อนย้ำยเข้ำ-ออก พื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยเด็ดขำด เว้นแต่ ได้รับ
อนุญำตจำกจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ภำยใต้เงื่อนไขและวิธีกำรที่จังหวัดนนทบุรีประกำศกำหนด
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 จึงไม่อำจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตำมมำตรำ ๓๐
วรรคสอง (๑) แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี
ประธำนคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี
ผู้กำกับกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี

