
 

 
ค ำสั่งจังหวัดนนทบุรี 
ที ่ ๑๔๘๘/๒๕๖๔ 

เรื่อง  สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที ่๔๕) 
 

ตำมที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีค ำสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม ๔๔ ฉบับ สั่งให้ปิดสถำนที่บำงแห่งในพ้ืนที่
จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นกำรชั่วครำว รวมถึงมีกำรผ่อนปรนค ำสั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำวบำงส่วน เพ่ือเป็นกำรป้องกัน
มิให้เกิดกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด-19 ไปแล้ว นั้น 

เนื่องจำกกำรตรวจสอบเชิงรุกและสอบสวนโรคพบว่ำภำยในพ้ืนทีพั่กอำศัยของคนงำนก่อสร้ำง ต ำบล
ปำกเกร็ด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบผู้ติดเชื้ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนจ ำนวนมำก อันส่งให้สถำนที่
ดังกล่ำวเป็นสถำนที่ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรค ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒ มำตรำ 
๓๔ (๑) (๕) และ ๓๕ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ (๑) ของข้อก ำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ 
๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับประกำศ เรื่อง กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
รำชอำณำจักร (ครำวที่ ๑๑) ฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ 
มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำร
บริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔  

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี  
ตำมมติที่ประชุมครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมคี ำสั่ง ดังนี้ 

ข้อ ๑ ปิดพื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง ซอยทรัพย์สิทธิชัย ๘ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งพ้ืนที่ภำยในออกเป็นสัดส่วน แยกจำกกันอย่ำงชัดเจน และให้ใช้เป็น 

๑.๑ สถำนที่ให้กำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยยืนยัน (โรงพยำบำลสนำม) โดยเน้นผู้ที่ไม่มีอำกำร 
หรือมีอำกำรเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้  ให้อยู่ภำยใต้กำรดูแลของโรงพยำบำลปำกเกร็ดร่วมกับโรงพยำบำลชุมชนใน
จังหวัดนนทบุรี 

๑.๒ สถำนที่แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต (Camp Quarantine)  
ข้อ ๒ ก าหนดเงื่อนไขการปิดสถานที่ตามข้อ ๑ ดังนี้ 

๒.๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๑  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้ำมบุคคลใด
เข้ำ-ออกโดยเด็ดขำด เว้นแต่ ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำน  

๒.๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้ำมบุคคลเข้ำ-ออก 
เว้นแต่ผู้ที่ไม่ติดเชื้อที่อำศัยอยู่ภำยใน สำมำรถเดินทำงเข้ำ-ออก เพ่ือไปท ำงำน ณ สถำนที่ปฏิบัติงำน (ไซท์ก่อสร้ำง)  
ได้ โดยให้เดินทำงด้วยพำหนะและเส้นทำงที่นำยจ้ำงได้แจ้งไว้กับเจ้ำพนักงำน ทั้งนี้ ในระหว่ำงเดินทำงห้ำมมิให้ 
ผู้ที่พักอำศัยในสถำนที่ตำมข้อ ๑ แวะพักระหว่ำงทำงและงดกำรสัมผัสกับบุคคลอ่ืนโดยเด็ดขำด 

 

/ข้อ ๓ ปิด... 
 



-๒- 

ข้อ ๓ ปิดสถานที่ปฏิบัติงาน (ไซท์ก่อสร้าง) ของผู้ที่พักอาศัยในสถานที่ตามข้อ ๑ ตั้งแต่วันที่  
๒๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยห้ำมไม่ให้ผู้ใดเข้ำ-ออก เว้นแต่ ผู้ปฏิบัติงำนภำยใน
สถำนที่นั้น  

กรณีสถำนที่ปฏิบัติงำน (ไซท์ก่อสร้ำง) ดังกล่ำวข้ำงต้น มีผู้ปฏิบัติงำนที่มำจำกสถำนที่พักอ่ืน
ร่วมอยู่ด้วย ให้แยกผู้ปฏิบัติงำนที่มำจำกสถำนที่พักอ่ืนออกจำกผู้ปฏิบัติงำนที่พักอำศัยอยู่ในสถำนที่ตำมข้อ ๑ โดยเด็ดขำด    

ข้อ ๔ มอบหมำยนำยอ ำเภอปำกเกร็ด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรบูรณำกำรร่วมกับเทศบำลนครปำกเกร็ด 
ส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงแรงงำน ส่วนรำชกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ นำยจ้ำง เจ้ำของ ผู้ครอบครอง  ผู้ดูแลสถำนที่ 
ตำมข้อ ๑ และข้อ ๓  ในกำรก ำกับ ดูแล และบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ในข้อ ๑ และข้อ ๓ ตลอดจนกำรเดินทำงระหว่ำง
พ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้ ให้ใช้วิธีกำรตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขให้ค ำแนะน ำ  

ข้อ ๕ เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันและควบคุมโรค ให้ถือว่ำบุคคลที่อยู่ภำยในสถำนที่ตำมข้อ ๑ เป็นผู้ติดเชื้อ
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นโรคติดต่ออันตรำย จึงให้เข้ำรับกำรตรวจรักษำ และเพ่ือควำมปลอดภัยให้เข้ำรับกำรรักษำ 
แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถำนที่ตำมข้อ ๑ หรือสถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคก ำหนด 

ข้อ ๖  ให้เจ้ำของ ผู้ครอบครอง ผู้ดูแล สถำนที่ตำมข้อ ๑ และข้อ ๓ ก ำจัดควำมติดโรค แก้ไข
ปรับปรุงกำรสุขำภิบำลภำยในสถำนที่ให้ถูกสุขลักษณะ ดูแลรับผิดชอบอำหำร น้ ำดื่ม สุขอนำมัย ควำมปลอดภัย  
กำรควบคุมมิให้มีบุคคลเข้ำ- ออก และร่วมควบคุมดูแลในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่อำศัยภำยในสถำนที่
ดังกล่ำวตำมท่ีนำยอ ำเภอปำกเกร็ดมีค ำสั่ง จนกว่ำค ำสั่งปิดสถำนที่จะยกเลิก  
 ข้อ ๗ ก ำหนดมำตรกำรควบคุมโรค ดังนี้  

๗.๑ ให้ผู้ที่อยู่ภำยในสถำนที่ตำมข้อ ๑ และข้อ ๓ สวมใส่หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ  
ตลอดระยะเวลำที่อยู่ภำยนอกห้องพัก หรือต้องสัมผัสพบเจอกับผู้อ่ืน 

๗.๒ จัดให้มีแอลกอฮอล์หรือจุดล้ำงมือที่เพียงพอ และมีกฎ ระเบียบในกำรก ำกับให้ท ำควำมสะอำดมือ 
๗.๓ ให้รักษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลตลอดเวลำ  

ส ำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ได้รับค ำปรึกษำสำมำรถติดต่อส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี  
ได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๒, ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๓, ๐๖๑-๑๗๒-๒๕๓๔ และ ๐๖๑-๑๗๔-๒๒๖๐ 

อนึ่ง เนื่องจำกเป็นกรณีที่มีควำมจ ำเป็นรีบด่วน หำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะก่อให้เกิดผลเสียหำย 
อย่ำงร้ำยแรงแก่สำธำรณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ จึงไม่อำจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตำมมำตรำ ๓๐ 
วรรคสอง (๑) แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ผู้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งดังกล่ำวต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ เว้นแต่ข้อที่ได้มีกำรก ำหนดอัตรำโทษสูงสุดไว้แล้ว  และหำกนำยจ้ำง เจ้ำของ  
ผู้ครอบครอง ผู้ดูแล สถำนที่ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดได้ จังหวัดจะพิจำรณำสั่งปิดสถำนที่โดยมิให้
ผู้ใดเข้ำ – ออก และห้ำมมิให้มีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนเป็นอันขำด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๒๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
        สั่ง ณ วันที่  ๒๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นำยสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์) 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี 

ประธำนคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี 
ผู้ก ำกับกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี 


