
 
 
 
 
 

ค ำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่ 18110/2563 

เรื่อง มำตรกำรเร่งด่วนในกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
ในพื้นที่อ ำเภอสองพี่น้อง 

 
******************** 

 
 

   ด้วยปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)         
พบผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วของกลุ่มแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร และมีความเกี่ยวข้องกับ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอ          
สองพ่ีน้อง มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นและมีแนวโน้ มจะแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้น อีก เพ่ือให้การป้องกันและควบคุม 
ก า รแ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โร ค ติ ด เชื้ อ ไว รั ส โค โร น า  2019 (COVID-19) ใน พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด สุ พ ร ร ณ บุ รี 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  ประกอบกับนายกรัฐมนตรี 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 
ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ตามประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  
 

                    ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี 
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 34 และมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ 7 (1) ประกอบข้อ 1 และข้อ ๑๓ ของข้อก าหนดออกตามความ
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่  
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงก าหนดให้ท้องที่อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพ้ืนที่เสี่ยงที่มีความจ าเป็นจะต้อง
ยกระดับมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)            
ที่เข้มข้นขึ้น จึงมีมติให้ก าหนดมาตรการฯ เพ่ือให้มีการปฏิบัติ เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากค าสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี           
ที่ 18109/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เฉพาะในเขตท้องที่อ าเภอสองพ่ีน้องเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่  
23 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ดังนี้ 
 1. ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะอยู่นอกเคหะสถาน  
  2. งดการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท 
 3. สถานที่จ าหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด รวมถึงร้านค้า แผงลอย รถเข็น แผงผลไม้  
หรือสถานประกอบการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  ให้จ าหน่ายเพ่ือน ากลับไปรับประทานในที่ พักเท่ านั้ น  
ห้ามจัดให้มีสถานที่นั่งรับประทานโดยเด็ดขาด  
 4. งดใช้สถานที่หรือสนามออกก าลังกาย สนามกีฬาในร่ม และสถานที่อ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน 
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5. ห้ามมิให้มีการจัดเลี้ยงในงานบวช งานมงคลสมรส งานพิธีการศพ งานบุญทางศาสนา  
การไหว้บรรพบุรุษ (เช็งเม้ง) และงานประเพณีทุกชนิด ส าหรับการปฏิบัติในการจัดงานดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยเคร่งครัด  

6. ให้ปิดตลาดนัดและสถานที่ท่ีมีลักษณะเดียวกับตลาดนัดทุกแห่ง 
7. ให้ปิดสวนสนุก บ้านลม บ้านบอล ที่เปิดบริการในตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า หรือในสถานที่ทั่วไป 
8. ให้ปิดร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และร้านสนุกเกอร์ 
9. ให้ปิดสนามพระเครื่อง ตลาดนัดพระเครื่อง หรือร้านพระเครื่องที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน

ตั้งแต่ 3 ร้านขึ้นไป 
10. ให้ปิดสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กิจกรรมนวดแผนไทย อบไอน้ าและสมุนไพร 
11. ให้ปิดโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ และสถานที่จัดให้มีมหรสพทุกประเภท  
12. ให้ปิดสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิด

ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ผับ บาร์ สถานบันเทิง 
13. ให้ปิดสนามมวย สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนาม 

การแข่งขันอ่ืนในลักษณะท านองเดียวกัน 
14. ให้ปิดสถานที่ใหบ้ริการสระว่ายน้ า และสระว่ายน้ าที่เปิดให้บริการในโรงแรม 
15. ให้ปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอาย ุ
16. ให้ปิดโรงเรียน สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา และสถานที่สอนพิเศษ  
 

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนี้ มีโทษตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
อนึ่ง ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ 
หากปล่ อยให้ เนิ่ นช้ าไป  จะก่ อผล เสี ยหายร้ า ยแรงต่ อส่ วนรวม จึ งไม่ อ าจให้ คู่ กรณี ใช้ สิ ทธิ โต้ แย้ ง 
ตามนัยมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 

เพ่ือให้มาตรการที่ก าหนดข้างต้นบรรลุผลจึงขอความร่วมมือชาวอ าเภอสองพ่ีน้อง งดเว้น 
การเดินทางออกนอกพ้ืนทีโ่ดยไม่จ าเป็น 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  23 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป  
 

สั่ง ณ วันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ.2563 

 
                     (นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป) 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี 
                            ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุพรรณบุรี 


